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globaluri konteqsti

ბერძენი კლასიკოსის თუკიდიდეს (460-395 წ. ჩვ. წ.აღ-მდე) ნაწარმოები „პელოპონესის ომის ისტორია“ არის 
აუცილებელი საკითხავი საერთაშორისო ურთიერთობების, სტრატეგიის და უსაფრთხოების შემსწავლელ 
ყველა კლასში. ბერძნული კლასიკის მნიშვნელობა კიდევ ერთხელ გახდა აქტუალური მას შემდეგ, რაც 
კოვიდ-19 გამოცხადდა პანდემიად1. თუკიდიდემ უშუალოდ პელოპონესის ომის აღწერის გარდა, დიდი 
ადგილი დაუთმო ჩვ.წ.აღ-მდე 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 (ქალაქი-სახელმწიფოს) 
შემდგომ განვითარებაზე და სამომავლოდ მრავალი წლით განსაზღვრა ათენის ისტორია, მას შემდეგაც 
რას ეპიდემიამ გადაინაცვლა რეგიონიდან. ისტორიის ამ მონაკვეთს რამდენიმეჯერ 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, ქალაქის-
სახელმწიფოს 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 წელს მსოფლიო 
რისკების და მათი ურთიერთკავშირების პერსპექტივიდან:

კოვიდ-19 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, კოვიდ-19 მეტია, ვიდრე უბრალოდ ჯანმრთელობის პრობლემა; ის არის გამოწვევა, რომელმაც 
გამოცდა მოუწყო მთელი მსოფლიოს პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, სოციალურ და მმართველობით 
სისტემებს. ამ სისტემების განსხვავებულობის გამო, მისი ერთ-ერთი შედეგი სხვადასხვა სისტემური 
პრობლემის გაძლიერებაა ყველა ქვეყანაში - დემოკრატიულში, ავტორიტარულსა თუ გარდამავალში. 
ძალიან ნაადრევია კოვიდ-19-ის 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 კრიტი-
კულ ეროვნულ ინფრასტრუქტურაში ინვესტირების გაგრძელების აუცილებლობა; პანდემიის კასკადური 
ეფექტი კრიტიკული ინფრასტრუქტურის სხვა კომპონენტებზე, როგორებიცაა მიწოდების ჯაჭვები, სურსათის 
მარაგი, კარგი მმართველობა და სხვა.

1 ტერმინი პანდემია  მოდის ბერძნული სიტყვიდან pándēmos, “საერთო სახალხო.” https://www.dictionary.com/e/epidemic-vs-pandemic/
2 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3373038/
3 https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/03/great-plague-athens-has-eerie-parallels-today/608545/
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ბუნებრივი კატასტროფები

მასობრივი განადგურების 
იარაღები

უკანონო ვაჭრობა

კრიტიკული 
ინფრასტრუქტურული კრიზისი

მონაცემების გატეხვა
ან მოპარვა

ექსტრემალური კლიმატი

კლიმატის ქმედების 
შეცდომები

გლობალური 
სამთავრობო
კრიზისები

ინფექციური დაავადებები

ურბანული დაგეგმარების 
შეცდომები

სოციალური არასტაბილურობა

ბიომრავალფეროვნების დარღვევასასურსათო კრიზისი

წყლის კრიზისი

საინფორმაციო 
ინფრასტრუქტურის  
მოშლა

არასასურველი 
ტექნოლოგიური პროგრესი

არასასურველი მიგრაციები

უმუშევრობა

ფინანსური კრიზისი

კიბერშეტევები

ეროვნული 
მმართველობის 
კრიზისები

სახელმწიფოთაშორისი 
კონფლიქტი

ტერორისტული 
შეტევები

სახელმწიფო 
კოლაფსი

ენერგეტიკული 
ფასების შოკი

ფისკალური კრიზისი

უმართავი ინფლაცია

დეფლაციააქტივების ბუშტები

ეკონომიკური 
რისკები

გეოპოლიტიკური 
რისკები

ტექნოლოგიური 
რისკები

კავშირების რაოდენობა 
და სიძლიერე
(„შეწონილი ხარისხი“)

ბუნებრივი 
გარემოს რისკები

სოციალური 
რისკები

ადამიანის საქმიანობით
გამოწვეული გარემოს 
კატასტროფები

დიაგრამა 1.დიაგრამა 1. გლობალური რისკების ურთიერთკავშირების რუკა (წყარო: მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი, 2019)

kritikuli infrastruqtura da misi gamZleoba

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, უსაფრთ-
ხოება, ტრანსპორტირება, სურსათი, ინფორმაცია და კომუნიკაცია.

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.oecd-ilibrary.org/
governance/good-governance-for-critical-infrastructure-resilience_fc4124df-en
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კრიტიკული 
ინფრასტრუქტურის
10 სექტორი

საინფორმაციო & 
საკომუნიკაციო 
ტექნოლოგიები

ფინანსები

წყალი

მთავრობა

ენერგო & კომუნალური 
მომსახურება

ჯანდაცვა

წარმოება

უსაფრთხოება
ტრანსპორტირება

სურსათი

კოვიდ-19-მა 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.

კოვიდ-19 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 აღდგენისთვის საჭირო დროის მინიმიზების გზით, ასევე მოერგოს ახალ პირობებს და 
გააუმჯობესოს სისტემების ფუნქციონალურობა.6 

მოსალოდნელია, რომ კოვიდ-19-ის 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. ერთ-ერთი ასეთი 
მოულოდნელობა ნატოს გენერალურმა მდივანმა, იან სტოლტენბერგმა თავდაცვის მინისტრების ონლაინ 
შეხვედრის დროს ახსენა. მან თქვა, რომ „პანდემიის გეოპოლიტიკური ეფექტები შეიძლება მნიშვნელოვანი 

5 OECD (2014), Boosting Resilience through Innovative Risk Governance, OECD Reviews of Risk Management Policies, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.
org/10.1787/9789264209114-en. 
6 Chang, S. et al. (2014), “Toward Disaster-Resilient Cities: Characterizing Resilience of Infrastructure Systems with Expert Judgments”, Risk Analysis, Vol. 34/3, pp. 
416-434, http://dx.doi.org/10.1111/risa.12133.
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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 მე-3 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.

saqarTvelos magaliTi

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 ინფრასტრუქტურის განმარტებები, განსხვავდება 
ქვეყნების მიხედვით. თუმცა, ვინაიდან საქართველოს სტრატეგიული განვითარების ვექტორი მიმართულია 
თავისუფალი, დემოკრატიული და ბაზარზე ორიენტირებული საზოგადოების ჩამოყალიბებისკენ, მისთვის 
ყველაზე შესაფერისი ეკონომიკური იქნებოდა 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 
სისტემური მიდგომის შერჩევა დამატებით შესაძლებლობებს ქმნის კრიტიკული ინფრასტრუქტურის 
სირთულის, ურთიერთდამოკიდებულებების და ურთიერთკავშირების უკეთ ინტეგრირებისთვის“.8

7 https://www.dw.com/en/nato-warns-allies-to-block-china-buying-spree/a-53167064 
8 https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/02f0e5a0-en.pdf?expires=1591340414&id=id&accname=guest&checksum=9AD4AD2F307062A58EE10508A681433D
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საქართველო, როგორც ახალი და მყიფე დემოკრატია გეოპოლიტიკურად მნიშვნელოვანი ადგილმდება-
რეობით, რომელიც თავისუფლების ავანგარდშია, რუსული ჰიბრიდული ომის ერთ-ერთი „ოპორტუნისტული 
სამიზნეა“. საქართველო არ არის ამ გამოწვევების წინაშე დაუცველი: ის არის აშშ-სა და ევროკავშირის 
სტრატეგიული პარტნიორი, ნატო-ს ასპირანტი ქვეყანა, რომელსაც მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს 
ევროატლანტიკურ 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 უარყოფითი 
ზეგავლენისთვის.10

კოვიდ-19 შესანიშნავ შესაძლებლობას იძლევა, რომ მოხდეს საქართველოს კრიტიკული ინფრასტრუქტურის 
ქსელის კონცეპტუალური გადააზრება. კოვიდ-19-მა გამოკვეთა საქართველოს კრიტიკული ინფრასტრუქ-
ტურის სტრატეგიის რამდენიმე მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი პანდემიის გამეორების თუ რაიმე სხვა 
ახალი რისკის წარმოქმნის შემთხვევაში. დღეისათვის, საქართველოში კოვიდ-19-ით 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 ერთ-ერთი 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 სტრატეგია 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 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 კოვიდ-19-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 

9 “ყველაზე დიდი საფრთხე ისეთ ქვეყნებს როგორებიც საქართველო, მოლდოვა და უკრაინაა, სუსტი მმართველობისა და არაფორმალური 
ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებიდან ემუქრება.“ “https://www.politico.eu/article/eastern-europe-problem-isnt-russia-georgia-abuse-of-power-governance/
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/wp-content/
uploads/2020/01/Comparing-Lessons-Learned-from-Countering-Russian-Disinformation-in-Georgia-and-the-Czech-Republic.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/opinion-papers/135-expert-opinion-eng.pdf
12 https://eurasianet.org/georgia-gets-rare-plaudits-for-coronavirus-response
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/it-unconstitutional-impose-restrictions-without-state-emergency 
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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 ერთ-ერთი ისეთი მთავარი კომუნალური მომსახურების 
მიმწოდებელია, რომელიც საზოგადოებისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია.14

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 კოვიდ-19-ის 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 სტრუქტურირებუ-
ლად გაიაზროს საზოგადოების მოლოდინები კრიტიკული ინფრასტრუქტურის მედეგობისა და მის სოცია-
ლურ, ეკონომიკურ და უსაფრთხოების ზეგავლენებთან დაკავშირებით. 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 მიდგომა შესაძლებლობას მისცემს 
კრიტიკული ინფრასტრუქტურის ცალკეულ 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 

14 ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის ბევრი წევრი ქვეყნის პოლიტიკის დოკუმენტები ამტკიცებს, რომ კრიტიკული 
ინფრასტრუქტურის-ს 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.
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&pagename=EBRD%2FContent%2FContentLayout&cid=1395281551647
16 აშშ-ის მთავრობამ, აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მეშვეობით, განაცხადა, რომ „ეკონომიკური უსაფრთხოების პროგრამით“ 
ეხმარება შესაფუთი მასალის წარმოებას დაახლოებით 1 მილიონი ადგილობრივი წარმოების სამედიცინო პირბადისთვის საქართველოში 
გასანაწილებლად. ეს პარტნიორობა აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს, აწარმოე საქართველოსა და კერძო სექტორის 
მწარმოებლებს შორის ხელს უწყობს საქართველოს მოქალაქეების ჯანდაცვასა და უსაფრთხოებას კოვიდ-19-ის პრევენციის პერიოდში. https://
ge.usembassy.gov/usaid-partnering-with-enterprise-georgia-to-combat-covid-19/
17 https://agenda.ge/en/news/2020/974
18 https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/georgia-government-and-institution-measures-in-response-to-covid.html
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ზრდის მთავრობის ჩარევის ზომას და კორუფციის შესაძლებლობას.19,20. ასევე, მაგალითად, სახელმწიფო 
უსაფრთხოების დეპარტამენტმა აშშ-ის საარჩევნო სისტემები სამთავრობო დაწესებულებების კრიტიკული 
ინფრასტრუქტურის სექტორის ერთ-ერთ ქვე-სექტორად განსაზღვრა; ეს სექტორი ასევე მოიცავს ეროვნულ 
ძეგლებს და საგანმანათლებლო დაწესებულებებს.21 სახელმწიფო უსაფრთხოების დეპარტამენტის აღწერის 
თანახმად, საარჩევნო სისტემების კომპონენტები მოიცავს 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 დამახასიათებელი ზემოაღნიშნული 
პრობლემების გათვალისწინებით, აუცილებელია 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 გლობალურ კონტექსტისთვის თვალის ყურადღებით 
მიდევნება.23 საქართველოს შემთხვევაში კრიტიკული ინფრასტრუქტურის დაცვის პოლიტიკა 
სინქრონიზებული უნდა იყოს ევროკავშირის და ნატო-ს 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 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-ახალქალაქი-ბაქოს 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, 

19 ევროპის საბჭოს კორუფციის წინააღმდეგ მებრძოლ სახელმწიფოთა ჯგუფმა (GRECO) გამოაქვეყნა სახელმძღვანელო პრინციპები მისი 50 წევრი 
ქვეყნისთვის, რომელთა მიზანია კორუფციის პრევენცია კოვიდ-19-ის პანდემიით გამოწვეული საგანგებო მდგომარეობის კონტექსტში. https://www.
coe.int/en/web/tbilisi/home/-/asset_publisher/oce8KQ78XEbs/content/covid-19-pandemic-greco-warns-of-corruption-risks?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/statement-secretary-johnson-designation-election-infrastructure-critical.
22 CRS In Focus IF10677, The Designation of Election Systems as Critical Infrastructure, by Eric A. Fischer.
23 https://lmc.icds.ee/building-the-post-pandemic-world/?fbclid=IwAR2EOaO46G7e1mMdf1zp_28IiXVPzJ9Kfx-kUhKU0i6Rph_gLlDZnK-QiW8
24 https://www.afsa.org/state-democracy-europe-and-eurasia-four-challenges
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/russias-discreet-satisfaction-
over-georgias-anaklia-port-debacle/ 
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მისი მომავალი როლი რეგიონული უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის უზრუნველყოფაში27 სტრატეგიუ-
ლად უკავშირდება ევროკავშირის კრიტიკულ ინფრასტრუქტურას.28 სწორი სტრატეგიისა და 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, მათ 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 ერთ-ერთი მთავარი მომხმარებელი ან კლიენტი. ეს მოითხოვს ყველა შესაბამისი ფუნქციის 
კოორდინირებას, მკაფიო ამოცანების განსაზღვრას და საპირისპირო ინტერსების დაბალანსებას. 
ხელისუფლება დეტალურად უნდა აფასებდეს საფრთხეებს, მათ შორის ურთიერთდამოკიდებულებას 
კრიტიკული ინფრასტრუქტურის სხვადასხვა სექტორს შორის. ხელისუფლება, როგორც სასიცოცხლოდ 
მნიშვნელოვანი სერვისების მფლობელი, ოპერატორი და მომხმარებელი, უნდა უზრუნველყოფდეს 
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 კოორდინაციის 
ინსტიტუციონალიზებული მექანიზმები. ამ ნაშრომში აღწერილი სამთავრობო პოლიტიკის გარდა 
მომზადდება პოლიტიკის დოკუმენტების სერია, რომლებშიც განხილული იქნება სხვა კრიტიკული 
ინფრასტრუქტურის პოლიტიკები საქართველოში.

27 https://www.defenseone.com/ideas/2020/05/increasing-natos-presence-black-sea-time-get-creative/165760/?fbclid=IwAR1eutmINWmzJA3buUKlKxf5v1WpiXI23
oADw_PFyfU80DyzAz8ZTxJtzqo
28 „ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტი სტრატეგიულად ყველაზე მნიშვნელოვანი პროექტია, რაც კი საქართველოს წამოუწყია 2005 წელს ბაქო-
თბილისი-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 აშშ-ის 
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/global-voices/georgias-strategic-game-
changer 
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