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შესავალი

„ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი“ და შეერთეული შტატების გერმანული მარშალის ფონდის
პროექტი„შავიზღვისტრასტი“წარმოგიდგენთსტატიებისსერიას,რომლებიცპანდემიისმიერშექმნილსა
ქართველოსდაშავიზღვისსხვაქვეყნებისთვისშექმნილსირთულეებსადაშესაძლებლობებსეხება.კრე
ბულშიშესულავტორთამიზანიკოვიდ19ისპანდემიისდასაპასუხოზომებისდემოკრატიაზე,ფუნდამენტურ
უფლებებზე,ტრანსნაციონალურურთიერთობებზედასაქართველოსმომავლისთვისსხვამნიშვნელოვან
ფაქტორებზეგავლენისაღწერადაანალიზია.

ესმეორესტატიაა,რომელიცსაქართველოსკრიტიკულიინფრასტრუქტურისდაცულობასეხება.სტატიებ
შიგანხილულიაკრიტიკულიინფრასტრუქტურისსისტემისსაკვანძოელემენტებისაქართველოსგეოპოლ
იტიკურრეალობაში,მოყვანილიაშესაბამისირეკომენდაციები.სტატიებისმიზანიქვეყნისკრიტიკულიინ
ფრასტრუქტურისჰოლისტური(ერთიანი)კონცეფციისდამკვიდრება,სისტემისდაცულობისგაუმჯობესება,
შესაძლოინციდენტებისშემთხვევაშიკიეკონომიკურიდასოციალურიზიანისშემსუბუქებაა.პირველსტა
ტიაში „პოსტპანდემია: საქართველოს კრიტიკული ინფრასტრუქტურის გადააზრებადარეორგანიზაცია“,
წარმოდგენილიიყოკრიტიკულიინფრასტრუქტურისსისტემისდამისიშემადგენელიელემენტებისზოგადი
აღწერა.ესსტატიაკიყურადღებასკრიტიკულიინფრასტრუქტურისსატრანსპორტოდალოჯისტიკურელემ
ენტებზეამახვილებს.

განსაზღვრებები

სტატიაშიმოყვანილიძირიტადიკონცეფციებისგანმარტებებზეშეთანხმებამსჯელობასგაამარტივებს:

კრიტიკულიინფრასტრუქტურასისტემა,აქტივები,ობიექტებიდაქსელები,რომლებიცეკონომიკისფუნქცი
ონირებისადა მოსახლეობის კეთილდღეობისთვის აუცილებელფუნქციებს ასრულებენ1 (მთავრობა,ფი
ნანსები,ენერგომომარაგება,ჯანდაცვა,წარმოება,უსაფრთხოება,ტრანსპორტი,საკვები,ინფორმაციადა
კომუნიკაცია).

გამძლეობაკრიტიკულიინფრასტრუქტურისუნარიმიიღოსდარტყმა,გაუძლოსინციდენტებს,არეულობ
ას, ადაპტირდესცვალებადგარემოსთანდა ამავედროსგააგრძელოსმასზედაკისრებულიფუნქციების
ჩვეულებისამებრშესრულება.2ესგანმარტებაგულისხმობსდარტყმისასმიღებულიზიანისშედეგადდაკარ
გულიქმედითუნარიანობისაღდგენისდროისშემცირებას,შესაძლოზიანისშეზღუდვას,სისტემისფუნქცი
ურობისგაუმჯობესებასდაახალიგარემოებებთანშეგუებისუნარს.3

1Whiledefinitionsofcriticalinfrastructuredifferacrosscountries,thisdefinitionisnotprescriptiveandaimstoencompassthelargestsetofdefinitionsidentifiedin
theOECDSurveyonCriticalInfrastructureResilience.https://www.oecdilibrary.org/governance/goodgovernanceforcriticalinfrastructureresilience_fc4124dfen
2OECD(2014),BoostingResiliencethroughInnovativeRiskGovernance,OECDReviewsofRiskManagementPolicies,OECDPublishing,Paris,https://dx.doi.
org/10.1787/9789264209114en.
3Chang,S.etal.(2014),“TowardDisasterResilientCities:CharacterizingResilienceofInfrastructureSystemswithExpertJudgments”,RiskAnalysis,Vol.34/3,pp.
416434,http://dx.doi.org/10.1111/risa.12133.
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სატრანსპორტოსისტემებისსექტორებისაჰაერო,საზღვაო,სარკინიგზოდასახმელეთოსატრანსპორტო
სისტემები,რომლებიცმათთანდაკავშირებულყველაობიექტსადაინფრასტრუქტურასმოიცავს.შეერთებუ
ლიშტატებისშინაგანიუსაფრთხოებისდეპარტამენტისსიისმიხედვითამჩამონათვალშიშედის:4

• ავიაცია(თვითმფრინავები,საჰაერონავიგაციისსისტემები,აეროპორტები,დასაფრენიბილიკები,
მოედნებიდაა.შ.კომერციულიავიაციისსერვისებისამოქალაქოდაშერეულიდანიშნულებისაერ
ოპორტებში,კომერციულიდაკერძოსაკუთრებაშიარსებულსაჰაეროხომალდები(პილოტიანთუ
უპილოტო),საჰაეროხომალდებისშემკეთებელიპუნქტები,საწვავისშევსებისსადგურები,სანავიგა
ციოდახმარება,საფრენოსნოსკოლები);

• სახმელეთოტრანსპორტი(გზები,ხიდები,გვირაბები,სატვირთომანქანები,სალიცენზიოსისტემები,
მოძრაობისრეგულაციისსისტემები,საინფორმაციოტექნოლოგიურისისტემები);

• საზღვაოტრანსპორტი(პორტები,სანაოსნოგზებიდადამხმარესახმელეთოინფრასტრუქტურა);

• საზოგადოებრივისახმელეთოტრანსპორტი(ავტობუსები,ტროლეიბუსები,მეტრო,მიწისზედამეტ
რო,ტერმინალებიდასაოპერაციოსისტემები);

• სატვირთორკინიგზა(სატვირთოშემადგენლობები,სხვადასხვასახისვაგონები,ლოკომოტივები);

• საფოსტოდამიმწოდებელი (რეგიონალურიდაადგილობრივისაკურიეროსერვისები, საფოსტო
მომსახურება,საფოსტომენეჯმენტისსისტემებიდაადგილზემიტანისსერვისები);

ლოჯისტიკურისისტემაორგანიზაციების,ადამიანების,აქტივობების,ინფორმაციისდარესურსებისქსელი,
რომელიცსაქონლისმიმწოდებლიდანმომხარებელამდეფიზიკურმიწოდებასუზრუნველყოფს.5 სამხედ
რო,ბიზნესანსხვააქტივობებისეფექტურიორგანიზაცია.6

ლოჯისტიკისმართვა  მომარაგებისსქემისნაწილი,ომელიცგეგმავს, ახორციელებსდააკონტროლებს
საქონლის, მომსახურებისა და შესაბამისი ინფორმაციის ეფექტურდა ეფექტიან ცირკულაციას მოწოდე
ბის წერტილიდან მოხმარების წერტილამდე მომხმარებელთა მოთხოვნების დაკმაყოფილებისთვის.
ლოჯისტიკისმენეჯმენტისაქტივობებსშორისაატრანსპორტირებისმართვა,სატრანსპორტოსაშუალებების
მართვა,სასაწყობემეურნეობა,შეკვეთებისშესრულება,ლოჯისტიკურიქსელისშექმნა,ინვენტორიზაცია,
მოთხოვნა/მიწოდებისდაგეგმვადალოჯისტიკურიმომსახურებისგამწევისხვაკომპანიებისკონტროლი.
სხვადასხვაფორმითლოჯისტიკურფუნქციებსშორისააშესყიდვები,წარმოებისდაგეგმვა,საქონელისშე
ფუთვადამომხმარებლებთანურთიერთობა.დაგეგმვადაგეგმისგანხორციელებასამსტრატეგიულ,ოპ
ერატიულდატაქტიკურდონეზემიმდინარეობს.ლოჯისტიკისმენეჯმენტიინტეგრაციულიფუნქციაა,რო
მელიცლოჯისტიკას კოორდინირებას უწევს სხვაფუნქციებთა, მათ შორსი მარკეტინგთან, გაყიდვებთან,
წარმოებასთან,ფინანსებთანდაITსთან.7

გლობალურიტენდენციებიდაკონტექსტი

ტრანსპორტირებადალოჯისტიკამომარაგებისსისტემის“სასიცოცხლოარტერიაა“,რაცმათგლობალური
ეკონომიკისუმნიშვნელოვანესნაწილადაქცევს.ამშემთხვევაშისამედიცინომეტაფორისგამოყენებაგა
მართლებულიაიმეფექტით,რომელიცკოვიდ19მაარამარტოჯანდაცვისსისტემაზე,არამედგლობალურ
კრიტიკულ ინფრასტრუქტურაზე მოახდინა. ტრანსპორტირება დალოჯისტიკა ერთერთი მათგანია. პან
დემიისდაწყებამტრანსპორტისადალოჯისტიკისსისტემებისკრიტიკულიმნიშვნელობაროგორცსახელ
მწიფო,ისესაერთაშორისოდონეზედაადასტურა.„ელაიედმარკეტრისერჩის“მონაცემებითლოჯისტიკის
გლობალურიბაზარიწელიწადში3.5%ითიზრდება,2022წელსმისმაღირებულებამ$12.3ტრილიონსუნდა
მიაღწიოს.8

„მსოფლიოეკონომიკურიფორუმის“სტრატეგიულიკვლევებშიტრანსპორტირებისადალოჯისტიკისსექტო
რისთვისრამდენიმემნიშვნელოვანქვეკომპონენტსესმებახაზი:მიწოდებისრისკი,ლოჯისტიკისინფრას

4https://www.cisa.gov/transportationsystemssector
5https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/logisticssystem
6https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/logistics
7https://www.inboundlogistics.com/cms/logisticsglossary/
8https://www.alliedmarketresearch.com/logisticsmarket
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ტრუქტურადასაკუთრება,ელექტრონულიკომერციადამოთხოვნისქსელი,მიწოდებისქსელისგაციფრუ
ლება,მიწოდებისქსელისმდგრადობადალოჯისტიკურიუნარებისადაკვალიფიკაციისნაკლებობა.9

ეკონომიკისგლობალიზაცია ზრდისმისდამოკიდებულებას მიწოდების მექანიზმებზე,ტრანსპორტირება
სადალოჯისტიკაზე.შესაბამისად,ნებისმიერიფორმისდესტაბილიზაციასშეუძლიაკრიტიკულიინფრას
ტრუქტურისსხვაელემენტებისმნიშვნელოვნადდაზიანებადამწყობრიდანგამოყვანა.ცალკეულიქვეყნის
თუსაერთაშორისოპოლიტიკურიკრიზისები,პანდემია,კლიმატურიცვლილებებიდაკიბერშეტევებიასეთი
ფორსმაჟორულიმოვლენებისსიხშირესზრდის.წარსულშიკრიზისულმოვლენებსშედეგიკონკრეტული
გეოგრაფიულიარეალისთვისმოჰქონდადაზარალი,როგორცწესი,მხოლოდრომელიმესამრეწველო
სექტორსანკომპანიასადგებოდა.კოვიდ19ისპანდემიაერთერთიყველაზედიდიგლობალურიგავლე
ნისმქონეისტორიულიმოვლენაა.ამკრიზისმაგამოკვეთაისპრობლემები,რომლებსაცფასისოპტიმიზა
ციაზეორიენტირებულიერთმომწოდებელზედამოკიდებულება,ცენტრალიზებულიმარაგებიდამულტიმო
დალურისატრანსპორტოჰაბებისგამოყენებაწარმოშობს.მშვიდობიანდროსასეაწყობილილოჯისტიკური
ქსელიდაუბრკოლებლადმუშაობდა,თუმცაპანდემიამბიზნესპროცესებისასეორგანიზებაკითხვისნიშნის
ქვეშდააყენა.გამოიკვეთამენეჯმენტისერთერთისაკვანძოკომპონენტის,ტვირთებისგადაზიდვის,ფუნდა
მენტურიპრობლემები.

ელექტრონულმაკომერციამვაჭრობისბიზნესმოდელთანერთად,მნიშვნელოვნადშეცვალამომარაგების
ორგანიზაციაც.გაზრდილმოთხოვნასდაგასაყიდისაქონლისმრავალფეროვნებასმომხმარებლებისთვის
სწრაფიმიწოდებისმოთხოვნილბადაემატა.სწორედამიტომიქცაკონკურენტუნარიანობისგანმსაზღვრელ
ფაქტორადმიწოდებისფასიდახანგრძლივობაწარმოებისღირებულებისნაცვლად.მიწოდებისსქემების
მართვისტექნოლოგიურმაპროგრესმა„ბოლომილის“პრინციპისდანერგვაგახადაშესაძლებელი.საქონ
ლისმიწოდებაარამარტოფიქსირებულმისამართზე,არამედმომხმარებლისსასურველნებისმიერსხვა
მისამართზე გახდა შესაძლებელი. ასეთი შესაძლებლობა განსაკუთრებითმნიშვნელოვანია,როცა საქმე
სიცოცხლისადაჯანმრთელობისდაცვისსაკითხებსეხება.გადაზიდვებისადასახლშიმიტანისსფეროების
რევოლუციასმიწოდებისსაქმეშიდრონებისინტეგრაციადააჩქარებს.

ამავედროს,დრონებისგამოყენებაგანსხვავებულმენეჯმენტსმოითხოვს,მათშორისსაწყობებს,ტრანს
პორტს,გადაზიდვებსადაინფორმაციულტექნოლოგიებსშორისუფრომჭიდროკოორდინაციასმოითხოვს.
ამმიმართულებითახალშესაძლებლობებსხელოვნურიინტელექტისგანვითარებაიძლევა.საჰაეროთუ
სახმელეთოგადაზიდვისავტონომიურისერვისებიუამრავიინოვაციისდანერგვისწინაპირობასქმნიანდა
კრიზისულპერიოდშიმთლიანიქსელისგამძლეობაშეუძლიათგანამტკიცონ.აქვეუნდააღვნიშნოთ,რომ
ეს სისტემები შესაბამის სამართლებრივ რეგულაციებს საჭიროებენ. ნაკლებად განვითარებულ ქვეყნებს
ტექნოლოგიურინახტომისგაკეთებისუპირატესობააქვთ:მათარუწევთმემკვიდრეობითმიღებულსაწარმო
სიმძლავრეებშიინვესტირებადაუახლესიტექნოლოგიებისდანერგვისმეტისტიმულიაქვთ.შესაბამისად
ინვესტიციები უახლესი ტექნოლოგიებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარებისკენ უნდა მიიმართოს.
ეს სისტემას მდგრადობას შემატებს, თუმცა უფრო დამოკიდებულს გახდის კომუნიკაციებზე, რომელიც
თავისთავადკრიტიკულიინფრასტრუქტურისნაწილიადადაცვასსაჭიროებს.

ბაზრის ახალი ტენდენცია, რომელიც ბითუმად მოვაჭრეებისთვის გვერდის ავლას და საბოლოო
მომხმარებელთან პირდაპირ დაკავშირებას ითვალისწინებს, შესაძლოა სასიცოცხლო მნიშვნელობის
მომარაგების საკითხების გადაწყვეტად იქცეს. ამისთვის შესაბამისი ლოჯისტიკური პლატფორმების
განვითარება იქნება საჭირო. ამ გზით წასვლა წარმოების დეცენტრალიზაციას და მომარაგების უფრო
მოქნილიქსელისგანვითარებასშეუწყობსხელს.კოვიდ19ისკრიზისისშედეგებისანალიზმასტიმულიუნდა
მისცეს საერთაშორისოდიალოგს,რომლის მიზანი საზღვრებს შორის ტრანზაქციების განხორციელების
გაადვილება უნდა იყოს. მომარაგების მენეჯმენტის გაციფრულების პროცესს სიღრმისეულად შეცვლის
ხელოვნური ინტელექტის პროგრესი. დღეს ხელოვნური ინტელექტისა და ბლოკჩეინის გამოყენება
ძირითადად ლოჯისტიკურ მენეჯმენტში გვხვდება, თუმცა მომავალში, სენსორებისა და მიდევნების
ტექნოლოგიებისსტანდარტიზებულისისტემებითაღჭურვილიხელოვნურიინტელექტისღიაპლატფორმები
ბევრადფართოგამოყენებისადაინოვაციისშესაძლებლობებსგააჩენს.

ციფრული ტრანსფორმაცია (ავტომატიზაცია და ვირტუალური რეალობა) უკვე ცვლის ინვენტარიზაციის
მენეჯმენტსდასწრაფიმიტანისსერვისისსახეობებს (დრონები, უპილოტოდაურთიერთდაკავშირებული

9https://intelligence.weforum.org/topics/a1Gb0000000pTDoEAM?tab=publications
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მანქანები).10,11 ეს ახალ შესაძლებლობებს ქმნის წარმოების სექტორთა შორის კოოპერაციისთვის,
თვითღირებულებისშემცირებისთვის,შეკვეთისდამუშავებისადამიწოდებისდროისდამოკლებისთვისდა
რენტაბელობისგაზრდისთვის.საჯაროდაკერძოსექტორებსშორისპარტნიორობისთვისმნიშვნელოვანი
შესაძლებლობებსქმნისგზების,პორტებისადააეროპორტების“ჭკვიანი”ინფრასტრუქტურისგანვითარება.
უფრო სწრაფი, უფრო საიმედოდა გაზრდილი მოცულობის ინფრასტრუქტურა მეტ სარგებელს მოუტანს
კერძოკომპანიებს,საჯაროსექტორიკიმთლიანობაშიგაუმჯობესებულსისტემასმიიღებს.

კოვიდ19ისპანდემიამხაზიგაუსვა3Dბეჭდვისფართოპოტენციალსაც,რომელიცსაწარმოოსისტემებისა
და მასთან დაკავშირებული ლოჯისტიკის დეცენტრალიზაციის საშუალებას იძლევა და ამით სისტემის
ზოგადირეზისტენტულობისმნიშვნელოვანიდანახარჯებისგარეშეზრდასუზურნველყოფს.

პანდემია დიდი ალბათობით გააძლიერებს გლობალიზებული ეკონომიკების მქონე ქვეყნების მიერ
საწარმოოსიმძლავრეებისსაკუთარტერიტორიაზედაბრუნებისუკვეარსებულტენდენციას.ამტენდენციას
საფუძველი განვითარებად ქვეყნებში სამუშაო ძალის ფასის ზრდამ, ტრანსპორტირების გაძვირებამ და
საქონლის შეკვეთისადა მიწოდების ვადების შემცირების გაზრდილმა მოთხოვნილებამდაუდეს, თუმცა
ყველაზემნიშვნელოვანიფაქტორიამ მხრივლოჯისტიკისადატრანსპორტირებისთანმხლებირისკების
მკვეთრიზრდაიყო.

წარმოების ცენტრალიზებული პროცესიდან უფრორენტაბელურდეცენტრალიზებულ წარმოებაზე გადა
სვლა,ე.წ.“ახლონაპირისარჩევა“(“nearshoring”),ახლაკოვიდ19ისპანდემიამდეუფროსწრაფიტემპით
ვითარდება. რეგიონული სავაჭრო შეთანხმებების გამრავლებისა და თანამშრომლობის გაძლიერების
ფონზე,შესაძლოაღირებულებისდარიცხვისჯაჭვებისრეგიონალიზაციისპროცესიცვიხილოთ.აქმთავარი
კითხვაიქნებათურაპოლიტიკურინაბიჯებიუნდაგადადგასსაქართველომამპროცესებიდანსარგებლის
მისაღებად?

პოსტპანდემიურ პერიოდში სატრანსპორტო და ლოჯისტიკის სექტორში გლობალური ცვლილებების
ძირითადი ასპექტი მომარაგების ჯაჭვების მდგრადობა იქნება. ნახშირორჟანგის გამოყოფის შემცირება,
ხმაურისა და ავარიების რისკის თავიდან აცილებალოკალური, რეგიონული თუ გლობალური ძვრების
შემაფრხებელი ფაქტორები იქნებიან. სატრანსპორტო და ლოჯისტიკური სისტემების რაცინალიზაციამ
და ტექნოლოგიურმა პროგრესმა შესაძლოა სექტორის ეკოლოგიური და ეკონომიკური ეფექტიანობა
გაზარდონ, თუმცა მეტი ყურადღება, პირველ რიგში, პარტნიორ ქვეყნებს შორის ჯანმრთელობის
დაცვასთან დაკავშირებული რისკების შემცირებისთვის თანამშრომლობას დაეთმობა. სატრანსპორტო
დალოჯისტიკური ჯაჭვების გეოგრაფიული გადაწყობა, ტექნოლოგიური მოდერნიზაცია და მენეჯმენტის
დახვეწა ახალი უნარების განვითარების გარდა, ახალი ინფრასტრუქტურის შექმნასაც საჭიროებს,რამაც
განახლებული სისტემა მომავალი ინციდენტებისგან უნდა დაიცვას. მიუხედავადლოჯისტიკის სექტორის
შრომატევადობისმაღალიხარისხისა,პროცესებისავტომატიზაციადიდგავლენასმოახდენსამსფეროში
დასაქმებისშესაძლებლობებზე.12

ტრანსპორტიდალოჯისტიკასაქართველოში:მიმოხილვა

საქართველოს სატრანსპორტო და ლოჯისტიკურ ჰაბად პოზიციონირება თანამედროვე საქართველოს
ერთერთიყველაზეამბიციურიდასაინტერესოპროექტია.ამპროექტისნაწილიუკვეგანხორციელებულია.
რეგიონისრუკისგადახედვასაკმარისია,რათაგავიაზროთისსტრატეგიულიმდებარეობა,რომელსაცსა
ქართველორეგიონში გამავალსატრანსპორტოარტერიებთან მიმართებაში იკავებს. ამ სატრანსპორტო
დერეფნებისნაწილიანტიკურიეპოქიდანფუნქციონირებს,მათშორისაააბრეშუმისგზისმონაკვეთებიც.13
სტრატეგიულიმდებარეობისგააზრებაარარისსაკმარისიგეოპოლიტიკურიუპირატესობებითსარგებლო
ბისთვის.ამისთვისსტრატეგიულიხედვადაამხედვისგანხორცილებისთვისაუცილებელირესურსებისგა

10 „საგზაო ტრანსპორტის საერთაშორისო პროფკავშირის“ მონაცემებით 2030 წლისთვის ევროპის სატვირთო ტრაილერების 10% გუნდებად
იმოძრავებსhttps://www.iru.org/sites/default/files/201707/irureportcommercialvehicleofthefutureen%20V2.pdf
11„ტრანსპორტისსაერთაშორისოფორუმის“მოხსენებაშივკითხულობთ,რომ2040წლისთვისოთხსატვირთომანქანაშიერთიუპილოტოიქნება.
https://www.itfoecd.org/sites/default/files/docs/managingtransitiondriverlessroadfreighttransport.pdf
12 Kühne Logistics Universityის და მსოფლიო ბანკის მიერ 2017 წელს ჩატარებულმა კვლევამ გამოავლინა, რომ მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში
კომპეტენციისაუცილებელიდონესახეზეარიყო.განვითარებადქვეყნებშისაჭიროუნარჩვევებისადაკომპეტენციისყველაზემწვავედეფიციტი
მენეჯერებსშორისიყო,განვითარებულქვეყნებშიკიკომპეტენტურიმუშახელისპოვნაყველაზერთულიოპერაციულიდონეზეაღმოჩნდა.https://
openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/27723/9781464811401.pdf?sequence=2&isAllowed=y
13http://www.enterprisegeorgia.gov.ge/uploads/files/publications/5cadb102645011PRINTMaster2019small.pdf
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მოყოფაასაჭირო.შესაბამისად,საქართველოსთვისგადამწყვეტიმნიშვნელობაექნებატრანსპორტისადა
ლოჯისტიკისქსელისსტრატეგიულიხედვებისგანვითარებას,რომლებიცშემდგომშისაფუძვლადდაედება
საქართველოსკრიტიკულიინფრასტრუქტურისსისტემას.

აბრეშუმისგზისრუკაზეთვალშისაცემიატრანსპორტისყველასახეობისისმაღალიკონცენტრაცია,რომლი
თაცსამხრეთკავკასიადაგანსაკუთრებითსაქართველოგამოირჩევა,რაცამრეგიონსაღმოსავლეთდა
სავლეთისდერეფნისგზაჯვარედინადაქცევს.ასეთკონცენტრაციასისტორიული,პოლიტიკური,გეოგრა
ფიული,კომერციულიდაუსაფრთხეობასთანდაკავშირებულიმიზეზებიაქვს.ამფაქტორებისკომბინაცია
ეროვნულიეკონომიკურიზრდისსოლიდურსაფუძველსაყალიბებს.ამავედროს,ისშეიცავსბუნებრივიან
გეოპოლიტიკურიკატაკლიზმებითგამოწვეულისისტემისდაზიანებისრისკებს,რომლებსაცმძიმეეკონომ
იკურიშედეგებიშეიძლებამოჰყვეს.

საქართველოს სატრანსპორტოდალოჯისტიკურ კრიტიკულ ინფრასტრუქტურაზედაკვირვებისას შეგვიძ
ლიაგამოვყოთსაერთაშორისოთუსახელმწიფომნიშვნელობისშემდეგირესურსები:

„აწარმოესაქართველოშის“მონაცემებითსაქართველოსეკონომიკისსატრანსპორტოსექტორიძირითა
დად ტრანზიტზეა ორიენტირებული: საგზაო მოძრაობის 68%ს კონტეინერებისა და სხვა ტვირთების გა
დაზიდვა შეადგენს, სარკინიგზოტრანსპორტის 89%ი კი ცენტრალური აზიიდან მომავალი ნავთობისდა
ნავთობპროდუქტების,ხორბლის,მეტალურგიულიდამინერალურიპროდუქციისდასხვაკონტეინერული
ტვირთებია.14საქართველოსლოჯისტიკურიინფრასტრუქტურისადასასაწყობემეურნეობებისგანვითარე
ბისტემპინელია.15ამვითარებისყველაზეხშირადმოყვანილიმიზეზისაქართველოსსუსტისამრეწველო
დასაექსპორტოპოტენციალია.(იხ.გრაფიკი1)

„კოლიეინთერნეიშნლსაქართველოს“მონაცემებით,საქართველოსსამრეწველოდალოჯისტიკურირე
სურსებისფართობი2017წელს2.3მილიონკვადრატულმეტრსშეადგენდა,ლიზინგისთვისხელმისაწვდო
მიმხოლოდ32%ით.16 ამსივრცეებისდიდინაწილი,43%და31%,თბილისსადაქუთაისშიმდებარეობს.
საქართველოსსატრანსპორტოკარიბჭეები,ბათუმიდაფოთი,ლიზინგისთვისხელმისაწვდომისივრცეების
მხოლოდ17%და9%სითვლიან.არსებულსასაწყობემეურნეობებშისამაცივრესივრცემხოლოდ8%ია,ა
კლასისსასააწყობესივრცეკიმხოლოდ1%იადამხოლოდთბილისშიმდებარეობს.გარდაამისა,განვი
თარებისტენდენციაუარყოფითია:ლიზინგისთვისხელმისაწვდომისივრცეებისფართობიყოველწლიურად
იკლებს.

გეოგრაფიის,მოცულობისადაზრდისტენდენციებისშეფასებასაქართველოსლოჯისტიკურიეკოსისტემის
მყიფესურათსგვაჩვენებს.საქართველოსლოჯისტიკურიბაზარილოკლაური,განუვითარებელიდაეროვ
ნულივალუტისგაუფასერებისგამოძალადაკარგულია.ამსირთულეებსახლაკოვიდ19ისპანდემიადა
ეკონომიკაზემისიდამანგრეველიგავლენებიდაემატა.

2017 წელს საქართველოს მთავრობამ საქართველოსლოჯისტიკური ინფრასტრუქტურის განვითარების
სტრატეგიული გეგმა გამოაცხადა. გეგმის ძირითადი ნაწილი რეგიონალურილოჯისტიკური კლასტერე
ბისშექმნასეთმობოდა.ესმიზანიგლობალურტენდენციებთანთანხვედრაშია,სადაცგახშირებულიაად
გილობრივი მომარაგების ქსელების გლოიბალურ ქსელებთანდაერთება. ამ სტრატეგიული გეგმის შეს
რულებასაქართველოსეკონომიკისზრდის,მისირეგიონალურდაგლობალურბაზრებთანინტეგრაციის
ხელშემწყობიიქნება.კოვიდ19ისპანდემიისგამოცდილებიდანგამომდინარე,ასეთისტრატეგიახელსშე
უწყობსკრიტიკულიინფრასტრუქტურისუმნიშვნელოვანეისელემენტების,სატრანსპორტოდალოჯისტიკუ
რისისტემების,მდგრადობისგაძლიერებას.ამსტრატეგიისგანხორციელებაამეტაპზეარმომხდარა.17(იხ.
გრაფიკი2)

ეფექტურიდათანმიმდევრულისატრანსპორტოდალოჯისტიკურიგანვითარებისპოლიტიკასაქართველო
შიინვესტირებასუფრომიმზიდველსგახდისდაქვეყნისეკონომიკურშესაძლებლობებსაცგააუმჯობესებს.
საქართველომმნიშვნელოვანიპოლიტიკურიდადიპლომატიურიმოსამზადებელისამუშაოებიგასწიათა
ვისუფალივაჭრობისორმხრივიდამულტილატერალურიშეთანხმებებისგასაფორმებლად:ევროკავშირ
თანღრმადაყოვლისმომცველითავისუფალისავაჭროსივრცისშესახებშეთანხმება(DCFTA),თავისუფალი
ვაჭრობისშეთანხმებები(FTA)ჩინეთთან(ჰონგკონგისჩათვლით),თურქეთსადაუკრაინასთან.თავისუფა
ლივაჭრობისშესახებმოლაპარაკებებიმიმდინარეობსვაშინგტონთან,ქართულიპროდუქტებისნაწილიკი

14http://www.enterprisegeorgia.gov.ge/uploads/files/publications/5cadb102645011PRINTMaster2019small.pdf
15IndustrialandLogisticsMarketinGeorgia2017,PreparedforEnterpriseGeorgia,www.colliers.com/georgia
16IndustrialandLogisticsMarketinGeorgia2017,PreparedforEnterpriseGeorgia,www.colliers.com/georgia
17http://eugeorgia.info/ka/article/817/saqartveloshilojistikuriklasterissheqmnistarigikvlavucnobia/



8

ამერიკისბაზარზეექსპორტისთვისდაიშვა.

საქართველოTRACECAს, „შუა სატრანსპორტოდერეფნის“, „ლაპისლაზულის“და სხვა საერთაშორისო
სატრანსპორტოდერეფნებისაქტიურიმონაწილეა.გამალებულიმოლაპარაკებებიმიმდინარეობსპოლო
ნეთიდანბაქოშიმიმავალი„გუამის“სატრანსპორტოდერეფნისშესახებ18,საქართველომინტერესიგამოთ
ქვა „ახალიაბრეშუმისგზისინიციატივაში“ მონაწილეობისთაობაზეც.გამოჩნდაახალიპლატფორმა „სა
მიზღვისინიციატივა“19,რომელიცბალტიის,ადრიატიკისდაშავიზღვებისერთმანეთთანდაკავშირებას
ითვალისწინებს. საქართველომ ინტერესი ამ ინიციატივაში მონაწილეობისადმიც უნდა გამოთქვას.20 (იხ.
გრაფიკი3)

ამ ინიციატივების ნაწილი მრავალგანზომილებიანიადა ზოგჯერ სხვადასხვა ეკონომიკურიდა გეოპოლ
იტიკური ინტერესების სასარგებლოდაც კი მოქმედებს. ეს ხელსაყრელ პირობებს ქმნის საქართველოს
სახელმწიფო ინტერესებთანდა ეკონომიკურიდა პოლიტიკური განვითარების სტრატეგიულვექტორთან
თანხვედრაშიმოქმედებისთვის.კოვიდ19ისკრიზისმასაქართველოსწინაშეამკუთხითარსებულიშესაძ
ლებლობები გააფართოვა:ფასის ნაცვლად, სამრეწველოდამომარაგების ქსელებისორგანიზებაში გა
დამწყვეტიმნიშვნელობასანდოობამდამოქნილობამშეიძინეს.

საქართველოსთვისდამისისტრატეგიულიპარტნიორებისთვის(აშშდანატო)ხელსაყრელიტენდენციის
მაგალითი „ჩრდილოეთისდისტრიბუციის ქსელისთვის“ (NDN) სამხრეთში ახალი გზების ძიებისდაწყება
იყო.201011წლებშიმოსკოვისაგრესიულიქმედებისგამოსაფრთხეშეექმნაავღანეთშისაერთაშორისო
კოალიციისმომარაგებისლოჯისტიკურიქსელს,რომელშიცრუსეთიმნიშვნელოვანროლსასრულებდა.
დღისწესრიგშიალტერნატიულიგზებისმოძიებისსაკითხიიდგა.გაწეულისამუშაოსშედეგადავღანეთის
მომარაგება საქართველოს, აზერბაიჯანისდა შუა აზიის ქვეყნების გავლითდაიწყო. ესთანამშრომლო
ბა სასარგებლო აღმოჩნდაროგორც საერთაშორისო კოალიციისთვის, ისე ქსელში ჩართული ქვეყნები
სადაკომპანიებისთვისაც.2012წლისმეორენახევარშიშეერთებულიშტატებისშეიარაღებულიძალების
ლოჯისტიკისსააგენტომსაქართველოშიჩაატარასიმპოზიუმი,რომლისმიზანიქართულიკომპანიებისთვის
შეერთებულიშტატებისთავდაცვისსისტემისლოჯისტიკურისამსახურებისფუნქციონირებისგაცნობაიყო.21

მომავლისკენმიმართულიმზერა:ინფრასტრუქტურული

პროექტებიათწლიანპერსპექტივაში

თანამედროვე ინფრასტრუქტურის შესწავლის შემდეგ საჭიროა მისი ფუნქციონირების და მომავალი 10
წლისგანმავლობაშიდასამთავრებელიინფრასტრუქტულიპროექტებისგადახედვა.

ამკუთხითსაქართველოსმიერმიღწეულიშედეგებისშეფასებისადასხვაქვეყნებთანშედარებისთვისსაუკ
ეთესოანალიტიკურიინსტრუმენტიმსოფლიობანკისლოჯისტიკურიეფექტურობისინდექსია(LPI).22გრაფიკ
ზენათლადვხედავთყველაზემნიშვნელოვანიპარამეტრებისდიდინაწილისმნიშვნელოვანგაუარესებას
20122018წლებში,რამაცსაქართველოსპოზიციებირეგიონისსხვაქვეყნებთანშედარებითაცგააუარესა.
(იხ.გრაფიკი4)

საქართველოსLPIისერთერთიყველაზესუსტიკომპონენტიინფრასტრუქტურაა.2020დან2030წლამდე
საქართველოში ინფრასტრუქტურული მოდერნიზაციისადა ინტეგრაციისრამდენიმე მასშტაბური პროექ
ტისგანხორციელებაიგეგმება.ესპროექტებიEBRDის,USAID ისდასხვასაერთაშორისოფინანსურიინ
სტიტუტებისმხარდაჭერითსარგებლობს.ამპროექტებსშორისსაქართველოსსტრატეგიულიკავშირების
და ლოჯისტიკური/სატრანსპორტო შესაძლებლობების გაძლიერებისთვის ყველაზე დიდი მნიშვნელობა
ევროკავშირის „აღმოსავლეთის პარტნიორობის ტრანსევროპული სატრანსპორტო ქსელის საინვესტი
ციოსამოქმედოგეგმას“(TENT)აქვს.ამგეგმისმიზანისატრანსპორტოინფრასტრუქტურაშიინვესტიციების
ხელშეწყობაა,რაც2020წლისაღმოსავლეთპარტნიორობისსამიტზე23დათქმული20მიზნიდანერთერთის,

18https://www.railfreight.com/railfreight/2020/06/05/frompolandtobakuwhynotviaukraine/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_
campaign=Newsletter%20week%20202023&gdpr=accept
19http://threeseas.eu
20https://www.atlanticcouncil.org/blogs/newatlanticist/thethreeseasinitiativeexplained2/
21https://mod.gov.ge/en/news/read/1445/defencelogisticsagencysymposium
22https://lpi.worldbank.org/international/scorecard/radar/254/C/GEO/2018/R/ECA/2018/I/LMC/2018#chartarea
23https://www.consilium.europa.eu/media/39551/easternpartnershipjointdeclaration.pdf
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TENTქსელისშექმნის,შესრულებაა.2030წლამდეამგეგმისფარგლებში12.9მილიარდიევროსინვესტი
რებაადაგეგმილი.24(იხ.გრაფიკი5,6,7)

მყარი ინფრასტრუქტურის გარდა სატრანსპორტოდალოჯისტიკური სისტემის ხარისხიდამოკიდებულია
“რბილ”ინფრასტრუქტურაზეც”,რომელშიცშესაბამისიპოლიტიკა,დამკვიდრებულისტანდარტები,სახელ
მძღვანელოდოკუმენტებიდასაინფორმაციოდასაკომუნიკაციოტექნოლოგია (ICT)მოიაზრება. ამკომ
პონენტებისეფექტიანიგამოყენებაქმნისე.წ.„მწვანედერეფნებს“.25ყველაზეფართოდმიღებულიგაგებით
„რბილინფრასტრუქტურაში“მმართველობისადასაინფორმაციოდასაკომუნიკაციოტექნოლოგიების(ICT)
სინთეზიიგულისხმება.

ამკუთხითსაქართველოშირამდენიმეპოლიტიკურიინიციატივადაინერგა.მათშორისააკანონი,რომე
ლიც სტრატეგიულადმნიშვნელოვანრაიონებშითავისუფალი სამრეწველოზონების (FIZ) შექმნას ეხება.
ასეთზონებშიმოქმედკომპანიებსერთადერთიგადასახადი,თავისუფალზონასადასაქართველოსდა
ნარჩენ ტერიტორიას შორის იმპორტ/ექსპორტის 4%იანი გადასახადი, ეკისრებათ. კანონი არ ზღუდავს
კომპანიების უცხოელი მეპატრონეების მიერფლობას. 4 არსებულითავისუფალი სამრეწველო ზონიდან
ორშიჩინურიკომპანიებიმოქმედებენ.სტრატეგიულიაქტივებისფლობადაკრიტიკულინფრასტრუქტურა
შიკერძოინვესტიციებისმონიტორინგისთემამსოფლიოსმრავალიქვეყნისყურადღებისქვეშმოექცა.ამ
შემთხვევაშისაქართველოსსხვაქვეყნებისგამოცდილებისგათვალისწინებადაშესაბამისისაკანონმდებ
ლოცვლილებებისგატარებაშეუძლია.დადებითადფასდებასაქართველოშიინფორმაციაზეწვდომა,გამ
ჭვირვალეობადალიცენზირებისპროცესი.გასაუმჯობესებელისფეროებსმსოფლიობანკისლოჯისტიკური
ეფექტურობის ინდექსისმოხსენებაში ვეცნობით. ბიზნესის ეფექტურობისადასისტემისმდგრადობისგან
მსაზღვრელისაკვანძოფაქტორისაერთაშორისოთანამშრომლობაა,რომლისმიზანისაქართველოსსატ
რანსპორტოდალოგისტუკურისისტემისსხვაქვეყნებთანთავსებადობისგაზრდაა.როგორცგლობალური
ტენდენციებიმიგვითითებს,პრიორიტეტიმრავალსახეობრივლოჯისტიკასდამათიოპერატიულისისტემე
ბისინტეგრირებულარქიტექტურასენიჭება.საქართველოსსტრატეგიულიპრიორიტეტისატრანსპორტოდა
ლოჯისტიკურისისტემისსრულიგაციფრულებაუნდაიყოს.

რისკებიდაურთიერთდამოკიდებულება

ახალისაფრთხეებიდაკრიტიკულიინფრასტრუქტურისობიექტებზეგანხორციელებულიარაკონვენციური
შეტევებირისკებისგანსაზღვრისადამათგანთავისდაზღვევისტრადიციულიმეთოდოლოგიისმოძველე
ბულიხასიათიგამოვლინა. საფრთხეების ნაწილისწინასწარგანჭვრეტაშეუძლებელია, ყველაშესაძლო
რისკისმინიმუმამდედაყვანაკიხშირადფინანსურიადგაუმართლებელია.ამმოცემულობამყურადღების
სისტემისსიმტკიცეზეგადატანაგამოიწვია.26

კრიტიკულინფრასტრუქტურასთანდაკავშირებულიინციდენტებისეკონომიკურდასოციალურშედეგებსამ
სფეროსკროსსექტორულიდასაერთაშორისოხასიათიაძლიერებს.ბოლოათწლეულისგანმავლობაში
იზრდებოდაინტერესისამეცნიერომეთოდოლოგიისადაპრაქტიკულიინსტრუმენტებისადმი,რომლებიც
კრიტიკულინფრასტრუქტურასთანდაკავშირებულშესაძლორისკებსშეაფასებს.ერთერთიასეთიინიცი
ატივისშედეგიიყოევროკავშირისსამეცნიეროკვლევითიცენტრისმიერშექმნილიინსტრუმენტებიდამე
თოდოლოგიები,რომლებსაც„გეოსივრცითირისკისადამდგრადობისშეფასებისპლატფორმა“(GRRASP)
ეწოდა.27GRRASPიიმინსტრუმენტებისერთობლიობაა,რომლებიცკრიტიკულიინფრასტრუქტურისინცი
დენტებისდამათიშედეგების(სახელმწიფო,რეგიონულდაევროკავშირისდონეზე)ანალიზისთვისგამო
იყენება.მათიგამოყენებაკრიტიკულიინფრასტრუქტურისქსელისანალიზისთვისაცშეიძლება,რაცქსელის
ყველაზესუსტანდაუცველნაწილებსგამოავლენს.

შეერთებულიშტატებისეროვნულიინფრასტრუქტურისდაცვისგეგმისმიხედვითრისკიგანსაზღვრულიარო
გორცსაფრთხის,ინფრასტრუქტურისსუსტირგოლებისდაშესაძლოინციდენტებისშედეგებისერთობლი
ობაა.რისკისდაპრევენციულიზომებისანალიზისამივეკომპონენტისშეფასებასსაჭიროებს.(იხ.გრაფიკი8)

24https://ec.europa.eu/neighbourhoodenlargement/sites/near/files/tent_iap_webdec13.pdf?fbclid=IwAR3NQ5YCRv4KX9q7LCSKCN0eLkPxEdooiWdT2xKVPfeV
DSTdIaH5umFeEY
25GreenCorridorsareaEuropeanconceptdenotinglongdistancefreighttransportcorridorswhereadvancedtechnologyandcomodalityareusedtoachieve
energyefficiencyandreduceenvironmentalimpact.https://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable/event/greencorridorsconference_en
26https://ec.europa.eu/jrc/en/researchtopic/criticalinfrastructureprotection
27https://ec.europa.eu/jrc/en/scientifictool/geospatialriskandresilienceassessmentplatform
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სატრანსპორტოსისტემებისსექტორიერთმანეთზედამოკიდებულიექვსისახეობისქსელისკომპლექსური
ქსელია.სატრანსპორტოქსელისინციდენტებსმრავალგანზომილებიანიშედეგებიმოსდევს.შესაბამისად,
ქსელშიმომხდარი,ერთიშეხედვითუმნიშვნელო,ინციდენტებსშესაძლოაბევრადმნიშვნელოვანიშედეგი
მოჰყვეს.სატრანსპორტოსისტემისსექტორისერთერთიმთავარისირთულედაამოცანაპოტენციურიინცი
დენტებისშედეგებისმასშტაბისზუსტიგააზრებაა.28

კრიტიკულიინფრასტრუქტურისსექტორებიერთმანეთზეროგორცპირდაპირ,ისეირიბადარიანდამოკი
დებულნი.თითოეულისექტორისხვადასხვახარისხით,მაგრამდამოკიდებულიაენერგეტიკულ,კომუნიკა
ციებისადასატრანსპორტოსფეროებზე.ესურთიერთდამოკიდებულებებიკომპლექსურიხასიათისაა.მათი
იდენტიფიცირებასადაანალიზსგადამწყვეტიმნიშვნელობააქვთ,მათიდარღვევასატრანსპორტოსისტე
მისპარალიზებისტოლფასია.

კოვიდ19ისპანდემიატრანსპორტისადალოჯისტიკისგლობალურიქსელისკრიზისულსიტუაციაშიფუნ
ქციონირებისშესწავლისთვისხელსაყრელშესაძლებლობადიქცა.„თრეიდშიფტის“29უახლესიმონაცემები
წარმოდგენას გვიქმნის იმ ცვლილებებზე,რომლებიც გლობალურვაჭრობასადა მომარაგების ქსელებს
შეეხო.მოპოვებულიინფორმაციამიუთითებს,რომპირველადიშოკისეფექტებიშესაძლოამომავალთვე
ებშიცგაგრძელდეს.თებერვლისშუარიცხვებშიჩინეთისშიდადასაგარეოვაჭრობისმოცულობაწინაწლის
იმავეპერიოდთანშედარებით56%ითშემცირდა.ანალოგიურივითარებაიყოდიდბრიტანეთში,შეერთე
ბულშტატებშიდაევროკავშირშიც,სადაცაპრილისდასაწყისშივაჭრობისმოცულობა26%ითშემცირდა,
აპრილის ბოლოსკი 17%შეადგინა. პანდემიითგამოწვეულმა შეზღუდვებმა ვაჭრობა მსოფლიოს ყველა
რეგიონშიშეაფერხა.30

სატრანსპორტოსექტორსმნიშვნელოვანიურთიერთკავშირიაქვსკრიტიკულიინფრასტრუქტურისსხვასექ
ტორებთან.კოვიდ19ისპანდემიისგლობალურმახასიათმაკიდევერთხელგაუშვახაზიყველაამსექტო
რისთვისტრანსპორტისადალოჯისტიკისშეუფერხებელიფუნქციონირებისსასიცოცხლომნიშვნელობას.
ესპირველრიგშიგლობალურსამგზავროგადაზიდვებსადავირუსისგავრცელებისსიჩქარესშორისურ
თიერთკავშირში გამოიხატა. პანდემიის გავრცელებასთან ბრძოლის პირველადირეფლექსი ფრენებისა
დასახმელეთოგადაადგილებისშეზღუდვაიყო,რამაცდაუყოვნებლივიმოქმედასურსათისმომარაგებასა
დასხვამნიშვნელოვანპროცესებზე.გაურკვეველმაპერსპექტივებმადასურსათისმოსალოდნელმადეფი
ციტმაქვეყნებისნაწილსსურსათსანოვაგისექსპორტისდროებითიშეწყვეტისკენუბიძგა.გადაადგილების
შეზღუდვებმაფუნქციების შესრულებათავად მთავრობებსაც გაურთულა. პანდემიამ მომარაგების ჯაჭვის
ყველაკომპონენტიდააზიანა:წარმოება,ფიზიკურიგადაადგილება,დასაწყობება,მართვადაა.შ.ჯერჯე
რობითგაურკვეველიარაშედეგიმოჰყვებაამკომპონენტებისგარდაუვალრეორგანიზაციას.

აღსანიშნავია,რომახალირისკებისნაწილსჯანდაცვასადასატრანსპორტოსექტორთანნაკლებიკავშირი
აქვს.ესრისკებიტრადიციულიდასოციალურიმედიითწარმოებულიდეზინფორმაციულიკამპანიებისშე
დეგია.ამკამპანიებისმიზანიცალკეულისახელმწიფოებისანმათისაზოგადოებებისგარკვეულისეგმენტის
დეზორგანიზაციადადესტაბილიზაციადაამგზითპოლიტიკურითუსხვასახისმიზნებისმიღწევაა(ჩინეთსა
დარუსეთსშორისსინქრონიზებულიანტიდასავლურიპროპაგანდა,რომლისნაწილისაქართველოსჯან
დაცვისინფრასტრუქტურასაცშეეხო).31ჯანდაცვისმსოფლიოორგანიზაციისმონაცემებით,პანდემიისპერი
ოდშიდაფიქსირებულიკიბერშეტევებისრაოდენობახუთჯერგაიზარდა.32შესაბამისად,თუგავითვალისწი
ნებთ,რომკრიტიკულიინფრასტრუქტურისფიზიკურკომპონენტებიერთმანეთთანციფრულიმოწყობილო
ბებითადაქსელებითარიანდაკავშირებული,იზრდებაამქსელებზეკიბერშეტევებისაშესაძლოშედეგების
სიმძიმე.33

საქართველოსთვისტრანსპორტისადალოჯისტიკისსექტორებშიარსებულირისკებიპანდემიისგარდა,ბუ
ნებრივკატაკლიზმებთანდაგაუვალლანდშაფთანასოცირდება.შესაძლებელიარამდენიმემაგალითის
მოყვანა,რომლებიცზოგადმსჯელობაშიდაგვეხმარება:

2015წლის13ივნისისწყალდიდობამეწყერმათბილისისერთერთიმთავარისატრანსპორტოგზისდატ
ბორვაგამოიწვია.საინჟინროშეცდომებმა,სამძებროდასამაშველოსაშუალებების,მათშორისვერტმფრე

28https://www.hsdl.org/?view&did=474328
29https://tradeshift.com
30https://www.weforum.org/agenda/2020/05/thisiswhatglobalsupplychainswilllooklikeaftercovid19/
31https://www.newsweek.com/chinarussiaunitecondemnhazardousamericanlaboratoriesformersovietstates1500952
32https://www.who.int/newsroom/detail/23042020whoreportsfivefoldincreaseincyberattacksurgesvigilance
33MonitoringandAnalyzingSocialMediatoProtectCriticalInfrastructurehttps://www.criticalinfrastructureprotectionreview.com/editorial/monitoringandanalyzing
socialmediatoprotectcriticalinfrastructure/
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ნების,სიმცირემმოსახლეობაშიმსხვერპლიგამოიწვია.

2008წლისრუსეთისსამხედროაგრესიაგამოვლინდაარამარტოსაქართველოსთვის,არამედრეგიონ
ისთვისსასიცოცხლოდმნიშვნელოვანისატრანსპორტოარტერიებისდაუცველობა.თანამედროვე,სათანა
დოდაღჭურვილივერტმფრენებისუქონლობამმნიშვნელოვანიჰუმანიტარულირისკებიწარმოშვა.

რუსეთისმიერყირიმისუკანონოანექსიადა2019წლისრუსულიფლოტისწვრთნებისავზღვაში34რეგიონ
ისსატრანსპორტოდალოჯისტიკისკრიტიკულიინფრასტრუქტურისგარშემოარსებულირისკებისთვალ
ნათლივდემონსტრირება.რუსეთმაშავზღვაშიხუთიზონაჩაკეტა,რომელთასაერთოფართობი118750
კვადრატულკილომეტრსაღწევდა.შავიზღვისერთიმეოთხედის20დღითჩაკეტვამოსკოვისმიერდასავ
ლეთისთვისძალისდემონსტრირებისმორიგმცდელობადშეფასდა.35

ანაკლიისღრმაწყლოვანიპორტისშემთხვევასატრანსპორტოდალოჯისტიკურიკრიტიკულიინფრასტრუქ
ტურისგანვითარებისდროებითიშეფერხება.რუსეთმაფორმალურიუკმაყოფილებაგამოთქვასაქართვე
ლოშიორმაგი,სამოქალაქოდასამხედრო,დანიშნულებისსატრანსპორტოინფრასრუქტურისშექმნასთან
დაკავშირებით.ნატოსდარუსეთსშორისშავზღვაშიარსებულიმეტოქეობისადასაზღვაოინფრასტრუქ
ტურისმნიშვნელობისფონზე,ანაკლიისპორტისმშენებლობისშეჩერებაროგორცრუსეთისსტრატეგიულ
გამარჯვებად,ისემოსკოვისმიერრეგიონულსტრატეგიულგადაწყვეტილებებზევეტოსუფლებისშენარჩუ
ნებისდემონსტრაციადშეიძლებაჩაითვალოს.36

დასავლეთდააღმოსავლეთსაქართველოსდამაკავშირებელიავტობანირუსეთისმიეროკუპირებულიტე
რიტორიებიდანრამდენიმეასეულმეტრშიიზრდებარუსულისამხედროავანტიურისრისკი,რაცსაქართვე
ლისეკონომიკისგარდა,რეგიონულიგადაადგულებისადაგადაზიდვებისდესტაბილიზაციასგამოიწვევს.

ტყის ხანძრები 2018და 2019 წელს  გამოშკარავდა ხანძარსაწინააღმდეგოტექნიკისადა მოსახლეობის
ევაკუაციისთვისსაჭიროსატრანსპორტოსაშუალებებისნაკლებობა. კრიტიკულისიტუაციიდანგამოსვლა
მხოლოდსამხედროტექნიკისჩართვისშემდეგმოხერხდა.

სატრანსპორტოდალოჯისტიკურისექტორისკრიტიკულიინფრასტრუქტურისსხვასეგმენტებთანკომპლექ
სურიურთიერთდამოკიდებულების,ზემოხსენებულიშემთხვევებისადა,კოვიდ19ისკრიზისისგათვალის
წინებით,მნიშვნელოვანიაკრიტიკულიინფრასტრუქტურისსისტემაშიდომინოსეფექტისმქონეინციდენტე
ბისშესაძლოსცენართაგანხილვა.გამართულიინსტიტუციურიმმართველობის(რომელიცთავადაცკრი
ტიკულიინფრასტრუქტურისნაწილადმოიაზრება)შესაბამისიმექანიზმებიაუცილებელიასექტორულიდა
კროსსექტორულიპოლიტიკისშემუშავების,ეფექტურადდანერგვისადამათზეზედამხედველობისუზრუნ
ველყოფისთვის.

სტრატეგიულირეკომენდაციები

რეკომენდაციათაუმეტესობამთავრობასეხება,თუმცავერცერთიმათგანივერიქნებაეფექტურიანწარ
მატებულადდანერგილიჰოლისტიკურიმიდგომისგარეშე,რომელშიცკერძოსექტორის,საერთაშორისო
თანამეგობრობისდასამოქალაქოსაზოგადოებისყველადაინტერესბულიწარმომადგენელიარმიიღებს
მონაწილეობას.კრიტიკულიინფრასტრუქტურისსატრანსპორტოდალოჯისტიკურინაწილისშესახებგაცე
მულირეკომენდაციებირისკებისპროაქტიულადმართვისგარდა,თავადსისტემისგამძლეობისგაზრდის
კენუნდაიყოსმიმართული.ზემოხსენებულირისკებისადაისტორიულიგამოცდილებისგათვალისწინებით,
რომლებსაც ამჯამად მძვინვარე კოვიდ19ის პანდემია ემატება, მხედველობაში უნდა მივიღოთსატრან
სპორტოდალოჯისტიკური ინციდენტების გავლენა უსაფრთხოებაზე, ეკონომიკაზე, ჯანდაცვაზე, საზოგა
დოებისმორალურმდგომარეობასადადაცულობაზე.პროაქტიულიმოქმედებისმთავარიმიზანირისკების
ალბათობისშემცირება,შესაძლოშედეგებისმინიმიზაციადასაფრთხეებზესწრაფიდათანაზომიერირეაქ
ციისგანსაზღვრაუნდაიყოს.პირველხარისხოვანიამოცანაასატრანსპორტოდალოჯისტიკურისისტემის
კომპონენტთაჩანაცვლებისადააღდგენისსაკითხისგადაწყვეტა.

ტრანსპორტისადალოჯისტიკისსექტორზეკოვიდ19ისკრიზისისერთერთიშედეგიმომარაგებისჯაჭვის

34https://www.polygraph.info/a/factcheckrussianblackseapresencebecomingphysicallydisruptive/30065465.html
35https://www.polygraph.info/a/factcheckrussianblackseapresencebecomingphysicallydisruptive/30065465.html
36https://jamestown.org/program/russiasdiscreetsatisfactionovergeorgiasanakliaportdebacle/
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შემოკლება,საბოლოომომხმარებელთანდაახლოებადამასშისტრატეგიულიმოკვაშირეებისჩართვაა.37
ამკონტექსტშისაქართველოს,როგორცშეერთებულიშტატებისსტრატეგიულმოკავშირეს,ეკონომიკური
დაპოლიტიკურისარგებლისმიღებისშესაძლებლობაუჩნდება.ამისთვისმასკრიტიკულიინფრასტრუქტუ
რისეფექტურიპოლიტიკისშემუშავებადადანერგვასჭირდება.ამპოლიტიკასოთხიძირითადიმიმართუ
ლებაუნდაჰქონდეს:

• აქტივებისნაცვლადსისტემისდაცვა;
• რეაქტიულობისნაცვლადინციდენტებისადამათიშედეგებისადმიადაპტირებისუნარი;
• ცალკეულიმოვლენებისნაცვლადტენდენციებისანალიზი;
• რიგიდულობისნაცვლადსისტემისსაიმედოობისგაძლიერება.

ამასგარდა,ყველაპოლიტიკურიგადაწყვეტილებაშემდეგკომპონენტებსუნდაითვალისწინებდეს:მოდა
ლურ(ტრადიციულისამრეწველოსქემა);გეოგრაფიულ(გარკვეულგეოგრაფიულსაზღვრებშიმოქცეული
აქტივები);ფუნქციურ(ყველააქტივი,რომლებიცგარკვეულფუნქციასანროლსასრულებენ);საკუთრების
(ყველააქტივი,რომელიცუფლებებისგანსაზღვრულკატრეგორიაშიექცევა).

• საქართველოსმთავრობამუნდაგადახედოსდადააზუსტოსკრიტიკულიინფრასტრუქტურისსისტე
მაშიარსებულიფუნქციურიურთიერთობები,რათაშემუშავდესუსაფრთხოებისადასაიმედოობის
ადმიერთიანიმიდგომა.ამმიზნითუნდაშეიქმნასინფორმაციისგაცვლის,მონაცემთაბაზებისშექ
მნისადაანალიზისსაერთოდადაცულიპლატფორმა.კრიტიკულიინფრასტრუქტურისპოლიტიკის
დაგეგმვის,მასთანდაკავშირებულიგადაწყვეტილებებისმიღებისადაოპერირებისინტეგრირებუ
ლიანალიტიკურიპროცესი,რომელიცგააერთიანებსინფრასტრუტურისსფეროსყველამოთამაშეს,
მიუხედავადმათიკუთვნილებისა,ფუნქციისა,ადგილობრივითუსაერთაშორისომნიშვნელობისა;

• საქართველოს მთავრობამ უნდა მიიღოს სატრანსპორტო დალოჯისტიკური სექტორების განვი
თარების სტრატეგიული გეგმა, რომელსაც სამი განზომილება ექნება: რეგიონალური კავშირები;
საქართველოსსამრეწველოქსელებთანკავშირი;საქართველოსდანატოსსამხედროდაუსაფ
რთხოებისინფრატსტრუქტურასთნაინტეგრაცია(ნატოსმასპინძელიქვეყნისუზრუნველყოფისკონ
ცეფცია)38;

• საქართველოსპარლამენტმაუნდაგადახედოსდასაჭიროებისშემთხვევაშიკოვიდ19ისპანდემი
ით შექმნილი ახალირეალობის, საქართველოს ეკონომიკური, პოლიტიკურიდა უსაფრთხოების
ინტერესებისგათვალისწინებითშეცვალოსსატრანსპორტოდალოჯისტიკურსექტორთანდაკავში
რებულისაკანონმდებლოჩარჩო. გარდაამისა, საქართველოსპარლამენტში უნდამოეწყოს ყო
ველწლიური მოსმენა, რომელიც კრიტიკულ ინფრასტრუქტურასთანდაკავშირებული პოლიტიკის
დანერგვასდაეთმობა.

• საქართველოსმთავრობისადაპარლამენტისმიერუნდადაწესდესკრიტიკულინფრასტრუქტურა
ში,განსაკუთრებითკისატრანსპორტოდალოჯისტიკისსექტორში,მიმართულიპირდაპირიუცხო
ურიინვესტიციებისშესწავლისადაშემოწმებისმექანიზმები.უნდაგადაიხედოსუკვეგანხორციელ
ებული ინვესტიციებით, გამოვლინდეს მათთან დაკავშირებული შესაძლო რისკები (მაგალითად
შეერთებულიშტატების„უცხოურიინვესტიციებისკომიტეტის”(CIFUS)ანევროკავშირისშესაბამისი
მოდელებიშეიძლებაშეირჩეს).39(ესრეკომენდაციადაკავშირებულიაფინანსურისექტორისკრიტი
კულიინფრასტრუქტურისანალიზთან);

• საერთაშორისოდონორებისმხარდაჭერითკრიტიკულიინფრასტრუქტურისსექტორისსიღრმისე
ულიშესწავლისდაშესაძლოსუსტიმხარეებისგამოვლენისპროექტისდაწყება,რაცგაზრდისამ
საკითხზეინფორმირებულობისდონეს,გააღრმავებსარსებულცოდნასდახელსშეუწყობსკერძო
სექტორისწარმომადგენელთაჩართულობას;

• სატრანსპორტოდალოჯისტიკურსექტორშიჩართულმაკერძოკომპანიებმაშესაბამისიბიზნესას
ოციაციებისმეშვეობითანდამოუკიდებლადუნდაშექმნანმთავრობასთანდასამოქალაქოსაზო
გაოებასთანთანამშრომლობისსაერთოპლატფორმა,რომელიცსექტორისნაკლთააღმოფხვრას
დაშესაძლორისკებისაპრევენციისინსტრუმენტიიქნება(განსაკუთრებულიყურადღებაუნდადაეთ

37BankofAmericaGlobalResearch,TectonicShiftsinGlobalSupplyChainshttps://www.bofaml.com/content/dam/boamlimages/documents/articles/ID20_0147/
Tectonic_Shifts_in_Global_Supply_Chains.pdf
38https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_21735.htm?selectedLocale=en
39https://civil.ge/archives/308115
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მოსსარეზერვოშესაძლებლობებისგაზრდას);

• საერთასორისოგადაზიდვებისადალოჯისტიკისინფრასტრუქტურისგანვითარება,განმტკიცებადა
მენეჯმენტისაგარეოპოლიტიკისადასახელმწიფოინვესტიციებისერთერთიპრიორიტეტადუნდა
იქცეს;პირველხარისხოვანიამოცანაგამჭვირვალესაერთაშორისოდაფინანსებითრეგიონალური
მრავალპროფილიანილოჯისტიკურიცენტრებისდაჩქარებულიშექმნაუნდაიყოს;

• სატრანსპორტოდალოჯისტიკისსექტორისკრიტიკულიინფრასტრუქტურისგანვითარებისთვისფი
ნანსურისსერვისებისხელმისაწვდომობასაჯაროდაკერძოსექტორთაშორისპარტნიორობისსამ
თავრობოპოლიტიკისდასაერთაშორისოპარტნიორებთანურთიერთობისდღისწესრიგში უნდა
იყოს;

• პრიორიტეტიუნდაიყოსმსოფლიობანკის„ლოჯისტიკისეფექტურობისინდექსის“გაზრდადააღმო
სავლეთევროპისქვეყნებისდონისმიღწევა;

• კერძოსექტორისადგილობრივიდასაერთაშორისოწარმომადგენლებისთვისუნდაშეიქმნასდის
კუსიისადაკოლექტიურიმოქმედებისკოორდინირებისსტრუქტურა;უნდაშემუსავდესდეტალური
გზამკვლევი, რომელიც სატრანსპორტოდალოჯისტიკური კერძო კომპანიების მდგრადობას და
მათშორისპარტნიორობისგაღრმავებასშეუწყობსხელს;

• სტიმულები უნდადაწესდეს ტექნოლოგიურ პროგრესზეორიენტირებული კომპანიებისადა პრო
ექტებისთვის.ასეთიკომპანიისმაგალითიახელოვნურიინტელექტისგანვითარებითდაკავებული
„ბიკონი“40,რომელიცსატრანსპორტოკომპანიებისთვისფინანსურიინსტრუმენტებისშექმნითაადა
კავებული;

• „სტრატეგიული პრიორიტეტი“ სამ პროექტს უნდა მიენიჭოს. ესენია „ნატოსს მასპინძელი ქვეყნის
ხელშეწყობის ინტეგრაცია“, ევროკავშირის „აღმოსავლეთ პარტიონიორობის ტრანს ევროპული
სატრანსპორტოქსელი“(TENT)დაანაკლიისღრმაწყლოვანიპორტისგანვითარება.მთავრობამამ
სტრატეგიულიპროექტებისმიმდინარეობისკვარტალურიანგარიშებიუნდაგამოაქვეყოს;

• უნდა შეიქმნას სექტორული და კროსსექტორული კოორდინაციის სათათბირო საბჭო, რომლის
ფუნქციაპროცესებზედაკვირვება,სიახლეებისდანერგვისასდაგროვებულიგამოცდილებისგათ
ვალისწინება,სხვადასხვაკრიზისულისცენარებისშექმნადაადგილობრივიდარეგიონალურიმას
შტაბისსწავლებებისჩატარებაიქნება;

• სექტორშიდასაქმებულთა უნარების გაუმჯობესება საგანმანათლებლო ინიციატივებით განათლე
ბისსახელმწიფოპოლიტიკისნაწილადუნდაიქცეს.უნდადაწესდეს „ნიჭიერთამოზიდვის“ინიცი
ატივები,გამოსწორდესსექტორისრეპუტაცია,სასწავლოგეგმებშიკილოჯისტიკურითემატიკისსა
კითხებიშევიდეს;

• სექტორისსაგანმანათლებლოგანზომილებისადმიესმიდგომაგანამტკიცებსიაფისნაცვლადსაიმ
ედოტრანსპორტირებისსასარგებლოდგაკეთებულსტრატეგიულარჩევანს;

• სექტორშიმაღალიკვალიფიკაციისმქონეადამიანურრესურსებზედაყრდნობა,ავტომატიზაციადა
ტექნოლოგიურიინსტრუმენტებისდანერგვაკოვიდ19ისპანდემიისმსგავსისირთულეებისდაძლე
ვისსტრატეგიაშიუნდაშევიდეს;

• უპირატესობაუნდამიენიჭოსავტომატიზებულდაავტონომიურსისტემებს,რაცკრიტიკულიინფრას
ტრუქტურისინციდენტებისშემთხვევაშიწარმოქმნილიგეოგრაფიულიდარელიეფურისირთულე
ებისდაძლევის,პრევენციისთვისსაჭიროწინასწარიინფორმაციისმოპოვებისსაწინდარიიქნება;

• ადგილობრივიდარეგიონულიმობილურიტრანსპორტირებისშესაძლებლობებშიჩამორჩენისაღ
მოფხვრისგზაასახელმწიფოსმიერმრავალპროფილიანიდათანამედროვეშვეულმფრენთასაჰა
ეროფლოტისშექმნა;

• შეერთებულიშტატებისადასაქართველოსსტრატეგიულიპარტნიორობისდღისწესრიგშისაქარ
თველოს USTRANSCOMთან და თავდაცვის ლოჯისტიკურ სააგენტოსთან (DLA) მჭიდრო თანამ
შრომლობაუნდაშევიდეს.ამპროგრამამსახელმწიფოსთავდაცვისსტრატეგიაშიკერძოსექტორის

40JeffBezosinvestsinUKDigitalLogisticsStartUpBeacon,https://www.ft.com/content/1ee07f6f4f91462c93ee2096731591ff
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ჩართულობაუნდაგანაპირობოს;

• უნდა შემუშავდეს ენერგომომარაგების დივერსიფიკაციისთვის საჭირო სატრანსპორტო ინფრას
ტრუქტურისგანვითარებისპოლიტიკა,როგორცესპოლონეთში,ლიეტუვაშიდაუკრაინაშითხევა
დიგაზისტრანსპორტირებისადამარაგისშექმნისთვისსაჭიროინფრასტრუქტურისმშენებლობისას
მოხდა.41

41https://www.dw.com/ru/киевзаключилмеморандумопоставкахсжиженногогазаизсша/a53586654?maca=rusfacebookdw&fbclid=IwAR2fQlTEjShK7QfV
33OA16miDFpXv534e5nww3hA38MPRjf8wUqHeNvhWM
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გრაფიკი6გრაფიკი6
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