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შესავალი

ამ კრებულის ბეჭდვისას კოვიდ19ით ინფიცირების შემთხვევების რიცხვმა 

მსოფლიოში 43 მილიონს მიაღწია. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის 

მონაცემებით 1.1 მილიონი შემთხვევა ლეტალური შედეგით დასრულდა. 

კოვიდ19ის პანდემიის სტატისტიკა დიდი სხვაობით უსწრებს ამ საუკუნის 

დასაწყისში მომხდარ SARSის, MERSის, ღორის გრიპისა და ებოლას 

ეპიდემიებს. მიმომხილველთა ნაწილი ამჟამინდელ პანდემიას 191819 

წლებში „ესპანური გრიპის“ გავრცელებას ადარებს, რომელსაც 40დან 50 

მილიონამდე ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. ვაქცინის შექმნაზე გაჩაღებული 

მუშაობა იმედს გვაძლევს, რომ კოვიდ19ის სიკვდილიანობა „ესპანურ 

გრიპზე“ დაბალი იქნება. თუმცა ქვეყნების ნაწილში მსხვერპლმა უკვე 

საგანგაშო ნიშნულს მიაღწია.

230 000 გარდაცვლილითა და თითქმის 9 მილიონი დაინფიცირებულით 

შეერთებული შტატები ამ სამწუხარო სტატისტიკის ლიდერია. პანდემიასთან 

ბრძოლაში ამჟამინდელი ადმინისტრაციის მიერ განცდილი სასტიკი მარცხის 

გათვითცნობიერებისთვის რამდენიმე მონაცემის მოყვანა საკმარისი იქნება: 

შეერთებულ შტატებში მსოფლიოს მოსახლეობის 4% ცხოვრობს, თუმცა 

კოვიდ19ის დაინფიცირების მთლიან რაოდენობაში ამერიკელთა წილი 

21%ია, ხოლო გარდაცვლილთა შორის კი ამერიკელთა რაოდენობა 20%ს  

შეადგენს. შეერთებულ შტატებს ბრაზილია და ინდოეთი მოსდევს, თუმცა 

გასათვალისწინებელია სხვა ქვეყნების, მათ შორის რუსეთის, შემთხვევები, 

რომლებიც სიკვდილიანობის სტატისტიკის ხელოვნურ შემცირებაში არიან 

შემჩნეულნი. 

წლის პირველი ნახევრისგან განსხვავებით, შემოდგომაზე მკვეთრად 

იმატა საქართველოში გამოვლენილმა დაინფიცირების შემთხვევებმა და 

26 ოქტომბრის მდგომარეობით1 30300ს მიაღწია, ხოლო გარდაცვლილთა 

რაოდენობამ კი 215ს (სექტემბერთან შედარებით დაინფიცირების 

შემთხვევები გაოთხმაგებულია, სიკვდილიანობა კი სექტემბრის 

მონაცემს შვიდჯერ აღემატება). შედარებისთვის, მეზობელ სომხეთში, 

სადაც საქართველოზე ერთი მილიონი ადამიანით ნაკლები ცხოვრობს, 

ინფექციის 78100 და სიკვდილის 1200 შემთხვევა დაფიქსირდა. 2.5ჯერ მეტი 

მოსახლეობის მქონე აზერბაიჯანში კოვიდ19ის 50000 შემთხვევა გამო

ვლინდა, გარდაცვლილთა რიცხვმა კი 671ს მიაღწია. აშკარაა, რომ წლის 

დასაწყისში საქართველომ კორონავირუსთან ბრძოლაში ლიდერის როლი 

1 https://www.worldometers.info/coronavirus/
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დაიმკვიდრა. ირინა გურული მის ესეში საქართველოს მთავრობის მიერ 

სამოქალაქო საზოგადოებასთან და სხვებთან ერთად მიღებულ ზომებისა 

და გადაწყვეტილებების დეტალურ ქრონოლოგიას გვთავაზობს. აქვე 

უნდა აღვნიშნოთ, რომ საქართველო ახლა ინფიცირების მაჩვენებლების 

მნიშვნელოვან ზრდას განიცდის. მყარდება მოლოდინი, რომ მეორე ტალღა 

პირველზე გაცილებით მძიმე შედეგების მომტანი იქნება.

კოვიდ19ის შემთხვევების რაოდენობის მკვეთრი ზრდა საქართველოსთვის 

დაძაბულ პერიოდში ხდება, ქვეყანა 31 ოქტომბერს გასამართ საპარლამენტო 

არჩევნებისთვის ემზადება. ხელისუფლებამ ხმის მიცემისთვის უსაფრთხო 

გარემო უნდა უზრუნველყოს და ყველაფერი იღონოს რათა საქართველოს 

მოქალაქეებს ხმის მიცემის უფლებით სარგებლობასა და სიცოცხლეს 

შორის მძიმე არჩევანის გაკეთება არ მოუწიოთ. ანალოგიური ვითარებაა 

შეერთებულ შტატებშიც.

ვირუსის გავრცელების შეკავებისა და სიკვდილიანობის დაბალი მაჩვე

ნებლების მიუხედავად, სახელმწიფო საზღვრების დაკეტვამ საქართველოს 

ეკონომიკას მნიშვნელოვანი ზარალი მიაყენა. მძიმე დარტყმა მიიღო 

ტურისტულმა სექტორმა, რომელიც საქართველოს უამრავი მოქალაქის 

შემოსავლის წყაროდ იყო ქცეული. ირინა გურულის მიერ მოყვანილი 

მონაცემებით, მეორე კვარტალში კლება 12.6%ს შეადგენდა, 6 თვის 

საშუალო მაჩვენებელი კი – 5.8%ია. 2020 წლის საქართველოს მთლიანი 

შიდა პროდუქტი მისი ვარაუდით დაახლოებით 4.5%ით შემცირდება. 

საქართველო მსგავსად, მნიშვნელოვანი ეკონომიკური ზარალი მსოფლიოს 

თითქმის ყველა ქვეყანამ მიიღო. თუმცა, მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების 

პანდემიის საწყის ეტაპზევე მიღების წყალობით, საქართველომ არა მარტო 

დაინფიცირებულთა რაოდენობა შეამცირა, არამედ საბიუჯეტო სახსრების 

ჯანდაცვის საგანგებო ხარჯებზე გადატანაც აირიდა თავიდან. ამ დინამიკის 

გაგრძელების შემთხვევაში საქართველო კრიზისიდან რეგიონის ქვეყნებზე 

უკეთეს მდგომარეობაში გამოვა. ეკონომიკის აღდგენის საკვანძო ფაქტორი 

აქ უცხოელი ტურისტების დაბრუნება და ინფექციის ახალი ტალღების 

კონტროლის იქნება. 

ანდრია ურუშაძის ესეში ვეცნობით პანდემიის სოციალურ და ეკონომიკურ 

შედეგებს როგორც გლობალურად, ისე საქართველოს შემთხვევაშიც. 

„მსოფლიო ბანკის“ ბანკის მონაცემებზე დაყრდნობით ავტორი ვარაუდობს, 

რომ გლობალური მთლიანი შიდა პროდუქტი წელს 5.2%ით შემცირდება, 

რაც ბოლო 150 წლის ყველაზე ნეგატიური შედეგია. გაეროს შეფასებით 

უკიდურესი სიღატაკის საფრთხის წინ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის 130 

მილიონი მოქალაქე დგას. ანდრია ურუშაძე აღწერს პანდემიის გავლენას 
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საქართველოზეც: „სამუშაო და ყოველდღიური შემოსავალი ათასობით 

ადამიანმა დაკარგა. საკვებსა და ყოველდღიური მოხმარების ნივთებზე 

ფასების ზრდამ შშმ პირების, გაღარიბებული ოჯახებისა და მოხუცთა 

მდგომარეობა კიდევ უფრო დაამძიმა.“ 

ბათუ ქუთელია ამტკიცებს, რომ საქართველოს ინფრასტრუქტურის სფეროში 

პანდემიამ სირთულეების გარდა, ახალი შესაძლებლობებიც გააჩინა. 

„კოვიდ19 საქართველოს კრიტიკული ინფრასტრუქტურის კონცეპტუალური 

გადააზრების სრულყოფილ შესაძლებლობას ქმნის“, წერს ის. „საკვანძო 

სიტყვა, რომლითაც კრიტიკულ ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული 

პოლიტიკის შედეგებს აღწერენ გამძლეობაა. გამძლეობა შეიძლება 

განისაზღვროს როგორც კრიტიკული ინფრასტრუქტურის მიერ ინციდენტების 

გადატანის, თავის აღდგენის, ცვალებადი გარემოსადმი ადაპტაციისა და 

ძირითადი ფუნქციების შენარჩუნების უნარების ერთობლიობა.“

გლობალურ წესრიგზე პანდემიის გავლენის საქართველოს პერსპექტივიდან 

განხილვისას გრიგოლ მგალობლიშვილი მნიშვნელოვან შეხსენებას 

გვთავაზობს: „იზრდება შეშფოთება პანდემიის ინდივიდუალური უფლებების 

შეზღუდვისა და ყოველდღიურ ცხოვრებაში ჩარევის საპატიო მიზეზად 

გახშირებული და შეუზღუდავი გამოყენების გამო.“ მომავალი საპარლამენტო 

არჩევნები, ამ მხრივ, ამ საფრთხის მასშტაბის გამოცდა იქნება. 

მგალობლიშვილი მიიჩნევს, რომ „პანდემიით გამოწვეული გეოპოლიტიკური 

ცვლილებები განსაკუთრებულ სირთულეს საქართველოს მსგავსი მცირე, 

მყიფე ინსტიტუტების მქონე ქვეყნებისთვის ქმნის. პანდემია ამწვავებს 

საერთაშორისო ასპარეზზე არსებულ დაძაბულობებს და შესაბამისად, 

გაიზრდება უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული რისკები როგორც 

საქართველოში, ისე მის გარშემო.“

სწორედ ამ თემას აგრძელებს შოთა ღვინერია მის ესეში, სადაც ის ევრო

ატლანტიკური უსაფრთხოების წინაშე არსებული ახალი რისკების შესახებ 

საუბრობს. ის მიიჩნევს, რომ პანდემიის მიერ გამძაფრებული სირთულეების 

ნაწილი უკვე ნაცნობი იყო. „რუსეთის ფედერაციის მეზობელი ქვეყნები 

მოსკოვის აგრესიულ პოლიტიკას სასიცოცხლო საფრთხედ აფასებენ. ვითა

რება საპირისპიროა სამხრეთ და დასავლეთ ევროპაში, სადაც რუსეთთან 

ურთიერთობებს ძირითადად მოსკოვთან თანამშრომლობის შესაძლებლობე

ბის კუთხით აფასებენ, საფრთხეებს კი გაზვიადებულად თვლიან.“

ღვინერია მიგვითითებს, რომ პანდემია თავდაცვის ბიუჯეტების შემცირებას 

გამოიწვევს, რაც სხვადასხვა საფრთხის შეკავებისა და მათთან გამკლავების 
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უნარებსაც დააკნინებს: „ისტორიული გამოცდილება გვაჩვენებს, რომ 

კრიზისებისას ავტორიტარული რეჟიმები სამხედრო ხარჯებს ნაკლებად 

ხშირად ამცირებენ, რადგან სოციალური და ეკონომიკური სიძნელეებით 

გამოწვეული საზოგადოებრივი აზრის წნეხის მიმართ ნაკლებად 

მგრძნობიარენი არიან.“ 

საქართველოსა და სხვებისთვის საინტერესო ერთერთი ასეთი რეჟიმი 

რუსეთია. ერთერთი საუკეთესო რუსი ანალიტიკოსი ლილია შევცოვა 

რუსეთის შესახებ დღეს არსებული ანალიტიკური მოსაზრებების კრიტიკას 

გვთავაზობს. „რუსეთი პოლიტიკური და ინტელექტუალური თავსატეხია. ის 

გამოცანაა თავად რუსებისთვისაც, რომლებსაც მათი ქვეყნის ისტორიული 

ტრაექტორიის ვერაფერი გაუგიათ.“ 

ის განსაკუთრებით კრიტიკულია იმ „პრაგმატისტების“ მიმართ, რომლებიც 

„საერთო ინტერესების“ დოგმას, რუსეთის „წუხილის“ გაზიარების და კრემ

ლის მიერ „თანასწორობის“ მოთხოვნის დაკმაყოფილების მომხრენი არიან. 

„დასავლელ პრაგმატისტებს კრემლის თავზეხელაღებულ მოქმედებაზე 

პასუხისმგებლობის მათი წილი ეკისრებათ, რადგან ეს მოქმედება ემყარება 

ვარაუდს, რომ მუქარის შემთხვევაში დასავლეთი ყოველთვის დათმობებზე 

წავა – ზუსტად ისე, როგორც ამას დასავლელი პრაგმატისტები გვპირდებიან!“ 

შევცოვა სიფრთხილისკენ მოუწოდებს მათ, ვინც პუტინის რეჟიმის 

დაუყოვნებლივ დამხობას ელოდებიან. „მათ, ვინც სისტემის ჩამოქცევას 

ელის, იმედგაცრუება ელოდება. საზოგადოებრივი აზრი კოგნიტიური 

დისონანსის შთაბეჭდილებას ქმნის. ერთი მხრივ, ეცემა პუტინისადმი 

ნდობის მაჩვენებელი. მეორე მხრივ, 2020 წელს გამოკითხულთა 58% 

მის მოღვაწეობას დადებითად აფასებს. ეს შიზოფრენია რუსი ხალხის 

მდგომარეობას ასახავს, რომელიც ვერ გარკვეულა რუსეთის განვითარების 

ტრაექტორიაში და ვერ ხედავს პოლიტიკურ ძალას, რომელიც არსებული 

რეჟიმის ალტერნატივას შექმნიდა.“ 

შევცოვა ყურადღებას კრემლისა და პუტინის მიერ პანდემიის არაეფექტური 

მართვაზე ამახვილებს. პუტინი არ მოერიდა ასეთი რთული ვითარების 

გამოყენებას და ჩაატარა პლებისციტი, რომელმაც მისი ერთპიროვნული 

მმართველობის 2036 წლამდე გაგრძელება უზრუნველყო. შევცოვა 

მიიჩნევს, რომ „მიზანი ისეთი მმართველობის სისტემის შექმნაა, რომელიც 

არჩევნების შედეგებისგან, ოპოზიციისგან ან ელიტებს შორის ძალთა 

ბალანსისგან დამოუკიდებელი იქნება და რუსეთის ახალ, პუტინისეულ 

სახელმწიფოს ჩამოყალიბებს. ამ სისტემის განსახიერება მმართველი 

კლანის წევრებს შორის კონსენსუსით არჩეული ლიდერი იქნება. პუტინს 
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სურს დარწმუნდეს, რომ მისი მემკვიდრე მის მემკვიდრეობას დაიცავს და 

დაარღვევს ავტოკრატიების ისტორიულ ტრადიციას, რომლის თანახმად 

ახალი მმართველი საკუთარ ლეგიტიმაციას მისი წინამორბედის გმობით და 

მისთვის ყველა სიბოროტის დაბრალებით ცდილობენ.“ 

საქართველოსთვის ამ ყველაფერს დიდი მნიშვნელობა აქვს. შევცოვა წერს, 

რომ ერთი მხრივ, „დასავლეთთან დიალოგის განახლების ძიებაში მყოფი 

მოსკოვი საქართველოსთან ახალი კონფრონტაციისთვის მზად არ არის.“ 

ამავე დროს, რევანშისტულმა ძალებმა საქართველოსგან მტრის ხატის შექმნა 

შეიძლება გააგრძელონ კიდეც. მეორე მხრივ, „საქართველო კრემლის მიერ 

დამოუკიდებელი ქვეყნების საკუთარ ორბიტაზე შენარჩუნებისა და მათი 

დასავლური ინტეგრაციის შეფერხების უნარის ერთგვარი ტესტია. თუმცა, 

ანალოგიურად, საქართველო შესაძლოა „კოლექტიური დასავლეთის“ 

გამოცდაც იყოს, როცა საქმე ეხება დასავლეთის უნარს დაეხმაროს 

დამოუკიდებელ ქვეყნებს მათი სუვერენიტეტის დაცვაში.“

დასავლეთის დახმარებისთვის მზაობა დევიდ კრამერის ესეების ძირითადი 

თემაა. კრამერი ამ საკითხზე შეერთებული შტატების პერსპექტივიდან 

მსჯელობს. პირველ ესეში, დევიდ კრამერი ტრანსატლანტიკურ 

ურთიერთობებს ეხება, რომელთა მდგომარეობას სავალალოდ აფასებს. 

კრამერი მიიჩნევს, რომ მძიმე ვითარება დონალდ ტრამპის შემთხვევაში 

კიდევ უფრო გაუარესდება. ავტორის აზრით, ბაიდენის ადმინისტრაცია 

ევროპელ მოკავშირეებთან, განსაკუთრებით გერმანიასთან, დაზიანებული 

გამოსწორებას შეეცდება და პუტინის რეჟიმისადმი გაცილებით მკაცრი 

მიდგომა ექნება. ეს შესაძლოა საქართველოს ინტერესებისთვისაც 

სასარგებლო აღმოჩნდეს. 

2017 წლის ზაფხულში თბილისში ვიცეპრეზიდენტის მაიკ პენსის ვიზიტის 

შემდეგ შეერთებული შტატებსა და საქართველოს შორის ორმხრივი 

ურთიერთობების გაძლიერების იმედი გაჩნდა. თუმცა რეალობა 

განსხვავებული აღმოჩნდა: საქართველოში შეერთებულ შტატების ელჩის 

პოზიცია თითქმის ორი წლის განმავლობაში ვაკანტური იყო. საბოლოო ჯამში 

2020 წლის დასაწყისში თბილისში ელჩის თანამდებობაზე კელი დეგნანი 

დაინიშნა. კრამერი წერს, რომ „რეგიონის ქვეყნებს შორის შეერთებულ 

შტატებს ყველაზე დიდი გავლენა საქართველოში აქვთ. მოახლოებული 

საპარლამენტო არჩევნების კონტექსტში ამ გავლენის გამოყენება 

მნიშვნელოვანი ფაქტორი იქნება.“ 

მის ესეში მგალობლიშვილი პანდემიის პერიოდში შეერთებული შტატების 

სუსტ ლიდერობაზე მიგვითითებს: „კოვიდ19ის პანდემიის კიდევ ერთი 
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მნიშვნელოვანი თვისება გლობალური ანტიკრიზისული მოქმედების 

კოორდინაციაში და კონსოლიდაციაში შეერთებული შტატების მინიმალური 

მონაწილეობა იყო.“ ანალოგიურ დასკვნამდე მიდის კრამერიც: „დემო

კრატიისა და თავისუფლების დასუსტების ტენდენცია პანდემიამდეც 

თვალშისაცემი იყო. „ფრიდომ ჰაუსის“ მონაცემებით პოლიტიკური 

უფლებებისა და სამოქალაქო თავისუფლებების მდგომარეობა ბოლო 14 

წლის განმავლობაში განუწყვეტლად უარესდებოდა. პანდემია ამ უარყოფით 

ტენდენციას კიდევ უფრო ამძიმებს.“ კრამერი მიიჩნევს, რომ შეერთებულ 

შტატების საერთაშორისო გავლენა იქ ბოლო წლებში განვითარებულმა 

მოვლენებმაც შეასუსტა. ეს თავად შეერთებული შტატების გარდა 

უარყოფითად სხვა ქვეყნებზე, მათ შორის საქართველოზეც აისახება. 

და ბოლოს, ამ კრებულში თავმოყრილი ესეები სექტემბრის ბოლოს 

სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის საომარი მოქმედებების განახლებამდე 

დაიწერა. თბილისი ნეიტრალურ პოზიციას ინარჩუნებს, თუმცა კონფლიქტი 

საქართველოს უსაფრთხოებასაც აზიანებს – რუსეთის მიერ მისი მოკავშირე 

სომხეთის მომარაგებისთვის საჭირო გზები საქართველოზე გადის. საომარი 

მოქმედებების დასაწყისიდან ერთი თვე გავიდა, იმატებს დაღუპულთა 

და დაჭრილთა რაოდენობა. თურქეთის მიერ აზერბაიჯანის, რუსეთის 

მიერ კი სომხეთის მხარდაჭერის პირობებში, ირანის შესაძლო ჩართვისა 

და სირიიდან გადმოსროლილი შეიარაღებული შენაერთების შესაძლო 

მონაწილეობის გათვალისწინებით კონფლიქტი შესაძლოა უკონტროლო 

გახდეს. თავისთავად ცხადია ის მძიმე შედეგები, რომლებიც მოვლენების ასეთ 

განვითარებას მოჰყვება და ნეგატიურად აისახება როგორც საქართველოს, 

ისე რეგიონის მდგომარეობაზე.
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პანდემიის 
მიმოხილვა: 

ეკონომიკური 
ზეგავლენა 

და შედეგები 
საქართველოსთვის 

ირინა	გურული
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ირინა გურული

ირინა გურული ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის (EPRC) აღმა სრულებელი 
დირექტორის მოადგილეა. ირინას აქვს არასამთავრობო ორგანიზაციებში მუშაობის 15 წლიანი 
გამოცდილება, კვლევის და პოლიტიკის ანალიზის მიმართულებით. მისი ინტერესების სფეროა 
მაკროეკონომიკური პოლიტიკის ანალიზი, მათ შორის მეწარმეობა და მცირე და საშუალო 
ბიზნესის განვითარება. ირინა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორია.
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კ
ორონავირუსის პანდემიის წნეხი მრავალწახნაგოვანია. ვერცერთმა 

ქვეყანამ ვერ შეძლო, გაქცეოდა ან თავიდან აეცილებინა ახალი 

რეალობის უარყოფითი შედეგები. გამონაკლისი არც საქართველოა. 

მსოფლიოს მასშტაბით ჯანდაცვის სისტემებზე წნეხის გარდა, პანდემია 

უპრეცედენტო ზეგავლენას ახდენს გლობალურ ეკონომიკაზე. ნეგატიურ 

გვერდით ეფექტებს ეკონომიკის სექტორები სხვადასხვა სიძლიერით და 

ინტენსივობით გრძნობენ, ხოლო ქვეყნები განსხვავებული ხანგრძლივობითა 

და სირთულით განიცდიან, რაც დიდწილად განპირობებულია ქვეყნისთვის 

დამახასიათებელი შიდა სისუსტეებითა და თავისებურებებით. 

2020 წლის ოქტომბრის მდგომარეობით საქართველოში კორონავირუსით 

ინფიცირების 6640 და გარდაცვალების 39 შემთხვევა იყო დადასტურებული.1 

2020 წლის აგვისტოს მდგომარეობით, საერთაშორისო პრესამ საქართველო 

წარმატების მაგალითად დაასახელა კოვიდ19თან ბრძოლაში.2 3 26 თებერვალს 

პირველი ინფიცირების შემთხვევის დადასტურების შემდეგ, საქართველოს 

ხელისუფლებამ სწრაფი ნაბიჯები გადადგა სრული ჩაკეტვის, ე.წ. ლოკდაუნის 

სტრატეგიის მიმართულებით. ვირუსზე რეაგირების სტრატეგიად მთავრობამ არ

ჩია მკაცრი ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული შეზღუდვების დაწესება 

იმ საფრთხეების საპირწონედ, რასაც მოუმზადებელი ჯანდაცვის სისტემა (რაც 

დამახასიათებელია განვითარებადი ქვეყნებისთვის) უქადდა ქვეყანას.

მთავრობის ეს ადრეული ზომები, რომელთა შედეგადაც ქვეყანა თითქმის 

სრულად ჩაიკეტა, წარმატებული აღმოჩნდა ინფექციის გავრცელების 

დაბალი დონის შენარჩუნებაში. თუმცა, ეკონომიკისთვის მიყენებული 

ზიანი, ლოკდაუნსა და საგარეო შოკებთან ერთად, ძალიან დიდია: მეორე 

კვარტალში 12.6%იანი უარყოფითი ზრდა აღინიშნა, ხოლო 6 თვის საშუალო 

ზრდა 5.8% იყო. სრული ზეგავლენა ჯერ კიდევ დასათვლელია, მაგრამ 

საერთაშორისო ორგანიზაციების გათვლებით,4 2020 წელს საქართველოს 

მთლიანი შიდა პროდუქტის (მშპ) 4%5%იანი კლებაა მოსალოდნელი, 

რაც საკმაოდ ოპტიმისტური პროგნოზია. საერთაშორისო დახმარების 

როლი უმნიშვნელოვანესია: საქართველოს ეკონომიკის მხარდასაჭერად 

საერთაშორისო თანამეგობრობამ უკვე 1.5 მილიარდი აშშ დოლარი გამოყო. 

1 1 ოქტომბრის მდგომარეობით; www.stopcov.ge

2 Washington Times. Coronavirus Success Story: The Nation of Georgia. April 
22, 2020. https://m.washingtontimes.com/news/2020/apr/22/coronavirus
successstorythenationofgeorgia/?fbclid=IwAR32yS5DhFmJ_
PZWvM2GEX5uONgI5j8hOsd6Qdv29zL0EIPgXtla6ENaVQg

3 Coronavirus: How ‘three musketeers’ helped Georgia fight virus https://www.bbc.
com/news/worldeurope53269000

4 საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, აზიის განვითარების ბანკი. აზიის 
განვითარების ბანკი.
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ამ დახმარებაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს აზიის განვითარების 

ბანკს, საერთაშორისო სავალუტო ფონდს, მსოფლიო ბანკს, ევროპის 

რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს, ევროკავშირს, შეერთებულ 

შტატებს (ორმხრივი დაფინანსების და აშშის საერთაშორისო განვითარების 

სააგენტოს მეშვეობით) და სხვებს. 

რაც შეეხება დადებით მხარეს, საერთაშორისო თანამეგობრობა მოელის 

ეკონომიკურ გადაადგილებებს ღირებულების შექმნის და მიწოდების 

ჯაჭვის პროცესების ევროპის საზღვრების სიახლოვეს გადმოტანის გზით. 

მოსალოდნელია, რომ ეს გადაადგილებები ახალ გამარჯვებულებს 

და დამარცხებულებს გამოვლენს ამ პროცესში. სწორი ეკონომიკური 

პოლიტიკის შემთხვევაში, საქართველომ შესაძლოა მოახერხოს პანდემიის 

გამარჯვებულებს შორის ადგილის დაკავება არა მარტო ინფიცირების 

შემთხვევების რაოდენობის მიხედვით, არამედ ახალი გლობალური 

წესრიგიდან ეკონომიკური სარგებლის მიღების თვალსაზრისითაც.

კოვიდ-19-ის ქრონოლოგია 
საქართველოში

საქართველოს ჰქონდა დრო, მომზადებულიყო ვირუსის დასახვედრად, 

რადგან პირველი შემთხვევა ქვეყანაში მხოლოდ 26 თებერვალს დადა სტურდა. 

მთავრობის პირველი ნაბიჯები იანვრით თარიღდება. ამ თავდა პირველ 

ნაბიჯებს შორის იყო მოზომილი გაფრთხილებები დაავადებათა კონტროლის 

ეროვნული ცენტრის მიერ და საქართველოს მთავრობის უწყებათაშორისი 

საკოორდინაციო საბჭოს პირველი შეხვედრა, სადაც კოვიდ19ის პოტენციური 

რისკები განიხილეს. ვუჰანში (ჩინეთი) სიტუაციის დამძიმებასთან ერთად, 

საქართველოს მთავრობამ, საერთაშორისო თანამეგობრობის დახმარებით, 

საქართველოს მოქალაქეების ევაკუაცია დაიწყო მაღალი რისკის ზონებიდან. 

მსოფლიოში ვირუსის სწრაფი გავრცელების პარალელურად საქართველოს 

საზოგადოებამ და მთავრობამ პანდემიის გამოკვეთილი საფრთხის შეფასება 

დაიწყო. „მრუდის გაბრტყელების“ სტრატეგიები ამოქმედდა მანამ, სანამ 

საერთოდ მრუდი გაჩნდებოდა. მხოლოდ სამი დადასტურებული შემთხვევის 

პირობებში მიიღო საქართველოს მთავრობამ გადაწყვეტილება 29 თებერვალს, 

დაეხურა სკოლები და სხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებები. 
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მარტიდან ვირუსის გავრცელების შეკავების ქმედებები უფრო 

სტრუქტურიზებული და კომპლექსური გახდა. კერძოდ, საქართველოს 

ხელისუფლებამ საზღვრების გაკონტროლება დაიწყო, განსაკუთრებით იმ 

მგზავრების, რომლებიც მაღალი რისკის რეგიონებიდან ბრუნდებოდნენ. 

მარტის შუა რიცხვებისთვის საქართველოს მთავრობა მრავალმხრივი 

შეზღუდვების გამოყენებას შეუდგა. 11 მარტს დისტანციურ მუშაობაზე 

გადასვლის რეკომენდაცია გაიცა, მაგრამ კერძო კომპანიები, რომლებსაც 

დისტანციური მუშაობის შესაძლებლობა ჰქონდათ, ამ რეკომენდაციის 

გამოცხადებამდე გადავიდნენ მუშაობის ამ რეჟიმზე. მიუხედავად იმისა, რომ 

დადასტურებული შემთხვევები 30ს არ აღემატებოდა, 12 მარტიდან გადაიდო 

ყველა კულტურული, საგანმანათლებლო და სპორტული ღონისძიება. 

მიღებული ზომების გამო, აპრილის შუა რიცხვებიდან, თითქმის ყველა 

ტიპის ეკონომიკური აქტივობა შეწყდა (მათ შორის შეზღუდვა დაწესდა 

საქალაქთაშორისო მოძრაობაზე, მანქანით გადაადგილებაზე და გამოცხადდა 

კომენდანტის საათი). სამართლიანია ითქვას, რომ საქართველოს მთავრობის 

მიერ მიღებულ სტრატეგიებზე მნიშვნელოვან გავლენას საერთაშორისო 

პრაქტიკა ახდენდა. მიუხედავად დაავადების შემთხვევების სიმცირისა, 

საქართველოს მთავრობა ევროპული ხელისუფლებების სტრატეგიებს 

იყენებდნენ, რომლებსაც უფრო მძიმე პირობებთან გამკლავება უხდებოდათ.

სოციალურეკონომიკური ვითარების გაუარესების გამო საქართველოს 

მთავრობამ 24 აპრილს ეკონომიკის თანმიმდევრული ამოქმედების 

6ეტაპიანი გეგმა წარადგინა. გეგმა ეტაპებს შორის 2კვირიან ინტერვალებს 

ითვალისწინებდა, თუმცა კოვიდ19ით ინფიცირების შემთხვევების კლებით 

გაუმჯობესებული სტატისტიკის და საზოგადოების მხრიდან ზეწოლის 

გათვალისწინებით, მთავრობამ ვადები დააჩქარა. პირველი ეტაპი 27 აპრილს 

დაიწყო სამგზავრო მანქანების, ტაქსების, ონლაინ ვაჭრობის, მიწოდების და 

ღია ბაზრობების გახსნით. 5 მაისიდან განახლდა მშენებლობა, სამშენებლო 

მასალების წარმოება, მუშაობა განაახლეს მანქანის სამრეცხაოებმა, 

კომპიუტერული აღჭურვილობის სახელოსნოებმა, გაიხსნა პარკები. 11 მაისს 

გაიხსნა ყველა მაღაზია, რომელსაც დამოუკიდებელი შესასვლელი ჰქონდა 

(დიდი სავაჭრო ცენტრების, ტანსაცმლისა და ფეხსაცმლის მაღაზიების 

გარდა). ესთეტიკური ცენტრებიც დაგეგმილზე ადრე, 18 მაისს გაიხსნა.

23 მაისს გაუქმდა კომენდანტის საათი. გარდა ამისა, ყველა ეკონომიკური 

საქმიანობა აღდგა (გამონაკლისებს წარმოადგენდა რესტორნები, ბარები 

და სხვა სასადილოები; ტანსაცმლისა და ფეხსაცმლის მაღაზიები; სავაჭრო 

ცენტრები, სპორტული, კულტურული და გასართობი ღონისძიებები; სპორტული 

და ჯანმრთელობის ცენტრები და სავარჯიშო დარბაზები; ვალუტის გაცვლის 

პუნქტები). გაუქმდა შეზღუდვა კერძო მანქანებში მგზავრთა რაოდენობაზე. 
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მოგვიანებით, 29 მაისიდან, აღდგა ყველა სახის მუნიციპალური ტრანსპორტის, 

მათ შორის მეტროს, ავტობუსების და მიკროავტობუსების მოძრაობა.

შეზღუდვების შემსუბუქების მე4 ეტაპიც ერთი კვირით ადრე დაიწყო 

ვირუსის გავრცელების ნელი ტემპის, საზოგადოების უკმაყოფილების 

და ეკონომიკური გარემოს გაუარესების გამო. სავაჭრო ცენტრები, 

ღია რესტორნები და კაფეები დაგეგმილი 8 ივნისის ნაცვლად 1 ივნისს 

გაიხსნა. რესტორნებმა და სასტუმროებმაც, რომლებიც აკმაყოფილებდნენ 

ჯანმრთელობის დაცვის სტანდარტებს, მუშაობა ასევე დაგეგმილზე ადრე, 

8 ივნისს განაახლეს. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მიერ 

დადგენილი რეკომენდაციების დაუცველობა 10 000 ლარის ჯარიმით ისჯება. 

საქმიანობის განახლების პროცესი რთული და პრობლემური იყო და არის. 

ბევრი რესტორანი, ბარი და სასტუმრო დაჯარიმდა რეკომენდაციების 

დარღვევის გამო. თუმცა, რეკომენდაციებთან შეუსაბამობა გამოწვეული იყო 

არა მარტო მათდამი ქართველი ბიზნესმენების ზერელე დამოკიდებულებით, 

არამედ ამ რეკომენდაციების ბუნდოვანებითა და სირთულით. ისედაც მძიმე 

მდგომარეობაში მყოფ ბიზნესებზე ჯარიმების დაკისრებამ საზოგადოებაში 

უარყოფითი განწყობა გააჩინა ხელისუფლების მიმართ. 

ეკონომიკის ამოქმედების ეროვნული სტრატეგიით უკმაყოფილო მეორე 

ჯგუფს სპორტული და გამაჯანსაღებელი ცენტრები წარმოადგენდნენ. 

ეკონომიკის განახლების დაჩქარებამ და ვირუსის გავრცელების დაბალმა 

ტემპმა მათ რაციონალური მოლოდინი გაუჩინა, რომ სავარჯიშო 

დარბაზების, საცურაო აუზებისა და გამაჯანსაღებელი ცენტრების გახსნაც 

დაჩქარდებოდა. თუმცა, მათ მუშაობა მხოლოდ 6 ივლისს განაახლეს, 

როგორც ეს თავდაპირველად იყო ეროვნული სტრატეგიით დაგეგმილი. 27 

ივლისის მდგომარეობით 118 აუზიდან მხოლოდ 66მა განაახლა მუშაობა, 

ხოლო 275 სავარჯიშო დარბაზიდან მხოლოდ 144მა.

კიდევ ერთი სექტორი, რომელსაც სირთულეები შეხვდა მუშაობის 

განახლების პროცესში, ტურიზმია. რადგან ქართული ეკონომიკა დიდწილად 

არის საერთაშორისო ვიზიტორებზე დამოკიდებული, ვარაუდების საზღვრის 

გახსნის შესახებ საკმაოდ ადრე გამოითქვა. წარმოდგენილ სტრატეგიაში 

საქართველოს მთავრობამ ორი თარიღი გამოყო ტურისტული სექტორის 

გახსნის პროცესში. 15 ივნისიდან იგეგმებოდა შიდა ტურიზმის აღდგენა ხოლო 

1 ივლისიდან საერთაშორისო ტურიზმის. სინამდვილეში, შიდა ტურიზმი 

განახლდა წინასწარგანსაზღვრული განრიგით, მაგრამ საერთაშორისო 

მგზავრობის განახლება სერიოზულად შეფერხდა.

8 ივნისიდან სასტუმროებს ნება დართეს, განეახლებინათ მუშაობა; ასევე 
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აღდგა საქალაქთაშორისო ტრანსპორტი. რკინიგზამ ოპერირება 15 ივნისს 

განაახლა. შიდა ტურიზმის გახსნის ბოლო ფაზა აღინიშნა შიდა ფრენების 

განახლებით 24 ივლისიდან. ამის პარალელურად კი, საერთაშორისო 

ტურიზმის განახლების თარიღი რამდენჯერმე გადაიდო და კვლავ უცნობია, 

როდის იქნება საქართველო მზად, მიიღოს უცხოელი ვიზიტორები. 

საერთაშორისო ვიზიტორებისთვის საზღვრის გახსნის თარიღად თავ

დაპირველად 1 ივლისი გამოცხადდა, მაგრამ მოგვიანებით, ამ ვადამ 31 

ივლისამდე გადაიწია. 8 ივლისს საქართველოს მთავრობამ საზღვრები 5 

ევროპულ ქვეყანას გაუხსნა (გერმანია, საფრანგეთი, ესტონეთი, ლიეტუვა 

და ლატვია). ამ 5 ქვეყანასთან საზღვრები ორმხრივად უპირობოდ იმიტომ 

გაიხსნა, რომ საქართველო მოხვდა სამოგზაუროდ უსაფრთხო იმ 15 ქვეყნის 

სიაში, რომელიც ევროკავშირმა 30 ივნისს გამოაქვეყნა. ახლა ელიან, რომ 

რეგულარული ფრენები იმ 5 ქვეყანასთან, რომლებმაც საქართველოსთან 

ორმხრივი უპირობო მგზავრობა დაუშვა, ეტაპობრივად აღდგება.

9 სექტემბერს, უწყებათაშორისი საბჭოს გადაწყვეტილებით, 1 ნოემბრამდე 

აიკრძალა თეატრებისა და კინოთეატრების, ბავშვთა გასართობი ცენტრების 

გახსნა. ამასთან აიკრძალა იუბილეები, ქორწილები და სხვა სარიტუალო 

ღონისძიებები, 200 კაცზე მეტის მონაწილეობით შეკრებები ღია სივრცეებში. 

1 ოქტომბრამდე გადაიდო სწავლა სკოლებში (დიდ ქალაქებში), ხოლო 19 

ოქტომბრამდე აიკრძალა აუდიტორიებში სტუდენტების მიღება. 1 ოქტომბერს 

არ განახლდა სწავლა აჭარაში, სადაც შემთხვევათა მაღალი რაოდენობა 

ფიქსირდება. 

ეკონომიკური და სოციალური 
ზეგავლენა

მარტის დასაწყისიდან საერთაშორისო ორგანიზაციებმა და საერთაშორისო 

ფინანსურმა ინსტიტუტებმა კოვიდ19ით დაზარალებული ეკონომიკებისთვის 

პროგნოზების შედგენა და გამოქვეყნება დაიწყეს. პირველი ანგარიშები საკმაოდ 

ოპტიმისტური მოლოდინებით გამოირჩეოდა. თუმცა, ვირუსის გავრცელების 

პარალელურად პროგნოზები გაუარესდა. ყველაზე დიდ დარტყმას საქონლის 

ექსპორტიორებისა და ტურიზმის სექტორისთვის წინასწარმეტყველებდნენ. 

გარდა ამისა, განვითარებად ქვეყნებში უფრო მასშტაბური და ხანგრძლივი 
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რეცესიის მოლოდინი იყო, ვიდრე განვითარებულ ეკონომიკებში. 

მისი სტრუქტურიდან გამომდინარე, საქართველოს ეკონომიკა ძალიან 

მგრძნობიარეა საგარეო შოკების მიმართ. საქართველოს, როგორც 

ღია ეკონომიკას, რომელიც მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული 

საერთაშორისო ტურიზმის შემოსავლებზე, ვაჭრობაზე, ინვესტიციებსა და 

ფულად გზავნილებზე, შეზღუდული შესაძლებლობა აქვს, დამოუკიდებლად 

გაუმკლავდეს მსოფლიო პანდემიის გლობალურ ეკონომიკურ შედეგებს. 2020 

წლის პროგნოზი საკმაოდ არასახარბიელოა და განსხვავდება წყაროების 

მიხედვით – საერთაშორისო სავალუტო ფონდი მშპის 4%იან ზრდას 

პროგნოზირებს, ხოლო ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების 

ბანკი ეკონომიკის 5%იან შემცირებას. არსებული გაურკვევლობის გამო 

ძალიან ნაადრევია კოვიდ19ის ეკონომიკური და სოციალური ზეგავლენის 

სრულად შეფასება. თუმცა, ვირუსის ზემოქმედება მეტნაკლებად ცხადია. 

მეორე კვარტლის მაჩვენებელი წლიური 12.6%იანი ნეგატიური ზრდაა 

(კვარტლების შედარება), ხოლო 6 თვის პროგნოზი 5.8%. ყველაზე დიდი 

კლება, 16.6%, აპრილში აღინიშნა, თითქმის სრული ლოკდაუნის გამო.

აგრეგირებული მოთხოვნის კლება, უმუშევრობის ზრდა (როგორც 

დროებითი, ასევე გრძელვადიანი), სიღარიბის ხარისხის და სიმწვავის 

გაუარესება, წნეხი ეროვნულ ვალუტაზე, ტურისტული შემოსავლების 

და ფულადი გზავნილების კლება – ეს ყველაზე ხილული ეკონომიკური 

ეფექტებია, რომლებსაც საქართველოს მოსახლეობა უკვე გრძნობს.

ინფლაციური ზეწოლა

საქართველოს ეროვნული ვალუტა, ლარი, ჯერ კიდევ პანდემიის 

გავრცელებამდე გამოირჩეოდა მაღალი მერყეობით. კოვიდ19ის ეფექტმა 

მისი პოზიციები საგრძნობლად შეასუსტა. მარტში ლარი რეკორდული 22%ით 

გაუფასურდა, რასაც საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური სავალუტო 

რეზერვების გაყიდვის რამდენიმე ტალღით უპასუხა, რათა ეროვნული ვალუტის 

სტაბილიზებას დახმარებოდა. 2020 წლის ივლისის ბოლოსთვის 1 აშშ დოლარის 

ღირებულება 3 ლარს ასცდა (2.80 ლართან შედარებით, რაც ინფიცირების 

პირველი შემთხვევის დადასტურების დროს იყო თებერვალში). ვალუტის 

გაუფასურებას საქართველოში, როგორც იმპორტდამოკიდებულ ქვეყანაში, 
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ინფლაციური ზეწოლის ზრდა და მძიმე სოციალური ზემოქმედება მოყვება. 

ამის საპასუხოდ მთავრობამ საკვებ პროდუქტებზე ფასების შენარჩუნების 

სახელმწიფო პროგრამა აამოქმედა. ეს პროგრამა ითვალისწინებდა რამდენიმე 

სახეობის იმპორტირებული პროდუქტის სუბსიდირებას, რომ მოკლევადიან 

პერსპექტივაში მათზე ფასების სტაბილურობ შენარჩუნებულიყო (ბრინჯი, 

მაკარონი, წიწიბურა, მზესუმზირის ზეთი, შაქარი, რძის ფხვნილი, ლობიო, 

ხორბალი და ხორბლის ფქვილი). ნავთობზე ფასების მკვეთრ ვარდნას 

დაღმავალი ეფექტი ჰქონდა ფასების ზრდასა და ინფლაციის განაკვეთზე, რამაც 

ოდნავ დააბალანსა სხვა ნეგატიური შოკები. 2020 წლის ივლისში წლიური 

ინფლაციის განაკვეთი 5.7%მდე გაიზარდა. წლიური ინფლაციის განაკვეთზე 

გავლენა ძირითადად იქონია ფასების ზრდამ შემდეგ სასაქონლო ჯგუფებზე: 

საკვები და უალკოჰოლო სასმელები (11.5%იანი მატება), ალკოჰოლიანი 

სასმელები და თამბაქოს ნაწარმი (ფასები 9%ით გაიზარდა). ტრასპორტზე 

ფასებმა 9.3%ით დაიკლო წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით, 

რის შედეგადაც მისმა წილმა წლიური ინფლაციის მთლიან განაკვეთში 

1.18% შეადგინა. ეროვნულ ვალუტას წინ სხვა შოკებიც ელის საერთაშორისო 

შემოსულობების კლების გამო, რაც გამოიხატება ტურიზმიდან შემოსავლების, 

ფულადი გზავნილების და პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შემცირებაში, 

ასევე გლობალური მოთხოვნის კლებით გამოწვეული ექსპორტის შემცირებაში.

ტურიზმის ეფექტი 

ბოლო წლებში ტურიზმი საერთაშორისო შემოსულობების ერთერთი 

უმთავრესი წყარო გახდა საქართველოსთვის. ამ სექტორის წილი მშპში 

თითქმის 11%ს შეადგენს.5 საქართველოს მიმზიდველობა საერთაშორისო 

ტურიზმისთვის სულ უფრო იზრდება. თუ დავუშვებთ, რომ საერთაშორისო 

ტურიზმიდან შემოსავლები სრულად ჩავარდა, სულ ცოტა, მიმდინარე წლის 

მეორე კვარტალში, ზარალი მინიმუმ 2 მილიარდი ლარი იქნება. სტატისტიკის 

ეროვნული სამსახურის (საქსტატი) მონაცემებით, გასული წლის მეორე 

კვარტალში საქართველოს 1.8 მილიონ ტურისტი სტუმრობდა, ხოლო თითო 

ვიზიტზე დახარჯული თანხა, საშუალოდ, 890 ლარს შეადგენდა. შესაბამისად, 

საერთაშორისო ტურიზმიდან შემოსავლების მინიმალური დანაკარგი 2 

მილიარდ ლარს გაუტოლდება. საერთაშორისო ტურისტების კლება თებერვალში 

დაიწყო (0.7%). კლება მკვეთრი იყო მარტსა (62.3%) და აპრილში (94.5%), 

5 World Travel and Tourism Council, 2018
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რაც დაკეტილი საზღვრების და შეჩერებული ფრენების ლოგიკურ შედეგს 

წარმოადგენდა. ტენდენცია მაისსა (94.6%) და ივნისშიც (95.5%) გაგრძელდა, 

რადგან საზღვრები ჩაკეტილი იყო. გლობალური ტურიზმის კლების პირობებში 

არ უნდა ველოდეთ, რომ საერთაშორისო ტურისტების საქართველოში 

ვიზიტების მაჩვენებელი ძველ, მაღალ დონეებს მალე დაუბრუნდება. ამას 

ირიბი მულტიპლიკატორის ეფექტი ექნება მომიჯნავე დარგებზე, როგორებიცაა 

სასტუმროები და რესტორნები. ამავე დროს, აღდგენის პროცესს კიდევ უფრო 

აფერხებს საერთაშორისო ფრენების განახლების გადავადება.

პირდაპირი უცხოური 
ინვესტიციების პროგნოზი

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები საერთაშორისო შემოსულობების და 

უცხოური ინვესტიციების შემოდინების კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი წყაროა, 

რომელიც ეროვნული ვალუტის სიმყარის ერთერთ გარანტიაც არის. წინა წლები 

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების სტაბილური კლებით აღინიშნებოდა; 

2018 და 2019 წლებში ქვეყანაში დაახლოებით ერთიმესა მედით ნაკლები 

ინვესტიცია შემოვიდა, ვიდრე 2014 წელს. პოსტ კრიზისული პერიოდი მძიმე 

გავლენას მოახდენს პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ხელმისაწვდომობაზე 

მსოფლიოს მასშტაბით, ხოლო კონკურენცია მათ მოსაზიდად მწვავე იქნება. 

გაერთიანებული ერები პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების 30%დან 40%მდე 

კლებას პროგნოზირებს მთელ მსოფლიოში.6 2020 წლის პირველ კვარტალში 

მიღებულმა პირდაპირმა უცხოურმა ინვესტიციებმა 165.4 მილიონი აშშ დოლარი 

შეადგინა, რაც თითქმის 42%ით ნაკლებია წინა წლის იმავე პერიოდის 

მაჩვენებელზე და 28%ით 2018 წლის მაჩვენებელზე. მკვეთრად შემცირდა 

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები თურქეთიდან და ნიდერლანდებიდან, 

ხოლო საქართველოს მთავარ ინვესტორებად გაერთიანებული სამეფო (44%), 

აშშ (17%) და პანამა (11.9%) დარჩნენ. კაპიტალის წილი პირდაპირ უცხოურ 

ინვესტიციებში მკვეთრად დაეცა 2020 წლის 1 კვარტალში და ინვესტიციების 

სტრუქტურამ შემდეგი სახე მიიღო: ძირითადი კაპიტალი (13.7%); მოგების 

რეინვესტირება (81.6%); სავალო ინსტრუმენტები (4.6%). უზარმაზარი კლებაა 

ინვესტიციებში ტურიზმის სექტორში (76%).

6 World Investment Report 2020. International Production Beyond the Pandemic. https://
unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=2769
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საგარეო ვაჭრობის ტენდენციები

კოვიდ19ის ეკონომიკური ეფექტი სერიოზულ გავლენას მოახდენს საგარეო 

ვაჭრობის ტენდენციებზე. მიუხედავად იმისა, რომ პრაქტიკულად არანაირი 

შეზღუდვები არ არის დაწესებული საერთაშორისო ვაჭრობაზე, მაღალი 

რისკის მქონე ქვეყნების ეკონომიკური პრობლემები, დიდი ალბათობით, 

გავლენას იქონიებს მათ მთავარ პარტნიორებზე აგრეგირებული მოთხოვნის 

შემცირების გზით. 2020 წლის იანვარივლისში საქართველოს ეკონომიკამ 

ექსპორტის 18.6%იანი და იმპორტის 17.9%იანი კლება განიცადა. საქსტატის 

მონაცემებიდან, რომლებიც გრაფიკულად არის ქვემოთ წარმოდგენილი, 

ჩანს, რომ საქართვე ლოს საერთაშორისო ვაჭრობას პანდემიის ეფექ

ტის ნიშნები თებერვლიდან დაეტყო და ეს ივნისშიც გაგრძელდა. მნიშვნე-

ლოვანია,	აღინიშნოს,	რომ	ევროკავში	რის	ქვეყნებში	ექსპორტი	შედარებით	

სტაბილურია	ვიდრე	სხვა	სავაჭრო	პარტნიორ	ქვეყნებში.	2020	წლის	იანვარ-

ივლისში	 ექსპორტი	 ბულგარეთში,	 შვეიცარიასა	 და	 ესპანეთში	 გაიზარდა,	

შესაბამისად,	 13.7%,	 33.3%	 და	 25.1%-ით.	 ექსპორტის	 ყველაზე	 მკვეთრი	

კლება	შემდეგ	ქვეყნებში	აღინიშნა:	სომხეთი	(-44.7%),	უკრაინა	(-36.9%),	აშშ	

(-46/6%),	რუსეთი	(-24.5%)	და	აზერბაიჯანი	(-15.3%).
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ფულადი გზავნილები 

ფულადი გზავნილები მნიშვნელოვანი ინდიკატორია გარე სამყაროზე 

დამოკიდებულების შესაფასებლად. საქართველო მოწყვლადია ეკო

ნომი კური კრიზისების მიმართ, განსაკუთრებით, როდესაც ასეთი კრიზისი 

ისეთ ქვეყნებშია, საიდანაც ფულადი გზავნილების უმსხვილესი ნაკადები 

შემოედინება. ფულადი გზავნილების წილი ქვეყნის მშპში 13.5%ს შეადგენს 

(საქართველოს ეროვნული ბანკი, 2019). 2020 წლის მარტში, 2019 წლის 

შესაბამის პერიოდთან შედარებით, 12.5 მილიონი აშშ დოლარით ნაკლები 

ფულადი გზავნილი შემოვიდა ქვეყანაში. 2020 წლის აპრილში, 2019 წლის 

შესაბამის პერიოდთან შედარებით, კლებამ 43% შეადგინა. ფულადი გზა

ვნილების ჯამური მოცულობა, წინა წელთან შედარებით, 58 მილიონი აშშ 

დოლარით ნაკლებია. მაისში კლების მაჩვენებელი შემცირდა და წინა წელ

თან შედარებით, საქართველომ მხოლოდ 9.6%ით (13.9 მილიონი დოლა

რით) ნაკლები ფულადი გზავნილები მიიღო. ივნისში ფულადი გზავნილების 

ნაკადების მოცულობა გაუმჯობესდა და წინა წლის შესაბამის პერიოდთან 

შედარებით 17.8%ით (25.6 მილიონი აშშ დოლარით) გაიზარდა. ფულადი 

გზავნილები უცხოური სავალუტო ნაკადების ერთერთ ყველაზე სტაბილურ 

წყაროდ არის მიჩნეული განვითარებად ქვეყნებში; ბოლოდროინდელი 

სტატისტიკა ამ მოსაზრებას უმწვავესი კრიზისის დროსაც ადასტურებს. 
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მთავრობის რეაგირება

მძიმე ეკონომიკური შედეგების გათვალისწინებით, საქართველოს 

მთავრობამ ანტიკრიზისული ეკონომიკური გეგმა გამოაცხადა მოსახლეობის 

და ბიზნესის მხარდასაჭერად, რომლის ბევრი ღონისძიება სოციალური 

ხასიათისა იყო, რათა შემცირებულიყო ნეგატიური ეკონომიკური ზეგავლენა 

მოკლე და საშუალოვადიან პერსპექტივაში. ამ ღონისძიებებს შორის იყო 

მოხმარებული ბუნებრივი აირის, ელექტროენერგიის და სხვა კომუნალური 

მომსახურების საფასურის გადახდა დაუცველი მოსახლეობისთვის, 

თანადაფინანსების მექანიზმი კრიზისით დაზარალებული ისეთი სექტო

რების მხარდასაჭერად, როგორიცაა სასტუმროების და რესტორნების 

ბიზნესი, საგარანტიო სქემის შემოღება, საგადასახადო ვალდებულებების 

გადავადება, კომერციულ ბანკებთან თანამშრომლობით საპროცენტო 

განაკვეთის გადახდის გადავადება სამი თვით როგორც ფიზიკური, ასევე 

იურიდიული პირებისთვის.

იმ ეკონომიკაში, სადაც არაფორმალური დასაქმების როლი მნი

შვნელოვანია, ხოლო დამოკიდებულება ყოველდღიურ ფულად 

შემოსავალზე მაღალი, სოციალური სიტუაციის გაუარესება საკმაოდ 

მძიმე ზეწოლას ახდენს. საქართველოს მთავრობის ახალი ინიციატივა 

ითვალისწინებს 6 თვის განმავლობაში 200 ლარის მიზნობრივ სოციალურ 

დახმარებას იმ ადამიანებისთვის, ვინც კორონავირუსის პანდემიის გამო 

დაკარგა სამუშაო ან უხელფასო შვებულებაში გაუშვეს (დაახლოებით 

350,000 ადამიანი მიიღებს ამ დახმარებას). ერთჯერადი დახმარება გაიცემა 

ბავშვიან ოჯახებზე (200 ლარი თითო ბავშვზე), რაც დაახლოებით 177 

მილიონი ლარი დაჯდება. გარდა ამისა, დამსაქმებლები სახელმწიფო 

სუბსიდიას მიიღებენ ყოველ შენარჩუნებულ სამუშაო ადგილზე. კერძოდ, 

6 თვის განმავლობაში 750 ლარამდე ოდენობის ხელფასები სრულად 

გათავისუფლდება საშემოსავლო გადასახადისგან. 300 ლარის ერთჯერად 

დახმარებას მიიღებენ თვითდასაქმებულები ან „არაფორმალურ სექტორში“ 

დასაქმებულები. 600 ლარის დახმარებას მიიღებენ სიღარიბის ზღვარს 

ქვემოთ მცხოვრები ოჯახები. იმავე ოდენობის ფინანსურ დახმარებას 

მიიღებენ ასევე გამოკვეთილი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები 

და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები. 

საქართველოს მთავრობის ცნობით, თავდაპირველად წარმოდგენილ 

ანტიკრიზისულ გეგმას 3.9 მილიარდი ლარი სჭირდება, საბიუჯეტო 

შემოსავლების მოსალოდნელი კლება კი 1.9 მილიარდ ლარს შეადგენს. 



24

საქართველომ 1.5 მილიარდი აშშ დოლარის საერთაშორისო დახმარება 

მოიპოვა. ეს თანხა გრანტებისა და საკრედიტო სქემებისგან შედგება. 

დახმარების მნიშვნელოვანი წილი ევროკავშირიდან მოდის სამ 

პაკეტად. პირველი პაკეტით საქართველომ მიიღო გადაუდებელი 

სამედიცინო მარაგები და ტექნიკური ექსპერტიზა, დახმარება დაუცველი 

ჯგუფებისთვის და ლიკვიდურობის ფართო დახმარება მცირე და 

საშუალო ზომის საწარმოებისთვის. მეორე პაკეტი მოიცავდა 183 მილიონ 

ევროს და განკუთვნილი იყო სოციალურეკონომიკური ღონისძიებების 

მხარდასაჭერად, მათ შორის ფინანსური დანაკლისის ამოსავსებად. 

ამ ორი პაკეტით საქართველომ დღემდე ჯამში 250 მილიონი ევროს 

კოვიდთან დაკავშირებული მხარდაჭერა მიიღო გრანტების სახით. 

მესამე პაკეტი მოიცავს 150 მილიონი ევროს ოდენობის კრედიტს ძალზე 

ხელსაყრელი პირობებით. გარდა ამისა, მსხვილი თანხებით შეაქვს წვლილი 

საერთაშორისო სავალუტო ფონდს (200 მილიონი აშშ დოლარი გამოიყოფა 

ბიუჯეტის მხარდასაჭერად); ევროპის საინვესტიციო ბანკს (200 მილიონი 

ევრო ჯანდაცვის ინფრასტრუქტურის და ფისკალური საჭიროებისთვის); 

მსოფლიო ბანკს (80 მილიონი აშშ დოლარი ჯანმრთელობასა და სოციალურ 

მდგომარეობაზე პანდემიის ეფექტების შესამსუბუქებლად); საფრანგეთის 

განვითარების სააგენტოს (70 მილიონი ევრო ენერგოსექტორის მხარ

დასაჭერად; 50 მილიონი ევრო სოციალური რეფორმებისთვის).7 

დასკვნები

საქართველოს წარმატება ვირუსის გავრცელების შეკავებაში შეიძლება 

აიხსნას შემდეგით: სახელმწიფოს მიერ მიღებული ლოკდაუნის ზომები 

ძალიან ჰგავს სხვა ქვეყნების მიერ მიღებულ ზომებს იმ განსხვავებით, რომ 

საქართველოს ამ ზომების მიღება ადრიანად დაიწყო, პირველი შემთხვე

ვის დადასტურებიდან მესამე კვირაში. ასევე, მოკვლევის სამუშაოებმა, 

რომლებიც ეპიდემიოლოგებმა დაუღალავად ჩაატარეს, დროულად რომ 

დაედგინათ და იზოლირება მოეხდინათ კონკრეტული კლასტერების 

ყველა კონტაქტი, შედეგი გამოიღო. შიდა და გარე შოკებით გამოწვეული 

ეკონომიკური და სოციალური შედეგები გრძელვადიან კრიზისს გამოიწვევს. 

7 ევროკავშირის დელეგაცია საქართველოში. https://eeas.europa.eu/delegations/
georgia/78001/lettereuambassadorcarlhartzellprimeministergiorgigakharia_en
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ეკონომიკის შემობრუნება ძალიან რთული იქნება. საქმე ეკონომიკური 

აქტივობების უბრალოდ შეჩერებასთან არა გვაქვს და ლოკდაუნიდან 

გამოსვლა სულაც არ ნიშნავს, რომ მათი საქმიანობის ჩვეული რიტმი 

აღდგება. ლოგიკურია ვიფიქროთ, რომ ამ შოკის ნეგატიური ასპექტების 

უმრავლესობა წელს ვერ დაიძლევა იმ შემთხვევაშიც კი, თუ კრიზისის 

ლიკვიდირება ზაფხულში მოხერხდება და დიდ ქვეყნებში ეკონომიკის 

ნორმალიზების ნიშნები გაჩნდება. სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია შეგ

როვილი საერთაშორისო დახმარების გონივრულად გამოყენება გრძელ

ვადიანი მდგრადობისა და ეკონომიკის აღდგენის უზრუნველსაყოფად. 

აქამდე მიღებული ზომები ეკონომიკური და სოციალური შოკების მყისიერი 

დაძლევისკენ იყო მიმართული. განვითარებულ ეკონომიკებთან შედარებით, 

საქართველოს მთავრობის და ეკონომიკის მანევრირების შესაძლებლობები 

გაცილებით შეზღუდულია.

სხვა ქვეყნებში, განსაკუთრებით დიდ მეზობელ ქვეყნებში არსებულ 

სიტუაციაზე დამოკიდებულების ხარისხი უფრო მაღალია კრიზისის დროს, 

ვიდრე ჩვეულებრივ ვითარებაში. ამიტომ, მთავრობის ნაბიჯების ეფექტიანობა 

დამოკიდებული იქნება იმ ტემპზეც, რითიც საქართველოს საგარეო 

ეკონომიკური პარტნიორები, განსაკუთრებით მეზობელი ქვეყნები დაძლევენ 

ამ კრიზისს. იმის გათვალისწინებით, რომ ქვეყანაში მცირე ზომის საწარმოები 

დომინირებს, არაფორმალური დასაქმების წილი მნიშვნელოვანია, ნაღდ 

ფულზე დამოკიდებულება დიდი, ხოლო ტექნოლოგიური განვითარების 

დონე დაბალი, ფულადი ნაკადების მოძრაობას (მათ შორის საერთაშორისო 

შემოსულობებს) გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება ეკონომიკის ყველა 

სექტორისთვის, რომ თავიდან იქნეს აცილებული მუდმივი, გრძელვადიანი 

ზიანი. აქედან გამომდინარე, სტიმულირების პაკეტების მიზანი უნდა იყოს 

მოვლენების ასეთი განვითარების პრევენცია მიწოდების და მოთხოვნის 

ჯაჭვის უსუსტესი რგოლების სტიმულირების გზით, რათა შესაძლებელი 

გახდეს ეკონომიკური და სოციალური კლიმატის სტაბილიზება და წლის 

ბოლოსთვის გარკვეული გამოცოცხლების მიღწევა.
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დანართი 1. კოვიდ-19-ის ქრონოლოგია საქართველოში

თარიღი შემთხვევების	
რაოდენობა

ღონისძიება

22 იანვარი  საქართველოს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი 
აფრთხილებს საქართველოს მოქალაქეებს, თავი შეიკავონ 
ჩინეთის ქალაქ ვუჰანში გამგზავრებისგან, ვინაიდან არსებობს 
„მცირე, მაგრამ თეორიული“ შანსი, რომ ვირუსმა საქართველოში 
ჩამოაღწიოს. 

26 იანვარი  ქართველი ექიმები აეროპორტებში იწყებენ ჩინეთიდან 
ჩამოსული მგზავრების შემოწმებას კორონავირუსის სიმპტომებზე.

27 იანვარი  საქართველოს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი 
იწყებს ჩინელი დასაქმებულების მონიტორინგს, რომლებიც 
საქართველოში ავტომაგისტრალის მშენებლობაზე მუშაობენ.

28 იანვარი   საქართველოს მთავრობის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო 
საბჭოს პირველი შეხვედრა, სადაც განიხილავენ კორონავირუსის 
„პოტენციურ“ საფრთხეს;

 საქართველოს მთავრობა აცხადებს საქართველოს 
მოქალაქეების ევაკუაციას ჩინეთის ჰუბეის პროვინციიდან;

 საქართველოს მთავრობა კრძალავს ცოცხალი ცხოველების, მათ 
შორის კუს და დეკორატიული თევზების იმპორტს ჩინეთიდან მანამ, 
სანამ ჯანდაცვის საერთაშორისო ორგანიზაცია არ გამოაცხადებს, 
რომ ჩინეთში კორონავირუსი აღარ არის.

29 იანვარი   საქართველოს მთავრობა 2 თვით აჩერებს ფრენებს ჩინეთიდან;

 საქართველოს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული 
ცენტრი იწყებს ბათუმში ბაზირებული ორი ჩინელი მეზღვაურის 
მონიტორინგს, რომლებსაც მაღალი სიცხე აღენიშნებათ.

2 
თებერვალი: 

 თურქეთს და საფრანგეთს 5 საქართველოს მოქალაქე გამოჰყავს 
ჩინეთის ჰუბეის პროვინციიდან, კორონავირუსის ეპიდემიის 
პირველი ცენტრიდან.

4 
თებერვალი: 

 საქართველოს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის 
ლუგარის ლაბორატორია იწყებს კორონავირუსზე ტესტების 
ჩატარებას მას შემდეგ, რაც გერმანიიდან რეაგენტები მიიღო. 

10 
თებერვალი

 საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება აქვეყნებს ანგარიშს, 
რომლის თანახმადაც ჩინეთში ფრენების შეწყვეტამ საჰაერო 
მიმოსვლის 3%იან წლიურ კლება გამოიწვია 2020 წლის 
იანვარში.

22 
თებერვალი

 ჩინეთიდან ევაკუირებული საქართველოს 34 მოქალაქეს 
კორონავირუსი ტესტებით არ დაუდასტურდა, თუმცა ისინი 
კარანტინში რჩებიან.

24 
თებერვალი

 საქართველოს მთავრობა აფრთხილებს მოქალაქეებს, 
თავი შეიკავონ იტალიაში გამგზავრებისგან, იქ მოერიდონ 
ხალხმრავალ ადგილებს და რეგულარულად დაიბანონ ხელები, 
ვინაიდან იტალია ეპიდემიის ახალ ცენტრად იქცა.

26 
თებერვალი

კორონავირუსის პირველი დადასტურებული შემთხვევა – ირანიდან დაბრუნებულ 
საქართველოს მოქალაქეს კორონავირუსი დაუდგინდა საქართველოაზერბაიჯანის 
საზღვარზე. 

27 
თებერვალი

 ავიაკომპანია „ვიზეარი“ ამცირებს იტალიაში რეისების სიხშირეს, 
მათ შორის სრულად აუქმებს რეისებს მილანში.

თებერვალი კოვიდ19ის მეორე შემთხვევა დადასტურდა – დაავადებულია ქალი, რომელმაც ცოტა 
ხნის წინ იმოგზაურა იტალიაში

29 
თებერვალი

მესამე შემთხვევა 
დადასტურდა, 
პირველი პაციენტის 
კონტაქტი, რომელმაც 
ცოტა ხნის წინ 
იმოგზაურა ირანში. 

მთავრობა ხურავს სკოლებს 16 მარტამდე.

1 მარტი  უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭო აქვეყნებს 
რეკომენდაციას ხალხმრავალი ადგილებისთვის თავის არიდების 
შესახებ.
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3 მარტი  საქართველოს მთავრობა აცხადებს ონლაინ პლატფორმის 
www.stopcov.ge შექმნის შესახებ, სადაც გამოქვეყნდება და 
ყოველდღიურად განახლდება კორონავირუსთან დაკავშირებული 
ინფორმაცია, ხოლო საქართველოს დაავადებათა კონტროლის 
ეროვნული ცენტრი აცხადებს ცხელი ხაზის ნომერს – 116 001 
მოქალაქეებისთვის, ვინც ეჭვობს, რომ კორონავირუსის 
სიმპტომები აქვს.

6 მარტი დაინფიცირდა 9 
პაციენტი

 საქართველოს მთავრობა შეზღუდვებს აწესებს საზღვრის 
კვეთაზე საქართველოს და უცხო ქვეყნების მოქალაქეებისთვის, 
ასევე, აჩერებს ფრენებს იტალიასთან; 

 იმ ქვეყნებიდან დაბრუნებული საქართველოს მოქალაქეებს, 
რომლებიც ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ ეპიდემიის 
რისკის მქონე ქვეყნებად განსაზღვრა, უტარდებათ ინტენსიური 
წინასწარგანსაზღვრული სამედიცინო შემოწმება საზღვრის 
კვეთისას და იგზავნებიან 14 დღიან სავალდებულო კარანტინში; 
 იმ ქვეყნებიდან ჩამოსულ უცხო ქვეყნების მოქალაქეებს, 
რომლებიც ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ ეპიდემიის 
რეალური რისკის მქონე ქვეყნებად განსაზღვრა ბოლო 14 დღის 
განმავლობაში, სასურველია საქართველოში შემოსვლისთანავე 
ჩაუტარდეთ ინტენსიური წინასწარგანსაზღვრული სამედიცინო 
შემოწმება საზღვრის კვეთისას და გაიგზავნონ 14 დღიან 
სავალდებულო კარანტინს.

9 მარტი 15 დადასტურებული 
შემთხვევა 

უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს რეკომენდაციები:

 საჯარო დაწესებულებებს აძლევენ მკაცრ რეკომენდაციას, 
გადადონ და უკიდურეს აუცილებლობამდე შეამცირონ უცხო 
ქვეყნებში მივლინებები. ეს რეკომენდაცია სასწავლო ტურებსაც 
ეხება;

 ბოლო დროს უცხოეთში მოგზაურობის ისტორიის მქონე 
მოქალაქეებს მოუწოდებენ, გამოიჩინონ სოციალური 
პასუხისმგებლობა და დარჩნენ თვითიზოლაციაში კარანტინის 
პერიოდის განმავლობაში, რათა დარწმუნდნენ, რომ 
პოტენციურ საფრთხეს არ უქმნიან თავიანთ ოჯახის წევრებსა და 
საზოგადოებას. 

11 მარტი 23 დადასტურებული 
შემთხვევა

 საქართველოს მთავრობა აცხადებს, რომ იღებს აქტიურ ზომებს 
საქართველოს ეროვნულ ბანკსა და კომერციულ ბანკებთან 
თანამშრომლობით, რომ შეამსუბუქოს ახალი კორონავირუსის 
უარყოფითი გავლენა ტურიზმის სექტორზე;

 არდადეგები 1 აპრილამდე გრძელდება საქართველოს ყველა 
საგანმანათლებლო დაწესებულებაში. დღის მოვლის ცენტრებმა 
1 აპრილამდე შეაჩერეს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 
პირების მიღება; 
 საგაზაფხულო გაწვევა ერთი თვით, 13 აპრილამდე გადავადდა.

12 მარტი 24 დადასტურებული 
შემთხვევა

 ყველა სამთავრობო სტრუქტურაში 24 საათში ცხადდება 
განგაშის უმაღლესი დონე;

 გერმანიიდან, საფრანგეთიდან, ავსტრიიდან და ესპანეთიდან 
დაბრუნებული მოქალაქეები 14დღიან სავალდებულო კარანტინში 
განთავსდებიან. უცხო ქვეყნის მოქალაქეები ვალდებული არიან, 
წარმოადგინონ კორონავირუსზე ტესტირების უარყოფითი პასუხის 
დამადასტურებელი საბუთი ან დათანხმდნენ 14დღიან კარანტინს. 

 საქართველოს მთავრობას და ყველა სახელმწიფო 
დაწესებულებას ეძლევა რეკომენდაცია, გადავიდნენ 
დისტანციური მუშაობის რეჟიმზე; იგივე რეკომენდაცია მიეცა 
ყველა კერძო ორგანიზაციას.
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13 მარტი 25 დადასტურებული 
შემთხვევა

ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია კოვიდ19ს გლობალურ 
პანდემიად აცხადებს.

საქართველოს მთავრობა აქვეყნებს განცხადებას, რომელშიც 
უკვე დადგენილ რეგულაციებს ახალი შეზღუდვები ემატება: 

 პრობაციონერები გათავისუფლდებიან პრობაციის ბიუროებში 
გამოცხადებისა ვალდებულებისაგან 14 აპრილამდე.

 ორი კვირით ამოქმედდა განსაკუთრებული პირობები 
პენიტენციურ დაწესებულებებში, შეჩერდა ოჯახთან 
გრძელვადიანი და მოკლევადიანი პაემნებით სარგებლობის 
უფლება.

 საგანმანათლებლო, სპორტული და სხვა სახის ღონისძიებები, 
რომლებსაც მრავალრიცხოვანი აუდიტორია ესწრება, იკრძალება 
საქართველოში განუსაზღვრელი დროით.

 საქართველოს პრემიერმინისტრმა, მინისტრთა კაბინეტის 
ეკონომიკურ გუნდთან, საქართველოს ეროვნულ ბანკსა და 
საბანკო სექტორის წარმომადგენლებთან ერთად, განიხილა 
ეკონომიკის სტიმულირების გეგმა, რომელმაც ხელი უნდა 
შეუწყოს გლობალური პანდემიის ნეგატიური ზემოქმედების 
მინიმიზებას საქართველოს ეკონომიკაზე. ამ შეხვედრის შედეგად 
გამოცხადდა ეკონომიკის მხარდაჭერის შემდეგი ღონისძიებები:

1. ბიზნესს, რომელსაც შეექმნება სესხის გადახდის 
პრობლემა კომერციული ბანკები ინდივიდუალურად 
გაუკეთებენ ვალდებულებების რესტრუქტურიზაციას. ვალის 
რესტრუქტურიზაციის შედეგად სასტუმრო ინდუსტრიაში 
გამოთავისუფლდება დაახლოებით 100 მილიონი ლარი და 
დაეხმარება ინდუსტრიას. 

2. ყველა მოქალაქეს შეუძლია, გადაავადოს სესხის გადახდა 
კომერციული ბანკისთვის მომდევნო სამი თვის განმავლობაში;

3. კომპანიებს, რომლებიც ახორციელებენ ტურიზმთან 
დაკავშირებულ საქმიანობებს; სასტუმროები და რესტორნები, 
ტურისტული სააგენტოები, სატრანსპორტო კომპანიები, 
საექსკურსიო საქმიანობა, კულტურული და სპორტული 
ღონისძიებების ორგანიზატორები და სხვ., საქართველოს 
მთავრობა გადაუვადებს მომდევნო 4 თვის განმავლობაში 
გადასახდელ ქონების და საშემოსავლო გადასახადებს (2020 
წლის 1 ნოემბრამდე). შედეგად, შეღავათი შეეხება 18 000 
გადასახადის გადამხდელს და 50,000 ზე მეტ დასაქმებულს, 
რაც ნიშნავს, რომ 100 მლნ. ლარზე მეტი დარჩება ეკონომის ამ 
სექტორში;

4. საბრუნავი კაპიტალის მიწოდების მიზნით, მთავრობა 
გააორმაგებს დღგს დაბრუნებებს კომპანიებისთვის და წლის 
ბოლომდე დაგეგმილი 600 მილიონი ლარის ნაცვლად ფინანსთა 
სამინისტრო, კომპანიებს დაუბრუნებს 1,200 მილიარდ ლარს (600 
მლნ ლარით მეტს); 

5. შემუშავდება სპეციალური სახელმწიფო პროგრამა, რომლის 
საშულებითაც 4დან 50 ნომრამდე სიდიდის სასტუმროები 
მთელი საქართველოს მასშტაბით მიიღებენ საბანკო სესხის 
6 თვის პროცენტის თანადაფინანსებას. ეს პროექტი შეეხება 
ქვეყნის მასშტაბით დაახლოებით 2 000 სასტუმროს, რომლებმაც 
პანდემიის შედეგად შეიძლება მიიღოს მნიშვნელოვანი 
ფინანსური ზარალი;

6. ყოველივე ზემოაღნიშნულის გარდა, სახელმწიფოს მხრიდან 
ეკონომიკის დამატებით სტიმულირებისთვის გაიზრდება 
ქვეყანაში კაპიტალური პროექტების მხარდაჭერა. შესაბამისად, 
2020 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული კაპიტალური ხარჯები 
დამატებით გაიზრდება 300 მლნ. ლარით.

 საქართველოს მთავრობას დაწყებული აქვს მოლაპარაკებები 
საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან, მათ მიერ 
სპეციალურად გამოყოფილი ფონდებიდან რესურსების 
გამოყენებასთან დაკავშირებით.
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14 მარტი 30 დადასტურებული 
შემთხვევა

საქართველოს საზღვრებზე აზერბაიჯანსა და სომხეთთან 
მოძრაობა 10 დღით შეჩერდა;

 საზღვრის კვეთაზე შეზღუდვები დაწესდა შვეიცარიასთან, 
ნორვეგიასა და დანიასთან, მათ შორის მოთხოვნა, 
წარმოადგინონ კორონავირუსზე უარყოფითი ტესტის პასუხი ან 
გაიარონ 14დღიანი სავალდებულო კარანტინი;

 რეკომენდაცია მიეცა კაზინოებს, სლოტკლუბებსა და 
ტოტალიზატორებს მთელი ქვეყნის მასშტაბით, შეაჩერონ 
მუშაობა.

15 მარტი 33 დადასტურებული 
შემთხვევა

დროებით ჩაიკეტა სარფის სასაზღვრო პუნქტი თურქეთთან.

16 მარტი 33 დადასტურებული 
შემთხვევა

პირველი 
გამოჯანმრთელებული 
პაციენტი

 საქართველოსა და რუსეთის ფედერაციას შორის შეჩერდა 
მგზავრთა გადაადგილება;

 საქართველოს სამთოსათხილამურო კურორტები გარკვეული 
პერიოდით დაიკეტა მთელი საქართველოს მასშტაბით;

 რეკომენდაცია მიეცა კაფეებს, რესტორნებს და ბარებს, 
დროებით შეზღუდონ მომხმარებელთა უშუალო მომსახურება და 
მხოლოდ შინ წაღების შეკვეთები მიიღონ;

 70 წელს გადაცილებულ მოქალაქეებს რეკომენდაცია მიეცა, 
მოერიდონ ხალხმრავალ ადგილებს და შეძლებისდაგვარად 
დარჩნენ იზოლაციაში, რათა თავიდან აიცილონ პოტენციური 
საფრთხე მათი ჯანმრთელობისთვის.

 ქართული ლარი ახალ ისტორიულ მინიმუმამდე დაეცა  3.0118 
ლარი 1 აშშ დოლართან, რაც ყველაზე დიდი გაუფასურებაა 
1995 წლის ოქტომბერში საქართველოს ეროვნული ვალუტის 
შემოღების შემდეგ.

17 მარტი 34 დადასტურებული 
შემთხვევა

 საქართველოს ხელისუფლების განცხადება – 70 წელს 
გადაცილებულ მოქალაქეებს დაჟინებით მოუწოდებენ, 
დარჩნენ იზოლაციაში, რადგან ისინი მაღალი რისკის ჯგუფს 
წარმოადგენენ.

 საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა 40 მილიონი აშშ დოლარი 
გაყიდა სავალუტო აუქციონზე, რათა შემცირებულიყო ზეწოლა 
ლარის გაცვლის კურსზე. 17 მარტს, კოვიდ19ის უარყოფითი 
შედეგის გავლენით, ქართული ეროვნული ვალუტა ახალ 
უმდაბლეს ნიშნულამდე გაუფასურდა (3.0807 ლარი 1 აშშ 
დოლარზე).

18 მარტი 38 დადასტურებული 
შემთხვევა

 ნებისმიერი უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს ეკრძალებათ 
საქართველოში შემოსვლა 2 კვირის განმავლობაში;

 ბიზნესომბუდსმენთან შეიქმნა სპეციალური პლატფორმა, 
რომლის მიზანიც ბიზნესების მიერ კორპორატიული სოციალური 
პასუხისმგებლობის ფარგლებში გამოთქმული ინიციატივების 
კოორდინირებაა; 

 „საქართველოს ფოსტას“ დაევალა, შეიმუშაოს მიტანის 
მექანიზმი სოციალურად დაუცველი და 70 წელს გადაცილებული 
მარტოხელა პენსიონერებისთვის;

 მთელ ქვეყანაში აიკრძალა სამარშრუტო ტაქსების მოძრაობა.

19 მარტი 30 დადასტურებული 
შემთხვევა

 მთელ ქვეყანაში უნდა დაიკეტოს ყველა მაღაზია და სავაჭრო 
ობიექტი, სურსათის მაღაზიების, აფთიაქების, ბენზინგასამართი 
სადგურების, საფოსტო განყოფილებების და ბანკის ფილიალები 
გარდა, რათა უზრუნველყოფილი იქნეს დისტანციის დაცვა და 
შეიზღუდოს გადაადგილება ქვეყანაში.

20 მარტი 43 დადასტურებული 
შემთხვევა

 საჰაერო მიმოსვლა სრულად ჩერდება, მხოლოდ „ჯორჯან 
ეარვეიზს“ აქვს უფლება, შეასრულოს ფრენა მთავრობასთან 
კოორდინირებით, რათა ჩამოიყვანოს საქართველოს 
მოქალაქეები;

 საქართველოს ყველა მოქალაქე, რომელიც ქვეყანაში შემოდის 
(ჰაერით, ხმელეთით, ზღვით) ექვემდებარება სავალდებულო 
14დღიან კარანტინს;

 მთავრობის ეკონომიკურმა გუნდა გამოაცხადა, რომ დაასრულა 
მუშაობა კონკრეტული სამიზნე სექტორების იდენტიფიცირებაზე 
და შეიმუშავა ეკონომიკის სტიმულირების ღონისძიებები 
კრიზისიდან სწრაფად გამოსვლის ხელშესაწყობად. 
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21 მარტი 49 დადასტურებული 
შემთხვევა

საქართველოში საგანგებო მდგომარეობა ცხადდება 21 
აპრილამდე.

საგანგებო მდგომარეობის დროს ამოქმედებული ღონისძიებები:

კარანტინის ან იზოლაციის წესების დამრღვევი პირი იძულებით 
იქნება გადაყვანილი შესაბამის დაწესებულებაში; 

კარანტინის ან იზოლაციის წესების დამრღვევი პირის მიმართ 
გამოყენებული იქნება შესაბამისი სანქციები;

ჩერდება საერთაშორისო საჰაერო, სახმელეთო, და საზღვაო 
მიმოსვლა, სატვირთო გადაზიდვების გარდა;

საქართველოს მთავრობას ეძლევა უფლება, აუცილებლობის 
შემთხვევაში, საკარანტინო, საიზოლაციო და სამედიცინო 
მიზნებისთვის დადგენილი წესით, შეზღუდოს საკუთრების 
უფლება და გამოიყენოს ფიზიკური და იურიდიული პირების 
ქონება და მატერიალური საშუალებები;

იკრძალება 10ზე მეტი ადამიანის შეკრება;

მთავრობას მიეცა უფლება, შეზღუდოს კერძო ორგანიზაციების თუ 
ბიზნეს კომპანიების საქმიანობა, ასევე დაავალოს მათ ცალკეული 
საქმიანობის განხორციელება.

 აუცილებლობის შემთხვევაში, მთავრობა დაარეგულირებს 
ფასებს მედიკამენტებზე, სამედიცინო სერვისსა და პირველადი 
მოხმარების პროდუქტებზე;

საქართველოს მთავრობას ეძლევა უფლება, აუცილებლობის 
შემთხვევაში, მოახდინოს შესაბამისი სამედიცინო განათლების 
და კვალიფიკაციის მქონე პირების მობილიზაცია;

სასამართლო პროცესები შესაძლებელია ჩატარდეს 
დისტანციურად.

ყველა კერძო და იურიდიული პირი ვალდებულია, დაემორჩილოს 
საგანგებო მდგომარეობის მოთხოვნებს. საგანგებო მდგომარეობის 
რეჟიმის დარღვევა ითვალისწინებს ადმინისტრაციულ ჯარიმას 
3,000 ლარის ოდენობით ფიზიკური პირებისთვის და 15,000 ლარის 
ოდენობით იურიდიული პირებისთვის.

23 მარტი შემთხვევების 
მთლიანი რაოდენობა 
– 61

გამოჯანმრთელებული 
– 8

საგანგებო მდგომარეობის პირობებში, მკაცრი საკარანტინო რეჟიმი 
გამოცხადდა საქართველოს 2 მუნიციპალიტეტში მას შემდეგ, რაც 
კორონავირუსი მარნეულის 1 მოქალაქეს დაუდასტურდა.

მკაცრი საკარანტინო რეჟიმით გათვალისწინებული 
ღონისძიებები მარნეულსა და ბოლნისში:

შეიზღუდა მარნეულის და ბოლნისის მუნიციპალიტეტებში შესვლა 
და იქიდან გამოსვლა;

ყველა ობიექტი დაიკეტა, პროდუქტის მაღაზიების, აფთიაქების და 
საბაზისო ინფრასტრუქტურული ობიექტების გარდა;

შეიზღუდა საზოგადოებრივი ტრანსპორტი და მოძრაობა 
მუნიციპალიტეტებში; მოქალაქეებს გარეთ გამოსვლა მხოლოდ 
საკვები პროდუქტის და მედიკამენტების საყიდლად და 
სამედიცინო მომსახურების მისაღებად შეუძლიათ;

ამ რეგიონების მოსახლეობისთვის ნებადართულია სასოფლო
სამეურნეო სამუშაოების შესრულება.

24 მარტი შემთხვევების 
მთლიანი რაოდენობა 
– 70

გამოჯანმრთელებული 
– 9

 საგანგებო მდგომარეობასთან ერთად საქართველოს მთავრობა 
კრძალავს საქალაქთაშორისო მოძრაობას მთელ ქვეყანაში;

 სპეციალური პლატფორმა – StopCoV ფონდი შეიქმნა 
ბიზნესომბუდსმენის აპარატში, საიდანაც თანხები 
იდენტიფიცირებულ საჭიროებებზე გადანაწილდება; ამ ფონდში 
შენატანის გაკეთება კერძო კომპანიებს და მოქალაქეს შეუძლიათ. 

25 მარტი შემთხვევების 
მთლიანი რაოდენობა 
– 75

გამოჯანმრთელებული 
– 10

 საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა 40 მილიონი აშშ დოლარი 
გაყიდა სავალუტო აუქციონზე ეროვნული ვალუტის მკვეთრი 
გაუფასურების შესაჩერებლად. ეროვნულმა ბანკმა უკვე 60 მილიონი 
აშშ დოლარის ღირებულების ორი თანმიმდევრული სავალუტო 
ინტერვენცია განახორციელა საკუთარი სავალუტო რეზერვებიდან. 
საქართველოს ეროვნული ვალუტა ისტორიულად დაბალ 
ნიშნულზეა ბლუმბერგის პლატფორმაზე 3.48 ლარი 1 აშშ დოლარზე.

27 მარტი შემთხვევების 
მთლიანი რაოდენობა 
– 83

გამოჯანმრთელებული 
– 14

 შეიქმნა ეგრეთ წოდებული „ცხელების ცენტრები“ ქვეყნის 
ყველა რეგიონში; კლინიკები მხოლოდ მაღალი ტემპერატურის 
მქონე პაციენტებს მიიღებენ;

 ყველა ასაკის პენსიონერები საქართველოში აპრილის პენსიას 
წინასწარ მიიღებენ. 
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29 მარტი შემთხვევების 
მთლიანი რაოდენობა 
– 91

გამოჯანმრთელებული 
– 18

საგანგებო მდგომარეობის პირობებში შეზღუდვები დაწესდა 
სამეგრელოზემო სვანეთის რეგიონში, მათ შორის ტრანსპორტის 
გადაადგილებაზე. საგანგებო საკონტროლო პუნქტები მოეწყო 
რეგიონის შესასვლელში, სადაც მოწმდება, დაცულია თუ არა 
ტრანსპორტირებისას მანქანებში სოციალური დისტანცირების 
მოთხოვნა.

31 მარტი შემთხვევების 
მთლიანი რაოდენობა 
– 110

გამოჯანმრთელებული 
– 21

საგანგებო მდგომარეობის პირობებში გამოცხადდა საყოველთაო 
კარანტინი. ახალ შეზღუდვებს შორისაა:

მგზავრობის აკრძალვა ნებისმიერი სახის ტრანსპორტით (მათ შორის, 
მეტროთი), როგორც ქალაქებს ასევე მუნიციპალიტეტებს შორის;

მგზავრობა დასაშვებია მხოლოდ ავტომობილით (მათ შორის 
ტაქსით) იმ პირობით, რომ ავტომობილში ადამიანთა რაოდენობა 
არ აღემატება სამს და 2 მათგანი უკანა სკამზე ზის;

იკრძალება 3ზე მეტი ადამიანის ერთად ყოფნა, პროდუქტის 
მაღაზიების და აფთიაქების გარდა, სადაც 2მეტრიანი 
სოციალური დისტანციის დაცვა სავალდებულოა;

ცალკე წესები განისაზღვრება იმ საწარმოებისთვის, რომლებსაც 
აქვთ მთავრობისგან მუშაობის ნებართვა;

70 წელს გადაცილებულ მოქალაქეებს ეკრძალებათ სახლიდან 
გამოსვლა გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მიდიან 
სურსათის უახლოეს მაღაზიაში, უახლოეს აფთიაქში ანდა 
უახლოეს სამედიცინო დაწესებულებაში. ადგილობრივი 
თვითმმართველობები ვალდებული არიან, დახმარება გაუწიონ 
70 წელს გადაცილებულ მარტოხელა ადამიანებს;

დაწესდა ეგრეთ წოდებული კომენდანტის საათი 21:00დან 06:00
მდე, რა დროსაც იკრძალება მოქალაქეთა გადაადგილება ფეხით 
თუ რაიმე სახეობის ტრანსპორტით; 

საკონტროლო პუნქტები მოეწყო თბილისში, ბათუმში, 
ქუთაისში, რუსთავში, ფოთში, ზუგდიდში და გორში, მოძრაობის 
გაკონტროლების და პირველადი თერმოსკრინინგისთვის;

მოქალაქეები ვალდებული არიან მუდმივად იქონიონ პირადობის 
დამადასტურებელი დოკუმენტები.

 ამუშავდა სპეციალური ცხელი ხაზი – 144, სადაც მოსახლეობას 
შეუძლია მიიღოს მისთვის საინტერესო ინფორმაცია პანდემიასთან 
დაკავშირებით შემოღებული ყველა ღონისძიების შესახებ.

1 აპრილი შემთხვევების 
მთლიანი რაოდენობა 
– 117

გამოჯანმრთელებული 
– 23

 საქართველოს მთავრობა აცხადებს, რომ ბიუჯეტიდან 2 მილიარდი 
ლარი გამოიყო ეკონომიკაზე კოვიდ19ის უარყოფითი ზეგავლენის 
შესამსუბუქებლად. ეს რესურსი არ მოიცავს 351 მილიონ ლარს, 
რომელიც ჯანდაცვის სისტემისთვის ბიუჯეტიდან გამოიყო;

 მარტში, აპრილსა და მაისში მთავრობა კომუნალურ 
გადასახადებს დაუფარავს იმ ოჯახებს, რომლებიც თვიურად 200 
კუბურ მეტრზე ნაკლებ ბუნებრივ აირს და 200 კილოვატზე ნაკლებ 
ელექტროენერგიას მოიხმარენ. 

2 აპრილი შემთხვევების მთლი
ანი რაოდენობა – 134

გამოჯანმრთელებული 
– 28

საქართველოს მთავრობა აფართოებს ნებადართული 
ბიზნესსაქმიანობების სიას; სპეციალურ ნებართვებს გასცემს 
საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების 
სამინისტრო.

4 აპრილი შემთხვევების მთლიანი რაოდენობა – 162

გამოჯანმრთელებული – 37

საქართველოში კორონავირუსით გარდაცვალების პირველი შემთხვევა აღირიცხა

8 აპრილი შემთხვევების მთლ ი
ანი რაოდენობა – 211

გამოჯანმრთელებული 
– 53

საქართველოს მთავრობა, კვლევით და ანალიტიკურ 
ორგანიზაციასთან ერთად, იწყებს მუშაობას სტიმულირების 
პაკეტზე ეკონომიკის მხარდასაჭერად.

10 აპრილი შემთხვევების მთლი
ანი რაოდენობა – 234

გამოჯანმრთელებული 
– 57

 ლენტეხის რეგიონში მკაცრი საკარანტინო ზომები ამოქმედდა;

 საგანგებო მდგომარეობის მიუხედავად, საქართველოს 
მართლმადიდებელი ეკლესიები სავსეა ხალხით ბზობის 
დღესასწაულზე. 

12 აპრილი შემთხვევების 
მთლიანი რაოდენობა 
– 257

გამოჯანმრთელებული 
– 70

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში 
მკაცრი კარანტინი დაწესდა.
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15 აპრილი შემთხვევების 
მთლიანი რაოდენობა 
– 306

გამოჯანმრთელებული 
– 74

 საგანგებო მდგომარეობა 10 მაისამდე გახანგრძლივდა;

საქართველო 10 დღით კეტავს 4 უდიდეს ქალაქს – თბილისს, 
ქუთაისს, ბათუმსა და რუსთავს და კრძალავს ამ ქალაქებში 
შესვლას და იქიდან გამოსვლას;

 უწყებათაშორის საბჭოსთან შეიქმნა ანტიკრიზისული 
ეკონომიკური ჯგუფი;

 დონორი ორგანიზაციები და საერთაშორისო საფინანსო 
ინსტიტუტები წლის ბოლომდე 1.5 მილიარდ აშშ დოლარს 
გამოყოფენ საქართველოს ეკონომიკის მხარდასაჭერად;

 საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა უკვე დაამტკიცა 
თანამშრომლობის გაფართოებული პაკეტი 450 მილიონი აშშ 
დოლარის ოდენობით, საიდანაც 200 მილიონი უშუალოდ 
ბიუჯეტისთვის არის განკუთვნილი;

 აღდგომის დღესასწაულებზე აიკრძალა სასაფლაოებზე გასვლა;

 მრევლს შეეძლება, დაესწროს აღდგომის ლიტურგიას 
სოციალური დისტანცირების და კომენდანტის საათის წესების 
დაცვით.

16 აპრილი შემთხვევების 
მთლიანი რაოდენობა 
– 348

გამოჯანმრთელებული 
– 79

 შეიქმნა აპლიკაცია Stop Covid 19 App, რომლის მიზანიც ვირუსის 
ადრეული აღმოჩენა და პრევენციაა.

17 აპრილი შემთხვევების 
მთლიანი რაოდენობა 
– 370

გამოჯანმრთელებული 
– 82

 21 აპრილამდე სრულად იკრძალება მანქანით მგზავრობა;

 სამედიცინო ნიღბების ტარება სავალდებულოა დახურულ 
სივრცეებში (მაღაზია, აფთიაქი);

 აშშმა განაცხადა, რომ 600.000 აშშ დოლარის დახმარებას 
გამოყოფს საქართველოს მხარდასაჭერად კორონავირუსთან 
ბრძოლაში.

21 აპრილი შემთხვევების 
მთლიანი რაოდენობა 
– 408

გამოჯანმრთელებული 
– 104

 საგანგებო მდგომარეობა 22 მაისამდე გახანგრძლივდა;

22 აპრილი შემთხვევების 
მთლიანი რაოდენობა 
– 416

გამოჯანმრთელებული 
– 112

მე5 ადამიანის 
გარდაცვალების 
დადასტურება 

კერძო მანქანებით მოძრაობა დასაშვები გახდა დილის 6 
საათიდან 8 საათამდე და საღამოს 6დან 7 საათამდე, რათა 
მუნიციპალიტეტებში შესრულდეს აუცილებელი სასოფლო
სამეურნეო სამუშაოები. 

24 აპრილი შემთხვევების 
მთლიანი რაოდენობა 
– 444

გამოჯანმრთელებული 
– 137

ანტიკრიზისული ეკონომიკური გეგმის პრეზენტაცია

 3.5 მილიარდი გამოიყო ანტიკრიზისული გეგმით 
გათვალისწინებული ღონისძიებების განსახორციელებლად. სულ 
350,000 მოქალაქე მიიღებს სარგებელს დახმარების მიზნობრივი 
პაკეტიდან. 

27 აპრილი შემთხვევების 
მთლიანი რაოდენობა 
– 497

გამოჯანმრთელებული 
– 162

გარდაცვალება – 6

 შეზღუდვები იხსნება მანქანით გადაადგილებაზე და ტაქსების 
მუშაობაზე, ონლაინ ვაჭრობაზე (საცალო და საბითუმო), 
ნებისმიერი პროდუქტის მიწოდების სერვისზე და ღია სასოფლო
სამეურნეო ბაზრების ფუნქციონირებაზე;

 საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა სავალუტო აუქციონზე 
20 მილიონი აშშ დოლარი გაყიდა დასუსტებული ეროვნული 
ვალუტის გასამყარებლად;

 მკაცრი კარანტინის ზომები მოიხსნა ლენტეხის 
მუნიციპალიტეტში. 

2 მაისი შემთხვევების 
მთლიანი რაოდენობა 
– 582

გამოჯანმრთელებული 
– 215

გარდაცვალება – 7

28 ღია სასოფლოსამეურნეო ბაზარმა განაახლა მუშაობა. 
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5 მაისი შემთხვევების 
მთლიანი რაოდენობა 
– 604

გამოჯანმრთელებული 
– 249

შეზღუდვები მოიხსნება მანქანის რეცხვის და შეკეთების 
სერვისებზე, სამშენებლო კომპანიებზე და სამშენებლო 
მასალების მწარმოებლებზე;

 გაიხსნა იუსტიციის სახლები და სათემო ცენტრები;

 გაიხსნა ბათუმი და ქუთაისი.

7 მაისი შემთხვევების 
მთლიანი რაოდენობა 
– 615

გამოჯანმრთელებული 
– 284

გარდაცვალება – 8

 მთავრობა ასაჯაროებს ტურიზმის სტიმულირების გეგმას, 
რომელიც ითვალისწინებს სექტორის თანმიმდევრულ, 3ფაზად 
ამოქმედებას და 1 ივლისიდან ეროვნული საზღვრების გახსნას. 

 – 600 მილიონი ლარი გამოიყოფა ტურიზმის ინდუსტრიის 
მხარდასაჭერად; სტიმულირების ღონისძიებები მოიცავს 
საგადასახადო შეღავათებსა და გადასახადებისგან 
გათავისუფლებას, პირდაპირ სუბსიდირებას, ფისკალურ 
სტიმულებს და სხვა დახმარებას ვირუსით დაზარალებული 
ბიზნესებისთვის, რომლებიც ტურიზმის ინდუსტრიაში 
ოპერირებენ.

11 მაისი შემთხვევების მთლი
ანი რაოდენობა – 638

გამოჯანმრთელებული 
– 328

გარდაცვალება – 11

მოიხსნა შეზღუდვები თბილისში შესვლასა და იქიდან 
გამოსვლაზე. 

12 მაისი შემთხვევების 
მთლიანი რაოდენობა 
– 642

გამოჯანმრთელებული 
– 360

საქართველოს მთავრობა ასაჯაროებს სოფლის მეურნეობის 
დახმარების ანტიკრისიზულ გეგმას 300 მილიონი ლარის 
ოდენობის ბიუჯეტით. პაკეტი ითვალისწინებს ფერმერების 
გათავისუფლებას ირიგაციის მომსახურების გადასახადიდან, ერთ 
ჰექტარზე 150 ლიტრი დიზელის საწვავის მიწოდებას, პირდაპირ 
სუბსიდირებას ერთ ჰექტარზე 200 ლარის ოდენობით, სხვა. 

14 მაისი შემთხვევების მთლი
ანი რაოდენობა – 667

გამოჯანმრთელებული 
– 383

გარდაცვალება – 12

მოიხსნა შეზღუდვები რუსთავსა და გარდაბანში შესვლასა და 
იქიდან გამოსვლაზე. 

15 მაისი შემთხვევების 
მთლიანი რაოდენობა 
– 671

გამოჯანმრთელებული 
– 393

გარდაცვალება – 12

საქართველოს მთავრობა ასაჯაროებს განათლების სისტემის 
ანტიკრისიზულ გეგმას:

 აკადემიური წელი გაგრძელდება 15 ივლისამდე;

 უმაღლეს სასწავლებლებში მისაღები გამოცდები ჩატარდება 
როგორც დაგეგმილი იყო.

18 მაისი შემთხვევების 
მთლიანი რაოდენობა 
– 701

გამოჯანმრთელებული 
– 432

 გაიხსნა სილამაზის სალონები და ესთეტიკური მედიცინის 
ცენტრები; 

 კარანტინი მოიხსნა მარნეულის მუნიციპალიტეტში;

 3ზე მეტი ადამიანის თავშეყრაზე შეზღუდვა მოიხსნა, თუმცა 
კვლავ იკრძალება 10 ადამიანზე მეტის თავშეყრა. 

22 მაისი შემთხვევების 
მთლიანი 
რაოდენობა – 732, 
გამოჯანმრთელებული 
– 537; გარდაცვალება 
– 12; კარანტინში 3076, 
საავადმყოფოში 300 
(2020 წლის 26 მაისის 
მდგომარეობით)

საგანგებო მდგომარეობა გაუქმდა; ლოკდაუნი მოიხსნა ყველა 
ეკონომიკურ აქტივობაზე (საგანგებო სანიტარიული და ჰიგიენური 
ნორმების დაცვის პირობით). გარკვეული შეზღუდვები კვლავ 
ძალაში რჩება. კერძოდ: საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, სავაჭრო 
ცენტრები, ტანსაცმლის და ფეხსაცმლის მაღაზიები, 10 ადამიანზე 
მეტის თავშეყრა საჯარო სივრცეში, კაფეები და რესტორნები 
(მანქანიდან გადმოუსვლელად მომსახურების და მიტანის 
სერვისის გარდა), სპორტული და კულტურული აქტივობები, 
ვალუტის გაცვლის აქტივობები, სასტუმროები (კარანტინისთვის 
გამოყენებულის გარდა). სავალდებულოა ნიღბის ტარება ყველა 
იმ საჯარო სივრცეში, რომლებიც ფუნქციონირებს. 

29 მაისი  საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ამუშავდა (სავალდებულოა 
ნიღბის ტარება).

1 ივნისი მაღაზიები, ღია ბაზრები და ღია სივრცის მქონე რესტორნები 
გაიხსნა.

8 ივნისი  რესტორნები, კაფეები და სასტუმროები გაიხსნა (ჯანდაცვის 
სამინისტროს მიერ საგანგებო ინსპექტირების შემდეგ). 

15 ივნისი რკინიგზამ განაახლა მომხმარებლების მომსახურება (შიდა 
ტურიზმის გახსნა). 

6 ივლისი სპორტულ დარბაზებს და საცურაო აუზებს ნება დართეს, 
განაახლონ მუშაობა. 
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8 ივლისი საქართველოს ხსნის საზღვრებს შემდეგ 5 ქვეყანასთან: გერმანია, 
საფრანგეთი, ლატვია, ლიეტუვა და ესტონეთი. 

25 ივლისი შემთხვევების მთლი
ანი რაოდენობა – 1117

გამოჯანმრთელებული 
– 917

გარდაცვალება – 16

შიდა ფრენები აღდგა. 

24 აგვისტო შემთხვევების მთლი
ანი რაოდენობა – 1421

გამოჯანმრთელებული 
– 1137

გარდაცვალება – 17 

იკეტება ცალკეული მუნიციპალიტეტები და სხვადასხვა ზომები 
მიიღება შექმნილი ვითარების მიხედვით. სწავლის დაწყება 15 
სექტემბერს არის დაგეგმილი. 

26 აგვისტო შემთხვევების მთლი
ანი რაოდენობა – 1436

გამოჯანმრთელებული 
– 1150

გარდაცვალება – 19 

საბავშვო ბაღების გახსნა იგეგმება 1 ოქტომბერს. 
კონოთეატრებისა და თეატრების გახსნის შესახებ 
გადაწყვეტილება მიიღეს მთავრობის უწყებათაშოირს სხდომაზე: 
კინოთეატრები 15 სექტემბერს გაიხსება, ხოლო თეატრები 2 
ოქტომბერს. 

2 სექტემბერი შემთხვევების მთლი
ანი რაოდენობა – 1548

გამოჯანმრთელებული 
– 1270

გარდაცვალება – 19 

38 ახალი ინფიცირებულით ყველზე მეტი ახალი ინფიცირებული 
ერთ დღეს. ინფიცირებულთა უმეტესობა ბათუმს უკავშირდება. 

7 სექტემბერი შემთხვევების 
მთლიანი რაოდენობა 
– 1684

გამოჯანმრთელებული 
– 1315

გარდაცვალება – 19

უწყებათაშორის საბჭომ მიიღო შემდეგი გადაწყვეტილებები:

- 15 სექტემბრიდან კარანტინის ხანგრძლივობა 12დან 8დღემდე 
მცირდება

- 15 სექტემბრიდან საქართველოში შემომსვლელი ყველა 
უცხოელი ვალდებულია, თან იქონიოს 72 საათით ადრე 
ჩატარებული PCR ტესტი

- 1 ოქტომბრამდე ბათუმსა და ქობულეთში სასწავლო პროცესი 
დისტანციურად ჩატარდება

- მსუბუქ და უსიმპტომო პაციენტებს საკარანტინე სივრცეებშიც 
უმკურნალებენ

- სოციალურ და სარიტუალო ღონისძიებებზე კონტროლი 
„უკიდურესად გამკაცრდება“

9 სექტემბერი შემთხვევების 
მთლიანი რაოდენობა 
– 1773

გამოჯანმრთელებული 
– 1325

გარდაცვალება – 19

უწყებათაშორის საბჭოს მიღებული გადაწყვეტილებები:

- აიკრძალება იუბილეები, ქორწილები, ქელეხები და სხვა 
სარიტუალო ღონისძიებები

- თეატრებისა და კინოთეატრების, ასევე, ბავშვთა გასართობი 
ცენტრების გახსნა ერთი თვით გადაიდო (1 ნოემბრამდე)

- 200 კაცზე მეტის მონაწილეობით კულტურული და სპორტული 
ღონისძიებების ჩატარება იკრძალება

- სკოლებში საზეიმო ღონისძიებები გაუქმდა

- კორონავირუსით ინფიცირებული პაციენტების ნაწილს 
სასტუმროებშიც უმკურნალებენ

11 
სექტემბერი

შემთხვევების მთლი
ანი რაოდენობა – 1917

გამოჯანმრთელებული 
– 1354

გარდაცვალება – 19

1 ოქტომბრამდე სასწავლო პროცესის დაწყება 6 დიდ ქალაქში 
გადაიდო

თბილისი, ქუთაისი, გორი, ზუგდიდი, ფოთი და რუსთავი. 

28 
სექტემბერი

შემთხვევების მთლი
ანი რაოდენობა – 5552

გამოჯანმრთელებული 
– 2054

გარდაცვალება – 31

უნივერსიტეტებსა და პროფსასწავლებლებში სასწავლო პროცესი 
19 ოქტომბერიდან აუდიტორიებში გადავა

1 ოქტომბერი შემთხვევების მთლი
ანი რაოდენობა – 6640

გამოჯანმრთელებული 
– 3419

გარდაცვალება – 39
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პანდემიის 
გაკვეთილები 

საქართველოს 
სოციალური დაცვის 

სისტემისთვის 
ანდრია	ურუშაძე



ანდრია ურუშაძე

ანდრია ურუშაძე არის ჯანდაცვის მიმართულების დირექტორი საკონსულტა ციო კომპანია 
Reformaticsში. 20102012 წლებში ის იყო საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და 
სოციალური დაცვის მინისტრი. არის ჯანდაცვის და სოციალური პოლიტიკის ექსპერტი ამ 
დარგში 25 წლიანი გამოცდილებით.

ბოლო 8 წლის განმავლობაში ის, როგორც საერთაშორისო კონსულტანტი, მუშაობდა 
საერთაშორისო (მსოფლიო ბანკი, ჯანდაცვის საერთაშორისო ორგანიზაცია) და სამთავრობო 
ორგანიზაციებთან 10ზე მეტ ქვეყანაში, მათ შორის – საქართველო, უკრაინა, ყაზახეთი, 
მოლდოვა, უზბეკეთი, ალბანეთი, ტაჯიკეთი.
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კ
ოვიდ19 პანდემია ბოლო ათწლეულების ყველაზე სერიოზულ 

გამოწვევად იქცა სოციალური დაცვის სისტემებისთვის. ჯერ კიდევ 

ძალიან ადრეა პანდემიაზე წარსულ დროში საუბარი, მაგრამ 

მან უკვე მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა მილიონობით ადამიანის 

ჯანმრთელობაზე და კეთილდღეობაზე. 

უმუშევრობა, დაკარგული შემოსავლები და გაზრდილი სიღარიბე, 

ბარიერები სამედიცინო და სოციალური სერვისების მიღებისას, დაკეტილი 

სკოლები და სპორტული მოედნები, შრომითი მიგრანტები, რომლებიც ვერ 

ახერხებენ სამშობლოში დაბრუნებასეს არასრული სიაა იმ ეკონომიკური 

და სოციალური შედეგებისა, რაც პანდემიამ მოიტანა.

ყველა ქვეყანას საკუთარი კოვიდ19 ისტორია აქვს. პანდემიამ გამოაჩინა 

მოქმედი სოციალური დაცვის სისტემების მნიშვნელობაც და სისუსტეებიც. 

კოვიდ19ის გაკვეთილები ბევრმა განვითარებადი ეკონომიკის 

ქვეყანამ შეიძლება გამოიყენოს სოციალური დაცვის სისტემის შემდგომი 

რეფორმირებისა და განვითარებისათვის. ამ ქვეყნებს შორისაა 

საქართველოც.

პანდემიის ეკონომიკური და 
სოციალური შედეგები

პანდემიამ მნიშვნელოვნად შეცვალა ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრება, 

ურთიერთობები და საქმიანობის წესი. შეჩერებული ეკონომიკის და 

შემცირებული შემოსავლების ფონზე იზრდება იმ ადამიანების რიცხვი, ვისაც 

გაუჭირდა და დახმარება სჭირდება. როგორც ჯანდაცვის, ასევე სოციალური 

დაცვის სისტემები ორმაგი წნეხის ქვეშ მოექცნენ, მათი შესაძლებლობები და 

გამძლეობა სერიოზულ გამოცდას გადის.

კოვიდ19 პანდემიის პირველი დარტყმა საზოგადოებრივმა ჯანდაცვამ 

მიიღო. მსოფლიო საზოგადოებისთვის პირველი შოკის მიზეზი გახდა 

ტელერეპორტაჟები ბერგამოს და ნიუიორკის პაციენტებით გადაჭედილი 

კლინიკებიდან, სადაც სპეციალურ დამცავ ფორმებში გადაცმული ექიმები 

ადამიანების გადარჩენას ცდილობდნენ. 



38

პანიკის საფუძველი ნამდვილად არსებობდა – ყველასთვის უცნობი 

ვირუსი სწრაფად ვრცელდებოდა, ძალიან სწრაფად იზრდებოდა დაინ

ფიცირებულთა და გარდაცვლილთა რიცხვი. პირველი მონაცემებით, 

სიკვდილიანობა თითქმის ორჯერ მაღალი იყო, ვიდრე ყველა სხვა ცნობილი 

რესპირატორული ინფექციების დროს. ვირუსისგან თავის დასაცავად არ იყო 

(და დღემდე არ არის) არც წამალი და არც ვაქცინა. 

იშვიათი გამონაკლისების გარდა1, ეპიდემიის გავრცელების საფრთხეს 

მთავრობებმა უპრეცედენტო საკარანტინო ღონისძიებებით უპასუხეს. 

ჩაიკეტა საზღვრები და შეწყდა მიმოსვლა ქვეყნებს შორის. ბევრ ქვეყანაში 

აიკრძალა, ან მნიშვნელოვნად შეიზღუდა მოქალაქეთა გადადგილება, 

ზოგან სახლიდან გამოსვლაც კი. ქალაქებში გაჩერდა საზოგადოებრივი 

ტრანსპორტი, დაიკეტა საწარმოები და ოფისების უმრავლესობა. დაიხურა 

კულტურული, საგანმანათლებლო და სპორტული დაწესებულებები. 

რელიგიურმა ლიდერებმა ხალხს სახლში ლოცვისკენ მოუწოდეს, რათა 

თავიდან აეცილებინათ მასობრივი თავშეყრის შედეგად ინფექციის 

გავრცელების საფრთხე. დაიხურა სავაჭრო ცენტრები, რესტორნები, კაფეები. 

დაირღვა ტრადიციული სოციალური კავშირები და ურთიერთობები. 

მიუხედავად გატარებული უპრეცედენტო ინფექციის შეკავების ღონის

ძიებებისა, პირველი კოვიდ19 დიაგნოზიდან თითქმის რვა თვის შემდეგ 

ინფიცირების უკვე 20 მილიონამდე შემთხვევაა რეგისტრირებული და 

800 000მდე გარდაცვალებული2. ასეთია ეპიდემიის სამედიცინო შედეგები.

ძალიან მძიმეა პანდემიის გავლენა ეკონომიკაზე და სოციალურ განვი

თარებაზეც. გლობალური ეკონომიკური კრიზისი უკვე აისახა მილიონობით 

ადამიანის ცხოვრებაზე და კეთილდღეობაზე. 

მსოფლიო ბანკის მიერ 2020 წლის ივნისში გამოქვეყნებული პროგნოზით3, 

წელს მოსალოდნელია გლობალური მთლიანი შიდა პროდუქტის 5,2%ით 

შემცირება და ეს ყველაზე ცუდი მაჩვენებელია ბოლო 150 წლის განმავლობაში. 

ამავე პროგნოზით, განვითარებადი ეკონომიკის ქვეყნების უმრავლესობაში 

მნიშვნელოვნად შემცირდება ერთ სულზე შემოსავლები და მნიშვნელოვნად 

გაიზრდება სიღარიბეში მცხოვრები ადამიანების რაოდენობა. გაეროს ერთ

ერთი გათვლით, 130 მლნმდე ადამიანს უკიდურესი სიღარიბე ემუქრება.

1 გამონაკლისებს შორისაა, მაგალითად შვედეთის მიერ არჩეული სტრატეგია. 
https://www.government.se/governmentpolicy/thegovernmentsworkinresponse
tothevirusresponsibleforcovid19/

2 10.08. 2020 მონაცემებით წყარო: ECDC https://www.ecdc.europa.eu/en

3 WB. June 2020. Globl Economic Prospects. Washington: World Bank Group, 2020. 
Flagship report.
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შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მონაცემებით4, 2020 წლის მეორე 

კვარტალში სამუშაო საათების რაოდენობა ჯამურად 14%ით შემცირდა, რაც 

400 მლნ სამუშაო ადგილის ექვივალენტია. ეს ორგანიზაცია გვაფრთხილებს, 

რომ 1,6 მილიარდი ადამიანი, რომელიც არაფორმალურ სექტორშია 

დასაქმებული და მთლიანად დასაქმებული მოსახლეობის თითქმის ნახევარს 

შეადგენს, საარსებოდ აუცილებელი შემოსავლების დაკარგვის საფრთხის 

წინაშე დგას.

ცხადია, ეს პროგნოზები კიდევ უფრო გაუარესდება, თუ პანდემია 

მოსალოდნელზე მეტ ხანს გაგრძელდა. აზიის განვითარების ბანკის 

გათვლებით5, თუ კოვიდ19 პანდემიის შეკავება სამ თვეში მოხერხდა, 

მსოფლიო ეკონომიკის ზარალი 5,8 ტრილიონ დოლარს მიაღწევს 

(გლობალური მშპის 6,4%) და თუ მის შეკავებას 6 თვე დასჭირდა ზარალი 

უკვე 8,8 ტრილიონი აშშ დოლარი იქნება (გლობალური მშპის 9.7%).

წინა ეპიდემიების (როგორებიცაა სარსი, მერსი, ებოლა) დროს მიღებულმა 

გამოცდილებამ ცხადყო, რომ ეკონომიკური და სოციალური შედეგების 

შესამცირებლად არ არის საკმარისი მხოლოდ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 

პროგრამები. აუცილებელია ასევე მოკლე და გრძელვადიანი სოციალური 

დაცვის ღონისძიებების დაგეგმვა და ეფექტური მართვა, როგორც 

ნაციონალურ, ასევე საერთაშორისო დონეზე. სამედიცინო მომსახურებაზე 

ხელმისაწვდომობასთან ერთად საჭიროა ადამიანებმა მიიღონ დროული 

ფინანსური დახმარება საბაზისო საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად და 

ეკონომიკური შოკით გამოწვეულ შედეგებთან გასამკლავებლად.

სოციალური დაცვა და მისი 
ამოცანები

არსებობს განსხვავებული მიდგომები სოციალური დაცვის მიზნებთან 

დაკავშირებით. ერთი მიდგომით, სოციალური დაცვის მიზანია სოციალური 

რისკებით გამოწვეული იმ ბარიერების მოხსნა, რაც აფერხებს ადამიანისა და 

ეკონომიკის განვითარებას. მეორე მიდგომით, სოციალური დაცვის მიზანია 

4 ILO. ILO Monitor: COVID19 and the world of work. Fifth edition Updated estimates 
and analysis. s.l.: ILO, June, 2020.

5 ADB. ADB Biefs No. 133 May, 2020. Mandaluyong City: ADB, May, 2020
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საბაზისო საჭიროებების დაკმაყოფილება. მესამე მიდგომით, სოციალური 

დაცვა ადამიანის უფლებაა და მისი მიზანიც ამ უფლების უზრუნველყოფაა. 

არსებობს სხვა მიდგომებიც. მაგალითად, სოციალური კონტრაქტის 

თეორიით, სოციალური დაცვა, სხვა სახელმწიფო ვალდებულებებისა და 

სერვისების მსგავსად, შეგვიძლია განვიხილოთ როგორც სახელმწიფოსა 

და მოქალაქეს შორის დადებული „სოციალური კონტრაქტი“, სადაც ორივე 

მხარეს საკუთარი უფლებები და ვალდებულებები გააჩნია. 

გაეროს სოციალური განვითარების კვლევის ინსტიტუტის6 მიერ სოციალური 

დაცვა, განმარტებულია, როგორც „ისეთი სიტუაციების პრევენცია, მართვა და 

დაძლევა, რომელიც უარყოფითად მოქმედებს ადამიანების კეთილდღეობაზე“. 

სოციალური დაცვა აერთიანებს იმ პოლიტიკას და პროგრამებს, რომლებიც 

მიზნად ისახავენ სიღარიბის და მოწყვლადობის შემცირებას, შრომის 

ბაზრების ეფექტიანობის გაზრდას, ადამიანების მოწყვლადობის შემცირებას, 

რათა გაძლიერდეს მათი შესაძლებლობები გაუმკლავდენენ ეკონომიკურ და 

სოციალურ რისკებს, როგორიცაა უმუშევრობა, სოციალური გარიყულობა, 

ავადმყოფობა, შეზღუდული შესაძლებლობები და სიბერე.

სოციალური დაცვის ამოცანებზე გავლენას ახდენს ქვეყნის კონტექსტიც, ერთ

ერთი განმარტებით სოციალური დაცვა შეგვიძლია განვიხილოთ, როგორც 

„საზოგადოებრივი ქმედებები, რომლებიც მიიღება იმ დონის მოწყვლადობის, 

რისკების და დეპრივაციის საპასუხოდ, რომლებიც მიჩნეულია სოციალურად 

მიუღებლად მოცემული პოლიტიკური სისტემისთვის ან საზოგადოებისთვის”.7 

ნაციონალური სოციალური სისტემემის შესაფასებისა და განვითარებისთვის 

შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციამ შეიმუშავა ე.წ. სოციალური დაცვის 

ჭერების მექანიზმი.8 ის ეხმარება წევრ სახელმწიფოებს შეაფასონ მოქმედი 

სისტემების ეფექტურობა და დაგეგმონ მისი სამომავლო განვითარება. 

სოციალური დაცვის ჭერების მექანიზმი ერთიანი კონცეფციის ნაწილია, 

რომელიც სოციალურ დაცვას ადამიანის უფლებების განუყოფელ ნაწილად 

განიხილავს და განსაზღვრავს როგორც მინიმალურ, საბაზისო გარანტიებს 

ამ უფლებების დასაცავად. 

6 The United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD) https://
gsdrc.org/topicguides/socialprotection/whatissocialprotection/definitionsand
objectives/

7 A. Norton, T. Conway, M. Foster. Social Protection concepts and approaches: 
implications for policy and practice in international development. London: Overseas 
Development Institute. 2001

8 ILO. Social Protection Floors Recommendation, 2012 (No. 202). https://www.ilo.org/
dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R202
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2016 წელს მსოფლიო ბანკმა და შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციამ 

მოუწოდეს წევრ სახელმწიფოებს გააერთიანონ ძალისხმევა 2030 წლისთვის 

უნივერსალური სოციალური დაცვის მისაღწევად. უნივერსალური 

სოციალური დაცვის მიზანია საზოგადოების ყველა წევრი მთელი ცხოვრების 

მანძილზე უზრუნველყოს სოციალური უსაფრთოების საბაზისო დონით, რაც 

დაიცავს მათ გაღარიბებისგან, და იმ რისკებისაგან რომელიც მათ საარსებო 

წყაროს და კეთილდღეობას ემუქრება. უნივერსალური სოციალური დაცვის 

იდეა ახლოს არის ე.წ. მდგრადი განვითარების ამოცანებთანაც, სადაც ბევრი 

ინდიკატორი სწორედ სოციალური კეთილდღეობის საზომია. 

დღეისათვის, მსოფლიო ბანკის მონაცემებით,9 დაბალი და საშუალო 

შემოსავლის მქონე ქვეყნებში სოციალური დაცვით დაფარვა საშუალოდ 

შეადგენს მოსახლეობის 36.8%ს. 

კოვიდ19ის გამოცდილებამ გვაჩვენა, რომ რაც უფრო უნივერსალურია 

სოციალური დაცვის სისტემა ქვეყანაში, მით უფრო ხარჯეფექტიანად 

და ნაკლები ადმინისტრაციული დანახარჯით არის შესაძლებელი მოსა

ხლეობისათვის საჭირო სოციალური მხარდაჭერა კრიზისების პერიოდში.

სოციალური დაცვის პროგრამები 
საქართველოს მთავრობის 
ანტიკრიზისულ გეგმაში

საქართველო იმ მცირე ქვეყნების რიცხვშია, რომლებმაც საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვის ეფექტური მუშაობისა და დროული და მკაცრი საკარანტინო 

ღონისძიებების წყალობით წარმატებით მოახერხეს ეპიდემიის კონტროლი 

და მისი გავრცელების შეზღუდვა.10 

9 ეს ბაზა მოიცავს მონაცემებს იმ 114 ქვეყნიდან, სადაც შიდამეურნეობების კვლევა 
ტარდება. World Bank’s ASPIRE database. https://www.worldbank.org/en/data/
datatopics/aspire

10 მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ საქართველოში მცხოვრები 3 716 858 
ადამიანიდან 762 621 პირი საპენსიო ასაკისაა (მთლიანი მოსახლეობის 
20.5%). შესაბამისად, კოვიდ19ის პანდემიის მიმართ მაღალი ან საშუალო 
რისკის მატარებელად შეიძლება ჩაითვალოს. COVID19ის მთავარი რისკ
ფაქტორების ოთხი ძირითადი ქრონიკული დაავადებით გამოწვეული ავადობის 
ტვირთი ქვეყანაში საკმაოდ მაღალია80%, აქედან: 1) გულსისხლძარღვთა 
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მაგრამ ამ წარმატებასაც თავისი ფასი აქვს. ათასობით ადამიანი დარჩა 

უმუშევარი და ყოველდღიური შემოსავლის გარეშე. სურსათზე და 

ყოველდღიური მოხმარების საგნებზე ფასების ზრდამ კიდევ უფრო დაამძიმა 

ღარიბი ოჯახების, ხანდაზმული, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე, უმუშევარი 

და არაფორმალურ სექტორში მომუშავე ადამიანების მდგომარეობა. 

შექმნილ ვითარებას საქართველოს მთავრობამ ანტიკრიზისული გეგმით 

უპასუხა, რათა დაეცვა მოქალაქეების ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა და 

გადაერჩინა ეკონომიკა. 

მთავრობამ საზოგადოებას COVID19თან ბრძოლის გეგმის 4 პრიორიტე

ტული მიმართულება წარუდგინა: 1. ჯანდაცვამოსახლეობის ჯანმრთელობისა 

და სიცოცხლის დაცვა; 2. ეკონომიკაგლობალური ეკონომიკური კრიზისის 

ფონზე საქართველოს ეკონომიკის მართვა და აღდგენა; 3. უსაფრთხოება

მოქალაქეთა დაცვა; 4. მარაგები და ლოჯისტიკამოსახლეობის სურსათით 

უწყვეტი უზრუნველყოფის მართვა11.

ანტიკრიზისული გეგმის ფარგლებში მოქალაქეთა სოციალურ მხარდაჭერაზე 

1 035 000 000 ლარის გამოყოფა იგეგმება, ჯანდაცვის სისტემა დამატებით 351 

მილიონ ლარს მიიღებს. 

ანტიკრიზისული გეგმის12 სოციალური დაცვის პროგრამები შეგვიძლია სამ 

ძირითად მიმართულებად დავაჯგუფოთ. იხილეთ ცხრილი #1.

• არსებული	სოციალური	დახმარების	პროგრამების	გაძლიერება;	

• იმ	სოციალური	ჯგუფების	ფინანსური	დახმარება,	რომლებსაც	ვერ	

ფარავს	დღეს	მოქმედი	სოციალური	დაცვის	პროგრამები;	

• სამედიცინო	მოსახურების	უწყვეტობის	შენარჩუნება.

დაავადებებისთვის – 40%, 2) ქრონიკული რესპირაციული დაავადებებისთვის – 
22%, 3) სიმსივნეებისთვის – 15% და 4) დიაბეტისთვის – 3%. წყარო: https://www.
ncdc.ge/Handlers/GetFile.ashx?ID=4c07b68772684ae89978821e5e5ac4b6.

11 საქართველოს მთავრობა. კოვიდ19 წინააღმდეგ საქართველოს მთავრობის მიერ 
გატარებული ღონისძიებების ანგარიში. საქართველოს მთავრობა, 2020. https://
stopcov.ge/Content/files/COVID_RESPONSE_REPORT__ENG.pdf

12 უფრო დეტალურად იხილეთ : https://stopcov.ge/Content/files/COVID_RESPONSE_
REPORT__ENG.pdf
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ცხრილი #1. კოვიდ19 ანტიკრიზისული გეგმის სოციალური პროგრამები

სოციალური	პროგრამები	 დახმარების	მიმღები ფულადი/არაფულადი	დახმარება

სოციალური დახმარების 
გაძლიერება

 სოციალური დახმარების მიმღები 
ღარიბი ოჯახები

 100000 ზე მეტი ქულის მქონე 3 და მეტი 
ბავშვიანი ოჯახები

100 ლარი 6 თვის განმავლობაში 
დამატებით 100 ლარი თითოეულ 
ბავშვზე

 70 წელზე უფროსი ასაკის ასაკით 
პენსიონერები

30 ლარით 1 ივლისიდან

2021 წლიდან იგეგმება პენსიის 
ინდექსაცია 

 მკვეთრად გამოხატული შშმ პირები, 
ასევე შშმ ბავშვები

100 ლარი 6 თვის განმავლობაში

დამატებითი ფინანსური 
დახმარება

 დაქირავებით დასაქმებული პირები 200 ლარი 6 თვის განმავლობაში

 თვითდასაქმებული პირები 300 ლარი ერთჯერადად

 ბავშვიანი ოჯახები 200 ლარი თითოეულ ბავშვზე 

 საკარანტინო სივრცეებში მყოფი 
მოქალაქეები1.

იზოლაციაში ყოფნის პერიოდში 
სასტუმროში ცხოვრებისა და 
კვების ხარჯები

 ოჯახები, რომლებიც მოიხმარენ 200 
კვ ელექროენერგიაზე და 200 კბ გაზზე 
ნაკლებს

კომუნალური გადასახადების 
სუსიდირება პირველი სამი თვის2 
განმავლობაში

არაფულადი დახმარება 

 მედიკამენტებით უზრუნველყოფის 
სახელმწიფო პროგრამით 
მოსარგებლეები, მათ შორის C ჰეპატიტის 
ელიმინაციის პროგრამის მოსარგებლები

მედიკამენტების (მათ შორის 
ინსულინის და ფსიქოტროპული 
პრეპარატების) ბინაზე მიწოდება 

 ჰემოდიალიზით მოსარგებლე პირები უფასო ტრანსპორტირება 
თბილისის საზოგადოებრივი 
ტრანსპორტის შეჩერების გამო.

წყარო: საქართველოს მთავრობა, ანტიკრიზისული ეკონომიკური გეგმა.

ამ პროგრამების სწრაფი ანალიზი რამდენიმე მნიშვნელოვანი დასკვნის 

შესაძლებლობას გვაძლევს. სოციალური პროგრამების უმრავლესობა 

მოკლევადიანია, ან ერთჯერადი. სხვადასხვა სოციალური ჯგუფებისთვის 

ფულადი ყოველთვიური დახმარება შეადგენს თვეში 100 დან 200 ლარს, რაც 

დღეში დაახლოებით 1 დან 2,2 აშშ დოლარამდე ექვივალენტია ლარში. 

ხანდაზმული ადამიანების დიდი ნაწილისთვის პენსია მომავალი წლიდან 

იზრდება თვეში 20 ლარით (8 აშშ დოლარი), 70 წელი და მეტი ასაკის 

მოქალაქეებისთვის ჯამში 55 ლარით (18 აშშ დოლარის ექვივალენტი).

პროგრამების უმრავლესობა (კომუნალური გადასახადების სუსიდირების 

გარდა) დაიწყო საკარანტინო ღონისძიებების შემსუბუქების შემდეგ 20 

მაისიდან. არაფორმალურ სექტორში დასაქმებული მოქალაქეების ფულადი 

დახმარების საფუძველია მათი ბოლო პერიოდში ფორმალურად მიღებული 

ანაზღაურება, რაც მნიშვნელოვანი ბარიერი იქნება ამ დახმარების 

მიღებისთვის. 
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ანტიკრიზისული გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებების დაფინანსების 

მნიშვნელოვანი წყაროა საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული 

თანხები, რამაც ჯამში 1,7 მლრდ. ა.შ.შ. დოლარი შეადგინა.13 

პანდემიის გაკვეთილი 
საქართველოს სოციალური 
დაცვის სისტემისთვის

ბოლო ოცი წლის განმავლობაში საქართველომ მნიშვნელოვანი 

ნაბიჯები გადადგა უნივერსალური სოციალური დაცვის სისტემის 

მშენებლობისთვის14, თუმცა ამ მიზნის მისაღწევად ჯერ კიდევ ძალიან 

ბევრი გზაა გასავლელი.

ბოლო წლებში მნიშვნელოვნად გაიზარდა სოციალური და ჯანდაცვითი 

პროგრამების დაფინანსება. სოციალური დაცვის პროგრამების ხარჯის 

ხვედრითმა წილმა მშპთან მიმართებაში 7% (სახელმწიფო პენსიებისა და 

კომპენსაციების ჩათვლით), ხოლო ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების 

ხვედრითმა წილმა საშუალოდ 1,6% შეადგინა.15 ამის მიუხედავად, კრიზისების 

დროს სოციალური და სოციალური დაცვის სისტემა თითქმის მთლიანად 

დამოკიდებულია საერთაშორისო დახმარებაზე, რაც დაფინანსების 

არასტაბილურობის განცდას აჩენს. 

პანდემიის პირობებში საქართველოს სოციალური დაცვის მოქმედი სისტემის 

და საქართველოს მთავრობის ანტიკრიზისული ღონისძიებების ანალიზი 

13 მათ შორის: IMF – 200.0 მლნ. აშშ დოლარი; ADB – 400.0 მლნ. აშშ დოლარი; WB 
– 250.0 მლნ. აშშ დოლარი; AFD200.0 მლნ. აშშ დოლარი; KfW – 250.0 მლნ. აშშ 
დოლარი; EU – 200.0 მლნ. აშშ დოლარი; AIIB – 100.0 მლნ. აშშ დოლარი. 

14 უკვე განხორცილებული რეფორმებიდან განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია 2005 
წელს ჩატარებული საპენსიო რეფორმა, 2006 წელს ამოქმედებული მიზნობრივი 
სოციალური დახმარების პროგრამა, 2010 წელს განხორციელებული ბავშვთა 
დეინსტიტუციონალიზაცია და 2012 წელს დაწყებული საყოველთაო ჯანდაცვის 
პროგრამა. 

15 წყარო: იუნისეფი. 2017 სოციალური დახმარებების აღწერა და რეკომენდაციები. 
20142016 წ.წ. ცენტრალური და მუნიციპალური სტრუქტურების მიერ 
მოსახლეობისადმი გაცემული სოციალური სარგებლის/დახმარების ანალიზი. 
თბილისი https://www.unicef.org/georgia/sites/unicef.org.georgia/files/201901/
Mapping_GEO_edited.pdf
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გვაჩვენებს, რომ სოციალური უსაფრთხოების ნაციონალური მექანიზმები 

ვერ იქნება სრულყოფილი, თუ შემოიფარგლება მხოლოდ უკიდურესად 

ღატაკი და სხვა მოწყვლადი ჯგუფებით, მაშინ როცა მოსახლეობის დიდი 

ნაწილი კრიზისის დროს მხოლოდ დროებითი, სახელმწიფო პროგრამის, ან 

ერთჯერადი დახმარების იმედად არის დარჩენილი. 

ასევე ცხადია, რომ აუცილებელია შრომის ბაზრის პოლიტიკის გადახედვა. 

დღეს მოქმედი პროგრამები ვერ უზრუნველყოფენ ეფექტიანად მოქმედი 

შრომის ბაზრის ჩამოყალიბებას და ფორმალურ და არაფორმალურ 

სექტორში დასაქმებული მოქალაქეების სოციალურ უსაფრთხოებას. 

არსებული წარმატებებისა და პრობლემების ფონზე აუცილებელია არსებული 

სოციალური დაცვის სიტემის განვითარებაზე და მომავალზე ფიქრი. ისეთი 

მასშტაბის კრიზისი, როგორიც COVID19ია კარგად წარმოაჩენს სოციალური 

დაცვის სისტემების რეფორმირებისა და განვითარების აუცილებლობას.
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სტრატეგიული 
რეაგირება 

პანდემიასა და 
პანდემიის შედეგად 

წარმოქმნილ 
გამოწვევებზე 

საქართველოს 
კრიტიკული 

ინფრასტრუქტურის 
პოლიტიკის 

შემუშავების გზით
ბათუ	ქუთელია
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ბათუ ქუთელია

ბათუ ქუთელია „საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს“ თავმჯდომარის მოადგილეა. იგი 
სხვადასხვა დროს იყო საქართველოს სრულუფლებიანი ელჩი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, 
კანადასა და მექსიკაში, საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილე და უშიშროების 
საბჭოს მდივნის მოადგილე. 
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გლობალური კონტექსტი 

ბერძენი კლასიკოსის თუკიდიდეს (460395 წ. ჩვ. წ.აღმდე) ნაწარმოები 

„პელოპონესის ომის ისტორია“ არის აუცილებელი საკითხავი საერთა

შორისო ურთიერთობების, სტრატეგიის და უსაფრთხოების შემსწავლელ 

ყველა კლასში. ბერძნული კლასიკის მნიშვნელობა კიდევ ერთხელ გახდა 

აქტუალური მას შემდეგ, რაც კოვიდ19 გამოცხადდა პანდემიად1. თუკიდიდემ 

უშუალოდ პელოპონესის ომის აღწერის გარდა, დიდი ადგილი დაუთმო 

ჩვ.წ.აღმდე 430 წლის ზაფხულში მომხდარ ე.წ. „ათენის ჭირს“, რომელიც 

კაცობრიობის ისტორიაში ეპიდემიის პირველ აღწერად ითვლება2. უფრო 

მნიშვნელოვანი კი არის ის, რომ ამ ეპიდემიამ გადამწყვეტი როლი ითამაშა 

არა მარტო ომის მსვლელობაზე, არამედ ათენის (ქალაქისახელმწიფოს) 

შემდგომ განვითარებაზე და სამომავლოდ მრავალი წლით განსაზღვრა 

ათენის ისტორია, მას შემდეგაც რას ეპიდემიამ გადაინაცვლა რეგიონიდან. 

ისტორიის ამ მონაკვეთს რამდენჯერმე დავუბრუნდებით პოლიტიკის 

დოკუმენტების ამ სერიაში არა მარტო იმიტომ, რომ ომის მსვლელობა 

და შემდგომი მშვიდობა განსაზღვრა, დათესა მარცვლები, რამაც ათენის 

დემოკრატია დაანგრია3, არამედ იმიტომაც, რომ ეს ისტორია აღწერს ყველა 

იმ კომპონენტს, რასაც დღეს კრიტიკულ ინფრასტრუქტურას ვუწოდებთ 

– მმართველობა (დემოკრატია ოლიგარქიის წინააღმდეგ), პორტები, 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვა, ქალაქისსახელმწიფოს ინფრასტრუქტურა, 

უსაფრთხოება და ა.შ.

თანამედროვე, გლობალურმა სამყარომ მნიშვნელოვნად გააუმჯობესა 

საზოგადოებების ეკონომიკური კეთილდღეობა და უსაფრთხოება, ასევე 

გაუჩინა მათ ახალი შესაძლებლობები. მაგრამ, ამავე დროს, რისკებს და 

გამოწვევებს გლობალური მასშტაბი შესძინა. აი, ასე გამოიყურებოდა 2019 

1 ტერმინი პანდემია  მოდის ბერძნული სიტყვიდან pándēmos, „საერთო 
სახალხო.” https://www.dictionary.com/e/epidemicvspandemic/

2  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3373038/

3  https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/03/greatplagueathenshaseerie
parallelstoday/608545/

„შუა	ქაოსშიც	არსებობს	შესაძლებლობა“,	სუნ	ძი

„გონიერთა	მიზანი	არ	არის	სიამოვნების	მიღება,	არამედ	ტკივილის	

თავიდან	აცილებაა“,	არისტოტელე
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წელს მსოფლიო რისკების და მათი ურთიერთკავშირების პერსპექტივიდან:

კოვიდ19 დრამატულ ზეგავლენას მოახდენს 2020 წლისა და შემდგომი 

პერიოდის პერსპექტივებზე. „ინფექციური დაავადებების გავრცელების“ 

რისკი, რომელიც ქვემოთ მოცემული გრაფიკის კიდეზეა მცირე ზომის 

გეომეტრიული ფიგურით აღნიშნული, ცენტრში აღმოჩნდება და უფრო დიდი 

ზომის ფიგურით მოინიშნება. უცვლელი მხოლოდ უამრავი დამაკავშირებელი 

ხაზი და კომპლექსური შედეგები დარჩება. ამრიგად, კოვიდ19 მეტია, ვიდრე 

უბრალოდ ჯანმრთელობის პრობლემა; ის არის გამოწვევა, რომელმაც 

გამოცდა მოუწყო მთელი მსოფლიოს პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, სოციალურ 

და მმართველობით სისტემებს. ამ სისტემების განსხვავებულობის გამო, 

მისი ერთერთი შედეგი სხვადასხვა სისტემური პრობლემის გაძლიერებაა 

ყველა ქვეყანაში – დემოკრატიულში, ავტორიტარულსა თუ გარდამავალში. 

ძალიან ნაადრევია კოვიდ19ის შემდგომ სამყაროზე საუბარი, მაგრამ შუა 

პანდემიის დროს საჭიროა სტრატეგიულად აზროვნება და იმ საფრთხეების 

რთულ ბუნებაზე დაფიქრება, რომლებიც საზოგადოებებს ამ გლობალურმა 

შეფერხებამ შეუქმნა.

პანდემიამ შეანელა გლობალური ეკონომიკური ურთიერთობები, 

მაგრამ გეოპოლიტიკური პროცესები ადრინდელზე მეტად დააჩქარა. 

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა გამახვილდეს ისეთ რევიზიონისტულ 

სახელმწიფოებზე, როგორებიც რუსეთი და მისი სიტუაციური მოკავშირეები 

არიან, რომლებიც თავიანთი გეოპოლიტიკური ამოცანების მიღწევას 

„ოპორტუნისტულ სამიზნეებზე“ თავდასხმით ცდილობენ. ეს სამიზნეები 

დემოკრატიული ქვეყნები და დემოკრატიული ღირებულებებია. 

მათი შერჩევა იმ სუსტი რგოლების მიხედვით მოხდება, რომლებიც 

დემოკრატიულ სახელმწიფოებში კომპლექტურად ურთიერთდამოკიდე

ბულ, კომპონენტების ქსელში არსებობს. 

ჯერჯერობით შემდეგი ტენდენციები გამოიკვეთა: ერთნაირ ღირებულებებსა 

და პრინციპებზე დაფუძნებული ალიანსების მნიშვნელობა ეფექტიანი 

რეაგირებებისთვის; სასიცოცხლო მნიშვნელობის მქონე, ანუ კრიტიკულ 

ეროვნულ ინფრასტრუქტურაში ინვესტირების გაგრძელების აუცილებლობა; 

პანდემიის კასკადური ეფექტი კრიტიკული ინფრასტრუქტურის სხვა 

კომპონენტებზე, როგორებიცაა მიწოდების ჯაჭვები, სურსათის მარაგი, 

კარგი მმართველობა და სხვა.
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კრიტიკული ინფრასტრუქტურა  
და მისი გამძლეობა

რა შეიძლება განიხილებოდეს კრიტიკულ ინფრასტრუქტურად? ეს არის 

სისტემები, აქტივები, ობიექტები და ქსელები, რომლებიც უზრუნველყოფენ 

ეკონომიკის ფუნქციონირების და მოსახლეობის უსაფრთხოებისა და 

კეთილდღეობისთვის აუცილებელ სერვისებს.4 მოიაზრება ათი ძირითადი 

კრიტიკული ინფრასტრუქტურა: მმართველობა, ფინანსები, წყალი, ენერგო 

და კომუნალური მომსახურება, ჯანდაცვა, წარმოება, უსაფრთხოება, 

ტრანსპორტირება, სურსათი, ინფორმაცია და კომუნიკაცია.

კოვიდ19მა გამოავლინა მთავარი კრიტიკული ინფრასტრუქტურის და 

მასთან დაკავშირებული რისკების სათანადოდ გააზრების საჭიროება 

და, რაც უფრო მნიშვნელოვანია, ინფრასტრუქტურის სექტორებს შორის 

იმ რთული ურთიერთდამოკიდებულების სათანადოდ გააზრების 

საჭიროება, რომელიც გამოწვევებს უქმნის ეკონომიკებს და უფრო მეტად, 

საზოგადოებებს. საქართველოში კრიტიკულ ინფრასტრუქტურაზე ძირითადად 

კიბერუსაფრთხოების და მისი ფიზიკური დაცვის კონტექსტში საუბრობენ. 

თუმცა, საკითხი და მასთან დაკავშირებული პრობლემები ბევრად ფართოა.

კოვიდ19 არის შესაძლებლობა, ხელახლა გავიაზროთ კრიტიკული 

ინფრასტრუქტურის უსაფრთხოება და საზოგადოების მედეგობა. „მედეგობა“ 

საკვანძო სიტყვაა, რომელიც გამოიყენება კრიტიკული ინფრასტრუქტურის 

პოლიტიკების შედეგის ეფექტიანობის აღწერაში. გამძლეობა განიმარტება, 

როგორც კრიტიკული ინფრასტრუქტურის უნარი, გაანეიტრალოს შოკი, 

შეძლოს სერიოზული შეფერხების დაძლევა, მოერგოს ცვალებად პირობებს 

და ამავე დროს, შეინარჩუნოს არსებითად იგივე ფუნქცია, რაც დამანგრეველ 

შოკამდე ჰქონდა.5 ეს განმარტება მოიცავს უნარს, სპეციფიკურ ვითარებაში 

გაუძლოს შოკებს ფუნქციონალურობის შეძლებისდაგვარად მცირე 

დანაკარგებით, შეამციროს მომსახურების პოტენციური შეფერხება მისი 

4  სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი, ანუ კრიტიკული ინფრასტრუქტურის 
განსაზღვრებები განსხვავდება ქვეყნების მიხედვით და ამრიგად, ეს განმარტება 
არ არის საბოლოო და მისი მიზანია, რაც შეიძლება ფართოდ მოიცვას ის 
განმარტებები, რომლებიც მოცემულია ეკონომიკური თანამშრომლობისა 
და განვითარების ორგანიზაციის კვლევაში კრიტიკული ინფრასტრუქტურის 
გამძლეობის შესახებ. https://www.oecdilibrary.org/governance/goodgovernance
forcriticalinfrastructureresilience_fc4124dfen

5 OECD (2014), Boosting Resilience through Innovative Risk Governance, OECD 
Reviews of Risk Management Policies, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.
org/10.1787/9789264209114en. 
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აღდგენისთვის საჭირო დროის მინიმიზების გზით, ასევე მოერგოს ახალ 

პირობებს და გააუმჯობესოს სისტემების ფუნქციონალურობა.6 

მოსალოდნელია, რომ კოვიდ19ის შედეგები და ამით გამოწვეული კასკადური 

ეფექტი უახლოეს მომავალში უპირველესად საზოგადოებაზე და, შესაბამისად, 

ეკონომიკაზე აისახება. მნიშვნელოვანია, რომ „მედეგობის“ ფაქტორი 

გათვალისწინებული იქნას სწორი საჯარო პოლიტიკის შემუშავებაში, რათა 

გაფართოვდეს მისი მოქმედების არეალი და თავიდან იქნას აცილებული რისკის 

ანალიზის ვიწრო მიდგომა, რომელიც სისტემის მხოლოდ ფიზიკურ დაცვას ისახავს 

მიზნად. რისკების ანალიზი მნიშვნელოვანია და ხელისუფლებას ეხმარება, 

მოემზადოს კონკრეტული გაუთვალისწინებელი მოვლენებისთვის, მიიღოს 

პრევენციული ზომები, უზრუნველყოს საშუალებები მყისიერი რეაგირების ან 

აღდგენისთვის; თუმცა, შეფერხების ყველაზე სერიოზული გამოწვევა მაინც ამ 

კრიტიკული ინფრასტრუქტურის კომპონენტების და შეფერხების კასკადური 

ეფექტის ურთიერთდამოკიდებულებაა, რომელიც შემდგომ კრიზისებს იწვევს. 

ერთერთი ასეთი მოულოდნელობა ნატოს გენერალურმა მდივანმა, იან 

სტოლტენბერგმა თავდაცვის მინისტრების ონლაინ შეხვედრის დროს ახსენა. მან 

თქვა, რომ „პანდემიის გეოპოლიტიკური ეფექტები შეიძლება მნიშვნელოვანი 

იყოს“, თუ ეკონომიკური სირთულეები „ზოგ მოკავშირეს უფრო დაუცველს 

გახდის ისეთი სიტუაციების მიმართ, რომლის დროსაც შეიძლება კრიტიკული 

ინფრასტრუქტურა გაიყიდოს“. მისი თქმით, მინისტრებმა განიხილეს საკითხი, 

რომ „მედეგობა“ ალიანსის წესდების მე3 მუხლით სულისკვეთების ნაწილია 

და ისაუბრეს „ნაბიჯების გადადგმაზე, რომ გარანტირებულად გვქონდეს მედეგი 

კრიტიკული ინფრასტრუქტურა, ინდუსტრიები და შეგვწევდეს უნარი, მაგალითად, 

უზრუნველვყოთ კრიტიკული აღჭურვილობა კრიზისების დროს“.7 

ბევრი სხვა მაგალითის მოყვანაც შეიძლება, მაგრამ მთავარი გამოწვევაა, 

თუ როგორ მოხდეს რესურსების პრიორიტიზება მრავალ მოკლევადიანად 

აუცილებელ საკითხსა და გრძელვადიან სტრატეგიულ პერსპექტივას 

შორის რესურსების განაწილების დროს, რაც განსაკუთრებით რთულია 

გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებისთვის.

6 Chang, S. et al. (2014), “Toward DisasterResilient Cities: Characterizing Resilience of 
Infrastructure Systems with Expert Judgments”, Risk Analysis, Vol. 34/3, pp. 416434, 
http://dx.doi.org/10.1111/risa.12133.

7 https://www.dw.com/en/natowarnsalliestoblockchinabuyingspree/a53167064 
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საქართველოს მაგალითი

წარმატებულ დემოკრატიებში, რომელთა რიგებში მოხვედრასაც 

საქართველო აპირებს, პანდემიის მოკლე და გრძელვადიანი შედეგების 

დაძლევა და ნებისმიერი მომავალი მოულოდნელობისთვის საზოგადოების 

მედეგობის გამყარება საჭიროებს კრიტიკული ინფრასტრუქტურის 

კარგად შემუშავებულ დახვეწილ პოლიტიკას. ეს პოლიტიკები ისევე, 

როგორც კრიტიკული ინფრა სტრუქტურის განმარტებები, განსხვავდება 

ქვეყნების მიხედვით. თუმცა, ვინა იდან საქართველოს სტრატეგიული 

განვითარების ვექტორი მიმართულია თავისუფალი, დემოკრატიული და 

ბაზარზე ორიენტირებული საზოგადოების ჩამოყალიბებისკენ, მისთვის 

ყველაზე შესაფერისი იქნებოდა ეკონომიკური თანამშრომლობისა 

და განვითარების ორგანიზაციის წევრი ქვეყნების მოდელი და 

მიდგომა: „კრიტიკული ინფრასტრუქტურის დაცვიდან მისი მედეგობის 

უზრუნველყოფაზე გადასვლის მიზანია რისკების ლანდშაფტში მთავარ 

ცვლილებებთან გამკლავება, რომელიც უკავშირდება გაზრდილ 

მოულოდნელობებს. კრიტიკული ინფრასტრუქტურის მედეგობისადმი სის

ტემური მიდგომის შერჩევა დამატებით შესაძლებლობებს ქმნის კრიტიკული 

ინფრასტრუქტურის სირთულის, ურთიერთდამოკიდებულებების და ურთი

ერთ კავშირების უკეთ ინტეგრირებისთვის“.8

საქართველო, როგორც ახალი და მყიფე დემოკრატია გეოპოლიტიკურად 

მნიშვნელოვანი ადგილმდებარეობით, რომელიც თავისუფლების ავან

გარდშია, რუსული ჰიბრიდული ომის ერთერთი „ოპორტუნისტული სა

მიზნეა“. საქართველო არ არის ამ გამოწვევების წინაშე დაუცველი: ის არის 

აშშსა და ევროკავშირის სტრატეგიული პარტნიორი, ნატოს ასპირანტი 

ქვეყანა, რომელსაც მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს ევროატლანტიკური 

უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში, არსებობს საზოგადოებრივი კონსენსუსი 

ქვეყნის დასავლეთში ინტეგრაციაზე და იგი დემოკრატიული ტრანსფორმაციის 

კარგი დინამიკით გამოირჩევა. თუმცა, ყველაზე დიდ გამოწვევად რჩება 

კარგი მმართველობის ინსტიტუციონალიზებული სისტემის არარსებობა9 და 

საზოგადოების მზარდი პოლარიზაცია, რომელსაც იყენებს რუსეთი თავისი 

8 https://www.oecdilibrary.org/docserver/02f0e5a0en.pdf?expires=1591340414&id=id&
accname=guest&checksum=9AD4AD2F307062A58EE10508A681433D

9 „ყველაზე დიდი საფრთხე ისეთ ქვეყნებს როგორებიც საქართველო, მოლდოვა და 
უკრაინაა, სუსტი მმართველობისა და არაფორმალური ძალაუფლების ბოროტად 
გამოყენებიდან ემუქრება.“ “https://www.politico.eu/article/easterneuropeproblem
isntrussiageorgiaabuseofpowergovernance/
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უარყოფითი ზეგავლენისთვის.10

კოვიდ19 შესანიშნავ შესაძლებლობას იძლევა, რომ მოხდეს საქართველოს 

კრიტიკული ინფრასტრუქტურის ქსელის კონცეპტუალური გადააზრება. 

კოვიდ19მა გამოკვეთა საქართველოს კრიტიკული ინფრასტრუქტურის 

სტრატეგიის რამდენიმე მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი პანდემიის გამეორების 

თუ რაიმე სხვა ახალი რისკის წარმოქმნის შემთხვევაში. დღეისათვის, 

საქართველოში კოვიდ19ით გამოწვეული დებატი მიმდინარეობს 

„ჯანმრთელობის და ეკონომიკის შეპირისპირების“ საკითხზე. პოლიტიკურ 

განზომილებაში ეს სწორი დებატია, მაგრამ მმართველობის კუთხით 

ვითარება ბევრად უფრო კომპლექსური და რთულია. როგორც ზემოთ 

მოცემულ გრაფიკში ჩანს, მმართველობა ერთერთი მთავარი კრიტიკული 

ინფრასტრუქტურაა.

მმართველობის წინაშე დგას გამოწვევა, შეიმუშაოს ისეთი სწორი პოლიტიკები, 

რომლებიც იქნება ადეკვატური და, ამავდროულად, საკმარისად მოქნილი, 

რომ ადვილად ადაპტირდეს ნებისმიერ მომავალ მოულოდნელობასთან. 

ხელისუფლების როლი კრიტიკული ინფრასტრუქტურის გამძლეობის 

პოლიტიკის შემუშავებაში, განხორციელებასა და ზედამხედველობაში 

გადამწყვეტია. საქართველომ კრიტიკული ინფრასტრუქტურის სტრა

ტეგია საბაზისო ელემენტებით უნდა დაიწყოს – ეროვნული დონის 

კონცეპტუალური დოკუმენტით, რომელშიც მოცემული იქნება ძირითადი 

განმარტებები, კრიტიკული ინფრასტრუქტურის სექტორების თუ საკითხების 

ჩამონათვალი, მათი მახასიათებლები და ურთიერთდამოკიდებულებები და, 

ასევე, გავლენა საზოგადოებაზე. კონცეპტუალურ დოკუმენტში აღწერილი 

უნდა იყოს მთავრობის ერთიანი მიდგომა კრიტიკული ინფრასტრუქტურის 

მართვის მიმართ. ამჟამად საქართველოს არა აქვს ჰარმონიზებული, 

ყოვლისმომცველი კონცეპტუალური დოკუმენტები.11 არსებობს ცალკეული 

სექტორების სტრატეგიული დოკუმენტები, მაგრამ მთავრობის ერთიანი 

10 „ვინაიდან მავნებლური დეზინფორმაცია კაპიტალიზებას სამიზნე საზოგადოებების 
სტრუქტურულ სისუსტეებზე ახდენს, ქვეყნები, რომელთათვისაც შიდა 
დაპირისპირებაა დამახასიათებელი, მეტ შესაძლებლობებს იძლევა ასეთი 
ბზარების ბოროტად გამოყენებისთვის. ამ მხრივ, საქართველოს მსგავსი 
ქვეყნები დიდი ხანია ნოყიერ ნიადაგს წარმოადგენს კრემლის მავნებლური 
საქმიანობისთვის“. https://www.europeanvalues.net/wpcontent/uploads/2020/01/
ComparingLessonsLearnedfromCounteringRussianDisinformationinGeorgia
andtheCzechRepublic.pdf 

11 ეროვნული უსაფრთხოების სფეროში კანონით განსაზღვრული ეროვნული დონის 
კონცეპტუალური დოკუმენტების განახლების ნაკლებობა აჩენს განცდას როგორც 
ქვეყნის შიგნით, ასევე მის გარეთ, რომ ქვეყანა არ აფასებს იმ საფრთხეებს, 
რომელთა წინაშეც დგას, არ გეგმავს საკუთარი ეროვნული უსაფრთხოების 
პოლიტიკებს საფრთხეების შესაბამისად და შედეგად, ვერ ახერხებს მათ 
კოორდინირებას. https://www.gfsis.org/files/library/opinionpapers/135expert
opinioneng.pdf
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ინსტიტუციონალიზებული მიდგომის არარსებობა ამცირებს ეფექტიანი 

მედეგობის შანსებს.

პოლიტიკის ადაპტირებადობის უზრუნველსაყოფად მნიშვნელოვან 

კომპონენტს უნდა წარმოადგენდეს ინსტიტუციონალიზებული უწყვეტი 

ზედამხედველობის და განხილვის პროცესი. ურთიერთდამოკიდებულე

ბების სიღრმისეულად შესწავლა და მისი მონიშვნა უმნიშვნელოვანესია 

იმისთვის, რომ პოლიტიკა მედეგობის ზრდაზე ორიენტირებული იყოს. 

იდენტიფიცირებული და მკაფიოდ განსაზღვრული უნდა იყოს პრიორიტეტები 

და შესაბამისი რესურსები. მართალია, საქართველოში კოვიდ19

ისგან ჯანმრთელობის დაცვის არსებული შედეგები კარგია,12 მაგრამ 

კარანტინის პირველმა სამმა თვემ მკაფიოდ აჩვენა, რომ საქართველოს 

მთავრობას ოპონენტები აკრიტიკებდნენ იმისთვის, რომ ის არ ახდენდა 

შემოღებული ზომების გადახედვას სიტუაციის ცვლილების მიხედვით 

და უფრო პოლიტიკური რეპუტაციის შენარჩუნებით თუ ძალაუფლების 

კონსოლიდაციით იყო დაკავებული,13 ვიდრე ზომების საზოგადოების 

საჭიროებებზე მორგებით.

სახელმწიფოს საკუთრების გარდა, კრიტიკული ინფრასტრუქტურის 

უდიდესი ნაწილი კერძო ორგანიზაციებია საერთაშორისო ფინანსური 

მეწილეებითა თუ მფლობელებით. კერძო ბიზნესის რისკები სახელმწიფოს 

საზრუნავი არ არის, მაგრამ დღევანდელ ურთიერთდაკავშირებულ და 

ურთიერთდამოკიდებულ ეკონომიკაში ერთი შეხედვით უმნიშვნელო 

მოვლენას შეიძლება ჩავარდნების კასკადი მოჰყვეს და დიდი კრიზისი 

გამოიწვიოს, რომელიც ათასობით ბიზნესსა და კერძო პირს შეეხება. ეს 

განსაკუთრებით ასე მაშინ ხდება, როდესაც კონკრეტული ბიზნესი ერთერთი 

ისეთი მთავარი კომუნალური მომსახურების მიმწოდებელია, რომელიც 

საზოგადოებისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია.14

12 https://eurasianet.org/georgiagetsrareplauditsforcoronavirusresponse

13 ადგილობრივმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ „საერთაშორისო გამჭვირვალობა 
საქართველომ“, 19 მაისის განცხადებაში გააკრიტიკა კანონპროექტი, რომელიც, 
მიღების შემთხვევაში, უფლებას მისცეს მთავრობას, შეზღუდოს რიგი უფლებები 23 
მაისს საგანგებო მდგომარეობის გაუქმების შემდეგ. https://civil.ge/archives/352590; 
https://transparency.ge/en/post/itunconstitutionalimposerestrictionswithout
stateemergency 

14 ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის ბევრი 
წევრი ქვეყნის პოლიტიკის დოკუმენტები ამტკიცებს, რომ კრიტიკული 
ინფრასტრუქტურისს 85% კერძო მფლობელობაშია (საინტერესო იქნებოდა ამ 
ციფრის დათვლა საქართველოში). რეალური პროცენტული წილი არასდროს 
ყოფილა ემპირიულად დადგენილი და ნებისმიერ შემთხვევაში, ძალიან 
განსხვავებული იქნება იმისდა მიხედვით, თუ როგორ განიმარტება კრიტიკული 
ინფრასტრუქტურა და როგორ ხდება მისი იდენტიფიცირება.
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ამიტომ, ძლიერი მაგრამ მოქნილი კანონმდებლობა და რეგულაციები უნდა 

მოიცავდეს ინფორმაციის გაზიარებას და დაუცველ კომპონენტებზე წვდომის 

უფლებას. ამ პოლიტიკის წარმატების გასაღები საერთო სიკეთის მისაღწევად 

ნებაყოფლობით თანამშრომლობის სტიმულირებაში დევს და, ამავე დროს, 

გარანტიების მიცემაში, რომ მათი ბიზნესინტერესები არ დაზიანდება. 

ინფორმაციის გაზიარება სირთულეს არ წარმოადგენს თანამედროვე 

ეპოქაში, მაგრამ ინფორმაციის, კონფიდენციალობის, პირადი ცხოვრებისა 

და სხვა ინტერესების დაცვა შესაძლოა რთული საკითხი აღმოჩნდეს 

რეგულირებისთვის. ამგვარი პლატფორმის უზრუნველყოფა ხელისუფლების 

პასუხისმგებლობაა. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს აქვს შესაბამისი 

კანონი საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შესახებ,15 კოვიდ19ის 

საქართველოში გავრცელების შემდეგ ჩვენ ძირითათად ვიხილეთ საჯარო 

და კერძო სექტორებს შორის თანამშრომლობის მხარდაჭერა უცხოელი 

დონორების მიერ,16 კერძო სექტორის რამდენიმე ნებაყოფლობითი ქმედება17 

და მთავრობის ერთჯერადი, აუცილებლობით გამოწვეული თანამშრომლობა 

კერძო სექტორთან.18

ყველა არასამთავრობო მოთამაშის მოტივირება მხოლოდ იმ შემთხვევაშია 

შესაძლებელი, თუ ისინი ჩართული იქნებიან პოლიტიკის დაგეგმვის, 

გადახედვის და ზედამხედველობის პროცესში. აუცილებლობით გამოწვეული 

ერთჯერადი ღონისძიებების ნაცვლად პოლიტიკა უნდა ითვალისწინებდეს 

დიალოგის ინსტიტუციონალიზებულ პროცესს. ასეთი პროცესი დაეხმარება 

ხელისუფლებას, უფრო სტრუქტურირებულად გაიაზროს საზოგადოების 

მოლოდინები კრიტიკული ინფრასტრუქტურის მედეგობისა და მის სოცია

ლურ, ეკონომიკურ და უსაფრთხოების ზეგავლენებთან დაკავშირებით. 

15 2018 წლის მაისში პარლამენტმა მიიღო კანონი საჯარო და კერძო 
თანამშრომლობის შესახებ და შესაბამისი ცვლილებები სხვა პირველად 
კანონებში, რომლებითაც ასეთი თანამშრომლობის პრაქტიკაში განხორციელება 
ხდებოდა შესაძლებელი, ხოლო საჯარო და კერძო თანამშრომლობის მეორადი 
კანონმდებლობა მოამზადა აზიის განვითარების ბანკმა, რომელიც ევროპის 
რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის ვრცელი შენიშვნებით 2018 წლის 
ზაფხულში გამოქვეყნდა. https://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&pa
gename=EBRD%2FContent%2FContentLayout&cid=1395281551647

16 აშშის მთავრობამ, აშშის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მეშვეობით, 
განაცხადა, რომ „ეკონომიკური უსაფრთხოების პროგრამით“ ეხმარება შესაფუთი 
მასალის წარმოებას დაახლოებით 1 მილიონი ადგილობრივი წარმოების 
სამედიცინო პირბადისთვის საქართველოში გასანაწილებლად. ეს პარტნიორობა 
აშშის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს, აწარმოე საქართველოსა 
და კერძო სექტორის მწარმოებლებს შორის ხელს უწყობს საქართველოს 
მოქალაქეების ჯანდაცვასა და უსაფრთხოებას კოვიდ19ის პრევენციის პერიოდში. 
https://ge.usembassy.gov/usaidpartneringwithenterprisegeorgiatocombat
covid19/

17 https://agenda.ge/en/news/2020/974

18 https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/georgiagovernmentandinstitution
measuresinresponsetocovid.html
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შედეგად, ხელისუფლება შეძლებს, დასახოს საერთო ამოცანები, რომლებსაც 

საზოგადოება გაიგებს და გაიზიარებს, რაც ლეგიტიმურობას შესძენს 

ხელისუფლების ქმედებებს და შეაძლებინებს მას, გადადგას გადამწყვეტი 

ნაბიჯები საკუთარი სანდოობის და ლეგიტიმურობის შეულახავად. 

სტრატეგიული კომუნიკაცია თუ ურთიერთობა კრიტიკული სექტორების სხვა 

დაინტერესებულ მხარეებთან საქართველოს მთავრობის რეაგირების ის 

ასპექტი იყო, რომელმაც ყველაზე მეტი კრიტიკა დაიმსახურა. 

კონცეპტუალური და ყოვლისმომცველი პოლიტიკის ზემოხსენებული მი

დ გომა შესაძლებლობას მისცემს კრიტიკული ინფრასტრუქტურის ცალკე

ულ სექტორებს, მეტად დაიცვან თავი და უფრო ეფექტიანად მართონ 

(ხარჯთეფექტურობის, ამოცანების ეფექტიანად შესრულების და ადაპტაციის 

თვალსაზრისით) რისკები გრძელვადიანი დამანგრეველი შედეგების გარეშე. 

კრიტიკული ინფრასტრუქტურის უდიდესი ნაწილი პირდაპირ ან ირიბად 

არის სხვადასხვა სერვისთან დაკავშირებული. ნებისმიერი შეფერხება და 

მისი კასკადური ზეგავლენა ისევე, როგორც სექტორული რეგულირების 

მცდელობა, გავლენას იქონიებს ხარჯებზე და ზოგ შემთხვევაში, შესაძლოა, 

გრძელვადიანი ეკონომიკური შედეგები მოჰყვეს. სწორედ ეს უნდა 

ითვლებოდეს ამ პოლიტიკის უმნიშვნელოვანეს კომპონენტად, რაც 

გულისხმობს ფინანსური ინსტიტუტების კრიტიკული ინფრასტრუქტურის 

გამძლეობის უზრუნველყოფაში ცენტრალური ადგილის დაკავებას. 

ფინანსურმა ინსტიტუტებმა, რომლებიც თავად არიან სამიზნეები, უფრო 

პროაქტიური როლი უნდა ითამაშონ პოლიტიკის დაგეგმვაში. ეს თავისთავად 

ზრდის მთავრობის ჩარევის ზომას და კორუფციის შესაძლებლობას.19,20. 

ასევე, მაგალითად, სახელმწიფო უსაფრთხოების დეპარტამენტმა აშშ

ის საარჩევნო სისტემები სამთავრობო დაწესებულებების კრიტიკული 

ინფრასტრუქტურის სექტორის ერთერთ ქვესექტორად განსაზღვრა; 

ეს სექტორი ასევე მოიცავს ეროვნულ ძეგლებს და საგანმანათლებლო 

დაწესებულებებს.21 სახელმწიფო უსაფრთხოების დეპარტამენტის 

აღწერის თანახმად, საარჩევნო სისტემების კომპონენტები მოიცავს 

19 ევროპის საბჭოს კორუფციის წინააღმდეგ მებრძოლ სახელმწიფოთა ჯგუფმა 
(GRECO) გამოაქვეყნა სახელმძღვანელო პრინციპები მისი 50 წევრი ქვეყნისთვის, 
რომელთა მიზანია კორუფციის პრევენცია კოვიდ19ის პანდემიით გამოწვეული 
საგანგებო მდგომარეობის კონტექსტში. https://www.coe.int/en/web/tbilisi/home//
asset_publisher/oce8KQ78XEbs/content/covid19pandemicgrecowarnsof
corruptionrisks?inheritRedirect=false

20 https://idfi.ge/en/pandemics_and_corruption_risks

21 Department of Homeland Security, “Statement by Secretary Jeh Johnson on the 
Designation of Election Infrastructure as a Critical Infrastructure Subsector,” press 
release, January 6, 2017, https://www.dhs.gov/news/2017/ 01/06/statementsecretary
johnsondesignationelectioninfrastructurecritical.
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ფიზიკურ ინფრასტრუქტურას (საწყობები, საარჩევნო უბნები, ობიექტები, 

სადაც ხდება ხმების ტაბულაცია) და ტექნოლოგიურ ინფრასტრუქტურას 

(ამომრჩეველთა რეგისტრაციის მონაცემთა ბაზები, საარჩევნო 

სისტემები და სხვა ტექნოლოგია, რომელიც გამოიყენება არჩევნების 

წარმართვისთვის და მათი შედეგების ანგარიშგების და ნამდვილობის 

დასადასტურებლად).22 ამ ფიზიკური ობიექტების, სისტემების და აქტივების 

კრიტიკული მნიშვნელობა უპირველეს ყოვლისა გამომდინარეობს იმ 

სასიცოცხლო როლიდან, რომელსაც ისინი ერის სამოქალაქო ცხოვრების 

მხარდაჭერაში თამაშობენ.

სანდოობის, ანგარიშვალდებულების და ზედამხედველობისთვის დამა

ხასიათებელი ზემოაღნიშნული პრობლემების გათვალისწინებით, აუცი

ლებელია პოლიტიკის განხორციელებაზე დამოუკიდებელი მონიტორინგის 

მექანიზმების არსებობა. ეს მექანიზმი ისევე, როგორც ყველა სხვა, 

ინსტიტუციონალიზებული უნდა იყოს და ფარავდეს როგორც სისტემის 

გამჭვირვალობას, ასევე მის ფუნქციონირებას.

და ბოლოს, პოლიტიკას მნიშვნელოვანი საგარეო პოლიტიკის განზომილება 

უნდა ჰქონდეს – ერთიანი მიდგომების შემუშავება თანამოაზრე ქვეყნებთან 

და ასევე მეზობელ ქვეყნებთან ერთად, შესაბამისი მრავალეროვნული 

ქმედებების შესრულება და გლობალური კონტექსტისთვის თვალის 

ყურადღებით მიდევნება.23 საქართველოს შემთხვევაში კრიტიკული 

ინფრასტრუქტურის დაცვის პოლიტიკა სინქრონიზებული უნდა იყოს 

ევროკავშირის და ნატოს კრიტიკული ინფრასტრუქტურის პროგრამებთან, 

ხოლო მათ საჭიროებებს უმაღლესი პრიორიტეტი უნდა მიენიჭოს. ასევე, 

მნიშვნელოვანი იქნება სინქრონიზება ავტორიტარიზმის წინააღმდეგ 

დემოკრატიების გლობალურ ბრძოლასთან.24 პანდემიის პერიოდში 

დასავლელი პარტნიორები საქართველოს მთავრობას აქტიურად 

აკრიტიკებდნენ კრიტიკული ინფრასტრუქტურის ძირეული კომპონენტების 

თაობაზე: მმართველობა და დემოკრატიის უკუსვლა, სტრატეგიული 

ლოჯისტიკური ინფრასტრუქტურის შეჩერებული პროცესი. ეს ართულებს 

დემოკრატიული ქვეყნების რიგში ჩადგომის სტრატეგიული მიზნის მიღწევას 

და ამ პროცესს რუსეთის ბოროტი განზრახვებისაგან და ზეგავლენებისგან 

დაუცველს ხდის. ასევე, სახეზე იყო რამოდენიმე პრობლემის პროვოცირება 

მეზობლებთანაც (უკრაინა, აზერბაიჯანი). სახელმწიფო უსაფრთხოების 

22 CRS In Focus IF10677, The Designation of Election Systems as Critical Infrastructure, 
by Eric A. Fischer.

23 https://lmc.icds.ee/buildingthepostpandemicworld/?fbclid=IwAR2EOaO46G7e1mM
df1zp_28IiXVPzJ9KfxkUhKU0i6Rph_gLlDZnKQiW8

24 https://www.afsa.org/statedemocracyeuropeandeurasiafourchallenges
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სამსახურმა განაცხადა ისეთი ჯგუფების არსებობზე, რომლებიც ცდილობენ 

„ეთნიკური შუღლის“ გაღვივებას.25

უფრო განვითარებულ ეკონომიკებს/საზოგადოებებს კრიტიკული 

ინფრასტრუქტურის უფრო რთული ქსელი აქვთ, რომელიც უფრო 

კომპლექსურ პოლიტიკებს მოითხოვს. საქართველოსთვის ეს 

ინფრასტრუქტურა ნაკლებად რთულია, მაგრამ ეროვნული ინტერესის 

გარდა მას რეგიონული მნიშვნელობა აქვს: მაგალითად, ყარსი

ახალქალაქიბაქოს რკინიგზა, რომელიც თურქეთს, საქართველოს და 

აზერბაიჯანს ევროპის და ცენტრალური აზიის სარკინიგზო მაგისტრალებთან 

აკავშირებს; მილსადენების ინფრასტრუქტურა, რომლებითაც კასპიის 

ენერგორესურსები ევროპის ბაზრებს რუსეთის გვერდის ავლით მიეწოდება; 

ჰიდროელექტროენერგიის წარმოება და ჭარბი წყლის რესურსები. ასევე, 

შავმა ზღვამ სტრატეგიული მნიშვნელობა შეიძინა და ის რამდენიმე 

კრიტიკული ინფრასტრუქტურის გადაკვეთის რეგიონია. შეიძლება 

რამდენიმე დავასახელოთ: ოპტიკურ ბოჭკოვანი კაბელი, რომელიც 

სამხრეთ კავკასიის ყველა ქვეყანას ინტერნეტით უზრუნველყოფს, ფოთის და 

ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტები.26 საქართველოს როგორც რეგიონული 

მიწოდების ჯაჭვში ლოჯისტიკური ცენტრის როლი შავ ზღვაზე, და რაც უფრო 

მნიშვნელოვანია, მისი მომავალი როლი რეგიონული უსაფრთხოებისა 

და სტაბილურობის უზრუნველყოფაში27 სტრატეგიულად უკავშირდება 

ევროკავშირის კრიტიკულ ინფრასტრუქტურას.28 სწორი სტრატეგიისა და 

25  https://civil.ge/archives/354469

26 „და ბოლოს, იმედი გამოვთქვი, რომ საქართველო დაასრულებს [ანაკლიის] პორტის 
პროექტს. ეს და სხვა პროექტები გააღრმავებს საქართველოს ურთიერთობას 
თავისუფალ ეკონომიკებთან და დაიცავს მას, რომ არ გახდეს რუსეთის ან ჩინეთის 
ეკონომიკური გავლენების მსხვერპლი. ამ ვითომ მეგობრებს გულში საქართველოს 
საუკეთესო ინტერესი არ უდევთ“ (State.gov, 11 ივნისი, 2019) https://jamestown.org/
program/russiasdiscreetsatisfactionovergeorgiasanakliaportdebacle/ 

27 https://www.defenseone.com/ideas/2020/05/increasingnatospresenceblacksea
timegetcreative/165760/?fbclid=IwAR1eutmINWmzJA3buUKlKxf5v1WpiXI23oA
Dw_PFyfU80DyzAz8ZTxJtzqo

28 „ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტი სტრატეგიულად ყველაზე მნიშვნელოვანი 
პროექტია, რაც კი საქართველოს წამოუწყია 2005 წელს ბაქოთბილისი
ჯეიჰანის მილსადენის გახსნის შემდეგ. სტრატეგიული თვალსაზრისით, ანაკლიის 
პორტი გარდამტეხია საქართველოსთვის. ის საქართველოს უზრუნველყოფს 
(დავამატებდი, პირველად ისტორიაში) პირდაპირი წვდომით მსხვილ 
გადაზიდვებთან მთელი მსოფლიოდან. აშკარაა მისი ზეგავლენა ეროვნულ 
უსაფრთხოებაზე ტრადიციული სამხედრო უსაფრთხოების თვალსაზრისით, ასევე 
დიდია მისი ზეგავლენა მსოფლიოში საქართველოს ეკონომიკური ადგილის 
განსაზღვრისთვის. მე უკვე ვხედავ, რომ აქ, თურქეთში არის მიწოდების ახალი 
პერსპექტიული შესაძლებლობები, მაგალითად მასალების, საკვების და სხვა 
მხარდაჭერის, საქონლის. მაგალითად, ავღანეთში დისლოცირებულმა აშშის 
სამხედრო პერსონალმა, შესაძლოა, იფიქროს ანაკლიის პორტის გამოყენებაზე 
სამხედრო ტვირთის ავღანეთში გადასაზიდად თურქეთის პორტების, როგორიცაა 
მერსინი, გამოყენების და თურქეთის გავლით საქართველოში გადატანის 
ნაცვლად.“ https://iwpr.net/globalvoices/georgiasstrategicgamechanger
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პოლიტიკის გარეშე შეუძლებელი იქნება ამ შესაძლებლობების ხელშესახებ 

პოლიტიკურ თუ ეკონომიკურ სარგებლად გარდაქმნა და მედეგობის 

გაზრდა, რათა მოხდეს სახელმწიფოს წარმატებული მშენებლობა უფრო 

განვითარებული ეკონომიკითა და უზრუნველყოფილი საზოგადოებით.

საჯარო და კერძო სექტორების ფუნქციები და მათი ურთიერთდამოკიდებულება 

კრიტიკული ინფრასტრუქტურის ფლობაში, მართვასა და ოპერირებაში 

უაღრესად მნიშვნელოვანია ქვეყნის მედეგობისათვის; ამიტომ, მათი 

რაიმე ფორმით შეფერხება სხვადასხვა რისკით, რომელსაც გააძლიერებს 

კორუფცია და დისფუნქციურობა, დამანგრეველი ზეგავლენა ექნება 

ცალცალკე ეკონომიკაზე, უსაფრთხოებაზე, საზოგადოებრივ ჯანდაცვასა და 

მათ ერთობლიობაზე. 

სწორედ ამიტომ მოიაზრება თავად მმართველობა როგორც კრიტიკული 

ინფრასტრუქტურა. მან უნდა უზრუნველყოს მოქალაქეების უსაფრთხოება, 

შეიმუშაოს ინფრასტრუქტურული პოლიტიკები და რეგულაციები, ზოგ 

შემთხვევაში იყოს მათი მფლობელი და ოპერატორი, მაგრამ, გარდა 

ამისა, იყოს მისი ერთერთი მთავარი მომხმარებელი ან კლიენტი. 

ეს მოითხოვს ყველა შესაბამისი ფუნქციის კოორდინირებას, მკაფიო 

ამოცანების განსაზღვრას და საპირისპირო ინტერესების დაბალანსებას. 

ხელისუფლება დეტალურად უნდა აფასებდეს საფრთხეებს, მათ შორის 

ურთიერთდამოკიდებულებას კრიტიკული ინფრასტრუქტურის სხვადასხვა 

სექტორს შორის. ხელისუფლება, როგორც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი 

სერვისების მფლობელი, ოპერატორი და მომხმარებელი, უნდა უზრუ

ნველყოფდეს საჭირო ინვესტიციებს, სარეზერვო სიმძლავრეებს და, ამავე 

დროს, მხარს უჭერდეს ჯანსაღ საბაზრო კონკურენციას ამ სერვისების 

მდგრადი ხარჯების უზრუნველსაყოფად შესაძლო რისკების მინიმიზების 

გზით.

რომ შევაჯამოთ, საქართველოს კრიტიკული ინფრასტრუქტურის პოლიტიკა 

უნდა ეფუძნებოდეს ყოვლისმომცველ მიდგომებს რისკების და მათი 

მართვის მიმართ ისეთი ელემენტების გათვალისწინებით, როგორებიცაა 

შესაძლო შეფერხებების ურთიერთკავშირები და კასკადური ეფექტი და 

ყოვლისმომცველი ხასიათის ეროვნული და საერთაშორისო კოორდინაცი

ის ინსტიტუციონალიზებული მექანიზმები. ამ ნაშრომში აღწერილი 

სამთავრობო პოლიტიკის გარდა მომზადდება პოლიტიკის დოკუმენტების 

სერია, რომლებშიც განხილული იქნება სხვა კრიტიკული ინფრასტრუქტურის 

პოლიტიკები საქართველოში.
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პოსტ-პანდემიური 
მსოფლიო წესრიგი: 

პერსპექტივა 
საქართველოდან
გრიგოლ	მგალობლიშვილი
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გრიგოლ მგალობლიშვილი 

გრიგოლ მგალობლიშვილი საქართველოს ყოფილი პრემიერმინისტრი და დიპლომატია. 
ის სხვადასხვა დროს იყო საქართველოს წარმომადგენელი ნატოში, საქართველოს ელჩი 
თურქეთში, ალბანეთსა და ბოსნიაჰერცო გოვინაში. 
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კ
ოვიდ19ის პანდემია 21ე საუკუნის უდიდეს კრიზისად იქცა, რომელიც, 

როგორც ჩანს, თანამედროვე მსოფლიო წესრიგში მნიშვნელოვან 

გეოპოლიტიკურ ცვლილებებს შეიტანს. მოქალაქეების ჯანმრთელო

ბისა და ეკონომიკური უსაფრთხოების დაცვისთვის გადაუდებელი ზომების 

გატარების დროს კრიზისის გეოპოლიტიკურ შედეგებზე მსჯელობა შეიძლება 

მეორეხარისხოვან ამოცანად მოგვეჩვენოს. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ 

გრძელვადიან პერსპექტივაში, ასეთი გეოპოლიტიკური ცვლილებები 

კრიზისთან ბრძოლის პირველხარისხოვანი ამოცანების გადაწყვეტაზე 

არანაკლებად მნიშვნელოვანი შედეგების გამომწვევები შეიძლება იყოს.1 

ამ ცვლილებების მასშტაბი, იქნება ეს მსოფლიო წესრიგის სიღრმისეული 

ცვლილება თუ მხოლოდ არსებული ტენდენციების დაჩქარება და გაღრმავება, 

დავის საგანია. თუმცა ერთი რამ ცხადია: დარღვეულ გეოპოლიტიკურ 

წესრიგში ორიენტაცია განსაკუთრებით რთული საქართველოს მსგავსი, 

მყიფე სახელმწიფო ინსტიტუტების მქონე პატარა ქვეყნებისთვის იქნება. 

შესაბამისად, მიმდინარე გლობალური ტენდენციების საქართველოს 

პერსპექტივიდან შეფასება და ანალიზი, მომავალ კრიზისთან უკეთესად 

გამკლავების მნიშვნელოვანი წინაპირობაა.

გლობალური გეოპოლიტიკური 
ტენდენციები

კრიზისის უპრეცედენტო მასშტაბმა და საერთაშორისო თანამეგობრობის 

უუნარობამ სათანადო პასუხი გაეცა მოულოდნელი გამოწვევებისთვის, თანა

მედროვე მსოფლიოში მიმდინარე გეოპოლიტიკური პროცესები კიდევ უფრო 

გაამწვავა.2 პოსტპანდემიურ მსოფლიოში ვირუსის გავრცელებამდე არსებული 

გეოპოლიტიკური ტენდენციების გამძაფრებას ვიხილავთ: ნაციონალიზმის 

გაძლიერებასა და ამით გამოწვეული მულტილატერალიზმის დაკნინებას, დე

გლობალიზაციის დაჩქარებას, რომელიც „ეკონომიკური ნაციონალიზმისა“ და 

ეკონომიკურ პროცესებში სახელმწიფოს აქტიური ჩარევის მზარდი მხარდაჭერით 

გამოიხატება. ამ ტენდენციებში ახალი არაფერია, თუმცა თუ დღევანდელი 

ეკონომიკური და სოციალური პრობლემების ხასიათს გავითვალისწინებთ, 

1 Kurt M. Campbell and Rush Doshi, “The Coronavirus Could Reshape Global Order”, 
The Foreign Affairs, March 18, 2020

2 Richard Haas, “Pandemic Will Accelerate History Rather Than Reshape It”, The 
Foreign Affairs, April 7, 2020
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აშკარაა, რომ ისინი ათწლეულების მანძილზე ჩამოყალიბებულ გლობალურ 

წესრიგს მნიშვნელოვან საფრთხეს უქმნის. 

სხვადასხვა ქვეყნის მიერ პანდემიის საპასუხოდ მიღებული ზომები 

ფრაგმენტული და ლოკალური ხასიათის იყო, რამაც საერთა შორისო 

თანამშრომლობის არასაკმარისი შეთანხმებულობა და მულტი ლატერალიზმის 

სუსტი მხარეები გამოკვეთა. პანდემიის გლობალური ხასიათის მიუხედავად, 

კრიზისიდან გამოსავლის ძიება სახელმწიფოებმა ცალცალკე, საერთაშორისო 

კოორდინაციის გარეშე დაიწყეს. ამ მხრივ საყურადღებოა ის მეორეხარისხოვანი 

როლი, რომელსაც პანდემიასთან გამკლავების ღონისძიებებში საერთაშორისო 

ინსტიტუტები ასრულებენ. უმოქმედო იყო გაეროს უშიშროების საბჭო, 

რომელმაც რამდენიმე თვის განმავლობაში ვერ მოახერხა პანდემიასთან 

ბრძოლის კოორდინირებული ღონისძიებების დასაგეგმად შეკრება. ქმედითი 

ნაბიჯების გადადგმა ვერ მოხერხდა „დიდი შვიდეულისა“ და „დიდი ოცეულის“ 

გლობალურ ფორუმების ფორმატშიც. შეილახა პანდემიასთან ბრძოლის 

პირდაპირი მანდატისა და მოვალეობის მქონე ერთადერთი საერთაშორისო 

ინსტიტუტის, „ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის“ რეპუტაცია და სანდოობა. 

როგორც „საგარეო ურთიერთობების საბჭოს“ პრეზიდენტმა, რიჩარდ ჰაასმა 

აღნიშნა: „პანდემიის საფრთხეებთან გამკლავებაში უმთავრესი როლის მქონე 

„ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის“ უუნარობა გლობალური მმართველო

ბის სავალალო მდგომარეობაზე მეტყველებს“.3 საერთაშორისო სისტემის 

სისუსტის გამოაშკარავებასთან ერთად საერთაშორისო ინსტიტუტების 

მიერ კოორდინირებული და ეფექტური მოქმედების უუნარობამ ხელი 

ნაციონალისტური ტენდენციების გაძლიერებასაც შეუწყო. ამავე დროს, უნდა 

გავითვალისწინოთ, რომ საერთაშორისო ინსტიტუტების დადანაშაულება 

შესაძლოა მცდარი იყოს რადგან „მულტილატერალური ინსტიტუტები სახელ

მწიფოებისა და მათი ლიდერების შესაბამისად მოქმედებენ“.4 შესაბამისად, 

საერთაშორისო ორგანიზაციების სისუსტე, რომელიც მათ პანდემიასთან 

ბრძოლისთვის საჭირო ქმედითი ნაბიჯების გადადგმაში გამოავლინეს, ნათ

ლად გვაჩვენებს თუ რა უარყოფით გავლენას ახდენს ანტიგლობალისტი 

ლიდერების აღზევება იმ მულტილატერალურ ინსტიტუტებზე, რომლებიც 

ათწლეულების განმავლობაში წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო 

წესრიგის საძირკველი იყო.

კრიზისის კიდევ ერთი მახასიათებელი გლობალური მოქმედების კონსო

ლიდაციასა და კოორდინირებაში შეერთებული შტატების თვალშისაცემი 

პასიურობა იყო. პრეზიდენტ ტრამპის მიერ გამოცხადებული „ჯერ ამერიკის“ 

3 Richard Haas, “Pandemic Will Accelerate History Rather Than Reshape It”, The 
Foreign Affairs, April 7, 2020

4 Stewart Patric, “When the System Fails”, The Foreign Affairs, JuneJuly, 2020
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პრინციპის გათვალისწინებით ეს მოულოდნელი არ უნდა ყოფილიყო. 

შეერთებული შტატების პრეზიდენტი თანმიმდევრულად იცავს ამ პრინციპს, 

რომლის თანახმად „ამერიკა უფრო ძლიერი და მდიდარი იქნება, თუ თავის 

ენერგიისა და რესურსების უმეტეს ნაწილს საშინაო დღის წესრიგს დაუთ

მობს“.5 პანდემია ტრამპის პოლიტიკის „ნატივისტური“ და იზოლაციონისტური 

ტენდენციების გამძაფრების მიზეზი გახდა. თეთრი სახლის პრიორიტეტებსა 

და კრიზისის გლობალური განზომილებისადმი მიდგომას მიგვანიშნებს 

ეკონომიკური სტიმულირების უპრეცედენტო პაკეტიც, რომელიც ვაშინგტონმა 

პანდემიით გამოწვეული კრიზისის საპასუხოდ შეიმუშავა. როგორც ფილიპ 

გორდონის განცხადებაში ვკითხულობთ, „სახელმწიფო დეპარტამენტის, 

საერთაშორისო განვითარების სააგენტოსა და დაავადებათა კონტროლისა 

და პრევენციის ცენტრების საერთაშორისო მოქმედებისთვის განკუთვნილი 

წილი დახმარების პაკეტში 1.5 მილიარდი აშშ დოლარია, რაც მთლიანი 

თანხის 1%ის ერთი მეათედია“.6 გლობალურ პოლიტიკაში აქტიურობისადმი 

თეთრი სახლის სკეპტიციზმი გასაგები იქნება თუ გავითვალისწინებთ რიგითი 

ამერიკელების განწყობას, რომელიც ამერიკის გლობალურ პოლიტიკაში 

ჩართულობის ნაცვლად ძალისხმევის ქვეყნის შიგნით კეთილდღეობის 

უზრუნველყოფისკენ მიმართვას ითვალისწინებს.შეერთებული შტატების 

მიერ ლიდერის პოზიციის დათმობამ რევიზიონისტულ ძალებს შექმნილი 

ვაკუუმის შევსებისა და ახალი მოცემულობით გაჩენილი შესაძლებლობების 

გამოყენებისკენ უბიძგებს. ამის მაგალითი იყო ჩინეთისა და რუსეთის მიერ 

პანდემიით დაზარალებულებისთვის სოლიდარობისა და დახმარების 

იმიტაცია, რითაც ისინი საკუთარი თავის ასპარეზს ჩამოშორებული 

შეერთებული შტატების საპირწონე ძალად დამკვიდრებას შეეცადნენ. 

გლობალური ლიდერობისადმი შეერთებული შტატების ენთუზიაზმის 

განელება და რევიზიონისტული ძალების მიერ ამით შექმნილი ვაკუუმის 

შევსების მცდელობები გართულებულ საერთაშორისო ვითარებას კიდევ 

უფრო ამძიმებს. მნიშვნელოვნად იზრდება გათამამებული რევიზიონისტების 

ამბიციური და აგრესიული მოქმედების რისკები, რომელთა საბოლოო 

მიზანი წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგის მოშლაა. 

ზემოხსენებული საერთაშორისო დინამიკის გარდა, კოვიდ19ის პანდემიის 

მიერ გამოწვეულმა კრიზისმა ზეგავლენა სხვადასხვა ქვეყნის მთავრობის 

მიერ შიდა პოლიტიკაში გაკეთებულ არჩევნებზეც მოახდინა. პანდემიასთან 

ბრძოლის კონტექსტში გახშირდა საუბარი სახელმწიფოს ფუნქციებისა 

და უფლებამოსილების გაზრდის შესახებ, ვირუსის გავრცელების საწი

5 Richard Haas, “Pandemic Will Accelerate History Rather Than Reshape It”, The 
Foreign Affairs, April 7, 2020

6 Philip H. Gordon, “America First Is a Dangerous Fantasy in a Pandemic”, the Foreign 
Affairs, April 4, 2020
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ნააღმდეგოდ მიღებულმა მკაცრმა ზომებმა კი ავტორიტარული ტენდენციები 

გააძლიერა. ეკონომიკაში სახელმწიფოს ჩარევა და ინდი ვიდუალური უფლე

ბების შეზღუდვა ჩვეულ მოვლენად იქცა. დრაკონული ზომების გატარებას 

თან სდევდა ლეგიტიმაცია, რომელიც მათ სიცოცხლის გადარჩენის უზენაესი 

მიზნით ამართლებდა. სხვადასხვა ტიპის მთავრობების მიერ უპრეცედენტოდ 

მკაცრი ზომების გატარებამ ეკონომიკის ლიბერალური მოდელის დასუსტება 

და გასული ათწლეულების დემოკრატიული მიღწევების დაკარგვა შეიძლება 

გამოიწვიოს. ძლიერდება ეჭვი, რომ „პანდემია იქცევა საბაბად, რომელიც 

ინდივიდუალური უფლებების შეზღუდვასა და მოქალაქეთა ყოველდღიური 

ცხოვრების სხვადასხვა სფეროში სახელმწიფოს ჩარევას გაამართლებს.“7 

არავინ იცის, თუ რამდენად ადვილად დათმობენ მთავრობები კრიზისის 

გამო გაზრდილ უფლებამოსილებებს, როცა პანდემიის მიერ გამოწვეული 

საფრთხე გადაივლის. ავტორიტარიზმისკენ რეგრესის განსაკუთრებით დიდი 

საფრთხე სუსტი დემოკრატიული ტრადიციებისა და მყიფე ინსტიტუტების 

მქონე ქვეყნებს ემუქრებათ. პანდემიამ ამ სამწუხარო ცვლილებათა 

ალბათობა მნიშვნელოვნად გაზარდა. 

კოვიდ19ის კრიზისი დეგლობალიზაციის მიმდინარე ტენდენციებს დააჩქა

რებს. გახშირდება მთავრობების მიერ გლობალიზაციის „საფრთხეებისგან“ 

თავდაცვის მომიზეზებით გარესამყაროსკენ „ზურგის შექცევა“. ეკონომიკუ

რი და სოციალური ზიანის მასშტაბმა, შესაძლოა, ამჟამად არსებული 

გლობალური ლოგისტიკური ქსელის არსებობა დააყენოს კითხვის ნიშნის 

ქვეშ. ქვეყნები შეეცდებიან შეამცირონ ჩინელ მწარმოებლებზე და ბაზარზე 

დამოკიდებულება და უფრო თვითკმარები გახდნენ. ამ ტენდენციის ერთ

ერთი პირველი ნიშანი იაპონიის პრემიერმინისტრის, სინძო აბეს, მიერ 

იაპონური კომპანიებისთვის გამოყოფილი 2.2 მილიარდი აშშ დოლარის 

გამოყოფა იყო, რომელიც ამ კომპანიებმა მათი წარმოების ჩინეთიდან 

გადატანისთვის უნდა გამოიყენონ.8 დიდი ალბათობით, გლობალური 

ლოგისტიკური ქსელების გადახედვა გააძლიერებს „ეკონომიკურ 

ნაციონალიზმს“, რომელიც ხელს უწყობს პროტექციონისტული ზომების 

მიღებას და ზიანს აყენებს თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმებს. პირველადი 

საჭიროების სამედიცინო აღჭურვილობის ნაკლებობამ, რომელმაც თავი 

ყველაზე განვითარებულ ქვეყნებშიც კი იჩინა და საფრთხეში ჩააგდო 

მილიონობით მოქალაქის სიცოცხლე, მთავრობათა ანგარიშვალდებუ

ლების განწყობები გაამძაფრა, რაც, თავის მხრივ, პროტექციონიზმისა 

და თვითკმარობისკენ სწრაფვას გააძლიერებს. ვირუსის გავრცელების 

7 Oleksi Goncharenko, “Coronavirus Crisis Could Spark Authoritarian Revival”, Atlantic 
Council

8 Elena Pavlovska, “Japan to Pay Firms to Leave China as Part of Corona Stimulus”, 
New Europe, April 9, 2020
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ადრეულ ეტაპზე გამოვლენილი მოუმზადებლობა და არაკომპეტენტურობა 

მნიშვნელოვნად გაზრდის მოსახლეობის ნეგატიურ განწყობებს საგარეო 

ბაზრებზე დამოკიდებულების მიმართ. პანდემია გამოიწვევს მიგრანტების 

მიღების საწინააღმდეგო განწყობებსაც, რომელიც ნაწილობრივ 

ინფექციური დაავადებების შემოტანისა და გაზრდილი უმუშევრობით 

იქნება გამოწვეული.9 გაიზრდება წნეხი მთავრობებზე იმიგრაციული 

პროცედურების გამკაცრების მოთხოვნით. უნდა აღინიშნოს, რომ ყველაზე 

მეტად შესაძლოა იმ პოლიტიკოსთა ლეგიტიმაცია გამყარდეს, რომლებიც 

ამ შიშებით მანიპულირებდნენ და „ვირუსი შესაძლოა კიდევ ერთ იარაღად 

იქცეს მათ ხელში, ვისაც 21ე საუკუნის გამოწვევებთან გამკლავებას მაღალი 

კედლის აშენებით გეგმავს“.10 ამ მოვლენებს გლობალიზაციის დასასრულად 

ვერ განვიხილავთ, თუმცა გლობალურ პანდემიასთან „კარჩაკეტილი“ 

განწყობით ბრძოლამ შესაძლოა „ნაკლებად ღია, ნაკლებად თავისუფალი 

და ნაკლებად მდიდარი მსოფლიო შექმნას“.11

გავლენა საქართველოზე

ფართო გაგებით, ნებისმიერი გლობალური მოვლენა საქართველოს 

კონტექსტში შესაძლოა ორი კუთხით შეფასდეს: რა გავლენა შეიძლება 

მოახდინოს ამ მოვლენამ რუსეთის ქცევაზე, რომელიც საქართველოს 

უსაფრთხოების უმთავრესი საფრთხეა; და რა გავლენა შეიძლება მოახდი

ნოს მან საქართველოს დემოკრატიულ ინსტიტუტებსა და პროცესებზე. 

ეჭვ გარეშეა, რომ კოვიდ19ის პანდემიამ და მისგან გამომდინარე 

გეოპოლიტიკურმა ცვლილებებმა გავლენა ორივე მიმართულებით მოა

ხდინა. შესაბამისად, იმ შედეგების შეფასებას, რომელიც ამ გლობალურმა 

ტენდენციებმა შესაძლოა საქართველოს მოუტანოს, დიდი მნიშვნელობა 

აქვს საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკისთვის. 

დასაწყისისთვის უნდა აღვნიშნოთ, რომ საერთაშორისო თანამშრომლობის 

დასუსტების და განსაკუთრებით, ევროატლანტიკურ მოკავშირეებს შორის 

განხეთქილების ნიშნები, რუსეთისთვის ამ განხეთქილებების გამოყენების 

9 Richard Haas, “Pandemic Will Accelerate History Rather Than Reshape It”, The 
Foreign Affairs, April 7, 2020

10 Tom Fletcher, “When the Pandemic Recedes, the World May See the Rise of New 
Soft Power”, The National, May 5, 2020

11 Stephen M. Walt, “A World Less Open, Prosperous, and Free”, The Foreign Policy
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შესაძლებლობის ფანჯარას ქმნის. მოსკოვის დიპლომატიის სტრატეგიის 

ერთერთი ნაცადი და რჩეული ხერხი ამერიკელ და ევროპელ მოკავშირეებს 

შორის განხეთქილების გაღრმავება და მათ შორის კოორდინირების მოშლაა. 

ამ მხრივ, რუსეთი გააძლიერებს ძალისხმევას, რათა ერთი მხრივ, მოშალოს 

კონსენსუსის რუსეთზე დაკისრებული სანქციების აუცილებლობაზე და მეორე 

მხრივ, პანდემიასთან ბრძოლის „კეთილშობილი“ საბაბით დაიბრუნოს 

წვდომა გლობალურ ფორუმებზე. რუსეთის „დიდი შვიდეულის“ მომდევნო 

სამიტზე მიწვევის ინიციატივა ამ გეგმის უმნიშვნელო, თუმცა მხოლოდ 

საწყისი ეტაპია. ასეთი გადაწყვეტილებები საფუძველს უმაგრებს მოსკოვის 

მიდგომას, რომლის მიხედვით საერთაშორისო თანამეგობრობა, დროთა 

განმავლობაში და გეოპოლიტიკური ვითარების ცვლილებებთან ერთად, 

კრემლის უკანონო ქმედებების ყველა „შედეგს“ შეეგუება. ეს ტენდენცია 

ერთმნიშვნელოვნად სახიფათოა საქართველოს უსაფრთხოებისთვის. 

თუმცა ფართო კონტექსტში, გულუბრყვილო იქნებოდა იმის მტკიცება, რომ 

დაუსჯელობით გათამამებული მოსკოვის თავზეხელაღებული მოქმედებით 

მხოლოდ მისი განაპირა ქვეყნები დაზიანდებიან. 

კიდევ უფრო დამაფიქრებელია გეოპოლიტიკურ ფაქტორთა კომბინაცია, 

რომელმაც, შესაძლოა, რევიზიონისტულ ძალებს აგრესიული მოქმედებისკენ 

უბიძგოს და მნიშვნელოვნად გააუარესოს საქართველოს ან მისი რეგიონის 

უსაფრთხოება. შეერთებული შტატების პანდემიის საპასუხო მოქმედებამ 

კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი ტენდენციას, რომელიც გლობალური 

პოლიტიკიდან რესურსებისა და ყურადღების საშინაო საქმეებზე გადატანას 

გულისხმობს. ასეთი ცვლილებები და შეერთებული შტატების წინასაარჩევნო 

ციკლში შესვლამ შესაძლოა მოსკოვს გავლენის გაზრდის მიზნით ნიადაგის 

მოსინჯვისკენ უბიძგოს. ამ კონტექსტში საგანგაშო სიგნალია პრეზიდენტ 

პუტინის ბოლოდროინდელი განცხადებები, რომლებშიც ის „რუსეთის 

საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ დაწესებულ საზღვრებს კითხვის 

ნიშნის ქვეშ აყენებს“.12 ამას გარდა, კოვიდ19თან ბრძოლაში განცდილმა 

წარუმატებლობამ კიდევ უფრო დაამძიმა რუსეთის ეკონომიკური 

მდგომარეობა, რომელიც ნავთობის ფასების დაცემისა და დასავლეთის 

ეკონომიკური სანქციების გამო უკვე სავალალო მდგომარეობაში იყო. 

გაუარესებული ეკონომიკური ვითარება ზრდის მოსკოვის აგრესიული 

მოქმედებების ალბათობას, რადგან საგარეო კამპანიები საშინაო 

პრობლემებისგან ყურადღების გადატანის კრემლის ნაცადი ხერხია. ამ ორი 

ტენდენციის შეჯერება – შეერთებული შტატების გლობალური პოლიტიკი

დან ეტაპობრივი გამოთიშვის შთაბეჭდილება და რუსეთის აგრესიული 

12 Radio Free Europe/Radio Liberty, “Kremlin Denies Eyeing Territorial Claims After 
Putin’s Comments In Documentary”, June 22, 2020
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მოქმედების ალბათობის გაზრდა – მნიშვნელოვნად ზრდის უსაფრთხოების 

რისკებს საქართველოსთვის, რომელსაც უახლოესი კვირებისა და თვეების 

განმავლობაში განსაკუთრებული ყურადღება მართებს. 

ავტორიტარული ტენდენციების გაძლიერების პირობებში, პანდემია 

საქართველოს პოლიტიკური სისტემის გამოცდაცაა. მთავრობას უჩნდება 

„ლეგიტიმური“ საფუძვლები, რომლებმაც მოქალაქეთა ყოველდღიურ 

ცხოვრებაში ჩარევა შეიძლება გაამართლოს. ასეთი ჩარევები 

მნიშვნელოვნად ზღუდავს მოქალაქეთა ინდივიდუალურ უფლებებს. ეს 

ტენდენცია განსაკუთრებით საყურადღებოა მოახლოებული საპარლამენტო 

არჩევნების კონტექსტში, იზრდება მიღებული ზომების სასურველი 

პოლიტიკური შედეგების მისაღწევად გამოყენების რისკი. ამ კონტექსტში 

შემაშფოთებლად ჩანს მმართველი პარტიის წარმომადგენელთა მიერ 

„უდროო დროს“ გაკეთებული განცხადებები საპარლამენტო არჩევნების 

შესაძლო გადადების თაობაზე. ჩნდება საფუძვლიანი ეჭვი ხელისუფლების 

მიერ სასურველი პოლიტიკური შედეგების მისაღწევად საჭირო 

ღონისძიებებისთვის პანდემიის საბაბად შესაძლო გამოყენების შესახებ.

საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორების პოლიტიკურ პროცესებში 

უპრეცედენტო ჩართულობამ ამ ეტაპზე შედეგი გამოიღო: საარჩევნო 

სისტემის ცვლილებები მიღებულია. ზოგადად, საქართველოს სტრატეგიული 

პარტნიორები განსაკუთრებულ როლს თამაშობენ არა მარტო პოლიტიკური 

აქტორებისთვის უფრო სამართლიანი და თავისუფალი „სათამაშო მოედნის“ 

შექმნაში, არამედ დემოკრატიული ინსტიტუტების რეგრესის პრევენციაშიც. 

ამ მხრივ, განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება საერთაშორისო 

დახმარების პირობითობის პრინციპს, რომელიც საქართველოს მთავრობის 

მიერ აღებული ვალდებულებების შესრულებას გაითვალისწინებს. ასეთივე 

მნიშვნელობა აქვს საერთაშორისო პარტნიორების ყურადღებას პანდემიით 

გამართლებული ზომების ინდივიდუალური უფლებებისა და პოლიტიკური 

პროცესის გრძელვადიანი შეზღუდვისთვის გამოყენების თავიდან 

ასაცილებლად. სხვა შემთხვევაში, კოვიდ19ის უმთავრეს მსხვერპლად 

შესაძლოა საქართველოს დემოკრატიული მიღწევები იქცეს.

გეოპოლიტიკური ცვლილებებით გამოწვეულ რისკებთან ერთად საქა

რთველომ ის შესაძლებლობებიც უნდა გაითვალისწინოს, რომლებიც 

პანდემიის პირობებში შეიძლება შეიქმნას. განსაკუთრებით საყურადღებოა 

დეგლობალიზაციის ტენდენციით გამოწვეული გლობალური სავაჭრო 

კავშირების გადახედვა. იზრდება იმ ქვეყნების რიცხვი, რომლებიც 

აქტიურად ცდილობს ჩინურ ბაზარზე დამოკიდებულების შემცირებას. 

კრიზისმა გამოაშკარავა ის რისკები, რომლებიც საქონლისა და 

მომსახურების ერთ მიმწოდებელზე დამოკიდებულებას სდევს თან. ამ მხრივ 
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განსაკუთრებით დასავლეთის განვითარებული ქვეყნები აქტიურობენ, 

რაც საქართველოს უქმნის შესაძლებლობას, მოიზიდოს იმ კომპანიათა 

ნაწილი, რომლებიც წარმოების ჩინეთიდან რელოკალიზაციას გეგმავს. 

უნიკალური გეოგრაფიული მდგომარეობა, ხელსაყრელი სავაჭრო 

პირობები და დასავლეთის ბაზართან სიახლოვე უცხოელი ინვესტორების 

მოზიდვის ხელსაყრელი წინაპირობებია. ამავე დროს, გვერდს ვერ 

ავუვლით ხელისშემშლელ ფაქტორებსაც, როგორიც სასამართლო სისტემის 

სანდოობა ან ანაკლიის ღრმა წყლოვანი პორტის მსგავსი მასშტაბური ბიზ

ნეს პროექტების საეჭვო ვითარებაში შეჩერებაა. ასეთი შესაძლებლობების 

ხელიდან გაშვება მნიშვნელოვნად გაართულებს საქართველოს მთავრობის 

მიერ ეკონომიკური კრიზისის დაძლევის მცდელობებს. 

პანდემიის მიერ გამოწვეული პირდაპირი საფრთხეების დაძლევა ნებისმი

ერი საზოგადოებისა და სახელმწიფოს ბუნებრივი რეაქციაა. შესაბამისად, 

კოვიდ19ის კრიზისის ადრეულ ეტაპზე სახელმწიფოთა ძირითადი 

ყურადღება ჯანდაცვაზე, უსაფრთხოებასა და სოციალურ სტაბილურობაზე 

იყო მიმართული. გრძელვადიან პერსპექტივაში კრიზისიდან გამოსვლაზე 

არანაკლებ მნიშვნელობას იძენს გეოპოლიტიკური ფაქტორებიც. მართალია 

ჯერ კრიზისი დაძლეული არ არის, თუმცა პოსტპანდემიური გეოპოლიტიკური 

ცვლილებების ძირითადი ხაზები უკვე გამოიკვეთა. უახლოეს მომავალში 

პოლიტიკურ ვითარებას დეგლობალიზაცია, ავტორიტარიზმისა და 

ნაციონალიზმის გამძაფრება, რევიზიონისტული ძალების გაძლიერება 

მოყვება. პანდემია მნიშვნელოვნად გაამწვავებს საერთაშორისო 

ვითარებას, რაც, თავის მხრივ, გაზრდის უსაფრთხოების რისკებს როგორც 

საქართველოში, ისე რეგიონში. შესაბამისად, გამწვავებულ გეოპოლიტიკუ

რი ვითარებაზე ადეკვატური რეაგირება ისეთივე გადაუდებელი და 

მნიშვნელოვანია, როგორც კოვიდ19ის კრიზისის უშუალო შედეგებთან 

გამკლავება.
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უსაფრთხოების 
თანამედროვე 
არქიტექტურა 
და მომავალი 
ტენდენციები 

პანდემიის 
პირობებში 
შოთა	ღვინერია
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შოთა ღვინერია

შოთა ღვინერია ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის უსაფრთხოების მიმართულების 
ხელმძღვანელია. 2001 წლიდან მას ეკავა სხვადასხვა თანამდებობები საქართველოს საჯარო 
სამსახურში და სხვადასხვა დროს იყო ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილე, 
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს საგანგებო დავალებათა ელჩი, თავდაცვის 
მინისტრის მრჩეველი, საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი ნიდერლანდების 
სამეფოში, საგარეო საქმეთა სამინისტროს ევროპულ საქმეთა დეპარტამენტისა და ნატოს 
სამმართველოს დირექტორი.
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კ
ოვიდ19ის კრიზისმა და მისგან გამოწვეულმა შოკურმა რეაქციებმა 

უსაფრთხოების თანამედროვე არქიტექტურის არაპროგნოზირებადი 

და ცვალებადი ბუნება გამოკვეთა. 2020 წლის აგვისტოში საყოველთაო 

პანიკის, იზოლაციის უპრეცედენტო ზომებისა და გლობალური კავშირების 

აპოკალიფსური გაწყვეტის შემდეგ სიტუაცია ეტაპობრივად ჩვეულ რიტმს 

უბრუნდება. ევროატლანტიკური სივრცის სახელმწიფოთა დიდ ნაწილში 

მთავრობებმა შეზღუდვების მოხსნა დაიწყეს. პანდემიის ნიშნები ჯერ კიდევ 

სახეზეა, თუმცა, შეიძლება ითქვას, რომ კოვიდ19ის გავრცელების პიკი და 

მისგან გამოწვეული მსხვერპლის მაქსიმალური მაჩვენებლები განვლილი 

ეტაპია. არავის აქვს ინფორმაცია ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე როგორიც 

პანდემიის ხანგრძლივობა, იქნება თუ არა შემდეგი ტალღა, როდის იქნება 

ხელმისაწვდომი ვაქცინა და ა.შ. როცა ჯადოსნური ჯოხი არავის უპყრია და 

კრიზისიდან გამოსვლის მწყობრი გეგმაც არავის აქვს, კოვიდ19ის კრიზისის 

შედეგების შეფასებასა და ანალიზს თვეები ან სულაც წლები დასჭირდება. 

ვირუსის წარმოშობისა და მისი თვისებების შესახებ ინფორმაციის 

ნაკლებობით გამოწვეული გლობალური დაბნეულობის მიუხედავად 

უსაფრთხოების თანამედროვე სტრუქტურის ძირითად მახასიათებლებზე 

საუბარი ჯერ კიდევ შესაძლებელია. სახეზეა რამდენიმე თვალშისაცემი 

ტენდენცია, რომლებიც ანალიტიკური მუშაობისთვის აუცილებელ 

ელემენტებს გვთავაზობს. გასული ათწლეულების განმავლობაში 

ჩინეთისა და რუსეთის მსგავსი ავტორიტარული რეჟიმები დასავლეთის 

მიერ დაწესებული საერთაშორისო წესრიგის წინააღმდეგ ჰიბრიდული 

სტრატეგიით მოქმედებდნენ. ამ სტრატეგიებს საფუძვლად დემოკრატიული 

პოლიტიკური სისტემების, ინსტიტუტებისა და საზოგადოებების სუსტი 

მხარეების იდენტიფიკაცია და გამოყენება უდევს. პანდემიით	გამოწვეულმა	

კრიზისმა	 ამ	 სისუსტეებს	 არა	 მარტო	 ხაზი	 გაუსვა,	 არამედ	 ჰიბრიდული	

სტრატეგიების	 გამოყენების	 ახალი	 შესაძლებლობები	 გააჩინა. ამ სტატიის 

უმთავრესი მიზანი პანდემიის კრიზისის ევროატლანტიკურ უსაფრთხოებაზე 

შესაძლო გავლენის შეფასებაა ჰიბრიდული ომის კონტექსტში. ეს ჰიბრიდული 

ომის ნათელი და პრაგმატული დეფინიციის შემოთავაზების და მისი 

თეორიული ნაწილის ევროატლანტიკურ სივრცეში მიმდინარე რეალურ 

პროცესებთან დაკავშირების მცდელობაა. სტატიაში დიდი ყურადღება ექცევა 

კიბერსივრცეს და საინფორმაციო ეკოსისტემას, როგორც ჰიბრიდული ომის 

აუცილებელ და ყველაზე მნიშვნელოვან ელემენტებს. 

სტატია უფრო ვრცელი კვლევის შემოკლებული ვერსიაა, რომელიც ავტორმა 

„ბალტიის უსაფრთხოების ჟურნალში“ 2020 წლის სექტემბერში გამოაქვეყნა.1 

კვლევა პანდემიით გამოწვეული კრიზისის დროს, 2020 წლის აპრილიდან 

1 Journal on Baltic Security. Volume 6 (1). https://www.baltdefcol.org/?id=691
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ივნისამდე პერიოდში ჩატარდა. ჰიბრიდულ ომის ტენდენციებზე პანდემიამდე 

მოპოვებული დიდი რაოდენობის მონაცემებით სარგებლობისთვის 

გამოყენებულ იქნა ხელმისაწვდომი ლიტერატურა და სხვადასხვა კვლევის 

მიგნებების სინთეზი. მიმდინარე პანდემიაზე სპეციფიური სამეცნიერო 

ლიტერატურის სიმცირის გამო გამოყენებული მონაცემების წყაროდ 

აღიარებული ექსპერტებისა და საზოგადოებრივი აზრის ლიდერების 

სტატიები და საინფორმაციო მასალები გამოვიყენეთ. გარდა სტატიებისა 

კვლევას საფუძვლად დაედო სხვადასხვა დარგის წამყვან ექსპერტებთან 

და მიმომხილველებთან ჩატარებული ინტერვიუები. წყაროთა ანალიზი 

და გამოკითხვები ნათლად აჩვენებს, რომ კოვიდ19ის პანდემიის მიერ 

მსოფლიო წესრიგის მომავლის შესახებ წამოჭრილი კითხვების არეალი 

გააფართოვა და მეტი სიმწვავე შესძინა ჰიბრიდული ომის როლის საკითხს 

უსაფრთხოების თანამედროვე პოლიტიკაში. 

გეოპოლიტიკური ტენდენციები 
პანდემიის პირობებში

როგორც რუსი პოლიტიკური იდეოლოგი ალექსანდრე დუგინი ჯერ 

კიდევ პანდემიის დაწყებამდე იმედოვნებდა, კოვიდ19ის კრიზისმა და 

ფიზიკური გადარჩენის იმპერატივმა სახელმწიფოებს ლიბერალური და 

ტრანსნაციონალური მიდგომების მიტოვებისკენ უბიძგა.2 გლობალური 

პრობლემის გადაწყვეტის გზების ძიებისას ქვეყნებს სახელმწიფოებრივი 

ინტერესების დასაცავად საზღვრების დაკეტვა მოუწიათ. დუგინის მთავარი 

არგუმენტის მიხედვით გლობალიზმის, ლიბერალიზმის პრინციპებზე 

დაფუძნებულმა ინსტიტუტებმა და საერთაშორისო თანამშრომლობის 

მექანიზმებმა სრული მარცხი განიცადეს ვირუსის გავრცელების 

აღსაკვეთად და ვერც პანდემიაზე ეფექტური რეაგირება უზრუნველყვეს. 

ის ამტკიცებს, რომ კრიზისის მართვის ერთადერთი გზა საზღვრების 

დაკეტვა და ფუნდამენტური თავისუფლებების შეზღუდვა იყო. ასეთ 

მსჯელობას ის მიყავს დასკვნამდე, რომლის თანახმად პანდემიამ 

რევიზიონისტული რეჟიმების გარდაუვალი მარცხი დააჩქარა, ხოლო 

2 Memri, 2020. AntiLiberal Russian Philosopher Dugin: The New MultiPolar World 
Order Is Upon Us, Where Russia, China And Even The United States, Can Survive By 
Suspending Democracy. Memri, Special Dispatch,
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დემოკრატიებს ეტაპობრივი გადაგვარება ელით, როგორც ამას უნგრეთის 

და დასავლეთის სხვა ზოგიერთი ქვეყნის მაგალითი აჩვენებს. დასკვნით 

ნაწილში დუგინი გლობალური პანდემიით გამოწვეულ უპრეცედენტო 

გარემოებებს თანამედროვე გეოპოლიტიკაზე აზოგადებს და ვარაუდობს, 

რომ გლობალიზმი, როგორც ფენომენი დასრულებულია და მსოფლიომ 

მულტიპოლარული ფორმა უკვე მიიღო. ის რასაც დუგინი მულტიპოლარულ 

მსოფლიოს ეძახის, უსაფრთხოების ექსპერტთა შორის დისკუსიის 

საგანი კოვიდ19ის გავრცელებისთანავე გახდა. საუბარი პანდემიით 

გამოწვეული რეგიონალიზაციის ტენდენციის გაძლიერებას ეხებოდა. რა 

თქმა უნდა, რეგიონალიზაციის რევიზიონისტული გაგება სამეზობლო 

სივრცეებში გავლენის სფეროების დაბრუნებასა და მათ ლეგიტიმაციას 

ნიშნავს. დასავლეთის პერსპექტივიდან რეგიონალიზაციის სასიკეთო 

შედეგი ტრანსატლანტიკური კავშირების გაძლიერება, ჩინეთის ბაზრებზე 

და მრეწველობაზე დამოკიდებულების შემცირება და ამ უკანასკნელის 

დასუსტება შეიძლება იყოს. 

მსოფლიო წესრიგის მომავალზე რევიზიონისტული რეჟიმებისა და 

დასავლეთის ხედვებს შორის არსებული უზარმაზარი სხვაობა ახლა 

ყველაზე მეტადაა თვალშისაცემი. დუგინის დასკვნებისგან განსხვავებით, 

ჰარვარდის უნივერსიტეტის პროფესორი ჯოზეფ ნეი ამტკიცებს, რომ 

კოვიდ19ის კრიზისი მსოფლიო წესრიგის შესაცვლელად საკმარისი არ 

იქნება.3 ის გარდაუვალ ცვლილებებს აღიარებს, მაგრამ, ამავე დროს, 

სკეპტიკურადაა განწყობილი ახალი, პოსტგლობალიზაციური რეალობის 

ჩამოყალიბების თაობაზე. ნეი გლობალიზაციის საკვანძო ფაქტორად 

სატრანსპორტო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების პროგრესით გაადვი

ლე ბულ კონტინენტთაშორის ურთიერთდამოკიდებულებას ასა ხელებს. ის 

ასკვნის, რომ „კედლები, იარაღი და ტარიფები“ ამ უმთავრესი ასპექტების 

ტრანსნაციონალურ მოქმედებას ვერ შეაფერხებენ. ნეი რუსეთს საერთოდ 

არ ახსენებს, ჩინეთს კი შეერთებული შტატებისთვის გლობალური 

მასშტაბის საფრთხის შექმნისთვის არასაკმარისად განვითარებულად 

თვლის. მისი ვარაუდები ეყრდნობა ისეთ მნიშვნელოვან კრიტერიუმებს 

როგორიც რბილი ძალის გამოყენების, ალიანსების შექმნის, სასურველი 

კვალიფიკაციის საერთაშორისო კადრების მიზიდვის და საერთაშორისო 

ინსტიტუტებზე გავლენის მოხდენის უნარები და შესაძლებლობებია. ნეი 

მიიჩნევს, რომ პანდემიამ ორივე ქვეყნის ეკონომიკა დააზიანა, თუმცა მძიმე 

დარტყმის მიუხედავად, შეერთებულმა შტატებმა შეინარჩუნა უპირატესობა 

ენერგეტიკაში, ტექნოლოგიებში, დემოგრაფიული კუთხით და განათლების 

3 Nye, J. S., 2020. No, The Coronavirus Will Not Change the Global Order. Foreign 
Policy, 16 April



76

ხარისხში. ამ ფაქტორების კომბინაცია ნეის საფუძველს აძლევს ივარაუდოს, 

რომ გეოპოლიტიკური ვითარების გარდამტეხი მომენტის დადგომის შესახებ 

საუბარი ნაადრევია. 

პოსტპანდემიურ პერიოდში გლობალიზაციის დაკნინება და მულტი პოლა

რული კონფიგურაციის გაძლიერებაზე საუბარი ჯერაც ნაადრევია. ბევრი 

იქნება დამოკიდებული იმაზე, თუ რომელიც ქვეყნები მოახერხებენ ახალი 

რეალობისთვის ალღოს აღებას და კრიზისულ პერიოდში საერთაშორისო 

ლიდერის ადგილის დამკვიდრებას. დასავლეთის ლიდერობა და 

შეერთებული შტატებისა და ევროკავშირის მიერ კრიზისთან გამკლავების 

შედეგები ის ფაქტორებია, რომლებიც წესებზე დაფუძნებული, ლიბერალური 

საერთაშორისო სისტემის გადარჩენის გადამწყვეტ გავლენას მოახდენენ. 

„გლობსეკის“ ორგანიზებულ ვებინარზე გამოსვლისას, ევროკომისიის 

ვიცეპრეზიდენტის სპეციალურმა მრჩეველმა, ნატალი ტოჩიმ, ხაზი გაუსვა 

ევროკავშირის მოთხოვნილებას ეპოვა „შინაგანი დუღაბი“, რომელიც მას 

შეერთებული შტატებისა და ჩინეთის გლობალური კონკურენციისთვის 

წინააღმდეგობის გაწევას შეაძლებინებდა.4 მრავლისმთქმელი სათაურის – 

„განუყოფელი ევროპა? სამხრეთის, ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის 

ქვეყნები პოსტპანდემიურ პერიოდში“ – მქონე ვებინარის დასკვნები 

გვაფიქრებინებს, რომ თავად ევროკავშირი კონფრონტაციულობით 

გამორჩეულ დღევანდელ მსოფლიოში ლიდერის როლს ვერ იკისრებს. 

ამ ეტაპზე, კრიზისის ხაზგასმით სახელმწიფო საზღვრების ფარგლებში 

მართვა და ევროკავშირის მოკრძალებული როლი აჩვენებს, რომ 

ფინანსური სიძნელეებისა და ეგოიზმის დროებაში ევროკავშირის შიგნით 

არსებული უთანხმოებები და აზრთა სხვადასხვაობა დიდი ალბათობით 

შენარჩუნდება და გაძლიერდება კიდეც. როგორც „სტრატეგიული სწავლების 

საერთაშორისო ინსტიტუტის“ უფროსი მრჩეველი ფრანსუა ჰაისბურგი 

ამბობს, კრიზისმა ერისახელმწიფოს 20ე საუკუნეში დამკვიდრებული ხედვა 

გააძლიერა. ის ყურადღებას ამახვილებს სახელმწიფოს მიერ საზოგადოების 

გარე საფრთხეებისგან დამცველის, რესურსების გამმანაწილებელის 

და ეკონომიკური მენეჯერის როლის დაბრუნებაზე.5 გამრავლდა 

ნიშნები, რომლებიც 2020 წლის ბოლოს ევროსაბჭოს პრეზიდენტობის 

დასრულებამდე ბერლინის მიერ ევროკავშირის ერთიანობაზე და მისი, 

როგორც გლობალური მოთამაშის პოზიციების გაძლიერებაზე მიუთითებს. 

ტრანსატლანტიკური თანამშრომლობის და გლობალური გეოპოლიტიკის 

4 Globesec, 2020. Europe (Un)Divided? Southern and CEE States’ PostPandemic 
Position. [Online] Available at: https://www.facebook.com/GLOBSECforum/
videos/306965516976013/ [Accessed 09 June 2020].

5 Heisbourg, F., 2020. From Wuhan to the World: How the Pandemic Will Reshape 
Geopolitics. Survival, 62(3)
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გერმანულ ხედვას კარგად ახასიათებს მისი პრეზიდენტობის სლოგანი: 

„ერთად. გავხადოთ ევროპა კვლავაც ძლიერი.“6 ევროკავშირის შიგნიდან 

გამაგრების პარალელურად არ უნდა დაგვავიწყდეს ის გაუარესების ის 

საფრთხე, რომელიც უკვე დაზიანებულ ტრანსატლანტიკურ ურთიერთობებს 

ემუქრება. 

განვითარებული ტენდენციები მიუთითებს, რომ პანდემია დასავლეთის 

ყველაზე სუსტ მხარეს, ტრანსატლანტიკურ ურთიერთოებებს, აყენებს 

ზიანს. ტრანსატლანტიკურ სივრცეში ნდობის აღდგენას ხელი არ შეუწყო 

შეერთებული შტატების მთავრობის მიერ პანდემიისას მიღებულმა 

ზოგიერთმა გადაწყვეტილებამ, როგორიც ევროპელ მოკავშირეებთან 

თავისუფალი მიმოსვლის მათთან წინასწარი კონსულტაციების გარეშე 

შეზღუდვა და მსოფლიოს ჯანდაცვის ორგანიზაციის დაფინანსების 

შეჩერება იყო. გლობალურ ასპარეზზე შეერთებული შტატების მზარდმა 

პასიურობამ შექმნა ბუნებრივი ვაკუუმი, რომლითაც რევიზიონისტული 

ძალები მათი პოლიტიკისა და ხედვების დამკვიდრებისა და გატარებისთვის 

სარგებლობენ. ამისთვის ისინი ე.წ. „პირბადის დიპლომატიის“ ხერხებსაც 

იყენებენ. ამის მაგალითი იყო ჩინეთისა და რუსეთის მიერ საეჭვო ხარისხის 

ჰუმანიტარული დახმარების ტვირთების დასავლეთის ქვეყნებისთვის და 

მათი მოკავშირეებისთვის გაგზავნა. ამ დახმარების გარშემო შექმნილმა 

ორაზროვანმა კონტექსტმა გააჩინა ეჭვი მისი პოლიტიკური დანიშნულების 

შესახებ.7 ჩინეთთან და რუსეთთან თანამშრომლობის შესაძლებლობებზე 

ევროკავშირის საერთო პოზიციის შემუშავების შესახებ ბრიუსელში 

მიმდინარე დებატების მიუხედავად, ამ დროისთვის არაფერი მიუთითებს 

„პირბადის დიპლომატიის“ ხელშესახებ დადებით ეფექტს რევიზიონისტული 

ძალების რეპუტაციასა და პოზიციებზე. მიუხედავად ამისა, ამ კონტექსტში 

რუსეთისა და ჩინეთის განხილვის ფაქტი თავისთავად საკმარისია 

ტრანსატლანტიკური პერსპექტივების სავალალო მდგომარეობის დემონ

სტრირებისთვის. საწყის ეტაპზე გლობალური კონკურენცია საგნობრიობას 

მოკლებული იყო. კრიზისის დაწყების შემდეგ კონკურენტები ერთმანეთს 

„ნარატივზე“ კონტროლისთვის შეეჭიდნენ: ვინ არის პასუხისმგებელი 

პანდემიის გაჩენისა და გავრცელებისთვის, ვინ მართავს კრიზისს უკეთესად 

და ა.შ. საბოლოო ჯამში ლიდერობის ნამდვილი უნარის დემონსტრირება 

ვაქცინების, მკურნალობის, ეკონომიკური აღორძინების და კრიზისიდან 

გამოსავლის სხვა გზების პოვნისთვის კონკურენციაში გამარჯვება იქნება. 

6 Posner, J. & der Burchard, H. v., 2020. Back off, Trump. Germany wants to Make 
Europe Strong Again. Politico

7 O’Connell, K., 2020. washingtonpost. [Online] Available at: https://www.
washingtonpost.com/outlook/2020/05/05/arethereanyhumanitariansuperpowers
covid19fight/ [Accessed 9 June 2020].
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უსაფრთხოების თანამედროვე 
არქიტექტურა და მომავალი 
ტენდენციები: მსოფლიო 
წაშლილი საზღვრებით

ზოგადი პერსპექტივიდან, ევროატლანტიკური უსაფრთხოების ბოლო 

ათწლეულების უდიდესი სირთულე ავტორიტარული რეჟიმების გაძლიერება 

და დასავლეთის მიერ ინიცირებული, წესებზე დაფუძნებული, ლიბერალური 

მსოფლიო წესრიგის მორღვევისკენ მიმართული მათი აგრესოიული პოლი

ტიკა იყო. ტერმინი „რევიზიონიზმი“ საგარეო პოლიტიკის ექსპერტთა მიერ 

გლობალური ურთირთქმედებების ლიბერალური პრინციპებისა და ჩარჩოს 

მოშლის პროცესის აღსაწერად გამოიყენებოდა. ამ კატეგორიაში მოიაზრებო

და ავტორიტართა მიერ დემოკრატიული ღირებულებებისა და ინსტიტუტების 

წინააღმდეგ გამოყენებული პოლიტიკაც.8 დასავლეთის ღირებულებებისა და 

ინტერესებთან საწინააღმდეგო რევიზიონისტული პოლიტიკის გატარებისთვის 

რუსეთი და ჩინეთი ჰიბრიდული ომის ინსტრუმენტებს როგორც მათ უშუალო 

სამეზობლოში, ისე გლობალური მასშტაბით იყენებენ. ბერძნული მითოლოგიის 

ქმნილება, კენტავრი, ამ მეთოდთა ჰიბრიდულობის განმარტებისთვის შესა

ნიშნავი ანალოგიაა ბერძნული მითოლოგიის ქმნილება – კენტავრი. კენტავრი 

შესაძლოა იყოს დანახული ერთდროულად როგორც ადამიანი და როგორც 

ცხენი, ეს შემფასებლის პერპსექტივაზეა დამოკიდებული. ამ დროს კენტავრი 

არც ცხენია და არც ადამიანი, ის ჰიბრიდული ქმნილებაა, რომელიც ორივე 

ფორმის ელემენტებს შეიცავს. ანალოგიურად, ჰიბრიდული ომი არც ომია და 

არც მშვიდობა, ის მოიცავს ორივეს თვისებებსა და საშუალებებს, როგორც 

ხისტ, ისე რბილ ძალას. 

ჰიბრიდული ომი შეიძლება იყოს განსაზღვრული, როგორც თანმიმდევრუ

ლი სტრატეგია, რომელიც ითვალისწინებს სახელმწიფო ძალის ყველა 

ელემენტის ურთიერთმონაცვლეობით ან ერთდროულად გამოყენებას 

მოწინააღმდეგის სისუსტეების იდენტიფიცირებისთვის და ამ წერტილებზე 

შემდგომი შეტევისთვის. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ თანმიმდევრული 

სტრატეგია არ ითვალისწინებს ჰიბრიდული ომის ყველა გამოვლინების 

ოპერაციულ დონეზე სინქრონიზაციასა და ურთიერთკავშირს. ამის 

8 Pisciottta, B., 2020. Pisciotta, Barbara. “Russian revisionism in the Putin era: an 
overview of postcommunist military interventions in Georgia, Ukraine, and Syria. 
Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica, 50(1), pp. 87106
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ნაცვლად პრიორიტეტი პროცესის უწყვეტობას ენიჭება, რომლის დროსაც 

არ მოწინააღმდეგეები მუდმივად ეძებენ ერთმანეთის სისუსტეებს და 

ცდილობენ მათ დაუყოვნებლივ გამოყენებას უპირატესობის მოსაპოვებლად. 

მარტივად რომ ვთქვათ, ჰიბრიდული ომის სტრატეგიები დამოკიდებულია იმ 

შესაძლებლობებზე, რომლებიც მოქმედ მხარეებს ეძლევათ და რომლებიც 

მათ საბოლოო მიზნების მიღწევაში ეხმარებიან. ამ შესაძლებლობების 

შემთხვევითი ხასიათი, რომლებიც სპეციფიური ოპერაციების დროის 

სხვადასხვა მონაკვეთშო განხორციელებას იწვევს, ჰიბრიდული ომის ჩარჩოში 

მიმდინარე მოქმედებებზე გარე დამკვირვებლისთვის შესაძლოა ქაოსის 

შთაბეჭდილებას ტოვებდეს. შესაბამისად, ჰიბრიდული ომის გამართული 

სტრატეგიისთვის მნიშვნელოვანია გამოსაყენებელი ინსტრუმენტებისა 

და მეთოდების კონკრეტული მოცემულობისა და კონტექსტის მიხედვით 

შერჩევა, სწორი არცჩევანი მათი გამოყენების მაქსიმალური ეფექტურობისა 

და ოპერაციის წარმატების საწინდარია. ეს ძირიტადი თვისებები ჰიბრიდულ 

ომს ერთდროულად თანმიმდევრულ, ქაოსურ და კომპლექსურ ფენომენად 

აქცევს. სწორედ მისი უწყვეტი მიმდინარეობა და შესაძლებლობებით 

განპირობებული გამოყენება აყალიბებს ჰიბრიდული ომის ძნელად 

პროგნოზირებად ხასიათს, ართულებს საწინააღმდეგო მოქმედებას ან მის 

შეკავების. 

დასავლეთის უუნარობა შეიმუშაოს კრიტიკული საფრთხეების საწინააღმდე

გო ერთიანი სტრატეგია ან თუნდაც ნათლად გამოკვეთოს ისინი, მის 

სტრატეგიულ სისუსტედ იქცა. უსაფრთხოების რისკების პრიორიტეტიზაციის 

მეთოდები და ხედვა ევროპულ და ევროატლანტიკურ ინსტიტუტებშიც კი 

მკვეთრად განსხვავებული და მრავალფეროვანია. მაგალითად, რუსეთის 

ფედერაციის მოსაზღვრე ქვეყნებისთვის, რომლებიც ე.წ. აღმოსავლეთის 

ფლანგზე მდებარეობენ, რუსეთის აგრესიული პოლიტიკა სასიცოცხლო 

საფრთხეების კატეგორიაშია. მათგან განსვავებით, დასავლეთ და სამხრეთ 

ევროპის ქვეყნებში რუსეთთან ურთიერთობა თანამშრომლობისა და 

პარტნიორობის კონტექტსტში განიხილება, საფრთხეები აქ, როგორც წესი, 

გაზვიადებულად ითვლება. იმ შემთხვევაშიც კი, როცა საფრთხე სათანადოდ 

აღიარებულია, მისი საწინააღმდეგო მოქმედება სხვადასხვაგვარად, 

ქვეყნის მდებარეობიდან გამომდინარე განიხილება, იქნება ეს ჩრდილოეთ

სამხრეთის ღერძი თუ დასავლეთაღმოსავლეთის. ერთიან ხედვას, რომ 

აღარაფერი ვთქვათ ერთიან მოქმედებაზე, შეუძლებელს ხდის გლობალური 

და გეოპოლიტკური დღის წესრიგის კომპლექსურობა, გართულებული 

ტრანსატლანტიკური ურთიერთობები, უთანხმოებები ევროკავშირის 

ქვეყნებს შორის, ბრექსიტი და ა.შ. შესაბამისად, რევიზიონისტული 

სტრატეგიები ხშირად მიზნად იმ დაპირისპირებებისა და უთანხმოებების 
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გამძაფრებას ცდილობენ, რომლებიც დასავლეთის ქვეყნებს შორის და 

საზოგადოებებში უკვე არსებობს. ამით ისინი დასავლეთის ქვეყნების 

პოლიტიკური ერთოანობის რღვევას მის კრიტიკულ სისუსტედ აქცევენ. 

ჰიბრიდული სტრატეგიები და ინსტრუმენტები საომარი მოქმედებების ნაწილი 

საუკუნეების განმავლობაში იყვნენ. თანამედროვე, გლობალიზებული 

მსოფლიოსთვის დამახასიათებელმა თვისებებმა მათი გამოყენების 

ახალი შესაძლებლობები შექმნეს. ერთერთი ასეთი თვისება, რომელიც 

უსაფრთხოების თანამედროვე კონფიგურაციის ჩამოყალიბებაზე ყველაზე 

დიდ გავლენას ახდენს, ძირითად მოთამაშეებს შორის სასიცოცხლო 

მნიშვნელობის სფეროებში არსებული ურთიერთდამოკიდებულება და 

კავშირებია. ასეთი სფეროებია წარმოება და მომარაგების ქსელები, 

ტექნოლოგიები, ტრანსპორტი და საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურა. 11 

სექტემბრის ტერაქტები იყო შეხსენება, რომ ყველაზე ძლიერი ქვეყანაც კი ვერ 

შეძლებდა საკუთარი უსაფრთხოების იზოლირებულად, სამხედრო ძალაზე 

დაყრდნობით და მხოლოდ მისი საზღვრების დაცვით უზრუნველყოფას. 

შეერთებულ შტატებზე 11 სექტემბერს განხორციელებული შეტევების შემდეგ 

ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფცია გაფართოვდა და ყოვლისმომცველ 

ფენომენად იქცა. მსოფლიოს უძლიერესი ქვეყნებისთვის აშკარა გახდა, რომ 

გეოგრაფიული მდებარეობა და სამხედრო ძალით ტერიტორიის კონტრო

ლი მათ თანამედროვე საფრთხეებისგან ვეღარ დაიცავდა. მტრულად 

განწყობილმა ძალებმა უკიდურესად გრძელი დისტანციების უმოკლეს დროში 

დაფარვის შესაძლებლობები შეიძინეს. გლობალურმა ურთიერთკავშირებმა 

უსაფრთხოების ისეთი ძირითადი ფაქტორები გაანეიტრალა, როგორიც 

გეოგრაფია და დროა. პანდემიით გამოწვეული დროებითი შეფერხებების 

მიუხედავად, ფიზიკური თუ პოლიტიკური საზღვრები კვლავაც გარდაუვალი 

გაქრობის გზას ადგას.

ზღვარი მშვიდობასა და ომს 
შორის - არამშვიდობა 

როგორც რუსეთის არმიის გენერალური შტაბის უფროსი, გენერალი 

გერასიმოვი წერდა, „დღეს მშვიდობასა და ომს შორის საზღვრები 

ბუნდოვანია“. ეს ნიშნავდა, რომ ჰიბრიდული ომი დესტრუქციული დღის 
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წესრიგის შესრულების უზარმაზარ შესაძლებლობებს იძლევა, მაგრამ, ამავე 

დროს, ღია კონფლიქტის დაწყების ზღვარს არ კვეთს. ამ შეხედულებასთან 

სრულ თანხვედრაში, რომელიც დასავლეთის დედაქალაქებში 

დემოკრატიული პროცესების ჩაშლისა და დესტაბილიზაციისთვის 

საინფო რმაციო ომს და მასთან დაკავშირებულ ყველა ძირგამომთხრელ 

ინსტრუმენტს იყენებს, რუსეთისთვის დემოკრატიის დასუსტების საუკეთესო 

გზად მონათესავე ავტორიტარული რეჟიმების მხარდაჭერა იქცა. 2015 წელს 

სირიაში სამხედრო ინტერვენციამ რუსეთის ეროვნულ გმირს, ალექსანდრე 

დვორნიკოვს, ჰიბრიდული ომის ახალი, 2.0 დოქტრინის გამოცდის 

საშუალება მისცა. ეს დოქტრინა ამოსაცნობი ნიშნების გარეშე მოქმედ 

დაქირავებულ მებრძოლთა „ინტეგრირებული ჯგუფების“, რეჟიმის ერთგული 

ლოკალური მილიციისა და შეიარაღებული ძალების მსოფლიოს სხვადასხვა 

კუთხეში კრემლის ერთგულ ავტორიტართა მხარდაჭერას ეყრდნობა.9 

დვორნიკოვის დოქტრინის გამოყენების უახლესი მინიატურული მაგალითი 

ვენესუელა იყო, როცა რუსეთმა იქ მადუროს მხარდასაჭერად სამხედრო 

მოსამსახურეები და აღჭურვილობა გაგზავნა.10 დოქტრინა სრულყოფილად 

ეწერება „პუტინის მუდმივი სახელმწიფოს“ ხედვაში, რომელიც კრემლის 

ყოფილმა იდეოლოგიურმა სულისჩამდგმელმა, ვლადისლავ სურკოვმა 

გაავრცელა.11 სურკოვი პირდაპირ წერდა, რომ რუსეთის ავტოკრატიული 

მოდელის საექსპორტო პოტენციალი საერთაშორისო ასპარეზზე რუსეთის 

პოლიტიკური გავლენის გაზრდის მძლავრი ინსტრუმენტი იყო. 

ცხადია, პოსტპანდემიური კრიზისი და მისგან გამოწვეული დაფინანსების 

შემცირება სხვებთან ერთად თავდაცვის სფეროსაც შეეხება. ეკონომიკური 

და ფინანსური სიძნელეების პირობებში ევროატლანტიკური რეგიონის 

მთავრობები თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებს ნაკლებ ყურად

ღებას დაუთმობენ. ისტორიული გამოცდილება გვკარნახობს, რომ 

დემოკრატიებისგან განსხვავებით, ავტორიტარული რეჟიმები სამხედრო 

ხარჯებს ნაკლებად ხშირად ამცირებენ. სოციალურეკონომიკური სიძნე

ლეებისას ასეთი რეჟიმები საზოგადოებრივი აზრის უფრო სუსტ წნეხს 

9 Tucker, P., 2019. Russia Is Perfecting the Art of Crushing Uprisings Against 
Authoritarian Regimes. [Online] Available at: https://www.defenseone.com/
technology/2019/07/russiaperfectingartcrushinguprisingsaidauthoritarian
regimes/158396/ [Accessed 03 June 2020].

10 Reuters/Interfax, 2019. Russian military specialists arrive in Venezuela to service 
equipment: Interfax. [Online] Available at: https://www.reuters.com/article/usrussia
venezuelaspecialists/russianmilitaryspecialistsarriveinvenezuelatoservice
equipmentinterfaxidUSKBN1WA2FJ [Accessed 03 June 2020]. 

11 Surkov, V., 2019. Vladislav Surkov’s Hugely Important New Article About What 
Putinism Is  Full Translation. [Online] Available at: https://russiainsider.com/
en/vladislavsurkovshugelyimportantnewarticleaboutwhatputinismfull
translation/ri26259 [Accessed 1 June 2020].
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განიცდიან.12 ახლო წარსულის ისტორიული მაგალითია პუტინის რეჟიმის 

მიერ 2008 წლის რუსეთსაქართველოს ომის შეიარაღებული ძალების 

მასშტაბური მოდერნიზაციის დაწყების მიზეზად გამოყენება, რამაც 

ქვეყნის შიგნით შექმნილი სოციალური და ეკონომიკური პრობლემებიდან 

ყურადღების გადატანის საშუალება მისცა. ამჯერად, ყირიმის ანექსიის გამო 

რუსეთზე დაწესებული სანქციების და ნავთობის ფასების უპრეცედენტო 

მერყეობის გამო13 მოსკოვის მიერ სამხედრო შესაძლებლობების გაზრდის 

გეგმები ახლა მეტი საფრთხის ქვეშაა. „ჰერითიჯის ფონდის“ მკვლევარი, 

ლუკ კოფი, აღნიშნავს, რომ ნავთობის ფასის ვარდნა და პანდემიის 

მართვისას გამოვლენილი სირთულეები შესაძლოა პუტინის პოპულარობისა 

და ლეგიტიმაციის დასუსტების მიზეზები გახდეს, რამაც, თავის მხრივ, მას 

საერთაშორისო ასპარეზზე უფრო აგრესიული ნაბიჯების გადადგმისკენ 

შეიძლება უბიძგოს.14 ანალოგიურად მოიქცა კრემლი, როცა დასავლეთის 

უკრაინის კრიზისზე ფოკუსირებით ისარგებლა და სირიის სამკედრო კამპანია 

წამოიწყო. და ბოლოს, დასავლეთის ქვეყნებში უსაფრთხოების სექტორის 

არასაკმარისმა დაფინანსებამ შესაძლოა ამ სფეროში თანამშრომლობის 

პროექტებისადმი დაინტერესება და მოტივაცია შეამციროს, რაც რევიზ

იონისტულ ინტერესებს დაუთმობს სამოქმედო მოედანს. ეს ტენდენციები 

მიუთითებენ, რომ ავტორიტარიზმის და რევიზიონისტული რეჟიმების 

საფრთხე შესაძლოა დამძიმდეს, თუმცა აშკარაა, რომ რუსეთისა და 

ჩინეთისთვის ახლა შეუძლებელია შეერთებული შტატებისთვის შეიარაღებისა 

და სამხედრო ტექნოლოგიებით გადასწრება. შესაბამისად, ეს რეჟიმები 

იძულებულნი არიან ჰიბრიდული სტრატეგიებით იმოქმედონ. 

ავტორიტარული რეჟიმები მიხვდნენ, რომ ქვეყნებს შორის საზღვრებ 

მოშლილი მსოფლიო რევიზიონისტული მიზნების მიღწევის დამატებით 

შესაძლებლობებს ქმნიდა. იზრდება ქვეყნების რიცხვი, რომელიც ომსა თუ 

მშვიდობაში პოლიტიკური მიზნების მისაღწევად ნებისმიერი მეთოდითა თუ 

საშუალებით ცდილობს. ჰიბრიდული ინსტრუმენტების მუდმივი გამოყენება 

საფრთხის ქვეშ არა მარტო რუსეთისა და ჩინეთის უშუალო სამეზობლოსა 

და რეგიონს, არამედ ევროატლანტიკურ სივრცეს აყენებს. დიდი ხანია, 

რაც დვორნიკოვისა და გერასიმოვის მსგავსმა სამხედრო ლიდერებმა 

მოქნილი, ვითარების ცვლილებებისადმი ადაპტირებადი სტრატეგიების 

შემუსავება დაიწყეს. ამ სტრატეგებში კინეტიკურ ძალასთან ერთად იზრდება 

12 European Parliament, 2011. The Impact of the Financial Crisis. [Online] 
Available at: https://www.europarl.europa.eu/document/activities/
cont/201106/20110623ATT22406/20110623ATT22406EN.pdf [Accessed 09 June 2020].

13 Waller, H., 2020. Oil Rises After Libya Shuts Largest Field and Demand Perks Up. 
[Online] Available at: https://www.bloomberg.com/news/articles/20200608/oil
holdslossesassaudiscalltimeonadditionaloutputcuts [Accessed 1 June 2020]

14 Journal on Baltic Security. Volume 6 (1). https://www.baltdefcol.org/?id=691
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ამ ძალის დამხმარე, გამაძლიერებელი ან შემცვლელი არაკინეტიკური 

ინსტრუმენტების რაოდენობა და მათი გამოყენების სიხშირეც. ჰიბრიდულ 

ომს არც გამოცხადება სჭირდება, არც მის დასამთავრებლადაა საჭირო 

მოლაპარაკებების გამართვა. ასეთი არამშვიდობის პირობებში, რომელიც 

სრულფასოვან მშვიდობასა და ომს შორის არსებულ მდგომარეობას 

აღნიშნავს, ყველაზე ძლიერი სახელმწიფოებიც კი დაუცველები 

აღმოჩნდნენ.15 მსოფლიო პოლიტიკის მთავარ მოთამაშეებს შორის 

პანდემიით გამოწვეულმა ურთიერთობების დაძაბვამ და დაპირისპირებამ 

ევროატლანტიკური სივრცის უსაფრთხოების დესტაბილიზაციის მთავარ 

ფაქტორად ადგილი პერმანენტულ კონფლიქტს დაუმკვიდრა. 

ზღვარი კიბერ და რეალურ 
გარემოებს შორის

უსაფრთხოება ცვალებადი ფენომენია, რომელზეც გავლენას პლანეტაზე 

მიმდინარე ყველა ცვლილება ახდენს. დღეს, როცა ქვეყნების ინტერნეტზე 

და ტექნოლოგიურ რესურსებზე დამოკიდებულება ყოველდღიურად 

იზრდება, კიდევ უფრო ძლიერად გამოიკვეთა კიბერსივრცის კინეტიკური 

შესაძლებლობები. პერმანენტული ჰიბრიდული ომისა და კონფლიქტის 

პირობებში კიბერსივრცეში და რეალობაში მიმდინარე პროცესებს შორის 

ზღვარი წაშლის პირასაა. კიბერსივრცე დიდწილად მისტიფიცირებულია და 

ჯერ კიდევ გაურკვევლობით არის მოცული. ამავე დროს, ფართო კონსენსუსი 

არსებობს კიბერსივრცის ჰიბრიდული ომის ძირითად ინსტრუმენტად 

გამოყენების და მისი, როგორც უსაფრთხოების თანამედროვე არქი

ტექტურის უმთავრესი ფაქტორის თაობაზე. კიბერსივრცე ადამიანის მიერ 

შექმნილი ტექნოლოგიური გარემოა, რომელიც სახმელეთო, საჰაერო, 

საზღვაო და კოსმოსური უსაფრთხოების უზრუნველყოფისა და ამ გარემოში 

ოპერირებისთვისაც გამოიყენება. შესაბამისად, მან სახელმწიფო ძალის 

ყველა ინსტრუმენტის გამოყენების მეთოდოლოგია შეცვალა და ჰიბრიდული 

ომის წარმოების საკვანძო საშუალებად იქცა. ჯანდაცვა, ტრანსპორტირება, 

ტელეკომუნიკაციები, საბანკო სექტორი, სურსათის უსაფრთხოება და 

თანამედროვე სახელმწიფოს გამართული ფუნქციონირებისთვის სასი

15 MerriamWebster, 2020. Unpeace, nown. [Online] Available at: https://www.merriam
webster.com/dictionary/unpeace [Accessed 03 June 2020].
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ცოცხლოდ საჭირო სხვა პროცესები წარმოუდგენელია ინტერნეტ კავშირის 

გარეშე. „საომარი მოქმედებების“ კლასიკურ დეფინიციასთან აცდენის 

მიუხედავად, კიბერსივრცეში მოქმედება რევიზიონისტულ ძალებს 

მათი ამოცანების შესრულების და მოწინააღმდეგეთა სასიცოცხლო 

ინტერესებისთვის ზიანის მიყენების საშუალებას ღია კონფლიქტის დაწყების 

ზღვრის კვეთის გარეშე აძლევს.

პეკინთან ბიზნეს ურთიერთობების, კერძოდ კი 5G ტექნოლოგიებში 

ჩინეთის დომინირების, უსაფრთხოების ასპექტებზე მიმდინარე დისკუსიებმა 

განსაკუთრებული მნიშვნელობა პანდემიის პირობებში შეიძინა. „ფორბსში“ 

გამოქვეყნებული ინფორმაციის მიხედვით დასავლური კომპანიების ჩინე

თიდან გამოსვლის შედეგად ჩინეთის ეკონომიკა მნივშვნელოვან ზიანს 

მიიღებს.16 საპასუხოდ, ჩინეთისგან ცალკეულ ქვეყნებთან ორმხრივი 

გარიგებების დადების მეშვეობით ტრანსატლანტიკური კავშირების დასუ

სტებისა და დაზიანების, შეერთებულ შტატებსა და ევროკავშირს შორის 

განხეთქილების გაღრმავების მცდელობებს უნდა ველოდოთ. ამ გარიგებებს 

შორის დიდი ალბათობით „ციფრული აბრეშუმის გზის“ 5Gის კომპონენტიც 

იქნება. ამ მხრივ დასავლეთის სხვა ქვეყნებს მისაბაძი მაგალითი მისცა 

კანადამ, რომელმაც „ჰუავეის“ შეთავაზებაზე უარი თქვა და 5Gის ქსელის 

განვითარებისთვის ევროპულ „ნოკიასა“ და „ერიკსონს“ მიმართა.17 კიბერ

სივრცე, პირველ რიგში, ინფორმაციის გაცვლის ადგილია. ჰიბრიდული 

ომის ეპოქაში, რომლისთვისაც ინფორმაცია ყველაზე ძვირფასი რესურსი 

და ძალაუფლების წყაროა, ეს თვისება მას განსაკუთრებულ მნიშვნელობას 

სძენს. კიბერსივრცემ ინფორმაციის მოპოვებისა და გავრცელების პარადიგმა 

შეცვალა. ინტერნეტმა ინფრომაციის შექმნის, შენახვის, მოდიფიკაციის, 

გაცვლისა და გამოყენების ციფრული მოდელი დანერგა. ციფრულმა 

ფორმატმა ინტერნეტში ღიად ხელმისაწვდომი ინფორმაციის მოცულობა 

უპრეცედენტოდ გაზარდა. შეუზღუდავი რაოდენობის ინფორმაციამ მისი 

მოხმარებისა და მიღების ჩვევებიც შეცვალა. თუ ინტერნეტის საყოველთაო 

გავრცელებამდე მომხმარებლების მთავარი საზრუნავი ინფორმაციის 

წყაროს პოვნა და მათზე წვდომის მოპოვება იყო, ახლა მთავარი მათი 

სანდოობის გარკვევაა. თანამედროვე საინფორმაციო გარემოს მიერ 

გამოწვეულ დაბნეულობასა და კიბერსივრცის დაუცველობას ახლა 

16 Rapoza, K., 2020. New Data Shows U.S. Companies Are Definitely Leaving China. 
[Online] Available at: https://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2020/04/07/newdata
showsuscompaniesaredefinitelyleavingchina/#3e29bbe440fe [Accessed 10 June 
2020].

17 Warburton, M. & Malara, N., 2020. Canadian telcos tap Ericsson, Nokia for 5G gear, 
ditching Huawei. [Online] Available at: https://www.reuters.com/article/usbell
canadaericsson5g/canadiantelcostapericssonnokiafor5gequipmentamid
huaweiuncertaintyidUSKBN2391ZV [Accessed 18 June 2020].
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პანდემიის კრიზისი დაემატა, რომელმაც საინფორმაციო ომის წარმოების 

ახალი შესაძლებლობები გააჩინა. 

ზღვარი სიმართლესა და სიცრუეს 
შორის 

ის სირთულე, რომელიც თანამედროვე საინფორმაციო გარემოში 

სიმართლესა და სიცრუის ერთმანეთისგან გამორჩევას ახლავს 

რევიზიონისტული ძალების დემოკრატიაზე იერიშისთვის ხელშემწყობ 

ვითარებას ქმნის. 2016 წელს ოქსფორდის ლექსიკონში ახალი სიტყვა 

„პოსტსიმართლე“ შევიდა. ლექსიკონის ავტორთა მიხედვით ეს ტერმინი 

აღნიშნავს „იმ პირობებს ან ვითარებას, რომლებშიც საზოგადოებრივ აზრზე 

ობიექტურ ფაქტებზე უფრო ძლიერ გავლენას ემოციური მიმართვები და 

თვითრწმენები ახდენს.“18 ამ ახალმა რეალობამ ინფორმაციული ეკოსისტემის 

ძირეული ცვლილება გამოიწვია. ხელი შეეწყო უარყოფითი ტენდენციების 

განვითარებას, მნიშვნელობა არამარტო სამეცნიერო ინფორმაციამ, არამედ 

ობიექტურმა მტკიცებულებებმა, ფაქტებმა და თავად სიმართლემ დაკარგა.19 

პრაქტიკაში ეს ემპირიული სიმართლის გაგების საყოველთაო სტანდარტის 

გაქრობით გამოიხატა. სიმართლედ იქცევა ნებისმიერი ინფორმაცია, რომლის 

ნამდვილობაშიც აუდიტორიის დარწმუნება მოხერხდება. შესაბამისად, ძალა 

და დამაჯერებლობა დაკარგეს ექსპერტულმა მოსაზრებებმა და სამეცნიერო 

არგუმენტებმა, რომლებიც ადვილად აღსაქმელი და მძაფრი ემოციური 

რეაქციის გამომწვევი ინფორმაციის ოკეანეში ჩაიკარგნენ. ალტერნატიული 

ფაქტების ფენომენმა გააადვილა ე.წ. „საინფორმაციო ბაბლების (ბუშტების)“ 

ჩამოყალიბება რომლებიც ინფორმაციის ანალოგიური შეხედულებების 

მქონე მომხმარებლებს ინფორმაციის წყაროების გარშემო უყრის თავს. 

ერთზე მეტი სიმართლის არსებობის პარადოქსმა დეზინფორმაციისა და 

შეთქმულების თეორიების გავრცელების ხელსაყრელ გარემოდ იქცა, რამაც 

უკიდურესად ფრაგმენტირებული და პოლარიზებული საინფორმაციო 

გარემო ჩამოაყალიბა. კიბერსივრცის განუსაზღვრელ შესაძლებლობებზე 

18 Wang, A. B., 2016. ‘Posttruth’ named 2016 word of the year by Oxford Dictionaries. 
[Online] Available at: https://www.washingtonpost.com/news/thefix/wp/2016/11/16/
posttruthnamed2016wordoftheyearbyoxforddictionaries/ [Accessed 03 June 
2020].

19 McIntyre, L., 2018. PostTruth. Cambridge Massachusetts: MIT Press.
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დაყრდნობით საინფორმაციო ოპერაციები ევროატლანტიკური ალიანსების, 

ინსტიტუტებისა და საზოგადოებების წინააღმდეგ წარმოებული ჰიბრიდული 

ომის ყველაზე შედეგიან იარაღად იქცა. 

დასავლეთის ინტერესებისა და ღირებულებების საწინააღმდეგო ჰიბრიდულ 

ომში ავტორიტარული რეჟიმების ერთმანეთთან მჭიდრო თანამშრომლობი

სა და კოორდინაციის ტენდენცია პანდემიის კრიზისმა გააძლიერა. ახლა 

ექსპერტებმა ავტორიტარული რეჟიმების საინფორმაციო კამპანიების 

სინქრონიზაცია უკვე ოპერატიულ დონეზე გამოავლინეს. „შეერთებული 

შტატების გერმანული მარშალის ფონდის“ მოხსენებაში მოყვანილია კოვიდ

19ის კრიზისის გამოკვეთილი ახალი ტენდენცია: რუსეთმა, ჩინეთმა და 

ირანმა მძლავრი ანტიდასავლური კოალიცია ჩამოაყალიბეს.20 ტენდენცია 

აჩვენებს, რომ ჩინეთი კლასიკურ რუსულ სტრატეგიას იყენებს – სოციალური 

ქსელებშე შექმნილი ყალბი პროფილები და ბოტები, სახელმწიფოს 

კონტროლირებადი მედია საშუალებების დახმარებით „მრავალფეროვანი 

და ზოგჯერ ერთმანეთის საწინააღმდეგო შინაარსის მქონე შეთქმულების 

თეორიებს და დეზინფორმაციას ავრცელებენ.“ მოხსენების ავტორები 

მიიჩნევენ, რომ ირანი და რუსეთი ჩინეთის საინფორმაციო კამპანიებს მათი 

საინფორმაციოპროპაგანდისტული არხების საშუალებით ავრცელებენ 

და აძლიერებენ. ამ კამპანიებს შორისაა კორონავირუსის ამერიკულ ბიო

ლოგიურ იარაღად გასაღების კამპანია და სხვები, რომლებიც „საერთა

შორისო აუდიტორიების ვირუსის წარმოშობის, გავრცელების, მასთან 

ბრძოლის და მკურნალობის შესახებ შეცდომაში შეყვანას ისახავს მიზნად.“ 

პროპაგანდის ნაწილი იყო დასავლეთის ქვეყნებისთვის ჩინეთისა და 

რუსეთის მიერ გაგზავნილი ჰუმანიტარული ტვირთებიც. საინფორმაციო 

სივრცის დემოკრატიის წინააღმდეგ გამოყენებით მათ გლობალური 

კრიზისი მათი პოლიტიკური დღის წესრიგის მნიშვნელოვანი ამოცანების 

გადაჭრისთვის გამოიყენეს. 

ავტორიტარულმა რეჟიმებმა პანდემია მათ საინფორმაციო სივრცეზე ტოტა

ლური კონტროლის საბოლოოდ დასამყარებლად გამოიყენეს. რუსეთისა 

და ჩინეთის საინფორმაციო უსაფრთხოების კონცეფციაში კიბერსივრცე 

საინფორმაციო ეკოსისტემის ნაწილია. შესაბამისად, კიბერსივრცეს პეკინისა 

და მოსკოვის საგარეო და საშინაო საინფორმაციო ომის სტრატეგიაში 

მნიშვნელოვანი ადგილი ეთმობა. როგორც ჩანს, რუსეთი აქტიურად 

ითვისებს ჩინეთში მიღებულ პრაქტიკას და ზრდის მოქალაქეებზე ციფრული 

20 Watts, C., 2020. Triad of Disinformation: How Russia, Iran, & China Ally in a 
Messaging War against America. [Online] Available at: https://securingdemocracy.
gmfus.org/triadofdisinformationhowrussiairanchinaallyinamessagingwar
againstamerica/ [Accessed 06 June 2020].
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თვალთვალისა და ზედამხედველობის შესაძლებლობებს და მასშტაბს, 

რისი მიზანიც საზოგადოებაზე ტოტალური კონტროლის, ე.წ. „კიბერ

გულაგის“21 დამკვიდრებაა. საინფორმაციო გარემოში ავტორიტარული 

ძალების მოქმედების საწინააღმდეგო ზომების ამოქმედების ნიშანი იყო 

„ფეისბუკზე“ სახელმწიფოს მიერ კონტროლირებული მედიის რეკლამების 

განთავსების შეზღუდვა. საზოგადოებრივ აზრზე სოციალური მედიის გავლენა, 

განსაკუთრებით პანდემიის დროს გამართული არჩევნების დროს, საშიშ 

პროპორციებს აღწევს, ფეისბუკმა „რაშა თუდეის“, „სპუტნიკის“ და ჩინეთის 

პროპაგანდისტული არხების სარეკლამო კამპანიები დაბლოკა.22 „ფეისბუკმა“ 

„სახელმწიფო მედიის“ გამოყოფისთვის საჭირო პოლიტიკა შეიმუშავა, რომელიც 

სცდება ხილული „ფინანსური კონტროლისა და მფლობელობის ასპექტებს და 

მთავრობის მიერ სარედაქციო პოლიტიკაზე გავლენასაც ითვალისწინებს.“ 

დასავლეთის ქვეყნების ნაწილის საპასუხო ზომების მიუხედავად, 

ავტორიტარული რეჟიმები ინტერნეტ ტროლებისა და ბოტების ფერმებზე 

უარს კიდევ დიდხანს არ იტყვიან. სოციალური მედიის ყალბი ანგარიშების 

შექმნა და მათი მეშვეობით დეზინფორმაციული კამპანიის წარმოების 

მიზანი დემოკრატიული ქვეყნების საზოგადოებებში უთანხმოებისა და 

დაპირისპირების გაღვივება და დემოკრატიული პროცესების შეფერხებაა. 

ამ ტენდენციამ უკვე გამოიწვია ინფორმაციის იარაღად ქცევა, რომელსაც 

დაინტერესებული მხარეები, ინდივიდები თუ ჯგუფები საინფორმაციო 

ომში იყენებენ. პოლიტიკური შეხედულებების თუ ორიენტაციისგან დამო

უკიდებლად, კრემლი მხარს უჭერს ყველა ექსტრემისტულ მოძრაობას, რათა 

ტრადიციული პოლიტიკური ლანდშაფტი რადიკალურად პოლარიზებულ 

გარემოდ აქციოს.23 ბოლოდროინდელი ტენდენციები აჩვენებს, რომ 

დასავლური ინსტიტუტების მიერ კორონავირუსით გამოწვეული კრიზისის 

არაეფექტური მენეჯმენტის შემთხვევებით ასეთი პოლიტიკური ჯგუფებიც 

სარგებლობენ და საკუთარ პოლიტიკურ გავლენას ზრდიან. გამოცდილება 

აჩვენებს, რომ საინფორმაციო ომი რეალურ ეკონომიკურ თუ სოციალურ 

პრობლემებს პოპულისტი ლიდერების გაძლიერების შესაძლებლობად 

აქცევს. ამ შემთხვევაში არ აქვს მნიშვნელობა ვინ მართალია და ვინ 

მტყუანი, მთავარი არეულობისა და გაურკვევლობის გაძლიერება და 

21 Ilyushina, M., 2020. Moscow rolls out digital tracking to enforce lockdown. Critics 
dub it a ‘cyber Gulag’. [Online] Available at: https://edition.cnn.com/2020/04/14/world/
moscowcybertrackingqrcodeintl/index.html [Accessed 19 August 2020].

22 Gleicher, N., 2020. Labeling StateControlled Media On Facebook. [Online] Available 
at: https://about.fb.com/news/2020/06/labelingstatecontrolledmedia/ [Accessed 30 
June 2020]

23 Győri, L. & Krekó, P., 2016. open democracy. [Online] Available at: https://www.
opendemocracy.net/en/odr/dontignoreleftconnectionsbetweeneuropesradical
leftandru/ [Accessed 9 June 2020].
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დესტრუქციული საინფორმაციო კამპანიების წარმოებისთვის ხელსაყრელი 

გარემოს შექმნაა. ზემოთ მოყვანილი მაგალითები და ტენდენციები ამყარებს 

ვარაუდს, რომ ავტორიტარული რეჟიმები ჰიბრიდული ომის წარმოებისას 

უფრო აგრესიულად გამოიყენებენ კიბერსივრცეს, რაც მათთვის შიდა თუ 

საერთაშორისო საინფორმაციო სივრცის გაკონტროლების უმოკლესი გზაა. 

შეჯამება და დასკვნები 

კოვიდ19ის პანდემია არც რევოლუციაა და არც ისტორიული გარდატეხის 

მომენტი. ამავე დროს, ამ გლობალურმა კრიზისმა დააჩქარა და გააძლიერა 

უსაფრთხოების უკვე არსებული პრობლემები, მათ შორის ჰიბრიდული 

ომის მეთოდების გამოყენება. გლობალური დომინირებისთვის დღეს 

გაჩაღებულმა კონკურენციამ მსოფლიო ჰიბრიდულ ბრძოლის ველად აქცია. 

ამ თანამედროვე ასპარეზზე ავტორიტარული რეჟიმების სტრატეგიული 

უპირატესობა უპასუხისმგებლო, თავზეხელაღებული და აგრესიული ქცევა, 

ასევე გეოპოლიტიკური მიზნების მიღწევის ხარჯეფექტური და შედეგიანი 

გზების პოვნაა. რევიზიონისტული ძალები მათ ჰიბრიდულ სტრატეგიებს 

დასავლეთის მიერ გამოვლენილი სუსტი მხარეების მიხედვით აყალიბებენ. 

ეს დასავლეთის ინსტიტუტებს თანამედროვე უსაფრთხოების ეკოსისტემასთან 

სწრაფი და ეფექტური ადაპტირების ტვირთს აკისრებს. ადაპტირების 

დიდი ნაწილი ჰიბრიდული სტრატეგიების გამოყენებისადმი მდგრადობის 

განვითარებაა. მაშინ, როცა ასეთი ქცევის შეკავება, იზოლაცია ან შეჩერება 

შეუძლებელია, სასიცოცხლო მნიშვნელობას მდგრადობის კომპონენტი იძენს.

უსაფრთხოების სისტემაზე გავლენას ტექნოლოგიაზე და ინტერნეტზე 

დამოკიდებულებაც ახდენს. შესაბამისად, მშვიდობასა და ომს, კიბერ და 

რეალურ სივრცეს, სიმართლესა და სიყალბეს შორის განსხვავებების 

წაშლის ტენდენცია დიდი ალბათობით მომავალშიც გაძლიერდება. დღეს 

ყველასთვის ცხადია, რომ თანამედროვე ჰიბრიდული ომის დიდი ნაწილი 

კიბერსივრცეში და საინფორმაციო ველში წარიმართება. კოვიდ19ის 

კრიზისის დასრულების შემდეგ ჰიბრიდული ომის გაძლიერება ევრო

ატლანტიკური სივრცის უსაფრთხოების მთავარ საშიშროებად დარჩება. 

რევიზიონისტული ძალები გააგრძელებენ დასავლეთის სუსტი და დაუცველი 

წერტილების ძიებასა და მათ გამოყენებას, დემოკრატიულ ქვეყნებს 

შორის უთანხმოებების გაღვივებას. ეს ყველაფერი ღირებულებებზე 
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დაფუძნებული საერთაშორისო სისტემაზე საბოლოო იერიშის ნაწილია. 

ანალიტიკურ წრეებში ფართო კონსენსუსია – პანდემია გლობალიზაციის 

პროცესის შეფერხებას და რეგიონალიზაციის გაძლიერებას გამოიწვევს. 

„რეგიონალიზაციის“ რევიზიონისტული ხედვა გლობალური მოთამაშეების 

მიერ მათ გარშემო რეგიონების ამ ძალების გავლენის სფეროებად დაყოფას 

ითვალისწინებს. 

ისტორიული გამოცდილება გვაჩვენებს, რომ დასავლეთის ქვეყნებს 

შორის უთანხმოებებითა და ფინანსური სიძნელეებით რევიზიონისტული 

ძალები საკუთარი პოზიციების გამყარებისთვის სარგებლობენ. ამ 

მხრივ განსაკუთრებული უნარები და მზაობა რუსეთმა გამოავლინა, 

რომელმაც ევროატლანტიკურ სივრცეში შექმნილი გაურკვევლობა 

მეზობელ ქვეყნებში შეჭრისა და მათი ოკუპაციისთვის გამოიყენა. 

რუსეთის გეგმაზომიერ მოქმედებას ცხადყოფს 2008 წელს საქართველოს 

წინააღმდეგ განხორციელებული სამხედრო აგრესია, რომელსაც 2014 წელს 

ყირიმის ანექსია და აღმოსავლეთ უკრაინის სამხედრო კამპანია მოჰყვა. 

კრემლმა საქართველოში შეჭრა საკუთარი მოსახლეობის ყურადღების 

სოციალური და ეკონომიკური პრობლემებიდან გადასაყვანადაც გამოიყენა 

და მნიშვნელოვანი ფინანსური რესურსები შეიარაღებული ძალების 

მოდერნიზაციაზე გადაამისამართა. დასავლეთ უკრაინის კრიზისზე 

მაქსიმალური კონცენტრაციისას მოსკოვმა სირიის სამხედრო კამპანია 

წამოიწყო. შესაბამისად, მოსალოდნელი უნდა იყოს პანდემიით გამოწვეული 

სირთულეებისა და დაბნეულობის რევიზიონისტული ძალების მიერ საკუთარ 

დღის წესრიგში შემავალი ამოცანების შესრულებისთვის გამოყენება. 

ეს ჰიბრიდული ომის გამძაფრებას, პირველ რიგში, მცირე ქვეყნების 

საწინააღმდეგოდ მოასწავებს, რადგან ისინი მათი გავლენის სფეროებში 

მოექცევიან. 

აღნიშვნის ღირსია ჰიბრიდული ომის პანდემიით გამოწვეული ფინანსური 

სიდუხჭირის დროს აქტუალიზაციაც. სამხედრო ხარჯების დაზოგვის 

პირობებში პირველხარისხოვან მნიშვნელობას კიბერსივრცეში და 

საინფორმაციო გარემოში ჩატარებული ოპერაციები იძენენ. დღეს 

არავინ დაობს, რომ რევიზიონისტულმა ძალებს გააჩნიათ საკმარისი 

გამოცდილება და უნარი ჰიბრიდული ომის დემოკრატიის საწინააღმდე

გოდ გამოსაყენებლად. უსაფრთხოების ექსპერტები თანხმდებიან, რომ 

კიბერსივრცის და საინფორმაციო ეკოსისტემის ზომის, მნიშვნელობისა 

და ტექნოლოგიური განვითარების მასშტაბებმა ჰიბრიდული ომი უსა

ფრთხოების თანამედროვე არქიტექტურის უმნიშვნელოვანეს ფაქტორად 

აქციეს. კოვიდ19ის პანდემიამ, რომელიც თანამედროვე საზოგადოებრივი 

ცხოვრების ყველა ასპექტს შეეხო, მიმდინარე ტენდენციებიც დააჩქარა. მათ 



90

შორის სამთავრობო, ეკონომიკური და ფინანსური, საგანმანათლებლო და 

სხვა სოციალურეკონომიკური აქტივობების კიბერსივრცეში მიგრაციაა. 

ეს ტენდენცია გაზრდის კიბერუსაფრთხოებისა და კიბერტექნოლოგიების 

მნიშვნელობას მსოფლიო პოლიტიკის ყველა აქტორისთვის. საერთაშორისო 

ასპარეზზე გამარჯვება ახლა კიბერსივრცეში და საინფორმაციო გარემოში 

დომინირებასთანაა დაკავშირებული. 

 გვაქვს საფუძველი განვაცხადოთ, რომ გლობალური სისტემის კოლაფსის 

თავიდან აცილებისთვის დასავლეთის წინაშე საერთო ღირებულებებისა 

და ინტერესების გარშემო კონსოლიდაციის გადაუდებელი ამოცანა დგას. 

დასავლეთმა საკუთარი სიმტკიცე და მდგრადობა საფრთხეების შესახებ 

არსებული ხედვების დაახლოებით და საერთო სტრატეგიისა და მომავლის 

ხედვის განვითარებით უნდა უზრუნველყოს. ნატო და ევროკავშირი ქმნიან 

შესანიშნავ შესაძლებლობებს ევროატლანტიკურ სივრცეში საერთა

შორისო თანამშრომლობის გაღრმავებისთვის, რომლის მიზანი საერთო 

ინტერესებისა და ღირებულებების უკეთესად დაცვა იქნება. პანდემიის 

შედარებით წარმატებული მართვის რამდენიმე გამონაკლისის მიუხედა 

ვად, კრიზისმა ცხადყო, რომ მიმდინარე და მომავალ გლობალური 

საფრთხე ებთან ცალკეული ქვეყნის თუ ინსტიტუტის მიერ დამოუკიდებლად 

გამკლავე ბა შეუძლებელი იქნება. მკაცრი და საზიანო შეზღუდვების გარეშე 

კოვიდ19ის პანდე მიასთან ბრძოლაში ხელშესახები შედეგებისთვის 

მიღწევა ჯან დაცვისა და კრიზისული მენეჯმენტის ვერცერთი ქვეყნის 

სისტემამ ვერ შეძლო. ეს კიდევ ერთხელ მიუთითებს ევროატლანტიკური 

უსაფრთხოების სუსტი მხარეების შეფასებისა და მის განმტკიცებაში 

ინვესტირების გადაუდებელ აუცილებლობას.
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რუსეთი 
კორონავირუსის 

გამოწვევის წინაშე: 
გავლენა საშინაო და 

საგარეო პოლიტიკაზე. 
რუსეთ-საქართველოს 

ურთიერთობა 
პანდემიის კონტექსტში 

ლილია	შევცოვა



ლილია	შევცოვა, ლიბერალური მისიის ფონდი, მოსკოვი
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კ
ორონავირუსის კრიზისის კრემლის მიერ მართვამ პარადოქსი 

წარმოშვა. ერთი მხრივ, რუსეთი მოუმზადებელი აღმოჩნდა, პუტინმა კი 

მკაცრი ზომების მიღებაზე თქვა უარი. მეორე მხრივ, კრემლმა კრიზისი 

მმართველობის ახალ სისტემაზე გადასვლის დაჩქარებისთვის გამოიყენა. 

ამ ცვლილებას თან საგარეო პოლიტიკის დღის წესრიგის ცვლილებებიც 

ახლდა. ეს ცვლილებები რუსეთის მეზობელ ქვეყნებთან ურთიერთობებზე 

აისახება. რუსეთსა და საქართველოს შორის ურთიერთობა ამ ევოლუციის 

თვალსაჩინო მაგალითია და თანამედროვე რუსეთის ორაზროვან ქცევას 

გამოხატავს.

1. რუსეთი პანდემიაზე რეაგირებს

რუსეთის პანდემიურ მსოფლიოსთან ადაპტაციის პროცესი პარადოქსების 

ჯაჭვს ჰგავს. ლიბერალური ოპოზიცია კრემლისგან საგანგებო მდგომარეობის 

გამოცხადებას ითხოვდა. მოთხოვნა უშედეგო აღმოჩნდა: კრემლმა ქვეყანაში 

ვირუსის გავრცელებისთვის უმოქმედოდ თვალის დევნება გადაწყვიტა. 

პუტინი მოლოდინის რეჟიმში აღმოჩნდა.

ფორსმაჟორის მიუხედავად რუსეთის პრეზიდენტი ქვეყნის მოსახლეობას 

რანდენიმე კვირის განმავლობაში არ მიმართავდა. პუტინმა ამჯერად თავი 

შეიკავა მისი პერსონიფიცირებული მმართველობისთვის დამახასიათებელი 

რუსეთის მხსნელი ბელადის როლი მოერგო. ნოვოოგარევოს რეზიდენციაში 

გამოკეტილმა პუტინმა კრემლისგან პანდემიასთან ბრძოლისას მიტოვებული 

რეგიონული ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ვიდეოკონფერენციები 

დიდი დაგვიანებით, მარტის დასაწყისში, დაიწყო. რუსეთის მოსახლეობას 

კი კიდევ უფრო გვიან, 25 მარტს, მიმართა. აღმოჩნდა, რომ პანდემიასთან 

ბრძოლისთვის აუცილებელი მკაცრი შეზღუდვების შემოღებას, ის არც ახლა 

აპირებდა. არ გამოცხადებულა პანდემიისგან დაზარალებული მცირე და 

საშუალო ბიზნესის, მოსახლეობის სხვადასხვა კატეგორიის თუ მსხვილი 

კომპანიების ხელშემწყობი ზომები. პუტინის მიერ გამოცხადებული გეგმა 

ფრაგმენტული, კრიზისის დასაძლევად გამოცხადებული ზომები კი სხვა 

ქვეყნების ანალოგებთან შედარებით გაცილებით სუსტი აღმოჩნდა. 

უპრეცედენტო კრიზისთან გასამკლავებლად პუტინმა $120 მილიარდიანი 

სუვერენული ფონდისა და $540 მილიარდის ღირებულების ოქროს 
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მარაგის გამოყენებაც გააჭიანურა. მსოფლიოს მრავალმა ქვეყანამ 

საკუთარ მოსახლეობას საგანგებო დახმარების სხვადასხვა ფორმით მათი 

მთლიანი შიდა პროდუქტის 10%12% შესთავაზა. კრემლი მოსახლეობის 

დასახმარებლად მშპს მხოლოდ 2,8%ის დასახარჯად აღმოჩნდა 

მზად. ამ დახმარების დიდი ნაწილი იმ სახელმწიფო კომპანიებისკენ 

გადამისამართდა, რომლებიც კრემლთან დაკავშირებული ხალხისა და 

ინტერესთა ჯგუფების კონტროლქვეშაა. მცირე და საშუალო ბიზნესს, კერძო 

სექტორში მილიონობით დასაქმებულს (მათ შორის 40მა მილიონმა სამუშაო 

ადგილი დაკარგა, რაც საერთო რაოდენობის ერთი მესამედია) კრემლი 

ფინანსური დახმარების პაკეტის მხოლოდ 3%ს დაპირდა. ეს მოსახლეობის 

ყველაზე პროდუქტიული ნაწილის, მილიონობით ადამიანის, ბედის ანაბარა 

მიტოვების ტოლფასია. „სოციალურმა სახელმწიფომ“ სოციალური ფუნქციის 

შესრულებაზე თქვა უარი. 

გარდა ამისა, კრემლმა გვერდზე გადგომა არჩია და კორონავირუსთან 

ბრძოლის სადავეები და პასუხისმგებლობა მთავრობასა და რეგიონულ 

ხელისუფლებას დაუთმო. 

რუსეთი კორონავირუსის გამოცდისთვის დანარჩენი მსოფლიოს მსგავსად 

მოუმზადებელი აღმოჩნდა, თუმცა პუტინის რეჟიმისთვის დამახასიათებელი 

სპეციფიური თვისებები რუსეთის კრიზისიდან გამოსვლასაც გაართულებს.

პუტინის ყოყმანსა და რეალობიდან გაქცევის უცნაურ მცდელობას მისი 

ფსიქოლოგია და მისი მმართველობის ბუნება ხსნის. კრიზისულ ვითარებაზე 

პუტინის სტანდარტული რეაქცია სცენიდან გაუჩინარებაა. ის თავს 

არიდებს საკუთარი თავის იმ მოვლენებთან ასოცირებას, რომლებსაც მისი 

პოპულარობის შემცირება შეუძლიათ.

მეორე მხრივ, მისი ჭირვეულობის მიზეზი კრემლში მიღებული მოსაზრება 

იყო, რომლის თანახმად ვირუსი რუსეთში ფართოდ არ გავრცელდებოდა. 

პანდემიის მასშტაბი, რომელსაც ხშირად „გრიპის ერთერთ ფორმას“ 

უწოდებდნენ, არაადეკვატურად იქნა შეფასებული. დასავლეთისგან 

იზოლაციის გამო, კრემლს იმედი ჰქონდა, რომ რუსეთის ეკონომიკა 

ნაკლებად დაზიანდებოდა, ხოლო „შავი დღისთვის“ გადანახული ფინანსური 

რესურსები კრიზისის დაძლევას უზრუნველყოფდა. რუს პოლიტიკოსებს 

სჯეროდათ, რომ ვირუსის გავრცელებას ხელს ზომიერი შეზღუდვებითაც 

შეუშლიდნენ. 

არ უნდა გამოგვრჩეს ზემდგომებისგან არასასიამოვნო ინფორმაციის 

დამალვისა და მოჩვენებითად სტაბილური რეალობის შექმნის რუსული 
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ტრადიციაც. პუტინს პანდემიასთან ბრძოლაში აქტიურად ჩართვისგან 

თავშეკავების დამატებითი მიზეზებიც ჰქონდა. ერთერთი მათგანი მეორე 

მსოფლიო ომში გამარჯვების 75ე წლისთავის მასშტაბური აღნიშვნის გეგმა 

იყო. პანდემიის მიუხედავად არ შენელებულა სამხედრო აღლუმისთვის 

მზადება, რომელიც, საბოლოო ჯამში, 24 ივნისს შედგა. კოვიდ19ის 

კრიზისის პარალელურად პუტინი საკონსტიტუციო ცვლილებების თაობაზე 

პლებისციტსაც გეგმავდა. ეს ცვლილებები მას რუსეთის სამუდამო 

მმართველად აქცევს. საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებას ხმის მიცემის 

პროცედურა განუსაზღვრელი დროით შეიძლებოდა გადაედო. 

კრემლის მიერ საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებაზე უარის თქმას 

კიდევ ორი მიზეზი აქვს. პირველი, ასეთი მდგომარეობის გამოცხადება 

რუსეთში ფორმალობა იქნებოდა. უზარმაზარი ქვეყნის მოსახლეობა წლებია, 

რაც დეფაქტო საგანგებო მდგომარეობაში ცხოვრობს. მეორე მიზეზი, 

გაურკვევლობის შენარჩუნებაა: მკაცრი წესების გარეშე მას რეპრესიული 

ინსტრუმენტების გამოყენების მეტი შესაძლებლობა აქვს.

კრემლის რეაქციის არაადეკვატურობა მხოლოდ დასუსტებული 

მმართველობის ბრალი არ არის. არ უნდა გამოგვრჩეს სისტემური 

ფაქტორებიც. ძალაუფლების ვერტიკალური იერარქია დაბალ ეშელონებში 

პასიურობის გამომწვევია, ისინი ზემოდან ჩამომავალი ბრძანებების 

შესრულებას არიან მიჩვეულნი. ამავე დროს, დამახინჯებულია ის 

ინფორმაციაც, რომელიც შემსრულებლებისგან ზემდგომებს მიეწოდებათ. 

იმ ინფორმაციის მიწოდება, რომელიც ხელმძღვანელობას არასახარბიელო 

მდგომარეობაში ჩააყენებს, მათი კარიერისა და სიცოცხლისთვის საშიშია. 

სწორედ ასეთმა ვითარებამ განაპირობა ვირუსის გავრცელებაზე ჩინეთის 

არაადეკვატური რეაქცია საწყის ეტაპზე. თუმცა სი ძინპინმა მალევე მოახერხა 

სიტუაციაზე კონტროლის დამყარება და აუცილებელი ღონისძიებების 

გატარება. მსგავს ვითარებაში პუტინი კვლავაც ფეხს ითრევს. გაბედული და 

არასტანდარტული გადაწყვეტილებების მიღების აუცილებლობის წინაშე ის 

არადამაჯერებლად და დაბნეულად გამოიყურებოდა.

კორონავირუსის კრიზისი რუსეთის მთავრობისთვის მოულოდნელი 

აღმოჩნდა, პუტინის მიერ შექმნილ სისტემაში ასეთ გამოწვევებთან 

გამკლავება გათვალისწინებული არ არის. სანამ კრემლი გეოპოლიტიკური 

თუ შიდა ოპონენტებით გამოწვეული რეალური თუ წარმოსახვითი 

კონფრონტაციისთვის ემზადებოდა მსოფლიო პანდემიამ მოიცვა, რომელმაც 

პერსონიფიცირებული ძალაუფლების სისტემის პარალიზება მოახდინა. 

ერთპიროვნული მმართველობის მილიტარისტული სისტემა, რომელიც 

ოპოზიციის დევნასა და საპროტესტო აქციების დარბევით გადარჩენასაა 
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მიჩვეული, ეპიდემიოლოგიური კატასტროფის წინაშე დაუცველი და 

მოუმზადებელი აღმოჩნდა. ეს მთავარი პარადოქსია: წარმოიდგინეთ 

ავტორიტარული რეჟიმი, რომელსაც საგანგებო სიტუაციაში ავტორიტარული 

ზომების მიღება არ ძალუძს! 

რამდენიმეთვიანი ლოდინის შემდეგ პუტინმა საკონსტიტუციო ცვლილებების 

თაობაზე რეფერენდუმის ჩატარება გადაწყვიტა. ეს ცვლილებები მას 

საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობის საშუალებას უბრუნებს, რაც მას 

ძალაუფლებას 2036 წლამდე შეუნარჩუნებს. ხმის მიცემის პროცესი 25 ივნისს 

დაიწყო და ერთი კვირის შემდეგ, 1 ივლისს, დასრულდა. ამ დროს რუსეთში 

კოვიდ19ით დაინფიცირებულთა რიცხვი ყოველდღიურად 7500ით, ხოლო 

დაღუპულთა 135ით იმატებდა. 

ამავე დროს, პუტინმა უცნაური აქტიურობა გამოავლინა რუსეთისა და 

დანარჩენი მსოფლიოსთვის მისი ისტორიული ხედვის თავსმოხვევის საქმეში. 

ნაცისტური გერმანიის დამარცხებაში საბჭოთა კავშირის გადამწყვეტი როლის 

შესახებ დაწერილ ესეს, რომელიც პუტინმა მეორეხარისხოვან ამერიკულ 

გამოცემა „ნეიშნალ ინტერესტში“ გამოაქვეყნა, მკაფიო მიზანი აქვს: ეს მეორე 

მსოფლიო ომში საბჭოთა კავშირის გამარჯვების მისი პოლიტიკური რეჟიმისა 

ლეგიტიმაციისა და ქვეყნის კონსოლიდაციისთვის გამოყენებაა. მტკივნეული 

წიაღსვლების პროცესი დასრულდა, კრემლმა სახელმწიფოსა და პუტინის 

მმართველობის შერწყმის ბოლო ეტაპი განახორციელა და პუტინი რუსეთს 

გაუთანაბრა. ისტორიული მეხსიერება და იქიდან ნასესხები გამარჯვებები 

მისი სამუდამო მმართველობის გამამართლებელ არგუმენტებად იქცა. ეს 

უცნაური, თუმცა გასაგები პოლიტიკური კონსტრუქციაა. მისი შეუზღუდავი 

მმართველობისა და ძალაუფლების მმართველი ჯგუფის ახალი თაობისთვის 

გადაცემის ყველა სხვა შესაძლებლობა უკვე ამოწურულია. მოქმედებაში 

რეჟიმის გადარჩენის ახალი მექანიზმი ჩაერთო.

ამავე დროს, უნდა აღვნიშნოთ, რომ პუტინის „პროექტის“ მხოლოდ სამუდამო 

მმართველობის დამკვიდრებით ახსნა ზედმეტად მარტივი იქნება. ეს მისი 

პირადი პრიორიტეტი შეიძლებოდა ყოფილიყო. პლებისციტი ამისთვის 

საჭირო არც იქნებოდა. საკმარისი იყო მას ხელი მოეწერა პარლამენტისა და 

საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ მიღებული ცვლილებებისთვის: პუტინს 

არც არჩევნების მასშტაბური გაყალბება და ამ პროცესთან დაკავშირებული 

სხვა მასშტაბური მანიპულაციები დასჭირდებოდა!

პუტინს რეფერენდუმი ბევრად მნიშვნელოვანი ამოცანის მისაღწევად 

სჭირდებოდა. საკონსტიტუციო ცვლილებები და საბჭოთა კავშირის წარსული 

დიდებით ლეგიტიმაცია მას ახალი პოლიტიკური კონსტრუქციის, ნეო
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პატრიმონიალური სახელმწიფოს, შექმნისთვის სჭირდება. ასეთ მოდელში 

ძალაუფლება ამჟამად მმართველი ელიტის ახალ თაობას გადაეცემა და 

ახალი მმართველიც ერთპიროვნული, განუსაზღვრელი დროის მქონე 

ძალაუფლებით ისარგებლებს. მიზანი ისეთი მმართველობის სისტემის 

შექმნაა, რომლისთვისაც არჩევნები, პოლიტიკური ოპოზიცია და პოლიტიკურ 

ძალთა ბალანსი საფრთხე არ იქნება. რუსეთის ახალი ლიდერი მმართველი 

კლანის კონსენსუსის შესაბამისად დაინიშნება. პუტინს სურს, რომ მისმა 

მემკვიდრემ (რომლისთვისაც ძალაუფლების გადაცემა როდესმე გახდება 

საჭირო) მისი მიღწევები დაიცვას და არ გააგრძელოს ავტოკრატიული 

რეჟიმების სამწუხარო ტრადიცია, რომლის თანახმად ახალი ლეგიტიმაციის 

მოპოვება ძველი რეჟიმის დაგმობით და მისთვის ყველა ბოროტების 

დაბრალებით ხდება. 

ორაზროვნება და მოჩვენებითი დემოკრატია წარსულს ჩაბარდა. იმედს, 

რომ პუტინის წასვლის შემდეგ რუსეთი მის მმართველობამდე არსებულ 

სიტუაციას დაუბრუნდება, გაცრუება ელის.

საკონსტიტუციო ცვლილებებისთვის ხმის მიცემის შედეგების გამოცნობა 

არავის გასჭირვებია. ოფიციალურ წყაროებზე დაყრდნობით, საკონსტიტუციო 

ცვლილებებს მხარი ამომრჩეველთა 79%მა დაუჭირა, წინააღმდეგი 

21% იყო. ხმის მიცემაში მონაწილეობა ამომრჩეველთა 68%მა მიიღო. 

თუმცა, როგორც რუსმა დამოუკიდებელმა ექსპერტმა, სერგეი შპილკინმა 

გამოითვალა, მომხრე 65% იყო, წინააღმდეგი 35%, ხოლო მონაწილეობა 

კი ამომრჩეველთა 4243%მა მიიღო. შესაბამისად, პუტინის კონსტიტუციის 

სასარგებლოდ მიცემული 58 მილიონი ხმიდან 20 მილიონი გაყალბებულია.1 

ხმის მიცემის პროცესმა ისეთი მძიმე დარღვევებით ჩაიარა, რომ ჩრდილი 

მომავალში გასამართ არჩევნებსაც მიაყენა. ახალმა რუსეთმა საკუთარი 

ლეგიტიმაცია ქვეყნის წარსულზე და ომში გაღებულ მსხვერპლზე დააფუძნა, 

რაც კრემლისადმი ოპოზიციას ან რეჟიმთან შეურიგებლობას სახელმწიფო 

ღალატის ტოლფასად აქცევს. 

ხმის მიცემის შედეგებმა აჩვენა, რომ პუტინის „საარჩევნო უმრავლესობა“ 

გაილია და მისი ოცწლიანი მმართველობით უკმაყოფილოთა რიგებს 

თითქმის ყველა იდეოლოგიური შეხედულების მქონე ადამიანები 

შეემატნენ. გარდა ამისა, პუტინმა ვერ მოახერხა იმ წინააღმდეგობის 

გადაჭრა, რომელიც მისი რეჟიმის განუსაზღვრელი დროით დამყარებასა 

1 „There was no manipulation of votes in Russia’s elections on this scale in the recent 
past. In absolute terms, this is an unprecedented case,” Shpilkin said. https://www.
themoscowtimes.com/2020/07/03/datascientistclaimsstaggeringfraudatrussias
constitutionvotea70769
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და საარჩევნო ლეგიტიმაციის აუცილებლობის შორის არსებობს. კრემლმა 

ამ დილემის გადაწყვეტა მომავლისთვის გადადო, რაც რეჟიმისთვის კიდევ 

უფრო სახიფათო შეიძლება აღმოჩნდეს. 

ეჭვგარეშეა, რომ სახელმწიფოს ასეთი ფორმის განვითარების შემდეგი 

ეტაპი დიქტატურაა. ეს კი ის მახე შეიძლება აღმოჩნდეს, რომლიდანაც 

თავის დაძვრენა კრემლს ნამდვილად გაუჭირდება: თანამედროვე რუსეთში 

დიქტატურის დამყარება ურთულესი იქნება. კოვიდ19ის პანდემიამ 

კრემლს აღმასრულებელი ხელისუფლების კიდევ უფრო გაძლიერების 

და რეპრესიული მმართველობის შემოღების საშუალება მისცა, თუმცა 

სისტემური პრობლემების ნაკრებმა მოვლენების ასეთი განვითარება 

შეუძლებელი გახადა. მათ შორისაა კორუფცია, ძალაუფლებასა და 

საზოგადოებას შორის კომუნიკაციის არარსებობა, მმართველობის ზე

ბიუროკრატიზაცია, რეპრესიული ინსტიტუტების გაძლიერებით შეშინებული 

ელიტები, სახელმწიფო აპარატის ქვედა რგოლის პასიურობა და დროული 

გადაწყვეტილებების მიღების უუნარობა. სახეზეა პარადოქსი: რეჟიმი 

უფრო რეპრესიულ ფორმას იღებს, თუმცა, ამავე დროს, თავადვე ქმნის 

პრობლემებს, რომელიც მას ასუსტებს. 

რუსეთის პოლიტიკური ველის მთავარი მახასიათებელი დღეს ერთ

პიროვნული მმართველობის მიერ კრიზისული ვითარების დაძლევის 

შეუძლებლობაა. ეს თავისთავად საგანგაშო ნიშანია, თუმცა არქაულ 

მდგომარეობაში დაბრუნება ახალ კატასტროფად შეიძლება იქცეს. რუსეთში 

შიდა დაპირისპირების ერთერთი სავარაუდო სცენარი წარსულში 

დაბრუნების მომხრეებსა და ცვლილებების მსურველ მოქალაქეებს შორის 

კონფლიქტია. როგორც რეფერენდუმმა აჩვენა ამ უკანასკნელთა შორის 

რუსეთის მოსახლეობის უმრავლესობა, 70%, მოიაზრებს თავს.

2. რუსეთის საგარეო პოლიტიკა: 
განახლებული დღის წესრიგი

ეჭვგარეშეა, რომ ქვეყნის შიგნით მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს 

გავლენა რუსეთის საგარეო პოლიტიკაზეც ექნებათ. საგარეო პოლიტიკის 

ძველი აქსიომები იგივე დარჩება, თუმცა მათი განხორციელების ფორმები 
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შესაძლოა შეიცვალოს. არქაული მმართველობის დაბრუნება დიდი 

ალბათობით საერთაშორისო ასპარეზზე უფრო აგრესიულ და რევანშისტულ 

რუსეთს ნიშნავს. რეალობა კი სავარაუდო სცენარზე ბევრად რთულია: 

კრემლს ხომ მიზნების მისაღწევად ახლა უფრო ზომიერი მეთოდების 

გამოყენება სჭირდება. 

საგარეო პოლიტიკის დღის წესრიგის შეცვლის გზების ძიება კრემლმა დიდი 

ხანია დაიწყო. პუტინს „კოლექტიური დასავლეთისგან“ მისი უკრაინული 

ინტერვენციის დავიწყება, რუსეთზე დაკისრებული სანქციების მოხსნა 

და რუსეთის ზესახელმწიფოების კლუბში დაბრუნებაა. ზესახელმწიფოს 

სტატუსი რუსული სისტემის ქვაკუთხედია, რომლითაც ერთპიროვნული 

მმართველობა და რუსეთის სხვა შიდა პრობლემები მართლდება. 

იზოლირებული რუსეთი ზესახელმწიფო ვერ იქნება, ამისთვის ის მსოფლიო 

წესრიგის პირველ ეშელონს უნდა დაუბრუნდეს. 

რუსებს მათი ქვეყნის ნორმალურ, რიგით სახელმწიფოდ წარმოდგენა 

მართლაც გაუჭირდებათ. აქ საჭიროა გამოვყოთ ის, რასაც დღეს რუსები 

ზესახელმწიფოში მოიაზრებენ: ისინი მიიჩნევენ, რომ ეს სტატუსი პირველ 

რიგში კეთილდღეობას გულისხმობს და არა სამხედრო ძლიერებას. ამას 

გარდა, რუსეთის რესურსების შეზღუდულობა უკარგავს მოსკოვს სატელიტი 

ქვეყნების განუსაზღვრელი დროით შენარჩუნების უნარს. ბელორუსის 

ლოიალობის შენარჩუნებისთვის რუსეთი ყოველწლიურად 100 მილიარდ აშშ 

დოლარს ხარჯავდა და ამოცანისთვის ჯერაც ვერ მიუღწევია. ეს ყველაფერი 

კრემლს სხვა სახელმწიფოებზე გავლენის უფრო ზომიერი მეთოდების 

გამოყენებისკენ უბიძგებდა. 

თანამედროვე რუსეთის ელიტამ იმ როლზე დაიწყო ფიქრი, რომელიც მათმა 

ქვეყანამ მსოფლიო პოლიტიკაში შეიძლება შეასრულოს. გლობალური 

პოლიტიკის მთავარ მოთამაშეებს შორის ადგილის დამკვიდრებისთვის 

რუსეთს საერთაშორისო თანამეგობრობისგან მოსკოვის მიერ საერთა

შორისო ნორმებისა და გლობალური წესების ინტერპრეტაციის უფლების 

მოპოვება სჭირდება. ამ გზით კრემლი იმ მნიშვნელოვან ფინანსურ 

რესურსებს დაზოგავს, რომელთა ხარჯვა სატელიტი სახელმწიფოების 

ლოიალობის შესაძენად უწევს. 

არის შემთხვევები როცა რუსეთის გლობალურ მოთამაშედ დამკვიდრებას 

მისი საზღვრების გარედანაც უწყობენ ხელს. მოსკოვის სტრატეგიას 

ამერიკელ ექსპერტთა ნაწილიც იზიარებს2 და ეთანხმება მოსაზრებას, რომ 

2 https://www.foreignaffairs.com/articles/unitedstates/20200210/newspheres
influence
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მსოფლიოს გავლენის სფეროებად დაყოფა გლობალური სტაბილურობის 

საწინდარი იქნება. ასეთი ინიციატივები კრემლს გლობალურ მოთამაშეებს 

შორის თავის დამკვიდრებისთვის საკუთარ საზღვრებს გარეთ აგრესიული 

პოლიტიკის გამართლებაში ეხმარება. 

კრემლის პროპაგანდისტულ იდეებს შორის უნდა გამოვყოთ რუსეთის, 

როგორც „ჰეგემონიის“ წინააღმდეგ მებრძოლი მშვიდობისა და 

სუვერენიტეტის გარანტორის როლი. ასეთი განაცხადი განსაკუთრებით 

ცინიკურად ჟღერს მოსკოვის უკრაინაში და სირიაში სამხედრო 

ინტერვენციების თუ სხვა მეზობელი ქვეყნების სუვერენიტეტისა და ტერი

ტორიული მთლიანობის შელახვის ფონზე. ასეა თუ ისე, მზად უნდა ვიყოთ 

რუსეთის მხრიდან გლობალურ პოლიტიკაში ადგილის დამკვიდრებისთვის 

საჭიროდ ჩათვლილი ახალი ნაბიჯებისთვის. 

დასავლეთთან დიალოგის აღდგენის ბოლოდროინდელი მცდელობებით 

პუტინმა იმპროვიზაციის გარკვეული უნარიც კი გამოავლინა. ეს სურვილი 

წინააღმდეგობაში არ მოდის კრემლის ძალისხმევასთან დესტრუქციული 

ძალების მხარდაჭერითა და დეზინფორმაციული კამპანიების მეშვეობით 

გააღრმავოს უთანხმოება დასავლეთის ქვეყნებს შორის და ისინი ერთმანეთს 

დაუპირისპიროს. მთავარი მიზანი დასავლეთის დაბნეულობისა და სისუსტის 

რუსეთის გლობალურ მოთამაშედ დამკვიდრებისთვის გამოყენებაა. 

შესაბამისად, დიალოგის სურვილი არ ნიშნავს რუსეთის მზაობას უარი თქვას 

აგრესიულ ქმედებებზე. 

დასავლეთის პასიურობა, ევროკავშირის კრიზისი, საკუთარ თავში ჩაკე ტილი 

ამერიკა და საფრანგეთის მსგავსი ქვეყნების მიერ რუსეთთან ურთიერთო

ბების აღდგენის მცდელობები – ეს ყველაფერი კრემლს არწმუნებს, რომ 

ამოცანა მიღწევადია. ანალოგიურ რეაქციას იწვევს დასავლური მედია, 

რომელიც პუტინს „გამარჯვებულად“ და „უძლეველ ლიდერად“ აღწერს. ეს 

კრემლს მიანიშნებს, რომ დასავლეთი „ვაჭრობისთვის“ მზადაა. 

ამ კონტექსტში გვერდს ვერ ავუვლით რუსეთთან ურთიერთობების 

სუფთა ფურცლიდან დაწყების მოსურნე მრავალრიცხოვან დასავლელ 

„პრაგმატისტებს“. ამ მიმდინარეობის საუკეთესო ნიმუში თომას გრემისა 

და ჯოზეფ ჰაბერმანის ესეა, რომელშიც ავტორები უკრაინული კრიზისის 

გადაწყვეტასა და რუსეთთან ურთიერთობების გაუმჯობესებას მოსკოვის 

პირობებზე დათანხმებით გვთავაზობენ: „გარიგება დონბასში მიმდინარე 

კონფლიქტს უნდა სცდებოდეს... თუ ზელენსკიმ ეს მიდგომა არჩია, მას 

შეუძლია უარი თქვას უკრაინის ნატოში გაწევრიანებაზე და სანაცვლოდ, 

შეერთებულ შტატებთან უსაფრთხოების პოლიტიკაში უფრო მჭიდრო 
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თანამშრომლობა მიიღოს. ასეთი ნაბიჯი უკრაინის გეოპოლიტიკური 

ორიენტაციით გამოწვეულ მოსკოვის შეშფოთებასაც გაანელებდა. ამ 

შემთხვევაში უკრაინას ყირიმის რუსეთის შემადგენლობაში გადასვლა, 

რუსული ძალების დონბასიდან გასვლის, აღმოსავლეთ საზღვარზე 

კიევის კონტროლის აღდგენისა და დონბასის უკრაინის შემადგენლობაში 

განსაკუთრებული სტატუსის გარეშე დაბრუნების სანაცვლოდ შეუძლია 

აღიაროს. დასავლეთი რუსეთზე დაკისრებულ სანქციებს მოხსნიდა, უკრაინას 

კი რეკონსტრუქციის პროცესისთვის დახმარების მნიშვნელოვან პაკეტს 

შესთავაზებდა, მათ შორის ეკონომიკური და პოლიტიკური რეფორმების 

გატარებისთვისაც.“3

ასეთმა შემრიგებლურმა მიდგომამ დასავლეთის მიმართ კრემლის მიდგომა 

შეიძლება შეცვალოს და ფუჭი მოლოდინები გაუჩინოს. 

თავის მხრივ პოზიციები კრემლმაც შეარბილა. აღსანიშნავია, რომ 

დასავლეთთან პარტნიორობას გამოკითხული რუსეთის მოქალაქეების 

ორი მესამედი უჭერს მხარს.4 როგორც ჩანს, რუსეთის მოსახლეობას ომის 

პარადიგმაში არსებობა აღარ მოსწონს. დასავლეთთან კონფრონტაციისთვის 

არც რუსეთის ელიტის დიდი ნაწილია მზად. მართალია კრემლი 

რიტორიკულად აგრძელებს „მტრების ძებნას“, თუმცა ახლა ეს უფრო ყეფას 

ჰგავს, ვიდრე კბენას. მიზანი ოპონენტების ხისტი რეაქციის პრევენციაა. 

დღეს პუტინი დასავლეთს „ახალი კლუბის“ იდეას სთავაზობს, რომელშიც 

გაეროს უშიშროების საბჭოს მუდმივი წევრები და მეორე მსოფლიო ომში 

გამარჯვებული ქვეყნები უნდა შევიდნენ. ამ კონცეფციის ერთერთი მთავარი 

ნაკლი „კლუბის“ გარეთ გერმანიის დატოვებაა. 

რა თქმა უნდა, დასავლეთის გარდა, პუტინის „კლუბის“ იდეა შეშფოთებას 

პეკინშიც იწვევს. ამ კონცეფციის განხორციელება იალტის ახალი შეთანხმების 

ტოლფასი იქნება. ეს ნიშნავს ისეთი მსოფლიო წესრიგის აღდგენას, 

რომელიც არც დღეს არსებულ ძალთა განაწილებას გაითვალისწინებს 

და ამავე დროს, მოდერნიზაციისა და გლობალური პროგრესის 

წინააღმდეგ იქნება მიმართული. მიუხედავად მზარდი ექსპანსიონიზმის, 

მოსკოვის გეგმის მხარდაჭერისთვის, დიდი ალბათობით, ჩინეთიც არ 

იქნება მზად. გასათვალისწინებელია, რომ კრემლის გეგმის უპასუხოდ 

დატოვება უკმაყოფილო მოსკოვის აგრესიული ქმედებისა და პოლიტიკის 

მომასწავებელიცაა. 

3 https://www.foreignaffairs.com/articles/unitedstates/20200225/pricepeace
donbas

4 https://www.kommersant.ru/doc/4259349
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აშკარაა, რომ მსოფლიოს საგარეო პოლიტიკის ძველ პარადიგმებში 

დაბრუნებას კრემლი დასავლეთთან „დაახლოების“ ახალი ინსტრუმენტებით 

ექსპერიმენტირების პარალელურად განაგრძობს. რამდენად მისცემს 

საშინაო ვითარება და დასავლეთის ქცევა პუტინს ამ კომბინაციის 

განხორციელების საშუალებას ჯერ გაურკვეველია. რა მოხდება თუ კრემლის 

ცდა წარუმატებელი აღმოჩნდება? აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ არასწორი 

იქნებოდა კრემლის საგარეო პოლიტიკაში მხოლოდ ერთი ტენდენციის 

გამოყოფა. ჩვენ წინაშე ახალი კაკაფონიაა!

3. გავლენები რუსეთ-
საქართველოს ურთიერთობებზე

შეცვლილი ვითარება მოსკოვის მეზობელ სახელმწიფოებთან ურთი

ერთობაზეც აისახება. „ზესახელმწიფოს“ სტატუსი რუსეთისგან ყოფილი 

საბჭოთა კავშირის სივრცეშიც შესაბამის ქცევას მოითხოვს. ამ ეტაპზე 

მოსკოვს ამ გალაქტიკის ცენტრად დამკვიდრებისთვის საჭირო რესურსები 

არ გააჩნია. რუსეთის მოსახლეობა ჰეგემონობისადმი ინტერესს კარგავს და 

არც სხვა ქვეყნების ლოიალობის ყიდვისთვის საჭირო ფინანსური რესურსის 

ხარჯვაზეა თანახმა. 

რუს იმპერიალისტთა წრეებში პოპულარული „ევრაზიის კავშირის“ 

იდეა მხარდაჭერას კარგავს. რუსეთის საკვანძო პრობლემა მეზობელი 

ქვეყნებისთვის მიმზიდველი სოციალურეკონომიკური მოდელის 

არქონაა. რუსეთმა ვერ შეძლო სხვა ქვეყნებისთვის მიმზიდველი 

ცივილიზაციური მოდელის შექმნა. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ 

წარმოქმნილი დამოუკიდებელი ქვეყნები სხვა მისაბაძ მაგალითებსა და 

მოდელებს შეჰყურებენ. ჩინეთი აგრძელებს „ახალი აბრეშუმის გზის“ 

ინიციატივის აქტიურ მხარდაჭერას შუა აზიაში. „ევრაზიულ ინტეგრაციას“ 

დასავლეთის მიერ კრემლზე დაკისრებული სანქციებიც აძნელებს, მოსკოვი 

პარტნიორებისთვის „ტოქსიკურ“ ადგილად იქცა. ეკონომიკური ზრდის 

მნიშვნელოვანი მაჩვენებლების შემთხვევაშიც კი, რუსეთი ვერ შეძლებს 

შეერთებული შტატების, ევროკავშირის ან ჩინეთის (და მალე ინდოეთის) 

საპირწონე ძალად იქცეს.5

5 https://russiancouncil.ru/en/analyticsandcomments/analytics/sevenstepsbeyond
thecrisishorizonreflectingonpastmistakes/
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უკრაინასთან გაუცხოებამ ევრაზიული პროექტის უდიდესი ბზარი 

გააჩინა. საზიანო აღმოჩნდა მოსკოვსა და მინსკს შორის გახშირებული 

კინკლაობაც. ბელორუსი ღიად დაუპირისპირდა რუსეთთან გაერთიანებული 

სახელმწიფოს შექმნის ინიციატივას, რაც პუტინს ამ ახალი წარმონაქმნის 

პრეზიდენტად გახდომას უქადდა. 

რუსეთის მიერ საქართველოს მიმართებაში დღეს წარმოებული 

პოლიტიკა შეიძლება განვიხილოთ როგორც კრემლის ამბიციებისა და 

მათი რეალიზაციის გზაზე არსებული დაბრკოლებების ერთობლიობა. 

საქართველოს მაგალითზე კრემლმა უნდა აჩვენოს, თუ რამდენად შეუძლია 

დამოუკიდებელი სახელმწიფოების საკუთარ ორბიტაზე შენარჩუნება და 

მათი დასავლურ ცივილიზაციაში ინტეგრირების შეჩერება. ამავე დროს, 

საქართველო ერთგვარი ტესტია „კოლექტიური“ დასავლეთისთვისაც, 

რომელმაც უნდა აჩვენოს, თუ რამდენად მზადაა ის დამოუკიდებელ 

ქვეყნებს სუვერენიტეტისა და დამოუკიდებლობის დაცვაში დაეხმაროს. 

საქართველოსთან 2008 წელს გამართული ომისა და მისი ტერიტორიის 

ნაწილის ოკუპირებას მოყოლილი ეიფორია მალევე გაიფანტა. 

„დარტყმისა და დასჯის“ მოდელმა, რომელსაც რუსეთი მეზობელი 

ქვეყნების მორჩილების უზრუნველყოფისთვის იყენებდა, საბოლოოდ 

აზრი უკრაინასთან ომის შემდეგ დაკარგა. 

კრემლმა საგარეო პოლიტიკის ნაკლებად აგრესიული მოდელისა და პოსტ

საბჭოთა სივრცეში დომინირების გამართლებისთვის ახალი არგუმენტების 

ძიება დაიწყო. წამოიჭრა „ნეიტრალიტეტის“ იდეა. საქართველოს და შავი 

ზღვის სხვა ქვეყნების „ნეიტრალიტეტი“ რეგიონში ნატოს გაფართოებისა და 

ზოგადად, ამ ქვეყნების დასავლეთთან ინტეგრაციის მუხრუჭად განიხილება. 

„პერმანენტული ნეიტრალიტეტი შავი ზღვის ქვეყნებში გეოპოლიტიკური და 

გეოეკონომიკური წონასწორობის შენარჩუნების წამყვან პირობად იქცა. ეს 

ხელსაყრელი შეიძლე ბა აღმოჩნდეს როგორც რუსეთისთვის, ისე მთლიანად 

დასავლეთისთვის. მაგა ლითისთვის ამ შემთხვევაში ნეიტრალიტეტის ავსტრი

ული კონცეფცია გამოდგებოდა“, ამტკიცებენ კრემლთან დაახლოებული 

ექსპერტები.6

რუსეთის პოსტმოდერნული პოლიტიკის კონტექსტში, რომელიც მანი

პულაციებსა და პასუხისმგებლობისგან გაქცევას ითვალისწინებს, საქა

რთველოს „ნეიტრალურმა“ სტატუსმა ქვეყნის შიდა საქმეებში ჩარევის 

ახალი წინაპირობები შეიძლება შექმნას. ასეთი ალბათობა განსაკუთრებით 

მაღალია მაშინ, როცა მოსკოვი მსოფლიოს დარწმუნებას თამაშის წესების 

6 https://russiancouncil.ru/en/analyticsandcomments/analytics/neutralityforthe
blacksearegioncountriesabstractionunattainablegoaloreffectivemodel/
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მისეული ინტერპრეტაციის უფლების ქონაში ცდილობს. 

დასავლეთთან დიალოგის ძიების პროცესში მყოფი რუსეთი საქა

რთველოსთან ახალი ღია დაპირისპირებისთვის მზად არ არის. 2019 

წელს, თბილისსა და მოსკოვს შორის ურთიერთობების დაძაბვის ახალ 

ეტაპზე7, რუსეთის სათათბირომ მხარი დაუჭირა რეზოლუციას, რომელიც 

მთავრობას საქართველოზე სანქციების დაკისრებისკენ მოუწოდებდა 

(რაც ორ სახელმწიფოს შორის არსებული პოლიტიკური კრიზისის 

ესკალაციას გამოიწვევდა). პუტინის რეაქცია ბევრისთვის მოულოდნელი 

აღმოჩნდა, მან გამოაცხადა რომ საქართველოსთვის ახალი სანქციების 

დაწესებისთვის მზად არ იყო. მოსკოვი დასავლეთთან დიალოგის ძიებას 

აგრძელებდა. 

მოსკოვი გააგრძელებს საქართველოს საკუთარი გავლენის ქვეშ 

მოქცევის პოლიტიკას. „გაგუდვის ინსტრუმენტი“ ცნობილია: პრორუსულ 

პოლიტიკურ ძალებთან და ბიზნესმენებთან გარიგებები, რომელთა 

მიზანი მოსახლეობაში რუსეთისადმი მხარდაჭერის გაღვივებაა. 

დასავლეთის პასიურობა, რომელსაც ის დემოკრატიის მხარდაჭერისა 

და დამოუკიდებელი ქვეყნების დასავლური ინტეგრაციის ხელშეწყობის 

სფეროებში ბოლო წლებში ავლენს, რეგიონში რუსეთის დაბრუნების 

დამატებითი იმპულსი იყო. დასავლეთის ქვეყნების პანდემიითა და 

შიდა პოლიტიკის დღის წესრიგზე გადართვით გამოწვეულმა ვაკუუმმა 

მოსკოვში ექსპანსიონისტური განწყობები გააღვივა. ამავე დროს უნდა 

გავითვალისწინოთ, რომ კრემლის ანალიტიკური და პოლიტიკური წრეები 

პარალიზებულია, რაც მისი სტრატეგიის სისუსტეზე აისახება. კიდევ უფრო 

მნიშვნელოვანი ფაქტორი ის უარყოფითი დამო კიდებულებაა, რომელსაც 

რუსეთის მოსახლეობის მზარდი ნაწილი მილიტარისტული რიტორიკისა და 

სამხედრო კამპანიების მიმართ ავლენს. 

სასიცოცხლო პრობლემებითა და მსოფლიოს წამყვან სახელმწიფოებთან 

ურთიერთობების მოწესრიგებით დაკავებულ კრემლს საქართველოში 

მნიშვნელოვანი აქტიურობის, პოზიტიური იქნება ეს თუ დესტრუქციული, 

რესურსი ამ ეტაპზე არ გააჩნია. თუმცა არსებობს დესტაბილიზაციის 

სხვა ფაქტორიც, ეს აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის ოკუპირებული 

ანკლავები და მათი მმართველი ჯგუფებია, რომლებიც კრემლის 

ყურადღებისა და ფინანსური დახმარების მიღებისთვის იბრძვიან. ისინი 

7 2019 წლის 20 ივნისს რუსი დეპუტატის საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 
სავარძლიდან მიმართვამ საპროტესტო აქციების ტალღა გამოიწვია. თბილისის 
ქუჩებში ასობით ათასი პროტესტანტი გამოვიდა. პოლიციასთან შეტაკებისას 
240 ადამიანი დაშავდა. რუსეთმა საქართველოსთან სავაჭრო ურთიერთობების 
შეზღუდვა დაიწყო.
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საქართველოს ტერიტორიაზე გამავალი საოკუპაციო ხაზების გასწვრივ 

მუდმივი დაძაბულობის გამომწვევები არიან. მათი ასეთი ქცევით, 

რომელიც დიდი ხანია მანიპულაციას დაემსგავსა, თავად კრემლიც კი 

დაღლილია. 

ასე აღწერს რუსული ანალიტიკური საზოგადოების წარმომადგენელი 

რუსეთის პოლიტიკური წრეების ამჟამინდელ განწყობას: „რა თქმა უნდა, 

ეს არ ნიშნავს ჩვენ მოკავშირეთა და პარტნიორთა დახმარების მყისიერ 

შეწყვეტას. მაგრამ ეს დახმარება უნდა გახდეს უკეთესად მიმართული, უფრო 

გამჭვირვალე, ეფექტური და ამასთან ერთად ნაკლებად მძიმე რუსეთისთვის. 

ეს შესაძლებე ლია და როგორც აღმოჩნდა, აუცილებელიც კია. შესაბამისად, 

შესაძლებელი და აუცილებელია ხელი შეეწყოს თვითაღიარებული 

რესპუბლიკების ლიდერებს, რათა მათ განაახლონ დიალოგი ოპონენტებთან, 

რომლის მიზანი კონფლიქ ტების მოგვარებასთან შესაძლოა ნელა, მაგრამ 

სტაბილურად მიახლოება უნდა იყოს. დამალული არავისთვისაა, რომ 

ყველა თვითაღიარებულ რესპუბლიკაში არიან ძალები, რომლებიც არ 

არიან დაინტერესებულები დიალოგით და მხოლოდ მოსკოვის დახმარების 

იმედად არიან. რამდენად მიზანშეწონილია გრძელვადიან პერსპექტივაში 

რუსეთმა ფსონი ასეთ ძალებზე გააკეთოს?“8

რუსეთსაქართველოს ურთიერთობებზე დაკვირვებისას რამდენიმე წინა

აღმდეგობრივი ტენდეცია იკვეთება. ერთი მხრივ, აშკარაა, რომ რუსეთი 

არ არის მზად საქართველოს დასამორჩილებლად „რკინის მუშტის“ 

გამოყენებისთვის. მართალია, ამისთვის უკრაინა ან ბელარუსი უფრო 

გამოადგებათ, მაგრამ ვერ გამოვრიცხავთ კრიზისულ სიტუაციასაც, 

რომელშიც რევანშისტული ძალები საქართველოსგან ახალი მტრის 

ხატის შექმნას შეეცდებიან. ძალიან ბევრია დამოკიდებული იმ ძალების 

არსებობაზე საქართველოში, რომლებსაც რუსული ჩარევის გამოყენება ან 

პროვოცირება შეუძლიათ. 

სამხრეთ კავკასიასა და შავი ზღვის რეგიონში საკუთარი დღის წესრიგის 

მქონე სხვა მოთამაშეებიც არიან: თურქეთი, ირანი და ჩინეთი. როგორც 

დრომ აჩვენა, მოსკოვის სხვადასხვა ჭადრაკის დაფაზე ერთდროულად 

თამაშის უნარი გაზვიადებული იყო. ამგვარად, არ არის გამორიცხული 

რუსეთსაქართველოს ურთიერთობაზე გავლენის მქონე ფაქტორების ამ 

ურთიერთობის ჩარჩოს გარეთ წარმოქმნაც და რეგიონული პროცესების 

მოულოდნელი სცენარით განვითარებაც.

8 https://russiancouncil.ru/en/analyticsandcomments/analytics/sevenstepsbeyond
thecrisishorizonreflectingonpastmistakes/
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კორონავირუსით	გამოწვეული	გლობალური	კრიზისი	ჯერ	არ	დასრულებულა.	

მსოფლიო	ახალ	ეტაპზე	გადადის,	შედეგები	ჯერ	უცნობია.	პანდემიამ	

კრემლს	პოლიტიკური	რეჟიმისა	და	სახელმწიფო	სტრუქტურის	შეცვლის	

საშუალება	მისცა,	რაც	მან	მმართველი	კორპორაციისთვის	ძალაუფლების	

შენარჩუნებისთვის	გამოიყენა.	საკუთარი	თავის	გადარჩენის	ასეთი	პოლიტიკა	

მომავალი	კონფლიქტების	საწინდარია.	რუსეთი	ცდილობს	ფეხი	აუბას	იმ	

პროცესებს,	რომლებიც	ძველი	სტატუს-კვოს	მოშლას	ახლავს	თან,	თუმცა	ჯერ	

ვერც	ახალ	რეალობას	ქმნის,	რადგან	ეს	იმ	სიღრმისეულ	ცვლილებებთან	

არის	დაკავშირებული,	რომელთა	გატარებას	კრემლი	შეძლებისდაგვარად	

არიდებს	თავს.	კრემლმა	გადარჩენის	მოდელად	გადაგვარება	არჩია;	

პოლიტიკური	გადაგვარების	შედეგი	კი	ყოველთვის	არასახარბიელოა.

თვითგადარჩენასთან დაკავშირებული დრამატული მოვლენები გავლენას 

რუსეთის საგარეო პოლიტიკაზეც მოახდენს, რომელიც, თავის მხრივ, 

ცდილობს გაორებული დღის წესრიგი დაიცვას: ერთი მხრივ შეკავების 

პოლიტიკა აწარმოოს, მეორე მხრივ კი ლიბერალურ ცივილიზაციასთან 

თანამშრომლობა გააღრმავოს. მოსკოვის მიერ საკუთარი თავისთვის 

დაგებული მახე სახეზეა: გარესამყაროსთვის ანგარიშის გაწევის გარეშე 

მოსკოვი ვერაფერს მიაღწევს; ამავე დროს, პუტინის რეჟიმს გადარჩენისთვის 

მტრის ხატი და რევანშისტული განწყობების უწყვეტი გაღვივება სჭირდება. 

ამ გაორების ერთადერთი შედეგი მუდმივი გაურკვევლობა იქნება.
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რუსეთი, 
გლობალური 

გამოწვევა
ლილია	შევცოვა
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ლილია	შევცოვა, ლიბერალური მისიის ფონდი, მოსკოვი
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რ
უსეთი ინტელექტუალური და პოლიტიკური თავსატეხია. რუსეთი 

გამოცანას იმ რუსებისთვისაც კი წარმოადგენს, რომლებსაც 

მათი ქვეყნის განვითარების ტრაექტორიის შესახებ ვერაფერი 

გაუგიათ. სახეზეა არქაული ტიპის „ცივილიზაციასახელმწიფო“, რომელიც 

გარესამყაროსთან ადაპტაციის საუცხოო უნარებს ავლენს საკუთარი 

ფუნდამენტური ბუნების ცვლილების გარეშე. 

არნოლდ თოინბის „გამოწვევაპასუხი“ ცნობილი ჰიპოთეზის თანახმად 

ამა თუ იმ ცივილიზაციის მომავალი განვითარების გზაზე შეხვედრილი 

სიძნელეების გადალახვის უნარითაა განპირობებული: ის ან „თვით

რეორგანიზაციის“ უნარს ავლენს ან დეგრადირებს. პერსონიფიცირებული 

ძალაუფლების რუსულ სისტემას („სისტემა“) ასეთი უნარი არ გამოუვლენია. 

საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ „სისტემა“ გადარჩენას მოდერნიზმის 

დაგმობით და წარსულის განდიდებით ცდილობდა. „სისტემა“ მდგრადობას 

იმიტაციით, პროპაგანდით, საკუთარი თამაშის წესების გარესამყაროსთვის 

თავზე მოხვევით და საკუთარი გადარჩენისთვის გლობალური მასშტაბის 

რყევების გამოწვევის მუქარით ინარჩუნებდა. მიუხედავად ამისა, 

დარწმუნებით დღესაც ვერავინ ამბობს რამდენ ხანს გააგრძელებს ის 

არსებობას.

ეს კითხვები დღესაც პასუხგაუცემელია: შეუძლია თუ არა რუსეთს 

გარდაიქმნას? თუ ის მუდმივად არქაული ფორმით მუდმივი რეპრო

დუქციისთვისაა განწირული? როგორი დასასრული აქვს ამ გზას?

ანალიტიკური მარცხი

რუსეთს მის შესახებ მცდარი შეხედულებების ჩამოყალიბების 

განსაკუთრებული უნარი აქვს. ამ ასპარეზზე განსაკუთრებულ წარმატებას 

რუსი ანალიტიკოსები აღწევენ. თუმცა საკითხავი ის არის, თუ რატომ 

იმეორებენ დასავლელი ექსპერტები რეალობის ასეთ არასწორ და მცდარ 

შეფასებებს? ძნელია იქნება მოვიცვათ ყველა ის შეცდომა, უზუსტობა თუ 

ტყუილი, რომელსაც რუსი და დასავლელი ექსპერტები იმეორებენ. 

რუსეთის რაობაში გარკვევის და მისი განვითარების ვექტორის დანახვის 

წარუმატებელი ცდები განსაკუთრებით მომრავლდა ბოლო 25 წლის განმა
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ვლობაში. ამ კუთხით ცალკე აღნიშვნის ღირსია საბჭოეთის მკვლევართა 

შეუძლებლობა დაენახათ ამ ქვეყნის დაშლის სიმპტომები სანამ საბჭოთა 

კავშირის არსებობის საკითხი პირდაპირ არ დადგა დღის წესრიგში. სეიმურ 

მართინ ლიპსეტი მის წიგნში „კომუნიზმის მარცხის წინასწარმეტყველებები“ 

შეეცადა უკეთესად გარკვეულიყო იმ მიზეზებში, რომლებმაც ასეთი 

მასშტაბური მოვლენების წინასწარი განჭვრეტა გაართულა და რატომ 

ითვლებოდა საბჭოთა სისტემა ასე მტკიცედ. ის წერდა: „ექსპერტები 

ყურადღების დიდ ნაწილს იმ ინსტიტუტებსა და ღირებულებებს უთმობდნენ, 

რომლებიც საზოგადოებისა და პოლიტიკური სისტემის სტაბილურობას 

განაპირობებდნენ. ამის ნაცვლად ჟურნალისტებს, პოლიტიკოსებსა და 

ანალიტიკოსებს ყურადღება იმ დისფუნქციურ ასპექტებზე, სტრუქტურებზე და 

ქცევაზე უნდა გაემახვილებინათ, რომლებსაც კრიზის გამოწვევა შეეძლოთ.“1

თანამედროვე რუსეთით დაინტერესებულმა ექსპერტებმა ვერ მოახერხეს 

„სოვეტოლოგიის“ მიერ დაშვებული შეცდომების გათვალისწინება 

და გააგრძელეს მითოლოგიის გამდიდრება. აზროვნების სხვადასხვა 

სკოლის (კომპარატისტები, ეკონომიკური და ისტორიული დეტერმინიზმი, 

ლიბერალური ინტერნაციონალიზმი, ნეოკონსერვატიზმი, რეალიზმი) 

წარმომადგენლებმა დახვეწილი კონცეფციებისა და მეთოდოლოგიების 

გამოყენების მიუხედავად ვერ მოახერხეს რუსეთის ტრაექტორიის 

წინასწარ განჭვრეტა ან ახსნა. ვინ იწინასწარმეტყველებდა, რომ ევროპის 

საბჭოს წევრი, ვაშინგტონთან „გადატვირთვის“ პოლიტიკის პარტნიორი, 

ევროკავშირის „პარტნიორობა მოდერნიზაციისთვის“ მონაწილე ქვეყანა 

ჰელსინკის შეთანხმების პრინციპებს მოულოდნელად დაარღვევდა და 

მსოფლიოს წინაშე ანტაგონისტური და რევიზიონისტული დღის წესრიგით 

წარსდგებოდა? ძნელი მისახვედრია რას შეიძლება ფიქრობდნენ დღეს 

რუსეთის დემოკრატიაზე, ელცინის ლიბერალურ რევოლუციაზე, მოსკოვის 

დასავლეთთან დაახლოებაზე, რუსეთამერიკის პარტნიორობაზე, 

მედვედევის რეფორმისტულ ამბიციებზე და პუტინის მოდერნიზაციულ 

მმართველობაზე დაწერილი უამრავი წიგნისა თუ ესეს ავტორები. 

რამდენად ზუსტია დღეს მათი ანალიზი, რომელიც კრემლის დასავლეთთან 

კონფრონტაციას, მეზობელ ქვეყნებზე თავდასხმისადმი და მისგან 

გამოწვეული იზოლაციისადმი მზაობას მიუთითებს? რატომ ვერ ხვდებიან 

ისინი, რომ კრემლის თვითგადარჩენის სტრატეგია უფრო მოქნილია? 

თავმდაბლობა ბევრ ჩვენთაგანს გვმართებს — შექმნილ მითებსა და 

ილუზიებზე პასუხისმგებლობას არავინ უნდა გაექცეს. 

როგორც ისაია ბერლინი წერდა, „გაგება ქცევის მოდელის შეცნობაა“. 

1 Seymour Martin Lipset & Gyorgy Bence  Anticipations of the failure of communism 
(1994). Theory and Society 23 (2), (1994).
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ჩვენ ვერ შევძელით რუსეთის ქცევის მოდელის შეცნობა. ექსპერტებმა და 

პოლიტიკოსებმა ათწლეულების განმავლობაში ვერ მოახერხეს რუსეთის 

რეალობის გააზრება. ყოველ ჯერზე მოსკოვის ქცევა მოულოდნელი იყო. 

რუსეთის ქმედებებისადმი ყველაზე ხშირი და ფართოდ გავრცელებული 

რეაქცია გაკვირვება იყო. 

ჩვენ ჯერ კიდევ ვერ გაგვირკვევია რა შეიძლება მოუტანოს მსოფლიოს 

რუსეთის — ნავთობით მდიდარი ბირთვული სახელმწიფოს, ნახევრად 

დაშლილი იმპერიის და მსოფლიო წესრიგის ერთერთი ფუძემდებლის 

— დასუსტებამ. შეძლებს თუ არა მოსკოვის რევიზიონისტული საგარეო 

პოლიტიკა გლობალური ანტიდემოკრატიული მოძრაობის ჩამოყალიბებას? 

თუ ეს მოხდება, როგორ უპასუხებს ამას დასავლეთი? ჩინეთის ამბიციები 

და გაძლიერება გაანეიტრალებს რუსეთის რევიზიონიზმს? ჩვენ ასევე 

მოუმზადებლები ვართ პოსტსაბჭოთა სივრცეში შესაძლო კრიზისებისადმი და 

იმ შედეგებისადმი, რომლებსაც ისინი ევრაზიაში ძალთა ბალანსს მოუტანენ. 

რა შედეგის მომტანი იქნება ლუკაშენკოს რეჟიმის შესაძლო დამხობა და 

რა რეაქცია ექნება კრემლს ამაზე? ბუნდოვანია, თუ რამდენად ერთიანი და 

ქმედითუნარიანი იქნება დასავლეთი ამ კრიზისულ სიტუაციაში.

როგორც ჩანს, რუსეთზე ტრადიციული წარმოდგენების დრომოჭმულობას 

ბევრი მიმომხილველი ათვითცნობიერებს. სამწუხაროდ, ჩვენ შორის ძნელად 

მოიძებნებიან ისეთები, ვინც ძველ რიტორიკას სცდება და საჯარო მსჯელობაში 

სიახლის შემოტანას ცდილობს. საექსპერტო წრეებში კვლავაც სჭარბობენ 

ძალთა ბალანსის და რეალიზმის სხვა აქსიომების ჩარჩოებში მოაზროვნე 

და ნორმატიული განზომილების უგულებელმყოფი „პრაგმატისტები“. 

მათი „რეალიზმი“ ხშირად კრემლის გეგმებთან სრულ თანხვედრაშია. 

მათი მთავარი არგუმენტები – „საერთო ინტერესების“ დოგმა, რუსეთის 

„წუხილზე“ და კრემლის ინტერესების „გარკვეულწილად“ გათვალისწინებაზე 

აპელირება, გეოპოლიტიკური ფაქტორების მნიშვნელობის გაზვიადება 

და მოსკოვის „გავლენის სფეროების“ ლეგიტიმურობის აღიარებისკენ 

მოწოდებები – რუსული „სისტემისთვის“ ხელსაყრელ გარემოს ქმნიდნენ. 

კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი იყო ის გავლენა, რომელიც ასეთმა მიდგომამ 

თავად კრემლზე იქონია. დაუსჯელობით შეგულიანებული კრემლი კიდევ 

უფრო მეტი თავზეხელაღებით იქცეოდა როგორც საკუთარ ტერიტორიაზე, ისე 

საერთაშორისო ასპარეზზე. ეს ქცევა ბევრი კატასტროფის გამომწვევი გახდა. 

ამ მოვლენებზე პასუხისმგებლობის ნაწილი დასავლელ „პრაგმატისტებსაც“ 

ეკუთვნის. სწორედ მათმა მოქმედებამ ჩაუყარა საფუძველი კრემლის 

დაუსჯელობის სინდრომს – მოსკოვში დაიჯერეს, რომ დასავლეთი 

ყოველთვის მზად იქნებოდა შეგუებოდა მათ გადაწყვეტილებებს. 
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დიდი ხნის განმავლობაში „პრაგმატისტები“ მათ ანალიზსა და რჩევებს 

რუსეთში ჩატარებული სოციოლოგიური გამოკითხვების შედეგებზე 

აფუძნებდნენ. ეს გამოკითხვები, როგორც წესი, პუტინის მაღალ რეიტინგს 

და ანტიდასავლური პოლიტიკისადმი ძლიერ მხარდაჭერას აჩვენებდნენ 

და „პრაგმატისტთა“ შორის პოპულარულ დასკვნას ამყარებდნენ, რომლის 

მიხედვით „რუსეთი უნდა მიიღო ისეთი, როგორიც არის.“ ეს ნიშნავს, 

რომ რუსების მდგომარეობა უიმედოა, ისინი ვერასდროს შეძლებენ 

დასავლეთთან შესაბამისობის მიღწევას. საინტერესოა როგორ ხსნიან 

ისინი რუსეთში დღეს შექმნილ ვითარებას, როცა იზრდება უკმაყოფილება 

მოსახლეობაში, კრემლის მიმართ მხარდაჭერა კი დღითიდღე სუსტდება. 

„ლევადა ცენტრის“ მონაცემებით, რუსეთის მოქალაქეთა წილი, რომლებიც 

პუტინს ენდობა 2017 წლის 59%დან 2020 წელს 23%მდე დაეცა.2 როგორც 

ჩანს, ეს ამ ტენდენციის მხოლოდ საწყისი ეტაპია. გააგრძელებენ თუ 

არა „პრაგმატისტები“ იმ რეჟიმთან შეგუებისკენ მოწოდებებს, რომელიც 

საკუთარი მოქალაქეების მხარდაჭერას კარგავს? 

„პრაგმატისტებს“ უჭირთ პარადოქსების ახსნა და იმ მახეებისთვის თავის 

არიდება, რომლებსაც კრემლი ასე უხვად აგებს. ისინი ამტკიცებენ, რომ 

მოსკოვის მოქმედება ყოველთვის რაციონალურ საფუძველს ემყარება 

და დასახულ მიზნებს აღწევს. საინტერესოა რომელ მიზნებზე და 

წარმატებაზე საუბრობენ ისინი, როცა ძნელად მოსაძებნია საერთაშორისო 

თანამეგობრობაში ისინი, ვინც რუსეთსა და პრეზიდენტ პუტინს ენდობა? 

მივუბრუნდეთ საზოგადოებრივი აზრის კვლევებს. „პიუს კვლევითი 

ცენტრის“ მიხედვით, 33 ქვეყნიდან რუსეთის მიმართ უარყოფითი განწყობა 

16ში ჭარბობს. განსაკუთრებით კრიტიკულები ჩრდილოეთ ამერიკელები 

და დასავლეთ ევროპელები არიან. რუსეთის მიმართ დადებით დამო

კიდებულებას ამერიკელთა 18% და 10 კანადელიდან მხოლოდ სამი 

ამჟღავნებს. დასავლეთ ევროპაში რუსეთის მიმართ დადებითად განწყობი ლი 

საშუალოდ 31%ია, მათ შორის 12% შვედეთში, 23% ჰოლანდიაში და 26% 

დიდ ბრიტანეთში. 

კიდევ უფრო მცირეა მათი რიცხვი, ვინც პუტინს ენდობა. 33 ქვეყანაში 

ჩატარებულმა გამოკითხვამ 22ში პუტინის მიმართ უარყოფითი 

დამოკიდებულების უპირატესობა გამოკვეთა. საბოლოო ჯამში, საერთა

შორისო ასპარეზზე პუტინის მოქმედება უარყოფითად გამოკითხულთა 66%

მა შეაფასა.3 რთულია ამ მონაცემების გათვალისწინებით, კრემლის საგარეო 

პოლიტიკას „რაციონალური“ ეწოდოს. 

2 https://www.levada.ru/2020/07/29/odobrenieorganovvlastiidoveriepolitikam/

3 https://www.pewresearch.org/facttank/2020/02/07/russiaandputinreceivelow
ratingsglobally/
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მოვიდა დრო „პრაგმატისტები“ შეეგუონ – მათ არგუმენტებს ძალა 

აღარ აქვს. სამწუხაროა, რომ ისინი ამისთვის მზად არ აღმოჩნდნენ და 

დრომოჭმული თეორიების ახლებურად გაფორმებასა და გამოყენებას 

ცდილობენ.

რუსეთი, როგორც გამონაკლისი

რუსეთის ცივილიზაციური გზის გააზრებას უდიდესი ინტელექტუალური 

ძალისხმევა სჭირდება. ამ ქვეყნის შესახებ დასკვნების გაკეთება იმ 

უფსკრულში ყურებას ჰგავს, რომელიც განუწყვეტლივ ღრმავდება. 

რუსეთის სახელმწიფოსისტემა, მისი ყველა განზომილებით, უნიკალური 

სოციალურპოლიტიკური ფენომენია. სწორედ ამიტომაა ასე რთული 

რუსეთის რომელიმე ცნობილ კატეგორიაში მოქცევა, იქნება ეს 

ლიბერალური დემოკრატია, ელექტორალური ავტორიტარიზმი, ჰიბრიდული 

რეჟიმი თუ სხვა. ისტორიას თუ გადავხედავთ, თანამედროვე რუსეთისთვის 

დამახასიათებე ლი თვისებების ნაწილს არაერთ ქვეყანაში აღმოვაჩენთ. 

ავტოკრატიას, მტაცებლურ ბიუროკრატიას, კორუფციას, მილიტარიზმს, 

ექსპანსიონიზმს და ძალადობას დროსა და სივრცეში მოგზაურობისას 

ბევრგან შევხვდებით. სწორედ ეს ელემენტები ქმნიან იმ კულტურულ, 

ისტორიულ და სოციალურპოლიტიკურ ერთობლიობას, რომელსაც 

დღევანდელი რუსეთი წარმოადგენს.

რუსული „სისტემა“ ინდივიდის წაშლით, მისი მტვრად ქცევით არ 

შემოიფარგლება, მან ეს მის raison d’etreად აქცია. ეს ფაქტი „სისტემას“ 

თანამედროვეობასთან ბუნებრივად შეუთავსებლად აქცევს. 

რუსეთის განსაკუთრებული ხასიათი განსაკუთრებით მკაფიოდ იკვეთება 

ამ ქვეყნის ჩინეთთან შედარებისას. განვითარებული მერიტოკრატია, 

მმართველზე და მთავრობაზე კონფუციანიზმით დაკისრებული მორალური 

ტაბუები და ტრადიციული ღირებულებები, რომლებიც საზოგადოების 

ქსოვილს კრავენ, დესპოტიზმის განვითარების შესაძლებლობებს ზღუდავენ 

და ჩინურ სისტემას რეფორმირების შესაძლებლობას უნარჩუნებენ. კანონის 

უზენაესობისადმი დამოკიდებულებით თანამედროვე რუსეთის მმართველ 

წრეებთან შედარებით ოსმალეთის იმპერიაც კი უკეთესად გამოიყურება. იმ 
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ფორმაში, რომელიც დღეს რუსეთის სახელმწიფომ მიიღო არც დესპოტიზმის 

მოთოკვისთვის საჭირო მექანიზმები ჩანს. 

რუსული „სახელმწიფოცივილიზაციის“ საფუძველად ტრიადა უდევს. ამ 

ტრიადის პირველი ელემენტი სახელმწიფოს აბსოლუტური დომინირებაა. 

სახელმწიფო წმინდა და ხელშეუხებელია, მას არ ეხება კანონები და წესები, 

მის მოქმედებას არ ზღუდავს სოციალური კონტრაქტი. სახელმწიფოზე 

არ მოქმედებს მორალური ტაბუები, ეკლესია და რელიგია რეპრესიებისა 

და ჩაგვრის ინსტრუმენტადაა ქცეული (მართლმადიდებლური ეკლესია 

მრევლს ამქვეყნიურ წარმატებაზე ზრუნვის ნაცვლად სასუფეველში 

ადგილის დამკვიდრებისკენ მისწრაფებისკენ მოუწოდებს). მეორე ელემენტი 

„ისტორიული იმპერატივის იდეაა“, რომელიც „სისტემის“ ლეგიტიმაციის 

საფუძველია და სახელმწიფო ინტეგრაციის ისეთ საკვანძო ფაქტორებს 

ანაცვლებს, როგორიც ეროვნული თვითშეგნებისა და ერის ცნებებია. მესამე, 

„სისტემის“ გარე სამყაროსკენ ორიენტირებულობაა, რაც დომინირების, 

ექსპანსიის და ასიმილაციის მუდმივი მოთხოვნილებით გამოიხატება. 

რუსეთმა შექმნა მონსტრი: ჰობსის ლევიათანი, ჰობსისეული სოციალური 

კონტრაქტის გარეშე. ამ ცივილიზაციას ახასიათებს პერსონიფიცირებული 

ძალაუფლება, იმპერიული ამბიციები, მილიტარიზმი, ომი და ექსპანსიონიზმი. 

რეჟიმის აგრესიული ქცევის გამართლების საუკეთესო საშუალება განტევე

ბის ვაცის ძიებაა. აღსანიშნავია, რომ მიზანთა მიღწევის ეს საშუალებები 

ნებისმიერ დროს შეიძლება თავად იქცნენ მიზნებად.

სხვა დესპოტური და ავტორიტარული რეჟიმებისგან განსხვავებით, 

რუსულმა „სისტემამ“ საკუთარი თავის გადარჩენა საერთაშორისო 

პრობლემად აქცია. ის საგარეო პოლიტიკასა და მსოფლიო წესრიგის ერთ

ერთი ფუძემდებლის სტატუსს საშინაო პრობლემების მოგვარებისთვის 

იყენებს. რუსეთის შიდა პრობლემების გამოგონილი საგარეო საფრთხეთა 

დახმარებით გადაფარვა კრემლის ჩვეულ პრაქტიკად იქცა. ამგვარად, 

„სისტემამ“ თვითგადარჩენა საერთაშორისო დღის წესრიგის ნაწილად და 

პრობლემად აქცია. 

„სისტემის“ ცალკეულ კომპონენტებს სხვა საზოგადოებებშიც ვხვდებოდით, 

თუმცა რუსეთში მათ სხვა, განსხვავებული მნიშვნელობა შეიძინეს, რაც 

დესპოტიზმის გაძლიერების წინაპირობად იქცა. ბრიტანული, ფრანგული, 

ესპანური, ავსტროუნგრული ან ოსმალური კოლონიური იმპერიებისგან 

განსხვავებით რუსეთის იმპერია ყოველთვის იდიოსინკრაზიული (იდეო

კრატიული) პროექტი იყო. ბუნდოვანი „იმპერიული იდეის“ განხო

რციელებისთვის სხვა ერების დამორჩილება და მათი ტერიტორიების 

დაპყრობა სახელმწიფოსადმი უსიტყვო მორჩილებას და კერძო ინტერესების 
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დავიწყებას საჭიროებს. საკუთარი ხალხის ჩაგვრისა და რეპრესიების 

გამართლებისთვის ეს კრემლის მთავარი არგუმენტი იყო და არის. საშინაო 

მორჩილებისთვის საერთაშორისო ასპარეზზე აგრესიული ქცევა „სისტემის“ 

უმთავრეს პრინციპად იქცა. 

ჰიტლერის მესამე რაიხისა და მეორე მსოფლიო ომის დროინდელი 

იაპონიის მიერ განსახიერებულმა მილიტარიზმმა რუსეთში განსხვავებული 

ფორმა მიიღო: აქ ის „სისტემის“ საძირკვლად და თვითგადარჩენის მთავარ 

ინსტრუმენტად იქცა. თუ პრუსიაში ომი ეროვნული მრეწველობა იყო, 

რუსეთში ეს ცხოვრების წესია: მშვიდობა შემდეგი ომისთვის მზადების 

მოკლე პერიოდია. დღეს რუსეთი (ჩრდილოეთ კორეის გარდა) ერთადერთი 

ქვეყანაა, რომელმაც „ალყაშემორტყმულ გარნიზონად“ არსებობის ფორმა 

არჩია, სადაც მოქალაქეები და მათი ყოველდღიური ყოფა მთავარსარდლის 

განკარგულებაშია. 

და ბოლოს, რუსეთმა ერთგვარი გაორებული ხასიათი გამოავლინა, რომელ

საც ხელს გარკვეული ისტორიული და სულიერი სტერეოტიპები უწყობენ: 

ერთი მხრივ, რეჟიმი უმკაცრესი რეპრესიებისა და მსხვერპლისთვისაა 

მზად; მეორე მხრივ, მასებს თავგანწირვისთვის მზადყოფნა მოეთხოვებათ, 

ეს მათ ბუნებრივ მოვალეობად და რუსეთისთვის დამახასიათებელი 

განსაკუთრებული „სულიერების“ გამოვლენად ითვლება.

საუკუნეების განმავლობაში „სისტემამ“ საზოგადოების ცნობიერებაში 

რეალობის მითიური ხედვის დანერგვა მოახერხა. ამ ხედვის თანახმად, 

„სისტემის“ ნებისმიერი ალტერნატივა ქაოსისა და ნგრევის საშიშროებად 

აღიქმება, პიროვნული დამოუკიდებლობა და ინდივიდუალიზმი კი ის 

დამღუპველი თვისებებია, რომელთა აღმოფხვრას წინ ვერაფერი უნდა 

დაუდგეს.4

ამ პარადიგმაში მოქცეული ინდივიდი თავს დამოუკიდებელ არსებად 

ვეღარ აღიქვამს და თავს სახელმწიფოს სრულ კონტროლს უქვემდებარებს, 

რომლის ყველა მოქმედება a priori ფსიქოლოგიურად გამართლებულია. 

შესაბამისად, ეს კონსტრუქცია საფრთხეშია, როცა ამ ელემენტთაგან ერთ

ერთი სუსტდება. ძნელად მოსაძებნია რუსეთის ის მოქალაქეები, რომლებსაც 

ქაოსი სურთ.

4 Igor Yakovenko, Мир через призму культуры. Москва, Издво Знание, 2013
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ხელიდან გაშვებული 
შესაძლებლობა

რუსული სახელმწიფო სისტემის ცარისტულმართლმადიდებლურმა 

განსახიერებამ თავი 1917 წელს ამოწურა და ახალი ფორმა, საბჭოთა

თეოკრატიული სახელმწიფოს ფორმა მიიღო. საბჭოთა მმართველობის 

70 წლის განმავლობაში „სისტემა“ თავს დასავლეთის სიცოცხლისუნარიან 

და კონკურენტულ ალტერნატივად წარმოსახავდა, რასაც უზარმაზარი 

მსხვერპლისა და მოსახლეობის განადგურების ხარჯზე ახერხებდა. 

სინამდვილეში, რუსული მატრიცისთვის საბჭოთა სახელმწიფო თვით

განადგურებისკენ გადადგმული ნაბიჯი იყო: „სისტემამ“ და ხალხმა 

სასიცოცხლო ძალები მის შენარჩუნებას შეალიეს. 

დღევანდელი გადმოსახედიდან შესაძლებელია განვაცხადოთ, რომ სტალი ნის 

მმართველობის წლები „სისტემის“ ზენიტში ყოფნის პერიოდი იყო, რომელსაც 

პერმანენტული დაღმასვლა მოჰყვა. 1991 წელს საბჭოთა კავშირის დაშლა 

რუსული ცივილიზაციური პროექტის დასასრული იყო. საბჭოთა კავშირის 

არსებობის განმავლობაში მან სიცოცხლე ბოლშევიკურმარქსისტული 

მოდელის მიღებით გაიხანგრძლივა, თუმცა ეს ისტორიული პერიოდიც 

დასასრულს უახლოვდებოდა. გამოაშკარავდა წინააღმდეგობა იმპერიულ 

სახელმწიფოსა და რუს ხალხთა ინტერესებს შორის. რუსეთის სპეციალისტები 

აღნიშნავდნენ, რომ იმპერია რუსების, როგორც ერის გაქრობას მოასწავებდა. 

ბირთვული ზესახელმწიფო მშვიდობიან დროს, გარე ან შიდა სასიცოცხლო 

საფრთხეების გარეშე დაეცა. დღეს ამ დაცემის შედეგებია სახეზე: რუსეთი, მის 

გარშემო მდებარე დამოუკიდებელი ქვეყნები და მთლიანად საერთაშორისო 

სისტემა კვლავაც რუსული ლევიათანის აღსასრულის მძევლები არიან. 

ტოტალიტარული პროექტების წარუმატებელი გამოცდილების მქონე სხვა 

ქვეყნებისგან, გერმანიისგან, იტალიისგან ან იაპონიისაგან განსხვავებით 

რუსეთის ელიტამ 1991 წლის მარცხი არ მიიღო და ეს რუსულ საზოგადოებასაც 

აიძულა. 

შესაბამისად, 1991 წელს არც საბჭოთა კავშირის ისტორია დასრულებულა. 

ამ პერიოდიდან მოყოლებული „სისტემა“ ძალის შენარჩუნებას ცდილობდა, 

თუმცა ამჟამად ზომბისახელმწიფოს სახე ჰქონდა მიღებული.5 ამ ცოცხალ

მკვდარი მოდელის არსებობამ პოლიტიკური გადაგვარების სრულიად 

5 The term coined by the Russian philosopher Andrey Pilipenko. http://rufabula.com/
articles/2013/06/19/russianmatrix
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ახალი ეტაპი წარმოგვიდგინა, რომელიც ინტელექტუალურად გააზრებასა 

და გარჩევას საჭიროებს. 

„სისტემის“ მშვიდობიანი გარდაქმნის უკანასკნელი ისტორიული 

შესაძლებლობა საბჭოთა კავშირის დაშლა იყო. რეპრესიული აპარატის, 

სახელმწიფო ინსტიტუტების, ბიუროკრატიისა და პოლიტიკური კლასის 

პარალიზებამ „პოლიტიკური ალტერნატივის“ ჩამოყალიბების რუსეთის 

ისტორიისთვის უპრეცედენტო შესაძლებლობა შექმნა. რუსმა ხალხმა ეს 

შესაძლებლობა ხელიდან გაუშვა. საბჭოთა კავშირის დაცემა „სისტემისთვის“ 

კანის გამოცვლისა და სიცოცხლისუნარიანობის გაუმჯობესების 

შესაძლებლობად იქცა. 

თუ საბჭოთა კავშირის არსებობის განმავლობაში „სისტემის“ ლეგიტიმაცია 

კომუნისტურ იდეოლოგიას და დასავლეთთან წინააღმდეგობას ეფუძნებოდა, 

1991 წლის შემდეგ ის თავის გადარჩენას ანტიკომუნიზმით, დასავლეთთან 

პარტნიორობით და ლიბერალური ინსტიტუტების იმიტაციით ცდილობდა. 

თუმცა დიდხანს არც ეს პერიოდი გაგრძელებულა. საწყის ეტაპზე არავინ 

იცოდა თუ რა გავლენას მოახდენდა ლიბერალიზაცია „სისტემის“ მთავარ 

მახასიათებლებზე – შეუზღუდავ ძალაუფლებასა და კანონიერების 

უგულებელყოფაზე. როგორც დრომ აჩვენა, მოჩვენებითი ლიბერალიზაციის 

პერიოდიდან „სისტემა“ უვნებელი გამოვიდა, თუმცა იმიტაციისა და 

შეცდომაში შეყვანის განმაცვიფრებელი უნარები გამოავლინა. 

იმპერიათა ნაწილი ქრება, ნაწილი რეფორმირებას ახერხებს, თუმცა მათი 

დაცემის პროცესი ყოველთვის მტკივნეულია. კოლონიურ იმპერიებში 

ეს პროცესი ნაკლებად მძიმედ წარიმართა, ავსტროუნგრეთისა და 

ოსმალეთის მსგავს ტერიტორიულად ინტეგრირებულ იმპერიებში ეს 

პროცესი ამ სისტემების აგონიით და დეზინტეგრაციით დასრულდა. ასე 

იყო თუ ისე, ყველა ტრანსფორმაციული პროცესის დაწყებას წინ მარცხის 

აღიარება უსწრებდა: ელიტები მზად იყვნენ არსებულ წყობაზე უარი ეთქვათ 

და ახალი წესები მიეღოთ. პროცესს ცვლილებების განხორციელების 

შემძლე ლიდერი უდგებოდა სათავეში. ასე მოხდა ოსმალეთის იმპერიაში, 

რომელიც ათათურქის მეთაურობით ერსახელმწიფოდ გარდაიქმნა. 

რუსებს, რომლებსაც თურქებისგან განსხვავებით იმპერიის გარეშე 

არასდროს უცხოვრიათ, უჭირთ აზროვნების შეცვლა და მათი კულტურული 

და ისტორიული ტრადიციის საპირისპიროდ სვლა. 

თუმცა მთავარი პრობლემა აქ რუსეთის ელიტაში იყო, რომელმაც ვერ 

მოახერხა თანამედროვე სახელმწიფოდ გარდაქმნის თანმიმდევრული 

გეგმის შექმნა ან ამ გეგმის განმახორციელებელი ლიდერის ჩამოყალიბება. 
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სწორედ ელიტამ ვერ შეცვალა რუსული ნაციონალიზმი, რომელმაც 

არქაული, იმპერიული და ანტიევროპული ფორმა შეინარჩუნა. ელცინმა და 

პუტინმა გააგრძელეს იმპერიული პარადიგმებით ხელმძღვანელობა. პუტინი 

ათათურქის რუსულ ანტიპოდად იქცა. 

როგორც ჩანს, „სისტემა“ კრიზისულ პერიოდში კიდევ დიდხანს იქნება, 

თუმცა ეს კრიზისები არ განაახლებენ ან გადაახალისებენ მას როგორც ეს 

მეოცე საუკუნეში ხდებოდა. ამისა ნაცვლად, ეს კრიზისები მის დეგრადაციას 

დააჩქარებს და ამ პროცესში საზოგადოებასაც ჩაითრევს.

რა თქმა უნდა, 1990იან წლებში იმპერიული მემკვიდრეობის დათმობის 

გზაზე რუსეთს ბევრი წინაღობა ელოდა. იმპერიიდან ერისახელმწიფოდ 

გარდაქმნისთვის თავად რუსეთის ფედერაციის დაშლა იქნებოდა 

საჭირო. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ რუსეთის დეზინტეგრაცია 

მოსახლეობისთვის უმძიმესი განსაცდელი იქნებოდა. თუმცა მალევე 

გახდა ნათელი, რომ უმსხვერპლოდ არც გადაგვარებული იმპერიის 

ნაშთის შენარჩუნება ჩაივლიდა. სხვა პოსტკომუნისტური ქვეყნებისგან 

განსხვავებით, რომლებმაც რუსეთის გავლენისთვის თავის დაღწევა პრო

ევროპული ნაციონალიზმის საშუალებით გადაწყვიტეს, რუსეთმა 1991 წელს 

ვერ მოახერხა საკუთარი თავის შეცვლა და რადიკალური ცვლილებების 

განხორციელება. 

რა იქნებოდა იმ შემთხვევაში, თუ რუსეთი მაინც გადაწყვეტდა იმპერიული 

მოდელის შეცვლას? მოჰყვებოდა ამას ლიბერალურდემოკრატიული 

ცვლილებები? ასეთი სცენარი ნაკლებად სავარაუდო იქნებოდა, იმპერიის 

ნანგრევებზე თანამედროვე, დემოკრატიული სახელმწიფოს შექმნა 

მოსახლეობის მენტალობისა და ყოველდღიური ჩვევების სიღრმისეული 

ცვლილების გარეშე შეუძლებელია. ასეთი ცვლილებების განხორციელება 

დემოკრატიული ხერხებით ძნელად წარმოსადგენია. თუმცა რუსულმა 

ავტორიტარიზმმა ვერც თურქული სტილის მოდერნისტულ ავტორიტარიზმად 

გარდაქმნა მოახერხა. რუსეთმა მის წინამოდერნისტულ ფორმასთან 

დაბრუნება არჩია. 

რუსეთის ისტორიის საკვანძო მომენტებში რუსმა ლიბერალებმა 

და დემოკრატებმა ცვლილებების გამოწვევა ვერ მოახერხეს: ისინი 

ცვლილებების იმედს განასახიერებდნენ, თუმცა ცვლილებებში წესებისა და 

ინსტიტუტების შეცვლის ნაცვლად, რეჟიმის ან მმართველების ჩანაცვლებას 

გულისხმობდნენ. ძლიერი, მოდერნისტული დღის წესრიგის გარეშე 

„სისტემა“ არქაულ, ერთპიროვნული მმართველობის ფორმას დაუბრუნდა. 

(შესაძლოა ეს ლიბერალებს უნებურად გამოუვიდათ, მიუხედავად ამისა, 
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შედეგზე პასუხისმგებლობა მათ ეკისრებათ). 

რუსეთი ერთპიროვნული მმართველობის სისტემას დაუბრუნდა, თუმცა 

ეს ამჯერად საბაზრო ეკონომიკის ელემენტებსაც შეიცავდა. რუსი 

„სისტემური ლიბერალები“ მმართველი ჯგუფის ნაწილი გახდნენ და 

„სისტემის“ ახალი მოდელის ლეგიტიმაცია მოახდინეს, რითიც რუსეთში 

ლიბერალიზმის დისკრედიტაციას შეუწყვეს ხელი. ავტორიტარულ რეჟიმში 

ინტეგრაციის პარალელურად ლიბერალურდემოკრატიულ იდეოლოგიაზე 

განუწყვეტელმა აპელირებამ ოლიგარქთა და ძალოვანთა კავშირზე 

დაფუძნებული ერთპიროვნული მმართველობის ალტერნატივის შექმნა 

გამორიცხა: როგორ უნდა შექმნილიყო ლიბერალური ოპოზიცია მაშინ, 

როცა ლიბერალები თავად იყვნენ ავტორიტარული სისტემის ნაწილი?

რამდენად შეუწყობდა ხელს ცვლილებებს ლიბერალთა მიერ მეტი 

პრინციპულობის გამოჩენა? ამის განსაზღვრა რთულია, მაგრამ პასუხი 

სავარაუდოდ უარყოფითია. თუმცა იმის თქმა შეიძლება, რომ ამ შემთხვევაში 

ლიბერალურიდემოკრატიის ჩამოყალიბება პოლიტიკურად შესაძლებელ 

პერსპექტივად დარჩებოდა. დასავლეთის მხარდაჭერამ ელცინის 

„რეფორმებისადმი“, რომლებიც კორუმპირებული და ოლიგარქიული 

მმართველობის მქონე რეჟიმის რეპროდუქციის საშუალებად იქცა, 

ლიბერალურდემოკრატიის მოდელის დისკრედიტაცია მოახდინა და 

დასავლეთის რუსეთისადმი დამოკიდებულებას უარყოფითი კონოტაცია 

შესძინა.

სხვა საზოგადოებების შემთხვევაში, დემოკრატიული ტრანსფორმაციისთვის 

საჭირო პირობების ნაკლებობა ლიდერების ან რეფორმატორთა ჯგუფის 

გაბედულმა ნაბიჯებმა აანაზღაურეს. როგორც ხუან ლინცი წერდა: „ჩვენ ვერ 

გამოვრიცხავთ ამ აუცილებელი ფაქტორების პოლიტიკური ინიციატივითა 

და დღის წესრიგით ჩანაცვლებას“.6

რუსეთში ბორის ელცინმა რუსული „სისტემის“ ახალი იმპერიული ინკარნაციის 

საკონსტიტუციო ჩარჩო მოამზადა, რაშიც ლიბერალებისა და დემოკრატების 

მხარდაჭერაც მიიღო. მოკლედ რომ ვთქვათ, რუსეთის ერთპიროვნული 

მმართველობის სისტემის შემქმნელი პუტინი არ ყოფილა. მან ელცინის მიერ 

შექმნილი სისტემა გამოიყენა, თუმცა ბევრი ახალი შტრიხი შესძინა!

6 Democracy’s Victory and Crisis, ed. By Axel Hadenius, Cambridge University Press, 
1997 p 408
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ორაზროვანი სამყარო

„სისტემის“ თვითგადარჩენის უმთავრეს ინსტრუმენტად საგარეო პოლიტიკა 

იქცა. კრემლისთვის საგარეო პოლიტიკას რამდენიმე პარალელური 

ფუნქცია აკისრია. პირველი, პერსონიფიცირებული ავტორიტარიზმისთვის 

კეთილგანწყობილი საერთაშორისო გარემოს შექმნაა. მეორე, კრემლის 

განკარგულებაში არსებული რესურსების შემცირების პირობებში მათი 

კომპენსირებაა და საგარეო პოლიტიკის რეჟიმის გარშემო საზოგადოების 

კონსოლიდირებისა და რუსული პოლიტიკური კლასისთვის დასავლეთის 

სისტემაში გავლენის მოპოვებაში ხელშეწყობისთვის გამოიყენება. მესამე, 

რუსეთის ეკონომიკისთვის საჭირო რესურსებზე წვდომის და მმართველი 

კლასის კეთილდღეობის უზრუნველყოფაა.

ის ფაქტი, რომ საგარეო პოლიტიკას შიდა პოლიტიკური ფუნქციები 

აკისრია, რაც ჩვეულებრივ სოციალური და ეკონომიკური პოლიტიკის 

ფუნქციაა, ადასტურებს, რომ „სისტემას“ მოდერნიზაციის შესაძლებლობა 

ამოწურული აქვს და მისი ერთადერთი საზრუნავი საკუთარი არსებობის 

გახანგრძლივებაა. ხალხის ყურადღების სოციალურეკონომიკური 

პრობლემებიდან საგარეო პოლიტიკის დღის წესრიგზე გადატანა, 

დასავლეთის მიერ რუსეთის დამცირებაზე მუდმივი აპელირება და მეზობელ 

ქვეყნებთან საომრად შემზადება მიუთითებს იმ ილუზიებზე, რომლებსაც 

კრემლი რუსეთის ნამდვილი პრობლემების გადაწყვეტად განიხილავს. ამას 

რუსეთი კიდევ უფრო ღრმად შეყავს იმ ცივილიზაციურ ჩიხში, რომლიდანაც 

გამოსვლა ისედაც რთული ამოცანა იყო. 

ზესახელმწიფოს სტატუსის შენარჩუნება კრემლის საგარეო პოლიტიკის 

უმნიშვნელოვანესი ამოცანაა. ამ ამოცანის მისაღწევი ყველაზე დამაჯერებელი 

გზა კი ახალი გლობალური წესრიგის შექმნაში რუსეთის თანამონაწილეობა 

და ჩართულობაა. 2015 წლის დეკემბერში მიცემულ ინტერვიუში პუტინმა 

ღიად განაცხადა, რომ კრემლის პრიორიტეტი „გეოპოლიტიკურ ბრძოლაში“ 

გამარჯვება და „საერთაშორისო სამართალზე დამყარებული წესების 

დამკვიდრებაა“. „გლობალურ ქაოსთან“ გამკლავება, ომისა და მშვიდობის 

საკითხზე გაუთავებელი დებატები ცნობილი საბჭოთა ხრიკია. არავინ 

იცის რამდენი დრო დასჭირდება დასვლეთს, სანამ აღმოაჩენს, რომ 

მოლაპარაკებები დროს გასაყვანად იყო თავიდანვე ჩაფიქრებული. თუმცა 

ამ შემთხვევაშიც კი შესაძლებელია მოიძებნონ ისინი, ვინც ამ პროცესს 

სასარგებლოდ ჩათვლის. 
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რუსეთის პოლიტიკურ ელიტაში და საზოგადოებაში გაბატონებული აზრის 

მიხედვით დღეს არსებული გლობალური წესრიგი უსამართლო და „ნეო

ვერსალის სინდრომის“ გამომწვევია. დიდი ხნის განმავლობაში კრემლის 

მთავარი მოთხოვნა გლობალური წესრიგის რუსეთისთვის საერთაშორისო 

ასპარეზზე უფრო საპატიო ადგილის დათმობა იყო. სულ ეს არის! ჩინეთისკენ 

„შეტრიალება“, BRICSის ალტერნატიულ გლობალურ ძალად ჩამოყალიბება 

და სხვა მსგავსი ზღაპრების ერთადერთი დანიშნულება დასავლეთის 

მოსკოვის მოთხოვნებისადმი მეტი ყურადღების გამოწვევაა იყო. „თუ არადა 

პეკინს შევეკვრებით!“, ისმის კრემლის მუქარა, რომელსაც ამ ბოლო დროს 

სულ უფრო თვალშისაცემად აკლია დამაჯერებლობა (რა თქმა უნდა, ახალი 

დიალოგი კრემლის პირობებით უნდა დაიწყოს).

რას გულისხმობს „ახალი მსოფლიო წესრიგი“, რომელსაც კრემლი ასე 

დაჟინებით სთავაზობს საერთაშორისო თანამეგობრობას? კრემლი ამ 

საკითხში მაქსიმალურ ბუნდოვანებას ინარჩუნებს. პუტინი ხშირად საუბრობს 

იალტის შეთანხმებაზე, რომელმაც გლობალური გავლენის სფეროების 

დანაწილებისა და ლეგიტიმაციის წყარო იყო. მისთვის ახალი იალტის 

შეთანხმებაში რუსეთის მონაწილეობას უფლებას ნაცისტურ გერმანიაზე 

გამარჯვება აძლევს. საინტერესოა რამდენად სჯერა თავად პუტინს, რომ 

მოსკოვი შეძლებს საზღვრების კიდევ ერთხელ შეცვლას და აღმოსავლეთ 

ევროპასა და ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებზე კონტროლის 

დაბრუნებას? დასავლეთთან, ირანთან და სუნიტურ ქვეყნებთან ერთად 

ახლო აღმოსავლეთის დანაწილებას? ეს ნაკლებად სავარაუდოა. 

რიტორიკა არაფერს ნიშნავს. კრემლი სამაგალითო პოსტპოსტმოდერნულ 

პოლიტიკას აწარმოებს, რომელიც ურთიერთწინააღმდეგობრივი 

გადაწყვეტილებებითა და პრინციპებსა და ნორმებს, ომსა და მშვიდობას, 

რეალობასა და იმიტაციას, მოკავშირესა და მტერს, კანონსა და უკანონობას, 

შიდა და გარე კონფლიქტებს შორის გამყოფი ხაზების წაშლით ხასიათდება. 

კრემლს შეუძლია ომი დაიწყოს, შემდეგ კი მშვიდობის დამყარების საკუთარი 

ხედვა თავადვე წარმოადგინოს. 

კრემლთან დაახლოებული ექსპერტები ძალღონეს არ იშურებენ 

რუსეთის საგარო პოლიტიკისთვის „ახალი იდეების“ ჩამოყალიბებისა და 

შეთავაზებისთვის. ამ იდეების ნაწილი ადეკვატურობის ტესტად ან ირონიის 

გრძნობის გამოცდად შეიძლება ჩაითვალოს. განა სხვა რა რეაქცია შეიძლება 

მოყვეს რუსეთისთვის „საერთაშორისო მშვიდობის“ ან „თავისუფალი 

არჩევანის“ დამცველის როლის მინიჭების წინადადებას? ასევე უცნაურია 

რუსეთის „მიუმხრობელთა“ მოძრაობის ლიდერისა და სუვერენიტეტის 

პრინციპის მცველის ერთდროულად განხილვის იდეაც: როგორ შეიძლება 
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ქვეყანა სუვერენიტეტის დაცვასა და ახალი ალიანსის ლიდერობას 

ერთდროულად ითხოვდეს?7 ეს ძალიან პუტინურია! 

როგორც ჩანს, კრემლი ჰობსისეული მსოფლიო წესრიგის მისეულ ვერსიას 

გვთავაზობს: ის არა საერთაშორისო შეთანხმებებზე და ნდობაზე, არამედ 

მოთამაშეთა ორაზროვნებაზე, მათი ზრახვების გაურკვევლობაზე და 

მოულოდნელი მოქმედებისადმი მზაობაზეა დაფუძნებული. ამ წესრიგს 

იალტის შეთანხმებასა და ვენის კონგრესთან საერთო არაფერი აქვს. 

ამ საერთაშორისო ურთიერთობების თანამშრომლობითი სისტემების 

შემქმნელები დადებულ პირობებს ასრულებდნენ, არავის უნდოდა 

შეთანხმების დამრღვევის როლი ეკისრა. ახლა კრემლი შეთანხმების 

პირობების ინტერპრეტაციის უფლებას ითხოვს. ამავე დროს, რუსეთის 

მმართველ კლასს სურს გლობალიზაციის სიკეთეებით ისარგებლოს და 

დასავლეთზე გავლენის მოხდენის საშუალება მათივე საზოგადოებების 

შიგნიდან ჰქონდეს. ეს არის გლობალური წესრიგი რუსულ ყაიდაზე! კრემლის 

ტექნოლოგებთან შედარებით მაკიაველი სკოლის მოსწავლეს ჰგავს. 

კრემლის მიერ შემოთავაზებული მსოფლიო წესრიგი პოსტკომუნისტურ 

სამყაროზე ბუნდოვანია, მაგრამ ეს სხვა სახის ორაზროვნებაა, 

რომელიც აგრესიული მოთამაშის მიერ ძალადობრივი ზეწოლისადმი 

მზაობას ითვალისწინებს. გერმანიასა და საფრანგეთის მიერ უკრაინაში 

რუსეთის სამხედრო აგრესიისა პარალელურად მოსკოვის სამშვიდობო 

მოლაპარაკებების მაგიდასთან მიღებამ კრემლს მის მიდგომასთან 

დასავლეთის შეგუების შთაბეჭდილება შეუქმნა. 

ამ შთაბეჭდილებას მოსკოვის სირიული ავანტიურაც აძლიერებს. კრემლს 

მიაჩნია, რომ დასავლეთი და განსაკურებით ევროპა იძულებული იქნება 

მისი თამაში ითამაშოს. რა თქმა უნდა, ეს ქიმერაა, თუმცა თუ ამ ქიმერას 

კრემლის ქცევის მოწესრიგება შეუძლია, რატომაც არა? 

კრემლის არსენალში მისი დღის წესრიგის შესრულების ბევრი ინსტრუმენტია. 

მზად უნდა ვიყოთ, რომ კრემლი ერთს იტყვის და მეორეს გააკეთებს. ძველი 

სიმბოლოები და ქცევის წესი მოსკოვის მიერ თავისუფალი ინტერპრეტაციების 

საგანია, რომლებიც კრემლის მოცემულ ვითარებაში მისაღწევ მიზანზეა 

დამოკიდებული. ამას გარდა, კრემლი აგრესიული ქმედებისთვისაც მზადაა, 

რაც თავაზიანობას, კომპრომისებსა და დიპლომატიურ ეტიკეტს მიჩვეული 

დასავლეთის დაბნეულობასა და შოკს იწვევს.

2020 წლის დასაწყისში პუტინმა გაეროს უშიშროების საბჭოს წევრი 

7 https://globalaffairs.ru/articles/dokladniuvsheonovyhideyahvideo/
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ქვეყნების თანამშრომლობითი მოდელის იდეა წამოჭრა. ამ იდეამ მისი 

ადრესატები საგონებელში ჩააგდო. თუმცა შემდეგ თამაშში მონაწილეობას 

დათანხმდნენ, კრემლის გაღიზიანება არავის სურდა. კრემლის ხედვაში 

რუსეთის მმართველ წრეებს დასავლეთთან დაპირისპირებისა და მისგან 

იზოლაციის დასრულება უკანდახევის შთაბეჭდილების შექმნის გარეშე 

სურთ. მაშინაც კი, როცა კრემლი ფანჯრების დალეწვით იმუქრება, 

მიზანი უცვლელია: დასავლეთის რუსეთის მსოფლიოს უმაღლეს ლიგაში 

სრულუფლებიან მოთამაშედ მიღებაზე დათანხმება! 

სჯერა კი პუტინს მისი ამ „დიადი პროექტის“ გამოსვლის თუ თავს გლობალურ 

კაზინოში მოთამაშედ განიხილავს? ამას აღარანაირი მნიშვნელობა აღარ 

აქვს. ხშირად დასმული კითხვები „რას ფიქრობს პუტინი?“ და „ვინ არის 

მისტერ პუტინი?“ ახლა დროის კარგვაა, მისი რიტორიკაც და მოქმედებაც მისი 

სისუსტეების დაფარვის და შეცდომაში შეყვანის მცდელობებია. დარწმუნებული 

ვარ, კრემლის ტექნოლოგებს ამ უსასრულო „პუტინიადის“, „სისტემის“ 

ლოგიკასა და მისი თვითგადარჩენის ტაქტიკაზე მსჯელობის ნაცვლად პუტინის 

მოტივაციებში გარკვევის მცდელობების, გაგრძელება ძალიან გაახარებთ. 

ამ მოცემულობაში ბევრი გაურკვევლობაა: რამდენად ადეკვატურად 

აფასებს კრემლი რეალობასა და მისი მოქმედებების შესაძლო შედეგებს; 

მისი თავშეკავების უნარი; დასავლეთის უნარი გაერკვეს კრემლის გეგმებში 

და ერთიანი ფრონტით გამოვიდეს; და ბოლოს, რუსეთის ეკონომიკური 

რეცესიისა და სოციალური მღელვარების მზარდი მასშტაბი. 

პოსტპოსტმოდერნული გაურკვევლობა მომხრეებსა და მიმდევრებს 

დასავლეთშიც ნახავს — განსაკუთრებით მათ შორის ვინც ვერ იტანს 

ნორმატიულ დოგმატიზმს, მოხიბლულია ბოლო რამდენიმე ათწლეულის 

საგარეო პოლიტიკის პრაგმატული ხასიათით და ა.შ. ასეთი ბუნდოვანი 

წესრიგი იდეალურია რუსეთის რანტიეთა კლასისთვის დასავლეთის 

ქვეყნების „ლონდონგრადებთან“ კავშირების შენარჩუნების პარალელურად 

რუსეთის საზოგადოების დასავლური ნორმებისგან იზოლაციისთვის. 

ის პუტინის რეჟიმს საშუალებას აძლევს საკუთარი ლეგიტიმაცია ანტი

დასავლურობაზე დააფუძნოს და ამავე დროს მოლაპარაკებების მაგიდასთან 

დასავლეთის ქვეყნებთან იჯდეს. ეს ორაზროვანი მსოფლიო „სისტემას“ 

დასავლეთის შეკავების საშუალებას მათი საზოგადოებების დაუცველობის 

შესახებ ფიქრის გარეშე აძლევს. რა დიდებული გამოგონებაა: ფასი დაბალი, 

ჯილდო მაღალი! ცივი ომი ამასთან შედარებით სიგიჟედ ჩანს. ბევრად სჯობს 

მოწინააღმდეგე მუქარით გადმოიბირო და საკუთარი თვითგადარჩენის 

საქმეში შეატანინო წვლილი.
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უნდა ვაღიაროთ, რომ რუსული „სისტემა“ ცივი ომის შემდგომ რეალობასთან 

ადაპტირებისთვის ლიბერალურ ცივილიზაციაზე მეტად მარჯვე აღმოჩნდა. 

დასავლეთის მობილიზაციასა და ლიბერალური იდენტობის განმტკიცებას 

საბჭოთა კავშირის მსგავსი იდეოლოგიური ოპონენტის არსებობა, მისი 

შეკავების აუცილებლობა უწყობდა ხელს. სცენიდან საბჭოთა კავშირის 

გასვლის შემდეგ, არ აღმოჩნდა არცერთი საფრთხე, მათ შორის არც 

ტერორიზმი, რომელიც საკმარისად საშიში იქნებოდა რეფორმირების 

სტიმულის მიცემისთვის. საშიში მოწინააღმდეგის არარსებობამ დასავლეთის 

ლიდერ შეერთებულ შტატებს საერთაშორისო ასპარეზზე ნაკლები 

აქტიურობისკენ უბიძგა. შეიქმნა გეოპოლიტიკური ვაკუუმით რუსეთზე მეტად 

აღმავლობის გზას დამდგარმა ჩინეთმა ისარგებლა. 

ამასობაში რუსულ „სისტემას“, რომელმაც თვითგადარჩენის ახალი 

მექანიზმი სიცრუეზე ააგო, შეცდომაში შეყავს ისინი, ვინც იგი საბოლოოდ 

დამარცხებულად ჩათვალა. ზოგჯერ ეს სტრუქტურა მართლაც ტოვებს 

შთაბეჭდილებას, რომ დიდი დღე აღარ უწერია და განადგურების პირასაა, 

როგორც ეს პუტინის ოპონენტებს უნდათ რომ სჯეროდეთ. თუმცა ეს 

შეცდომაა! „სისტემამ“ დაამტკიცა, რომ ძალიან მტკიცე კონსტრუქციაა. მისმა 

მდგრადობამ პოლიტიკური გადაგვარებისა და ცივილიზაციების დასასრულის 

შესახებ ჩვენი შეხედულებების გადახედვისკენ უნდა გვიბიძგოს. 

განსაცვიფრებელია იმის გააზრება, თუ რა თავისუფლად იყენებს საკუთარი 

მიზნებისთვის ლიბერალური დემოკრატიისადმი ასე მტრულად განწყობილი 

სისტემა დასავლეთის ფინანსურ და ტექნოლოგიურ შესაძლებლობებს. 

მართალია ანალოგიური პრაქტიკა ჯერ კიდევ პეტრე პირველის დროს 

დამკვიდრდა და რუსეთის იმპერიას მთელი მისი არსებობის განმავლობაში 

ახასიათებდა, თუმცა ანალოგიური პრაქტიკა საბჭოთა კავშირის პირობებშიც 

მეორდებოდა, როგორც ამას 1930იან წლებში საბჭოთა ეკონომიკისა და 

სამხედრო შესაძლებლობების გაუმჯობესებაში დასავლეთის აქტიური 

ჩართულობა მიგვითითებს. 

დღეს დასავლეთთან როგორც ურთიერთობის, ისე დაპირისპირების 

რუსული ტაქტიკა ახალ ელემენტს შეიცავს, ეს რუსული ელიტების 

დასავლეთში პიროვნული ინტეგრაციაა. ერთი მხრივ, ასეთი ტაქტიკის მიზანი 

ლიბერალურ ცივილიზაციასთან მაქსიმალური სიახლოვეა; მეორე მხრივ, 

დასავლეთის რესურსებზე წვდომა და მის სოციალურ ქსოვილში შეღწევა 

მისი საზოგადოების დასუსტებისთვის გამოიყენება.
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ძაბრის ლოგიკა

შევეხოთ „სისტემის“ მახეებსაც. კრემლის პოსტმოდერნისტული ტაქტიკა 

წარმატებული ბევრ სფეროში შეიძლება აღმოჩნდეს, მაგრამ მისმა 

ფათერაკიანმა იმპროვიზაციებმა შესაძლოა მისი დასასრული დააჩქაროს 

და დანარჩენ მსოფლიოსაც სავალალო შედგები მოუტანოს. 

სახეზეა რუსეთის მიერ ძაბრის ლოგიკით მოქმედება. კრემლი პრობლემას 

ქმნის, ხოლო მისი მოგვარებისას, კიდევ უფრო მძიმე პრობლემებს იწვევს. 

2014 წლის მარტში ყირიმის ანექსიამ პუტინის პოპულარობა გაზარდა. 

ანექსიას უკრაინის წინააღმდეგ გამოუცხადებელი ომის დაწყება მოჰყვა, 

რომელმაც მსოფლიოს ყურადღება ყირიმიდან აღმოსავლეთ უკრაინაზე 

გადაიტანა, მაგრამ მძიმე შედეგები მოუტანა რუსეთს და მისი საერთაშორისო 

იზოლაცია გამოიწვია. კრემლმა უკრაინის კრიზისიდან გამოსავლის ძიება 

დაიწყო და სირიულ ჭაობში შეტოპა. 

სირიის „პროექტი“ მიზნად რუსეთის მსოფლიოს უმაღლეს ლიგაში დაბრუნება 

და საერთაშორისო იზოლაციის დაძლევა იყო. მარგინალი ქვეყანა 

ზესახელმწიფო ვერ იქნებოდა. კრემლის „ძალისმიერი არშიყის“ ტაქტიკას, 

რომელიც სასურველი პარტნიორის დიალოგზე და თანამშრომლობაზე 

დათანხმებას იძულებით ითვალისწინებს, დასავლეთის ლიდერები 

მოსკოვთან ახალი გარიგების აუცილებლობაში უნდა დაერწმუნებინა. 

სირიის ომში რუსეთის ჩართვამ ახლო აღმოსავლეთის დესტაბილიზაცია 

გაამძაფრა, გაიზარდა ტერორიზმის საფრთხე რუსეთში, გაუარესდა 

ურთიერთობები თურქეთთან. დღეს სირია რუსეთის პრობლემის 

ექსპერტებს რუსეთისა და ჩინეთის პარტნიორობის შესახებ გაკეთებული 

თამამი შეფასებების გადახედვა სჭირდებათ. კრემლის გეგმის მიხედვით 

პეკინთან დაახლოებას მისი იზოლაციიდან გამოსვლისთვის უნდა შეეწყო 

ხელი, თუმცა ამასობაში მოსკოვმა თავი ჩინეთის უმცროსი პარტნიორის 

როლში აღმოაჩინა. დასავლეთის ჩინეთთან ურთიერთობების გაუარესება 

და პეკინთან ამერიკის „ახალი ცივი ომი“ რუსეთს ადრე თუ გვიან რთული 

არჩევანის წინაშე დააყენებს. ეს არ ნიშნავს რომ მოსკოვი ჩინეთთან 

წინააღმდეგობაში მხარს შეერთებულ შტატებს დაუჭერს, მაგრამ რუსულ 

ელიტას, რომელიც დასავლეთთან ურთიერთობის გაუმჯობესებას 

ცდილობს, ჩინეთთან პარტნიორობის გადააზრება მოუწევს. ჩინეთთან 

„მეგობრობაზე“ გახშირებული საუბრების მიუხედავად, მოვლენების ამ 
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სცენარით განვითარების შიში სულ უფრო შესამჩნევია მოსკოვში.8 ეს შიში 

არცთუ უსაფუძვლოა, რუსეთის ჩინეთზე დამოკიდებულებიდან გამოყვანა, 

შესაძლოა მართლაც გვიანი იყოს.

რუსეთს დასავლეთის ფინანსური და ტექნოლოგიური შესაძლებლობების 

გამოყენება და ენერგომატარებლების მიმწოდებლის როლის შესრულება 

სჭირდება. მეორე მხრივ, „სისტემა“ „კოლექტიურ დასავლეთს“ მტრად 

ეკიდება და მის შეკავებას ცდილობს. უკრაინულმა კრიზისმა კრემლს ამ 

ორ პლატფორმაზე ერთდროულად თამაში გაურთულა. ალყაში მოქცეული 

„ციხესიმაგრე რუსეთის“ კონცეფციის შენარჩუნებისთვის საჭირო ნაბიჯები 

კრემლის დასავლეთთან „დიდი ვაჭრობის“ შესაძლებლობებს ამცირებს. 

კიდევ ერთი მახე, დასვლეთის თვალსაზრისიდან, „ხრიკი22“ს9 ჰგავს: 

ნებისმიერი გარიგება რომელიც კრემლს გლობალური თამაშის წესების მისი 

შეხედულებისამებრ ინტერპრეტაციის საშუალებას მისცემს დასავლეთის 

პრინციპებისა და გლობალური უსაფრთხოების საზიანო იქნება. ამავე 

დროს, გარიგებაზე უარის თქმამ კრემლს ჩინეთთან ერთად უფრო 

აგრესიული მოქმედებისკენ შეიძლება უბიძგოს. დღეს ძნელად მოიძებნება 

ლიბერალური დემოკრატია, რომელიც თავს ბირთვულ სახელმწიფოსთან 

დაპირისპირებისთვის მზად შეიძლება თვლიდეს. 

ამგვარად, კრემლის თვითგადარჩენის ავანტიურების საბოლოო შედეგი 

ძნელი განსასაზღვრია. ფაქტია, რომ მოსკოვმა საგარეო პოლიტიკით ქვეყნის 

შიგნით განცდილი წარუმატებლობების კომპენსირება ვერ მოახერხა. 

პირიქით, საგარეო პოლიტიკის პრობლემები დამატებით ტვირთად იქცა, 

მაშინ როცა მოსკოვი ეკონომიკურ რეცესიასთან და ცხოვრების დონის 

გაუარესებასთან გამკლავებას ცდილობს. „სისტემის“ საძირკველში 

პირველი ბზარები გაჩნდა. შემცირებულმა რესურსებმა და იმ გარე ძალების 

წინააღმდეგობამ, რომლებიც რუსეთის გავლენის სფეროების აღიარებაზე 

უარს აცხადებენ, რუსეთის მიერ ზესახელმწიფოს სტატუსის მოპოვების 

შესაძლებლობები შეამცირა. 

კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია ის ტენდენცია, რომელიც რუსეთის 

მოსახლეობაში ბოლო წლების განმავლობაში გამყარდა: მათთვის მათი 

8 როგორც ბობო ლო წერს, „კრემლი უფრთხის ჩინეთზე დამოკიდებულების 
გაზრდას, რასაც პეკინის საგარეო პოლიტიკური ამბიციები და რუსეთისა და 
ჩინეთის ურთიერთობების უთანასწორო ხასიათი ამძაფრებს”. Bobo, Lo, Global 
Order in the Shadow of the Coronavirus: China, Russia and the West 
It’s time to rethink global governance and its priorities, https://www.lowyinstitute.org/
publications/global-order-shadow-coronavirus-china-russia-and-west

9 იგულისხმება ჯოზეფ ჰელერის 1961 წელს გამოცემული რომანი „ხრიკი22“, 
რომელიც მასში მოყვანილი ლოგიკური პარადოქსით არის ცნობილი.
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ქვეყნის სტატუსი არა სამხედრო ძალასთან და გავლენის სფეროებთან, 

არამედ ეკონომიკურ კეთილდღეობასთან ასოცირდება. რუსების 

უმრავლესობას არ სურს „ციხესიმაგრეში“ ცხოვრება და რუსეთს 

დასავლეთის პარტნიორად მოიაზრებს. „ლევადას ცენტრის“ მონაცემებით 

რუსეთში გამოკითხულთა 80%თვის დასავლეთი „რუსეთის მეგობარია“. 

ევროპასა და შეერთებულ შტატებს „მტერს“ გამოკითხულთა მხოლოდ 3% 

თვლის.10 ეს საყურადღებო უნდა იყოს მათთვის, ვინც დასავლეთში რუსებს 

ლიბერალური ცივილიზაციისადმი მტრულად განწყობილად თვლის. 

დესტაბილიზაციის საფრთხის წინაშე კრემლმა სტაბილურობის ძიება 

დაიწყო. კომუნისტური რეჟიმისგან განსხვავებით „სისტემას“ არ შეუძლია 

თავი იდეოლოგიის თუ მასშტაბური რეპრესიების საშუალებით გაიტანოს. 

პოსტსაბჭოთა პერიოდში სისტემა საკუთარი თავის ლეგიტიმაციას 

გარანტირებული შედეგის მქონე არჩევნების მეშვეობით ახდენდა. 

დროთა განმავლობაში არჩევნების გაყალბებამ „სისტემის“ დასუსტება 

დაიწყო. შეუზღუდავი ვადის მქონე პერსონიფიცირებული ძალაუფლების 

და არჩევნებს შორის წინააღმდეგობრივი ლოგიკის გადაწყვეტისთვის 

2020 წლის ზაფხულში კრემლმა საკონსტიტუციო ცვლილებები გაატარა, 

რომელთა მიზანი პუტინის „სამუდამო“ პრეზიდენტობის ლეგიტიმაციაა. 

პრობლემების გადაწყვეტის ნაცვლად თავი ახალმა სირთულემ იჩინა: 

საკონსტიტუციო შესწორებებმა არჩევნებით ლეგიტიმაციის პრინციპი 

გააუქმა, თუმცა სანაცვლოდ არაფერი შემოუთავაზებია. „ძაბრის ლოგიკამ“ 

კიდევ ერთხელ იჩინა თავი!

2020 წელს რუსეთში განვითარებულმა მოვლენებმა აჩვენეს, რომ კრემლის 

მიერ ნანატრი სტატუსკვო ილუზია შეიძლება ყოფილიყო. საპროტესტო 

მოძრაობამ და რეპრესიებმა, რომლებიც პრეზიდენტ ლუკაშენკოს 

მიერ საპრეზიდენტო არჩევნების გაყალბებას მოჰყვა, ავტორიტარული 

ლიდერების მიერ ლეგიტიმაციის არჩევნების გზით მოპოვების სირთულე 

გამოააშკარავა. არჩევნების შედეგების დაუფარავი გაყალბება ბელარუსის 

მოქალაქეებისთვის მიუღებელი აღმოჩნდა. ავტორიტარი ლიდერი, 

რომელიც არჩევნებს ფარსად აქცევს ადრე თუ გვიან დიქტატორად იქცევა. 

აღმოჩნდა, რომ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებს შორის ტოტალიტარული რეჟიმის 

მიღებისთვის მზად ყველა არ ყოფილა. 

რუსეთის პერსონიფიცირებული ძალაუფლების სტრუქტურას ბევრი 

სუსტი წერტილი აღმოაჩნდა. მიუხედავად ამისა, მათ, ვინც „სისტემის“ 

განადგურებას ელის, იმედგაცრუება ელის. საზოგადოებრივი აზრი 

კოგნიტიური დისონანსის შთაბეჭდილებას ქმნის. ერთი მხრივ, პუტინისადმი 

10 https://www.fontanka.ru/2020/02/18/022/
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ნდობა მოსახლეობაში შემცირებულია. მეორე მხრივ, გამოკითხულთა 58% 

პუტინის პრეზიდენტობას დადებითად აფასებს.11 ეს შიზოფრენია ხალხის 

განწყობისა და დაბნეულობის ამსახველია, არსად ჩანს პოლიტიკური ძალა, 

რომელიც თავს პუტინის რეჟიმის ალტერნატივად დაიმკვიდრებდა. 

ასეა თუ ისე, არაფერი მიუთითებს „სისტემის“ საბჭოთა რეჟიმის მსგავს 

კატასტროფულ დასასრულს. სავარაუდო სცენარი საზოგადოების ხანგრძლივ 

და მტკივნეულ გადაგვარებას მოასწავებს, რომელიც მას წინააღმდეგობის 

უნარის გარეშე დატოვებს. 

ეს არ ნიშნავს, რომ პუტინის რეჟიმის დესტაბილიზაცია ან სულაც დამხობა 

გამორიცხულია. რუსეთში დღეს მიმდინარე პროცესების შედეგებზე საუბარი 

ნაადრევია. სრულმასშტაბიანი კრიზისის შემთხვევაში შესაძლოა მოწმენი 

გავხდეთ პროცესების, რომლებიც რუსეთის ოპონენტებისთვისაც კი 

სავალალო შედეგების მომტანი იქნება.

ალტერნატიული პოლიტიკური ძალების არარსებობის გარდა „სისტემას“ 

სიცოცხლისუნარიანობას კიდევ რამდენიმე ფაქტორი უნარჩუნებს: 

სახელმწიფოს დაშლის შიში, დემორალიზებული და დანაწევრებული 

ოპოზიციისადმი უნდობლობა და სტაბილურობის განცდა, რომელიც 

ცხოვრების დონის დაცემის მიუხედავად ჯერ კიდევ სახეზეა.

კიდევ უფრო საინტერესო და საყურადღებოა ის საგარეო ფაქტორი, 

რომელიც „სისტემის“ სტაბილურობის განცდას ქმნის. დემოკრატიის 

მოდელის პოლიტიკური დასუსტება, ევროპული ნორმატიული პროექტის 

(ევროკავშირის) კრიზისი და მისაბაძი მაგალითის არარსებობა „სისტემას“ 

საკუთარი გადაგვარების შედეგებთან თავადვე გამკლავების საშუალებას 

აძლევს.

სახეზე პარადოქსული სიტუაციაა: დასავლური ცივილიზაცია რუსეთის 

პერსონიფიცირებული ძალაუფლების სისტემის მკვებავი აღმოჩნდა. 

რუსეთის რეალობის გაგების უუნარობა, ინტელექტუალური სიზარმაცე და 

გულუბრყვილობა, დრომოჭმული მითებისა და აქსიომების, რუსეთისა და 

რუსების ცვლილების შეუძლებლობის რწმენა – დასავლეთის ანალიტიკური 

წრეებისთვის დამახასიათებელი ეს თვისებები „სისტემის“ გადარჩენისთვის 

ხელსაყრელ გარემოს ქმნის. შინაარსობრივი ხაზი, რომელიც კრემლთან 

შემრიგებლური პოლიტიკის და „გადატვირთვის“ მომხრეებს ახასიათებს 

მარტივი და არაერთხელ გამეორებულია: თუ ბირთვული არმაგედონის 

თავიდან აცილება გვინდა, კრემლის მოთხოვნები უნდა გავითვალისწინოთ 

11 https://www.levada.ru/2020/07/29/odobrenieorganovvlastiidoveriepolitikam/
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და შევეგუოთ ისეთ რუსეთს, როგორსაც ის დღეს წარმოგვიდგენს. 

პრაგმატისტები ამტკიცებენ, რომ ვლადიმირ პუტინი დღეს რუსებისთვის 

დამახასიათებელი „ღრმად ფესვგამდგარი ნაციონალისტური ტრადიციების“ 

ჩარჩოში მოქმედებს. პუტინის ნებისმიერი მემკვიდრე ამ ნაციონალისტური 

და აგრესიული კურსის გამგრძელებელი იქნება. შესაბამისად, რუსეთს 

ცვლილება არ უწერია.12

ამ არგუმენტის გათვალისწინება, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია. მართლაც, 

რუსეთის მიერ დასავლური მსოფლმხედველობისა და პრინციპების 

გაზიარების უსასრულო ლოდინისა და ფუჭი იმედების შემდეგ, რუსეთი 

დასავლეთისა და მის ღირებულებათა მიმართ კვლავ კონფრონტაციულ 

გზას ადგას. აქ ორი კითხვა ჩნდება. პირველი: რატომ იყო წარუმატებელი 

რუსეთთან დაახლოების ყველა მცდელობა? იქნებ ამაში „კოლექტიური 

დასავლეთის“ პასუხისმგებლობაცაა. მეორე: თუ რუსეთი უცვლელია, რის 

საფუძველზე ვამტკიცებთ, რომ დიპლომატია და შემრიგებლობა რუსეთთან 

მომავალ კონფლიქტებს აგვარიდებს?

დასკვნა, რომლის მიხედვით რუსეთი „ვერასდროს შეიცვლება“ 

ეწინააღმდეგება რუსულ საზოგადოებაში განწყობების ცვლილებას, 

რაც დასავლეთთან მეგობრული ურთიერთობის სურვილში და 

კეთილდღეობისკენ სწრაფვაში გამოიხატება. რუსეთში გამოკითხულთა 

67%ს საკუთარ ქვეყანას განვითარებული ეკონომიკით უფრო დადებითად 

აფასებს, ვიდრე გლობალური გავლენის ცენტრად.13 ამ ვითარებაში 

დასავლეთის მიერ კრემლთან თანამშრომლობის გზების ძიება რუსი 

მოსახლეობის განწყობას ეწინააღმდეგება, ტრანსფორმაციის პროცესს 

აფერხებს და რუსული პოლიტიკური კლასის რეტროგრადი ნაწილის 

სასიკეთოდ მოქმედებს.14

მკითხველი იკითხავს, რისი შეთავაზება შეიძლება ამის ნაცვლად? 

დასაწყისისთვის, დასავლეთმა უნდა შეასრულოს ის, რასაც თავად ქადაგებს 

და კრემლის დაკრულზე აღარ უნდა იცეკვოს. ანალიტიკურმა წრეებმა 

უნდა გადააფასონ ის მითები, რომლებსაც ჯერ კიდევ ებღაუჭებიან. ერთ

ერთი ყველაზე პოპულარული მითი მათ შორის, დასავლეთის ლიბერალურ 

12 https://www.politico.com/news/magazine/2020/08/05/openletterrussiapolicy391434

13 https://lenta.ru/news/2018/11/06/derjava/

14 აქ დავეთანხმები დევიდ კრამერს, რომელიც არგუმენტს „მიიღეთ რუსეთი, 
როგორიც არის“ პასუხობს, რომ „ამერიკის უნარი რუსეთში ცვლილებების 
გამოწვევისთვის უკიდურესად შეზღუდული შეიძლება იყოს, მაგრამ დღევანდელ 
რუსეთთან შეგუება, რაც რეპრესიების, კლეპტოკრატიისა და აგრესიის მიღებას 
ნიშნავს, პუტინს რაიმეს შეცვლის სურვილს ბოლომდე დაუკარგავს.“ David Kramer, 
No, Now Is Not the Time for Another Russia Reset, https://www.politico.com/news/
magazine/2020/08/11/russiaresetresponseopenletter393176 
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ქვეყნებთან სავაჭრო და ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავების 

დადებითი ეფექტია რუსეთზე. სინამდვილეში ეკონომიკური ურთიერთობების 

გაღრმავება ერთპიროვნული მმართველობის ტრადიციული ფორმის 

ჩამოყალიბებას ეხმარებოდა. აქ არც ეკონომიკური ურთიერთობების 

გაწყვეტაა გამოსავალი. მიზანი ისეთი ეკონომიკური თანამშრომლობის 

მიღწევაა, რომელიც საერთაშორისო კლეპტოკრატების ნაცვლად რუსეთში 

კანონიერებაზე დაფუძნებული წესრიგის ჩამოყალიბებას შეუწყობს ხელს. 

დასავლეთთან დიალოგი და „დაახლოებისკენ“ მოწოდებები ავტორიტარულ 

სისტემებს ეხმარება. იქნებ ღირდეს დაფიქრება, რატომ ხდება ასე სანამ 

პრაგმატისტები მათ საყვარელ გზას დაადგებიან და კვლავ „დაახლოებაზე“ 

ისაუბრებენ. ახლა „დაახლოების“ დღის წესრიგი განახლებულია: რუსეთთან 

საერთო „სტრატეგიული ხედვის“ შემუშავების გარდა, პრაგმატისტები 

მზად არიან „რუსეთისა და დასავლეთის კონფლიქტის“ ორივე მხრიდან 

„სანდო პიროვნებების“ დახმარების კონფიდენციალური დიალოგით 

მოგვარებისთვის. მათ, ვინც რუსეთის გაგება და მისი მოქმედების განსაზღვრა 

ვერ მოახერხა, ახლა მათი მარცხის შედეგების „მოგვარება“ სურს. გარდა 

ამისა, თუ ვაღიარებთ, რომ რუსეთი და დასავლეთის მიმართ მისი განწყობა 

ვერასდროს შეიცვლება, რამდენად შესაძლებელი და მიზანშეწონილია 

„საერთო სტრატეგიულ ხედვაზე“ საუბარი? 

და ბოლოს, როდის უნდა აგონ დასავლეთში რუსეთის საკითხზე მომუშავე 

ანალიტიკოსებმა და მკვლევარებმა პასუხი მათი შეფასებების სიმცდარის 

გამო? რომელიმემ აღიარა დაშვებული შეცდომა? ასეთი საქციელი ძალიან 

სასარგებლო იქნება ანალიტიკური წრეების რეპუტაციის აღსადგენად. 

რუსეთში მიმდინარე ცვლილებებისთვის ალღოს აღების უუნარობა რო

გორც რუსეთის, ისე დასავლეთის პოლიტიკური და ანალიტიკური წრეების 

დამახასიათებელია. ეს პრობლემების მიჩქმალვის ან მათი გადაწყვეტის 

იმიტაციის გამომწვევია. ეს ხდება უკრაინის კრიზისის შემთხვევაშიც, რომელ

საც დიდი გავლენა ექნება ევროპულ უსაფრთხოებაზე, გეოპოლიტიკურ 

ლანდშაფტზე და დასავლეთსა და ლიბერალურ სამყაროს შორის ცივი

ლიზაციურ შეჯახებაზე. ნუ მოვიტყუებთ თავს, რომ პუტინის წასვლა ან 

მოსკოვისა და დასავლეთის სხვა რომელიმე საკითხზე თანამშრომლობა 

უკრაინის პრობლემას მოაგვარებს. 

ყოველ შემთხვევაში, უნდა გვესმოდეს, რომ რუსული „სისტემა“ საკუთარი 

გადარჩენის ბრძოლისთვის მზადაა და კვლავაც ინარჩუნებს ამისთვის 

საჭირო ძალას, რაშიც მას დასავლეთის ორაზროვნება და უნებისყოფობა 

ეხმარება. ბრძოლა სხვადასხვა ფორმას მიიღებს. დღესდღეობით ყველაზე 
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ეფექტური ფორმა გლობალიზაციის და რუსეთის ელიტების დასავლეთში 

ინტეგრაციით, დასავლეთის პოლიტიკური, ინტელექტუალური სისუსტეებით 

და სისტემური კრიზისით სარგებლობაა. 

დასავლეთის პოლიტიკის ძველი მეთოდები აღარ მუშაობს. დროა 

დასავლეთმა გამოიღვიძოს და დაემშვიდობოს „დაახლოების“ ილუზიებს. 

ეფექტური არც ცივი ომის დროინდელი შეკავებისა და იზოლაციის 

რეცეპტების გამოყენება იქნება. დღეს ურთიერთდამოკიდებულების 

განსხვავებულ რეალობაში ვცხოვრობთ. დრომოჭმული მოდელების 

ამოთხრით, „მითოლოგებმა“ შეიძლება წამიერ გამარჯვებას მიაღწიონ, 

თუმცა ამაში გაცილებით დიდი ფასის გადახდა მოუწევთ. 

ერთი რამ ნათელია: რუსეთის ტრაექტორიის რეალისტურად დანახვა და 

გააზრება, რაც 21ე საუკუნის მთავარი ამოცანა შეიძლება იყოს, შეუძლებელი 

იქნება რუსეთის საკითხზე მომუშავე პოლიტიკური და ინტელექტუალური 

წრეების საფუძვლიანი თვითრეფლექსიის გარეშე, როგორც რუსეთში, ისე 

მის ფარგლებს გარეთ.
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პანდემია, 
დემოკრატია და 

შეერთებული 
შტატები:  

გავლენა შავი ზღვის 
რეგიონზე
დევიდ	კრამერი
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დევიდ	კრამერი

დევიდ კრამერი აშშ სახელმწიფო მდივნის დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების დარგში 
ყოფილი მოადგილე, „ფრიდომ ჰაუსის“ ყოფილი პრეზიდენტი, ფლორიდის საერთაშორისო 
უნივერსიტეტის სტივენ გრინის საერთაშორისო და საჯარო პოლიტიკის სკოლის ევროპისა 
და ევრაზიის მიმართულების ხელმძღვანელი და ვაცლავ ჰაველის ადამიანის უფლებების 
პროგრამის უფროსი მკვლევარია. 
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2020 
წლის შესახებ ისტორიულ ცნობებში კოვიდ19ის 

პანდემიას განსაკუთრებული ადგილი დაეთმობა. 

ვირუსმა უმძიმესი შედეგები გამო  იწვია: 9 ივნისის 

მდგომარეობით მსოფლიოში ვირუსით დაინფიცირების შემთხვევებმა 7 

მილიონს მიაღწია, მათ შორის 400000 დაიღუპა. მოსალოდნელია ვირუსის 

გავრცელების მეორე ტალღა და შესაბამისად, ამ რიცხვების გაზრდაც. 

პანდემიამ მძიმე დარტყმა მიაყენა ეკონომიკას. 40 მილიონი ამერიკელი 

უმუშევრად მხოლოდ შეერთებულ შტატებში დარეგისტრირდა. ვირუსის 

გავრცელების რისკის შემცირებისთვის დაწე სებულმა მკაცრმა შეზღუდვებმა 

მსოფლიოს ეკონომიკას დიდი ზიანი მიაყენა.

მსხვერპლისა და ეკონომიკური ზიანის გარდა პანდემიამ დემოკრატიული 

განვითარებაც დაამუხრუჭა. „ეკონომისტის“ თანახმად, 80ზე მეტ ქვეყნის 

აღმსასრულებელ ხელისუფლებას საგანგებო მდგომარეობაში მოქმედების 

პრაქტიკულად შეუზღუდავი ძალაუფლება გადაეცა. ვერავინ უარყოფს, 

რომ უპრეცედენტო მდგომარეობა, რომელშიც დღეს აღმოვჩნდით 

საგანგებო ზომების მიღებას საჭიროებს, თუმცა გვერდს ვერც იმ რისკებს 

ავუვლით, რომლებიც ხელისუფლების კონტროლისა და ზედამხედველობის 

მექანიზმების გარეშე დატოვებას ახლავს თან. 

მოსკოვისა და პეკინის მიერ გამოქვეყნებული სტატისტიკა პანდემიის 

შემთხვევაშიც არასაიმედო გამოდგა, თუმცა ოფიციალური სტატისტიკის 

სანდოობა ეჭვქვეშ მათზე ბევრად დემოკრატიული ქვეყნების შემთხვევაშიც 

დადგა. სტატისტიკის ხელოვნური გაუმჯობესების ცდუნებას ბევრმა 

დემოკრატიულმა ქვეყანამაც ვერ გაუძლო. ვითარებას ამძიმებს 

ჟურნალისტებზე გახშირებული თავდასხმები, რაც ობიექტური ინფორმაციის 

გავრცელებას კიდევ უფრო ართულებს, დეზინფორმაციისა და შეთქმულების 

თეორიების გავრცელებას კი ხელს უწყობს. რიგ შემთხვევებში ეს ლეტალურ 

შედეგებს იწვევს. 

დემოკრატიული განვითარება პანდემიამდეც გვარიანად შეფერხებული 

იყო. 14 წელია „ფრიდომ ჰაუსი“ პოლიტიკური უფლებებისა და სამოქალაქო 

თავისუფლებების მდგომარეობის გაუარესებას აფიქსირებს. პანდემია ამ 

სტაბილურად უარყოფით ტენდენციას, სავარაუდოდ, გააუარესებს.
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განსაკუთრებით ცუდი კვირა

ივნისის პირველი კვირა დემოკრატიისა და ტრანსატლანტიკური 

ურთიერთობებისთვის განსაკუთრებით მძიმე აღმოჩნდა, თუმცა 

ამ შემთხვევაში პანდემია არაფერ შუაში იყო. კვირის დასაწყისში 

პრეზიდენტმა ტრამპმა იმ ამერიკულ ქალაქებში, რომლებიც ჯორჯ 

ფლოიდის მკვლელობით გამოწვეულმა საპროტესტო აქციებმა მოიცვა, 

შეიარაღებული ძალების შეყვანის აუცილებლობაზე დაიწყო საუბარი. 

ამავე დროს, ტრამპმა უსაყვედურა გუბერნატორებს, რომლებსაც 

საპროტესტო ტალღის პირისპირ პასიურობასა და სისუსტეში დასდო 

ბრალი. თავდაცვის მინისტრმა მარკ ესპერმა გუბერნატორებს „ბრძოლის 

ველზე დომინირებისკენ“ მოუწოდა. 

თეთრი სახლის გვერდზე მდებარე ტაძართან პრეზიდენტისთვის ფოტო

სესიის უზრუნველსაყოფად პოლიციამ და უსაფრთხოების სამსახურმა 

ლაფაიეტის სკვერში შეკრებილი მშვიდობიანი მანიფესტანტები დაარბიეს. 

ეს შეერთებული შტატების კონსტიტუციის პირველი მუხლით დაცული 

უფლების დემონსტრაციული დარღვევა იყო. ანტაგონიზმის გაღვივებისა და 

აგრესიული რიტორიკის გამოყენებამ გადამდგარ სამხედრო მეთაურებს, 

მათ შორის ყოფილ თავდაცვის მდივანს, ჯიმ მატისს, პრეზიდენტის საჯარო 

კრიტიკისკენ უბიძგა. ყოფილმა სახელმწიფო მდივანმა, კოლინ პაუელმა, 

დონალდ ტრამპს სიცრუეში დასდო ბრალი. 

კვირის ბოლოს, 5 ივნისს, გავრცელდა ინფორმაცია ტრამპის მიერ 

გერმანიაში განლაგებული ამერიკული სამხედრო კონტინგენტის 

შემცირების თაობაზე. ტრამპის ინიციატივით, იქ დისლოცირებულ 34500 

სამხედრო მოსამსახურეს 9500 უნდა გამოკლებოდა. ამ გადაწყვეტილების 

მიღების ზუსტი მიზეზები ჯერ უცნობია. ტრამპსა და ანგელა მერკელს შორის 

დაძაბული ურთიერთობა წლების განმავლობაში უარესდებოდა. თავდაცვის 

ბიუჯეტი, კლიმატური ცვლილებები, „ჩრდილოეთის ნაკადი II“, სავაჭრო 

ურთიერთობები — უთანხმოების მიზეზები მრავლად იყო. რადიკალურად 

განსხვავებულია ტრამპისა და მერკელის მიდგომები დიპლომატიური 

ურთიერთობების მიმართაც. ამ განსხვავებების თვალსაჩინო მაგალითი იყო 

შეერთებული შტატების ყოფილი ელჩის, რიჩარდ გრენელის ქცევა, რომლის 

შეერთებულ შტატებში დაბრუნებასაც გერმანელები უჩვეული ენთუზიაზმით 

შეხვდნენ. მერკელმა უარი თქვა ტრამპის მიერ ზაფხულში დანიშნულ „დიდი 

შვიდეულის“ შეხვედრაში მონაწილეობაზე. 
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მიზეზთა დამოუკიდებლად, ამერიკული სამხედრო კონტინგენტის მოკა

ვშირეების გაფრთხილებისა და მათთან კონსულტაციის გარეშე შემც

ირება უარყოფითი სიგნალია ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის სხვა 

წევრებისთვისაც. რას მიანიშნებს ეს ნატოს წესდების მეხუთე მუხლთან 

მიმართებაში? მოკავშირეებზე თავდასხმის შემთხვევაში მათი დახმა

რებისადმი მზაობა ეჭვისქვეშ ჯერ კიდევ 2018 წლის ივლისში დადგა, როცა 

„ფოქს ნიუსის“ ტელეწამყვანმა, ტაკერ კარლსონმა, პრეზიდენტ ტრამპს 

ჰკითხა, თუ რატომ უნდა დაღუპულიყვნენ ამერიკელი ჯარისკაცები ნატოში 

ახლად გაწევრიანებული მაკედონიის გამო. 

„ვთქვათ, ნატოში შარშან გაწევრიანებულ მონტენეგროს თავს დაესხნენ. 

რატომ უნდა წავიდეს ჩემი შვილი მონტენეგროში და თავი გაწიროს ამ 

ქვეყნისთვის?“, შეეკითხა მას კარლსონი.

„იცით, მონტენეგრო პატარა ქვეყანაა, მაგრამ იქ ამაყი ხალხი ცხოვრობს. 

საკმარისია ისინი ვინმეზე გაბრაზდნენ და რამე მოიმოქმედონ და გილოცავთ, 

მესამე მსოფლიო ომში ხართ.“

როგორც მეხუთე მუხლის ეჭვქვეშ დაყენებას, ისე გერმანიაში კონტინგენტის 

შემცირების გადაწყვეტილებას მიესალმება რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ 

პუტინი. ასეთი ქცევა გვახსენებს ორი წლის წინ ჰელსინკიში გამართულ 

ტრამპისა და პუტინის ერთობლივ პრესკონფერენციას. ჟურნალისტის მიერ 

2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთის ჩარევის შესახებ დასმულ 

შეკითხვაზე ტრამპმა ამერიკის უსაფრთხოების სამსახურების დასკვნებს 

გვერდი აუარა და პასუხში პუტინის მიერ გამოთქმული ვერსია გაიმეორა.

ბოლო დროს ტრამპი და პუტინი ერთმანეთთან ბევრს საუბრობენ. 1 ივნისს, 

ავადსახსენებელ ფოტოსესიაზე გასვლამდეც, ტრამპი რუსეთის პრეზიდენტს 

ესაუბრა. ტრამპმა უკვე საჯაროდ განაცხადა, რომ ის „დიდი შვიდეულის“ 

მომავალ შეხვედრაზე პუტინის მოწვევას აპირებს. ამ წინადადებას 

უარყოფითად შეხვდნენ შვიდეულის სხვა წევრები, მათ შორის კანადა, 

გერმანია და გაერთიანებული სამეფო. რამდენად შესაძლებელია ამ ბოლო 

საუბრისას ტრამპს პუტინთან გერმანიიდან ჯარისკაცების გამოყვანაც 

განეხილა?
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გავლენა დემოკრატიაზე 
და ტრანსატლანტიკურ 
ურთიერთობებზე

ცხადია ეს ყველაფერი დემოკრატიასა და ტრანსატლანტიკურ ურთი

ერთობებზე ნეგატიურად აისახება. ევროპელ პარტნიორებთან და 

მოკავშირეებთან ურთიერთობა საუკეთესო ფორმაში არც პანდემიამდე 

ყოფილა. მარტში ტრამპმა ევროპიდან შეერთებულ შტატებში მგზავრობა 

შეზღუდა. როგორც გაირკვა, ეს მან ევროპელების გაფრთხილების გარეშე 

გააკეთა. შეერთებულმა შტატებმა მინიმალური დახმარება აღმოუჩინა 

მძიმე მდგომარეობაში ჩავარდნილ ესპანეთსა და იტალიას, რამაც ჩინეთსა 

და რუსეთს პროპაგანდისტული ოპერაციებისთვის გაუხსნა ასპარეზი. 

ვაშინგტონის მიერ დატოვებული ვაკუუმის შევსების შესაძლებლობით 

მოსკოვმა დაუყოვნებლივ ისარგებლა.

პანდემიის უმძიმეს შედეგებთან მებრძოლი ევროპელების მიმართ 

გამოჩენილი უყურადღებობით ტრამპმა ამერიკის საერთაშორისო პოზიციები 

დააზიანა. მრავალი კვლევა აჩვენებს, რომ ამერიკისადმი დადებითი 

განწყობები ევროპის ქვეყნების უმეტესობაში სუსტდება. ჯორჯ ფლოიდის 

მკვლელობის მომდევნო დღეებში ბერლინში, მადრიდში, პარიზში და 

ევროპის სხვა ქალაქებში მდებარე შეერთებული შტატების საელჩოებთან 

ჯორჯ ფლოიდის მხრდამჭერი, პოლიციური ძალადობისა და დონალდ 

ტრამპის პოლიტიკის საწინააღმდეგო საპროტესტო აქციები გაიმართა. 

ტრამპის ყურადღება ახლა მომავალ არჩევნებში გამარჯვებაზეა გადართული. 

არსებობს საშიშროება „ამერიკა უპირველეს ყოვლისა“ „მხოლოდ 

ამერიკით“ ჩანაცვლდეს. პუტინსა და სი ძინპინს ამაზე მეტად ცოტა რამ თუ 

გაახარებს. ამავე დროს აღსანიშნავია, რომ ჩინეთის კომუნისტური პარტიის 

შემთხვევაში ტრამპს არც კრიტიკა დაუშურებია – შეერთებულ შტატებში 

შექმნილი მძიმე ვითარება ვინმეს უნდა დაბრალებოდა.

მიდგომა განსხვავებულია პუტინის შემთხვევაში. აქ ტრამპი ჯიუტად ვერ 

ამჩნევს რუსეთის ლიდერის აგრესიულ პოლიტიკას: ომს უკრაინაში, 

საოკუპაციო ხაზის გადაწევას საქართველოს ტერიტორიის სიღრმეში, 

ასადისა და ჰაფტარის კრიმინალური რეჟიმების მხარდაჭერას სირიასა და 

ლიბიაში. პუტინი აგრძელებს ოპოზიციის ლიდერებისა და სამოქალაქო 

აქტივისტების დევნას რუსეთში. სამწუხაროდ, ტრამპის მიერ შეერთებულ 
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შტატებში გამოვლენილი ავტოკრატიული მიდრეკილებები აძნელებს პუტინის 

ანტიდემოკრატიულ ქმედებებზე ადეკვატური პასუხის გაცემას. 

მსგავს ტენდენციებს აქვს ადგილი ევროპაშიც. უნგრეთის პარლამენტმა 

პრემიერმინისტრი ვიქტორ ორბანი შეუზღუდავი უფლებამოსილებით 

აღჭურვა. ამ უფლებამოსილებების მისი მთავრობის კრიტიკოსებისა და 

ოპოზიციის წინააღმდეგ გამოყენებაში მას ხელს ვერაფერი შეუშლის.

ხელისუფლების სამიზნედ იქცნენ ჟურნალისტები რუსეთსა და თურქეთში. 

მათი დევნა ამჯერად მათ მიერ ვირუსის შესახებ დეზინფორმაციის 

გავრცელების ბრალდებით მართლდება. რეპრესიულ ზომებს ვერც 

სამედიცინო პერსონალი გადაურჩა. დროის მოკლე მონაკვეთში კრიზისის 

ცუდი მართვის გამო ხელისუფლებისადმი კრიტიკულად განწყობილი სამი 

რუსი ექიმი „ფანჯრიდან გადავარდა“.

ამ დროს ტრამპს რასობრივი კონფლიქტით გამოწვეული საპროტესტო 

ტალღის შეკავება უწევს. ტრამპის მიერ მომავალი არჩევნების ლეგიტიმაციაში 

ეჭვის შეტანამ, ამომრჩეველთა რიცხვის შემცირების მცდელობებმა და 

კონგრესისადმი მისმა უნდობლობამ შეერთებული შტატები სამაგალითი 

დემოკრატიის ნაცვლად დასაცინად აქცია. ეს იმათ მოედანზე გადაგდებული 

ბურთია, ვინც შეერთებულ შტატებს ფარისევლოაბაში და ორმაგი 

სტანდარტების გამოყენებაში ადანაშაულებს. 

„აირიშ თაიმსის“ ჟურნალისტმა ფინლან ო’ტულმა დაწერა, რომ „ქვეყანა, 

რომელსაც ტრამპი მისი სიდიადის დაბრუნებას შეპირდა, ასე საცოდავად 

არასდროს გამოიყურებოდა.“ როგორ უნდა შეძლოს შეერთებულმა 

შტატებმა დემოკრატიაზე, თავისუფლებასა და ადამიანის უფლებებზე სხვა 

ქვეყნებთან საუბარი, როცა ამერიკისადმი პატივისცემას ის ხალხი კარგავს, 

ვისთვისაც ის ზნეობრივი და პოლიტიკური მაგალითი იყო? პოლიციისა და 

სამხედროების მიმართ „ქუჩებში დომინირების“ მოწოდებებით ტრამპი 

ავტორიტართა კვალს მიყვება. მან შეერთებული შტატების რეპუტაცია 

შებღალა, მნიშვნელოვნად გაართულა დემოკრატიის აქტივისტებისა და 

ადამიანის უფლებების დამცველების საქმე.

თუმცა არიან მოგებულებიც. ჩინეთის, რუსეთისა და ირანის ლიდერებს, 

პირიქით, მათი გეგმების შესრულება მეტი სითამამით შეუძლიათ. როგორც 

„ფრიდომ ჰაუსმა“ ყოველწლიურ მოხსენებაში ჩაწერა:

„დემოკრატიული	განვითარების	მხარდამჭერებისთვის	შეერთებული	შტატები	

მხარდაჭერისა	და	შთაგონების	ტრადიციული	წყარო	იყო.	კონგრესი	ამ	

მიზნებისთვის	განკუთვნილი	პროგრამების	დაფინანსებას	განაგრძობდა.	დღეს	
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ძნელია	იმის	თქმა,	რომ	დემოკრატიის	პრინციპებსა	და	ადამიანის	უფლებებზე	

დაფუძნებულ	საგარეო	პოლიტიკას	ტრამპის	ადმინისტრაციაც	აგრძელებს…	

ეს	პრობლემა	გააღრმავა	დემოკრატიული	ნორმებისა	და	სტანდარტების	

დასუსტებისთვის	თავად	შეერთებულ	შტატებში	ბოლო	რამდენიმე	წლის	

განმავლობაში	გადადგმულმა	ნაბიჯებმა.	ამერიკის	პრეზიდენტისა	და	სხვა	

პოლიტიკური	ლიდერების	მიერ	თავისუფალი	პრესის,	კანონის	უზენაესობისა	

და	ამერიკული	დემოკრატიის	სხვა	ფუნდამენტური	ელემენტების	წინააღმდეგ	

გამოყენებული	აგრესიული	რიტორიკა	კითხვის	ნიშნის	ქვეშ	აყენებს	ამერიკის	

ლეგიტიმაციას	მოუწოდოს	სხვა	მთავრობებს	ადამიანის	უფლებებისა	და	

თავისუფლებების	დაცვისკენ.“

გავლენა შავი ზღვის ქვეყნებზე

შავი ზღვის ქვეყნებისთვის ეს ამბები კარგს არაფერს მოასწავებს. თუმცა 

არის პოზიტიური სიგნალებიც. იანვარში, თითქმის ორ წლიანი პაუზის შემდეგ 

თბილისში შეერთებული შტატების ახალი ელჩი, კელი დეგნანი, ჩავიდა. კიევში 

ელჩად პრეზიდენტმა ტრამპმა შესანიშნავი რეპუტაციის მქონე ყოფილი 

სამხედრო, გადამდგარი გენერალლეიტენანტი კის დეიტონი დანიშნა. 

უკრაინიდან გასულ წელს გამოწვეული მარი იოვანოვიჩის თანამდებობის 

დასაკავებლად დეიტონი ახლა სენატის მიერ მის დამტკიცებას ელოდება 

(ამ პერიოდში ელჩის მოვალეობას უილიამ ტეილორი ასრულებდა). ამ 

ორი ვაკანტური პოზიციის შევსებით შეერთებული შტატების რეგიონული 

დიპლომატია გაცილებით ეფექტური იქნება.

გვერდს ვერ ავუვლით ტრამპის ადმინისტრაციის მიერ უკრაინისთვის 

მისთვის ასე საჭირო მძიმე შეიარაღების მიწოდების ფაქტს. ამ შეიარაღების 

მიწოდებაზე კიევს ბარაკ ობამას ადინისტრაცია უარს რამდენიმე წლის 

განმავლობაში ეუბნებოდა. მიუხედავად ამ დადებითი ნაბიჯისა, ტრამპისა 

და მისი პირადი ადვოკატის, რუდი ჯულიანის ინტრიგებმა უკრაინა ამერიკის 

საშინაო პოლიტიკის ყველაზე ბინძურ თამაშებში გახვია. რა თქმა უნდა, 

ეს ორ სახელმწიფოს შორის ურთიერთობაზე ძალიან უარყოფითად 

აისახა. პრეზიდენტის იმპიჩმენტის განხილვის დასრულების შემდეგაც 

კი, რესპუბლიკელების მიერ კონტროლირებადი სენატის ორი კომიტეტი 

აპირებს გააგრძელოს შეერთებული შტატების ყოფილი ვიცეპრეზიდენტის, 

ჯო ბაიდენისა და მისი შვილის უკრაინაში შესაძლო უკანონო ქმედებების 



141

ძიება. ეს უკრაინის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობის გაუმჯობესების 

დამაბრკოლებელი იქნება.

1000ზე ნაკლები შემთხვევითა და 13 გარდაცვლილით, საქართველოს 

მთავრობა და მოქალაქეები პანდემიასთან გამკლავების მისაბაძ 

მაგალითებად იქცნენ. როგორც მეზობელი ქვეყნების დინამიკა ცხადყოფს, 

ინსტიტუტებისა და საზოგადოების პანდემიის ადრეულ ეტაპზევე დარაზმვამ 

საქართველოს უმძიმესი შედეგები ააცილა თავიდან. რუსეთში კოვიდ

19ის შემთხვევები ნახევარ მილიონს აღწევს, მეზობელ სომხეთში, 

რომლის მოსახლეობა საქართველოზე ნაკლებია, 14000 შემთხვევა და 217 

გარდაცვლილია (9 ივნისის მონაცემებით).

საქართველოს შემთხვევაში უმთავრესი საკითხი პანდემიის შემოდგომაზე 

გასამართ საპარლამენტო არჩევნებში ხმის მიცემის პროცესზე გავლენაა. 

ხელისუფლებამ ყველა პროცედურა ამომრჩევლებისთვის უსაფრთხოდ 

უნდა ჩაატაროს. ამომრჩევლებს არ უნდა მოუწიოთ საარჩევნო უფლებით 

სარგებლობასა და არჩევნებში მონაწილეობით საკუთარი თავის საფრთხეში 

ჩაგდებას შორის მძიმე არჩევანის გაკეთება. ეს საკითხი ახლა არჩევნების 

მოლოდინში მყოფ ყველა ქვეყანას, მათ შორის შეერთებულ შტატებსაც 

ეხება.

საქართველოს მთავრობამ უნდა შეასრულოს პოლიტპატიმრების 

გათავისუფლების დაპირებაც – ორი მათგანი, გიგი უგულავა და ირაკლი 

ოქრუაშვილი უკვე თავისუფალია, გიორგი რურუა კვლავ პატიმრობაშია. 

ახალი პარლამენტის ახალი წესით არჩევისთვის ოპოზიციამ და „ქართულმა 

ოცნებამ“ შეთანხმების შესრულება ბოლომდე უნდა უზრუნველყონ. სრულ

უფლებიანი ელჩი შეერთებულ შტატებს საშუალებას აძლევს ევროპელ 

მოკავშირეებს შეუერთდეს და მათთან ერთად გააგრძელოს საქართველოს 

დემოკრატიული განვითარების უწყვეტობაზე ზრუნვა. 

2020 წლის პირველ ნახევარში მომხდარმა დრამატულმა მოვლენებმა 

გულგრილი და უვნებელი არავინ დატოვა. წლის მეორე ნახევარი 

არანაკლებ დატვირთული ჩანს. პანდემიის შესაძლო მეორე ტალღის გარდა 

საქართველოში, შეერთებულ შტატებში და სხვა ქვეყნებში მნიშვნელოვანი 

არჩევნებია დაგეგმილი. დემოკრატია ავტორიტარიზმის მძიმე გამოწვევის 

წინაშეა. წლის პირველი ნახევარი მტკივნეული პერიოდი აღმოჩნდა. იმედია, 

მეორე ნახევარი ნაკლებად საზიანო და უფრო იმედისმომცემი იქნება.
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ტრანსატლანტიკური 
ურთიერთობები: 

ცუდიდან 
უარესისკენ. რა 

გველის მომავალში?
დევიდ	კრამერი



დევიდ	კრამერი

დევიდ კრამერი აშშ სახელმწიფო მდივნის დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების დარგში 
ყოფილი მოადგილე, „ფრიდომ ჰაუსის“ ყოფილი პრეზიდენტი, ფლორიდის საერთაშორისო 
უნივერსიტეტის სტივენ გრინის საერთაშორისო და საჯარო პოლიტიკის სკოლის ევროპისა 
და ევრაზიის მიმართულების ხელმძღვანელი და ვაცლავ ჰაველის ადამიანის უფლებების 
პროგრამის უფროსი მკვლევარია. 
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ე
რთი თვის განმავლობაში სახელმწიფო მდივანი მაიკ პომპეო 

ევროპაში ორჯერ ჩავიდა. პირველი ვიზიტისას ის დიდ ბრიტანეთსა და 

დანიას ეწვია, მეორე ჯერზე ის ჩეხეთში, ავსტრიაში, სლოვენიაში და 

პოლონეთში ჩავიდა. ეს ქვეყნები, ავსტრიის გარდა, ნატოს მნიშვნელოვანი 

წევრები და შეერთებული შტატების მოკავშირეები არიან. ძნელი მოსაძებნია 

ბრიტანელებსა და ამერიკელებს შორის არსებული ახლო ურთიერთობების 

მაგალითები. 

მიუხედავად ამ ინტენსიური გადაადგილებისა, პომპეოს ვიზიტების 

ნუსხაში ვერ აღმოაჩენთ გერმანიას. პრეზიდენტ ტრამპის მიერ გერმანიაში 

დისლოცირებული ამერიკული სამხედრო კონტინგენტის 12000 ჯარისკაცით 

შემცირების შემდეგ ბერლინში ამ გადაწყვეტილების ასახსნელად და 

ნეგატიური რეაქციის გასანელებლად არცერთი ამერიკელი მაღალი 

თანამდებობის პირი არ ჩასულა. მართალია ტრამპის პოლიტიკით 

უკმაყოფილო გერმანიის მოსახლეობის ნაწილს ამ გადაწყვეტილების 

წინააღმდეგ არაფერი აქვს, ოფიციალური ბერლინი ძალების გაყვანას 

გერმანიის, ნატოს და შეერთებული შტატების ინტერესების საზიანოდ 

თვლის. ეს მართლაც ასეა. 

წარუმატებლად დასრულდა თავდაცვის მდივნის, მარკ ესპერის, მცდელობა 

ამ გადაწყვეტილებით გამოწვეული ნეგატიური რეაქციები პოლონეთში 

და ბალტიის ქვეყნებში ამერიკული ძალების გაზრდის გეგმებზე საუბრით 

გაენელებინა. ტრამპმა პირდაპირ განაცხადა, რომ ეს გადაწყვეტილება 

გერმანიის მიერ თავდაცვის ხარჯების ქრონიკული სიმცირის და ბერლინის 

მიერ რუსეთთან ერთად გაზსადენის მშენებლობის საპასუხოდ მიიღო. 

ტრამპის ვიწრო ხედვაში ამერიკული ძალების გერმანიაში დატოვებით 

შეერთებული შტატები ამ ქვეყნის თავდაცვის ხარჯს სწევენ მაშინ, როცა 

ბერლინი ფულს რუსეთთან ურთიერთობის გაღრმავებაზე ხარჯავს. 

ამერიკის კონგრესმა სანქციები დაუწესა იმ კომპანიებს, რომლებიც 

„ჩრდილოეთის ნაკადი IIის“ გაზსადენის შექმნაზე მუშაობენ. მისი 

დასრულების შემდეგ რუსეთი შეძლებს თავიდან აირიდოს ბუნებრივი 

აირის ექსპორტი უკრაინის გავლით განახორციელოს. ამგვარად მოსკოვი 

2 მილიარდი აშშ დოლარის სატრანზიტო ხარჯს დაზოგავს. „ჩრდილოეთის 

ნაკადი II“ის ხსენებამდე ისიც უნდა ვთქვათ, რომ გერმანია არც 

დამთავრებული, თუმცა ჯერ კიდევ ნახევრად დატვირთულ „ჩრდილოეთის 

ნაკადი I“ის პროექტში უნდა ჩართულიყო, მაგრამ სანქციებმა შესამჩნევი 

დაღი დაასვა ვაშინგტონსა და ბერლინს შორის უკვე გართულებულ 

ურთიერთობას. მოკავშირე სახელმწიფოზე სანქციების დაწესებით 

უკმაყოფილო პროექტის გერმანელი მოწინააღმდეგეებიც კი არიან. 
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უნდა აღვნიშნოთ, რომ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობაში პრობლემებს 

უფრო ღრმა მიზეზები აქვს. როგორც ჩანს, ტრამპს გერმანიის კანცლერის, 

ანგელა მერკელის, მიმართ პირადი ანტიპათიაც გააჩნია. ეს მის სხვა ძლიერ 

ქალებთან ურთიერთობაში გამოვლენილ უარყოფით დამოკიდებულებას 

ჰგავს. ტრამპს გააბრაზა მერკელის უარმა პუტინი „დიდი შვიდეულის“ 

შემდეგ სამიტს დასწრებოდა, რომლისთვისაც წელს შეერთებულ 

შტატებს უნდა ემასპინძლა. ამასობაში, შეხვედრა კორონავირუსის გამო 

განუსაზღვრელი დროით გადაიდო. ტრამპის პირადმა დამოკიდებულებამ 

მეორეხარისხოვნად აქცია ის მნიშვნელობა, რომელიც გერმანიაში ძლიერი 

ამერიკული კონტინგენტის ყოფნას აქვს. გარდა ამისა, ეს დამოკიდებულება 

გერმანიაში და ევროპის სხვა ქვეყნებში შეერთებული შტატების 

პრეზიდენტისადმი ნეგატიურ განწყობას კიდევ უფრო აუარესებს. საქმე არც 

გერმანიდან ახლახან გამომგზავრებული შეერთებული შტატების ელჩის, 

რიჩარდ გრენელის, საჯარო კომუნიკაციის ნაკლებად დიპლომატიურმა 

სტილმა და ხისტმა მიდგომებმა გაადვილეს. 

წლის დასაწყისში, გერმანიიდან ძალების გამოყვანის გადაწყვეტილების 

გამოცხადებამდე „პიუს კვლევითი ცენტრის“1 მიერ ჩატარებულმა 

გამოკითხვებმა აჩვენა, რომ ტრამპს საერთაშორისო პოლიტიკის საკითხებში 

გერმანელთა მხოლოდ 13% ენდობოდა. მსგავსი მონაცემები გამოიკვეთა 

კონტინენტის სხვა ქვეყნებშიც: შვედეთში18%, საფრანგეთში 20%, 

ესპანეთში კი 21%. ტრამპისადმი ნდობა უმრავლესობამ, 51%მა, მხოლოდ 

პოლონეთში გამოხატა.

ტრამპის ადმინისტრაციის მიერ მიღებულმა ზოგიერთმა გადაწყვეტილებამ 

ევროპელთა იმედგაცრუება გამოიწვია. მათ შორის ტრანსატლანტიკურ 

ვაჭრობაზე გაზრდილმა ტარიფებმა, კლიმატური ცვლილებების შესახებ 

პარიზში მიღებული საერთაშორისო შეთანხმებიდან გამოსვლამ და ირანთან 

ბირთვული შეთანხმების გაუქმებამ. აღსანიშნავია, რომ გამოკითხვისას 

რესპონდენტებს ხუთი საერთაშორისო ლიდერის შეფასებას სთხოვდნენ: 

დონალდ ტრამპის, ანგელა მერკელის, ემანუელ მაკრონის, ვლადიმირ პუტინის 

და სი ძინპინის. ყველაზე მაღალი შედეგი, ნდობის 46%, ანგელა მერკელმა 

აჩვენა, დაბალი – ტრამპმა. მის მიმართ უნდობლობა 64%მა გამოხატა. პუტინის 

შედეგი 57% იყო. პრეზიდენტისადმი ასეთი უარყოფითი დამოკიდებულების 

მიუხედავად, ამერიკისადმი დადებითი განწყობა კვლავაც მაღალი იყო. ამავე 

დროს, უნდა აღინიშნოს, ტრამპის პოპულარობის ზრდა ევროპულ მემარჯვენე 

პარტიებში. ვითარება ტრამპის ევროკავშირისადმი დამოკიდებულებამაც 

დაამძიმა. პრეზიდენტმა ევროკავშირს მტერი უწოდა და შეერთებული 

1 https://www.pewresearch.org/global/2020/01/08/trumpratingsremainlowaround
globewhileviewsofusstaymostlyfavorable/
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შტატების მთავარ მეტოქედ დაასახელა. ტრამპი ევროკავშირის სავაჭრო 

პოლიტიკას უსამართლოდ და შეერთებული შტატებისთვის ინტერესების 

საზიანოდ თვლის. ამ შეხედულებებზე დაყრდნობით, ტრამპმა ევროკავშირთან 

სავაჭრო ტარიფები მნიშვნელოვნად გაზარდა, რითიც ტრანსატლანტიკური 

განხეთქილება კიდევ უფრო გააღრმავა. მართალია, შეერთებულ შტატებს 

ევროკავშირთან წარსულშიც ბევრი უთანხმოება ჰქონდა, თუმცა ასეთი 

აგრესიული დამოკიდებულება, არცერთ პრეზიდენტს გამოუხატავს. ევრო

პელთა მიერ ნატოს არასათანადო დაფინანსების კრიტიკასთან ერთად 

ამერიკისა და ევროპელ მოკავშირეთა ურთიერთობაზე უარყოფითად 

ევროპულ ინსტიტუტებზე მიტანილმა შეტევებმაც იმოქმედა. მერკელმა და სხვა 

ლიდერებმა შეერთებული შტატებისგან დისტანცირებაზე დაიწყეს საუბარი. 

ასეთი უთანხმოება მხოლოდ პუტინსა და სი ძინპინს აწყობთ. 

ტრამპმა პუტინისადმი უფრო მეტი კეთილგანწყობა გამოავლინა, ვიდრე 

სხვა ნებისმიერი ევროპელი მოკავშირისადმი. გვერდს ვერ ავუვლით, რომ 

მისმა ადმინისტრაციამ რამდენიმე მოსაწონი ნაბიჯი მართლაც გადადგა 

რუსეთთან ურთიერთობაში: მიეწოდა მძიმე შეიარაღება უკრაინას, 

გაძლიერდა ამერიკული სამხედრო შენაერთები პოლონეთსა და ბალტიის 

ქვეყნებში, გრძელდება სანქციები და ენერგომატარებლების მიწოდება 

ევროპული ქვეყნებისთვის. თუმცა, ტრამპი თავადვე ამცირებს და ასუსტებს 

ამ გადაწყვეტილებების დადებით შედეგებს. განსხვავება იკვეთება ტრამპის 

დამოკიდებულებას ევროპელებსა და პუტინისადმი. მისგან პუტინის 

კრიტიკას ვერასდროს გაიგებთ, იქნება ეს არჩევნებში ჩარევის თუ ავღანეთში 

ამერიკელ ჯარისკაცებზე თავდასხმისთვის თალიბებისთვის დაწესებულ 

ჯილდოებზე. ტრამპი შეიძლება ამტკიცებდეს, რომ მისი ადმინისტრაციის 

რუსეთისადმი დამოკიდებულება მის წინამორბედებზე მკაცრია, მაგრამ ამ 

განცხადებას მისი პუტინისადმი პირადი დამოკიდებულება უკარგავს აზრს.

პრობლემები ტრამპამდეც იყო, 
თუმცა ახლა ისინი უფრო მწვავეა

2003 წელს პრეზიდენტ ბუშის მიერ ერაყში სამხედრო ინტერვენციის 

გადაწყვეტამ შეერთებულ შტატებსა და ევროპელ მოკავშირეებს 

შორის განხეთქილების მიზეზად იქცა. გერმანია და საფრანგეთი 
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გადაწყვეტილებას საჯაროდ დაუპირისპირდნენ. ბუშს ძალისხმევა არ 

დაუშურებია ამ ქვეყნებთან და ზოგადად ევროპასთან ურთიერთობების 

გაუმჯობესებისთვის, თუმცა 2009 წლის იანვარში მისი საპრეზიდენტო ვადის 

დასასრული ევროპელებისთვის შვების მომგვრელი იყო. ევროპაში ბევრნი 

იყვნენ ისინი, ვისთვისაც ის თავზეხელაღებული კოვბოი იყო. ბარაკ ობამას 

გამარჯვებით გამოწვეული ენთუზიაზმს წინ რამდენიმე მძიმე გამოცდა 

მალევე ელოდა. პირველი, რუსეთთან „გადატვირთვის“ პოლიტიკა იყო. 

განსაკუთრებული უკმაყოფილება ამ ინიციატივამ აღმოსავლეთ ევროპაში 

გამოიწვია. საქმე ღია წერილის გამოქვეყნებამდე მივიდა, რომელშიც 

აღმოსავლეთ ევროპელი ლიდერები ობამას მისი ინიციატივებით 

გამოწვეულ საფრთხეებზე აფრთხილებდნენ. პოლონეთსა და ჩეხეთში 

რაკეტსაწინააღმდეგო სისტემების განლაგებაზე მისი წინამორბედის მიერ 

მიღებული გადაწყვეტილების გაუქმება ობამას ადმინისტრაციამ 2009 წელსვე, 

საბჭოთა კავშირის მიერ პოლონეთის დაპყრობის დღეს გამოაცხადა. ობამას 

მოსკოვის სასარგებლოდ ცალმხრივად გადადგმულმა ნაბიჯებმა გააჩინა 

განცდა, რომ ვაშინგტონის მზად იყო ევროპის ნაწილი რუსეთისთვის 

დაეთმო. არ უნდა გამოგვრჩეს 2011 წლის ცნობილი „შეტრიალება“ აზიისკენ, 

რომელსაც შემდგომში „გაწონასწორება“ უწოდეს, თუმცა უკვე გვიან იყო – 

ევროპელებისთვის ეს მათთვის ზურგის შექცევის მანიშნებელი იყო. 

ობამასა და ბუშის დროს ტრანსატლანტიკური კავშირები იდეალური 

მდგომარეობისგან ნამდვილად შორს იყო, მაგრამ გაცილებით გაუარესდა 

ტრამპის პრეზიდენტად არჩევის შემდეგ. მძიმე ვითარებაა ევროკავშირთან 

ურთიერთობებშიც, ტრამპის მულტილატერალური ორგანიზაციებისადმი 

მიკერძოებული დამოკიდებულება საქვეყნოდაა ცნობილი. ეჭვქვეშ დადგა 

შეერთებული შტატების ნატოს წევრი მოკავშირეებისთვის სამხედრო 

დახმარების გაწევის მზაობაც. „ფოქს ნიუსისადმი“ 2018 წელს მიცემულ 

ინტერვიუში ტრამპმა ნატოს ახალი წევრის, მონტენეგროს, სამხედრო 

დახმარების საკითხი საჯაროდ ეჭვქვეშ დააყენა.

უნდა ვაღიაროთ, რომ პრობლემები არც თავად ევროკავშირს აკლია. 

27 წევრქვეყანას შორის შეთანხმების მიღწევა თითქმის შეუძლებელია. 

როგორც დალიბორ როჰაჩი აღწერს: 

„შეერთებული	შტატებისთვის	მნიშვნელოვან	საკითხებზე,	რომლებშიც	

ევროკავშირს	დიდი	როლის	თამაში	შეუძლია,	საქმეს	ევროკავშირის	წვერთა	

შორის	აზრთა	სხვადასხვაობა	ართულებს.	ამ	უთანხმოებების	მიზეზი	არც	

ტრამპია	და	არც	ამერიკა.

ეს	გაერთიანებას	ქათმისა	და	კვერცხის	დილემის	წინაშეა.	ერთი	მხრივ,	

ევროკავშირი	მსოფლიოსა	და	განსაკუთრებით	შეერთებულ	შტატებს,	მისი	
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ინტერესების	გათვალისწინებას	სთხოვს.	მეორე	მხრივ,	ასეთი	აღიარებისთვის	

დიდს	ვერაფერს	აკეთებს.“2	

ამჟამად საარჩევნო რეიტინგები საპირისპიროს მეტყველებს, თუმცა თუ 

ტრამპი არჩევნებში ხელმეორედ გაიმარჯვებს, მან შესაძლოა შეერთებული 

შტატების ნატოდან გამოსვლის საკითხი დააყენოს. კანონიერი გზებით 

ამ მიზნის მიუღწევლობის შემთხვევაში, ტრამპმა ალიანსის დასრულების 

ალტერნატიული გზების გამონახვაც არ გამორიცხა. რუსეთის მეზობელი 

ნატოს წევრი ქვეყნებისთვის ეს განგაშის ზარის ტოლფასი იქნება, 

მოსკოვში კი ნამდვილად საზეიმო ექნებათ. ევროპის კონტინენტზე 70 წლის 

განმავლობაში შენარჩუნებული მშვიდობის ფონზე ასეთი შესაძლებლობის 

განხილვაც კი მტკივნეული იქნება. ნატოს პირველი გენერალური მდივნის, 

ლორდ ჰასტინგზ ლაიონელ ისმეის სიტყვებით რომ ვთქვათ, „საბჭოთა 

კავშირის გარეთ, შეერთებული შტატების შიგნით, ხოლო გერმანიის 

დაბლა“ შენარჩუნებისთვის შექმნილი ალიანსიდან შეერთებული 

შტატების გამოსვლა მისი დასასრულის ტოლფასი იქნება. დაირღვევა 

ტრანსატლანტიკური ურთიერთობები, ხელფეხი გაეხსნება პუტინს და 

საფრთხეში როგორც ნატოს წევრი, ისე არა წევრი ქვეყნები ჩავარდებიან. 

ტრამპი გააგრძელებს ევროკავშირის დაკნინებას, ის ურთიერთობების 

გაღრმავებას ცალკეულ ქვეყნებთან, პოლონეთთან, უნგრეთთან, დიდ 

ბრიტანეთთან, ინდივიდუალურად შეეცდება. ევროკავშირს პრობლემები 

ამერიკის პრეზიდენტის გარეშეც საკმარისზე მეტი აქვს. 

არჩევნების სხვაგვარად დასრულების ანუ ჯო ბაიდენის გამარჯვების 

შემთხვევაში, რასაც გამოკითხვები წინასწარმეტყველებენ, მისი საგარეო 

პოლიტიკის ერთერთი პრიორიტეტი მსოფლიოში, განსაკუთრებით კი 

ევროპაში, ამერიკის რეპუტაციის აღდგენა უნდა იყოს. მან უნდა გააუმჯობესოს 

ურთიერთობები საკვანძო მნიშვნელობის ევროპელ მოკავშირეებთან, 

დაადასტუროს შეერთებული შტატების ერთგულება ნატოს მიმართ და 

მე5 მუხლის შესრულების მზაობა. ბაიდენის გამარჯვების შემთხვევაში 

შეიცვლება პუტინთან საუბრის ტონი და გაიზრდება ვაშინგტონის მხარდაჭერა 

რუსეთის მეზობელი სახელმწიფოების, მათ შორის ნატოს არაწევრი 

ქვეყნების მიმართ. ბაიდენი გააძლიერებს კავშირს ევროკავშირთანაც, 

გამკაცრდება შეერთებული შტატების პოზიცია იმ ევროპული ქვეყნებისადმი, 

რომლებიც ავტორიტარიზმის სულ უფრო ძლიერ ნიშნებს ავლენენ. ის 

გამოაცოცხლებს ტრანსატლანტიკურ კავშირებს, დაასრულებს სავაჭრო 

ომებს და დამსახურებული პატივისცემით მოეპყრობა ამერიკის ევროპელ 

პარტნიორებსა და მოკავშირეებს. 

2 https://www.theamericaninterest.com/2020/05/12/whytransatlanticrelationsare
introuble/
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ახლად არჩეულ ბაიდენსა და ხელმეორედ არჩეულ ტრამპს შორის გან

სხვავება მნიშვნელოვანი იქნება, ეს დიდ გავლენას მოახდენს ტრანს

ატლანტიკურ ურთიერთობებზე. ასეთივე გავლენა ექნება საპრე ზიდენტო 

არჩევნების შედეგებს საქართველოზე და რეგიონის სხვა ქვეყნებზე.

რას ნიშნავს ეს საქართველოსა 
და რეგიონისთვის?

ბელარუსში შექმნილი ვითარება შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო 

არჩევნების დასრულებას ვერ დაელოდება. ქვეყნის უცვლელი მმართველის, 

ალექსანდრე ლუკაშენკოს მიერ 9 აგვისტოს გამართული საპრეზიდენტო 

არჩევნების შედეგების გაყალბებისა და ამით გამოწვეული მშვიდობიანი 

საპროტესტო აქციების დარბევის შემდეგ ბელარუსი დამოუკიდებლობის 

მოპოვების შემდეგ ყველაზე მძიმე კრიზისშია. ათასობით დემონსტრანტის 

დაპატიმრებამ და დაკავებულთა წამებამ შედეგი ვერ გამოიღო – საპროტეს

ტო ტალღა არ განელებულა.

დასავლეთის რეაქცია არაერთგვაროვანია, თუმცა ერთი პირობა ახლავე 

უნდა იყოს დაყენებული: ლუკაშენკოს მიერ ძალაუფლების შენარჩუნება 

ან ახალ არჩევნებში მონაწილეობა უნდა გამოირიცხოს. მისმა 26 წლიანმა 

მმართველობამ გააღარიბა ბელორუსის მოსახლეობა, დაუცველები 

დატოვა ისინი კორონავირუსის პანდემიის წინაშე, დასავლეთისგან 

იზოლაციით კი ქვეყანა მოსკოვის ნებასურვილზე დამოკიდებული 

გახადა. ბელორუსებისთვის ეს საკმარისი აღმოჩნდა. გართულებული 

ტრანსატლანტიკური ურთიერთობების პირობებში შეერთებულ შტატებსა და 

ევროკავშირს შორის კოორდინაცია პრობლემატური აღმოჩნდა.

შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა უნდა დაუყოვნებლივ 

მოითხოვონ ყველა დაკავებულის გათავისუფლება, ლუკაშენკოსა და 

მისი მთავრობის წევრებს კი სანქციები უნდა დაუწესდეს – არჩევნების 

გაყალბებას, საპროტესტო აქციებზე გამოსულ მოქალაქეთა ცემასა და 

უკანანო დაპატიმრებას შედეგები უნდა მოყვებოდეს. 2006 და 2010 წლებში 

დაკისრებული სანქციები შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა 

2016 წელს მოხსნეს, როცა დასავლეთი ლუკაშენკოსთან მეგობრული 
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ურთიერთობების აღდგენას ჯერ კიდევ შესაძლებლად აფასებდა. 2020 წელს 

მინსკს მაიკ პომპეო ეწვია, ეს ამერიკის მაღალი რანგის წარმომადგენლის 

პირველი ვიზიტი იყო ბოლო ათწლეულების განმავლობაში. ევროპელი და 

ამერიკელი პოლიტიკოსები უნდა შეთანხმდნენ, რომ მინსკთან „ნორმა

ლური“ ურთიერთობა შეუძლებელია, სანამ ძალაუფლება ლუკაშენკოს 

ხელში იქნება. ის დასავლეთისა და რუსეთის დაპირისპირებით სარგებლობის 

დიდოსტატია. 

დასავლეთის ლიდერებმა, როგორც საჯაროდ, ისე პირად საუბარში, უნდა 

გააფრთხილონ პუტინი, რომ ბელორუსში რუსეთის ძალების ფარული ან 

ღია შეჭრის მცდელობას კრემლისთვის მძიმე შედეგები მოყვება, მათ შორის 

უკრაინაზე თავდასხმის გამო დაკისრებული სანქციების გამკაცრება. 

ვაშინგტონმა და ბრიუსელმა დახმარება უნდა გაუწიონ ბელორუსის 

სამოქალაქო საზოგადოებას, ჰუმანიტარული დახმარება უნდა აღმოეჩინოს 

ფიზიკურად დაზარალებულებს, უკანონოდ დაკავებულებს და მათ, ვისაც 

ქვეყნის დატოვება მოუწია. საჭიროა ბელარუსში მიმდინარე პროცესებთან 

დაკავშირებული ინფორმაციის თავისუფალი გავრცელების უზრუნველყოფა, 

ადგილზე მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციების მუშაობის ხელშეწყობა. 

იმას, რაც ბელარუსში ხდება გავლენა რეგიონის სხვა ქვეყნებზეც ექნება. ეს 

განსაკუთრებით მოსაზღვრე ქვეყნებს, მათ შორის უკრაინას ეხება, თუმცა 

მინსკში მიმდინარე პროცესების შედეგები არც შედარებით მოშორებით 

მდებარე საქართველოს და აზერბაიჯანსაც შეეხება. ბელარუსი ხალხის 

გამარჯვების და ლუკაშენკოს ერთპიროვნული მმართველობის დასრულების 

შემთხვევაში წარმოიშვება რეგიონული და გლობალური მნიშვნელობის 

პრეცენდენტი. მამაშვილი ალიევი აზერბაიჯანის სათავეში დაახლოებით 

იგივე დროის განმავლობაში არიან, რაც ლუკაშენკოა ბელარუსში. მსგავსია 

რეჟიმის კრიტიკოსთა, ჟურნალისტთა და ოპოზიციონერთა მიმართ 

მიდგომაც. სომხეთთან კონფლიქტში ჩართული ალიევი ბელარუსში 

მიმდინარე პროცესებს ყურადღებით უნდა აკვირდებოდეს, აზერბაიჯანელი 

ხალხისთვის იქ მიმდინარე პროცესები იმედის მომცემი უნდა იყოს. 

ძნელად მოიძებნება ქვეყანა, რომელსაც ტრამპი უკრაინაზე უსამართლოდ 

მოექცა. იმპიჩმენტის პროცესის განმავლობაში ის უკრაინის ახლად 

არჩეული პრეზიდენტის ამერიკის შიდა პოლიტიკაში ჩათრევას ცდილობდა. 

უკრაინელ ამომრჩეველთა 73%ის მხარდაჭერით არჩეული ვოლოდიმირ 

ზელენსკის ხელშეწყობის ნაცვლად მან ახალგაზრდა ლიდერის საკუთარი 

მიზნებისთვის გამოყენება სცადა. როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ობამასგან 

განსხვავებით, ტრამპმა უკრაინელებს სამხედრო დახმარებაზე უარი 
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არ უთხრა. ეს მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იყო, თუმცა ბაიდენის უკრაინული 

საქმეების გამოსაძიებლად ზელენსკიზე განხორციელებულმა ზეწოლამ 

დაჩრდილა. ნოემბერში ტრამპის დამარცხება ზელენსკის ვაშინგტონთან 

ურთიერთობის გადატვირთვის საშუალებას მისცემს. ახალი პრეზიდენტი 

უკრაინის პოლიტიკაში გარკვეული და კიევის მხარდამჭერი იქნება. 

საქართველოსთან ტრამპის ადმინისტრაციის ურთიერთობა დადებითი 

სტარტით, 2017 წლის ზაფხულში თბილისში ვიცეპრეზიდენტ მაიკ პენსის 

ვიზიტით დაიწყო. ეს მაღალი დონის პირველი და უკანასკნელი ვიზიტი იყო. 

მაიკ პომპეო პერიოდულად ხვდება მის ქართველ კოლეგებს, ხოლო პრემიერ

მინისტრთან სატელეფონო კავშირი აქვს. 2018 წელს იან კელის წამოსვლის 

შემდეგ შეერთებულ შტატებს საქართველოში ელჩი ორი წლის განმავლობაში 

არ ჰყავდათ. ახლახან დანიშნულმა კელი დეგნანი ენერგიულად შეუდგა 

საკუთარი ფუნქციების შესრულებას, თუმცა ვაშინგტონის ყურადღება არც 

მას აწყენდა. რეგიონის სხვა ქვეყნებთან შედარებით, შეერთებულ შტატებს 

ყველაზე მეტი გავლენა და პასუხისმგებლობა სწორედ საქართველოში აქვთ. 

ამ გავლენის გამოყენება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ოქტომბერში 

გასამართი საპარლამენტო არჩევნების კონტექსტში იქნება.


