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აბსტრაქტი 

 

 საზოგადოებაში ხშირადაა უკმაყოფილება განათლებაში შექმნილი მდგომარეობით. ასევე ხშირად 

ისმება კითხვა თუ როგორ უნდა განვითარდეს განათლების სისტემა თანამედროვე მოთხოვნების 

გათვალისწინებით. 

დღეს საქართველოში განათლების სისტემას არაერთი ხარვეზი აქვს. ზოგადსაგანმანათლებლო 

საფეხურის სწავლების გაუმართაობის ერთ-ერთი გამოხატულება არის დამამთავრებელი კლასის 

მოსწავლეებში რეპეტიტორებთან მომზადების საჭიროება, როდესაც მოსწავლე სასკოლო განათლების 

ფარგლებში სასწავლო პროცესის ხარვეზებს რეპეტიტორთან მომზადებით ინაზღაურებს. მოსწავლეებისა 

და მშობლების აზრით, კერძო გაკვეთილების აუცილებლობის ერთ-ერთი მიზეზი სასკოლო და 

ეროვნული გამოცდების პროგრამების ერთმანეთთან შეუსაბამობაა. ოჯახებისა და მოსწავლეებისათვის 

მნიშვნელოვან პრობლემებს წარმოადგენს მომზადებასთან დაკავშირებული თანხები და ის დრო, 

რომელიც ორმაგად ეხარჯება აბიტურიენტს სკოლასა და კერძო მასწავლებლებთან სასწავლო პროცესში 

ერთდროულად ჩართულობის გამო. გასათვალისწინებელია, ისეთი შემთხვევებიც, როდესაც მოსწავლე არ 

იყენებს შესაძლებლობას ამავე საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მიიღოს ცოდნა. 

სტატიის მიზანია, შევისწავლოთ საქართველოში სასკოლო საგანმანათლებლო სისტემაში არსებული 

პრობლემები, რომლებიც კერძო გაკვეთილების საჭიროებას იწვევს, გამოვკვეთოთ კონკრეტული ასპექტები, 

რომლებიც ხელს უშლის ან უწყობს რეპეტიტორობის სისტემის კიდევ უფრო მეტად დანერგვას.  

კვლევის ობიექტები იყვნენ, როგორც სკოლის მასწავლებლები, ისე აბიტურიენტები, მათი მშობლები და 

სტუდენტები. 

აღნიშნულ კვლევაში განხილულია ისეთი საკითხები, როგორიცაა: რამდენად ხელმისწავდომია 

ფინანსური თვალსაზრისით აბიტურიენტებისთვის და მათი მშობლებისთვის რეპეტიტორებთან 

მომზადება; რამ განაპირობა რეპეტიტორებზე მოთხოვნის ზრდა; რამდენად შეესაბამება სკოლის სასწავლო 

პროგრამა ეროვნული გამოცდების პროგრამას; საბჭოთა კავშირიდან გამოსვლის შემდეგ საქართველოში რა 

ცვლილებები განიცადა რეპეტიტორობის ინსტიტუტმა.  

 

საკვანძო სიტყვები: რეპეტიტორი, აბიტურიენტი, საგანმანათლებლო სისტემა, ერთიანი ეროვნული გამოცდა. 

 

შესავალი 

 თითქმის საღი აზრის დონეზეა დაშვებული, რომ უმაღლესი საგანმანათლებლო საფეხურის 

მისაღები გამოცდების ჩასაბარებლად სკოლა არ აძლევს მოსწავლეს საკმარის ცოდნას და მას აუცილებლად 

სჭირდება რეპეტიტორთან მომზადება. კვლევის შედეგების მიხედვით, მოსწავლეთა უმეტესობა საჭიროდ 

მიიჩნევს რეპეტიტორთან მომზადებას, რადგან ისინი თვლიან, რომ სკოლაში ვერ იღებენ უმაღლესში 

ჩასაბარებლად საკმარის საჭირო ცოდნას. ასევე აღნიშნავენ, რომ მასწავლებელთა ნაწილი მართლაც 

ცდილობს გაკვეთილისთვის განკუთვნილ 45 წუთში მოასწროს ყველაფრის ახსნა, თუმცა ზოგჯერ თავად 

ბავშვების გარკვეული რაოდენობა არ გამოთქვამს სწავლის სურვილს. სტატიაში შევისწავლით, რამდენად 

საჭიროა საქართველოს ზოგად საგანმანათლებლო საფეხურზე რეპეტიტორთან მომზადება და რატომ 

ჩამოყალიბდა რეპეტიტორობა ინსტიტუტად, არსებობს თუ არა ცალკეულ საგნებში მომზადების მზარდი 

მოთხოვნა და შესაძლებელია თუ არა კერძო პედაგოგის გარეშე გამოცდების ჩაბარება. ერთ-ერთი 

აბიტურიენტი ყურადღებას ამახვილებს სასკოლო და ეროვნული პროგრამების შეუსაბამობაზე. მისი 

თქმით, სკოლის სასწავლო გეგმა აცდენილია ერთიანი ეროვნული გამოცდების პროგრამას. კვლევისას 
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გამოიკვეთა ისეთი სასკოლო საგნები, რომლებიც სკოლაში არ ისწავლება, მაგრამ აბიტურიენტი 

იძულებულია ცალკე მოემზადოს, რომ ჩააბაროს ვერბალური და მათემატიკური უნარები და ასევე 

ქართული ენის გრამატიკა. გამოკითხული სტუდენტების ცნობით, ქართული ენის გარმატიკა არ 

ისწავლება სკოლაში სათანადოდ და საერთოდ, ამ საგნის სწავლება დამოკიდებულია პედაგოგის კეთილ 

ნებაზე. 

ინტერვიუებზე დაყრდნობით, საკვლევ პრობლემაში აშკარად გამოიკვეთა კვალიფიციური 

კადრების არასაკმარისი რაოდენობა, ასევე ორი საგნის ერთდროულად სწავლება ერთი 

სახელმძღვანელოთი, რაც ქმნიდა სრულფასოვანი განათლების მიღების პრობლემას. საუბარია ისტორია - 

გეოგრაფიის ერთდროულად სწავლებაზე, რის გამოც დამამთავრებელ კლასში ბავშვებს შეექმნათ 

პრობლემები და იძულებულები იყვნენ მომზადებულიყვნენ ცალკე ისტორიის პედაგოგთან და ცალკე- 

გეოგრაფიის. ასევე, გამოიკვეთა თანხებთან დაკავშირებული პრობლემები. სტუდენტები ყურადღებას 

ამახვილებენ მე-12 კლასში კერძო მასწავლებლებთან გადახდილ თანხებზე, რომლებიც მერყეობს 800-დან 

1000 ლარამდე თითოეულ საგანში (ინტერვიუების შედეგად გამოვლინდა, რომ კერძო გაკვეთილების 

საფასური დამოკიდებულია საგანზე, კვირაში კერძო გაკვეთილის ხანგრძლივობასა და რაოდენობაზე, 

რეპეტიტორის სოციალურ სტატუსზე და ა.შ.). 

საბჭოთა პერიოდში რეპეტიტორობის ინსტიტუტი არ იყო ისეთი მძლავრი,   როგორიცაა დღეს, 

რასაც მოწმობს „განათლების პოლიტიკის, დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტის“ მიერ 

2011 წელს ჩატარებული კვლევა. გამოიკითხა 1200 მშობელი, რომელთა შვილებიც საშუალო სკოლის 

სხვადასხვა საფეხურზე სწავლობენ. კვლევის შედეგებიდან, ჩანს, რომ ოფიციალური აკრძალვის 

მიუხედავად, მოსწავლეთა 56% თავისივე სკოლის პედაგოგთან ემზადება. სკოლის მოსწავლეთა 92% 

ემზადება სამ საგანში. განსაკუთრებით გაიზარდა სხვადასხვა საგანში მომზადების მსურველი 

მოსწავლეების რაოდენობა მას შემდეგ, რაც სკოლებში საატესტატო გამოცდები შემოვიდა. არ ემზადება და 

არც საჭიროდ თვლის მომზადებას გამოკითხულთა მხოლოდ 10% (ხარაძე, 2012). როგორც აღნიშნული 

კვლევიდან გაირკვა, რეპეტიტორებთან მომზადების მაჩვენებელი იზრდება საფეხურის ზრდასთან ერთად 

და კრიტიკულ ნიშნულს დამამთავრებელ კლასში აღწევს. მიუხედავად ამისა, საბჭოთა პერიოდში 

მოსწავლეების მხრიდან გარკვეულ მოთხოვნას რეპეტიტორებზე განაპირობებდა უმაღლეს სასწავლო 

დაწესებულებაში ჩაბარების სურვილი. კერძოდ, 1960-იანი წლებიდან საბჭოთა საქართველოში 

განვითარება დაიწყო რეპეტიტორობის სისტემამ იმისთვის, რათა კერძო მასწავლებლებს აეღოთ თანხა 

სკოლის მოსწავლეებისგან და კორუფციის გზით ეს მოსწავლეები ჩაერიცხათ უმაღლეს სასწავლებლებში. 

საქმე ისაა, რომ საბჭოთა კავშირში რეპეტიტორობას სხვა მიზანი ჰქონდა, დღეს კი რეპეტიტორი 

მოსწავლეს აძლევს იმ ცოდნას, რაც მას სჭირდება ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩასაბარებლად. 

 

ლიტერატურის მიმოხილვა 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, 

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 თებერვლის 68-ე დადგენილებით, 2017 წლის 1 იანვრიდან 

მასწავლებელთა სახელფასო ზრდა განისაზღვრება მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების სქემის 

შესაბამისად. კერძოდ, უფროსი მასწავლებლის ხელფასი გახლდათ 180 ლარი, ამჟამად იქნება არანაკლებ 

320 ლარი. წამყვანი მასწავლებლის ხელფასი იყო 270 ლარი, დღესდღეობით უნდა იყოს 500 ლარი, ხოლო 

მენტორი მასწავლებლის ანაზღაურება - 400 ლარი და ახლა - არანაკლებ 700 ლარი (საქართველოს 

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, 2015). აღნიშნული სტატუსების (უფროსი მასწავლებელი, 

წამყვანი მასწავლებელი, მენტორი) მინიჭება ხდება პედაგოგის აქტიურობიდან და ჩართულობიდან 

გამომდინარე საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ გამოცხადებულ 

პროექტებსა და ღონისძიებებში. საყურადღებოა ის ფაქტი, რომ დღეს ჩვენს ქვეყანაში არ არსებობს 

მენტორი მასწავლებელი. 
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დღეს, მასწავლებლების უმრავლესობას არ აქვს შესაბამისი ხელფასი და მათი შემოსავლის 

დამატებით წყაროს წარმოადგენს კერძო გაკვეთილების ჩატარებიდან მიღებული თანხა. ამ მოსაზრებას 

ადასტურებს ჩვენი ერთ-ერთი რესპონდენტის (მასწავლებლის) ინტერვიუც. მისი პასუხებიდან ირკვევა, 

რომ პედაგოგის ანაზღაურება არ არის საკმარისი და მას ესაჭიროება დამატებითი თანხა, რისი მიღების 

საშუალებასაც იძლევა რეპეტიტორობა. 

მარკ ბრეის (ბრეი, ჩრდილოვანი განათლების სისტემასთან დაპირისპირება, 2009) მიხედვით, 

კერძო გაკვეთილებს ძირითადად ატარებენ სკოლის მასწავლებლები, რომლებიც ისედაც 

პასუხისმგებელნი არიან თავიანთ მოსწავლეებზე სკოლაში. ერთი მხრივ, ეს შეიძლება სარგებლის მომტანი 

იყოს მასწავლებლებისთვის, რომელთაც შეუძლიათ დამატებითი დახმარების აღმოჩენა იმ 

მოსწავლეებისთვის, რომლებსაც უკვე კარგად იცნობენ. მაგრამ მეორე მხრივ, ამან შეიძლება პრობლემები 

გამოიწვიოს და სკოლაში საკუთარი მოსწავლე არაობიექტურად შეაფასოს. არის შემთხვევები, როდესაც 

სკოლაში მასწავლებლის მიერ ბავშვზე განხორციელებული ზეწოლა გამოიხატება შემდეგში: მაღალი 

ნიშნის არ დაწერა, გაკვეთილზე ბავშვის იგნორირება ან ზედმეტი ყურადღება (როცა მასწავლებელი 

ითხოვს იმაზე მეტს, ვიდრე სხვებისგან). პედაგოგებმა შეიძლება გამოტოვონ ძირითადი სასწავლო 

პროგრამის ნაწილი გაკვეთილების დროს, რათა მიიზიდონ მოსწავლეები სკოლის შემდეგ ჩატარებულ 

კერძო გაკვეთილებზე. ბევრ საგანმანათლებლო სისტემაში, მათ შორის საქართველოშიც, მასწავლებლები 

თვითონ წყვეტენ თუ რომელ მოსწავლეს გადაიყვანენ შემდეგ კლასში. ხშირად ამ მიზეზით მშობლები 

იძულებულნი ხდებიან გადაიხადონ კერძო მომსახურების საფასური, რადგან კარგად იციან, რომ 

წინააღმდეგ შემთხვევაში უფრო ძვირი დაუჯდებათ თავიანთი შვილის სწავლა და ბავშვს მოუწევს 

სასწავლო წლის გამეორება. ამავე დროს მნიშვნელოვანია, ის ფაქტი, რომ პედაგოგები რეპეტიტორობით 

ქმნიან საკუთარ ბაზარს. ზოგჯერ სასწავლო პროცესში ადგილი აქვს იძულებით რეპეტიტორობას, 

რომელიც გულისხმობს: „მასწავლებლის მიერ მოსწავლეებზე ხშირად განხორციელებულ ზეწოლას (და 

ხშირად დაშანტაჟებას), რომ სკოლის შემდეგ იარონ მათთან კერძო მეცადინეობებზე. ისინი ხშირად 

ბავშვებს დაბალი ნიშნებით ემუქრებიან უარის შემთხვევაში“ (Private tutoring in eastern Europe and central 

Asia:policy choices and implications, p. 8). 

   რაც შეეხება, საბჭოთა საქართველოში არსებულ განათლების სისტემას, ის ეყრდნობოდა მთლიანად 

კლასიკურ პედაგოგიკას. მისი ძირითადი ნაკლი იყო კომუნისტური იდეოლოგია. მედინსკის მიხედვით, 

ათეული წლის განმავლობაში საქართველოში არსებული საგანმანათლებლო სისტემა იდეოლოგიზებული 

საბჭოთა კავშირის სისტემის ნაწილი იყო. ამგვარი განათლება ფაქტობრივად არ ცნობდა კვლევას და მის 

უმნიშვნელოვანეს როლს საგანმანათლებლო პოლიტიკის წარმართვაში. არსებული რეჟიმისთვის 

მიუღებელი იყო ინდივიდუალიზმი, რის გამოც შექმნილი სასწავლო პროგრამები სავალდებულო იყო 

საბჭოთა კავშირში შემავალი განსხვავებული კულტურებისა და საგანმანათლებლო ტრადიციების 

ქვეყნებისთვის. არავინ ინტერესდებოდა ცალკეულ ქვეყანაში რეალური ვითარების შესწავლით და 

ადეკვატური საგანმანათლებლო პოლიტიკის შემუშავებით (მედინსკი, 1949). უშუალოდ რეპეტიტორობის 

ინსტიტუტის ჩამოყალიბებასთან დაკავშირებით, დღეს, ერთ-ერთი ექსპერტი აღნიშნავს რომ საბჭოთა 

საქართველოში ამ ინსტიტუტმა ჩამოყალიბება დაიწყო 1960-იანი წლებიდან, მას შემდეგ რაც შეიცვალა და 

„ჩამოიშალა“ პოლიტიკური სისტემა. მასწავლებლები მოსწავლებისგან იღებდნენ თანხას და ამის 

სანცვლოდ რიცხავდნენ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში (ეს რა თქმა უნდა ვერ 

გავრცელდება საბჭოთა კავშირში მცხოვრებ ყველა პედაგოგსა და მოსწავლეზე). 1960-იანი წლებიდან 

არსებითად დაიწყო კორუფციული პროცესების დამკვიდრება, რომელიც განათლების სისტემაზეც 

გავრცელდა. ამგვარი ვითარება გრძელდებოდა 2003 წლამდე. 

 2003-2004 წლებიდან საქართველოს ახალმა ხელისუფლებამ მრავალი რეფორმის განხორციელება 

დაიწყო. დღესდღეობით საქართველოში 15 000 სერტიფიცირებული მასწავლებელია, რომელთაც 

ანაზღაურებაც უნდა იყოს 800 ლარი და მეტი, რადგან მათ ჩაბარებული აქვთ საქართველოსა და 

განათლების სამინისტროს მიერ შემოღებული სასერტიფიკაციო გამოცდები, მაგრამ, რადგანაც ხელფასი 

მიბმული არის არა სერტიფიცირებაზე, არამედ მის საათობრივ დატვირთვაზე, ამიტომ ანაზღაურება არ 

უტოლდება აღნიშნული თანხას. გამოდის, რომ მასწავლებელთა ხელფასი დამოკიდებულია პრატიკულად 
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გაკვეთილების საათებზე და არა მათ ცოდნასა და სერტიფიცირებაზე. არსებობს კანონი, რომლის 

თანახმადაც, რეალურად ხელფასი მიბმული არის დატვირთვაზე და ეს ქმნის იმ პარადოქსულ ვითარებას, 

რომ 15 000 სერტიფიცირებული მასწავლებელიდან 800 ლარს და მეტს იღებს მხოლოდ 8 000 

სერტიფიცირებული მასწავლებელი (განათლების პორტალი - www.edu.aris.ge, 2016). 

 

მეთოდოლოგია 

   ხშირად თვისებრივ მეთოდებზე დამყარებული კვლევა მოითხოვს ერთდროულად რამდენიმე 

კვლევითი ტექნიკის გამოყენებას, რაც მკვლევარს საშუალებას აძლევს, სხვადასხვა კუთხით შეისწავლოს 

მისთვის საინტერესო ფენომენი (ზურაბიშვილი, 2006, გვ. 7). საკითხის სიღრმირეული შესწავლის მიზნით, 

გამოვიყენეთ თვისებრივი კვლევის ისეთი მეთოდები, როგორებიცაა: 

• სიღრმისეული ინტერვიუ 

• მეორად მონაცემთა ანალიზი 

• ლიტერატურის მიმოხილვა 

  მიზანმიმართულად შევარჩიეთ 9 რესპონდენტი. აქედან 2 აბიტურიენტი, 2 სტუდენტი, 2 მშობელი, 2 

მასწავლებელი და 1 ექსპერტი საგანმანათლებლო დარგში. ჩავატარეთ სიღრმისეული ინტერვიუები, 

რომელთა ხანგრძლივობა იყო 1 საათიდან 2 საათამდე. ჩაწერილი აუდიო მასალიდან დავწერეთ 

ინტერვიუების ტრანსკრიპტი და კოდირებით გავაანალიზეთ მიღებული შედეგები. 

დოკუმენტების კვლევის ერთ-ერთ მეთოდად არჩევა განაპირობა იმ ფაქტორმა, რომ ეს მეთოდი 

მკვლევარს მიუწვდომელი პიროვნებებისა და თემების წვდომის შესაძლებლობას აძლევს. აღსანიშნავია, რომ 

დოკუმენტური კვლევა დროში განმეორებადი ანალიზისთვისაც გამოსადეგია, ვინაიდან მან შეიძლება 

აჩვენოს, როგორ ვითარდება სიტუაციები დროთა განმავლობაში. ჩვენს შემთხვევაში დოკუმენტების 

ანალიზისთვის მოვიძიეთ განათლების საკითხებზე ბეჭდურად გამოცემული წიგნები და ელექტრონული 

წყაროები. ასევე, მეორად მონაცემთა ანალიზის არჩევის მიზეზს განაპირობებდა ეკონომიკური ფაქტორები, 

კერძოდ ნაჩმიასის მიხედვით, „ბევრად უფრო იაფია არსებული მონაცემების გამოყენება, ვიდრე ახალი 

მონაცემების შეგროვება“ (ნაჩმიასი, 2009, გვ. 432). 

  კვლევის შეზღუდვა არის რესპონდენტთა მცირე რაოდენობა და მათი შერჩევა მიზანმიმართულად. ამ 

საკითხზე კვლევების არასაკმარისი რაოდენობისა და არაზუსტი მონაცემების გამო ვერ იქნა მოძიებული 

რელევანტური მასალა საკითხის სრულფასოვნად შესასაწავლად. 

 

განათლების ქართული მოდელი  

  საქართველოში სრული ზოგადი განათლება მოიცავს 3 საფეხურს: დაწყებითი (I-დან IV კლასის 

ჩათვლით), საბაზო(V-დან IX კლასის ჩათვლით), სრული საშუალო (X კლასიდან XII კლასის ჩათვლით) 

(საქართველოს კანონი ზოგადი განათლების შესახებ, 2005). 

 საქართველოში რეპეტიტორობის ინსტიტუტის დამკვიდრება დაიწყო საბჭოთა კავშირში და დღესაც 

გრძელდება მისი გამოყენების პრაქტიკა. ერთ-ერთი ექსპერტი აღნიშნავს, რომ 1963-1964 წლებში სისტემის 

მოშლის შედეგად საქართველოში გაჩნდა დაუსჯელობის სინდრომი. კერძოდ, საზოგადოებას გაუჩნდა 

განცდა იმისა თუ რატომ უნდა ესწავლათ, როცა უკვე შესაძლებელი იყო თანხით ეყიდათ უმაღლესი 

სასწავლო დაწესებულების დიპლომი. ექსპერტის განცხადებით, სწორედ ამ პერიოდში დაინერგა 

მასწავლებლების მიერ ის პოლიტიკა, რომ მოსწავლეს ნიშანი არ დაეწერებოდა, თუ ის მასთან არ 

მოემზადებოდა. აქედან გამომდინარე, კორუფცია გახდა სწორედ პედაგოგების ყოველთვიური 

შემოსავლის გაზრდის წყარო. საყურადღებოა ის საკითხიც, რომ 1960-იან წლებში და შემდგომ პერიოდშიც, 

სანამ არსებობდა კორუფცია საგანმანათლებლო სისტემაში, რეპეტიტორები ძირითადად იყვნენ ის 

მასწავლებლები, რომელთაც წვდომა ჰქონდათ მისაღებ გამოცდებზე. იმ პერიოდში, შესაძლებელი იყო 

მოსწავლეს მასწავლებლისთვის გადაეხადა თანხა და ამ გზით (და არა ცოდნის შემოწმებით) 

ჩარიცხულიყო უმაღლეს სასწავლებელში. ექსპერტის ცნობით, კერძო მასწავლებლებს ჯგუფში ჰყავდათ 
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25-30 მოსწავლე, რაც თავისთავად გამორიცხავდა ინტენსიური მომზადების პრაქტიკას. ეს პოლიტიკა 

უფრო მეტად გავრცელებული იყო დიდ ქალაქებში, განსაკუთრებით, კი თბილისში. რაც შეეხება 

რაიონებს, მსგავსი სისტემა იქ ნაკლებად იყო განვითარებული. ექსპერტის ცნობით, რაიონებში 

მოსწავლეებს ზოგჯერ იძულებით ამზადებდნენ. ბევრ მშობელს ჩამოყავდა შვილები რაიონიდან 

თბილისში, მოსწავლეები არ დადიოდნენ მე-11 კლასში და ემზადებოდნენ რეპეტიტორებთან 

დედაქალაქში. ეს რეპეტიტორები კი იღებდნენ თანხებს, რათა ჩაერიცხათ მათი მოსწავლეები უმაღლესში. 

საინტერესოა, მოსახლეობის ის ნაწილი, რომელიც რჩებოდა კერძო მომზადების გარეშე. ერთ-ერთი 

ექსპერტი აღნიშნავს, რომ რაიონებში მოსწავლეთა განათლების დონე თბილისთან შედარებით იყო 

საგრძნობლად მაღალი, რადგან იქ მოსწავლეები ნამდვილად სწავლობდნენ, დედაქალაქში კი ძირითადად 

თანხას იხდიდნენ წინასწარ უმაღლესში მოსახვედრად. იყო შემთხვევები, როცა მოსწავლეებს 

სპეციალურად ჭრიდნენ უმაღლესის მისაღებ გამოცდაზე, რათა მიეღოთ ის, ვინც მათ წინასწარ თანხა 

გადაუხადა.  

საყურადღებოა ის საკითხიც, თუ საიდან წამოვიდა რეპეტიტორობის საჭიროება. სამედიცინო 

ფაკულტეტი საბჭოთა პერიოდში (კერძოდ, 1964-1965 წლებში) საკმაოდ პოპულარული გახდა. ამ 

ფაკულტეტზე განსაკუთრებით გამძაფრებული იყო კორუფცია. ასევე, წამოვიდა ტენდენცია, რომ თუ 

ადამიანს არ ჰქონდა უმაღლესი სასწავლებლის დიპლომი, ის ნაკლებად იყო სოციალურად და 

ეკონომიკურად სასურველი ადამიანი სისტემისთვის. უმაღლესი განათლება აღმოჩნდა აბსოლუტურად 

დაუცველი კორუფციისგან. ექსპერტის ვარაუდით, სისტემის ამგვარი ცვლილება მოხდა 

მიზანმიმართულად. კორუფციული პროცესები და, ამავე დროს, სკოლისა და უმაღლესში ჩასაბარებელი 

პროგრამების ცვლილება მოხდა ერთად. კერძოდ, სკოლის პროგრამა უკვე აღარ შეესაბამებოდა უმაღლეს 

საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩასაბარებელ პროგრამას, რაც ხელს უწყობდა ამ რეპეტიტორობის 

ინსტიტუტის კიდევ უფრო მყარად დამკვიდრებას. 

 2003 წლიდან დაიწყო საგანმანათლებლო სისტემის რეალური შეცვლა. აღმოფხვრილ იქნა 

კორუფციის სისტემა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩაბარებისთვის, თუმცა 

რეპეტიტორობის სისტემამ, როგორც ინსტიტუტმა მაინც განაგრძო არსებობა, ოღონდ უკვე სხვა მიზნით - 

მოსწავლისთვის რეალური განათლების მიცემისთვის. საყურადღებოა ის ფაქტი, რომ სასკოლო და 

ერთიანი ეროვნული გამოცდების პროგრამების ერთმანეთთან შეუსაბამობა არ არის მხოლოდ 

საქართველოს პრობლემა. ეს საკითხი დგას აშშ-იც და ევროპის ქვეყნებშიც. რეპეტიტორობის 

ინსტუტუტიც შესაბამისად განვითარებულია ევროპაშიც და ამერიკის შეერთებული შტატებიც. 

ბუნებრივია, ამგვარი სისტემა ითვლება საგანმანათლებლო სისტემის ხარვეზად. ექსპერტი აღნიშნავს, რომ 

საბჭოთა საქართველოში სკოლა იქამდე აძლევდა მოსწავლეებს საჭირო განათლებას, ვიდრე დაიწყებოდა 

კორუფცია. საბჭოთა სკოლა „დაშალა“ მასწავლებლების დაბალმა ხელფასმა. „ცუდია არა რეპეტიტორობა, 

არამედ ცუდია ის სისტემა, რომელიც გაიძულებს რეპეტიტორობას,“- აღნიშნავს ექსპერტი. 

რეპეტიტორები, იმ სახით რა სახითაც დღეს არიან წარმოდგენილნი საქართველოში, მოსწავლეს აძლევენ 

გარკვეულ ცოდნას საბჭოთა კავშირის პერიოდისგან განსხვავებით. სპეციალისტთან მიღებული ცოდნით 

სკოლის მოსწავლე ემზადება უმაღლესში მისაღები გამოცდების ჩასაბარებლად. საბჭოთა კავშირისგან 

განსხვავებით, მოსწავლე თანხით ვერ იყიდის ვერც სკოლის ატესტატს და ვერც უმაღლესის დიპლომს. 

დღეს რეპეტიტორი გაძლევს ცოდნას, მაგრამ პრობლემა არის იმაში, რომ ერთიანი ეროვნული გამოცდების 

სისტემა ზოგიერთ საგანში მოითხოვს დაზეპირებას და არა გააზრებულ ცოდნას. რეპეტიტორობა 

გამოწვეულია სასკოლო პროგრამების არათავსებადობით ერთიან ეროვნულ გამოცდებთან (როგორც სსრკ-

ის 1960-იანი წლებიდან მოყოლებული, ასევე დღესაც). დღეს წვდომა მისაღებ გამოცდებზე არის საბჭოთა 

კავშირისგან აბსოლუტურად განსხვავებული სისტემის ნაწილი.  

განათლების, პოლიტიკის დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტის მიერ, 

რეპეტიტორობის ინსტიტუტთან დაკავშირებით, 2011 წლის ივლისი–დეკემბრის პერიოდში ჩატარებულმა 

კვლევამ დაადგინა, რომ დღეს, საქართველოში რეპეტიტორებზე მოთხოვნა იზრდება სკოლაში საფეხურის 

ზრდასთან ერთად. კერძოდ, კვლევის შედეგების მიხედვით მომზადების ინტენსივობა კავშირშია ოჯახის 

შემოსავალთან. მაღალშემოსავლიან ოჯახებს შორის მომზადების წილი 64%-ზე ადის, ხოლო 
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დაბალშემოსავლიან ოჯახებში ეს მაჩვენებელი 24%-ს აღწევს. ასევე, კვლევამ გამოავლინა, რომ 

დედაქალაქში მცხოვრები მაღალი შემოსავლის ოჯახის დამამთავრებელ კლასში მყოფი თითქმის ყველა 

მოსწავლე ემზადება რეპეტიტორთან. ამავე კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით, მშობელთა დანახარჯი 

განათლებაზე დაახლოებით 300 მილიონი ლარია, რაც სახელმწიფოს მიერ ზოგადსაგანმანათლებლო 

სკოლების დაფინანსებასთან მიმართებაში 85.5%-ს შეადგენს. საყურადღებოა ის საკითხი, რომ ამ კვლევის 

მიხედვით კორუფციის აღმოფხვრის მიუხედავად, რეპეტიტორებზე მოთხოვნა არ შემცირებულა 2004 

წელთან შედარებით. პირიქით, გაიზარდა იმ საგნების რაოდენობა, რომელშიც მოსწავლეები მიმართავენ 

რეპეტიტორებს (ბრეგვაძე, 2011) ამავე კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით, მოსწავლის რეპეტიტორი იყო 

იმავე სკოლის პედაგოგი, კლასის მასწავლებელი, ლექტორი და სხვა სკოლის პედაგოგი. აქ 

მნიშვნელოვანია ის გარემოება, რომ საქართველოს ზოგადი განათლების შესახებ კანონის მიხედვით, 

(საქართველოს კანონი ზოგადი განათლების შესახებ, მუხლი 33. პუნქტი III, 2005) საჯარო სკოლას უფლება 

აქვს ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისიწინებული დამატებითი საგანმანათლებლო მომსახურება 

მოსწავლეებს მიაწოდოს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ: 

ა) ამ მომსახურებაში მასწავლებელი არ იღებს დამატებით ანაზღაურებას 

ბ) ამ მომსახურებას არ აქვს საგაკვეთილო სახე 

გ) ამ მომსახურებას მასწავლებელი ეწევა მოსწავლეთა მშობლებთან შეთანხმებით 

დ) ამ მომსახურების გაწევა უფასოა მოსწავლეთათვის 

  აქედან გამომდინარე, მასწავლებელი, რომელიც სკოლაში საგნის სწავლასთან ერთად ბავშვს ამზადებს 

კერძოდაც და იღებს ამაში ანაზღაურებას, ის არღვევს კანონს, თუმცა დღეს ეს პროცესები ნაკლებად 

კონტროლდება სახელმწიფოსა და კონკრეტულად განათლების სამინისტროს მიერ და შესაბამისად, 

უამრავი მასწავლებელი კერძოდ ამზადებს საკუთარ მოსწავლეს. დაახლოებით, 5-6 წლის წინ დაიწყო ამ 

პროცესების მონიტორინგი, კონტროლდებოდა (განსაკუთრებით ქალაქებში) მასწავლებელი, რომელიც 

საკუთარ მოსწავლეს აიყვანდა მოსამზადებლად, თუმცა რამდენიმე თვის გასვლის შემდეგ 

რეპეტიტორობის სისტემა ჩვეულ რეჟიმს დაუბრუნდა და არსებითად არც იმ პერიოდში შეშლიათ ხელი 

მასწავლებლებს საკუთარი მოსწავლეების მომზადებაში. აქ დგას არა მხოლოდ მასწავლებლის პრობლემა, 

არამედ მოსწავლის მხრიდან რეპეტიტორის საკმაოდ მაღალი მოთხოვნილების საკითხიც.  

 

რეპეტიტორობის ინსტიტუტის არსებობის ხელისშემწყობი ფაქტორები 

  ჩვენი კვლევის განმავლობაში ჩატარებული ინტევიუების შედეგად გამოიკვეთა რეპეტიტორობის 

ინსტიტუტის არსებობის მიზეზების 3 ასპექტი: 

 სისტემური პრობლემები; 

 ინდივიდუალური საკითხები, რომლებიც ხელს უწყობს რეპეტიტორობის ინსტიტუტის 

არსებობას; 

 ღირებულებითი და ტრადიციული მიდგომა რეპეტიტორობის ინსტიტუტის მიმართ. 

 

სისტემური პრობლემები 

   რესპოდენტთა ინტერვიუებზე დაყრდნობით რეპეტიტორობის ინსტიტუტთან დაკავშირებით 

გამოიკვეთა პრობლემები, რომელთაგან ერთ-ერთი უპირველესია სკოლაში მიღებული განათლების 

არასრულფასოვნება. აბიტურიენტთა თქმით, სკოლის პროგრამა არ შეესაბამება ეროვნული გამოცდების 

პროგრამას, რის გამოც მათ უწევთ დამატებითი დროისა და თანხების დახარჯვა რეპეტიტორთან. 

სასკოლო პროგრამისა და ეროვნული გამოცდების შეუსაბამობაზე ინტერვიუში ყურადღებას ამახვილებს 

ერთ-ერთი სტუდენტი, რომელიც ამბობს, რომ ისტორია-გეოგრაფიას სწავლობდა ერთი წიგნით, 

რომელშიც ყურადღება ძირითადად გამახვილებული იყო ისტორიაზე და გეოგრაფია სათანადოდ არც 

ისწავლებოდა და არც მოითხოვებოდა სკოლაში. მსგავსი მოსაზრება მოვისმინეთ პედაგოგისგან, რომელიც 
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აღნიშნავს, რომ ისტორია-გეოგრაფიის ერთად სწავლების პრაქტიკა შეიცვალა უკვე 5 წელია, რაც 

დადებითად აისახა მოსწავლეთა აკადემიურ მოსწრებაზე აღნიშნულ საგნებში.  

  ამასთანავე, არსებობს საგნები, რომლებიც სკოლაში არ ისწავლება, მაგრამ მოითხოვება ეროვნული 

გამოცდების ჩასაბარებლად. მაგალითად, ზოგადი უნარები და ქართული ენის გრამატიკა. როგორც 

აბიტურიენტებმა აღნიშნეს ქართული ენის გრამატიკას სწავლობდნენ დაბალ კლასებში (კერძოდ მე-6 და 

მე-7 კლასებში), ხოლო როცა მათთვის მეტად მნიშვნელოვანი გახდა ეს საკითხი, მათ არანაირი შეხება 

აღარ ჰქონიათ ამ საგანთან სკოლაში. მათივე განცხადებით, ამ დანაკლისს ძირითადად ავსებენ 

რეპეტიტორები, მაგრამ არიან ისეთი პედაგოგებიც, რომლებიც ხელს უწყობენ ბავშვებს და ცდილობენ 

გარკვეული დრო მაინც დაუთმონ ამ საგნის სწავლებას. 

რაც შეეხება უნარებს, მასთან არანაირი შეხება არ აქვთ მოსწავლეებს სკოლის ფარგლებში, 

განსაკუთრებით ვერბალურ ნაწილში. ზოგადი უნარების მათემატიკური ნაწილი ნაწილობრივ ისწავლება 

სკოლაში, თუმცა ის ცოდნა და მიდგომები არაა საკმარისი გამოცდაზე მოცემული ამოცანების 

ამოსახსნელად. 

  იქიდან გამომდინარე, რომ სკოლაში მიღებული ცოდნით ბავშვები არ არიან კმაყოფილნი, მათ 

უწევთ ზედმეტი დროისა და თანხების დახარჯვა რეპეტიტორებთან. ეს ძალიან რთულია, როგორც 

ბავშვისთვის, ასევე ოჯახისთვისაც. მოსწავლეებისგან უამრავ ენერგიას მოითხოვს მასალების მომზადება 

და უმეტესი დროის რეპეტიტორთან გატარება. ოჯახისთვის კი ეს ნამდვილად დიდი ხარჯია, მითუმეტეს 

მაშინ, როცა ოჯახს მცირე შემოსავალი აქვს. ხშირია შემთხვევები, როცა ოჯახი ვერ ახერხებს ბავშვის 

მომზადებას ყველა საჭირო საგანში. როგორც ერთ-ერთი რესპონდენტი აღნიშნავს, ასეთ ოჯახებში 

მცხოვრები მოსწავლეთა ნაწილი ითვალისწინებს ოჯახის მატერიალურ მდგომარეობას და ცდილობს 

სკოლაში მიიღოს ცოდნა მასწავლებლისგან. თბილისის ერთ-ერთი სკოლის ყოფილი მოსწავლემ (ამჟამად 

უკვე უნივერსიტეტის კურსდამთავრებული) 2012 წელს განაცხადა, რომ ერთ საგანში მომზადებას წლის 

განმავლობაში 1000-1500 ლარი სჭირდება, ოთხ საგანში კი (ერთიანი ეროვნული გამოცდების 

ჩასაბარებლად) თანხა 6 ათას ლარამდეც ადის (ხარაძე, 2012). 

  მნიშვნელოვანია დღევანდელ სასკოლო სისტემაში კლასებში მოსწავლეთა რაოდენობა, რაც სისტემურ 

ზეგავლენას ახდენს მოსწავლეთა ცოდნის დონეზე. კერძოდ, ერთ-ერთი მასწავლებელი აღნიშნავს, რომ 

საუკეთესო ვარიანტში სასურველია კლასში იყო მაქსიმუმ 25-დან 30-მდე მოსწავლე. დასკვნის სახით 

იმაზე საუბარი, თუ რომელ კლასში (მრავალრიცხოვანში თუ მცირე რაოდენობის ბავშვებში) მიიღებენ 

ბავშვები უკეთესს განათლებას, შეუძლებელია. სწორედ ამ საკითხზე ამახვილებს მასწავლებელიც 

ყურადღებას და ამბობს, რომ ზოგჯერ ბავშვების საშუალო რაოდენობასთან (25-30) მუშაობა უფრო კარგია, 

რადგან ბავშვები ერთმანეთს აძლევენ სტიმულს, თუმცა ეს საკითხი ასევე დამოკიდებულია კლასში 

მოსწავლეთა განათლების დონეზეც და სასწავლო დისციპლინაზეც. რესპონდენტი ფიქრობს, რომ ბევრ 

ბავშვში უფრო მეტად მიმდინარეობს გაკვეთილზე მსჯელობა, უფრო მეტი განსხვავებული აზრია, რაც 

ხელს უწყობს მოსწავლის დაინტერესებასა და გააქტიურებას საგაკვეთილო პროცესში. მისი აზრით, 

ბავშვების მცირე რაოდენობა ნამდვილად არ განსაზღვრავს კლასის განათლების დონესა და ხარისხს. 

თუმცა ცხადია, რომ რიგ დისციპლინებში (მაგალითად, უცხო ენებში) დიდი ზომის კლასებში რთულია 

მოსწავლემ მიიღოს საჭირო ცოდნა. 

საბჭოთა კავშირიდან დაწყებული დღემდე, რეპეტიტორობა ჩამოყალიბდა ინსტიტუტად, ანუ 

სისტემად, რომელშიც ერთდროულად ჩართულია მასწავლებელი, მოსწავლე და მშობელი. ზემოთ 

აღნიშნულიდან გამომდინარე, სისტემურ პრობლემებს წარმოადგენს: სკოლის პროგრამის შეუთავსებლობა 

ერთიანი ეროვნული გამოცდების პროგრამასთან; ზედმეტი დროისა და თანხების დახარჯვა 

რეპეტიტორებთან; საგნები, რომლებიც არ ისწავლება, მაგრამ მოითხოვება უმაღლესში მისაღები 

გამოცდების ჩასაბარებლად.  

 

ინდივიდუალური საკითხები, რომლებიც ხელს უწყობს რეპეტიტორობის ინსტიტუტის არსებობას 

  ინდივიდუალური ასპექტების განხილვისას იკვეთება რამდენიმე საკითხი: მოსწავლის დაბალი 

მოტივაცია, პედაგოგების დაბალი კვალიფიკაცია, მასწავლებლის დაბალი მოტივაცია, რაც პირველ რიგში 
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ეკონომიკური მიზეზითაა განპირობებული. სტუდენტების ინტერვიუებიდან გამოიკვეთა, რომ 

ანაზღაურება გავლენას ახდენს შრომისუნარიანობაზე. აქედან გამომდინარე, მასწავლებელთა დაბალი 

მოტივაცია ნაწილობრივ განპირობებულია დაბალი ანაზღაურებით, რასაც ეთანხმება ერთ-ერთი 

აბიტურიენტი. მისივე აზრით, განათლების სამინისტრომ უნდა უზრუნველყოს პედაგოგთა შრომის 

შესაბამისი ანაზღაურება და ამასთანავე უნდა განახორციელოს მონიტორინგი საგაკვეთილო პროცესზე, 

რაც გააუმჯობესებს სწავლების ხარისხს. „სიღარიბე პრობლემა ხდება მაშინ, როდესაც კარგავს თავის 

მოტივაციურ ფუნქციას ეფექტური საქმიანობის მიმართ. ეს შეიძლება მოხდეს მაშინ, როდესაც სისტემა 

ვერ აწარმოებს ყველა იმ ინდივიდისთვის წახალისების ადეკვატური სისტემის შექმნას, რომლებიც 

საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან სამუშაოს ასრულებს“ (მეზვრიშვილი, 2003). ამ კონკრეტულ 

შემთხვევაში, სისტემად წარმოდგენილია საგანამანათლებლო დაწესებულება - სკოლა და ამასთანავე 

რეპეტიტორობა, როგორც ინსტიტუტი. სახელმწიფო და თავად საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების სამინისტრო არ აწარმოებს ადეკვატურ წამახალისებელ პოლიტიკას, რომელიც ხელს 

შეუწყობს სკოლაში სრულფასოვანი განათლების მიღებასა და შემდგომ მოსწავლის მიერ ამ ცოდნის 

პროდუქტიულ გამოყენებას. კერძოდ, სასკოლო პროგრამისა და ერთიანი ეროვნული გამოცდების 

პროგრამის ერთმანეთთან არათავსებადობით, სახელმწიფო კიდევ უფრო უწყობს ხელს  რეპეტიტორობის 

ინსტიტუტის დამკვიდრებასა და გაღრმავებას ქართულ რეალობაში.  

 საინტერესოა მიზეზები, რომლებიც განაპირობებს მოსწავლის დაბალ მოტივაციას სკოლაში. ერთ-

ერთი აბიტურიენტი აღნიშნავს, რომ მისი კლასის მაგალითზე აშკარად იკვეთება ის ტენდენცია, რომ 

შესაძლებელია 11 წელი არაფერი ისწავლო და მე-12 წელს „ყველაფრის სწავლა მოასწრო.“ მოსწავლეთა 

ნაწილი, რომელიც ემხრობა ამ მოსაზრებას, რესპონდენტის თქმით, აქვთ სწავლის ნაკლები სურვილი და 

მოტივაცია, ხოლო მე-12 კლასში იძულებულნი ხდებიან ისწავლონ ის მასალა, რასაც მოასწრებენ მთელი 

წლის განმავლობაში. აბიტურიენტი ასევე აღნიშნავს, რომ ამ პროგრამის 1 წელში სრულად ათვისება 

შეუძლებელია მაშინ, როცა 11 წელი პრაქტიკულად არაფერი გისწავლია. ასევე, ერთ-ერთი რესპონდენტი 

ინდივიდუალურ საკითხებთან დაკავშირებულ პრობლემებში აღნიშნავს, რომ მოსწავლეთა დაბალი 

მოტივაცია ხშირად განპირობებულია მასწავლებლების დამოკიდებულებით მოსწავლეებისადმი, როცა 

მასწავლებელი გაფასებს დაბალი ნიშნით არცოდნის გამო, მაგრამ ამავე დროს ნაკლებად ზრუნავს იმაზე, 

რომ გასწავლოს. ხშირად ეს განპირობებულია არა მხოლოდ მასწავლებების მხრიდან სურვილის 

ნაკლებობით, არამედ მათი დაბალი კვალიფიკაციით. ეს პროცესები ერთმანეთზე ჯაჭვურადაა 

დაკავშირებული. 

რაც შეეხება მასწავლებლების კვალიფიკაციის დონეს, 2016 წელს საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების სამინისტროს მიერ ჩატარებულ მასწავლებელთა საკვალიფკაციო ტესტირებაზე (საგნობრივ 

გამოცდაზე) ზღვარი ვერ გადალახა მასწავლებელთა რაოდენობის 83%-მა. საუბარია ტესტებზე, რომელთა 

გავლა პედაგოგებს ნებაყოფლობით, სამი წლის განმავლობაში შეუძლიათ. როგორც ირკვევა, ყველაზე 

მეტი დაბალი ქულა დაწყებითი კლასების მასწავლებელთა ნამუშევრებში ფიქსირდება (გოგესაშვილი, 

2016). ეს საკითხი წარმოადგენს, როგორც მასწავლებელთა ინდივიდუალურ, ასევე მთლიანად სისტემის 

პრობლემასაც. პედაგოგების მიერ საკუთარი საგნების ჩაუბარებლობა ერთი მხრივ მეტყველებს პედაგოგთა 

დაბალ კვალიფიკაციაზე, მეორე მხრივ კი არასწორად შედგენილ სახელმძღვანელოებსა და ტესტების 

დონეზე. ეს საკითხი ცალკე კვლევის საგანია თუმცა პირდაპირ კავშირშია საქართველოში დღეს არსებულ 

ვითარებასთან რეპეტიტორთან დაკავშირებით. როცა მასწავლებელს არ აქვს საკმარისი ცოდნა საკუთარ 

საგანში, შესაბამისად ის ვერც მოსწავლეს მისცემს სათანადო განათლებას. ერთ-ერთი აბიტურიენტი 

აღნიშნავს, რომ საჭიროდ მიაჩნია მასწავლებელბისთვის წამახალისებელი პოლიტიკის გატარება, მეტად 

პროდუქტიული ტრენინგების ჩატარება და მათი უწყვეტი განვითარებისთვის სახელმწიფოს მხრიდან 

ზრუნვა. 
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ღირებულებითი და ტრადიციული მიდგომა რეპეტიტორობის ინსტიტუტის მიმართ 

    კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც ხელის უწყობს რეპეტიტორობის ინსტიტუტის დამკვიდრებას ეხება 

საქართველოში გავრცელებულ სტერეოტიპებს -  „თუ რეპეტიტორთან არ მოემზადე ვერ შეძლებ 

ეროვნული გამოცდების ჩაბარებას“. არის შემთხვევები, როდესაც ბავშვები მხოლოდ იმიტომ მიდიან 

რეპეტიტორთან, რომ მისი მეგობრები ემზადებიან, ან სწორედ იმიტომ, რომ ჰგონიათ რეპეტიტორის 

გარეშე ეროვნული გამოცდების ჩაბარება შეუძლებელია. ეს წარმოდგენა ფართოდაა გავრცელებული 

საზოგადოებაში და ერთ-ერთი მთავარი მიზეზია რეპეტიტორობის ინსტიტუტის გაღრმავებისა. ამ 

მოსაზრებას ადასტურებს ჩვენ მიერ გამოკითხულ რესპოდენტთა ნაწილი. ჩვენ მიერ გამოკითხულ 

რესპონდენტთა ნაწილი ფიქრობს, რომ რეპეტიტორთან მომზადება აუცილებელია, რათა ჩააბარო ერთიანი 

ეროვნული გამოცდები, ნაწილი კი თვლის, რომ თუ სკოლაში კარგად სწავლობდი, მე-12 წელს 

რეპეტიტორთან მომზადება არ დაგჭირდება. 

  ერთ-ერთი რესპონდენტის (სტუდენტი, რომელიც სწავლობდა ერთ-ერთ სოფელში) მოსაზრებით, 

მოსწავლეების დაბალი მოტივაცია ნაკლებად არის სკოლის ბრალი, რადგან ის საკუთარ კლასში ხედავდა 

მასწავლებლებისგან იმის სურვილს, რომ ბავშვებისთვის ესწავლებინათ, მაგრამ ხშირად თავად 

მოსწავლეებს არ ჰქონდათ ამის სურვილი. ერთ-ერთი სტუდენტი აღნიშნავს, რომ ის ყველა საგანში არ 

ემზადებოდა დამამთავრებელ კლასში, რადგან სკოლაში მე-12 კლასამდეც სწავლობდა, თუმცა მისი 

კლასელების უმეტესობა ემზადებოდნენ, რათა ესწავლათ იმდენი, რომ ზღვარი გადაელახათ და უმაღლეს 

სასწავლებელში ჩარიცხულიყვნენ. ის მოსაზრება, რომ ყველა აბიტურიენტი აუცილებლად უნდა 

მოემზადოს, რესპონდენტის აზრით, არაა მართებული, რადგან „თუ აბიტურიენტობამდე სწავლობდი, 

ბოლო წელს აღარ უნდა გჭირდებოდეს ყველა საგანში მომზადება,“ - აღნიშნავს რეპონდენტი. ასევე მისი 

აზრით, მოსწავლეების მოტივაციისა და სურვილის ნაკლებობის გარდა დგას თანხის პრობლემაც. ქალაქში 

რეპეტიტორები უფრო მეტად ძვირია, ვიდრე სოფლებში, ამიტომ რესპონდეტი აღნიშნავს ქალაქისა და 

სოფლის სკოლების განსხვავებას ამ თავალსაზრისით.  

ის მოსაზრება, რომ აბიტურიენტი აუცილებლად უნდა მოემზადოს, ამას ხშირად იზიარებს მისი 

მშობელიც. ერთ-ერთი აბიტურიენტი აღნიშნავს, რომ სკოლას აქვს თითქოს „ტრადიციული 

დამოკიდებულება“ მოსწავლის აუცილებელ მომზადებასთან დაკავშირებით. ამას განაპირობებს ასევე 

სკოლაში დამამთავრებელ კლასში არსებული რეჟიმიც, როცა უკვე ნაკლებად კონტროლდება მოსწავლის 

დასწრება გაკვეთილზე. 

საყურადღებოა, აბიტურიენტთა მშობლების მხრიდან ღირებულებითი და ტრადიციული 

დამოკიდებულება რეპეტიტორობის ინსტიტუტის მიმართ. კერძოდ, აბიტურიენტის მშობელი 

ინტერვიუში აღნიშნავს, რომ მე-12 კლასში შვილს ამზადებს იმისთვის, რათა არა მარტო ზღვარი 

გადალახოს მოსწავლემ, არამედ დაფინანსებაც მიიღოს. ერთ-ერთი მშობელი თვლის, რომ სკოლის 

ცოდნით შესაძლებელია მაქსიმუმ ერთიან ეროვნულ გამოცდაზე დაწესებული ზღვარის გადალახვა, 

მაგრამ როცა საკითხი გრანტს ეხება, ეს უკვე შეუძლებლად მიაჩნია, რადგან სკოლის პროგრამა არ 

შეესაბამება სრულად უმაღლესში მისაღები გამოცდების პროგრამას. რესპონდენტი ასევე ყურადღებას 

ამახვილებს არა მხოლოდ მე-12, არამედ შვილის მე-9 კლასში მომზადებაზეც. ამის მიზეზად კი ასახელებს 

პროგრამის გართულებას, კონკრეტულად, ინგლისურ ენაში.  ასევე, რესპონდენტი იხსენებს თავისი 

შვილისა და მისი კლასის ვითარებას მე-5 კლასში, როცა მათ მათემატიკის მასწავლებელი შეეცვალათ. 

ახალმა პედაგოგმა მოითხოვა ბავშვების მასთან კერძოდ მიყვანა დამატებით გაკვეთილებზე, რის 

მიზეზადაც დაასახელა ის, რომ ბავშვები პროგრამას ვერ ეწეოდნენ. მშობლემა მოგვიანებით ამ 

მასწავლებლის შეცვლა მოითხოვეს.  

 

დასკვნა 

  საქართველოს საგანმანათლებლო სისტემაში რეპეტიტორობის ინსტიტუტმა ფეხი მოიკიდა საბჭოთა 

პერიოდიდან, როდესაც უმაღლესი დაწესებულების დიპლომი ითვლებოდა მომავალი წარმატებული 
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სოციო-ეკონომიკური მდგომარეობის გარანტად, იმის მიუხედავდ, ამ დიპლომის მფლობელს ჰქონდა თუ 

არა რეალური ცოდნა თავის სფეროში. ბუნებრივია, ეს ტენდენცია საქართველოში დღესაც გრძელდება, 

მაგრამ არა ისე გამძაფრებულად, როგორც ეს 1960-იან და შემდგომ პერიოდში.  

მნიშვნელოვანია ის პოლიტიკა, რასაც სახელმწიფო ახორციელებს ამ პრობლემის 

მოსაგვარებლად/გასაღრმავებლად. კერძოდ, საქართველოს მაგალითზე სკოლის პროგრამა არ შეესაბამება 

ერთიანი ეროვნული გამოცდების პროგრამას, რის გამოც მოსწავლე იძულებულია მოემზადოს. 

გასათვალისწინებელია ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე იმ საგნების ჩაბარების მოთხოვნა, რომლებიც 

სკოლებში არ ისწავლება: ზოგადი უნარები და ქართული ენის გრამატიკა.  

 ინტერვიუებიდან ასევე გამოიკვეთა საქართველოში მასწავლებელთა დაბალი კვალიფიკაცია, 

მოსწავლეებისა და მასწავლებლების მხრიდან სწავლა-სწავლების დაბალი მოტივაცია, პედაგოგთა 

დაბალი ხელფასები, რომლებიც დამოკიდებულია სკოლაში გაკვეთილების საათების რაოდენობაზე და 

არა მასწავლებლის ცოდნაზე, ასევე გამოიკვეთა სასკოლო განათლების დაბალი ხარისხიც. 

   სასკოლო განათლების დაბალ ხარისხზე მსჯელობისას, ია კუტალაძე, პირველ რიგში, 

განათლებაზე გაწეულ სახელმწიფო ხარჯებს გამოყოფს. ის განმარტავს, რომ “ქვეყანაში სახელმწიფო 

დონეზე განათლების პრიორიტეტულობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინდიკატორი განათლებაზე 

გაწეული სახელმწიფო ხარჯია. საქართველოში განათლებაზე გამოყოფილი დაფინანსება ძალიან დაბალია 

და მნიშვნელოვნად ჩამორჩება არა მხოლოდ ევროპის, განვითარებული ქვეყნებისა და აღმოსავლეთ 

ევროპის ყოფილ სოციალისტურ ქვეყნებსა და ბალტიის ქვეყნების საშუალო მაჩვენებელს, არამედ ყოფილი 

საბჭოთა ქვეყნების საშუალო მაჩვენებლსაც”. მიუხედავად ამისა, ის მიიჩნევს, რომ არსებული 

დაფინანსების ფარგლებშიც მიზანმიმართულ, რაციონალურად დაგეგმილ ცვლილებებს შეიძლება 

პოზიტიური შედეგი გამოეღო: “თუმცა ხშირად პრიორიტეტების განსაზღვრა არაადეკვატურად 

ხდებოდა.“ (თსუ- online სტატია - საქართველოს სასკოლო განათლება რთული გამოწვევების წინაშე, 2014) 

განათლების, პოლიტიკის დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტის „კერძო რეპეტიტორობის 

ფენომენის“ კვლევამ აჩვენა, რომ მშობელთა დანახარჯი განათლებაზე დაახლოებით 300 მილიონი ლარია. 

ეს თანხა სახელწიფოს მიერ ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაფინანსებასთან მიმართებით 85.5%-ს 

შეადგენს, რაც განამტკიცებს ზემოთ ნახსენებ მოსაზრებას, რომ არაადეკვატურად არის გაწერილი 

განათლების პრიორიტეტები და აქცენტი არ არის გაკეთებული მოსწავლისთვის ისეთი განათლების 

მიცემაზე, რომელიც მას სჭირდება ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩასაბარებლად. 

  ამრიგად, რეპეტიტორობის ინსტიტუტის კვლევა მეტად მნიშვნელოვანი საკითხია განსაკუთრებით 

ქართულ რეალობაში, რათა პოზიტიურად შეიცვალოს განათლების სისტემა და ორიენტირება მოხდეს 

ნამდვილ კვალიფიციურ მასწავლებლებსა და სკოლაში სწავლისთვის სათანადო გარემოს შექმნაზე. 
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აბსტრაქტი 

 

ცივი ომის შემდეგ სანქციები, როგორც საგარეო პოლიტიკის ინსტრუმენტი, უფრო და უფრო ხშირად 

გამოიყენება. ეკონომიკურ სანქციებს იყენებენ სახელმწიფოები ან საერთაშორისო ორგანიზაციები სხვა 

მთავრობების წინააღმდეგ კონკრეტული პოლიტიკის ან ქცევის შეცვლის მიზნით. მიუხედავად იმისა, რომ 

ეკონომიკური სანქციები ძალიან ხშირად გამოიყენება და იგი რჩება საგარეო პოლიტიკის პოპულარულ 

ინსტრუმენტად, მათი წარმატების მაგალითები ძალიან ცოტაა, და იმ შემთხვევებშიც, როცა შეგვიძლია 

ვთქვათ, რომ სანქციები ეფექტური აღმოჩნდა, წარმატება ყოველთვის განპირობებული იყო ფაქტორთა 

კომბინაციით. 

  როგორც აღვნიშნე, სანქციების ძირითადი მიზანი სამიზნე ქვეყანაში პოლიტიკის ან ქცევის შეცვლაა, რაც 

ხშირ შემთხვევაში შეუძლებელი ხდება მმართველი გუნდის შეცვლის გარეშე. ამასთანავე, სანქციები 

მარტივად ვერ გამოიწვევს რევოლუციას და რეჟიმის ცვლილებას. ხშირად სანქციების შედეგად მიღებული 

ეკონომიკური ზარალი არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ხალხი აჯანყდეს არსებული მთავრობის 

წინააღმდეგ, პირიქით, ზოგ შემთხვევაში ასეთი სიტუაცია რეჟიმის არსებობასაც კი განაპირობებს.  

სანქციების ეფექტურობას ხელს უშლის დღევანდელი გლობალიზებული მსოფლიო, რომელიც 

ყოველთვის ტოვებს გზას სამიზნე ქვეყნისთვის; რეჟიმის მიმართ მხარდაჭერა, რომელსაც ქმნის მძიმე 

ეკონომიკური მდგომარეობა და რომელიც სანქციების დაწესების შემდეგ უფრო მყარდება; ,,არასწორი“ 

სამიზნე ჯგუფი, რომელიც, როგორც წესი, უბრალო მოსახლეობაა, მმართველები კი ყოველთვის 

პოულობენ გზას, რომ სანქციებს გვერდი აუარონ.  

ეკონომიკური სანქციები წარმოადგენს სამხედრო ძალის გამოყენების ალტერნატივას, ერთგვარ რბილ 

ძალას პოლიტიკაში, მაგრამ მხოლოდ ეს არ არის იმდენად ძლიერი ინსტრუმენტი, რომ სამიზნე ქვეყანა 

აიძულოს პოლიტიკა შეცვალოს. დამატებით ფაქტორებთან (მაგალითად, ძლიერი ოპოზიციის არსებობა, 

მმართველი გუნდის ცვლილება/მოქნილობა, მოსახლეობის ერსულოვნება და ა.შ) ერთად ეკონომიკური 

სანქციები ნამდვილად ეფექტურია.  

 

საკვანძო სიტყვები: სანქციები, ეკონომიკური სანქციები, პოლიტიკური რეჟიმი, 

ურთიერთდამოკიდებულება,სამხრეთ აფრიკა, ერაყი, ირანი, სუდანი, კუბა, ლიბია, რუსეთი. 

 

 

 

Abstract 

 

The use of sanctions, as a foreign policy tool, increased after the Cold War. Sanctions are actions taken by 

countriesor international organizations to persuade a particular government or group of governments to change 

their policy either unilaterally or multilaterally. Despite their widespread use, sanctions are remarkably 

unsuccessful in achieving their stated policy objectives. There are very few examples of effective sanctions and even 

in those cases, the success came due to the combination of factors. 

Usually, policy change is impossible without the change of ruling party. Sanctions won’t easily lead to revolution 

and regime change. As past experience shows, economic damage is not enough to encourage people revolt against 

the government. On the contrary, sanctions are the main motivate factor for the existence of such regimes.  

Following factors prevent the effectiveness of sanctions:  

 The imposition of sanctions has very limited effects due to interdependence. Globalisation has thus been 

perceived to minimise the supposedly effects of sanctions and the fact that no country is self-sufficient in all 

aspects has made sanctions lose their success;  

 Regime support, which is intensified because of the difficult economic situation caused by sanctions;  

 ,,Wrong "target groups, which are usually ordinary people and rulers always find a way to overcome the 

sanctions. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Countries
https://en.wikipedia.org/wiki/Unilaterally
https://en.wikipedia.org/wiki/Multilaterally
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Economic sanctions are substitute for the use of force, but they aren’t effective enough to cause the policy change in 

the target country. Additional factors, such as strong opposition, flexibility of ruling party, solidarity in population, 

together with economic sanctions can really lead to changes in policy or even regime change.  

 

Key Words: globalization, sanctions, economic sanctions, interdependence, regime change, Iran, South Africa, 

Cuba, Iraq, Sudan, Russia, Lybia 

 

 

 

შესავალი 

 

სანქციები არის საგარეო პოლიტიკის ინსტრუმენტი, რომელსაც იყენებენ სახელმწიფოები ან 

საერთაშორისო ორგანიზაციები მთავრობების წინააღმდეგ კონკრეტული პოლიტიკის ან ქცევის შეცვლის 

მიზნით. ცივი ომის შემდეგ სანქციები უფრო ხშირად გამოიყენება, როგორც საერთაშორისო 

დიპლომატიის ინსტრუმენტი.ჯერემი გრინშტოკის (ბრიტანეთის ელჩი გაეროში 1998-2003 წლებში) 

აზრით, სანქციების პოპულარობის ძირითადი მიზეზი არის ის, რომ ,,თუ გინდა ზეწოლა მოახდინო 

მთავრობაზე, არ არსებობს სხვა გზა სიტყვებს და სამხედრო ქმედებას შორის. სამხედრო ქმედება კი სულ 

უფრო არაპოპულარული და მრავალმხრივ არაეფექტური ხდება თანამედროვე მსოფლიოსთვის, ხოლო 

სიტყვას არ აქვს ძალა რთული რეჟიმების შემთხვევაში. ასე რომ, საჭიროა რაღაც მათ შორის“1.  

ზოგიერთი ავტორი ოპტიმისტურად მსჯელობს სანქციების ეფექტურობაზე (Elliot 1998;), სხვები 

ამტკიცებენ რომ სანქციები მუშაობს მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებში (Pape 1997 and 1998). 

ეკონომიკური სანქციების მეტნაკლებად საფუძვლიან კვლევას წარმოგვიდგენენ ჰუვბორი, სკოტი და 

ელიოტი (Hufbauer, Schott and Elliott 1990). თავიანთ წიგნში ,,Economic Sanctions Reconsidered“ 

გაანალიზებული 115 სანქციის შემთხვევის მიხედვით, ისინი ასკვნიან, რომ ამათგან მხოლოდ 34% იყო 

წარმატებული (იხ. დანართი 1). ეს მეტყველებს იმაზე, რომ აქამდე არსებულ შემთხვევებს თუ 

გავითვალისწინებთ, უმრავლეს შემთხვევაში სანქციებმა ვერ მიაღწიეს მიზანს. 

ერთი მხრივ, ეკონომიკური სანქციები შეიძლება მივაკუთვნოთ რბილ ძალას და სამხედრო ძალის 

გამოყენების ალტერნატივად ჩავთვალოთ, მეორე მხრივ, ისინი არიან საგარეო პოლიტიკის პოპულარული 

ინსტრუმენტები, რომლის საშუალებითაც ქვეყნებს სურთ სხვა ქვეყნის ქმედებაზე გავლენის 

მოხდენა/ქვეყნის პოლიტიკური კურსის ცვლილება.  

თუმცა აქ ორი ფაქტორია გასათვალისწინებელი: პირველი, სანქციების გავლენა სამიზნე ქვეყანაზე 

და სანქციების ეფექტურობა ერთი და იგივე არაა. პირველი იკვლევს სანქციების დაწესების შემდეგ 

ქვეყნის ეკონომიკაში, ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ვაჭრობაში, სოციალურ ცხოვრებაში მომხდარ 

ცვლილებებს. მეორე კი ცდილობს დაადგინოს, მიაღწია თუ არა სანქციებმა თავდაპირველად დასახულ 

მიზანს და გამოიწვია სახელმწიფოს მხრიდან პოლიტიკის ან ქცევის ცვლილება. მეორე, სანქციების 

ეფექტურობა განისაზღვრება იმით, თუ რა იყო სანქციების დაწესების მიზეზი ან მოტივი. ჩვეულებრივ, ეს 

არის რეჟიმის ცვლილება ან სახელმწიფოს მხრიდან გარკვეულ პოლიტიკაზე უარის თქმა. თუ მიზნები 

მიღწეული იქნა, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სანქციები ეფექტური აღმოჩნდა. გასათვალიწინებელია კიდევ 

ერთი ფაქტორი: სანქციების არ-არსებობის შემთხვევაში შესაძლებელი იქნებოდა თუ არა მიზნების 

მიღწევა, რაც ასევე განსაზღვრავს სანქციების ეფექტურობას.  

უახლეს ისტორიას რომ გადავხედოთ, ძალიან ცოტა შემთხვევა არსებობს, როცა სანქციები 

წარმატებული აღმოჩნდა და წარმატების შემთხვევებშიც არსებობდა ფაქტორთა კომბინაცია. 

სანქციების ეფექტურობაზე მსჯელობისას, აშკარად წარუმატებელი ქეისებია ჩრდილოეთ კორეის, ერაყის, 

კუბის, ბელორუსიის, ზიმბაბვეს მაგალითები. მეტ-ნაკლებად წარმატებულ ქეისებად ითვლება ლიბიის, 

სამხრეთ აფრიკის, იუგოსლავიისა და ირანის მაგალითები. 

  

                                                           
1Marcus, J. (2010, July 26). Analysis: Do economic sanctions work? Available at: http://www.bbc.com/news/world-middle-east-10742109 last 

access on 28th February  

 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-10742109
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კვლევის მიზანი, მეთოდოლოგია 

 

მოცემული ნაშრომის მიზანია, დაამტკიცოს, რომ ცალკე აღებული ეკონომიკური სანქციები არ 

არის შედეგის მომცემი, ეფექტური და მხოლოდ ფაქტორთა ერთობლიობა იწვევს ქვეყნების მიერ 

პოლიტიკის ცვლილებას. ავტორი ასევე ხსნის მიზეზებს, რატომ არ არის სანქციები რიგ შემთხვევებში 

წარმატებული და რა უშლის მათ ხელს დასახული მიზნის მიღწევაში. ნაშრომის მეთოდოლოგია მოიცავს 

ქეისების შესწავლას და მათ საფუძველზე დასკვნების გაკეთებას.  

საკვლევი კითხვა: რა ფაქტორები უშლის ხელს სანქციების ეფექტურობას? 

კვლევა მნიშვნელოვანია, რადგან კვლევის შედეგები სხვა მკვლევარებს საშუალებას მისცემს, გააგრძელონ 

მუშაობა და იმსჯელონ იმ პირობებსა და გარემოებებზე, რომლებიც რეჟიმის ან პოლიტიკური კურსის 

ცვლილებისთვის ეკონომიკურ სანქციებს ეფექტიანს გახდის. 

 

ანალიზი 

სანქციების ეფექტურობაზე მსჯელობისას მნიშვნელოვანია რამდენიმე ქეისის გამოყოფა. ესენია: 

კუბის (1960 წ.), ერაყის (1990 წ.), სუდანის (1997წ.), ირანის (1979 წ.), სამხრეთ აფრიკის (1948 წ.) წინააღმდეგ 

დაწესებული სანქციები. მოცემულ ნაშრომში არ მიმოვიხილავ ყველა ქეისს ინდივიდუალურად, არამედ 

განვიხილავ მათ იმ ფაქტორებთან მიმართებით, რომლებიც ხელისშემშლელი გარემოებებია სანქციების 

წარმატებისთვის და იწვევს მათ არაეფექტურობას.  

 

დღევანდელი მულტიპოლარული, ურთიერთდამოკიდებული და გლობალიზებული მსოფლიოს 

პირობებში სანქციები სამიზნე რეჟიმების წინააღმდეგ არ არის წარმატებული 

 

1997 წელს, როდესაც სუდანი დაადანაშაულეს ტერორისტების თავშესაფრისა და ადამიანის 

უფლებათა დარღვევის გამო, კლინტონის ადმინისტრაციამ განუსაზღვრელი ვადით დააკისრა სანქციები, 

რომელიც ამ ქვეყანას დღემდე აქვს. როცა დასავლელი მულტინაციონალები, რომლებმაც აღმოაჩინეს 

ნავთობი სუდანში, იძულებული გახდნენ დაეტოვებინათ ქვეყანა სანქციების დაწესების გამო, 

ჰორიზონტზე მაშინვე გამოჩნდა ჩინეთი; როდესაც აშშ-ის მხარდამჭერმა ქვეყნებმა სუდანს იარაღის 

მიწოდებაზე უარი უთხრეს, ირანმა მიაწოდა მას იარაღი (Sobahi.2015). ზიმბაბვე, რომელსაც 2002 წლიდან 

აშშ–მ, ევროკავშირმა და ავსტრალიამ დაუწესეს სანქციები (მაღალი ღირებულების საქონელით, მათ შორის 

ბრილიანტებით, უკანონო ვაჭრობა), დაადგა “Look East” პოლიტიკას და ვაჭრობა გააგრძელა ჩინეთთან, 

მალაიზიასთან, ინდონეზიასთან, ირანთან, რამდენიმე აფრიკული სახელმწიფო სანქციების წინააღმდეგიც 

იყო. ხოლო კუბა 1975-89 წლებში ნაკლებად გრძნობდა ემბარგოთი გამოწვეულ ეკონომიკურ დანაკარგებს, 

რადგან სსრკ ავსებდა იმ დანაკლისს, რაც აშშ-ს ემბარგომ მოუტანა. ამავე დროს 1975 წელს OAS 

(ამერიკული ქვეყნების ორგანიზაცია) ყველა წევრმა გაუუქმა სანქციები კუბას (Iustin. 2010:24). NAFTA–ს 

(ჩრდილოეთ ამერიკის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება) დანარჩენმა ორმა წევრმა (კანადა და მექსიკა) 

და ევროკავშირმა გააგრძელა ურთიერთობები კუბასთან მასზე ემბარგოს დაკისრების მერეც. 

მრავალპოლარული და ურთიედამოკიდებული მსოფლიო ამცირებს სანქციების წარმატებას. თუ 

სანქციების მიზანი იყო სუდანის გაღარიბება, მაშინ მიზანი მიღწეულია და სანქციებიც წარმატებულია, 

მაგრამ თუ სანქციების მიზანი ხელისუფლების დამხობა იყო, მაშინ 25 წლის შემდეგ სუდანის მმართველი 

პარტია კვლავ სათავეშია, რაც ამტკიცებს, რომ სანქციებმა არ იმუშავა.  

კუბის, ჩრდ. კორეის, ერაყის, ზიმბაბვეს, სუდანის და ბელორუსიის შემთხვევაში სანქციებმა ვერ 

გამოიწვია ავტორიტარული რეჟიმების ცვლილება, რადგან ბევრი ქვეყანა ეფექტურად აიგნორებს 

სანქციებს, ან როგორც ჩინეთი აკეთებს, ,,აზიანებს“ და არაეფექტურს ხდის მათ. მაგალითისთვის, ჩინეთი 

გახდა უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი ირანისთვის მას შემდეგ, რაც გაერომ ირანს სანქციები დაუწესა.  

თუ ცივი ომის დროს საბჭოთა კავშირი სთავაზობდა დახმარებას დასავლეთისაგან იზოლირებულ 

რეჟიმებს, დღეს იგივე როლი მორგებული აქვთ ე.წ BRICS (ბრაზილია, რუსეთი, ინდოეთი,ჩინეთი, 

სამხრეთ აფრიკა) ქვეყნებს, განსაკუთრებით კი ჩინეთს, ინდოეთსა და რუსეთს.  
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ღარიბი და არამყარი სახელმწიფოების წინააღმდეგ მიმართული სანქციები ხელს უწყობს ორგანიზებული 

დანაშაულის წახალისებას. ასეთ დროს მხოლოდ უბრალო ხალხი იტანჯება და განიცდის სანქციებს.  

 

პიტერ ანდრეასი ამტკიცებს, რომ სანქციები ზრდის ორგანიზებული დანაშაულის რიცხვს და 

საერთაშორისო კონტრაბანდის ქსელების შექმნას სამიზნე ქვეყნის შიგნით და გარეთ, რაც დასტურდება 

ერაყის მაგალითით (Oskarsson,2012). 

ერაყის ქუვეითში შეჭრას 1990 წელს მოჰყვა სანქციების 13 წლიანი პერიოდი, რომელიც 

დასრულდა 2003 წელს აშშ-ის ერაყში შეჭრით. როცა ერაყს სანქციები დაუწესეს, ბევრი პოლიტიკოსი 

ფიქრობდა, რომ სანქციების მიერ გამოწვეული ეკონომიკური გაჭირვება ანტი-სამთავრობო მოძრაობებს 

გამოიწვევდა და სადამ ჰუსეინი გახდებოდა რევოლუციის მსხვერპლი. მაგრამ, სწორედ რომ 

ეკონომიკურმა უკუსვლამ, რომელიც სანქციების დაწესებას მოყვა ერაყში, ხალხი უფრო დამოკიდებული 

გახადა მთავრობაზე საკვებისა და გადარჩენისთვის საჭირო პირველადი მოხმარების ნივთების გამო. 1991 

წლის აპრილში ერაყში ქოლერას ეპიდემია და სხვა დაავადებებიგავრცელდა და ფართო მასშტაბები 

მიიღო. ინფლაციის გამო სიცოცხლისთვის აუცილებელ პროდუქტებზე ფასები საშინლად გაიზარდა. 

ასეთმა რთულმა მდგომარეობამ ასევე ხელი შეუწყო ნავთობის კონტრაბანდას. აქვე უნდა აღინიშნოს 1990-

იან წლებში ბავშვების სიკვდილიანობა ერაყში, რაც ყველაზე მწვავე მომენტი იყო სხვადასხვა 

მკვლევრებთან სანქციების ეფექტურობაზე მსჯელობისას. ჟურნალისტები იყენებდნენ სხვადასხვა 

საერთაშორისო ორგანიზაციების კვლევებს, რომ ეჩვენებინათ ჰუმანიტარული კრიზისი ერაყში და 

აცხადებდნენ, რომ ეკონომიკური სანქციები იყო პასუხისმგებელი 600 000 ერაყელი ბავშვის სიკვდილში 

სპარსეთის ყურის ომის დასრულების შემდეგ (Drezner.1998:70). 

თავისუფლად შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ერაყში დაწესებული სანქციები წარუმატებელი იყო 

მიუხედავად იმისა, მათი მიზანი რეჟიმის ცვლილება იყო თუ ქიმიური იარაღის მოსპობა (რომელიც 

ერაყში ვერ იპოვეს).  

თუ განვიხილავთ სუდანსაც, სანქციებს უნდა შეესუსტებინა რეჟიმი ეკონომიკურ და სამხედრო 

რესურსებზე ხელმისაწვდომობის გაუქმებით, მაგრამ სანქციებმა უბრალო ადამიანები დააზიანა, ხოლო 

რეჟიმი დღესაც ცოცხლობს.  

როგორც ზემოთ აღვნიშნე, სანქციების შედეგებითზიანდებიან რიგითი ადამიანერბი, ხოლო რეჟიმის 

წარმომადგენლები და გავლენიანი ადამინები ნახულობენ გზას, რომ სანქციებს გვერდი აუარონ. ამიტომაც 

დაიბადაე.წ. ,,ჭკვიანი სანქციების“ იდეა(შვეიცარიისა და გერმანიის მთავრობის წარმომადგენლები იყვნენ 

ამ იდეისინიციატორები),რომელიც მიმართული იქნებოდა მმართველის წინააღმდეგ და არა 

მოსახლეობის.თუმცა, ვინაიდან სანქციები ძალიან რთული და მგრძნობიარე პოლიტიკის 

ინსტრუმენტებია, ამ შემთხვევაშიც, ვერ ხერხდება მათი ეფექტურობის გაზრდა. 

 

სანქციები აძლიერებენ რეჟიმის მიმართ მხარდაჭერას 

სანქციები აძლიერებენ რეჟიმის მიმართ მხარდაჭერას, რადგან საგარეო ზეწოლის პირობებში ხალხი 

ერთიანდება მათი დროშის ირგვლივ. 

აშშ-სა და კუბას შორის დაპირისპირების სათავე იყო 1,5 მლრდ დოლარის ამერიკული ქონების 

ნაციონალიზაცია კუბაში და შემდეგ კომპენსაციაზე უარის თქმა. ამან გამოიწვია აშშ-ის მხრიდან ემბარგოს 

დაწესება კუბისთვის. ბევრი ისტორიკოსი, მაგალითად, უილიამსი, ამტკიცებს, რომ სწორედ აშშ-ის 

სანქციებმა აიძულა კუბა საბჭოთა ხელში ჩავარდნილიყო. (Osieja. 2005:108). აშშ-ისთვის ეს არა მხოლოდ 

პოლიტიკური და სტრატეგიული დანაკარგი იყო, არამედ მისი გავლენის სფეროსაც აყენებდა ეჭვქვეშ. 

პრაქტიკულად საბჭოთა სატელიტი დასავლური გავლენის სფეროში, საბჭოთა ეკონომიკური დახმარების 

წყალობით, ამერიკის კონტინენტზე მარქსიზმ-ლენინიზმის დასაყრდენი გახდა.  

ემბარგომ ნამდვილად შეუქმნა პრობლემები კუბას და მოსახლეობის ცხოვრების დონეც ძალიან 

შემცირდა, მაგრამ არ გამოუწვევია დაუძლეველი პრობლემები. იმის მაგივრად, რომ შესუსტებულიყო 

კასტროს ძალაუფლება, პირიქით, უფრო გაძლიერდა და რეჟიმი გამუდმებით ხაზს უსვამდა იმას, რომ 

,,გადარჩა იმპერიალისტების ბლოკადის მიუხედავად“. სანქციებმა კი არ ააჯანყა ხალხი კასტროს 
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წინააღმდეგ, არამედ გმირად აქცია იგი (Osieja. 2005:109). ემბარგომ ასევე ვერ მიაღწია იმას, რომ 56 წლის 

წინ ნაციონალიზებული ამერიკული ქონების კომპენსაცია მომხდარიყო.  

მიუხედავად იმ ფაქტისა, რომ ემბარგომ კუბელებს უამრავი სირთულე და ეკონომიკური პრობლემები 

შეუქმნა, ემბარგოს მიზანი, კასტროს გადაგდება, მაინც არ შესრულდა.  

 

სანქციებს შეუძლიათ თავდაცვითი რეაქციის პროვოცირება 

 

ირანის შემთხვევაში, არსებობდა უკმაყოფილება, რომ 1980 წელს ერაყის მიერ ომის დაწყებას 

ირანის წინააღმდეგ ხელი არ შეუშალა საერთაშორისო საზოგადოებამ, და რომ ერაყს, როგორც აგრესორს, 

არ დაუწესეს სანქციები. ამიტომაც ხალხში ჩამოყალიბდა და გამყარდა მოსაზრება, რომ ,,მხოლოდ 

საკუთარი თავის იმედად უნდა ვიყოთ“2. ამან გამოიწვია ის, რომ ქიმიური იარაღის შექმნა ეროვნული 

ინტერესი გახდა. ირანელები გამუდმებით მუშაობდნენ მის შესაქმნელად და ქიმიურ იარაღს 

განიხილავდნენ, როგორც უსაფრთხოების გარანტს და მთავარ პოლიტიკურ ბერკეტს საერთაშორისო 

სივრცეში. 

 

გამამართლებელი არგუმენტი როგორც საშინაო, ასევე საგარეო პოლიტიკაში 

 

აშშ-ის მიერ დაწესებული ემბარგო საშუალებას აძლევდა კასტროს, გამოეყენებინა ის, როგორც 

არგუმენტი და ემბარგო დაედანაშაულებინა ქვეყნის ეკონომიკურ კრიზისში, რაც აძლიერებდა მის 

ძალაუფლებას და კონტროლს ქვეყანაზე. ვაშინგტონის ამგვარი მუდმივი მტრული განწყობა საბჭოურ 

რეჟიმს მხოლოდ უწყობდა ხელს. ემბარგო დღემდე ყველაზე კარგი არგუმენტია, რითაც რაულ კასტრო 

მისი და მისი წინამორბედის პოლიტიკას ამართლებს. ჰუვერის ინსტიტუტის დასკვნაში კუბაზე 

ნათქვამია: "კასტრომ იცის, რომ ემბარგო გარკვეულწილად არიდებს მას შეუერთდეს ლათინო ამერიკის 

ქვეყნების წარუმატებელი დიქტატორების სიას. არაფერი არ მიაახლოვებს მას "სიკვდილთან", სანამ ის 

ცოცხალია და ატარებს ემბარგოს ტვირთს“ (Iustin. 2010:41). ამ არგუმენტს ადასტურებს რაულ კასტროს 

განცხადებაც: „კუბისთვის ყველაზე მთავარი პრობლემა, ეკონომიკური, კომერციული და ფინანსური 

საკითხები, ჯერ არ მოგვარებულა. სწორედ ბლოკადის შედეგია დიდი ადამიანური და ეკონომიკური 

ზიანი. ეს არის საერთაშორისო უფლებების დარღვევა3“. მართლაც, სანამ კუბის ლიდერებს შეუძლიათ 

მიუთითონ ამერიკაზე, როგორც გარე საფრთხეზე კუბელების კეთილდღეობისთვის, ისინი იქნებიან 

წარმატებულები კუბელთა შორის. უფრო მეტიც, ემბარგო შესაძლოა გამოყენებულ იქნეს, როგორც 

გამართლება ნაციონალიზმისა და ანტი–ამერიკული გარემოს შექმნისა კუნძულზე.  

რაც შეეხება რუსეთს, აქ არსებული ეკონომიკური კრიზისის მიუხედავად, პუტინის პოპულარობა 

მატულობს. მიუხედავად იმისა, რომ სანქციებმა (რომელიც მას 2014 წელს დაუწესეს ყირიმის 

ანექსიისთვის) ზიანი მოუტანა რუსეთს, ანალიტიკოსები ამბობენ, რომ დღევანდელი ეკონომიკური 

კრიზისი არის ნავთობის ფასის 48 %-იანი კლების4 შედეგი. სანქციებმა ასევე გაზარდა ანტი-ამერიკანიზმი 

რუსეთში, რომელიც სტალინის პერიოდის შემდეგ, ყველაზე მაღალია. Washington Post–ის მიხედვით, 

რუსეთის მოსახლეობის 81% აშშ–ის მიმართ ნეგატიურადაა განწყობილი5. როგორც ვხედავთ, 

                                                           
2Marcus, J. (2010, July 26). Analysis: Do economic sanctions work? Available at: http://www.bbc.com/news/world-middle-east-10742109 last 

access on 28th February 
3http://www.newsmax.com/Newsfront/Cuba-US-diplomacy-Castro/2015/01/28/id/621291/; last access on 17th January 

4Birnbaum. M. (2015) ,,A year into a conflict with Russia, are sanctions working?” available at https://www.washingtonpost.com/world/europe/a-

year-into-a-conflict-with-russia-are-sanctions-working/2015/03/26/45ec04b2-c73c-11e4-bea5-

b893e7ac3fb3_story.html?utm_term=.e0072d875310 last access on 20th March, 2017 

5https://www.washingtonpost.com/world/europe/a-year-into-a-conflict-with-russia-are-sanctions-working/2015/03/26/45ec04b2-c73c-11e4-

bea5-b893e7ac3fb3_story.html?utm_term=.e0072d875310last access on 20th March, 2017 

 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-10742109
http://www.newsmax.com/Newsfront/Cuba-US-diplomacy-Castro/2015/01/28/id/621291/
https://www.washingtonpost.com/world/europe/a-year-into-a-conflict-with-russia-are-sanctions-working/2015/03/26/45ec04b2-c73c-11e4-bea5-b893e7ac3fb3_story.html?utm_term=.e0072d875310
https://www.washingtonpost.com/world/europe/a-year-into-a-conflict-with-russia-are-sanctions-working/2015/03/26/45ec04b2-c73c-11e4-bea5-b893e7ac3fb3_story.html?utm_term=.e0072d875310
https://www.washingtonpost.com/world/europe/a-year-into-a-conflict-with-russia-are-sanctions-working/2015/03/26/45ec04b2-c73c-11e4-bea5-b893e7ac3fb3_story.html?utm_term=.e0072d875310
https://www.washingtonpost.com/world/europe/a-year-into-a-conflict-with-russia-are-sanctions-working/2015/03/26/45ec04b2-c73c-11e4-bea5-b893e7ac3fb3_story.html?utm_term=.e0072d875310
https://www.washingtonpost.com/world/europe/a-year-into-a-conflict-with-russia-are-sanctions-working/2015/03/26/45ec04b2-c73c-11e4-bea5-b893e7ac3fb3_story.html?utm_term=.e0072d875310
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ეკონომიკური სიმძიმე არ არის სტიმულატორი რუსებისთვის, რომ საკუთარ ლიდერებს პოლიტიკის 

ცვლილებებისკენ უბიძგონ.  

ასე რომ, ბევრ სამიზნე ქვეყანაში სანქციებს აღიქვამენ გარე საფრთხედ, რასაც პოლიტიკოსები და 

მმართველი წრეები იყენებენ საკუთარი ძალაუფლების შენარჩუნებისთვის და მოსახლეობის 

უკმაყოფილებას მიმართავენ დამწესებელი სახელმწიფოს წინააღმდეგ, რამეთუ ეს უკანასკნელი გამოყავს 

დამნაშავედ ქვეყანაში არსებულ მდგომარეობაში. 

 

აქამდე ცნობილ წარმატებულ ქეისებში, სანქციების ეფექტურობა გამოწვეული იყო ფაქტორთა 

კომბინაცით და არა ცალკე აღებული ეკონომიკური სანქციებით. 

 

სანქციები უფრო ეფექტურია, როცა არის სამხედრო ქმედებასთან კომბინაციაში. ამის საუკეთესო 

მაგალითი ერაყია, სადაც რეჟიმის ცვლილება მხოლოდ სამხედრო გზით მოხდა და არა სანქციების 

წარმატების გამო (ცალკე საკითხია, რამდენად ეფექტური აღმოჩნდა ეს ინტერვენცია, მაგრამ აქ ხაზს 

ვუსვამ იმ ფაქტს, რომ ცალკე აღებული სანქციები შედეგის მომტანი უფრო ნაკლებადაა). მხოლოდ 

სანქციები ნაკლებად თუ აღწევენ დასახულ მიზანს და ამის უამრავი მაგალითი გვაქვს-კუბა, ერაყი, ლიბია, 

სერბეთი და ა.შ.  

ლიბიის (რომელსაც სანქციები დაუწესეს 1992-1999 წლებში ტერორიზმის მხარდაჭერისთვის და 

ბირთვული იარაღის განვითარების მცდელობისთვის) პოლიტიკის ცვლილება გამოიწვია 

დიპლომატიური, ეკონომიკური და სამხედრო ფაქტორების კომბინაციამ უფრო, ვიდრე მხოლოდ 

დაწესებულმა ეკონომიკურმა სანქციებმა. ბირთვული იარაღის პოლიტიკის კურსის ცვლილება ლიბიაში 

იყო გვერდითი პროცესი იმისა, რაც აშშ-მ გააკეთა ერაყსა და ავღანეთში (ერაყში შესვლიდან მეხუთე დღეს 

კადაფი მზად იყო შეთანხმებისთვის).  

ირანში, რომელსაც აშშ-ის სანქციები 1979 წლიდან, გაეროს სანქციები 2006 წლიდან და 

ევროკავშირის სანქციები 2012 წლიდან ჰქონდა, დღეს უკვე მიმდინარეობს ამ სანქციების ეტაპობრივი 

მოხსნის პროცესი, რაც ირანის მხრიდან ბევრ კომპრომისზე წასვლის შედეგიცაა. 2015 წლის ზაფხულში 

მოხდა დასავლეთსა და ირანს შორის შეთანხმების გაფორმება, რასაც მკვლევარები, ისტორიკოსები და 

პოლიტიკოსები ,,ისტორიულს“ უწოდებენ. მართლაც, რთული წარმოსადგენი იყო, რომ 36 წლიანი 

სანქციების შემდეგ, ირანი მოლაპარაკებების მაგიდასთან დაჯდებოდა და ისეთ კომპრომისებზე 

წავიდოდა, როგორიცაა ქიმიურ იარაღზე მუშაობის შემცირება.  

მინდა კიდევ ერთხელ ხაზი გავუსვა იმას, რომ მართალია ეკონომიკურმა სანქციებმა ძლიერი 

ზეწოლა მოახდინა ქვეყნის ეკონომიკურ მდგომარეობაზე, მაგრამ ისინი მაინც არ იყო ერთადერთი 

მამოძრავებელი ფაქტორი პოლიტიკური კურსის თუ რეჟიმის ცვლილებისთვის. როუჰანის 

ხელისუფლების ფაქტორი, რომელიც შედარებით ლიბერალური და მოქნილია ცვლილებების მხრივ და 

მოსახლეობის სურვილი, გათავისუფლებულიყვნენ ამდენწლიანი იზოლაციისგან, ასევე მნიშვნელოვანი 

მამოტივირებელი იყო ირანის მხრიდან მოლაპარაკებების მაგიდასთან დაჯდომისთვის.  

სამხრეთ აფრიკაში სანქციების დაწესების შედეგად მოხდა არა მხოლოდ აპართეიდის რეჟიმის 

ჩამოგდება, არამედ ქვეყნის წარმატებული დემოკრატიული ტრანზიციაც. თუმცა მნიშვნელოვანია იმის 

ცოდნა, რომ აქ, ირანისგან განსხვავებით, სანქციები არ იყო მთავარი მამოძრავებელი ფაქტორი, არამედ 

დამხმარე ეფექტი უფრო ჰქონდა. ქვეყანაში არსებობდა ძლიერი ანტი-აპართეიდული პოლიტიკური 

მოძრაობა, რომლის გადამწყვეტი მომენტიც გახდა 1976 წლის სოვეტოს პროტესტთა ტალღა. იგი დაიწყო, 

როგორც საპროტესტო მოძრაობა მთავრობის გეგმის წინააღმდეგ, მომხდარიყო აფრიკელთა სწავლება ,,შავ 

სკოლებში“. ამ ფაქტმა მიიპყრო საერთაშორისო ყურადღება და გამოიწვია გაეროს მხრიდან იარაღზე 

ემბარგო. საერთაშორისო საზოგადოება მუდმივად გმობდა აპართეიდის რეჟიმს, მაგრამ ძირითადი 

ეკონომიკური სანქციები უფრო გვიან დაწესდა. რეფორმების მოთხოვნის ზეწოლაზე საპასუხოდ 

მთავრობამ მიიღო ახალი კონსტიტუცია, რომელიც ინდოელებს და სხვა ,,ფერად ხალხს“ აძლევდა 

არჩევნებში მონაწილეობის უფლებას, მაგრამ შავკანიანებს მაინც გამორიცხავდა (Levy.1999:5). 

არეულობები გაგრძელდა და უფრო ინტენსიურიც გახდა, რასაც მთავრობამ რეპრესიებით უპასუხა. 1985 

წლის ივლისში ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა. სწორედ ეს ყველაფერი უძღოდა წინ 

მრავალმხრივ ეკონომიკურ სანქციებს. ასევე, ფართო შრომითი ბაზრის დეფორმაცია და ცვლილება იყო 
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მოსახლეობისთვის მიუღებელი. სამხრეთ აფრიკლების მიერ მძიმე ეკონომიკური პირობების კავშირი 

პოლიტიკის ცვლილების აუცილებლობასთან დადებითი იქნებოდა სანქციების არ-არსებობის 

შემთხვევაშიც. მაშინ როცა ქვეყანაში არსებულ ოპოზიციურ მოძრაობას არ ჰქონდა საკმარისი ძალა 

მთავრობის ძალის გზით ცვლილებისთვის, მან მაინც გამოიწვია ქვეყნის მნიშვნელოვანი შიდა ნგრევა. ეს 

პოლიტიკური არასტაბილურობა ეკონომიკურ ხარვეზებთან ერთად ქვეყანას ხდიდა არა-სასურველს 

ინვესტორებისთვის. ამ ორი ფაქტორის მიუხედავად, აპართეიდის რეჟიმი კვლავ ცოცხლობდა. საბოლოო 

ფაქტორი აღმოჩნდა კომუნიზმის დამხობა აღმოსავლეთ ევროპაში და გორბაჩოვის მიერ მარიონეტულ 

ომებზე უარის თქმა. ეს იმიტომ, რომ მთავრობა აფრიკის ეროვნულ კონგრესს (ANC) ხედავდა 

კომუნისტების პარტიად, რომლებიც ქვეყანასკომუნისტურ ბლოკში გაწევრიანებისკენ წარუძღვებოდნენ 

(Levy.1999:11), სსრკ–ს დაშლის შემდეგ კი ეს იდეა დასამარდა.  

 1985-1989 წლებში სამხრეთ აფრიკაში ექსპორტი გაიზარდა 26%-ით, მაშინ როცა 

ვაჭრობის პირობები გაუარესდა (Levy.1999:7). მიუხედავად იმისა, რომ ეს სანქციები ძალაში იყო, 

შავკანიანთა მიმართ ძალადობა გრძელდებოდა და დროდადრო ძლიერდებოდა კიდეც. როგორც 

დავინახეთ, აპარტეიდის რეჟიმისდამხობა, განპირობებული იყო სამიფაქტორით: შავკანიანთა ძლიერი 

ოპოზიური ძალის არსებობით, აპართეიდის სისტემის არაეფექტურობით და საბჭოთა კავშირის დაშლით. 

სანქციები ამ შემთხვევაში იყო ერთ-ერთი იმ მრავალ მამოტივირებელმიზეზს შორის, რომლებმაც 

საბოლოო ჯამში გამოიწვიეს რეჟიმის შეცვლა.  

აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ სანქციები არასდროსაა ცალმხრივი და მას გავლენა აქვს, როგორც 

სამიზნე ქვეყანაზე, ასევე სანქციების დამწესებელ სახელმწიფოზეც. მაგალითისთვის, თუ ავიღებთ კუბის 

შემთხვევას, ITC-ის (საერთაშორისო სავაჭრო ცენტრი) მტკიცებით, ემბარგოთი გამოწვეული ამერიკის 

ექსპორტის წლიური დანაკარგი წარმოდგენდა 1,2 მილიარდს. ანუ ემბარგოს აშშ-ის ეკონომიკაზეც ჰქონდა 

ნეგატიური გავლენა, რაც აშშ-ს ქმედებებს გარკვეულწილად ზღუდავდა. აქედან გამომდინარე, 

სახელმწიფოები ერიდებიან უკიდურესი ზომების მიმართვას და უმკაცრესი სანქციების დაწესებას, 

რადგან ეს მათზეც იმოქმედებს უარყოფითი კუთხით.  

ჩიკაგოელი რობერტ პეიპი თავის ნაშრომში წერდა, რომ ეკონომიკური სანქციები წარმატებული 

იქნება და შედეგს გამოიღებს, მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ ისინი მიმართულია დემოკრატიების 

წინააღმდეგ და მაგალითად მოჰყავს სუეცის კრიზისის დროს ბრიტანეთისთვის დაწესებული სანქციები6. 

სამხრეთ აფრიკის გარდა კიდევ 14 ქეისია, სადაც სანქციები წარმატებული აღმოჩნდა: აშშ-სა და 

ბრიტანეთს შორის (1956, სუეცის კრიზისი); კანადასა და იაპონიას შორის (1977-1978); საფრანგეთსა და 

ახალ ზელანდიას შორის (1986) და ა.შ. (Chingono; Hove and Danda. 2013). მოცემულ მაგალითებზე 

დაყრდნობით, ეს მოსაზრება მეტ-ნაკლებად მართალია. ასევე, მართებული იქნება თუ ვიტყვით, რომ 

მოკავშირეების წინააღმდეგ მიმართული სანქციები უფრო ეფექტური იქნება.  

 

დასკვნა 

 

ეკონომიკური სანქციების მიზანია სამიზნე ქვეყნის პოლიტიკის ან ქცევის ცვლილება, მაგრამ ხშირ 

შემთხვევაში ეს შეუძლებელი ხდება მმართველი გუნდის შეცვლის გარეშე. სანქციები მარტივად ვერ 

გამოიწვევს რევოლუციას და რეჟიმის ცვლილებას. ისტორია ამას ადასტურებს. იდეა, რომ ეკონომიკური 

ომი ერაყელებს ააჯანყებდა სადამის წინააღმდეგ, ან ლიბიელებს კადაფის წინააღმდეგ, ანდა კუბელებს 

კასტროს წინააღმდეგ თავიდანვე არასწორი იყო. მიუხედავად იმისა, რომ ეკონომიკური სანქციები ძალიან 

ხშირად გამოიყენება და იგი რჩება საგარეო პოლიტიკის პოპულარულ ინსტრუმენტად, მათი წარმატების 

მაგალითები ძალიან ცოტაა, და იმ შემთხვევებშიც წარმატება ყოველთვის განპირობებული იყო ფაქტორთა 

კომბინაციით. სანქციების ეფექტურობას ხელს უშლის დღევანდელი გლობალიზებული მსოფლიო, 

რომელიც ყოველთვის ტოვებს გზას სამიზნე ქვეყნისთვის, რეჟიმის მიმართ მხარდაჭერა, რომელიც 

სანქციების დაწესების შემდეგ უფრო მყარდება, ,,არასწორი“ სამიზნე ჯგუფი, რომელიც როგორც წესი 

უბრალო მოსახლეობაა და მმართველები კი ყოველთვის პოულობენ გზას სანქციებს რომ გვერდი აუარონ. 

ამასთან, ეკონომიკური სანქციები შესაძლებელია, არსებული რეჟიმის წარმომადგენლებისთვის 

                                                           
6Jenkins. S. (2015, April 15). Available at: https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/apr/15/cuba-sanctions-dont-work-iran-russia-

default-western-diplomacy last access on 28th February  

https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/apr/15/cuba-sanctions-dont-work-iran-russia-default-western-diplomacy
https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/apr/15/cuba-sanctions-dont-work-iran-russia-default-western-diplomacy


აბუსელიძე / სტუდენტთა ჟურნალი სოციალურ მეცნიერებებში, №2, ივლისი, 2017 

  

21 
 

გამამართლებელი საბუთიც აღმოჩნდეს ეკონომიკური და ფინანსური პრობლემების პირობებში და ამის 

გამო, რეჟიმმა პოპულარობა არ დაკარგოს.  

ეკონომიკური სანქციები წარმოადგენს სამხედრო ძალის გამოყენების ალტერნატივას, ამასთანავე, 

მხოლოდ ის არაა იმდენად ძლიერი ინსტრუმენტი, რომ სამიზნე ქვეყანა აიძულოს პოლიტიკა 

შეცვალოს.მაგრამ სხვა ფაქტორებთან ერთად ეკონომიკური სანქციები უფრო წარმატებული და 

ეფექტურია, რადგან სანქციების შედეგად გაუარესებული ეკონომიკური მდგომარეობა სამიზნე ქვეყანაში 

დამატებით ეფექტს ქმნის და ერთგვარი მამოტივირებელია პოლიტიკის ცვლილებისთვის.  
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ანალიზის   – შედეგად მიღებულ მონაცემთა ანალიზს. ლიტერატურის მიმოხილვის ფარგლებში მოვიძიეთ 

ლიტერატურა საბიბლიოთეკო და ინტერნეტ ძებნის საშუალებებით. საკვანძო ცნებებად გამოყენებულ იქნა 

მულტიკულტურალიზმი და ეთნოცენტრიზმი. მოძიებული სამეცნირო ლიტერატურის ანალიზის 

შედეგად ჩამოვაყალიბეთ შემდეგი ჰიპოთეზა: ქართული საზოგადოება ხასიათდება ეთნოცენტრიზმით და 

განიხილავს საკუთარ კულტურას აღმატებულად სხვების კულტურასთან შედარებით. აღნიშნული 

ჰიპოთეზა შევამოწმეთ მეორადი დოკუმენტების ანალიზის შედეგად. 
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იქედან გამომდინარე, რომ რეპრეზენტატული კვლევის ჩატარება დამოუკიდებელი 

მკვლევარისათვის რთულია ეკონომიკური მიზეზის გამო,  მივმართეთ მეორადი მონაცემების ანალიზს, 

როგორც შედარებით ხელმისაწვდომ და იაფმეთოდს, რომელიც იძლევა მნიშვნელოვანი დასკვნების 

გამოტანის საშუალებას. კვლევის ფარგლებში გამოვიყენეთ მეორადი მონაცემების ანალიზი. მეორადი 

მონაცემები ავიღეთ მსოფლიო ღირებულებათა კვლევის ბაზის 2010-2014 წლის მონაცემები 

დასაქართველოს მაჩვენებლები შევადარეთ სომხეთისა და აზერბაიჯანის მონაცემებს (World Value Survey, 

2014).მსოფლიო ღირებულებათა კვლევა ტილბურგის უნივერსიტეტის ძალიან მნიშვნელოვანი  პროექტია, 

რომლის მიზანია მსოფლიოს მასშტაბით სხვადსხვა კულტურებში სოციალური, რელიგიური, 

პოლიტიკური და  სხვა ღირებულებების შესწავლა. ითვალისწინებს გამოკითხვებს მსოფლიოს მრავალ 

ქვეყანაში და წარმოადგენს მნიშვნელოვან მონაცემთა ბაზას მკვლევარებისთვის.  

 

ლიტერატურის მიმოხილვა 

ტერმინი მულტიკულტურალიზმი შედარებით ახალია და პირველად 1957 წელს შვედეთში გაჩნდა. 

მულტიკულტურალიზმი გულისხმობს სოციალურ ინტერაქციას სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფის წევრებს 

შორის და მიესალმება ყველა ჯგუფის მონაწილეობასა და წვლილს უფრო მოზრდილი, ჰეტეროგენული 

კულტურის წარმოქმნის პროცესში. ამ შემთხვევაში კულტურული მრავალფეროვნება პოზიტიურ და 

სასურველ მოვლენას ნიშნავს. მაგალითისთვის მოვიყვანოთ მულტიკულტურული ამერიკა, მას 

მოიხსენიებენ, როგორც სასალათეს, რომელშიც ჩაყრილია მრავალი სახის ინგრედიენტი, თუმცა, ამის 

მიუხედავად, ამერიკაში თითოეული ჯგუფი ინარჩუნებს საკუთარ ინდივიდუალობას და 

მრავალფეროვნებას. 

თუმცა, სახელმწიფოში განსხვავებული კულტურის არსებობა უცხოთა მიმართ მიმღებლობის 

პოსტულატი სულაც არ არის. მაგალითისთვის შეგვიძლია მოვიყვანოთ, საზოგადოება, რომელშიც 

თანაცხოვრობენ სხვადასხვა კულტურის წარმომადგენლები, თუმცა უმცირესობა არ სარგებლობს იმავე 

უფლებით, რითაც უმრავლესობა და უმრავლესობის წევრები საკუთარ კულტურას აღიქვამენ უფრო 

აღმატებულად უმცირესობის კულტურასთან მიმართებით. ასეთი საზოგადოება ხასიათდება 

ეთნოცენტრიზმით-„საკუთარი კულტურის აღმატებულობის პოზიციიდან სხვათა კულტურის შეფასების 

ტენდენციით“. ამერიკელები ისე აღიქვამენ არადასავლური კულტურების აღწერას, თითქოს 

სათავგადასავლო წიგნებიდან იყოს აღებული. ცხვირში რგოლყარილი ადამიანი, ათი ცოლის პატრონი 

მამაკაცი, ადამიანის, ქვეწარმავლების ან ლომის გულისაგან დამზადებული კერძები ჩვენთვის 

„ველურებისთვის“ დამახასიათებელ, არაადამიანურ ჩვევებს წარმოადგენენ. ჩვენ მხოლოდ ცხოვრების 

დასავლური წესი მიგვაჩნია „სწორ წესად, ხოლო არადასავლური-ბარბაროსული და საკვირველია 

(Мердок,1965). 

სამნერისეული განმარტების მიხედვით, ეთნოცენტრიზმის შემთხვევაში ადამიანს საკუთარი ჯგუფი 

მიაჩნია ყველაფრის ცენტრად, ხოლო სხვები მის ნაწილებად. აღმატებულობით ტრაბახი და სხვებს აბუჩად 

აგდება ეთნოცენტრიზმის დამახალიათებელი ნიშნებია. თუმცა, ერთ–ერთმა კვლევამ ეჭვის ქვეშ დააყენა 

ეთნოცენტრიზმის სამნერისეული განმარტება. მკვლევრებმა ჩაატარეს კვლევა პატარა კუნძულზე, რომლის 

მცხოვრებლებთან ჩატარებული ინტერვიუების შედეგად გაირკვა, რომ  კუნძულის წარმომადგენლები 

ამერიკულ კულტურას უფრო მაღალ შეფასებას აძლევდნენ, ვიდრე თავიანთ კულტურას. რაც 

ეთნოცენტრიზმის საპირისპირო ემპირიული მაგალითია. ამიტომ მკვლევარი მიიჩნევდა, რომ ტერმინის 

განმარტება გადახედვას მოითხოვდა. თავად მკვლევარს უფრო რელევანტურად ეთნოცენტრიზმის 

შემდეგი განმარტების გამოყენება მიაჩნდა: „უმეტეს შემთხვევაში ყოველი ჯგუფი ფიქრობს, რომ სხვებზე 

აღმატებულია.“  ტერმინი მოიცავს გამონაკლის შემთხვევებს და ხაზს უსვამს იმას, რომ ეთნოცენტრიზმი 

გვხვდება უმრავლეს და არა ყველა შემთხვევაში(Swartz, 2016, pp. 75-76). 

იმის მიხედვით თუ რამდენად მძაფრადაა გამოხატული ეთნოცენტრიზმი, გამოიყოფა 

ეთნოცენტრულობის 3 ძირითადი ფორმა: 
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 მოქნილი/კეთილგანწყობილი ეთნოცენტრულობა, რომლის დროსაც ვხვდებით საკუთარი 

კულტურის ობიეტურად შეფასებისა და სხვა კულტურის გაგების მცდელობას; 

 საბრძოლო ეთნოცენტრიზმი-გამოტახავს შიშს, სიძულვილს, უნდობლობას სხვა კულტურის 

წარმომადგენელთა მიმართ; 

 დელეგიტიმაცია-ეთნოცენტრიზმის ყველაზე მწვავე ფორმაა და გულისხმობს საკუთარი ჯგუფის 

გაიდეალებასა და სხვების დამცირებას; (გედევანიშვილი, 2014) 

 

ეთნოცენტრიზმის თავიდან აცილების მიზნით მნიშვნელოვანია ყოველი კულტურა საკუთარ ჭრილში 

იქნას განხილული. ამ მოსაზრებას კულტურული რელატივიზმი ეწოდა. უილიამ გრემ სამნერი წიგნში: 

„ხალხური ადათები“ აღნიშნავს:  „ყოველი კულტურა შეიძლება მხოლოდ საკუთარ კონტექსტში იქნას 

გაგებული და ის როგორც ერთიანი და მთლიანი უნდა განიხილებოდეს“. რუთ ბენედიქტმა სრულყო 

სამნერისეული განმარტება და აღნიშნა, რომ „არც ერთი ღირებულება, რიტუალი ან მოცემული 

კულტურის სხვა თავისებურებაა არ იქნება სრულყოფილად გაგებული, თუ მას ცალკე 

განვიხილავთ“(Benedict, 1934). კულტურული რელატივიზმი უცხო კულტურათა გაგებას უწყობს ხელს. 

ეთნოცენრიზმის საპირისპირო ტერმინია ეთნორელატიური ინტერკულტურული სენსიტიურობა, 

რომელიც გულისხმობს კულტურული განსხვავებების მიღებას, ღიაობას უცხო კულტურის მიმართ. 

ინტერკულტურული სენსიტიურობის მახასიათებელია ინტერკულტურული კომპეტენტურობა, 

რომელიც განსხვავებული კულტურის წარმომადგენელთა ეფექტურ თანაშმრობლობას უწყობს ხელს.  

 

არსებობს ენთოცენტრიზმისა და ეთნორელატიური ინტერკულტურული სენსიტიურობის 

მახასიათებლები. ბრევერის და კემპბელის მიხედვით (Brewer M. B., Campbell, D. T. , 1986) 

ეთნოცენტრიზმის მახასიათებლებია:  

 საკუთარი კულტურის ნიშნების, როგორც ჭეშმარიტის, ხოლო სხვა კულტურის ნიშნების, როგორც 

არასწორის აღქმა; 

 საკუთარი კულტურის მახასიათებლების, როგორც უნივერსალურის განხილვა; 

 საკუთარი კულტურის წევრების მიმართ დადებითი, ემპათიური დამოკიდებულება, ხოლო სხვა 

ჯგუფების მიმართ მტრული დამოკიდებულება.  

 

ადრეულ კვლევებში შესწავლილ იქნა ინტერკულტურულ კომპეტენტურობასთან დაკავშირებული 

სპეციფიკური ქცევები, რომლებიც დამახასიათებელია იმ პიროვნებისთვის, რომლებიც ეფექტურად 

ცხოვრობენ და მუშაობენ სხვდასხვა კულტურებში.ამ კვლევების თანამხმად (Triandis, 

1994),ინტერკულტურულად კომპეტენტურ ადამიანებს აქვთ 3 საერთო თვისება:  

1. შეუძლიათ მართონ ფსიქოლოგიურ სტრესი, რომელიც ახლავს ინტერკულტურულ ურთიერთობებს; 

2. ადვილად ამყარებენ ურთიერობას სხვა კულტურის წარმომადგენლებთან; 

3. შეუძლიათ განავითარონ ახალი და აუცილებელი ინტერპერსონალური ურთიერთობები. 

 

სწორედ ამ ორი კომპონენტის (ეთნოცენტრიზმი და ინტერკულტურული სენსიტიურობა) შეიძლება 

გაიზრდოს/შემცირდეს მიმღეობა უცხოს მიმართ. ეთნოცენტრიზმის შემცირება და ინტერკულტურული 

კომპეტენტურობის ზრდა ხელს შეუწყობს უცხო კულტურათა მიღებას/გაგებას. 

ამრიგად, დამოკიდებულება და მიმღეობა უცხოს მიმართ აქტუალური თემაა და არსებობს ბევრი 

მოსაზრება ამ თემის გარშემო. იგი აქტუალურია ისეთი მულტიკულტურულისახელმწიფოს შემთხვევაშიც 

კი, როგორიც ამერიკაა, მაგრამ მიმღეობა და დამოკიდებულება უცხოს მიმართ არა მხოლოდ 

ამერიკისთვის, არამედ ჩვენი ქვეყნისთვისაც პრობლემატური საკითხია.  

საქართველო ეთნიკურად მრავალფეროვანი ქვეყანაა. ჩვენს ქვეყანაში გვხვებიან ეთნიკური სომხები, 

აზერბაიჯანელები, ქურთები და სხვა ეთნიკური ჯგუფების წარმომადგენლები. მიუხედავად იმისა, რომ 

ქართველ ხალხს ამ ჯგუფის წარმომადგენლებთან თანაცხოვრების მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს, მათ 

მიმართ მაინც ვლინდება უარყოფითი დამოკიდებულება, რაც განპირობებულია იმით, რომ ქართველების 
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ნაწილი ეთნოცენტრიზმით ხასიათდება და თავიანთ კულტურას აღმატებულად განიხილავს სხვა 

კულტურებთან შედარებით.  

 განხვიხილოთ ერთ-ერთი კვლევა, რომელიც სწორედ ამ მიმართულებით ჩატარდა: კვლევაშეისწავლიდა 

ინტერკულტურულ კომპეტენტურობას ქართველ, სომეხ და აზერბაიჯანელ სტუდენტებში 

(გედევანიშვილი, ლომინაშვილი, ტოროშელიძე, ფოფხაძე, წერეთელი, 2014, გვ. 44-50). კვლევის მიზანი 

იყო აღნიშნულ ეთნიკური ჯგუფების წარმომადგენლებს შორისურთიერთდამოკიდებულების შესწავლა. 

კვლევამ აჩვენა, რომ სომეხი სტუდენტების აზრით, სომხები საქართველოში ეთნიკური ნიშნით 

იჩაგრებიან.განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც საქმესამსახურში აყვანას ეხება,  პირად გამოცდილებაზე 

დაყრდნობით, ისინი აცხადებენ, რომ მათი შესაძლებლობებისა და უნარების მიუხედავად „ქართველებს 

სამსახურში თავიანთი გვარის ადამიანის აყვანა ურჩევნიათ და არა ვიღაც სომეხის“. აღსანიშვანია, რომ ამ 

მოსაზრებას ქართველი სტუდენტებიც ეთანხმებიან და მიიჩნევენ, რომ სომხები იჩაგრებიან თავიანთი 

ეროვნების გამო და შედეგად გვარსაც ხშირად იკეთებენ.  ქართველი და სომეხი სტუდენტები 

თანხმდებიან, რომ ქართველებისთვის „სომხობა“ უარყოფითია. რაც შეეხება ქართველების 

დამოკიდებულებას აზერბაიჯანელებთან მიმართებით, აზერბაიჯანელი სტუდენტები აღნიშნავენ, რომ 

ქართველები მათ ხშირად თათრებად მოიხსენიებენ, რაც შეურაცხმყოფელი და მიუღებელია. ქართველმა 

სტუდენტებმა კი აღნიშნეს, რომ სხვა ეთნიკურ ჯგუფებთან შედარებით ყველაზე პოზიტიური 

დამოკიდებულება აზერბაიჯანელების მიმართ აქვთ. ისინი მიიჩნევენ, რომ აზერბაიჯანელები მეტ ნდობას 

იმსახურებენ ურთიერთობებში, ვიდრე სომხები. თუმცა, ქართველი სტუდენტებისაზრით, საერთო ჯამში, 

ქართველები არც ერთ ეთნიკურ უმცირესობასთან არ არიან სათანადოდ ინტეგრირებულნი. რაც შეეხება 

უშუალოდ სტუდენტთა შორის დამოკიდებულებებს, კვლევამ აჩვენა, რომ ქართველი სტუდენტები არ 

ინტერესდებიან  აზერბაიჯანელთა კულტურულ-რელიგიური თავისებურებებით, არ ცდილობენ მათთან 

ურთიერთობის დამყარებას, ისინი უფრო აზერბაიჯანელების ასიმილაციას მოითხოვენ. მსგავსი 

დამოკიდებულება აქვთ სომეხ სტუდენტებთან მიმართებით, მიუხედავად ისტორიული სიახლოვისა, არ 

იცნობენ სომხულ კულტურას და არც სომეხ სტუდენტებთან ურთიერთობის სურვილს გამოხატავენ 

(გედევანიშვილი, ლომინაშვილი, ტოროშელიძე, ფოფხაძე, წერეთელი, 2014, გვ. 44-50). 

 

ეთნოცენტრისტული ტენდენციები საქართველოში  

ჩვენ მიერ გაანალიზებული პირველი კითხვა ეხებოდა ოჯახიდან მიმტევებლობისა და        პატივისცემის 

შეთვისებას. როგორც ვიცით, ოჯახი სოციალიზაციის ძირითადი აგენტია. ბავშვი სწორედ ოჯახიდან 

ითვისებს იმ ძირითად ნორმებსა და ღირებულებებს, რომელთა ჭრილშიც აანალიზებს მოვლენებს.  

სწორედ ამიტომ, გავაანალიზეთ შემდეგი შეკითხვა – „მნიშვნელოვანია ბავშვმა ოჯახიდან შეითვისოს 

მიმტევებლობა და სხვაადამიანისპატივისცემა?“ კითხვა განვიხილეთ სქესთან მიმართებით. დაფიქსირდა  

მცირე, თუმცა, მაინც საგულისხმო პროცენტული სხვაობა ქალისა და მამაკაცის მოსაზრებებეს შორის. 

ქალების  70,3%, ხოლო მამაკაცების 64% მიიჩნევს, რომ ბავშვმა ოჯახიდან უნდა შეითვისოსმიმტევებლობა 

დასხვა ადამიანისპატივისცემა. 

გრაფიკი #1: მნიშვნელოვანია ბავშვმა ოჯახიდან შეითვისოს მიმტევებლობა და სხვა  

ადამიანის პატივისცემა. (%) (N= 1202) 
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ანალიზისათვის შევარჩიეთ შეკითხვა, რომელიც ეხება გარკვეული ჯგუფის წევრების მიმღებლობას დიდ 

ჯგუფებში. როგორც ვიცით, მიმღეობა იზომება სიახლოვის სხვადასხვა სკალით, ჩვენ კი ყველაზე უფრო 

დისტანციური სოციალური ურთიერთობა – მეზობლობა – შევარჩიეთ. კითხვაზე “ისურვებდით თუ არა 

სხვა რელიგიის წარმომადგენელს თქვენს მეზობლად” გამოკითხული მოსახლეობის 63,6% აღნიშნა, რომ 

ისურვებდა სხვა რელიგიის წარმომადგენელს მეზობლად. როგორც ჩანს, ჩვენ ქვეყანაში მაღალია სხვა 

რელიგიის  ადამიანის მიმღებლობა. 

გრაფიკი #2: ვისურვებდი თუ არა სხვა რელიგიის წამომადგენელს ჩემს მეზობლად. (%) (N=1202) 

 
ასაკთან მიმართებაში  გამოიკვეთა მცირე, თუმცა, საგულისხმო სხვაობა. ყველაზე მეტად მიმღებლობის 

დონით გამოირჩეოდნენ 29 წლამდე ასაკის წარმომადგენლები (72,1%), შემდგომ 30–49 წლამდე 

მოსახლეობა 68,8%, ხოლო 50 წლიდან ზემოთ მოსახლეობის 62,6% ისურვებდა მეზობლად სხვა რელიგიის 

წარმომადგენელს. 
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გრაფიკი #3: ვისურვებდი თუ არა სხვა რელიგიის წამომადგენელს ჩემს მეზობლად (%) (N=1202) 

 
რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობების მიმართ არსებული დამოკიდებულებების განსხვავების 

გამოსავლენად, გავაანალიზეთ კითხვა: „ისურვებდით თუ არა სხვა ეროვნების წარმომადგენელს თქვენს 

მეზობლად.“ ამ მხრივ საქართველოს წარმომადგენლებმა დააფიქსირეს მაღალი მაჩვენებელი  (79,8%). რაც, 

ალბათ, იმითაა განპირობებული, რომ საქართველო მულტიეთნიკური ქვეყანაა. ეთნიკური და 

რელიგიური მრავალფეროვნება ჩვენი ქვეყნის სიმდიდრეა და იმ ფაქტით, რომ საქართველოში 

საუკუნეების განმავლობაში სხვადასხვა ეთნოსის წარმომადგენლები მკვიდრობდნენ და მშვიდობიანად 

ახერხებდნენ თანაცხოვრებას. კვლევის შედეგებით გამოიკვეთა, რომ ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობაში უფრო 

მაღალია მიმღებლობა სხვა ეთნიკური უმცირესობების მიმარ, ვიდრე რელიგიური უმცირესობების 

მიმართ, თუმცა ორივე უმცირესობათა ჯგუფის მიმართ მიმღებლობა პოზიტიურია.  
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[ასაკი=29წლამდე] [ასაკი=30–49] [ასაკი=50 და ზემოთ] 
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გრაფიკი #4: ისურვებდით თუ არა სხვა ეროვნების წარმომადგენელს თქვენს მეზობლად? (%) (N=1202)  

 
უმცირესობათა სხვა ჯგუფის – რადობრივი უმცირესობების მიმართ დამოკიდებულების გასაზომად 

გავაანალიზეთ ასევე დისტანციური სოციალური სასურველობის შესახებ კითხვა და ეს მონაცემი 

შევადარეთ ჩვენს მეზობელ ქვეყნების  – სომხეთისა და აზერბაიჯანის – მონაცემებს.  რასობრივი 

უმცირესობების მიმართ ყველაზე დაბალი მიმღებლობა, აზერბაიჯანის მოსახლეობამ დააფიქსირა, მაშინ 

როდესაც საქათველოს და სომხეთს თითქმის მსგავსი მონაცემები აქვს (იხ. გრაფიკი #5). 
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გრაფიკი #5 ისურვებდით თუ არა სხვა რასის წარმომადგენელს თქვენს მეზობლად? (%)  

 
მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს რასობრივი უმცირესობებთან თანაცხოვრების დიდი 

გამოცდილება არ აქვს, კვლევის შედეგებმა აჩვენა, რომ ქართველები რასობრივი უმცირესობების მიმართ 

უფრო მიმღებლები არიან, ვიდრე რელიგიური უმცირესობების მიმართ მაღინ როდესაც ეთნიკური 

უმცირესობების მიმართ განწყობა ყველაზე უფრო პოზიტიურია.  

რელიგიური უმცირესობების მიმართ შედარებით ნეგატიური განწყობების გამოვლენის გამო, 

უფრო სიღრმისეულად შევისწავლეთ ეს საკითხი და შევისწავლეთ დათანხმების მაჩვენებელი 

დებულებაზე „სრულიად არ ვენდობი სხვა რელიგიის წარმომადგენლებს“ (იხ. გრაფიკი #6). აღმოჩნდა, 

რომ სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებს შორის სხვა რელიგიის წარმომადგენლებს ყველაზე მეტად არ ენდობიან 

სომხები (48.1%), შემდგომ აზერბაიჯანელენი (35.2%). მიუხედავად იმისა, რომ ქართველები რასობრივ და 

ეთნიკურ უმცირესობებზე მეტად ჩაკეტილნი რელიგიური უმიცრესობების მიმართ არიან, ეს არ 

გამოიხატება მათ მიმართ უნდობლობაში (რასაც გამოკითხუთა მხოლოდ 15.7% ავლენს. სხვა რელიგიური 

მრწამსის მქონე ადამიანების მიმათ სომხეთში დაფიქსირებული მაღალი უნდობლობა შეიძლება 

განპირობებული იყოს იმით, რომ სომხეთი აღნიშნულ ქვეყნებს შორის (და არა მარტო) ყველაზე 

რელიგიური ქვეყანაა. ამ მოსაზრების დასადასტურებლად შეგვიძლია მოვიყვანოთ “გალაპის“ ცნობილი 

კვლევა, რომლის მიხედვითაც სომხეთი ყველაზე რელიგიურ ქვეყნებს შორის მეორე ადგილზეა 

(სინგაპურის შემდეგ) (Gullap,2012).  ზოგადად, თითოეული რელიგია ადამიანს გარკვეულ ღირებულებებს, 

სამყაროსადმი გარკვეულ ხედვას სთავაზობს, რომელიც შეიძლება ეწინააღმდეგებოდეს სხვა რელიგის 

მრწამსს/სხვა რელიგიის წარმომადგენელთა შეხედულებს. რწმენას შორის განსხვავება კი შესაძლოა 

ნდობის ხარიხსში აისახებოდეს. 
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გრაფიკი #6: სრულიად არ ვენდობი სხვა რელიგიის წარმომადგენლებს. (%)  

 
 

ასევე დავინტერესდით რა შედეგს მოგვცემდა იგივე კითხვა რელიგიის ცვლადის ეროვნების ცვლადით 

ჩანაცვლების შემთხვევაში. მოსაზრებაზე:  „სრულიად არ ვენდობი სხვა ეროვნების წარმომადგენლებს“ 

სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებს შორის უფრო მეტი დადებითი პასუხი გასცეს აზერბაიჯანელებმა. თუმცა, 

აღსანიშნავია ისიც, რომ ამ შემთხვევაში აზერბაიჯანის და სომხეთის პროცენტული მაჩვენებლები 

ერთმანეთს უახლოვდება. შესაძლოა, სომხეთისა და აზერბაიჯანის წარმომადგენლებმა სხვა ეროვნების 

წარმომადგენლებში უპირველესად მეზობელი ქვეყნები/ერთმანეთი იგულისხმეს და ამ ორ ქვეყანას შორის 

არსებული კონფლიქტის ფონზე გამოავლინეს სხვა ეროვნების ადამიანების მიმართ მაღალი უნდობლობა. 

 

გრაფიკი #7: სრულიად არ ვენდობი სხვა ეროვნების წარმომადგენლებს. (%) 

 
 

საქართველოში სხვა ეროვნების ადამიანების მიმართაც ნდობის მაღალი მაჩვენებელი დაფიქსირდა 
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(88.8%), რაც შერადებით მაღალი მაჩვენებელია, ვიდრე სხვა რელიგიური აღმსარებლობის მქონე 

ადამიანებთან მიმართებაში დაფიქსირდა. ეს მონაცემები კი ამყარებს ზემოთ წარმოდგენილ დასკვნას, 

რელიგიური მაჩვენებლის უფრო სესნსიტიურობის შესახებ ქართულ საზოგადოებაში. ამიტომ კვლავ 

ჩავუღრმავდით რელიგიის საკითხს და შევისწავლეთ შემდეგ დებულებაზე დათანხმების მაჩვენებელი 

ქართულ საზოგადოებაში: „სხვა რელიგიის წარმომადგენლები, ალბათ, ისეთივე მორალურები არიან, 

როგორც ჩემი რელიგიის მიმდევრები“ კვლევის შედეგად ჩანს, რომ რესპონდენტთა სოლიდური ნაწილი 

(11.3%), აღნიშნულ საკითხზე პასუხს ვერ სცემს. სხვა რელიგიის წარმომადგენელთა მორალურობაში ეჭვი 

მხოლოდ გამოკითხულთა მეხუთედზე ნაკლებს (18.4%–ს) ეპარება. რაც მიუთითებს, იმაზე, რომ 

ქართველების იმ ნაწილს, რომელსაც ქონია შეხება სხვა აღმსარებლობის მქონე პირებთან (ანუ არ უჭირს 

პასუხის გაცემა), მათ შესახებ არ აქვთ წინასწარ შექმნილი მცდარი აზრი.  

 

გრაფიკი #8: სხვა რელიგიის წარმომადგენლები, ალბათ, ისეთივე მორალურები არიან, როგორც ჩემი 

რელიგიის მიმდევრები. (%) (N=1202) 

 

 
 

ზოგადად სხვა კულტურის წარმომადგენელთა მიმართ დამოკიდებულება განისაზღვრება არა მხოლოდ 

მათ შესახებ არსებული მოსაზრებებით, არამედ ქცევით/რესურესების გადანაწილების მიხედვითაც. ამ 

მხრივ, საინტერესო იყო, განგვეხილა მზად არიან თუ არა ქართველები გაუნაწილონ სამუშაო ადგილები 

სხვა ქვეყნებიდან ჩამოსულ პირებს  – ემიგრანტებს. შეკითხვაზე: „როდესაც სამუშაო ადგილები 

არასაკმარისია, ქართველებს ემიგრანტებთან შედარებით უპირატესობა უნდა მიენიჭოთ,“ ქართველთა 

უმეტესობამ დადებითი პასუხი გასცა. როგორც ჩანს, ქართველები სხვა ჯგუფის წარმომადგენელთა 

მიმართ საკმაოდ დადებითი დამოკიდებულების მიუხედავად, ამ ჯგუფებისთვის რესურსების 

გადანაწილებისთვის მზად არ არიან. შეკითხვა განვიხილეთ ასაკის ჭრილშიც, მნიშვნელოვანი განსხვება, 

ამ მხრივ, არ დაფიქსირებულა, თუმცა, მაინც შეიძლება ითქვას, რომ შრომითი რესურსების 

გადანაწილებას ყველაზე მეტად ეწინააღმდეგება 50-ზე მეტი და 30-49 წლამდე ასაკის კატეგორია. რაც 

გასაკვირი არ არის იმ მხრივ, რომ ამ ასაკობრივ ჯგუფებისათვის უფრო რთულია სამუშაო ადგილების 
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დაკავება, ისევე როგორც მათ ნაკლებად აქვთ ემიგრანტებთან ურთიერთობის გამოცდილება. გარდა ამისა, 

ახალგზარდები შუა ხნის და ასაკოვანი ადამიანებისგან გამსხვავებით უფრო ლიბერალური 

დამოკიდებულებებით გამოირჩევიან.  

იმისს გასაანალიზებლად, რესურსების განაწილებაზე უარის თქმა მხოლოდ საქართველოს პირობებში 

გვხვდება თუ ზოგადად ახასიათებს ქვეყნებს, იგივე კითხვა გავაანალიზეთემიგრაციის უფრო ხანგრძლივი 

ისტორიის მქონე ქვეყნებში  –  კერძოდ, საფრანგეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში. პასუხების 

ანალიზმა აჩვენა, რომ საქართველოს მსგავსად საფრანგეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში 

კრიტიკულად არიან განწყობილი რესურსების გადანაწილების საკითხის მიმართ. ფრანგების 52% და 

ამერიკელების 50% ეთანხმება მოცემულ შეკითხვას, რაც განვითარებული ქვეყნების ფონზე საკმაოდ 

მაღალი მაჩვენებელია.  

 

გრაფიკი #9: როდესაც სამუშაო ადგილები არასაკმარისია, ქართველებს ემიგრანტებთან შედარებით 

უპირატესობა უნდა მიენიჭოთ (%) (N=1202). 

 

 
 

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ მიღებული მონაცემები ეხმიანება ქართველ, სომეხ და აზერბაიჯანელ 

სტუდენტებზე ჩატარებულ კვლევას (გედევანიშვილი, ლომინაშვილი, ტოროშელიძე, ფოფხაძე, 

წერეთელი, 2014), რომლის მიხედვითაცსაქართველოს შრომის ბაზარზე ფიქსირდება სომეხთა 

დისკრიმინაცია. სომეხი სტუდენტების აზრით, მათი უნარების და ცოდნის მიუხედავად ქართველები 

სამსახურში აყვანისას უპირატესობას ქართველებს ანიჭებენ. 

შეჯამების სახით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ქართველ, სომეხ და აზერბაიჯანელ სტუდენტებთან 

ჩატარებული კვლევის შედეგები განსხვავდება მსოფლიო ღირებულებათა კვლევის შედეგად მიღებული 

მონაცემებისგან. სომეხი და აზერბაიჯანელი სტუდენტები საყვედურობენ ქართველებს თავიანთი 

კულტურისა და რელიგიური თავისებურებების არცოდნისა და მათთან კომუნიკაციის სურვილის 

არქონის გამო. მაშინ, როდესაც შემდეგ კითხვაზე პასუხი- ვისურვებდი თუ არა სხვა რელიგიის 

[ასაკი=29წლამდე] 

[ასაკი=30-49] 

[ასაკი=50 და მეტი] 
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არ ვეთანხმები არც ვეთანხმები და არც არ ვეთანხმები ვეთანხმები 
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წამომადგენელს ჩემ მეზობლად (იხილეთ გრაფიკი #2)  საპირისპიროზე მეტყველებს. ქართველი 

მოსახლეობის 63,6% ისურვებდა სხვა რელიგიის წარმომადგენელს მეზობლად. ურთიერთსაწინააღმდეგო 

შედეგები გამოვლინდა ნდობის შემთხვევაშიც, მსოფლიო ღირებულებათა კვლევის შედეგების მიხედვით, 

ქართველები, ძირითადად, ენდობიან სხვა კულტურის წარმომადგენლებს (იხილეთ გრაფიკი #6), ხოლო 

ქართველ, სომეხ და აზერბაიჯანელ სტუდენტებზე ჩატარებული კვლევის მიხედვით,ქართველი 

სტუდენტები არ ენდობიან უცხო კულტურის წარმომადგენლებს (განსაკუთრებით სომხებს). 

ამრიგად, აშკარაა წინააღმდეგობა ჩვენ მიერ მსოფლიო ღირებულებათა კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით 

განხორციელებულ მეორეული მონაცემების ანალიზსა და „ინტერკულტურული კომპეტენტურობა და 

ეთნოცენტრულობა საქართველოში მცხოვრებ ქართველ, აზერბაიჯანელ და სომეხ ახალგაზრდებში“ 

კვლევის შედეგებს შორის.  ჩვენი მიერ განხორციელებული მეორეული მონაცემების ანალიზიდან 

გამომდინარე ვასკვნით, რომ საქართველო სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებს შორის  ყველაზე მეტად ავლენს 

მიმღეობას უცხო კულტურის მიმართ. მეორეული მონაცემების შედეგები ეწინააღმდგება ჰიპოთეზას და 

არ აფიქსრებს ეთნოცენტრულობის ნიშნებს ქართულ საზოგადოებაში, პირიქით, პოზიტიურ შედეგებს 

იძლევა ამ მხრივ. მაგრამ საპირისპიროს აჩვენებს სტუდენტებზე ჩატარებული კვლევა, რაც კიდევ უფრო 

უსვამს ხაზს საკითხის აქტულობას და იმას, რომ საჭიროა სიღრმისეული კვლევა ამ თემის გარშემო. 

 

დასკვნა 

ყოველივე ზემოთქმულიდან შეგვიძლია გამოვიტანოთ დასკვნა, რომ მულტიკულტურალიზმი ადამიანთა,  

ჯგუფთა და სახელმწიფოთა შორის ჰარმონიული ურთიერთობების წინაპირობაა. მაშასადამე, 

მულტიკულტურალიზმის უმთავრესსიძლიერესსწორედ მდიდარიდამრავალფეროვანი, 

ღიასამოქალაქოსაზოგადოებისარსებობაგანაპირობებსდა მულტიკულტურალიზმი ხელს უწყობს 

ურთიერთობათა გაღრმავებას სხვადასხვა საციალურ ჯგუფებს შორის.  

მეორადი დოკუმენტების ანალიზის შედეგად საქართველოში გამოვლინდა ეთნოცენტრიზმის დაბალი 

დონე და მიმღებლობა „უცხოს“ მიმართ, რაც თავისთავად დადებითი ტენდენციაა, რადგან 

ეთნოცენტრიზმი მულტიკულტურალიზმის განვითარებას აფერხებს.  

ჩვენ გავაანალიზეთ მიმღებლობის დონე სხვა ეროვნების, რელიგიის წარმომადგენლის თუ 

განსხვავებული რასის მიმართ. როგორც გამოიკვეთა კარგი დამოკიდებულებები და მიმღებლობა უფრო 

მეტად სხვა  ერის წარმომადგენელის მიმართ გამოჩნდა, რომელსაც მოსდევს სხვა რასის და ბოლოს 

რელიგიური აღმსარებლობის პირები. მულტიკულტურალიზმის დონე მაღალია განწყობებსა და 

დამოკიდებულებებში, თუმცა რესურსების განაწილების კუთხით, საქართველოს მოქალაქეები 

რადიკალურად იცვლიან პოზიციას. ისინი, ასე, რომ ვთქვათ, არ არიან მზად, რომ „საკუთარი“ რესურსები 

სხვა სოციალური ჯგუფის წევრებს გაუნაწილონ. რესურსების განაწილების მხრივ უნდა აღინიშნოს, რომ 

დასავლური ქვეყნებისგან საქართველო დიდად არ განსხვავდება, რადგან დასავლურ ქვეყნებშიც დაბალი 

მაჩვენებლებია რესურსების განაწილების მხრივ.  
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Triandis, H. C. (1994). Culture and Social Behavior. New York: Mcgraw-Hill. 

გედევანიშვილი, ლომინაშვილი, ტოროშელიძე, ფოფხაძე, წერეთელი. (2014). 

ინტერკულტურულიკომპეტენტურობაქართველ, სომეხდააზერბაიჯანელახალგაზრდებში. 
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აბსტრაქტი 

თანამედროვე ევროპული ტიპის დემოკრატიული საზოგადოების განვითარების ერთ-

ერთი წამყვანი პრიორიტეტია ყოველი ადამიანისათვის  ჯანსაღი, სუფთა და უსაფრთხო 

გარემო, რომელიც ჰარმონიულად შეუხამებს ურთიერთს ამჟამინდელი და მომავალი 

თაობების ინტერესებსა და მოთხოვნილებებს, საზოგადოება, რომელიც ორიოდ ათწლეულში 

არ ამოწურავს საუკუნეებისთვის განკუთვნილ რესურსებს, რომელშიც ადამიანი კი არ 

იარსებებს სახელმწიფოსთვის, არამედ სახელმწიფო – ადამიანისათვის, სადაც ყოველ 

მოქალაქეს ექნება საკუთარი შესაძლებლობების სრულად გამოვლენის საშუალება. 

კვლევის მიზანია არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ქალაქის ხელმძღვანელობას 

შორის არსებული კონფლიქტის ანალიზი ეკოლოგიური პრობლემის გადაჭრის  მცდელობის 

კონტექსტში. 

 

საკვანძო ცნებები:  გარემოს დაცვა, კონფლიქტი  

შესავალი 

თანამედროვე მსოფლიოში ადამიანისა და ბუნებრივი გარემოს ურთიერთობა  

წამყვანი გლობალური პრობლემების რიცხვს მიეკუთვნება. არ არსებობს საზოგადოება ან 

სახელმწიფო, რომელშიც  ეს ურთიერთობა სრულად მოგვარებული იყოს. თუმცა რა თქმა 

უნდა ზოგ ქვეყანაში ეს პრობლემა უფრო მკვეთრადა არის გამოკვეილი.  ადამიანისა და 

ბუნებრივი გარემოს ურთიერთობის პროცესში წარმოშობილი პრობლემა განეკუთვნება 

წამყვანს სახელმწიფო პოლიტიკის თვალსაზირისით და მოითხოვს მაქსიმალურ 

ყურადრებას და ძალისხმევას მის  გადასაჭრელად. 

საქართველო ამ სიტუაციაში გამონაკლის არ წარმოადგეს. ჩვენთან ეს  პრობლემა 

ისევე   მწვავედ  დგას,  როგორც მსოფლიოს მრავალ  ქვეყანაში, თუმცა   ოდნავ უფრო 

შერბილებულ ხასიათს ატარებს,  ვიდრე ჩვენი მეზობელ კავკასიის სახელმწიფოებში. 

მიუხედავად ამისა, ეს არის ის პრობლემა, რომელიც სახელმწიფო უსაფრთხოების 

პრობლემების დონეზე გადადის და მოითხოვს ისეთივე  ძალისხმევას და ყურადღებას, 

როგორც ამ ტიპის დანარჩენი პრობლემები (სახელმწიფო უშიშროება, თავდაცვა და ა.შ.). 
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საქართველოში გარემოს დაცვის პრობლემა  სხვადასხვა სახით ვლინდება მისი 

ინტენსივობის ან უარყოფითი შედეგების შესაბამისად, მაგრამ ძირითადად ყველაზე მძიმედ 

აისახება ქალაქებში და განსაკუთრებით ქალაქ თბილისში, სადაც ყველაზე დიდია 

განსახლების სიმჭიდროვე  და მცირეა მწვანე ნარგავების ფართობი, შესაბამისად  ჰაერის, 

ხმაურის და სინათლის დაბინძურების დონე თბილსში ბევრად სჭარბობს ნებისმიერ სხვა 

ადგილს საქართველოში. გარდა გამონაკლისი ქალაქებისა, როგორიც არის ზესტაფონი ან 

ჭიათურა. ბუნებრივ გარემოზე საზოგადოების  გავლენის უარყოფითი შედეგების 

კონცეტრაციის თვალსაზრისით თბილისი წამყვან ადგილს იკავებს საქართველოში, იმის 

გათვალისწინებით, რომ ქალაქში  ცხოვრობს საქართველოს მოსახლეობის მესამედზე მეტი. 

შესაბამისად ქალაქის მოსახლეობა და ის არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომელიც 

მოსახლეობის ინტერსს გამოხატავენ (ან აცხადებენ, რომ მოსახლეობის ინტერეს 

გამოხატავენ) რეაგირებენ არსებული მდგომარეობაზე, ეძებენ არსებული მდგომარეობის 

შექმნაში დამნაშავეებს და პასუხს სთხოვენ მათ. პრაქტიკულად ეს გამოიხატება იმ დაძაბულ 

სიტუაციაში, რომელიც ხშირად იქმნება განსაკუთრებით რიგ გარემოს დამცველებისა და 

ქალაქის ხელმძღვანელობას (მერიას) შორის. ესეთი არასამთავრობო ორგანიზაციები 

გამოდიან მოსახლეობის (რეალური თუ მოჩვენებითი) უკმაყოფილების გამოხატვის 

ინსტრუმენტის როლში. შესაბამისად საინტერესოა იმის შესწავლა ესეთ ორგანიზაციებისა და 

ქალაქის ხელმძღვანელობას შორის შექმნილი ხილული დაპირისპირება რამდენად 

წარმოადგენს: 1) რეალურ პრობლემის გადაჭრის მცდელობას; 2) ამ ორგანიზაციებოს 

მცდელობას მიიპყროს ყურადღება თავისი საქმიანი ეკოლოგიური პრობლემების საბაბად 

გამოყენების გზით; 3) რამდენად ესმის ქალაქ თბილისის ხელმძღვანელობას ამ 

არასამთავრობო ორგანიზაციებთან არსებული კონფლიქტების არსი და ახდენს თუ არა მასზე 

სწორ რეაგირებას. 
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 კვლევის მეთოდოლოგია 

წარმოდგენილი სტატიის მიზანია შევისწავლოთ გარემოსდაცვით საკითხების 

გარშემო რა ტიპის ურთიერთობები და კონფლიქტები გვხვდება მერიის სამასახურსა და 

გრემოს დამცველებს შორის.  სტატიის ამოცანებია შემდეგი საკითხების შესწავლა:  1. როგორ 

ხდება საქართველოში ზოგადად გარემოსდაცვითი საკითხების განხილვა და რა საკითხებზე 

ხდება აქცენტის გაკეთება; 2. რა ფაქტორები იწვევს გარემოს კონფლიქტების სპონტანურ 

წარმოშობას; 3. გარემოსდაცვით საკითხებზე რეაგირებისას რამდენად არის სტრატეგიულად 

გააზრებული და დაგეგმილი არასამთავრობო სექტორის ქმედებები; 4. რა ტიპის რეაგირების 

მექანიზმები აქვს სახელისუფლო სტრუქტურებს სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან 

განხორციელებულ ქმედებებზე;  5.  როგორ ხდება გარემოსდაცვითი კონფლიქტის 

დარეგულირება.  ამ კითხვებზე პასუხის გასაცემად გამოვიყენეთ  თვისებრივი კვლევის ორი 

მეთოდი – დოკუმენტების ანალიზი და ექსპერტული ინტერვიუ.  

დოკუმენტების ანალიზის ფარგლებში შევაგროვე და დავამუშავე: კონფლიქტებზე 

არსებული სამეცნიერო ლიტერატურა; გარემოსდაცვითი კონფლიქტების შესახებ სხვა 

ქვეყნის გამოცდილების ამსახველი სამეცნიერო სტატიები; საქართველოში  გარემოსდაცვითი 

მდგომარეობის შესახებ სამართლებრივი აქტები, ანგარიშები და პოლიტიკაზე 

ორიენტირებული დოკუმენტები; გარემოსდაცითი კონფლიქტების შესახებ მედია 

საშუალებებში ასახული ინფორმაცია (ბეჭდური პრესა და სატელევიზიო გამოსვლები). 

ექსპერტული ინტერვიუსთვის მიზნობრივად შევარჩიე გარემოსდაცვით კონფლიქტში 

ჩართული მხარეები  – რვა გარემოსდამცველი სამოქალაქო სექტორიდან („პარტიზანი 

მებაღეები“ და „მწვანელ ალტერნატივა“) და ორი მერიის სამსახურის წარმომადგენლი, ისევე 

როგორც გარემოსდაცვის დამოუკიდებელი ექსპერტი და  კონფლიქტოლოგი.  კვლევის 

შედეგად პასუხი გაეცემა ზემოთ დასმულ კითხვებს და  საშუალება გვექნება გამოვკვეთოთ  

გარემოსდაცვითი კონფლიტქების მოგვარების სტრატეგიული გზები.   
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კონფლიქტების შესახებ თეორიული მსჯელობები 

საზოგადოება კონფლიქტის გარეშე არ არსებობს. ყველაზე ზოგადი განმარტებით 

კონფლიქტი არის ორი ან მეტი მხარის შეხედულებების, ინტერესების დაპირისპირება, რაც 

შეიძლება იყოს რეალური ან წარმოსახული. კონფლიქტის ფუნქცია შესაძლებელია ორი 

სახით წარმოვიდგინოთ:  დესტრუქციული, უარყოფითად აღქმული და მეორე 

კონსტრუქციული, პოზიტიურად აღქმული. ფუნქციური თვალსაზრისით კონფლიქტი 

საპირისპირო მიმართულებების ამსახველია. ადამიანები, ჯგუფები და სხვა, როდესაც 

დაპრისპირებულები არიან, ისინი იღწვიან საკუთარი მიზნების მიღწევისაკენ. შედეგი კი 

მსგავსი მისწრაფებისა, შეიძლება იყოს დადებითი ან უარყოფითი. აქედან გამომდინარეობს 

კონფლიქტის პოზიტიური და ნეგატიური ფუნქცია. დესტრუქციული კონფლიქტი 

სოციალური სისტემების სხვადასხვა საფეხურზე იჩენს თავს, სადაც კონფლიქტი გამოირჩევა 

ძალადობრივი მეთოდებით. ასეთ დროს როგორც მატერიალური ზიანი ასევე მსხვერპლიც 

საკმაოდ დიდია. ასეთ დროს ეკონომიკური, პოლიტიკური, მორალური და სხვა სოციალური 

სისტემები განიცდის სტაგნაციას, კონფლიქტი კი ამის მთავარი მექანიზმია.  

კონსტრუქციული კონფლიქტის დროს შესაძლებლობა იჩენს თავს მხარეების მხრიდან 

გაცნობიერდეს ერთმანეთის ინტერესები, დაადგინონ ესკალაციის დონე და იწყება ფიქრი 

მოგვარების გზებზე. ხშირად, კონფლიქტის ამოსავალი წერტილი ხდება რაიმე მოვლენა თუ 

ამბავი ან ინფორმაცია, რომელიც შეიძლება იყოს ცრუ ან გაფუჭებული ტელეფონის 

პრინციპით გავრცელებული, რეალური მიზეზი კი აბსოლუტურად სხვა. კონფლიქტის 

ობიექტი, კოფლიქტში მონაწილე მხარეები და გარემო კონფლიქტის შემადგენელ ნაწილებს 

წარმოადგენს. კონფლიქტის ობიექტი გულისხმობს მატერიალურ, ან სულიერ და სხვა 

ფასეულობებს, რის საფუძველზეც წარმოიშვა ინტერესების შეჯახება მხარეებს შორის. 

კონფლიქტის ობიექტი ყოველთვის შეზღუდულია, რადგან მხარეთა ინტერესებთან არის 

კავშირში. კონფლიქტის მხარეები გულისხმობს მონაწილეებს, რომლებიც მოქმედებენ 

საკუთარი ინტერესების განსახორციელებლად. კონფლიქტს გააჩნია თავისი გარემო, სადაც 

იგი მიმდინარეობს, რომელიც ფიზიკური, სოციალური და ფსიქოლოგიური სივრცეებისგან 

შედგება. გარემო შესაძლებელია იყოს როგორც ვრცელი, ასევე ლოკალური. გარემო 

კლასიფიცირდება როგორც „მინი“, ასევე „მაკრო“ ნიშნებით.  
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კონფლიქტი ასევე დიფერენცირდება ტიპებით. ვ. ლინკოლნი გამოყოფს ხუთი ტიპის 

კონფლიქტს. ესენია: ინფორმაციული კონფლიქტი,  ინსტიტუციური კონფლიქტი,  

ღირებულებითი  კონფლიქტი, ურთიერთდამოკიდებულებითი კონფლიქტი  და ინტერესთა 

კონფლიქტი. ინფორმაციული კონფლიქტი გულიხმობს ისეთ კონფლიქტს, რომელიც 

დაკავშირებულია ინფორმაციის სიმცირესთან და სიჭარბესთან. ინფორმაცია თავისი 

ხარისხით და ოდენობით, რომელიც ერთი მხარისთვის მისაღებია, ხოლო მეორესთვის არა და 

იწვევს კონფლიქტის გამწვავებას, ესკალაციას. გარდა ამისა ინფორმაციის სიჭარბეც ერთ-

ერთი მადეტერმიანტებელი ფაქტორია კონფლიქტის. სახელდობრ, ინფორმაციული 

კონფლიქტი გულისხმობს, რომ კონფლიქტში მონაწილე მხარეებს შეხება აქვთ და ხელი 

მიუწვდებათ სხვადასხვა საინფორმაციო წყაროებთან. ასეთი ტიპის კონფლიქტის გადაჭრას 

ხელს უწყობს სწორედ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გაადვილება და გასაჯაროებაზე 

მუშაობა. ისეთი კონფლიქტები, რომლებიც დაკავშირებულია წესებთან, ნორმებთან და 

კანონებთან წარმოადგენს ინსტიტუციურ კონფლიქტებს. ამ ტიპის კონფლიქტის გადაჭრა 

ფიზიკურ, ინტელექტუალურ და მატერიალურ რესურსებს მოითხოვს. კონფლიქტის 

გადაჭრას ხელს უწყობს სტრუქტურულ ერთეულებს შორის შეთანხმებების არ დარღვევა და 

სიტუაციის საჯაროდ განხილვა. ამ ტიპის კონფლიქტები დაკავშრებულია კანონიერ 

ხელისუფლებასთან, ტრადიციებთან, მართვის სისტემასთან, ტექნიკურ ნორმატივებთან, 

პოლიტიკურ პარტიებთან და ა.შ. ღირებულებებთან დაკავშირებული კონფლიქტის დროს 

დაპირისპირებული მხარეები აყალიბებენ ისეთი სახის მსჯელობებს, რომელიც 

აბსოლუტურს უტოლდება, სადაც არ დათანხმება უღირს, ცუდ ქცევად და არასამართლიანად 

აღიქმება. ურთიერთდამოკიდებულებითი კონფლიქტი ემოციური ხასიათის მატარებელია. ამ 

სახის კონფლიქტების მოგვარება პირველ რიგში, ემოციების დარეგულირებას საჭიროებს. ამ 

სახის კონფლიქტი ფართოდ განიხილება. იგი ასევე მოიცავს იდენტიფიკაციას, რომელსაც 

ადამიანი ახდენს ჯგუფებთან, საზოგადოებასთან, ერთან, პარტიასთან და თემთან. რაც 

შეეხება ინტერესთა კონფლიქტს, იგი დაკავშირებულია ქცევებთან და მოთხოვნილებებთან. 

თუ მოთხოვნილებების მოჩვენებითობა და რეალურობა თანხვედრაში არ მოდიან 

ერთმანეთთან ეს წარმოშობს კონკურენციას, რაც ნეგატიურ ფონს ქმნის და ცუდ შედეგამდე 

მივყავართ. საჭიროა მხარეთა შორის იყოს ინტერესთა შესატყვისობა, რაც კონფლიქტის 

მოგვარებას შეუწყობს ხელს.  კონფლიქტის დროს შესაძლებელია ხუთივე ტიპის 

კონფლიქტიდან რამდენიმემ ერთად იჩნოს თავი. არსებობს ისეთი ხასიათის კონფლიქტიც, 
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სადაც ხუთივე ტიპის არსებობაა შესაძლებელი. კონფლიქტი ხასიათდება დინამიკით, რაც 

გამოიხატება ესკალაცია და დეესკალაციის სახით. კ.ტომასმა (Thomas, 1992) შეიმუშავა ხუთი 

ქცევის სტრატეგია კონფლიქტში: კონკურენცია, განრიდება, თანამშრომლობა, შეგუება, 

კომპრომისი.  

კონკურენციის სტრატეგია გულისხმობს შეჯიბრს, ბრძოლას და სხვა. სადაც ერთი 

მხარე დომინირებს და ცდილობს გაანადგუროს მეორე მხარე. ამ სტრატეგიის პრინციპია „მე 

უნდა გავიმარჯვო, შენ დამარცხდე.“ განრიდების სტრატეგია, სხვაგვარად პრობლემისგან 

გაქცევის სტრატეგიადაც მიიჩნევა. ამ დროს, რომელიმე ერთი მხარე ცდილობს არ 

ითანამშრომლოს, მას არ აინტერესებს მიზანი, უბრალოდ ცდილობს გაიქცეს კონფლიქტიდან. 

აქტიურდება განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც კონფლიქტის ესკალაცია ძალიან მაღალია. 

თანამშრომლობის სტრატეგიაში გათვალისწინებულია და ფოკუსი კეთდება მიზნებზე. აქ, 

მხარეები მოლაპარაკების საფუძველზე იღებენ გადაწყვეტილებებს და თანხმდებიან. ორივე 

მხარე ორიენტირებულია ერთმანეთის ინტერესები დაკმაყოფილდეს.  შეგუების სტრატეგია, 

ასევე დათმობის სტრატეგია. აქ ურთიერთობაზე გაკეთებული აქცენტი ჩრდილავს მიზნებს, 

სადაც ერთი მხარე მზად არის დათმოს ინტერესები, სანაცვლოდ კი შეინარჩნოს მეორე მხარის 

ურთიერთობა და კეთილგანწყობა. კომპრომისის სტრატეგიის შემთხვევაში ორიენტაცია 

კეთდება რესურსების თანაბარ გადანაწილებაზე, პარიტეტზე, რომელიც ორივე მხარისთვის 

მნიშვნელოვანია. ამ შემთხვევაში მოქმედებს შემდეგი პრინციპი: „რამე რომ მივიღოთ, 

თითოეულმა რაღაც უნდა დავთმოთ“. ამ სტრატეგიის გამოყენებისას ძირითადად მხარეები 

კმაყოფილები არიან (კონფლიქტი, გენდერი და მშვიდობის მშენებლობა, 2011). 

მერიასა და გარემოსდამცველებს შორის ვხვდებით კონფლიქტების  ტიპებს: 

ინფორმაციულს,  ურთიერთდამოკიდებულებითი, ინტერპერსონალური  და პიროვენბასა და 

ჯგუფს შორის კონფლიტქებს,  მერიის სამსახური ხშირად ირჩევს განრიდების სტრატეგიას 

ისინი ცდილობენ გაიქცნენ კონფლიქტიდან. კონფლიქტი აქტიურდება განსაკუთრებით მაშინ, 

როდესაც ესკალაცია ძალიან მაღალია. გარემოსდამცველები თანამშრომლობის სტრატეგიას 

ირჩევს  მხარე  ცდილობს ითანამშრომლოს, როდესაც  მხარეები მოლაპარაკების საფუძველზე 

იღებენ გადაწყვეტილებებს და თანხმდებიან. 
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თბილისის  ეკოლოგიური მდგომარეობა 

ეკოლოგიური პრობლემები  21–ე საუკუნის გლობალურ პრობლემებად სახელდებიან 

და ამ მხრივ არც საქართველოა გამონაკლისი. ბუნებრივ გარემოს პრობლემებით 

მნიშვნელოვნად გამოირჩევა საქართველოს დედაქალაქი თბილისი, სადაც ტრანსპორტის, 

მწვანე საფარის განადგურების, შეჩერებული და არასწორი არქიტექტურული ნაგებობეით და 

მოსახლეობის სიმრავლის გამო ჰაერის დაბინძურების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი 

აღინიშნება. ბოლო დროის გამოკვლევების შედეგებმა ცხადყო, რომ თბილისი ევროპაში ერთ-

ერთი ყველაზე დაბინძურებული ქალაქია. ,,ეისითის“ კვლევის მიხედვით, ათიდან რვა 

თბილისელი (77%) თვლის, რომ თბილისში ეკოლოგიურად ცუდი ან ძალიან ცუდი 

მდგომარეობაა. ასევე მნიშვნელოვანია ისიც, რომ რესპონდენტების უმრავლესობა (62%) 

ბოლო 10 წლის განმავლობაში ქალაქში გარემოს მდგომარეობის გაუარესებას ამჩნევს 

(TTIMES.GE, 2015). 

ექსპერტული ინტერვიუების მიმდინარეობისას თბილისის მერიის ეკოლოგიისა და 

გამწვანების სამსახურის წარამომდგენლებიც საუბრობენ  დღესდღეობით ქალაქში არსებულ 

მრავალ გარემოსდაცვით პრობლემაზე, რომელთა შორისაა - ტყეების, საყოფაცხოვრებო 

ნარჩენების, ჰაერის დაბინძურებისა და გამწვანების საკითხები.  მათი თქმით, მიმდინარეობს 

აქტიური მუშაობა ამ პრობლემების გასაუმჯობესებლად და 2017 წლის იანვრიდან 

ამოქმედდება ეტაპობრივად. ამ პროცესს აჩქარებს ასოცირების ხელშეკრულებაც, რომლის 

ერთ-ერთი პრიორიტეტი გარემოს დაცვაა (მწვანე ალტერნატივა, 2013).   

თბილისის მერიის წარმომადგენელთა თქმით, სატრანსპორტო საშუალებებით 

გამოწვეული  ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების მოცულობა რამდენიმე ფაქტორზეა 

დამოკიდებული და მათ შორის, ერთერთი მნიშვნელოვანი საწვავის ხარისხია. მავნე 

ნივთიერებათა გაფრქვევის თვისობრივი და რაოდენობრივი ცვლილება განპირობებულია 

მოხმარებული საწვავის სახეობით, ხარისხითა და რაოდენობით. საწვავში შემავალ 

ეკოლოგიურ მახასიათებლებზე (ტყვიის, ბენზოლის, არომატული ნახშირწყალბადების, 

გოგირდის  და ა.შ შემცველობა) მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული გამონაბოლქვის 

რაოდენობა და ტოქსიკურობა. 
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ჰაერის დაბინძურებაზე ასევე მიუთითებს მტვრის კონცენტრაცია. ეკოლოგიის სამსახურის 

განცხადებით თბილისში მტვრის კონცეტრაცია  ათჯერ და მეტჯერ მაღალია დასაშვებ 

ზღვართან შედარებით. მათი თქმით, ამის გამომწვევი ერთ-ერთი მიზეზი მშენებლობებია. 

მშენებლობით გამოწვეულ მტვრის გავრცელების მინიმიზაციის მიზნით უნდა 

განხორციელდეს გარემოზე ზემოქმედების შემარბილებელი ღონიძიებები, მაგალითად, 

გამოყენებული უნდა იყოს მშენებლობისთვის განკუთვნილი შენობების სპეციალური 

საფარი, უნდა ხდებოდეს სამშენებლო მასალების ნაყარების ზედაპირების დანამვა, ნაყარი 

ტვირთების ტრანსპორტირებისას სატრანსპორტო საშუალებების ძარები ჰერმეტულად უნდა 

იყოს დაფარული. 

ბოლო წლების მონაცემებით საქართველოში წყლის დაბინძურებამ განსაკუთრებით 

ფართო ხასიათი მიიღო, წყლის დაბინძურება თანამედროვეობის ერთ-ერთი სერიოზული 

პრობლემაა, იგი ადამიანის საქმიანობითაა გამოწვეული მინერალური სასუქები, 

პესტიციდები, (რომლებიც წვიმების დროს მინდვრებიდან ირეცხება) სამრეწველო და 

საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლები ხშირად ყოველგვარი გაწმენდის გარეშე ჩაედინება 

მდინარეებში, განსაკუთრებით დაბინძურებულია მდ. მტკვარი. მდინარე მტკვარში 

სანიაღვრე კანალიზაცია ყოველგვარი გაწმენდის გარეშე ჩაედინება, სამომხმარებლო 

კანალიზაცია კი მხოლოდ მექანიკური გაწმენდის (გაფილტვრა, მექანიკური გამოლექვის) 

შემდეგ ხვდება, ასევე პრობლემას წარმოადგენს რეკრეაციული ტბების დაბინძურებაც. 

საქართველოში ჯერ–ჯერობით გადაუჭრელ პრობლემად შეგვიძლია დავასახელოთ 

ნიადაგის დაბინძურება. ნიადაგის დაბინძურებას ყველაზე ხშირად იწვევს ბუნებაში 

დაყრილი ნაგავი. ზოგიერთი სახის ნაგავი მიწაში ადვილად იხსნება, ლპება და არ 

წარმოადგენს ძალიან დიდ საფრთხეს ბუნებისათვის, თუმცა პოლიეთელინის პარკები და 

პლასტმასის ბოთლები, რომლებიც ყველაზე ხშირად გვხვდება ნაგვის სახით ბუნებაში, 

წლების განმავლობაში რჩება ნიადაგში და იწვევს მის დაბინძურებას. მნიშვნელოვანია 

აღინიშნოს ისიც, რომ საქართველოში არსებული ფუნქციური ნაგავსაყრელების საერთო 

რაოდენობა არის 63, ხოლო მათგან მხოლოდ ორია სანიტარული ნაგავსაყრელი, რომელიც 

შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს. გარდა ამ ოფიციალური მაჩვენებლისა ქვეყნის 

ტერიტორიაზე ასევე ვხვდებით უკანონო ნაგავსაყრელებსაც (შათირიშვილი, 2012). 
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ქალაქების სიმწვანის კოეფიციენტს მსოფლიოში სხვადასხვა ორგანიზაციები ზომავენ. ამ 

მიმართულებით ერთ-ერთი კვლევა SIEMENS-ის ჯგუფმა ჩაატარა (მწვანე ქალაქის ინდექსი). 

კვლევის ავტორებმა ქალაქები მაცხოვრებელთა რაოდენობის და ფართობის სიდიდიდს 

მიხედვით შეარჩიეს და ინდიკატორი შეიმუშავეს, რომელიც ქალაქის სიმწვანეს 

დაახლოებით 30 მაჩვენებლის მიხედვით ზომავს. ინდიკატორი CO2-ის გამოყოფას, 

ენერგეტიკას, შენობებს, მიწათსარგებლობას, ტრანსპორტს, წყალს და სანიტარიას, ნარჩენების 

მართვას, ჰაერის დაბინძურების დონეს და გარემოს დაცვას მოიცავს. თუმცა, კონკრეტულად 

რამდენია ერთ სულ მოსახლეზე სიმწვანე ქალაქში, არ აღიწერება. (SIMENS, 2012), არსებობს 

მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის რეკომენდაცია, თუ რამდენი უნდა იყოს ქალაქში 

გამწვანება ერთ სულ მოსახლეზე – სულ მცირე 9 მ2.  

თბილისში ერთ სულ მოსახლეზე გამწვანების კოეფიციენტს მსოფლიო ჯანდაცვის 

ორგანიზაციის რეკომენდაცის მიხედვით თუ განვიხილავთ, შეიძლება ითქვას, რომ 

თბილისის გამწვანების მაჩვენებლი, რომელიც 4-5 მ2-ს არ აღემატება, ძალიან დაბალია. 

(ელისაშვილი, 2016)  

საქართველოს პარლამენტის აპარატის კვლევითი დეპარტამენტის მიერ 

მომზადებული დოკუმენტის მიხედვით, ევროპის საბჭოს 31 ქვეყნის დიდ ქალაქებში 

გამწვანების საშუალო მაჩვენებელი ერთ სულ მოსახლეზე 35.5 მ2-ია. (საქართველოს 

პარლამენტი, 2014) 

გამწვანების კოეფიციენტის მიხედვით მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებში ყველაზე 

გამწვანებულ ქალაქად ვენა ითვლება, სადაც ერთ სულ მოსახლეზე 120 კვ.მ სიმწვანე მოდის. 

66 კვ.მ-ია ეს მაჩვენებელი სინგაპურში, სტოკჰოლმში – 87.5 კვ.მ, ამსტერდამში – 45.5 

კვ.მ, ლონდონში – 27 კვ.მ, სტამბულში 6.4 კვ.მ. სიმწვანის მაჩვენებლი ყველაზე დაბალია 

ტოკიოსა და ბუენოს-აირესში – 1.9-3 კვ.მ. (LIVEABLE CITIES: HOW MUCH GREEN SPACE 

DOES YOUR CITY HAVE?) 

თბილისის გარემოსდაცვითი სტრუქტურა და მექანიზმები 

დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში პირველი გარემოსდაცვითი სახელმწიფო 

პროგრამა, რომელიც საქართველოს მთავრობამ შეიმუშავა და საქართველოს პრეზიდენტმა 

დაამტკიცა (2000 წელს) ითვალისწინებდა გარემოსდაცვითი ღონისძიებების 

http://www.siemens.com/entry/cc/features/greencityindex_international/all/de/pdf/gci_report_summary.pdf
http://www.who.int/hia/green_economy/indicators_cities.pdf
http://factcheck.ge/wp-content/uploads/2016/11/danarthi-1.-.pdf
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განხორციელებას 2000-2004 წლების პერიოდისთვის. სწორედ ამ პერიოდიდან იწყება 

გარემოსდაცვითი პოლიტიკისა და პროგრამების შემუშავება და დახვეწა. დღესდღეობით 

გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო არის გარემოსდაცვით საკითხებზე 

მთავარი სახელმწიფო ორგანო, რომელიც საზოგადოებასთან ურთიერთობის კუთხით 

უზრუნველყოფს საზოგადოებისათვის ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას, გარემოსდაცვითი 

გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში მათ მონაწილეობას,  განათლებისა და ცნობიერების 

დონის ამაღლების ხელშეწყობას. 2014 წლის მდგომარეობით, საქართველოს მიერ გარემოს 

დაცვის სფეროში რატიფიცირებული საერთაშორისო მრავალმხრივი ხელშეკრულებებიდან, 

სამინისტრო კოორდინაციას უწევს 15 საერთაშორისო გარემოსდაცვითი კონვენციის, მათი 5 

ოქმის და 3 შეთანხმების განხორციელებას. სამინისტრო ასევე ახორციელებს გარკვეულ 

ქმედებებს და მონაწილეობს 8 საერთაშორისო გარემოსდაცვითი კონვენციისა და ოქმის 

ეგიდით მიმდინარე ღონისძიებებში, რომელთა მხარეც საქართველო ჯერ არ არის. 

(გარემოსად და ბუნებრივი რესურსების დაცვი სამინისტრო, 2016) 

გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის  სამინისტრო საზოგადოების 

ინფორმირების მიზნით 3 წელიწადში ერთხელ წარმოადგენს საქართველოს გარემოს 

მდგომარეობის შესახებ არსებული ინფორმაციის შემაჯამებელ დოკუმენტს - ეროვნულ 

მოხსენებას, რომელშიც ასახულია ქვეყნის გარემოსდაცვითი პოლიტიკის ძირითადი 

მიმართულებები. მოხსენებაში  წარმოდგენილია ინფორმაცია გარემოს თვისებრივი 

მდგომარეობის, საერთაშორისო ურთიერთობების კუთხით მიმდინარე გარემოსდაცვითი 

საქმიანობის შედეგების თაობაზე, ასევე გაანალიზებულია ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორის 

გარემოზე ზემოქმედება.  

      საქართველოს კანონში გარემოს დაცვის შესახებ ერთმნიშვნელოვნად გაწერილია ყველა 

დეტალი, რაც ხელს უწყობს გარემოს დაცვას და წარმოდგენილია სახელმწიფოსა და 

მოქალაქეების ორმხრივი ვალდებულებები: ერთი მხრივ, სახელმწიფომ უნდა 

”უზრუნველყოს გარემოს დაცვა და რაციონალური ბუნებათ სარგებლობა, ადამიანის 

ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემო საზოგადოების ეკოლოგიური და ეკონომიკური 

ინტერესების შესაბამისად და ახლანდელი და მომავალი თაობების ინტერესების 

გათვალისწინებით;” მეორე მხრივ, თითოეულმა მოქალაქემ უნდა დაიცვას საქართველოს 
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კანონმდებლობის მოთხოვნები გარემოს დაცვის სფეროში, გაუფრთხილდეს ბუნებრივ და 

კულტურულ გარემოს, იზრუნოს გარემოს დაცვაზე. (საქართველოს პრეზიდენტი, 1996) 

საკანონმდებლო რეგულირების თვალსაზრისით, 2015 წლის 15 იანვრიდან ძალაშია 

”ნარჩენების მართვის კოდექსი”, რომელიც არეგულირებს მთელ რიგ საკითხებს, რომელთა 

მიზანია: ”ნარჩენების მართვის სფეროში სამართლებრივი საფუძვლების შექმნა ისეთი 

ღონისძიებების დანერგვისათვის, რაც ხელს შეუწყობს ნარჩენების წარმოქმნის პრევენციას და 

ხელახალი გამოყენების ზრდას, ნარჩენების გარემოსთვის უსაფრთხო გზით დამუშავებას და 

მის უსაფრთხო განთავსებას” (საქართველოს პარლამენტი, 2014). 

     საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შეთანხმებაში ყურადღება 

გამახვილებულია გარემოს დაცვა წამოადგენს, სწორედ ამიტომ, ”ნარჩენების მართვის 

კოდექსის” ამოქმედება ამ თვალსაზრისითაც მნიშვნელოვანია. საქართველომ აღნიშნულ 

შეთანხმებაზე ხელმოწერით, ევროპული სტანდარტების დანერგვის მიზნით, აიღო 

სხვადასხვა სფეროს რეგულირების ვალდებულება, ახალი კანონის მიღება კი ერთ-ერთი 

ნაბიჯია ამ მიზნის მისაღწევად. საკანონმდებლო რეგულირება, პრობლემების მოგვარების 

ერთ-ერთი პირველი ეტაპია, თუმცა რეალური შედეგის მისაღწევად მთავარია კანონის 

შემდგომი იმპლემენტაცია, რაც პირველ ფაზასთან შედარებით გაცილებით ძნელია.  

თბილისის მერიის ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახურის განცხადებით 

არსებობს 2015 წელს შემუშავებული გარემოს დაცვითი სტრატეგია,   რომელიც  2016 წელს 

დაამტკიცა საკრებულომ, ეს არის   მერიის ზოგად დაცვითი სტრატეგია რომელიც უნდა 

განახორციელოს მთლიანად მერიამ და მერიის სამსახურებმა, რომელშიც ყველა სამსახური 

უნდა იყოს ჩართული, გაკეთებულია სამოქმედო გეგმა, რომელიც ბიომრავალფეროვნების 

კომპონენტს ეხება, ასევე სხვა სამსახურებსაც ევალებათ გააკეთონ სამოქმედო გეგმა. მერიის 

წარმომადგენლების თქმით, ეკოლოგიის და გამწვანების სამსახურს თავის ფუნქციებში 

უწერია მხოლოდ გამწვანების საკითხის რეგულირება, რაც მინიმალისტური პოზიციაა. 

თუმცა ამავე წარმომადგენლების თქმით, მერიამ გააკეთა  რეორგანიზაციის გეგმა, რომელიც 

2017 წლის იანვრიდან უნდა ამოქმედდეს. რეორგანიზაციის გეგმა გაგზავნილია ყველა 

დაინტერესებულ მხარესთან და თბილისის მთავრობამ უნდა დაამტკიცოს. გარემოსდაცვით 

სტრატეგიას სჭირდება ბიუჯეტზე მიბმული სამოქმედო გეგმა  და ეს ხელს შეუწყობს 

ქალაქის მართვის ინტეგრირებული მოდელის შექმნას. თუმცა თავად მერიის 
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წარმომადგენლები აღნიშავენ, რომ გარემოს დაცვა მნიშვნელოვანია, თუმცა ქვეყნისა და 

ქალაქის პრიორიტეტებში, მძიმე სოციალური ფონის და სხვა მრავალი საჭირბოროტო 

საკითხის გამო, მაინც უკანა პლანზეა.   

ბუნებრივ  გარემოსთან დაკავშირებული  კონფლიქტები გარემოს დამცველებსა და ქალაქ 

თბილისის მერიას შორის 

ექსპერტული ინტერვიუების ჩატარების შედეგად გამოვლინდა, რომ გარმოს 

კონფლიქტებზე მერიის სამსახურებში და ზედამხედველობის სამსახურში არ საუბრობენ. 

განსხვავებით გარემოს დამცველებისაგან, მერიის სამსახურის წარმომადგენლები 

სამოქალაქო სექტორთან დაპირისპირებას   კონფლიქტურს არ უწოდებენ, მიუხედავად 

იმისა, რომ კონფლიქტების არსებობაზე  მედია საშუალებებში ასახული მასალებიც 

გვიდასტურებს ( (საზოგადოებრივი მაუწყებელი, 2017), (Guardian.ge, 2015), და სხვ.). გარემოს 

დაცვის სამსახურშიც  მიესალმებიან გარემოსდამცვლების მხრიდან ჩასაფრებული პოზიციას, 

საპროტესტო აქციებს, თუმცა ფორმების დახვეწისაკენ მოუწოდებენ მათ. 

ურთერთდაპირისპირებების შესახებ ექსპერტი აღნიშნავს -  „ყველა ქვეყანაში არის 

[გარემოსთან დაკავშირებული პროტესტები. მ.მ.] და აქაც გვხვდება. ყველას აქვს გამოხატვის 

უფლება. რაც უფრო აქტიური იქნება სამოქალაქო სექტორი, ქვეყანის მთავრობა მით უფრო 

იქნება ფხიზელი.“ 

გარემოს დაცვის საჯარო სამსახურებთან არსებულ კონფლიქტებზე ღიად საუბრობენ 

სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები. არასამთავრობო ორგანიზაცია „მწვანე 

ალტერნატივის“ წარმომადგენლები თავიანთ  როლს მყეფარე ძაღლის ფუნქციის 

განხორციელებაში ხედავენ, რათა ზედამხედველობა გაუწიონ და აკონტროლონ საჯარო 

სამსახურების მიერ განხორციელებულ ქმედებები. ამ ოარგნიზაციის აქტივისტები 

აღნიშნავენ, რომ მათ მუდმივი ბრძოლა აქვს მერიასთან, რათა აიძულოს მათ მოსმენა. თუმცა 

აქვე მიუთითებენ, რომ ხშირ შემთხვევაში მერია უპასუხოდ ტოვებს მათ წერილებსა თუ 

შენიშვნებს. მერიის მხრიდან კონფლიქტებში გავრცელებული ტექნიკის – იგნორირების – 

გამოყენება იწვევს იმას, რომ გარემოსდამცვლები მერიის სამსახურთან ურთიერთობის  

ერთადერთ სწორ გზად აქციებს მიიჩნევენ, რათა აღკვეთონ  გარემოზე არასწორი 

ზემოქმედება. სწორედ ამიტომ ხშირად მათი დემონსტრაციები სპონტანურ ხასიათს ატარებს 

და რომელიმე კონკრეტული ღონისძიების განხორციელების წინააღმდეგ არის მიმართული.  
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ამ სპონტანურ პროტესტებს როგორც წესი საფუძვლად უდევს მერიის მხრიდან გადადგმული 

არასწორი ნაბიჯები.  

მოძრაობა „პარტიზანი მებაღეების“ წარმომადგენლები თვლიან, რომ მერიასთან მათ 

კონფლიქტს იწვევს მათი მხრიდან გარკვეულ პასუხისმგებლობებზე თავის არიდება ან 

ერთპიროვნული გადაწყვეტილებების მიღება, რომელიც მოულოდნელი და მიუღებელია 

საზოგადოებისათვის. მსგავსი კონფლიქტის თავიდან არიდება კი შესაძლებელია 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესში სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის 

უზრუნველყოფით.  სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები საუბრობენ, რომ   ასევე 

მნიშვნელოვანია ის ხარჯები, რომლის გაღებაც უწევს მერიას ამ დაპირისპირბების 

არსებობის გამო. მათ მაგალითად მოჰყავთ მშენებლობის შეჩერება ვაკის პარკში, რომელიც 

სასამართლომ შეაჩერა და მერია აპროტესტებს: „თუ სასამართლოს გადაწყვეტილება ძალაში 

დარჩა, მერიას მოუწევს კომპენსაციის გადახდა, რაც საკმაოდ დიდ თანხებთანაა 

დაკავშირებული“. 

კვლევის პროცეში წავაწყდით გარემოსთან დაკავშირებული საკითხების გარშემო 

გადაწყვეტილებების მიღების შესახებ კომპეტენციების გაუმიჯნაობას. ზედამხედველობის 

სამსახურის განცხადებით, მათ პრეროგატივაში შედის რეაგირება მხოლოდ ცხელ ხაზზე 

შემოსულ ზარებზე. თავიანთ ვალდებულებებს ზედამხედველობის სამსახურის 

წარმომადგენელი ასე აღწერს: ცხელ ხაზზე შემოსულ განცხადებასთან დაკავშირებით, 

სამსახურის წარმომადგენლები მიდიან ადგილზე, აღწერენ მდგომარეობას და ინფორმაციას 

უგზავნიან გარემოს დაცვის სამინისტროს, რომელიც გასცემს ნებართვას და ამოწმებს 

რამდენად კანონზომიერად ხორციელდება პროცესი. შემოწმების შემთხვევაში თუ 

კანონდარღვევა გამოვლინდა, გარემოს დაცვის სამინისტრო განსაზღვრავს სანქციებს. 

მიუხედავად ექსპერტების მიერ მოცემული განმარტებისა, ზედამხედველობის საქალაქო 

სამსახურის დებულებაში ვკითხულობთ: „თავისი კომპეტენციის ფარგლებში განიხილოს 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეები და სამართალდამრღვევთა მიმართ 

გამოიყენოს ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის ზომები’’, ასევე „საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით, მოახდინოს უკანონოდ მოპოვებული მწვანე 

ნარგავების, ასევე სამართალდარღვევის საგნის და იარაღის კონფისკაცია“, „გამოსცეს აქტი 
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მშენებლობადამთავრებული ობიექტის ექსპლუატაციაში მიღების  ან ექსპლუატაციაში 

მიღებაზე უარის თქმის შესახებ“ (ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო, 2016). 

ზედამხედველობის სამსახურში ზედა რგოლებთან კომუნიკაციის პრობლემებზე 

საუბრობენ. ჩვენ კითხვებზე პასუხის მისაღება –  თუ რამდენად ხდებოდა ქ. თბილისში 

კანონდარღვევით ხის მოჭრა ან მშენებლობის განხორციელება – ზედამხედველობის 

სამსახურმა გარემოს დაცვითი სამსახურში და არქიტექტურის სამასახურში 

გადაგვამისამართა.  არქიტექტურის სამსახურმა თავიდან ოფიციალურ წერილზე უარი 

განგვიცხადა: „თქვენი კითხვები გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით სცილდება თბილისის 

არქიტექტურის სამსახურის კომპენტენციას, დიდწილად შეეხება ეკოლოგიისა და 

გამწვანების საქალაქო სამსახურის საქმიანობის სფეროს.“ თბილისის ეკოლოგიისა და 

გამწვანების სამსახურის დებულებაშიც ვალდებულებები გაწერილია შემდეგი ფორმით: 

„თავისი კომპეტენციის ფარგლებში განიხილოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 

საქმეები და სამართალდამრღვევთა მიმართ გამოიყენოს ადმინისტრაციული 

პასუხისმგებლობის ზომები’’ ასევე „საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, 

მოახდინოს უკანონოდ მოპოვებული მწვანე ნარგავების, ასევე სამართალდარღვევის საგნის 

და იარაღის კონფისკაცია“ „გამოსცეს აქტი მშენებლობადამთავრებული ობიექტის 

ექსპლუატაციაში მიღების  ან ექსპლუატაციაში მიღებაზე უარის თქმის შესახებ.“ (ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო, 2014) იქედან გამომდინარე, რომ ჩვენი მიზანი 

გარემოს დაცვაზე კონტროლი და ამ პროცესის რეგულირება იყო, შესაბამისად 

„პასუხისმგებელ პირთა“ ძიება ამ მიმართულებით შევწყვიტეთ.  

მოძრაობა „პარტიზანი მებაღეების“ განცახდებით მერია ნებართვებს მარტივად გასცემს და 

მწვანე საფარსაც დიდად არ უფრთხილდება.  რაც შეეხება დაავადებებსა და მავნებლებს, ეს 

ბევრად მასშტაბური და რთულად მოსაგვარებელი პრობლემაა, ვიდრე უკანონო ჩეხვა. ამის 

მიზეზი ის გახლავთ, რომ ისინი მუდმივ მონიტორინგს, შეწამვლას (უარეს შემთხვევაში ხის 

მოჭრას), ძველი ხეების ახლით ჩანაცვლებას და დიდ ყურადღებას საჭიროებენ - რაც დიდ 

ხარჯებთანა არის დაკავშირებული. ეს მუდმივი პროცესია და ერთჯერადი სახე ვერ ექნება. 

მით უმეტეს ისეთ ეკოლოგიურად დაბინძურებულ გარემოში, როგორშიც დღეს თბილისი და 

არამარტო თბილისი იმყოფება.  
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სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები ბევრს საუბრობენ თბილისში არსებულ მძიმე 

ეკოლოგიურ მდგომარეობაზე: ჰაერის ტოქსიკური ნივთიერებებით გაჯერებაზე და მწვანე 

საფარის გაჩეხვაზე: „ბუნებრივი რესურსის გაჩანაგება გაუმართლებელია, რასაც  

თავისუფლად შეგვიძლია ვუწოდოთ ხეების კომერციული ჭრა. აქედან ერთი მხრივ 

სარგებლობას სახელმწიფო ღებულობს, იმ კანონის წყალობით, რომელიც ნებისმიერ 

მოქალაქეს ფულის გადახდის სანაცვლოდ ხის მოჭრის უფლებას აძლევს; ხოლო მეორე 

მხრივ, სარგებელს იღებენ მოჭრილი ხეების ადგილზე აშენებული მრავალსართულიანი 

ბინების, კომერციული ფართების, თუ საწარმოების მფლობელები. სწორედ ასეთი 

მშენებლობების გამო შემცირდა მწვანე საფარი იპოდრომის მიმდებარე ტერიტორიაზე სადაც 

უპრეცენდენტო რაოდენობის ხე მოიჭრა, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების 

აშენების გამო. პარადოქსია, როდესაც პროექტს უწოდებენ მწვანე ქალაქს (Green City), 

როდესაც მისი აშენების გამო ათობით ხე მოიჭრა.“  

გარემოს დამცველები ასევე აკრიტიკებენ ხეების ჯიშების ჩანაცვლების ტენდენციას. მათი 

თქმით, ხეები, რომლებიც ბოლო პერიოდში იჭრება არის ჭადარი, ნეკერჩხალი, ცაცხვი, 

რომლებიც ქალაქისთვის შემთხვევით არ არის შერჩეული. ისინი დიდი ოდენობით მძიმე 

მეტალებს, გამონაბოლქვს და მავნე ნივთიერებებს შთანთქავენ. ამდენად, ურბანული 

დასახლებებისთვის და დიდი ქალაქებისთვის ოპტიმალური სახეობებია. მათ ფუნქციას 

ახალდარგული დეკორატიული ხეები ვერ შეასრულებს. 

გარემოს დაცვის საკითხების დაურეგულირების პრობლემა ვლინდება საკანონმდებლო 

დონეზე. საქართველოში წლების განმავლობაში არ არსებობდა კანონი ან მუხლი, რომელიც 

მშენებლებს რომელიმე ტერიტორიაზე ხეების გაჩეხვას აუკრძალავდა. ამ მხრივ არც ახლა არის 

სახარბიელო მდგომარეობა.  სამშენებლო ნებართვების გაცემა ხდება გამონაკლისის გარეშე, 

რასაც მივყავართ აღნიშნულ შედეგამდე. ყოველივე ამის რეგულაციას სწორედ კანონი უნდა 

ახორციელებდეს. აუცილებელია, რომ  თითოეული განაცხადი, რომელსაც პირი შეიტანს 

კონკრეტულ ტერიტორიაზე ხეების მოჭრის ნებართვის შესახებ, იყო სწორად განხილული 

კომპეტენტური პირების მიერ. არ უნდა განვიხილოთ მხოლოდ ის, თუ რა სარგებელს 

მოგვიტანს აღნიშნული ქმედება, უნდა გავითვალისწინოთ მძიმე შედეგები და რისკები, რაც 

ბევრად აღემატება ნებისმიერ სარგებელს.  
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არასამთავრობო ორგანიზაცია „მწვანე ალტერნატივის“ განცხადებით სახელმწიფოს არ გააჩნია 

დეკლარირებული გარემოს დაცვითი პოლიტიკა,  აქვს მხოლოდ გარკვეული სტრატეგიები და 

დოკუმენტები, მაგრამ ერთობლივი ფართო პოლიტიკა არ არსებობს.  მწვანე ალტერნატივას 

ასევე აქვთ  მწვავე საკითხებზე რეაგირების სქემები. მათი თქმით მერიის მიერ შემუშავებული 

სტრატეგიები მხოლოდ თაროზე იდება.  „მწვანე ალტერნატივა“ ითხოვს პროცესის დანერგვას, 

რომელიც გულისხმობს გადაწყვეტილების მიღებაში საზოგადოების ჩართულობას, რაც 

არსებობდა 2005 წლამდე, ხოლო დღეს-დღეობით არ არსებობს. მათი აზრით, უმჯობესი 

იქნებოდა გარკვეული პერიოდულობით ანგარიში გაეკეთებინა მერიას სამოქალაქო სექტორთან 

და წარედგინა მომდევნო მოკლევადიანი გეგმები. უნდა  მოხდეს სამოქალაქო სექტორის 

ჩართულობა გარემოს დაცვის, პრივატიზაციის, მიწის და ენერგეტიკული საკითხებთან 

დაკავშირებულ საკითხთა განხილვაში.  

გარემოს დამცველების აზრით, სახელმწიფო არაეფექტურ და ნაკლებად ინტენსიურ 

საქმიანობას ეწევა, ერთ ერთი რესპოდენტი აღნიშნავს [რაღაცეები ნამდვილად კეთდება, 

მაგალითად ადრე თუ კვიპაროსებს რგავდნენ, ახლა დიდი ნარგავების დარგვა დაიწყეს, 

თუმცა სახელმწიფოს ჩართულობა არასაკმარისია] რასაც თავიანთ აქტიურობას მაიწერენ, 

ამსთანავე ნაკლებად ეფექტურს უწოდებენ  გარემოს დაცვის სახელმწიფო პოლიტიკასაც. 

ინსტიტუციები სათანადოდ ვერ ასრულებენ თავიანთ ფუნქციას. რაც შეეხება 

კანონმდებლობას, მნიშვნელობა არ აქვს რა წერია კანონში, ფაქტია, რომ მთავარი სადავე- 

აღსრულების საკითხი არაეფექტური და უძლურია.  

ექსპერტის აზრით, ხშირად მერიასა და გარემოს დამცველთა შორის არსებობს 

დაპირისპირება, რომელიც ხშირად პოლიტიკურ ელფერს იძენს. მისი მოსაზრებით, რაც 

უფრო მეტი არასამთავრობო თუ ადამიანი იქნება ჩართული, მით უფრო უკეთეს შედეგს 

მივიღებთ. ის თვლის, რომ აუცილებელია ადამიანთათვის ეკოლოგიური ცნობიერების 

ამაღლება რაც გამოიწვევს კონფლიქტის მოგვარებას, გადაჭრის გზად ასევე უნდა მივიჩნიოთ 

გადაწყვეტილების პროცესში სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობაც, რომლებმაც შემდეგ 

უნდა გაუწიოს მონიტორინგი სამთავრობო სტურუქტურების მუშაობას. 

გარემოსდაცვითი პოლიტიკა შემუშავებულია და მასზე ხშირად ხდება აპელირება 

პოლიტიკოსების მიერ, თუმცა ყურადღების გამახვილება არ ხდება მნიშვნელოვან 

პუნქტებზე. კონფლიქტოლოგის აზრით ქალაქში უფრო მძიმე ვითარებაა და ქალაქის 
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მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს - გამონაბოლქვი, ხის საფარის განადგურება, 

„უადგილო“ მშენებლობები ყოველგვარი წესების დაცვით. ასევე აღნიშნავენ, რომ არ ხდება 

გარემოს განახლება,  და ასევე რაც მნიშვნელოვანია სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობა 

გარემოს საკითხებში არ ისახება, თვითოეული ჩვეთაგანი ვალდებულია ჩაერთონ გარემოს 

დაცვის საკითხების მოგვარების პროცესში. არსებული მონაცემებით ყველაზე რთული 

მდგომარეობა არის თბილისში. თუნდაც ახლანდელი თბილისის რუკა რომ შევადაროთ ძველ 

რუკას, ადვილად შევამჩნევთ შემცირებულ გამწვანებულ ტერიტორიებს. ქალაქს ასევე ვნებს 

არაჯანსაღი საწვავი, რომელსაც მოიხმარს თბილისის მოსახლეობა, სადაც არც თუ ისე ცოტა 

ტრანსპორტია. მისი თქმით, არანაკლებ მნიშვნელოვანი პრობლემაა არაეკოლოგიური საკვები 

პროდუქტები, რომელზეც არ ხორციელდება კონრტროლი, სახელმწიფო იხსნის 

პასუხისმგებლობას და ჯოხს კერძო კომპანიებზე ტეხს.  

თბილისში გამწვანების მხრივ მდგომარეობა რომ  გაუმჯობესდეს, რამდენიმე 

ძირითადი მიმართულების გათვალისწინებაა საჭირო. ქალაქში უნდა გაჩნდეს 

ორგანიზებული გამწვანება, ბაღები და პარკები, რომლებიც რაც შეიძლება დიდ ტერიტორიას 

უნდა მოიცავდეს. არქიტექტორებმა უფრო მეტი ძალისხმევა უნდა ჩადონ ეზოების 

დაგეგმარებაში, ჩართონ ლანდშაფტური არქიტექტურის სპეციალისტები. სახლისთვის 

მხოლოდ ფასადი კი არ უნდა იყოს მნიშვნელოვანი, არამედ შიდა ეზოების გამწვანებაც. 

მწვანე ნარგავების გადარჩენის საქმეში მნიშვნელოვანია თავად მოსახლეობის 

მონაწილეობაც. საჭიროა გამოიყოს ახალი ტერიტორიები. თბილისში ძალიან ბევრი 

არქიტექტურული ძეგლია, მაგრამ არცერთი არ არის ლანდშაფტური არქიტექტურის ძეგლი. 

მსგავსი სტატუსი რომ შეიძინოს, ამას საფუძველი დღეს უნდა ჩაეყაროს. ეს თბილისს კიდევ 

უფრო დაამშვენებს და ქალაქის ერთ-ერთი სავიზიტო ბარათი გახდება. საჭიროა ერთობლივი 

ძალისხმევა და სპეციელისტების დახმარება, რათა თავიდან ავიცილოთ მძიმე პრობლემები 

და ერთად გავხადოთ თბილისი ეკოლოგიური ქალაქი. 

 

 დასკვნა 

ქალაქ თბილისისა ხელმძღვანელობასა და რიგი არასამთავრობო ორგანიაზციებს 

შორის  კონფლიქტის ანალიზმა გვიჩვენა  შემდეგი: ჩვენ მიერ შესწავლილი ორგანიზაციები 
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ნაკლებად არიან დაკავშირებული მოსახლეობასთან, რომლის სახელით ისინი იყენებენ  

გარემოს დაცვის პრობლემატიკას ხელისუფლების ორგანოების ზეწოლის საბაბდ. ასევე 

გამოიკვეთა საკმაოდ წინააღმდეგეობრივი პოზიცია, როდესაც ამ ორგანიზაციებს სურთ 

იმოქმედონ მოსახლეობის სახელით, მაგრამ ამავე დროს პასუხისმგებლობას უშუალო 

ურთიერთობაზე აკისრებენ მართვის ორგანოებს. 

გარემოს დაცვა მათთვის არის პრიორიტეტული, მაგრამ ძირითადად გამოიყენებეა,  

როგორც ინსტრუმენტი  ქალაქის ხელისუფლებასთან კონფლიქტის შესაქმნელად. 

დაპირისპირება ქალაქის ხელმძღვანელობასთან ამ ორგანიზაციებისთვის არ არის იმდენად 

განპირობებული კონკრეტული გარემოს დაცვითი მიზნებით, არამედ სურვილით არ მისცენ 

ამ ხელმძღვანელობას „მოსვენების“ საშუალება. ეს ორგამიზაციები ფორმალურად  აცხადებენ 

მიზნებს, რომლთა მიღწევა საჭიროა გარემოს დაცვითი პრობლემების გადასაჭრელად 

(მაგალითად, მოსახლეობის ინფორმირებულობის გაზრდა) მაგრამ არ იღებენ საკუთარ 

თავზე პასუხისმგებლობას ამ ამოცანების გადასაჭრელად და არც ცდილობენ მათი მიღწევის 

კონკრეტული მექანიზმების  შექმნას. თავის მხრივ ქალაქის ხელმძღვანელობა ფორმალურად 

აცხადებს მზადყოფნას ითანამშრომლოს ესეთ ორგანიზაციებთან, მაგრამ არ გააჩნია 

კონკრეტული მექანიზმები და საშუალებები მათთან ურთიერთობისა. საბოლოო ჯამში 

დიალოგი ხელისუფლებასა და ჩვენ მიერ შესწავლილ არასამთავრობო ორგანიზაციებს 

შორის კონსტრუქციულ ხასიათ ვერ ატარებს, როგორც ჩანს მხარეებს  არ გააჩნიათ ასეთი 

დიალოგის ორგანიზაციის კონკრეტული მექანიზმები და საშუალებები, ხოლო ქალაქის 

ხელისუფლების მხრიდან ამის სურვილიც ნაკლებად ჩანს.  
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რეზიუმე 

 

 სირიის კონფლიქტი ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე საკითხია იმ პრობლემათა შორის, რომელთა 

წინაშეც დღეს საერთაშორისო საზოგადოება დგას. ის არ ეხება მხოლოდ ერთ სახელმწიფოს, მასში 

სხვადასხვა ფორმით ჩართულია მრავალი სხვა აქტორი. სირიის საკითხი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია 

იმ სახელმწიფოებისათვის, რომლებიც ისწრაფვიან რეგიონში  ჰეგემონობისაკენ, აქვთ საკუთარი 

ინტერესები სირიაში და ცდილობენ ვითარების მათთვის სასარგებლო მიმართულებით განვითარებას 

შეუწყონ ხელი. ერთ-ერთი ასეთი სახელმწიფო ირანია, რომელიც სულ უფრო და უფრო მეტად 

აქტიურდება საერთაშორისო ურთიერთობათა ასპარეზზე და ისწრაფვის, დაიმკვიდროს თავისი ადგილი 

გლობალურ პოლიტიკაში. ის სირიის კრიზისში გვევლინება ბაშარ-ალ ასადის, პრეზიდენტისა, და მისი 

ხელისუფლების მხარდამჭერად, კონფლიქტის დაწყებიდან დღემდე. ხშირად ასადის ქმედებები, 

რომლებიც აგრესიულობით ხასიათდებოდა, საერთაშორისო საზოგადოების მიერ კრიტიკის საგანი 

ხდებოდა, თუმცა ირანი მის მხარდაჭერას განაგრძობდა. 

 ვფიქრობთ, მნიშვნელოვანია გამოვკვეთოთ ის მოტივები, რომლებიც ირანს ამოძრავებს სირიასთან 

მიმართებით. ამისათვის განვიხილავთ ირანის ურთიერთობას ამ უკანაკნელთან ისტორიული 

თავლსაზრისით და გამოვყოფთ მის ინტერესებსა და უშუალო ჩართულობას კრიზისში. სწორედ ამ სამი 

ძირითადი ნაწილის გამოყოფით ვეცდებით, შევაფასოთ ირანის მონაწილეობა და გავაკეთოთ დასკვნა. 

ჩვენი აზრით, რა თქმა უნდა, ცხადია, ირანის ჩართულობა კონფლიქტში მნიშვნელოვან როლს თამაშობს, 

თუმცა მნიშვნელოვანია ყურადღება გამახვილდეს მისი მონაწილეობის მოტივებზე და ამ მოტივებით 

განპირობებულ ქმედებებზე. ხაზგასასმელია, რომ ვეცდებით წარმოვაჩინოთ, ირანის კონფლიქტში 

ჩართულობისა კომპლექსური, მრავალმხრივი ხასიათი, რისთვისაც დავეყრდნობით სხვადასხვა 

ასპექტების განხილვას. 

 ბოლოს, ვფიქრობთ, ჩვენი ნაშრომი მნიშვნელოვანი იქნება არა მხოლოდ სირიის კონფლიქტის, 

მასში ირანის ჩართულობაზე წარმოდგენის შექმნის თვალსაზრისით, არამედ ქართულ ენაზე შექმნილი იმ 

ლიტერატურის გამდიდრებისათვის, რომელიც ჩვენს სახელმწიფოსთან ახლოს მდებარე რეგიონში 

მიმდინარე პროცესებს მიმიოხილავს. 

 საკვანძო სიტყვები: სირიის კონფლიქტი, პოლიტიკური ინტერესები, ეკონომიკური ინტერესები, 

სამხედრო ქმედებები. 
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 Abstract 

 The Syrian conflict is one of the most acute problems faced by the international community. It does not apply to 

only one state,  many other actors are involved in it in various forms. The Syrian issue is particularly important for those 

countries that intend to achieve the hegemony in the region, have their own interests in Syria and try to make the 

situationdevelop in their favor. One of those states is Iran, which is becoming more and more active in the international 

arena and is seeking to establish its place in the global politics. Since the conflict began Iran shows its support to the 

president Bashar Assad of Syria. Assad's actions are  often characterized as aggressive and were the subject of criticism 

by the international community, but Iran continued to support him. 

 In our point of view, it is important to highlight the motives of Iran in the Syrian conflict. For this we’ll take 

into consideration historical relationship between Iran and Syria, Iran’s interests and its direct involvement in the crisis. 

With these three main parts of our research we will try to evaluate the motives of Iran and make a conclusion. In our 

view, it is clear, that Iran is an important actor, but it is important to pay attention to the motives it has towards Syria. It 

should be emphasized that we will try to present Iran's involvement in the conflict in a complex, multi-faceted character, 

for which we rely on a variety of aspects. 

 Finally, we believe that our work will be essential not only for making point of view about the Syrian conflict 

and the involvementin of Iran in it, but also for enrichment literature in Georgian language about the region near our 

state. 

Key Words: Conflict in Syria, political interests, Economic interests, Military actions. 

                                                   

 

 

 

 

 

 შესავალი 

სირიის კონფლიქტი ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური და მწვავე საკითხია თანამედროვე 

საერთაშორისო ურთიერთობებში. მასში უშუალოდ მებრძოლი მხარეების გარდა ჩართულნი არიან 

სხვადასხვა სახელმწიფოები, რომელთაც განსხვავებული ინტერესები და მოტივები ამოძრავებთ. მათ 

შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი აქტორი გახლავთ ირანი, რომელიც სირიაში განვითარებული 

მოვლენებით დაინტერესებას გამოხატავს კრიზისის პირველივე დღეებიდან და აქტიურ პოლიტიკას 

ატარებს ამ საკითხის ირგვლივ. ის კონფლიქტში სირიის მმართველი ძალის, პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის 

მხარდამჭერად გვევლინება.  

 ირანისა და სირიის კრიზისის საკითხზე არსებული ლიტერატურის გაცნობისას აღმოჩნდა, რომ 

კვლევები, რომლებიც ყურადღებას გაამახვილებდნენ ირანის სირიის კონფლიქტში ჩართულობის 

სხვადასხვა ასპექტზე ნაკლებად მოიპოვება. ამასთან, თითქმის არ არსებობს ქართულ ენაზე აკადემიური 

ნაშრომები ამ თემასთან დაკავშირებით. ერთი მხრივ, თავად საკითხი აქტუალური და საინტერესოა 

საერთაშორისო დონეზე რადგან ირანის ჩართულობა კონფლიქტში იზრდება. მეორე მხრივ, სირიის 

კონფლიქტი რეგიონულ დონეზე სულ უფრო და უფრო მეტად მნიშვნელოვანი ხდება საქართველოსათვის, 

რადგან მასში ჩვენი მეზობელი სახელმწიფოები არიან ჩართულნი. მართალია, ირანი უშუალოდ არ 

გვესაზღვრება, თუმცა ის საქართველოსთან საკმაოდ ახლოს მდებარეობს და ჩვენს სამეზობლოში 
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არსებულ ვითარებაზე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ოფიციალური თეირანის გადაწყვეტილებები და 

ქმედებები. 

 კვლევის პრობლემიდან გამომდინარე მიზნად დავისახეთ აღვწეროთ და ავხსნათ ირანის 

ჩართულობა ირანის კონფლიქტში, რისთვისაც შევეცდებით პასუხი გავცეთ შემდეგ საკვლევ კითხვას: 

რატომ მონაწილეობს ირანი სირიის კონფლიქტში ბაშარ ალ ასადის ხელისუფლების მხარდასაჭერად? 

ჩვენი ნაშრომის ფარგლებში სირიის კონფლიქტს განვმარტავთ, როგორც მიმდინარე შეიარაღებულ 

კონფლიქტს სირიაში ბაშარ ალ-ასადის ხელისუფლების მხარდამჭერებსა და მათ მოწინააღმდეგებს შორის. 

ბაშარ ალ-ასადი ხელსუფლების სათავეში 2000 წელს მოვიდა, მისი მმართველობა სასტიკი ქმედებებით 

ხასიათდებოდა და იწვევდა უკმაყოფილებას, პროტესტს, რამაც კონფლიქტის ესკალაციისათვის შექმნა 

საფუძველი. ირანის დაინტერესებას ამ კონფლიქტში ჩართულობით განვსაზღვრავთ მისი ჩართულობის 

პოლიტიკური, ეკონომიკური და სამხედრო ასპექტებით.  

 ისტორიულ მიმოხილვას, რომელიც მოიცავს ირანის ისლამური რევოლუციის შემდგომ პერიოდს 

(1979 წელი), მივმართავთ, რათა უკეთესი წარმოდგენა შევიქმნათ იმ ისტორიულ კონტექსტზე, რომელიც 

კრიზისის გაღვივების პერიოდისათვის არსებობდა. ვმსჯელობთ ირან-სირიის ურთიერთობებზე ირანის 

ისლამური რევოლუციის შემდგომ, რადგან ამ მოვლენის შემდეგ მნიშვნელოვნად შეიცვალა ქვეყნის 

განვითარების მიმართულება, ის მოგვევლინა ირანის ისლამურ რესპუბლიკად, რაც უცვლელია 

ათწლეულების შემდეგაც. ვფიქრობთ, ერთი მხრივ, უშუალოდ ირანის ინტერესების გამოკვეთა, შემდგომ 

კი მის მიერ განხორციელებული ქმედებების წარმოდგენა შესაძლებლობას მოგვცემს სრულად გავცეთ 

პასუხი საკვლევ შეკითხვას. თავისთავად, როდესაც გვსურს ვუპასუხოთ კითხვას „რატომ“ , 

მნიშვნელოვანია უშუალო ინტერესების გამოკვეთა, ხოლო  განხორციელებული ქმედებების მიმოხილვა 

დაგვეხმარება, რომ დავინახოთ რამდენად მნიშვნელოვანია ირაისათვის ის ინტერესები, რომლებიც მას 

ასადის რეჟიმის მხარადჭერისაკენ უბიძგებენ.  

 მივმართავთ თვისებრივ კვლევით მიდგომას, რადგან მას აქვს მოქნილი სტრუქტურა, გვაძლევს 

საშუალებას მოვახდინოთ მიღებული მონაცემების ინტერპრეტაცია, რაც ჩვენი კვლევის ფარგლებში 

მნიშვნელოვანია. ამასთან თავად ჩვენი ნაშრომის არსი ძირითადად მოითხოვს თვისებრივი მონაცემების 

დამუშავებას, როგორიცაა ოფიციალურ პირთა განცხადებები, სტატიები, რომლებსაც გავეცანით 

სხვადასხვა ინტერნეტ-გამოცემებსა და აკადემიურ ჟურნალებში.  

 აღნიშნული ნაშრომი განკუთვნილია საერთაშორისო ურთიერთობებით დაინტერესებული 

ნებისმიერი პირისათვის. 

 

ლიტერატურული მიმოხილვა 

 ირანის სირიის კონფლიქტში ჩართულობით მრავალი მკლევარია დაინტერესებული. თუმცა, 

დღეისათის ღირებული სამეცნიერო კვლევების რაოდენობა, რომლებიც ჩართულობის სხვადასხვა 

ასპექტზე გაამახვილებდნენ ყურადღებას მცირეა და მათი უმეტესობა არაქართულენოვანია. კვლევის 

ფარგლებში გავეცანით  სხვადასხვა ავტორების სამეცნიერო ნაშრომებს და მათ დასკვნებს. აღსანიშნავია 

ომების კვლევის ინსტიტუტის ანალიტიკოსების-ფულტონის, ჰოლიდეის და უაირის ნაშრომი „ირანის 
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სტრატეგია სირიაში“. მკლევრები ძირითადად ყურადღებას ამახვილებენ ირანის სამხედრო მხარდაჭერაზე 

და ქვეყნის მთავარ საზრუნავად მიიჩნევენ ასადის რეჟიმის შენარჩუნებას. ანალიტიკოსების თქმით, ირანი 

არავითარ შემთხვევაში არ დათმობს თავის პოზიციებს და ყველაფერს გააკეთებს რეგიონში პოზიციების 

გასამყარებლად (Fulton, Holliday, Wyer, 2013). 

 საინტერესო ანალიტიკურ სტატიას აქვეყნებს მეჯიდ რაფიზადე ჟურნალ “Foreign Policy”-ში, 

სათაურით „ირანის ეკონომიკური ინტერესები სირიაში“. მკლევარი ხაზს უსვამს სირიისა და ირანის 

საერთაშორისო ვითარებაზე, კერძოდ იზოლაციაზე, რაც განაპირობებს ამ ორ ქვეყანას შორის აქტიურ 

ეკონომიკურ ურთიერთობებს. ირანი დიდ ინვესტიციებს ახორციელებს სირიაში, ხოლო სირიის 

ტერიტორია კარგი ხიდია ირანის ბუნებრივი აირის ხმელთაშუა ზღვის რეგიონში მიწოდებისათვის 

(Rafizadeh, 2013). 

 კიდევ ერთ საინტერესო ანალიტიკურ სტატიას წარმოადგენს პეტრე დერგაჩევის „რა სურს ირანს 

სირიაში“. ავტორი პირველ რიგში საუბრობს ირანის დაპიპრისპირებაზე საუდის არაბეთთან და ზუსტად 

ამ მიზნით ხსნის ირანის ჩართულობას სირიაში. რელიგიურ ფაქტორი, ანალიტიკოსის თქმით, აქ არანაირ 

მნიშვნელობას არ თამაშობს. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ამ სტატიაში ირანის ერთ-ერთ ინტერესად 

სახელდება ბრძოლა „ისლამურ სახელმწიფოსთან“, რაც რა თქმა უნდა უფრო და უფრო აქტუალური ხდება 

დღეისათვის (Дергачев, 2016). 

 სამივე ავტორი თანხმდება, რომ ირანი ერთ-ერთ წამყვან აქტორს წარმოადგენს სირიის 

კონფლიქტში. საკითხი სიღრმისეულ და მრავალგანზომილებიან ანალიზს საჭიროებს. თითოეული 

სტატია სხვადასხვა ფაქტორზე საუბრობს, თუმცა ვფიქრობთ, რომ ეს საკითხი ბევრად კომპლექსურია. 

პირველი ნაშრომის შემთხვევაში ირანი წარმოდგენილია, როგორც საკმაოდ „პრინციპული“ სახელმწიფო, 

რომელიც არ არის წამსვლელი არანაირ დათმობებზე. თუმცა 2016 წლის მიწურულს მიღწეული 

შეთანხმებები ირანის კომპრომისულ პოლიტიკაზე მიგვითითებს. ეკონომიკურ საკითხებზე საუბრისას 

აუცილებელია პოლიტიკური ინტერესების აღნიშვნა. ვფიქრობთ, ზუსტად პოლიტიკური 

გადაწყვეტილებები დიდწილად განაპირობებენ ეკონომიკურ თანამშრომლობას. რაც შეეხება ბოლო 

სტატიას, აქ უგულებელყოფილია რელიგიური ფაქტორი. თუმცა ირანის მთავრობის ოფიციალური 

პირების განცხადებებში ხშირად სირია მოიხსენიება როგორც ხიდი ირანსა და ლიბანის შიიტებს შორის. 

 

 

 

მეთოდოლოგია 

 შესავალში აღვნიშნეთ, რომ გამოვიყენებთ თვისებრივ კვლევით მიდგომას, რასაც განაპირობებს 

თავად იმ საკითხის ხასიათი, რომლის შესწავლაც გვსურს. ვისწრაფვით, რომ ჩვენი ნაშრომის ფარგლებში 

პასუხი გავცეთ კითხვას, რომელიც გულისხმობს ირანის ჩართულობის კვლევას მამოძრავებელი 

მოტივების გამოკვეთის მიმართულებით. ამისათვის ყურადღებას ვამახვილებთ მის კონკრეტულ 

ინტერესებსა და განხორციელებულ ქმედებებზე. ვფიქრობთ, სახელმწიფოთა ინტერესები და მათ მიერ 

განხორციელებული ქმედებები ორი ისეთი ფენომენია, რომელთა შესწავლა კვლევის მოქნილ 

სტრუქტურას საჭიროებს. სწორედ ეს უკანასკნელი გვიბიძგებს, უპირველეს ყოვლისა, თვისებრივი 

მიდგომის გამოყენებისაკენ.  
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 თვისებრივი კვლევის ფარგლებში კი გამოვყოფთ ქეისის შესწავლას, როგორც კვლევით 

სტრატეგიას. ვკონცენტრირდებით ერთ ომზე (სირიის ომი), რომლის გამოსაკვლევადაც სწორედ ისეთ 

სტრატეგიას მივიჩნევდით გამართლებულად, რომელიც ამ შემთხვევაზე ფოკუსირებაში დაგვეხმარებოდა 

და მისი კომპლექსურად შესწავლის საშუალებას მოგვცემდა. საკითხის კომპლექსური შესწავლა კი, 

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ჩვენი ნაშრომისათვის არსებით და მნიშვნელოვან ასპექტს წარმოადგენს. 

 ძირითადად მივმართავთ გრძივი ქეისის ტექნიკას, რაც გულისხმობს საკითხის შესწავლას დროის 

სხვადასხვა მონაკვეთში, ეს კი დაგვეხმარება გამოვკვეთოთ სხვადასხვა კრიტიკული ხასიათის მოვლენები 

და პირობები, რაც მთავარია, მათი გავლენა შედეგზე. ვფიქრობთ, თუკი გვსურს,  გამოვიკვლიოთ, რატომ 

არის ირანი დაინტერესებული ასადის რეჟიმის მხარდაჭერით, კონფლიქტში ირანის ინტერესებისა და მის 

მიერ განხორციელებული ქმედებების საფუძველზე,ეს აუცილებლად გულისხმობს გარკვეული 

მოლენებისა და პირობების გამოკვეთას. ჩვენს შემთხვევაში ინტერესების ცნება უკავშირდება პირობების 

ცნებას, ხოლო ირანის  ქმედებები  საშუალებას გვაძლევს ვისაუბროთ მნიშვნელოვან მოვლენებზე. 

ინტერესები და ქმედებები, რომლებიც ურთიერთზემოქმედებენ, გავლენას ახდენენ და განსაზღვრავენ 

ირანის როლს სირიის კონფლიქტში, რომელიც ჩვენი მთავარი საკვლევი ფენომენია. 

 გადავწყვიტეთ გარდა გრძივი ქეისისა, გამგვეყენებინა პროცესის მიყოლის ქეისის ტექნიკის 

გარკვეული უპირატესობები, რაც თავს იჩენს ნაშრომის იმ ნაწილში, რომელიც ეხება ირან-სირიის 

ურთიერთობების ისტორიულ მიმოხილვას. ამ შემთხვევაში, ვფიქრობთ პროცესის წარმართვის მოკლე 

წარმოდგენა გამართლებულია, რათა შემდგომ მოხდეს ამ პროცესის წიაღში არსებული ფენომენისა და 

ირანის ქმედებების კვლევა. 

 საკითხის შესასწავლად, საკვლევ კითხვაზე პასუხის გასაცემად, გადავწყვიტეთ ძირითადი მასალა 

მოგვეპოვებინა აკადემიურ ჟურნალებსა და ინტერეტ-გამოცემებში. ამ მასალის საფუძველზე, მიზნად 

დავისახეთ, უპირველეს ყოვლისა,  დაგვედგინა როგორ ვითარდებოდა ირანის ჩართულობა კონფლიქტში, 

შემდგომ კი მოგვეხდინა მიღებული ინფორმაციის ანალიზი. გამოვყოფდით სხვადასხვა ავტორების მიერ 

მოწოდებული ინფორმაციიდან და შეფასებებიდან საერთო და განმასხვავებელ ნიშნებს, ვაჯამებდით და 

ვაანალიზებდით მათ კონკრეტულ საკითხებზე ჩვენი მოსაზრების წარმოსადგენად. ვფქრობთ, 

განსკაუთრებულ ყურადღება საჭიროებს, ირანის  ინტერესების კვლევაზე, რადგან ეს უკანასკნელი 

შესაძლოა მრავალი შეკითხვის საფუძველი გახდეს. ინტერესების შეფასება სხვადასხვა პირობების 

გათვალსწინებით ხდება, შესაძლოა ეს პირობები განსხვავებულად აღიქვან განსხვავებულმა სუბიექტებმა. 

მოვახდინეთ იმ შეფასებათა შეჯამება, ანალიზი, რომლებიც რამდენიმე ავტორს ეკუთვნის, რათა 

შედარებით ობიექტურ საფუძველზე გამოგვეყო ძირითადი ასპექტები. 
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ირანი-სირიის ურთიერთობების ისტორიული მიმოხილვა  ირანის ისლამური რევოლუციის შემდგომ 

პერიოდში 

სირიასა და ირანს დიდი ხანია საკმაოდ კარგი ურთიერთობები აკავშირებთ. ირანის ისლამური 

რევოლუციის შემდეგ (1979 წელი), სირია იყო ერთ-ერთი პირველი სახელმწიფო, რომელმაც აღიარა ახალი 

მთავრობა. სირიის მაშინდელი პრეზიდენტი ჰაფეზ ასადი გამოსავალს ეძებდა ისრაელსა და ეგვიპტის 

შორის კემპ-დევიდსის შეთანხმების შედეგად მიღებული სიტუაციიდან. სირიასა და ეგვიპტეს შორის 

კეთილმეზობლური ურთიერთობები ამით დამთავრდა და დამასკო აღმოჩნდა იზოლირებული ერთი 

მხრივ ისრაელით, მეორე მხრივ - ერაყით, რომლის მეთაური ამბიციური სადამ ჰუსეინი იყო. 

ირანიც თავის მხრივ დაინტერესებული იყო სირიასთან კავშირში. მიუხედავად ირან-ერაყის (1980-

1988 წწ.) მძიმე ომისა, ირანი ცდილობდა გაემყარებინა თავისი პოზიციები მახლობელ აღმოსავლეთში. 

სირია იყო იდეალური „ხიდი“ ირანსა და ლიბანის შიიტებს შორის. ორივე სახელმწიფო აქტიურად იყო 

ჩართული ლიბანის სამოქალაქო ომში და ზუსტად ირანის მხარდაჭერით შეიქმნაჰეზბოლა. 

მსგავსი ქმედებებისაგან სირია მხოლოდ იგებდა, რადგან ირანი მნიშვნელოვანი შემაკავებელი 

ფაქტორი იყო ისრაელისათვის. სირიის გავლით ირანი ამარაგებდაჰეზბოლას იარაღით, ადამიანური 

რესურსებითა და ფინანსებით. შემდგომში იმავე გზით მხარს უჭერდაჰამასს და პალესტინის ისლამურ 

ჯიხადსაც(Gelbart, 2010, 37-39). 

სირიაც ირან-ერაყის ომში არ რჩებოდა ვალში. 80-იანების დასაწყისში სირიელი სპეციალისტები 

აქტიურად იყვნენ ჩართულები ირანელი სამხედროების წვრთნებში. სირიელები ამარაგებდნენ 

ბალისტიკური რაკეტებით, მთლიანად გადაკეტეს ერაყის ნავთობის ტრანზიტი. თანამშრომლობა 

გრძელდებოდა მომდევნო წლებშიც. ირანი ამყარებდა თავის პოზიციებს და მალე ერაყიც აღმოჩნდა 

ირანის ზეგავლენის ქვეშ (Zerden, 2007, 18-20).თუმცა სიტუაცია შეიცვალა 2011 წელს და ახლა დახმარება 

უკვე სირიას დასჭირდა, როდესაც აქ დაიწყო პროტესტი პრეზიდენტისა და მთავრობის წინააღმდეგ და 

შემდგომ ის გადაიზარდა სისხლისმღვრელ დაპირისპირებაში. 

ირანის ინტერესები სირიაში 

 

 ირანი მნიშვნელოვანი რეგიონული აქტორია, რომელიც ცდილობს მოიპოვობს ლიდერული 

პოზიცია სხვადასხვა ასპარეზზე. მისი ინტერესები ძირითადად სწორედ მისი პირველობისაკენ სწრაფვას 

უკავშირდება, როგორც პოლიტიკურ ისე ეკონომიკურ ფლანგზე. ჩვენც ირანის ინტერესებზე მსჯელობისას 

დავეყრდნობით ხსენებულ ორ ასპექტს: პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ინტერესებს. 

 ჰეზბოლა, რომელიც ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ძალას წარმოადგენს რეგიონში, არის ის სამხედრო 

და პოლიტიკური ორგანიზაცია, რომელიც ირანის მხარადაჭერით შეიქმნა 1980-იან წლებში ლიბანში. ის 

ძირითადად მიმართული გახლდათ ისრაელის სახელმწიფოს წინააღმდეგ, რაც უკავშირდებოდა ირანის 

მისწრაფებებს, რომ დაიმკვიდროს რეგიონული ლიდერის როლი. შემდგომ წლებშიც ირანი აგრძელებდა 

ჰეზბოლას აქტიურ მხარდაჭერას, რომელსაც სწორედ სირიის გავლით ამარაგებდა (BBC, 2010). 

შესაბამისად, იმ ფაქტმა, რომ სირიაში ირანის გავლენა ეჭვქვეშ დადგა კრიზისის დაწყების შემდგომ, 

საფრთხე შეუქმნა ირანის მიერ ჰეზბოლას მხარადჭერას. უფრო მეტიც, თუკი გავითავლსიწინებთ, რომ 

სწორედ ირანი გახლავთ ორგანიზაციის მთავარი მხარდამჭერი და მომმარაგებელი, მაშინ ნათელი 
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გახდება, რომ შესაძლოა, ჰესბოლას არსებობაც ეჭვქვეშ დადგეს, რაც ერაყის დასავლეთით ირანის 

გავლენას საგრძნობლად შაესუსტებს. 2012 წელს ორგანიზაციის ლიდერი საიდ ჰასან ნასრალაჰი ღიად 

საუბრობდა ირანის მიერ გაწეულ ფინანსურ და სამხედრო დახმარებასა და მის მნიშვნელობაზე: „დიახ, 

ჩვენ ვიღებთ მორალურ, პოლიტიკურ და მატერიალურ მხარდაჭერას ირანის ისლამური სახელმწიფოსაგან 

ყველა შესაძლო ფორმით 1982 წლის შემდგომ“ (Bassam, 2012). 

 ირანის ინტერესთაგან, აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ დაპირისპირება საუდის არაბეთთან. ეს 

ორი სახელმწიფო მნიშვნელოვან რეგიონულ მოთამაშეებს წარმოადგენენ. ისინი უპირისპირდებიან 

ერთმანეთს გავლენის სფეროების მოპოვებისათვის. ირანი ცდილობს შიიტთა მობილიზებას, მათ 

მხარდაჭერას. ეს უკანასკნელნი კი საფრთხეს უქმნიან საუდელთა გაძლიერებას იემენში, ერაყში, 

პალესტინასა თუ იორდანიაში. ირანსა და საუდის არაბეთს შორის დაპირისპირების ნათელი მაგალითია 

იემენში განვითარებული მოვლენები, როდესაც სწორედ ირანისა და საუდის არაბეთის მიერ 

მხარდაჭერილი მხარეები უპირისპირდებიან ერთმანეთს (Fisher, 2016). რაც შეეხება სირიას, ხშირად 

ის აგრეთვე განიხილება, როგორც პლაცდარმი ირანისა და საუდის არაბეთის დაპირისპირებისათვის. 

ჩვენთვის ცნობილია, რომ ირანი სირიის პრეზიდენტ ბაშარ-ალ-ასადის ერთგული მხარდამჭერია, რომლის 

ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს მოწინააღმდეგეს ისლამური სახელმწიფო წარმოადგენს. მიმდინარეობს 

მსჯელობა და გამოითქმის საფუძვლიანი ვარაუდი, რომ საუდის არაბეთი დაეშის შემადგენლობაში 

შემავალ დაჯგუფებებს უწევს დახმარებას, რაც თავისთავად მეტყველებს ორ სახელმწიფოს შორის 

არსებულ ინტერესთა კონფლიქტის გამოვლენაზე (BBC, 2014).  

 გარდა პოლიტიკური მიზნებისა, ირანისა და საუდის არაბეთის დაპირისპირება შეგვიძლია, 

ავსხნათ აგრეთვე, ეკონომიკური ასპექტით. ორივე სახელმწიფო ნავთობის მსხვილი ექსპორტიორია და 

მათ შორის არსებობს მეტოქეობა ნავთობის ბაზარზე. თუკი სირიაში საუდის არაბეთის მიერ 

მხარდაჭერილი სახელმწიფოები მოვლენ ხელისუფლების სათავეში, მისი გავლენა 

ხმელთაშუაზღვისპირეთში გაიზრდება და ირანის საექპორტო პოტენციალიც შეიზღუდება.  

 გარდა ზემოხსენებულისა, ირანს სხვა ეკონომიკური ინტერესებიც ამოძრავებს სირიასთან 

მიმართებით. ის წლების განმავლობაში საკმაოდ დიდ ფულად ინვესტიციას დებდა სირიაში 

ტრანსპორტისა და ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის. აგრეთვე, გაფორმდა ხელშეკრულება 

სირიაში ამბოხის დაწყებადე რამდენიმე თვით ადრე გაზსადენის მშენებლობის შესახებ, რომელიც 

ირანული ბუნებრივი აირის ხმელთაშუაზღვისპირეთისა და დასავლეთ ევროპული 

სახელმწიფოებისათვის მიწოდების შესაძლებლობას შექმნიდა. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი 

ხელშეკრულება, რომელსაც ხელი მოეწერა სირიაში კონფლიქტის დაწყებამდე შეეხებოდა დამასკოში 

საერთო ბანკის დაარსებას, რომლის 60% იქნებოდა ირანის მთავრობის საკუთრება და დიდი იქნებოდა 

ფინანსური მოგება (Rafizadeh, 2013). 

 როგორც ვხედავთ, ირანის პოლიტიკური და ეკონომიკური ინტერესები, რომლებიც უკავშირდება 

ჰეზბოლას თუ საუდის არაბეთთან დაპირისპირებას, ემსახურება მის უმთავრეს მისწრაფებას, რომ იყოს 

ლიდერი და შეინარჩუნოს ეს როლი რეგიონის პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ცხოვრებაში. 
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  ირანის ჩართულობა კონფლიქტში 

 

სირიის კონფლიქტის პირველივე დღიდან, ირანის მთავრობა დიდი ყურადღებით აკვირდებოდა 

მოვლენების განვითარებას. ჯერ კიდევ 2011 წლის გაზაფხულზე, როდესაც მასშტაბური სამხედრო 

მოქმედებები არ მიმდინარეობდა, დამასკოში ხშირად ჩადიოდა „ქუდს“-ის და ისლამური რევოლუციის 

გუშაგთა კორპუსის მთავარსარდალი ქასემ სოლეიმანი. მთავრობის საწინააღმდეგო გამოსვლების 

ჩახშობის სტრატეგიის შემუშავება წარმოადგენდა  რევოლუციური გვარდიის წამყავნი სახის მისიას. 

მანამდე ზუსტად სოლეიმანი  იყო პუხისმგებელი ირანის ქმედებებზე ერაყში (Bassam and Perry, 

2015).სირიის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, რომელიც 2012 წელს გაიქცა ქვეყნიდან განაცხადა, რომ სირია 

„ოკუპირებულია ირანელებით, ქვეყანას მართავს არა ასადი, არამედ ქასემ სოლეიმანი“. ეს განცხადება 

ხაზს უსვამს ირანის მთავარსარდლობის როლს სირიის კონფლიქტში. 

ცნობილია სხვა ირანელი სამხედროების საქმიანობაც სირიაში. 2011-2013 წლებში ქვეყანაში 

ხშირად იმყოფებოდა მოხსენ ჩიზარი - „ქუდს“-ის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი, რომელიც სირიის 

სპეცდანიშნულების არმიის წვრთნების ორგანიზებით იყო დაკავებული. 2013 წლის თებერვალში, 

დამასკოს მახლობლად ირანის ბრიგადის გენერალი ხასან შატერი მოკლეს (Дергачев, 2016). 2015 წლის 

ოქტომბერში ალეპოს მახლობლად ირანელი გენერალი და სირიის სამთავრობო ჯარების ერთ-ერთი 

მთავარი სამხედრო მრჩეველი ჰოსსეინა ჰამედანი მოკლეს. ამავე თვეში სირიაში, სამხედრო ბრძოლებში 

ორი ირანელი სამხედრო მაღალჩინოსანი დაიღუპა გენერალ-მაიორი ფარშად გასუნიზადე და ბრიგადის 

გენერალი ჰამიდ მოჰთარბანდი(Полонский, 2015). 

ირანის სამხედრო დახმარება დიდ ხარჯებთან იყო დაკავშირებული. თუმცა, ამით ირანი არ 

შემოიფარგლა. მხოლოდ 2013 წელს ისლამურმა რესპუბლიკამ გამოყო სირიისთვისკრედიტი 15 

მილიარდი დოლარის ოდენობით. ამ ფულით ასადმა სოციალური და სამხედრო სფეროები დააფინანსა. 

აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ირანი თავად ძალიან რთულ ვითარებაშია, დასავლური სანქციები, მშპ-ის და 

ეროვნული ფულადი ერთეულის ვარდნა...ამის ფონზე ირანი კვლავ იბრძვის თავისი ინტერესებისთვის 

მახლობელ აღმოსავლეთში(Rafizadeh, 2013). 

სხვა მნიშვნელოვანი მიმართულება, რომლითაც ირანი ეხმარებოდა სირიას იარაღის მომარაგებას 

შეეხება. სირიაში გამოჩნდა არა მხოლოდ ირანული მსუბუქი შეიარაღება, არამედ ბალისტიკური რაკეტები 

და უპილოტო საფრენი აპარატებიც. ტვირთის გადაზიდვა ხდება საჰაერო და საზღვაო გზებით(Дергачев, 

2016). 

საჯარისო ქვედანაყოფების გამოყენების ნეგატიურმა გამოცდილებამ, აიძულა სირიას ეფიქრა ახალ 

სტრუქტურაზე, რომელიც უფრო მოქნილი და რაც მთავარია მოხალისეებზე იქნებოდა დაფუძნებული. 

ასეთი სტრუქტურის შექმნა სირიამ და ირანმა 2011 წელს დაიწყო. შედეგად შეიქმნა ე.წ. „სახალხო არმია“. 

დღეისათვის ორგანიზაციაში დაახლოებით 100 ათასი ადამიანია. „სახალხო არმიის“ ქვედანაყოფები მძიმე 

ტექნიკით არიან შეიარაღებულები, რაც საშუალებას აძლევთ ჩაანაცვლონ რეგულარული არმია სხვადასხვა 

მიმართულებებით. 2013 წლიდან ეს ორგანიზაცია გარდაიქმნა „თავდაცვის ეროვნულ ძალებში“ და 

ირანელები აქტიურად არიან ჩართულები ახალგაზრდა მოხალისეების წვრთნებში. წვრთნები ტარდება 

როგორც სირიაში, აგრეთვე ირანში.  
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სირიის მთავრობის დასახმარებლად, ირანი იყენებს კონტროლირებად დაჯგუფებებს. ყველაზე 

დიდი აქედანჰეზბოლაა. სირიის ტერიტორიაზე ეს დაჯგუფება 2012 წლის გაზაფხულში გამოჩნდა, 

როდესაც დამასკოში შიიტის საკულტო ადგილის დასაცავად მცირე რაზმი იყო გაგზავნილი. თუმცა 2012 

წლის მებრძოლთა რიცხვი სწრაფად იზრდებოდა და მალე ორგანიზაციამ თითქმის დამოუკიდებლად 

გაათავისუფლა ქალაქი ელ-კუსაირი, რომელიც რელიგიური ექსტრემისტების ხელში იყო. ქალაქის 

აღებაში დაახლოებით ჰეზბოლის 1000 მებრძოლე იყო ჩართული.მთლიანობაში ორგანიზაციამ 

დღეისათვის დაახლოებით 2000 მებრძოლე დაკარგა და 5000 დაჭრილია. აღსანიშნავია, რომ „ჰეზბოლას“ 

სრულად ირანი აფინანსებს (Полонский, 2015). 

სირიის კონფლიქტის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება, რომელშიც ირანი დიდ როლს 

თამაშობს - სამშვიდობო მოლაპარაკებებია. ზუსტად ირანის, რუსეთისა და თურქეთის დამსახურებაა, რომ 

2016 წლის 29 დეკემბრიდან ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება ამოქმედდა, რომელიც დღესაც მეტნაკლებად 

ჩენარჩუნებულია. მართალია, ამ სამი ქვეყნის ინტერესები თანხვედრაში არ არის, თუმცა კომპრომისის 

შედეგად რეზულტატი სახეზეა(Тарасов, 2017).  მაგრამ აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ირანი თავისი 

პოზიციების დათმობას არ აპირებს, და როგორცჰამენეის მრჩეველი საგარეო საქმეებში ალი აკბარ 

ველაიათიმ 2013 წელს აღნიშნა „სირია არის ოქროს ბეჭედი ისრაელთან წინააღმდეგობის ჯაჭვში. თუ 

სირიის მთავრობა დასუსტდება, ქვეყანა დაემსგავსება კატარს ან ქუვეითს. ირანი არ არის მზად დაკარგოს 

წინააღმდეგობის ეს რგოლი“ (Fulton, Holliday, Wyer, 2013). 

 

დასკვნა 

ჩვენი ნაშრომის მეშვეობით შევეცადეთ პასუხი გაგვეცა საკვლევ კითხვაზე: რატომ მონაწილეობს 

ირანი სირიის კონფლიქტში ასადის ხელსიუფლების მხარადასაჭერად? საკითხის შესწავლისათვის 

გამოვყავით ორი ინდიკატორი: ირანის ინტერესები და ჩართულობა კონფლიქტში პოლიტიკური, 

ეკონომიკური და სამხედრო გაზომილებების გათვალისწინებით. 

როგორც ვხედავთ, ირანი ნამდვილად ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მოთამაშეა სირიაში 

უკანასკნელ წლებში განვითარებულ მოვლენებში. მას აქვს ამბიციური ინტერესები, რომლებიც 

უკავშირდება რეგიონული ლიდერის როლის მოპოვებასა და შენარჩუნებას და ამას ასადის რეჟიმის 

მხარდაჭერით განიზრახავს. მისი დაინტერესება კომპლექსური ხასიათისაა და მოიცავს პოლიტიკურ, 

ეკონომიკურ და სამხედრო სფეროებს. ამ ინტერესების დაკმაყოფილებისა და მიზნების მიღწევისათვის ის 

შესაბამის ქმედებებს ახორციელებს და უშუალოდ ერთვება კონფლიქტის მიმდინარეობაში. ამ 

უკანასკნელის მიმოხილვამ კარგად დაგვანახა, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია ირანისათვის საკუთარი 

მიზნების მიღწევა და ამისათვის როგორ დიდ დახმარებას უწევს პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმს. 

ვფიქრობთ,  ჩვენი კვლევიდან გამომდინარე, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ირანის მოტივები და ამ მოტივებით 

განსაზღვრული ქმედებები მნიშვნელოვნდა განაპირობებენ კონფლქიტის გაღრმავებას ხელს. შესაბამისად, 

ჩვენი აზრით, ირანი ერთ-ერთი ის უმნიშვნელოვანესი აქტორია, რომელსაც შეუძლია აღნიშნული 

კონფლიქტის გადაწყვეტა. 
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რეზიუმე 

 

   2015 წლის 14 ივლისს გაეროს უშიშროების საბჭოს ხუთივე მუდმივმა წევრმა, ასევე გერმანიამ და ირანმა 

ვენაში ხელი მოაწერეს ირანის ბირთვული პროგრამის შეზღუდვის ხელშეკრულებას, რომელიც ირანს 

ბირთვული იარაღის წარმოებას უკრძალავს. ბირთვული იარაღის წარმოების ეჭვის შემთხვევაში გაეროს 

ექნება უფლება, ქვეყანაში შევიდეს და გამოიკვლიოს ვითარება.  ირანის მხრიდან შეთანხმების დარღვევის 

შემთხვევაში აშშ, გაერო და ევროკავშირი კვლავ დაუწესებენ ქვეყანას სანქციებს. სამაგიეროდ, ამ 

პირობების შესრულების სანაცვლოდ, ზემოხსენებული სუბიექტები (აშშ, ევროკავშირი და გაერო) ირანის 

მიმართ მოქმედ ეკონომიკურ სანქციებს ხელშეკრულების ამოქმედებისთანავე გააუქმებენ.  

   მიღებულ გადაწყვეტილებას არაერთგვაროვანი რეაქცია მოჰყვა სხვადასხვა ქვეყნის მხრიდან. ზოგიერთი 

მათგანის შეფასებით, ზემოხსენებული შეთანხმება უფრო მეტად საფრთხის შემცველია, ვიდრე მშვიდობის 

გარანტი, თუმცა ხელშეკრულების მომხრენი არ იზიარებენ მოწინააღმდეგეთა მოსაზრებებს და ირანის 

ბირთვულ შეთანხმებას  ისტორიულ მნიშვნელობას ანიჭებენ.  

    რთული სათქმელია, რამდენად უზრუნველყოფს ეს ხელშეკრულება რეგიონული თუ გლობალური 

მასშტაბის დაძაბულობის ზრდის შეჩერებას, რადგან მოვლენათა ალტერნატიული განვითარების სცენარი 

პირიქით - კონფლიქტების ესკალაციისა და კონფრონტაციის ზრდის ახალ საფრთხეებს მოიცავს.  

   ნაშრომში განხილულია შეთანხმების მომხრეთა და მოწინააღმდეგეთა პოზიციები, შეთანხმების 

პირობები, JCPOA-ის მნიშვნელობა, მისი იმპლემენტაციის კრიტიკა და მიღწეული შედეგები. ასევე 

წარმოდგენილია შეთანხმების სავარაუდო საფრთხეები და პერსპექტივები. კვლევის მიზნებიდან 

გამომდინარე, ნაშრომის მთავარი საკვლევი კითხვა შემდეგნაირად ფორმულირდება: რამდენად 

მნიშვნელოვანი და ეფექტიანია ირანის ბირთვული შეთანხმება, როგორც მსოფლიოს ბირთვული კლუბის 

გაფართოების აღმოფხვრისკენ გადადგმული ნაბიჯი თუ იგი ირანის მიერ ატომური იარაღის შექმნის 

გადავადების მცდელობაა? ნაშრომის დამოუკიდებელი ცვლადია ირანის ბირთვული შეთანხმება, ხოლო 

დამოკიდებული ცვლადი - მსოფლიოს ბირთვული კლუბის გაფართოების შესაძლებლობა. ჰიპოთეზა და 

კვლევის შედეგად გამოტანილი ძირითადი დასკვნა კი შემდეგია: ირანის ბირთვული შეთანხმება 

რეგიონული და მსოფლიო მშვიდობის ხელშემწყობი ისტორიული ნაბიჯია და იგი ირანის მიერ 

ბირთვული იარაღის არა გადავადების, არამედ მის შექმნაზე უარის თქმის ერთგვარი გარანტიაა, რის 

შედეგადაც, სავარაუდოდ,  მსოფლიოს ბირთვული კლუბიც აღარ გაფართოვდება. 

 

საკვანძო სიტყვები:  იმპლემენტაცია, JCPOA, ირანის ბირთვული შეთანხმება, ბირთვული კლუბი 

 

 

Abstract 

In July of 2015, the Security Council of United Nations, also Germany and Iran signed an agreement about the 

limitation of Iran’s nuclear program that forbade Iran to produce nuclear weapons. According to the agreement, 

UN, USA and EU would abolish the sanctions that have existed for many years. If the UN has a doubt that Iran 

produces nuclear weapons, the organization will be able to enter the country and investigate the situation. If Iran 

breaks the agreement, UN, USA and EU will set the sanctions against Iran back in motion.  

The world’s reactions about the deal were varied. According to some countries, this agreement cannot be a 

guarantee for peace. Others do not share this opinion and contend that the deal has historical importance.  

It is hard to say if Iran Nuclear Deal provides regional security and ends the tension, because an alternative scenario 

contains new dangers of conflict escalation and tension increasing.  

This work examines the positions of supporters and opponents of the Nuclear Deal, its terms, importance of Joint 

Comprehensive Plan of Action (JCPOA), critics’ opinions about its implementation and the results almost two years 

later. Also I am going to represent presumable dangers and perspectives of the deal.  
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The main research question is-How important and effective is the Iran Nuclear Deal as the step to eradicate the 

expansion of World’s Nuclear Club or is this deal signed to delay the producing of nuclear weapons?  

The nuclear deal will be an independent variable and the possibility of expansion of world’s nuclear club will be a 

dependent variable.  

The hypothesis of the work is that the Iran Nuclear Deal as a historical fact that promotes regional and world peace 

and it is not only an agreement to postpone producing nuclear weapons by Iran. The deal is a kind of guarantee that 

Iran negates producing nuclear weapons and as a result, the World’s Nuclear Club may not expand.  

 

 

 

 

შესავალი 

   ირანის ბირთვული პოლიტიკის შეზღუდვის შესახებ მოლაპარაკებები 2004 წელს დაიწყო, როდესაც 

დასავლეთის ქვეყნებმა ირანი „საიდუმლო სამხედრო ბირთვული პროგრამის“ შემუშავების მცდელობაში 

დაადანაშაულეს. ირანთან უშუალო მოლაპარაკებების პროცესს საფუძველი 2006 წელს ჩაეყარა, რამაც 

შედეგად გამოიღო ჯერ 2013 წელს ერთობლივი სამოქმედო გეგმის (JPOA), ხოლო 2015 წელს 

ყოვლისმომცველი სამოქმედო გეგმის (JCPOA) შემუშავება. ბირთვული შეთანხმება ირანისთვის ძალზე 

მნიშვნელოვანია, რადგან ამ ხელშეკრულების ამოქმედებით შეიცვლება ირანის იზოლაციური 

საერთაშორისო პოზიცია. აგრეთვე ხსენებული პროცესები, დიდი ალბათობით, ხელს შეუწყობს ირანის 

როგორც ეკონომიკურ, ისე პოლიტიკურ განვითარებას, თუმცა, ამავე დროს, შესაძლოა, ირანი 

ჩამოყალიბდეს რეგიონის უძლიერეს სახელმწიფოდ.  

     საინტერესოა ის, რომ შეთანხმება ძალას 15 წლის შემდეგ კარგავს. ხელშეკრულების მოწინააღმდეგეთა 

აზრით, ამ დროის გასვლის შემდეგ ირანს ხელშეკრულების დარღვევის გარეშე შეუძლია შექმნას 

ბირთვული იარაღი, ეს პროცესი კი სრულად უგულებელყოფს ხელშეკრულების მიზნებს - ირანს კვლავ 

ექნება ბირთვული იარაღის წარმოების უფლება, რამაც შესაძლოა,  ბირთვული კლუბის არა მხოლოდ ერთი 

წევრით, არამედ მეტით გაფართოებაც გამოიწვიოს, თუკი  ბირთვული იარაღის წარმოების სურვილი და 

ამბიცია რეგიონში მდებარე სხვა სახელმწიფოებსაც გაუჩნდებათ.  

     საკვლევ პრობლემას წარმოადგენს არასაკმარისი რესურსები ქართულ ენაზე, რის შედეგადაც ხშირად 

ბუნდოვანია, რამდენად მნიშვნელოვანია ზემოხსენებული ხელშეკრულება. ნაშრომიც სწორედ არსებული 

წყაროების მოძიებისა და შეჯამების, ასევე, ინდუქცია-დედუქციის გამოყენების საშუალებით 

განსაზღვრავს ბირთვული შეთანხმების მნიშვნელობას 

 

   საკითხის აქტუალობა 

   საკითხის აქტუალობას განაპირობებს აზრთა სხვადასხვაობა ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით - 

რამდენად არის JCPOA იმის გარანტი, რომ ირანი ბირთვული იარაღის წარმოებაზე სამუდამოდ იტყვის 

უარს. ამ ეჭვს, ერთი მხრივ, ამტკიცებს ის ფაქტი, რომ ხელშეკრულებას ვადა 15 წელიწადში ეწურება, ხოლო 

მეორე მხრივ, ამ მოსაზრებას უარყოფს დასავლეთის მიერ ირანისთვის შეთავაზებული პირობები და 

ეკონომიკური განვითარების შესაძლებლობა. საინტერესოა, რამდენადაა შესაძლებელი ხელშეკრულების 

მოქმედების ვადის გასვლის შემდეგ ირანმა კვლავ იზრუნოს ბირთვული იარაღის შექმნაზე?  

    ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 17 თვე გავიდა და კამათი საკითხთან დაკავშირებით კვლავ არ წყდება: 

ერთნი ირანის ბირთვულ შეთანხმებას საფრთხის შემცველს უწოდებენ, მეორენი კი მას ისტორიულ 

მნიშვნელობას ანიჭებენ, აცხადებენ, რომ ამ გზით ირანის მიერ ბირთვული იარაღის შექმნა სამუდამოდ 

აღიკვეთება.   

   ყოველივე ზემოხსენებულიდან გამომდინარე, რთული სათქმელია, რამდენად უზრუნველყოფს ეს 

ხელშეკრულება რეგიონული თუ გლობალური მასშტაბის დაძაბულობის ზრდის შეჩერებას, რადგან 

მოვლენათა ალტერნატიული განვითარების სცენარი პირიქით - კონფლიქტების ესკალაციისა და 

კონფრონტაციის ზრდის ახალ საფრთხეებს მოიცავს. 
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კვლევის მიზნები 

   ნაშრომის მიზანია, ერთი მხრივ, შეთანხმების მომხრეთა და მოწინააღმდეგეთა პოზიციების განხილვა, 

მეორე მხრივ კი - შეთანხმების სავარაუდო საფრთხეებისა და პერსპექტივების შეფასება და განსაზღვრა. 

კვლევის მიზნებიდან გამომდინარე, ნაშრომის მთავარი საკვლევი კითხვა შემდეგნაირად ფორმულირდება: 

რამდენად მნიშვნელოვანი და ეფექტიანია ირანის ბირთვული შეთანხმება, როგორც მსოფლიოს 

ბირთვული კლუბის გაფართოების აღმოფხვრისკენ გადადგმული ნაბიჯი თუ ის ირანის მიერ ატომური 

იარაღის შექმნის გადავადების მცდელობაა? საკვლევი კითხვიდან გამომდინარე, ნაშრომის 

დამოუკიდებელი ცვლადი იქნება ირანის ბირთვული შეთანხმება, ხოლო დამოკიდებული ცვლადი - 

მსოფლიოს ბირთვული კლუბის გაფართოების შესაძლებლობა. 

 

კვლევის მეთოდოლოგია და ლიტერატურის მიმოხილვა 

 

   ზემოხსენებულ საკვლევ კითხვაზე პასუხის გასაცემად გამოყენებული იქნება კვლევის შემდეგი 

მეთოდოლოგია - უმთავრესად მეორეული წყაროების, ოფიციალური ცნობებისა და ანალიტიკური 

დოკუმენტების ანალიზი, ხოლო რაც შეეხება ლიტერატურას, ძირითადად გამოყენებული იქნება 

ექსპერტთა მოსაზრებები და ანალიტიკური სტატიები გაეროს, უშიშროების საბჭოს, თეთრი სახლის 

ოფიციალური ვებ-გვერდებიდან და გავლენიანი გამოცემები, როგორებიცაა NY TIMES, BBC, USA TODAY, 

WASHINGTON POST, THE ATLANTIC და სხვა.  ნაშრომში გამოყენებული მნიშვნელოვანი წყაროებია 

ოფიციალური დოკუმენტები - 2231-ე რეზოლუციის იმპლემენტაციის გეგმისა და თავად ირანის 

ბირთვული შეთანხმების შესახებ. მომხრე-მოწინააღმდეგე პოზიციების განხილვისას გამოყენებულია 

სხვადასხვა ავტორთა აკადემიური ნაშრომებიც, როგორებიცაა: „Analysis of US – Iran Nuclear Deal Negotiations” 

და „Iran Nuclear Deal: Implications of the Framework Agreement“.  

 

იზოლაციიდან შეთანხმებამდე 

 

   1979 წლის რევოლუციიდან ბირთვული შეთანხმების ხელმოწერამდე ირანის ისლამური რესპუბლიკა, 

ფაქტობრივად, იზოლირებული იყო დასავლურის საერთაშორისო საზოგადოებისგან და არც შუა აზიის 

რეგიონის ქვეყნებთან ჰქონდა სახარბიელო, მშვიდობიანი ურთიერთობა. ირანის შაჰ მუჰამედ რეზა 

ფეჰლევის რეჟიმის დამხობის შემდეგ ქვეყნის ლიდერმა აიათოლა ჰომეინმა უარი თქვა ამერიკასთან 

ურთიერთობაზე იმ მოტივით, რომ აშშ რევოლუციის დროს შაჰის რეჟიმს უჭერდა მხარს. ირანის მხრიდან 

ამგვარი ნაბიჯის საპასუხოდ აშშ-მა ირანს სხვადასხვა სახის სანქცია დაუწესა: ირან-ერაყის ომის დროს 

რეიგანის ადმინისტრაციამ ირანის წინააღმდეგ დააწესა ეკონომიკური და სავაჭრო სანქციები. ირანსა და 

აშშ-ს შორის ურთიერთობები გაამწვავა ირან-ერაყის ომში აშშ-ის მიერ ერაყის მხარდაჭერამ და ირანული 

თვითმფრინავის ჩამოგდებამ, რის შედეგადაც 299 ირანელი მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა. 

   ბილ კლინტონის პრეზიდენტობის პერიოდში ირანის მიმართ დაწესებული სანქციები კიდევ უფრო 

გამკაცრდა. სავაჭრო სანქციებს დაემატა ამერიკული და სხვა გლობალური კომპანიების მიერ ირანში 

ინვესტირების აკრძალვა. ვაშინგტონმა აგრეთვე უარი განაცხადა ირანის მოთხოვნის დაკმაყოფილებაზე 

მსოფლიო ბანკიდან სესხის აღებასთან დაკავშირებით. პრეზიდენტი ბუშიც აგრძელებდა წინამორბედთა 

ტრადიციას და ცდილობდა, ჩინეთისა და რუსეთის მედიატორობით ირანი დაერწმუნებინა, აღარ 

გაეზარდა საკუთარი ბირთვული არსენალი.  

   ირანის ბირთვული პროგრამის ჩამოყალიბება 1950 წლიდან იწყება შაჰ რეზა ფეჰლევის ინიციატივით. 

1973 წელს კი იქმნება ირანის ატომური ენერგიის ორგანიზაცია.  ორგანიზაციასა და ირანის ბირთვულ 

შესაძლებლობებს უნდა  გაემყარებინა ირანის პოზიციები რეგიონში და მსოფლიოს ერთ-ერთი უძლიერესი 

სახელმწიფოს სტატუსი უნდა მიენიჭებინა მისთვის. 1979 წელს, ისლამური რევოლუციის დროს, 

ბირთვული პროგრამის საკითხმა უკანა პლანზე გადაიწია 80-იანი წლების მიწურულამდე, სანამ ერაყთან 

ომმა და ეჭვმა, რომ სადამ ჰუსეინიც ქმნიდა ბირთვულ პროგრამას, არ აიძულა ირანი კვლავ დაებრუნებინა 
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ბირთვული პროგრამის საკითხი პოლიტიკურ დღის წესრიგში. 90-იანი წლების შუა პერიოდიდან აშშ-მა, 

ეჭვის საფუძველზე, რომ ირანი ბირთვულ იარაღს ქმნიდა, არგენტინა, გერმანია, საფრანგეთი და ინდოეთი 

დაარწმუნა, რომ მის მსგავსად მათაც აეკრძალათ ინვესტირება ირანში.  

   წლების განმავლობაში ირანის ბირთვული პროგრამა თანდათან უფრო ვითარდებოდა - 2003 წელს 

გაეროს სადამკვირვებლო ჯგუფმა მაღალი კონცენტრაციის ურანი აღმოაჩინა ნათანცის ქარხანაში. 2006 

წელს თეირანში გაიხსნა პლუტონიუმის ქარხანა (სწორედ ზემოხსენებული ორი ნივთიერება -ურანი და 

პლუტონიუმი არის საჭირო ბირთვული იარაღის შესაქმნელად).  ირანის ამგვარი აქტიურობა მეტად 

ამწვავებდა მის მიერ ბირთვული იარაღის შექმნის საშიშროებას და აღრმავებდა დასავლეთის ინტერესს, 

როგორმე მიეღწია ირანთან კონსენსუსს და აღმოეფხვრა მასობრივი განადგურების იარაღის შექმნის 

საშიშროება. თუმცა დასავლეთის მცდელობები არც ისე წარმატებულად მიმდინარეობდა - 2008 წელს 

შედგა მოლაპარაკება ერთი მხრივ ირანს, მეორე მხრივ კი - აშშ-ს, ბრიტანეთს, საფრანგეთს, ჩინეთს, 

გერმანიასა და რუსეთს შორის, სადაც ირანის წარმომადგენლობამ განაცხადა, რომ ირანში ურანის 

გამდიდრების შეწყვეტის თაობაზე ისინი ვერ შეთანხმდებოდნენ.  

   ამ ფონზე დაძაბულობა კიდევ უფრო იზრდებოდა - 2009 წელს გაეროს დაკვირვებით აღმოაჩნეს 

საიდუმლო გეგმა, რის შედეგადაც ამოქმედდა აშშ-სა და ისრაელის მხრიდან საბოტაჟის გეგმა და ამ ორმა 

ქვეყანამ ხელში ჩაიგდო 1000 ირანული ცენტრიფუგა. ისრაელი და აშშ ასევე დაადანაშაულეს 2010 წელს 

ირანის ბირთვული პროგრამის ორი წამყვანი მეცნიერის მკვლელობაში.  

   ერთი წლის შემდეგ დასავლეთის ქვეყნები ცდილობენ კვლავ გაამკაცრონ ირანის მიმართ სანქციები და 

ქვეყანა ჩამოაშორონ საერთაშორისო ფინანსურ სისტემას. გაერო კი აგრძელებს ფაქტების ძიებას იმის 

დასამტკიცებლად, რომ ირანი ბირთვული იარაღის შექმნაზე მუშაობს. 

   2011 წელს 5+1 -სა და ირანის შეხვედრა და მოლაპარაკებები სტამბულში კვლავ წარუმატებლად 

დასრულდა.  

   მას შემდეგ, რაც 2012 წელს ირანმა გამოაქვეყნა ინფორმაცია ურანის 3000 ახალი ცენტრიფუგას შექმნის 

შესახებ, ექვსმა ქვეყანამ - აშშ, რუსეთი, ჩინეთი, საფრანგეთი გერმანია და ბრიტანეთი - დაუყოვნებლივ 

მიიღო გადაწყვეტილება, რომ მათ უნდა შეეჩერებინათ ირანის მიერ ურანის წარმოება 20%-იან 

კონცენტრაციაზე. ამ მიზეზით დასავლეთმა გაამკაცრა სანქციები, რის შედეგადაც ირანის ნავთობის ფასი 

მკვეთრად დაეცა.  2012 წლის ბოლოს ირანის ეროვნული ვალუტა თითქმის ორჯერ გაუფასურდა, თუმცა 

ირანის მთავრობამ განაცხადა, რომ ისინი გეგმავენ ექვსჯერ უფრო ძლიერი ცენტრიფუგების წარმოებას, 

ვიდრე ეს იყო წინათ.  

   2013 წელს უკვე საჯარო იყო ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ირანში 16 ახალი ბირთვული სადგური 

გაიხსნა. ბირთვული პროგრამის შესახებ ირანი აცხადებდა, რომ ის არ აპირებს ბირთვული იარაღის 

შექმნას, თუმცა სურვილის შემთხვევაში, ქვეყნის ბირთვულ ინტერესებს ვერავინ შეაკავებს.  

   ვითარებისა და პოზიციების ძირეული ცვლილება სწორედ 2013 წლიდან იწყება, როდესაც არჩევნების 

შედეგად ირანის პრეზიდენტი ჰასან რუჰანი ხდება. მან თავიდანვე გამოთქვა სურვილი ბირთვული 

მოლაპარაკებების წარმოების შესახებ, რაც, მისივე განცხადებით, ხელს შეუწყობდა ირანის წინააღმდეგ 

ამოქმედებული საერთაშორისო სანქციების გაუქმებას. 2013 წლის ბოლოს 5+1 და ირანმა მიაღწიეს 

შეთანხმებას ბირთვული პროგრამის 6 თვით შეჩერების შესახებ. 2014 წელს კი ირანმა განაცხადა, რომ ის 

შეწყვეტდა ბირთვულ პროგრამას რამდენიმე წლით. მეორე მხარეს ამ შეთავაზების შესახებ 

გადაწყვეტილება უნდა მიეღო.  

   პირველი შეთანხმება მხარეებს შორის მიღწეული იქნა 2015 წლის აპრილში, საბოლოოდ კი შეთანხმებას 

ხელი 2015 წლის 14 ივლისს მოეწერა გაეროს უშიშროების საბჭოს, გერმანიისა და ირანის მიერ. 

მოლაპარაკებებს ხელმძღვანელობდნენ აშშ-ს სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი და ირანის საგარეო საქმეთა 

მინისტრი მუჰამედ ჯავად ზარიფი.  

   მიღწეული შეთანხმება 5+1-ისა და ირანის მთავრობის მიერ ისტორიულ ხელშეკრულებად მიიჩნევა, 

რომელმაც, მათივე განცხადებით,  წერტილი დაუსვა ირანის იზოლაციონიზმს და ხელი შეუწყო მსოფლიო 

უსაფრთხოებას .  
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შეთანხმების პირობები 

 

   როგორც მოლაპარაკების მხარეები აცხადებენ, JCPOA განსაზღვრავს თეირანის ბირთვული პროგრამის 

ლიმიტებს მომავალი 15 წლის განმავლობაში და უზრუნველყოფს მშვიდობიან და შედარებით კარგ 

ურთიერთობებს ათეულობით წლის განმავლობაში დაპირისპირებულ სახელმწიფოთა შორის.  

უმთავრესი საკითხები, რაზეც მხარეები შეთანხმდნენ: 

• ირანმა უნდა შეამციროს ურანის არსენალის გამდიდრება 3.67%-მდე (მაშინ, როცა ეს მაჩვენებელი 

20%-ს შეადგენდა); 

• მომავალი 15 წლის განმავლობაში ირანმა უნდა შეამციროს ურანის მოხმარება 10 000 კგ-დან 300 კგ-

მდე; 

• ურანის გამამდიდრებელი ობიექტი ირანმა უნდა გადააქციოს ტექნოლოგიისა და ფიზიკის 

კვლევის ცენტრად; 

• ირანი უფლებას რთავს ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს (IAEA), დააკვირდეს ირანში 

ამ მხრივ მიმდინარე მოვლენებს; 

• ურანის გამამდიდრებელი ობიექტებიდან ირანმა მხოლოდ ნათანცი უნდა გამოიყენოს; 

• ირანის მხრიდან IAEA-ს მიერ აღმოჩენილი ხელშეკრულებისთვის შეუსაბამო მოქმედების 

შემთხვევაში, კვლავ ამოქმედდება მოხსნილი სანქციები;  

 

ხელშეკრულების განხორციელების გეგმის კრიტიკა: 

   ხელშეკრულებას და მისი რეალიზების მექანიზმებსაც, რასაკვირველია, უამრავი კრიტიკოსი ჰყავს. 

კრიტიკოსთა მოსაზრებები შეგვიძლია შემდეგნაირად დავაჯგუფოთ: 

• არსებული იმპლემენტაციის მექანიზმები არის არასრულყოფილი: 

• ხელშეკრულება ირანს ავალდებულებს გადადოს და არა გაანადგუროს ურანის 

გამამდიდრებელი სამუშაოები. ცენტრიფუგები და სხვა აღჭურვილობა, შესაძლებელია, 

თავიდან აეწყოს სულ რაღაც 12 თვეში; 

• თეირანმა, მოთხოვნის შესაბამისად, საკუთარი ურანის მარაგის უდიდესი ნაწილის 

ექსპორტირება რუსეთში მოახდინა. რუსეთს ამით (მუქარით, რომ რეზერვს ირანში 

დააბრუნებს) მანიპულირება შეუძლია აშშ-ის წინააღმდეგ.  

• იმპლემენტაციას ვაშინგტონის ყურადღება სხვა საკითხებზე გადააქვს: 

• ბირთვული შეთანხმების წარმატების გამო, ვაშინგტონმა თვალი დახუჭა ირანთან მის 

წინაშე მდგარ სხვა გამოწვევებზე, როგორიცაა თეირანის მიერ ასადისა და ტერორიზმის 

დაფინანსება; 

• ვაშინგტონი შეთანხმებას რეგიონის მასტაბილიზებელ ძალად მიიჩნევს მაშინ, როცა 

სწორედ ამ რეგიონში ამ მხრივ ვითარება დღითიდღე უარესდება.  

• შეთანხმება საშიშ სიგნალს აძლევს ირანსა და რეგიონის სხვა ქვეყნებს: 

• ირანს მიაჩნია, რომ რეგიონში მის ნებისმიერ მოქმედებას ვერცერთი სახელმწიფო ვერ 

აღუდგება წინ.  

 

 

ხელშეკრულების განხორციელების მონიტორინგი 

 

   მიუხედავად ზემოთ განხილული კრიტიკისა, ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ხელშეკრულებით 

განსაზღვრულ ვადებში ირანმა პირობები დაარღვიოს. ირანის ინტერესები და პასუხისმგებლობები რომც 

არ გავითვალისწინოთ, დასავლეთი მნიშვნელოვან ბერკეტს ფლობს ხელშეკრულების დარღვევის 

მცდელობის პრევენციისთვის. ეს ბერკეტი არის შეთანხმებით განსაზღვრული უფლება, რომ დასავლეთმა 

თვალ-ყური ადევნოს ირანის მოქმედებას ბირთვულ წარმოებაში. გაეროს უშიშროების საბჭოს მოთხოვნით, 

ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტო (IAEA) ხელშეკრულების მოქმედების მთელი პერიოდის 
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განმავლობაში დააკვირდება ირანში ამ მხრივ მიმდინარე პროცესებს. გაეროს გენერალური მდივნის 

განცხადებით, დაკვირვების პროცესებში უშიშროების საბჭოც მიიღებს მონაწილეობას და ყოველ ექვს 

თვეში გამოაქვეყნებს ანგარიშს. ეს მექანიზმი რომ მოქმედებს, ამაზე მეტყველებს გაეროს უშიშროების 

საბჭოს მიერ გამოქვეყნებული კვლევის შედეგები, რომლის მიხედვითაც ირანი პირობებს ასრულებს 

შემდეგ ობიექტებთან და საკითხებთან დაკავშირებით: 

• არაკის მძიმე წყლის რეაქტორი; 

•  მძიმე წყლის წარმოების ქარხნები; 

•  ურანის გამამდიდრებელი სამუშაოები; 

•  ცენტრიფუგების წარმოება და განვითარება; 

• ფორდოუს საწვავის გამამდიდრებელი ქარხანა. 

 

 

მოხსნილი  სანქციები 

 

   ხელშეკრულების იმპლემენტაციის (16 იანვარი, 2016) შემდეგ მოიხსნა ევროკავშირისა და აშშ-ის მიერ 

დაწესებული სავაჭრო და ნავთობზე ინვესტირების სანქციები, ასევე ნავთობქიმიურ ნაწარმზე, მეტალზე, 

გემთმშენებლობის, საბანკო სადაზღვეო და სხვა ფინანსურ მომსახურებაზე დაწესებული შეზღუდვები. 

აშშ-ის მიერ მოიხსნა აკრძალვები ვიზებზე და ამერიკული კორპორაციების მიერ ირანში ბიზნესის 

წარმოების უფლებაზე. შეთანხმების ფარგლებში, აშშ-მა ირანს გადაუხადა დაახლოებით $1.7 მილიარდი, 

რომელიც მოიცავს შაჰ ფეჰლევის მიერ ამერიკული იარაღის შესყიდვის მიზნით ამერიკისთვის 

გადახდილი $400 მილიონს, რადგან 1979 წელს ირანში რევოლუციის პირობებში იარაღის ტრანზაქცია ვერ 

დასრულდა.  

   თუმცა ეს არ არის ყველა სანქცია, რომელიც წლების განმავლობაში მოქმედებდა ირანის წინააღმდეგ. აშშ 

და ევროკავშირი, გარანტიების დატოვების მიზნით, ირანის მიმართ არ აუქმებენ აქამდე დაწესებულ ყველა 

სანქციას.   

 

წინააღმდეგობები და მოსალოდნელი საფრთხეები 

 

   ხელშეკრულების მოწინააღმდეგეთა ერთი არგუმენტი არის ის, რომ ბირთვული იარაღის შექმნის 

შესაძლებლობის აღკვეთის პირობებში, ირანმა, შესაძლოა, სამხედრო შეიარაღება გაზარდოს, რათა უფრო 

თავდაცვისუნარიანი იყოს და არ შეუსუსტდეს პოზიციები რეგიონში. ამან კი, შეიძლება, რეგიონში ახალი 

კონფრონტაციის საფრთხეები შექმნას. ახლო აღმოსავლეთის ბრიფინგზე (MEB) გამოითქვა მოსაზრება, რომ 

პრობლემა ისაა, რომ ირანი როგორც ბირთვული იარაღის, ისე საერთაშორისო სანქციების გარეშე უფრო 

აგრესიული იქნება რეგიონული მასშტაბით, ვიდრე შეთანხმების ხელმოწერამდე.  ამის მიზეზი კი მისი 

რეგიონული ამბიციების ზრდა და საკუთარი თავის ერთ-ერთ უძლიერეს სახელმწიფოდ მიჩნევა იქნება.  

   ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში ირანის ბირთვულ შეთანხმებას თითქმის ერთგვაროვანი რეაქციები 

მოჰყვა, რაც, სავარაუდოდ, გამოიწვია გეოპოლიტიკურმა ამბიციებმა, ეკონომიკურმა კონკურენციამ, 

პირადმა პოლიტიკურმა ამბიციებმა და სტრატეგიულმა ალიანსებმა. ისრაელისა და არაბული 

ქვეყნებისათვის ბირთვული შეთანხმების შემდეგ დასავლეთთან გაღრმავებული ურთიერთობები, 

შედეგად კი ირანის ცნობა რეგიონის უძლიერეს სახელმწიფოდ არც ისე სასიხარულო სიახლეა. ისრაელის 

პრემიერ მინისტრმა, ბენიამინ ნეთანიაჰუმ ირანის ბირთვულ შეთანხმებას ისტორიული შეცდომა უწოდა. 

ისრაელი წლების მანძილზე ამერიკის შეუცვლელი მოკავშირე იყო რეგიონში, შეთანხმების შედეგად კი 

ირანის დაახლოება ამერიკასთან ამცირებს ისრაელის სტრატეგიულ მნიშვნელობას ამერიკისთვის. ეს 

შეთანხმება სპარსეთის ყურის არაბული სახელმწიფოებისთვისაც, ისრაელის მსგავსად, რეგიონში 

პოზიციების ნაწილობრივ შესუსტებას ნიშნავს (თუმცა მათ მხარდაჭერა გამოხატეს შეთანხმების მიმართ). 

ეს გარემოებები ირანსა და ამ ორ სახელმწიფოს შორის შესაძლოა დაპირისპირების გამწვავების მიზეზად 

იქცეს. კონფლიქტი კი ყველა მხარისთვის უკიდურესად საზიანო იქნება, თუმცა, იქიდან გამომდინარე, რომ 

სამივე მხარე ფლობს მაღალტექნოლოგიურ საბრძოლო აღჭურვილობასა და შეიარაღებას,  ასეთ პირობებში 
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კი ომს აუცილებლად მოჰყვება ქვეყნების შიდა ინფრასტრუქტურისა და ინდუსტრიული 

შესაძლებლობების რღვევა, რომ აღარაფერი ვთქვათ ადამიანურ მსხვერპლზე, ნაკლებად სავარაუდოა, რომ 

ეს ქვეყნები ასეთ მსხვერპლზე წავლენ და ომს წამოიწყებენ.  

  კიდევ ერთი საფრთხე, რომელზეც ხელშეკრულების კრიტიკოსები საუბრობენ, არის ის, რომ 

ხელშეკრულების ფარგლებში ირანმა უკვე მიიღო 170 თვითმფრინავი ეროვნული ავიახაზებისთვის. ამ 

ფაქტს აშშ-ის კონგრესის ნაწილი საფრთხედ მიიჩნევს და იხსენებს, რომ ირანი კომერციულ 

თვითმფრინავებს იყენებდა ყუმბარებისა და იარაღის ტერორისტებისთვის მისაწოდებლად.   

   ხელშეკრულებისთვის საფრთხედ შეიძლება იქცეს აშშ-ის ახლად არჩეული პრეზიდენტის ქმედებაც, 

რომელმაც წინასაარჩევნო კამპანიის დროს განაცხადა, რომ ირანის ბირთვულ შეთანხმებას გააუქმებდა 

პრეზიდენტობის პირველივე დღესვე.  თუმცა ამ საფრთხეებზე საუბარი ჯერჯერობით არარეალურია, 

რადგან აშშ-ის გარდა ხელშეკრულების მეორე მხარეს უშიშროების საბჭოს დანარჩენი ოთხი წევრი და 

გერმანია დგანან.  

   აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ არც ირანის მმართველ წრეებშია აზრთა ერთგვაროვნება ბირთვულ 

შეთანხმებასთან დაკავშირებით. ირანის პოლიტიკურ ცხოვრებაში მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ქვეყნის 

რელიგიური ლიდერი, ამჟამად ალი ხამენეი, რომელიც პრეზიდენტისგან განსხვავებით, მიიჩნევს და 

ამბობს, რომ გასული დროის განმავლობაში ხელშეკრულებას რამე მნიშვნელოვანი სასიკეთო გავლენა არ 

მოუხდენია ირანელთა ცხოვრებაზე. 

 

რატომ არის მნიშვნელოვანი JCPOA(Joint Comprehensive Plan Of Action)? 

 

   ხელშეკრულების მომხრეებს არაერთი არგუმენტი აქვთ იმის დასამტკიცებლად, თუ რატომ არის 

მნიშვნელოვანი ირანის ბირთვული შეთანხმება, როგორც რეგიონული, ასევე საერთაშორისო 

უსაფრთხოების კუთხით. ირანის ბირთვულ შეთანხმებას მსოფლიოს 100-ზე მეტმა ქვეყანამ დაუჭირა 

მხარი, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს ხელშეკრულება ირანის მიერ ბირთვული იარაღის შექმნის 

პრევენციის საუკეთესო საშუალებად მიიჩნევა.  

   მთავარი არგუმენტი და პასუხი კითხვაზე, თუ რატომ არის ირანის მიერ ბირთვული იარაღის შექმნა 

დიდი საფრთხე და შესაბამისად, რატომ ენიჭება ბირთვულ შეთანხმებას ამხელა მნიშვნელობა, არის 

გლობალური საფრთხეების თავიდან აცილება - თუ ირანი ბირთვულ იარაღს შექმნის, მას ექნება იმის 

საშუალება, რომ პარტნიორებთან, მეზობლებთან თუ სხვა სახელმწიფოებთან ურთიერთობისას დაშინების 

პოლიტიკა გამოიყენოს და ამ გზით შეძლებს თავისი ყოველგვარი საგარეო ინტერესის განხორციელებას. 

    გარდა ამისა, განიხილებოდა ვარაუდიც, რომ თუ ირანი ბირთვულ იარაღს შექმნიდა, იგი ტერორისტულ 

ორგანიზაციებსაც მოამარაგებდა და ამერიკას, თავის უმთავრეს მოწინააღმდეგესაც, უფრო მწვავედ 

დაუპირისპირდებოდა. ზემოთქმულიდან გამომდინარე, ცხადი ხდება, რომ ირანთან ბირთვულ 

შეთანხმებას საერთაშორისო მნიშვნელობა აქვს.  

   მიუხედავად თავიანთი რეგიონული ამბიციებისა, საუდის არაბეთმა და ეგვიპტემ მხარი დაუჭირეს 

ირანის ბირთვულ შეთანხმებას, როგორც რეგიონში სტაბილურობის შენარჩუნების ერთ-ერთ აუცილებელ 

წინაპირობას. ისინი ასევე აცხადებენ, რომ ამ შეთანხმების შედეგად, რეგიონში ამერიკის როლი 

შემცირდება და რეგიონის ქვეყნები ამერიკისგან მეტად დამოუკიდებლები გახდებიან. 

    ირანის ბირთვული შეთანხმება მნიშვნელოვანია იმ მხრივაც, რომ საუდის არაბეთს შეთანხმებამდე 

არაერთხელ გამოუთქვამს ბირთვული იარაღის ფლობის სურვილი ირანთან ძალთა ბალანსის მიზნით. 

ამას ადასტურებს 2015 წლის მაისში სამხრეთ კორეაში ვიზიტისას საუდის არაბეთის ინტელიგენციის 

ლიდერის, თურქი ალ ფაიზალის განცხადება: „რაც ექნება ირანს, ის გვექნება ჩვენც“.   

   განხილული გარემოებებიდან და არგუმენტებიდან გამომდინარე, ნათელია, რომ ირანის ბირთვული 

შეთანხმება მრავალმხრივ მნიშვნელოვანი ხელშეკრულებაა.  
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ხელშეკრულების იმპლემენტაციის შედეგები 

 

  კრიტიკის მიუხედავად, საერთაშორისო საზოგადოებისთვის ცხადია ხელშეკრულებით მიღწეული 

შედეგები. 2016 წლის 18 ივლისს, გაეროს გენერალური მდივნის მოხსენებაზე ბირთვული შეთანხმების 

იმპლემენტაციის საკითხთან დაკავშირებით აშშ-ის წარმომადგენელმა, სამანტა ფაუერმა განაცხადა, რომ 

მიუხედავად კრიტიკისა და წინააღმდეგობისა, ირანთან ბირთვული შეთანხმება შედგა: გასული ერთი 

წლის განმავლობაში ირანმა ცენტრიფუგების ორი მესამედის დემონტაჟი მოახდინა და არაკის 

პლუტონიუმის რეაქტორის ბირთვი ცემენტით ამოავსო. გამდიდრებული ურანის 98%  უკვე გატანილია 

ქვეყნის ტერიტორიიდან. მის ფაუერის განცხადებით, შეთანხმების შედეგად ირანის გზა ბირთვული 

იარაღის შექმნისკენ მოჭრილია და მსოფლიო მეტად უსაფრთხოა დღეს, ვიდრე ერთი წლის წინ. თუმცა ამ 

პროგრესს და მიღწეულ წარმატებას სჭირდება შენარჩუნება კოლექტიური მუშაობის გზით, რაც 

დამოკიდებულია გაეროს უშიშროების საბჭოზე, გენერალურ სამდივნოსა და შეთანხმების წევრ თითოეულ 

ქვეყანაზე, რომ თავიანთი წვლილი შეიტანონ რეზოლუციის იმპლემენტაციის პროცესში.  

   შეთანხმებიდან ერთ წელზე მეტი დროის შემდეგ ირანის ეკონომიკა საგრძნობლად გაუმჯობესდა.  

აღსანიშნავია, რომ ირანის ნავთობის ექსპორტი ერთი მეორედით გაიზარდა. ირანის ეკონომიკური ზრდა 

ხელშეკრულების მოწერიდან ერთი წლის შემდეგ შეადგენდა 0.7%-ს. მომდევნო წელს კი ამ მაჩვენებლის 

3.7%-მდე გაზრდას ვარაუდობენ. ინფლაციის მაჩვენებელი 12%-ია, მაშინ, როცა 2012 წელს იგი 45%-ს 

შეადგენდა.  

   აღსანიშნავია, რომ ისრაელი, მიუხედავად რადიკალური მოწინააღმდეგე პოზიციებისა, ხელშეკრულების 

დადებიდან 17 თვის შემდეგ ამბობს, რომ ხელშეკრულების შედეგი არის გაზრდილი უსაფრთხოება. 

ისრაელის დამოკიდებულებას მოწმობს ერთ-ერთ ებრაულ ჟურნალში გამოქვეყნებული სტატიის სათაური 

„ერთი წლის შემდეგ ირანი კვლავ ცუდია, ირანის ხელშეკრულება კი - კარგი“.  

   აღნიშნულიდან გამომდინარე, ცხადი ხდება, რომ ხელშეკრულებას უფრო მეტი მომხრე გამოუჩნდა. ეს კი 

ხელშეკრულების გეგმიურად განხორციელების აშკარა და დადებითი შედეგია.  

    

 

დასკვნა 

  ზემოთ განხილული მოხსნილი ეკონომიკური სანქციების, ირანის ბოლოდროინდელი ეკონომიკური 

წინსვლის, დასავლეთთან რეინტეგრაციისა და გაუმჯობესებული ურთიერთობების, აგრეთვე რეგიონის 

ლიდერის სტატუსის მოპოვების ფონზე, ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ირანი ხელშეკრულებას დაარღვევს. 

რაც შეეხება ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გასვლის შემდგომ ქმედებებს, შეგვიძლია ვივარაუდოთ, 

რომ ირანის ბირთვული პროგრამის აღდგენა, რომელიც ქვეყანას ბირთვული იარაღის წარმოების 

საშუალებას მისცემდა,  უკვე განხორციელებული და დაგეგმილი სამუშაოების შემდეგ ძალიან რთული 

იქნება. თეთრი სახლის განცხადებით, ხელშეკრულებამდელ პირობებში ირანს ბირთვული იარაღის 

საწარმოებლად მხოლოდ 2-3 თვე დასჭრდებოდა, დღეს კი აქამდე მისასვლელი ყველა გზა მოჭრილია, 

რადგან ქვეყნიდან გატანილია იარაღის წარმოებისთვის საჭირო ურანის 98% და ასევე აუცილებელი 

ელემენტის, პლუტონიუმის წარმოება საერთოდ შეწყვეტილია ხოლო ქარხნები - დეზორგანიზებული. 

გასათვალისწინებელია პროგნოზები ირანის ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლებთან დაკავშირებით - 

სავარაუდოა, რომ ამგვარ ეკონომიკურ განვითარებას ირანი საფრთხეში არ ჩააგდებს და არ აწარმოებს 

ბირთვულ იარაღს, რომელიც რეგიონული ლიდერობისა და ერთ-ერთ უძლიერეს სახელმწიფოდ 

ჩამოყალიბებისთვის სჭირდებოდა.   

   ბირთვული შეთანხმებისა და ბირთვული კლუბის პერსპექტივების შეფასებისას აუცილებელია შევეხოთ 

იმ საკითხსაც, რომელიც წლების განმავლობაში აფერხებდა შეთანხმების მიღწევას - ირანის ყოფილი 

პრეზიდენტი, მაჰმუდ აჰმადინეჯადი ფიქრობდა, რომ ის დასავლეთთან ბირთვულ შეთანხმებას ვერ 

მიაღწევდა. აჰმადინეჯადი მტკიცედ იცავდა ნაციონალისტურ იდეებს და უარყოფდა დასავლეთის 

პირობებს რადგან ეს ყველაფერი ირანს დაასუსტებდა. ქვეყნის ამგვარი პოზიციები შეიცვალა ახალი 

პრეზიდენტის არჩევისთანავე. ყოველივე ზემოთ აღნიშნული მეტყველებს იმაზე, რომ ხელშეკრულების 
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სიმტკიცესა და ირანის, როგორც ბირთვული სახელმწიფოს მომავალზე საუბარი შეუძლებელია იმის 

გაუთვალისწინებლად, თუ როგორი იქნება ირანის მთავრობის საგარეო პოლიტიკა. თუმცა, როგორც უკვე 

აღვნიშნე, ირანმა უკვე მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგა ბირთვული პოლიტიკის შესუსტებისკენ და მის 

აღსადგენად უამრავი ძალისხმევა და ენერგია დასჭირდება. ეს ძალისხმევა და მცდელობა, შესაძლოა, 

დასავლეთთან კონფრონტაციის ახალ მიზეზად იქცეს, რაც კიდევ უფრო შეაფერხებს ირანის მცდელობას, 

შეუერთდეს მსოფლიოს ბირთვულ კლუბს.  

   ასე რომ, დასავლეთის მობილიზება, ეფექტიანი მონიტორინგი და ირანის მიერ უკვე გადადგმული 

ნაბიჯები მეტყველებს, რომ ხელშეკრულება მართლაც ეფექტიანი და გრძელვადიანია. ირანის მიერ 

ბირთვული იარაღის შექმნაზე ხელის აღება კი რეგიონის მშვიდობიანობას უზრუნველყოფს იმ კუთხით, 

რომ რეგიონის ქვეყნებს ძალთა ბალანსის დამყარების მიზნით ბირთვული იარაღის შექმნის მცდელობა 

აღარ ექნებათ.  

   საბოლოო ჯამში, ხელშეკრულების მოწინააღმდეგეთა არგუმენტების გაბათილებისა და დღევანდელი 

ვითარებიდან გამომდინარე, შეთანხმების ხელმოწერიდან 17 თვის თავზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ირანის 

ბირთვული შეთანხმება რეგიონული და მსოფლიო მშვიდობის ხელშემწყობი ისტორიული ნაბიჯია და იგი 

ირანის მიერ ბირთვული იარაღის არა გადავადების, არამედ მის შექმნაზე უარის თქმის ერთგვარ გარანტად 

შეიძლება ჩაითვალოს, რის შედეგადაც, სავარაუდოდ,  მსოფლიოს ბირთვული კლუბიც აღარ 

გაფართოვდება.  
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აბსტრაქტი 

 

2014 – 2015 წლებში მსოფლიოში მკვეთრი ეკონომიკური ცვლილებების პერიოდი დაიწყო. 

ნავთობის, გაზის, სპილენძის, ვერცხლისა და ოქროს საერთაშორი ბაზრებზე სწრაფი ტემპით დაიწყო 

ფასების დაცემა. უარყოფითად შეიცვალა პოლიტიკური კლიმატიც, რაც გამოწვეული იყო 2014 წელს 

რუსეთის ფედერაციის მიერ უკრაინის ტერიტორიის ოკუპაციით და ამ ორ ქვეყანას შორის დაწყებული 

სამხედრო დაპირისპირებით. დაიძაბა სიტუაცია სირიაშიც, სადაც 2011 წლიდან მიმდინარეობს 

სამოქალაქო ომი, თუმცა მხოლოდ უკანასკნელ წლებში მიიპყრო განსაკუთრებული ყურადღება როგორც 

დასავლეთის, ასევე რუსეთის მხრიდან. 

 შედეგად კავკასიის რეგიონში, მასში შემავალი ქვეყნების ეკონომიკების სპეციფიკიდან 

გამომდინარე, შეიქმნა რთული ეკონომიკური ვითარება, რამაც სერიოზული გავლენა იქონია 

საქართველოს ეკონომიკის რიგ სექტორებზე. ნაშრომი, შეისწავლის რეგიონში განვითარებული 

ცვლილებების ზეგავლენას საქართველოს ეკონომიკაზე, რისთვისაც გამოყენებულია ეკონომეტრიკული 

ანალიზი უმცირეს კვადრატთა მეთოდის (OLS) სახით. ყურადღება გამახვილებულია ექსპორტ-იმპორტის 

მაჩვენებლებზე.  ასევე სხვადასხვა ქვეყნისათვის შეფასებული და წარმოდგენილია ჰერფინდალ-ჰირშმანის 

ინდექსი (HHI) ექსპორტის დივერსიფიცირების დასადგენად. რეგიონად კი მოიაზრება შემდეგი ქვეყნები: 

სომხეთი, რუსეთი და აზერბაიჯანი.  

ჩატარებულმა კვლევამ დაადასტურა, რომ საქართველო, როგორც მცირე ღია ტიპის ეკონომიკა, 

მკვეთრად რეაგირებს საგარეო ეგზოგენურ შოკებზე და მომავალში მსგავსი რისკებისგან თავის დაცვა 

მხოლოდ სტაბილური, გრძელვადიანი და მდგრადი ეკონომიკური ზრდითაა შესაძლებელი.  

 

საკვანძო სიტყვები: ექსპორტი, იმპორტი, ტრანსფერები, ეკონომიკური ზრდა. 

 

 

Abstract 

In 2014 – 2015 in the world there became a period of sharp economic changes. International prices of oil, natural gas, 

iron, silver and gold started declining with the fast speed. Negatively changed the political climate as well, which was 

caused by Russian Federation occupation of Ukraine territory after which started a military conflict between these two 

countries and resulted to imposing economic sanctions on Russia. The situation tensioned in Syria too, where civil war 

have been going since 2011, but only last years attracted special attention as from west as from Russia.  

As a result, in Caucasus, based on the specifications of regional economies, the economic situation have worsened, 

which had a serious influence on the sectors of Georgian economy. This paper examines impact of regional changes on 

Georgian economy, for which is used econometric analyze based on ordinary least square method. Special attention is 

paid to export-import indicators. Also you will find Herfindahl-Hirschman indexes to assess the diversification degree of 

export. The region is thought to be Armenia, Russia and Azerbaijan. 

Conducted research proved that Georgia, as a small open economy, reacts sharply to the external exogenous shocks 

and that only stable, long-term and sustainable economic growth can defend the country from such risks.   
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შესავალი 

გასული საუკუნის 90-იანი წლების დასაწყისში მსოფლიოში პოლიტიკურ-ეკონომიკური პროცესები 

მნიშვნელოვნად შეიცვალა. სოციალისტური იდეის სახელს ამოფარებული მძლავრი სამხედრო 

გაერთიანება, რომელიც საბჭოთა კავშირის სახელით გვევლინებოდა, დაიშალა. მასში შემავალ ყოფილ 

სახელმწიფოებს უკვე შეეძლოთ დამოუკიდებელი მთავრობების არჩევა, რაც მოხდა კიდეც. ქვეყნების 

უმრავლესობამ დაიწყო ეკონომიკური რეფორმების გატარება, თუმცა ამ ცვლილებებმა ყველგან კრახი 

განიცადა. ერთ-ერთი მიზეზი თუ რატომ არ დაიწყო ეკონომიკური აღმავლობა საბჭოთა კავშირის ქვეყნებს 

შორის მეტისმეტი ინტეგრაცია იყო, რომლის ცენტრს მოსკოვი წარმოადგენდა (Szelenyi, 1998). ძველი 

კონტაქტების მოშლის შემდეგ კი საბაზრო მიწოდების ჯაჭვი მოიშალა, რასაც მოჰყვა სწრაფი ეკონომიკური 

დაღმავლობა. მისმა მასშტაბებმა აშშ-ს დიდი დეპრესიის დროინდელ უკუსვლას გადააჭარბა (Ichimura , 

Tsuneaki , & James , 2009). ბუნებრივია რეცესიაში ჩავარდა კავკასიის რეგიონიც: საქართველო, რუსეთი, 

სომხეთი და აზერბაიჯანი. მეტიც, გამძაფრდა პოლიტიკური სიტუაცია, რასაც მოყვა შეიარაღებული 

კონფლიქტი აფხაზეთში, სამაჩაბლოსა და ყარაბაღში.  აღნიშნული 4 ქვეყნის მშპ-ს ზრდა 1989-2000 წლებში 

გამოსახულია გრაფიკ 1-ზე.  

 
რეგიონის ქვეყნების ეკონომიკური ზრდა 1989-2000 წლებში 

გრაფიკი 1.                                                                                                             წყარო: მსოფლიო ბანკი.  

 

შედეგად, მსოფლიო ბანკის მონაცემებით, 2000 წლის ბოლოსთვის საქართველო აწარმოებდა 2,67-

ჯერ უფრო ნაკლებ პროდუქციასა და მომსახურებას, ვიდრე 1990 წელს. ანალოგიური მაჩვენებელი 

სომხეთისთვის 1,47-ს შეადგენს; აზერბაიჯანისათვის 1,7-ს, ხოლო რუსეთისათვის 1,49-ს.  

21-ე საუკუნის დასაწყისი წინა ასწლეულის ბოლო დეკადასთან შედარებით უკეთესი აღმოჩნდა, 

რაც რეგიონის ქვეყნების ეკონომიკურ ზრდაშიც გამოიხატებოდა. აზერბაიჯანის საშუალო ეკონომიკურმა 

ზრდამ მსოფლიო ბანკის მონაცემებით 2001-2007 წლებში 18,26% შეადგინა, სომხეთმა 12,58%-ს მიაღწია, 

საქართველომ 8,36%-ს, ხოლო რუსეთმა კი 6,76%-ს. შესაბამისად, გაიზარდა ამ ქვეყნებს შორის ვაჭრობა. 

ღია მცირე ეკონომიკებისათვის, ისეთი, როგორიც საქართველოა, გრძელვადიანი სტაბილური 

ეკონომიკური ზრდისათვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ექსპორტის ხელშეწყობა. ამ წლებში 

მართლაც გაიზარდა ექსპორტი, თუმცა შემოსავლების ზრდასთან ერთად ბუნებრივი და თანმხლები 

პროცესი იყო იმპორტის ზრდაც, რაც სავსებით ბუნებრივია ქვეყანაში შემოსავლების ზრდიდან 

გამომდინარე. შედეგად საქართველოს სავაჭრო სალდო მთელი პერიოდის განმავლობაში და დღესაც 
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უარყოფითია.  აღსანიშნავია, რომ 1995-2015 წლებში საშუალოდ საქართველოს ექსპორტის 34% სწორედ 

რუსეთ, სომხეთსა და აზერბაიჯანზე მოდის. განსაკუთრებით მაღალი მაჩვენებელი ფიქსირდება 1995-1998 

წლებში, როდესაც ამ ქვეყნებში ექსპორტი მთელი ექსპორტის 50%-ზე მეტიც კი არის, რაც იმას ნიშნავს, 

რომ ამ პერიოდში ქვეყნის ექსპორტი ძალიან არადივერსიფიცირებული იყო. ხაზგასასმელია, რომ 2006 

წელს რუსეთის ფედერაციამ საქართველოს ემბარგო დაუწესა, რომელიც 2013 წელს მოიხსნა. გრაფიკ 2-ზე 

ნაჩვენებია თითოეული ქვეყნის  პროცენტული წილის დინამიკა საქართველოს ექსპორტში წლების 

განმავლობაში.  

რეგიონის ქვეყნების წილი ექსპორტში 1995-2015 წლებში        

 
გრაფიკი 2                                               წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური     

                   

როგორც გრაფიკიდან ჩანს, ბოლო წლების განმავლობაშიც სომხეთი და აზერბაიჯანი ქვეყნის 

მნიშვნელოვან საექსპორტო პარტნიორებს წარმოადგენენ. 2006-2013 წლებში დადგენილი ემბარგოს გამო 

რუსეთის წილი შედარებით მცირეა. თუმცა 2013 წელს აღნიშნული შეზღუდვის მოხსნის შემდეგ ექსპორტი 

რუსეთის მიმართულებით მკვეთრად გაიზარდა, რაც იმის დასტურია, რომ რუსეთის ბაზარი 

საქართველოსათვის მნიშვნელოვანი საექსპორტო წყაროა.  

ეროვნული ვალუტისა და ზოგადად მაკროეკონომიკური სტაბილურობის შესანარჩუნებლად 

უმნიშვნელოვანეს პირობას წარმოადგენს ფულადი ნაკადების მოძრაობის უზრუნველყოფა, 

განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც საქართველოში სავაჭრო ბალანსის დეფიციტის მნიშვნელოვანი 

დაფინანსების წყაროს ტრანსფერები წარმოადგენს. გასული საუკუნის 90-იან წლებში კატასტროფულად 

დამძიმდა სოციალურ-ეკონომიკური ფონი, რამაც გამოიწვია მოსახლეობის გადინება ქვეყნის საზღვრებს 

გარეთ. მკვეთრად გამოხატული იყო მიგრაცია რუსეთისაკენ. შედეგად რუსეთიდან გამოგზავნილი 

ტრანსფერების ოდენობა ქართული ეკონომიკის მნიშვნელოვანი ნაწილი გახდა. საქართველოს ეროვნული 

ბანკის მონაცემებით ტრანსფერების ფარდობა სავაჭრო დეფიციტთან 2000-2015 წლებში საკმაოდ მაღალია. 

საშუალო მაჩვენებელი -0,45-ია1. უმაღლესი მაჩვენებელი ფიქსირდება 2013 წლის მესამე კვარტალში, 

რომელიც -1,03-ია. ამ პერიოდში მიმდინარე ტრანსფერებმა თითქმის 366 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინდა, 

ხოლო სავაჭრო დეფიციტმა დაახლოებით 346 მლნ. წმინდა გადმორიცხვების2 ძირითადი ნაწილი 

რუსეთის ფედერაციიდან იგზავნება, რაც გრაფიკ 3-ზეც ნათლად იკვეთება, სადაც ნაჩვენებია ქვეყნების 

პროცენტული წილი მთლიან წმინდა ტრანსფერებში,  

                                                           
1 მინუს ნიშანი განპირობებულია იმით, რომ სავაჭრო ბალანსი უარყოფითია. 
2 იგულისხმება ქვეყანაში ჩარიცხვებსა და ქვეყნიდან გადარიცხვებს შორის სხვაობა. 
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2013, 2014 და 2015 წლებში რუსეთის წმინდა ტრანსფერებმა შეადგინა $750 მლნ, $636,4 მლნ. და $355 

მლნ. დოლარი, შესაბამისად.  

 

ქვეყნების პროცენტული წილი მთლიან წმინდა ტრანსფერებში 

 
გრაფიკი 3.                                                                                წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი 

 

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები (პუი) ეკონომიკური ზრდისა და ფულადი შემოდინებების 

უზრუნველყოფის კიდევ ერთი საშუალებაა. მისი უკანასკნელი წლების ტენდენცია მოცემულია ცხრილ 1-

ში, სადაც მოცემულია თითოეული ქვეყნის პროცენტული წილი საქართველოს პუი-ში.  

 

ქვეყნების წილი საქართველოს პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებში 

 2013 2014 2015 

დიდი ბრიტანეთი 5,9% 6,1% 24,7% 

აზერბაიჯანი 8,7% 19,4% 35,1% 

სომხეთი 0,4% 0,7% 0,8% 

რუსეთი 0,2% 4,7% 3,0% 

ცხრილი 1.                                               წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური                       

როგორც ზემოთ წარმოდგენილი ცხრილიდან იკვეთება 2013, 2014 და 2015 წლების განმავლობაში 

პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებში ყველაზე დიდი წილი მეზობელ აზერბიჯანზე მოდის. ანალოგიურ 

წლებში აღნიშნული ქვეყნიდან განხორციელებული პუი შეადგენდა $81,94 მლნ; $341,4 მლნ და $549,56 

მლნ-ს, შესაბამისად, რაც კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს საქართველოს რეგიონზე დამოკიდებულებას. 

 

 ფასების დაცემა 

2014 წლის დასაწყისში ნედლი ნავთობის სპოტ ფასი 103 აშშ დოლარის ფარგლებში მერყეობდა,  

ერთი წლის შემდეგ კი $50-მდე დაეცა, 2016 წლის დასაწყისში ამ ბუნებრივი რესურსის ფასი $30-ის 

ფარგლებშიც კი მერყეობდა, რის შემდეგაც ერთი ბარელი ნავთობის ფასმა დაიწყო ზრდა და დღეს კვლავ 

50 აშშ დოლარის ფარგლებში მერყეობს. მიმდინარე პერიოდში ხსენებული რესურსის ფასის მკვეთრი 

დაცემა შეიძლება შევადაროთ 2008-2009 წლებში განვითარებულ მოვლენებს, როდესაც ნავთობის 
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რეალური ფასი $102-დან $60-მდე შემცირდა, ისევე, როგორც 1986 წელს, როდესაც ანლოგიური 

მაჩვენებელი 1985 წელთან შედარებით 50%-ით შემცირდა. ნავთობის ბაზარზე 2014 წელს დაწყებული 

ცვლილებები უეცარი აღმოჩნდა ბაზრის მონაწილეებისათვის, რასაც მოწმობს ნავთობის 2014-2015 წლებში 

სპოტ და ფიუჩერს ფასებს შორის განსხვავებაც (Husain, 2015). მაგალითად, მაშინ, როდესაც 2015 წლის 

იანვარ-თებერვალში ბრენტის ტიპის ნავთობის სპოტ ფასი $50-ის ქვემოთ იყო, ოთხ წლიანი ფიუჩერსი 

$72-ის ფარგლებში მოძრაობდა.  

მსგავსი ტენდენცია გამოიკვეთა ბუნებრივი აირის შემთხვევაშიც. თუკი 2014 წლის დასაწყისში მისი 

ფასი ერთი მილიონი ბრიტანული თერმული ერთეულის (MMBtu3) ფასი 6 აშშ დოლარს აღწევდა, ორ 

წელიწადში $2-ზე ქვემოთ ჩამოვარდა. დღეს კი $3 დოლარის ფარგლებშია. 

მკვეთრი კლებადი ტრენდი გამოიკვეთა მეტალების ბაზრებზეც; ოქროს ფასმა კიდევ უფრო ადრე 

დაიწყო დაცემა, 2013 წლის იანვარ-თებერვლისთვის 1 უნცია ოქროს ფასი $1600-ის ფარგლებში იყო. 2016 

წლამდე საბაზრო ფასი კლებას განაგრძობდა და აღნიშნული წლის ბოლოსთვის 1060 აშშ დოლარამდეც კი 

დაეცა, რის შემდეგადაც ფასმა დაიწყო აღმასვლა, მაგრამ თავდაპირველ ნიშნულთან შედარებით 40%-იანი 

კლება ფიქსირდება. ოქროს მსგავსად, ვერცხლის ბაზარზეც 2013 წელს დაიწყო კლებადი ტრენდი, მისი 

მიმდინარე ფასიც თითქმის 40%-ით შემცირდა. სპილენძის შემთხვევაში 2013 წლისთვის 1 კგ.-ის ფასი $163 

იყო, დღეს კი $113-ია. ცვლილებები შეეხო სოფლის მეურნეობის ბაზარსაც. მაგალითად, 1 ბუშელი 

ხორბლის ფასმა 2013-2016 წლებში 50%-ანი დაცემა განიცადა.   

 

დასავლეთის სანქციები რუსეთს 

 

2014 წელს უკრაინაში სახალხო გამოსვლების შედეგად გადაყენებული მთავრობის შემდეგ 

რეგიონში პოლიტიკურმა ვითარებამ პიკს მიაღწია, რასაც, საბოლოო ჯამში, მოყვა რუსეთ-უკრაინას შორის 

შეიარაღებული კონფლიქტი, რომელიც დღესაც მიმდინარეობს. რუსეთმა მოახერხა უკრაინის გარკვეული 

ტერიტორიის ანექსია. განსაკუთრებით გამოსაყოფია ყირიმის, როგორც მნიშვნელოვანი სამხედრო 

ლოკაციის, მითვისება. აღნიშნული ქმედება დასავლეთის მიერ უარყოფითად იქნა შეფასებული, რის 

შედეგადაც ევროპისა და აშშ-ს მხრდიდან დაწესდა სანქციები რუსეთის მიმართულებით, რაც 

გულისხმობდა რუსეთის გარკვეული მოქალაქეებისთვისა და კომპანიებისათვის ანგარიშების გაყინვასა 

და ტრანზაქციების აკრძალვას. აგრეთვე დასავლურ კომპანიებს, რომლებიც ნავთობის მოპოვებაში არიან 

ჩართულნი, აეკრძალათ როგორც რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე საქმიანობა, ასევე რუსეთში 

მოსახურებისა და ტექნოლოგიის ექსპორტი. თავის მხრივ, რუსეთის ხელისუფლებამ ემბარგო დაადო 

იმპორტირებულ პროდუქციას. ასეთი ქვეყნები იყო: აშშ, ნორვეგია, კანადა, ავსტრალია და ევროკავშირი. 

შემოღებული ემბარგო კი ძირითადად ითვალისწინებდა შეზღუდვებს საკვებ-სამომხმარებლო 

პროდუქციაზე.   

 

 

კონცენტრაციის დონე 

 

ზემოთ აღნიშნულმა ვითარებამ სერიოზული ცვლილებები შეიტანა კავკასიის რეგიონში. საქმე ისაა, 

რომ როგორც რუსეთის, ასევე აზერბაიჯანის ექსპორტის დიდი ნაწილი ბუნებრივ რესურსებზე, 

ძირითადად ნავთობსა და ნავთობპროდუქტებზე, მოდის. რუსეთის შემთხვევაში 2013, 2014 და 2015 

წლებში ნედლი, გადამუშავებული ნავთობისა და გაზის ექსპორტის საშუალო მაჩვენებელმა მთელი 

ექსპორტის 61% შეადგინა. აზერბაიჯანის შემთხვევაში კი 92,5%. აქვე აღსანიშნავია, რომ აზერბაიჯანის 

                                                           
3 1 MMBtu= 28,263682 მ3. 
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ექსპორტში ნედლ ნავთობს 87% უჭირავს, ხოლო რუსეთის ფედერაციაში 32,6%. სომხეთმა, თავის მხრივ, 

იმავე წლებში სპილენძისა და ოქროს ექსპორტმა ჯამში მთელი ექსპორტის 30,6% შეადგინა. 

საქართველოში იგივე მაჩვენებელი შედარებით მცირეა, კერძოდ 10,7%.  

როგორც ხედავთ, ყველა რეგიონალური ქვეყანა ახორციელებს ისეთი ტიპის რესურსის ექსპორტს, 

რომლის ფასებმა მკვეთრად იწყეს კლება. მეტიც, გარკვეულ შემთხვევებში ამ რესურსებს მთელი 

ექსპორტის საკმაოდ დიდი წილი უჭირავთ. ჰერფინდალ-ჰირშმანის ინდექსი (HHI) დივერსიფიცირების 

საკვლევი ერთ-ერთი ინსტრუმენტია, რომელიც ექსპორტის კონცენტრაციის დასდგენადაც შეიძლება იქნეს 

გამოყენებული. იგი გამოითვლება შემდეგი ფორმულით: 

     HHIj=∑ (
   

  
) 

 
 

სადაც     j ქვეყნის მიერ i საქონლის ღირებულებაა, ხოლო    j ქვეყნის ექსპორტის მთლიანი 

ღირებულება. HHI მერყეობს 0-დან 1-მდე. ნულთან სიახლოვე მიუთითებს ექსპორტის მეტად 

დივერსიფიცირებულობაზე, ხოლო ერთთან კი კონცენტრაციაზე. ქვეყნების სასაქონლო ჰერფინდალ-

ჰირშმანის ინდექსები მოცემულია ცხრილ 2-ში.4 

   HHI ექსპორტირებული საქონელის მიხედვით 

 2013 2014 2015 

საქართველო 0.036 0.038 0.034 

აზერბაიჯანი 0.75 0.762 0.733 

რუსეთი 0.17 0.164 0.12 

სომხეთი 0.081 0.072 0.07 

აშშ 0.01 0.01 0.008 

გერმანია 0.006 0.006 0.007 

    ცხრილი 2.                                                                                          ავტორის გამოთვლები 

 

როგორც ცხრილიდან იკვეთება საქართველოს რეგიონთან შედარებით ყველაზე კარგი მაჩვენებელი 

აქვს, რაც იმის მანიშნებელია, რომ ექსპორტი შედარებით დივერსიფიცირებულია. მეორე ადგილზეა 

სომხეთი, რის შემდეგაც მოდის რუსეთი. რეგიონში ბოლო ადგილს იკავებს აზერბაიჯანი, რომლის 

ექსპორტი ძლიერ კონცენტრირებულია. თუმცა განვითარებულ ქვეყნებთან შედარებით, როგორიც აშშ და 

გერმანიაა, თუნდაც სომხეთისა და საქართველოს მაჩვენებელი საკმაოდ მაღალია.  

ანალოგიური ინდექსი შეიძლება გამოყენებული იქნეს იმის დასადგენად თუ რამდენად 

დივერსიფიცირებულია ქვეყნის ექსპორტი მიმართულების მიხედვით. ამ შემთხვევაშიც თუკი HHI 0-თან 

ახლოსაა, მაშინ საექსპორტი ბაზარი მრავალფეროვანია, ხოლო თუ 1-თან მაშინ მხოლოდ რამდენიმე 

ქვეყანას მოიცავს. შედეგები ანალოგიური ქვეყნებისათვის და პერიოდისათვის ილუსტრირებულია 

ცხრილი 3-ში. 5 

   HHI ექსპორტის მიმართულების მიხედვით 

 2013 2014 2015 

საქართველო 0.073 0.062 0.047 

აზერბაიჯანი 0.109 0.097 0.095 

რუსეთი 0.037 0.039 0.042 

სომხეთი 0.092 0.088 0.076 

აშშ 0.063 0.065 0.065 

გერმანია 0.041 0.043 0.044 

ცხრილი 3.                                                                                                                 ავტორის გამოთვლები 

                                                           
4 ინდექსის შესაფასებლად გამოყენებულია სასაქონლო პოზიციები (HS 2 ნიშნა), საჭირო პანელური მონაცემები აღებულია 
მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის მონაცემთა ბაზიდან.   
5 პანელური მონაცემები აღებულია მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის მონაცემთა ბაზიდან.   
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საექსპორტო ბაზრის მრავალფეროვნების კუთხით კავკასიის რეგიონში ლიდერი რუსეთია, მას 

მოსდევს საქართველო, მესამე ადგილზე კი სომხეთი, აზერბაიჯანის ექსპორტი კი ამ შემთხვევაშიც 

ყველაზე არადივერსიფიცირებულია. აღსანიშნავია, რომ მთლიანად რეგიონი ამ მაჩვენებლით უფრო 

ახლოს დგას განვითარებულ ქვეყნებთან, ვიდრე სასაქონლო დივერსიფიკაციით.   

რაც უფრო დივერსიფიცირებულია ამა თუ იმ ქვეყნის ექსპორტი, უფრო დაცულია საგარეო თუ 

საშინაო შოკებისაგან. სწორედ საგარეო ეგზოგენური შოკი მიიღო მთელმა რეგიონმა, როდესაც იმ 

რესუსების ფასებმა დაიწყო კლება, რომლებსაც ეყრდნობოდა მასში შემავალი ქვეყნები. როგორც ვნახეთ, 

სასაქონლო დივერსიფიცირების კუთხით ურთულესი მდგომარეობა აქვს აზერბაიჯანს და ასევე მძიმე 

ვითარებაშია რუსეთის ფედერაციაც. შესაბამისად, აღნიშნულ ქვეყნებში ფულადი შემოსულობების 

შემცირების შემდეგ დაიწყო მათი ეროვნული ვალუტების გაუფასურება და დევალვაცია. 2014 წლისთვის 1 

აშშ დოლარი 35 რუსულ რუბლს უტოლდებოდა, 2016 წლის ბოლოსთვის კი 65-ს. აზერბაიჯანის 

შემთხვევაში 2015 წლამდე 1 აშშ დოლარი 0,8 აზერბაიჯანულ მანათს უდრიდა. აღსანიშნავია, რომ კურსი 

ფიქსირებული იყო. 2015 წლის დასაწყისში კურსი დევალვირებულ იქნა და დადგინდა ახალი გაცვლითი 

კურსი, 1 მანათი გახდა 1 დოლარის ტოლფასი. 2016 წელს კი, მიუხედავად ცენტრალური ბანკის 

მცდელობებისა, რაც გამოიხატებოდა საერთაშორისო სავალუტო რეზერვების დიდი რაოდენობით 

გაყიდვაში, ფიქსირებული კურსის შენარჩუნება შეუძლებელი გახდა და მანათი მცურავ რეჟიმზე 

გადავიდა. 2017 წლის დასაწყისში კურსი ამერიკულ დოლართან მიმართებით 1,9-ს უტოლდებოდა. 

ეკონომიკური თეორიის მიხედვით ეროვნული ვალუტის კურსის გაუფასურება იწვევს ექსპორტის 

სტიმულირებას და საგადასახდელო ანგარიშის მიმდინარე ანგარიშის გაუმჯობესებას, მაგრამ აღნიშნული 

ეფექტი რბილდება ნავთობექსპორტიორების შემთხვევაში, რისი ძირითადი მიზეზი ექსპორტის 

კონცენტრაციაა (Behar & Fouejieu, 2016). 2014-2016 წლების პერიოდში გაუფასურდა სომხური დრამიც, 

მისი ღირებულება აღნიშნულ პერიოდში 414-დან 480-მდე დაეცა. ხაზგასასმელია, რომ ისევე, როგორც 

საქართველოს, ასევე სომხეთის სავაჭრო დეფიციტის დიდი ნაწილი ტრანსფერებით იფარება. მაგალითად, 

2013 წელს წმინდა ტრანსფერებისა და სავაჭრო ბალანსის ფარდობა -0,64 შეადგინა. 

  დიდი გავლენა იქონია ზემოთ აღნიშნულმა დასავლურმა სანქციებმა, ხოლო რუსეთის ემბარგომ 

კიდევ უფრო შეამცირა ადგილობრივი მოხმარება.  ამ პირობებში საქართველო, რომლის ექსპორტი არაა 

დამოკიდებული რესურსებზე და ამავე დროს დივერსიფიცირებულია, აღმოჩნდა „ეკონომიკურ ალყაში“. 

როგორც ზემოთ ვნახეთ, ძირითადი ტრანსფერები სწორედ რუსეთიდან ირიცხება, რომელსაც, თავის 

მხრივ, სერიოზული თავსატეხი გაუჩინა განვითარებულმა პროცესებმა. საქართველომ კიდევ ერთი 

ეგზოგენური შოკი მიიღო, როდესაც საბერძნეთში შეიქმნა პოლიტიკურ-ფინანსური კრიზისი.  სიტუაცია 

იმდენად დამძიმდა, რომ ბანკები იძულებულნი გახდნენ რამდენიმე კვირით დახურულიყვნენ, რათა 

თავიდან აერიდებინათ სრული ეკონომიკურ-ფინანსური კრახი. ამ ფაქტორებმა შეამცირა საქართველოს 

ეკონომიკისათვის მნიშვნელოვანი გადმორიცხვები. გრაფიკ 4-ზე ილუსტრირებულია წმინდა 

ტრანსფერების ტენდენცია 2005-2015 წლებში. 
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წმინდა ტრანსფერების ტენდენცია 2005-2015 წლებში 

 
გრაფიკი 4.                                                                           წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი 

თუკი 2013 წელს წმინდა გადმორიცხვების ოდენობა $1,3 მლრდ-ზე მეტი იყო, 2015 წლისათვის 

28%-იანი დაცემა განიცადა და მხოლოდ $0,91 მლრდ  შეადგინა. აგრეთვე დაეცა.  

რეგიონში შემცირდა ეკონომიკური ზრდა: რუსეთის ეკონომიკამ 2014 წელს მხოლოდ 0,7%-იანი 

რეალური ზრდა აჩვენა, მეტიც, 2015 წელს უარყოფითი მაჩვენებელიც დაფიქსირდა - -3,7%.  2015 წელს 

აგრეთვე დაბალი ტემპით გაიზარდა აზერბაიჯანი - 1,1%-ით. თუმცა აღსანიშნავია, რომ აზერბაიჯანში 

ეკონომიკური ზრდის შენელება ნავთობის ფასის დაცემამდე დაიწყო. საქართველოშიც ბოლო წლებში 

შენელებული ზრდის ტემპი ფიქსირდება, რაც გამოიხატება 2013, 2014 და 2015 წლებში 3,4%, 4,6% და 2,9%-

იან ეკონომიკურ ზრდაში, შესაბამისად.   

დაღმავალი ტრენდი გამოიკვეთა ექსპორტის მაჩვენებლებშიც. კონკრეტულად, საქართველოს 

ეროვნული ბანკის მონაცემებით, თუკი 2013 წელს საქონლისა და მომსახურების ექსპორტმა $7.2 მლრდ-ზე 

მეტი შეადგინა, 2014 და 2015 წლებში დაახლოებით $7.01 და $6.23 მლრდ-მდე დაეცა, შესაბამისად. ხოლო 

რაც შეეხება საქონლისა და მომსახურების იმპორტის მონაცემებს, მათ 2013, 2014 და 2015 წლებში $9.3, 

$10.1 და $9.1 მლრდ. შეადგინეს, 

ზემოაღნიშნულმა მოვლენებმა მკვეთრად გააუარესა საქართველოს საგადასახდელო ბალანსის 

მიმდინარე ანგარიში, რის შედეგადაც გაუფასურდა ადგილობრივი ვალუტაც. 2013 წლის დასაწყისში 1 აშშ 

დოლარი 1,65 ლარს უტოლდებოდა, ხოლო 2016 წლის ბოლოსთვის 2,6 ლარს.  

მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოზე, როგორც ნავთობიმპორტიორ ქვეყანაზე, 

ნავთობპროდუქტების ფასის შემცირებას დადებითად უნდა ემოქმედა, რეგიონში გართულებულმა 

სიტუაციამ საპირისპირო შედეგი გამოიღო, რაც იმის დასტურია, რომ საქართველო, როგორც მცირე ღია 

ეკონომიკა, არაა დგრადი საგარეო შოკებისადმი. აქედან გამომდინარე, საჭიროა ცოდნა თუ რა გავლენას 

ახდენს საგარეო მოთხოვნა საქართველოს ეკონომიკაზე. ნაშრომის მომდევნო ეტაპები სწორედ ამ  

საკითხის შესწავლას ეთმობა. 
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ლიტერატურის მიმოხილვა 

ექსპორტის განმსაზღვრელი ფაქტორების დასადგენად აქამდე საქართველოში რამდენიმე კვლევა 

იქნა გამოქვეყნებული, თუმცა აღნიშნული ნაშრომები მხოლოდ გაცვლითი კურსის ეფექტს იკვლევდნენ 

და არა საგარეო მოთხოვნის გავლენას. 

მხატრიშვილისა და სხვების (2016) კვლევა ყურადღებას ამახვილებს გაცვლითი კურსის ეფექტის 

დადგენაზე, რისთვისაც გამოყენებულია შეცდომის შესწორების (EC) მოდელი და შეფასებულია მარშალ-

ლერნერის პირობის ქმედითუნარიანობა საქართველოში. აღნიშნულ ნაშრომში გამოყენებულია 2000-2016 

წლების მონაცემები, რომელთა საფუძველზეც დგინდება, რომ საქართველოს ნომინალური იმპორტის 

ელასტიკურობა გაცვლითი კურსის მიმართ  0,9-ის ფარგლებში, ხოლო ექსპორტის 1,3-ის ფარგლებშია, რაც 

ნიშნავს, რომ ლარის გაცვლითი კურსის გაუფასურებას შეუძლია შეამციროს მიმდინარე ანგარიშის 

დეფიციტი.  

პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის (2016) შეფასებით კი რეალური ეფექტური გაცვლითი კურსის 

1%-ით გაუფასურება/გამყარება 0,36%-ით ზრდის/ამცირებს რეალური ექსპორტის მოცულობას, თუმცა 

ეფექტი აისახება მხოლოდ 2-3 კვარტლის შემდეგ. რაც შეეხება იმპორტს, იგი ანალოგიურ ცვლილებაზე 

0,43%-ით რეაგირებს. საბოლოო ჯამში კი რეალური ეფექტური გაცვლითი კურსის 

გაუფასურება/გამყარება 0,33%-ით ზრდის/ამცირებს წმინდა ექსპორტის მოცულობას. ზემონახსენები 

ნაშრომი ასევე ეყრდნობა შეცდომის შესწორების (EC) მოდელი. 

როგორც უკვე აღინიშნა, მცირე ღია ეკონომიკებისათვის, როგორიც საქართველოა, ერთ-ერთ 

მნიშვნელოვან საკითხს ვაჭრობა წარმოადგენს. ქვეყნის მცირე ბაზრის გამო ვერ ხერხდება  წარმოების 

გაზრდა და მძლავრი ფირმებისა და კორპორაციების ჩამოყალიბება. წარმოების სიმცირის გამო აგრეთვე 

შეუძლებელია მიღწეული იყოს მასშტაბის ეფექტი, რაც, თავის მხრივ, საშუალო მთლიან დანახარჯებს 

მაღალ დონეზე ტოვებს და საბოლოო ჯამში აისახება ფასში (Krugman, Obstfeld, & Melitz, 2012). 

შტიგლიცისა და იუსუფის (2001) ნაშრომი, რომელიც „აზიური სასწაულის“ ქვეყნებს ეხება სწორედ 

ზემოთქმულის დასტურს წარმოადგნს.  

ქვეყნების სიახლოვე და ერთობლივი მთლიანი შიდა პროდუქტის (მშპ) ზომა ხშირ შემთხვევაში 

ვაჭრობის სიდიდისა და გავლენის განმსაზღვრელია, რისი დამადასტურებელიცაა საერთაშორისო 

ვაჭრობის გრავიტაციის ეკონომიკური მოდელი. მისი ემპირიული შემოწმება, რომელიც ეფუძვნება 

ევროპის ქვეყნებისა და აშშ-ს ეკონომიკურ ურთიერთობას, სწორედ მის სიზუსტეზე მოწმობს (Krugman, 

Obstfeld, & Melitz, 2012). 

მეჯიას (2011) მიერ ჩატარებულმა კვლევამ, რომელიც კოლუმბიასა და ევროკავშირს შორის 

ვაჭრობას შეისწავლიდა, ნათლად ცხადყო ექსპორტის დადებით მნიშვნელობა მაღალი ეკონომიკური 

ზრდის მაჩვენებლის მისაღწევად. აღსანიშნავია, რომ 1%-ით ვაჭრობის ზრდა, 2%-ით ზრდის მშპ-ს ერთ 

სულ მოსახლეზე (Easterly, 2001), რაც კიდევ ერთხელ მოწმობს ვაჭრობასა და ეკონომიკურ განვითარებას 

შორის პოზიტიურ კავშირს. 

 

მონაცემები და მოდელი 

 

საგარეო მოთხოვნის საქართველოს ექსპორტზე გავლენის შესასწავლად გამოყენებულია 

ეკონომეტრიკული მოდელი, რომელიც ითვალისწინებს უმცირეს კვადრატთა მეთოდს (OLS). იგი 

შემდეგნაირად წარმოდგება: 

      -      (-4) =        -       (-4) +      -     (-4) + c +  ε ;                                                             

(1.1) 

სადაც EXP ექსპორტის ღირებულებაა, REER რეალური ეფექტური გაცვლითი კურსი, YF საგარეო 

მოთხოვნის prox ცვლადია, EXP(-4) ექსპორტის მაჩვენებელი 4 პერიოდის წინ, c თავისუფალი წევრია, 
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ხოლო ε შეცდომის სიდიდეს წარმოადგენს. დროითი მწკრივის სიმწირის გამო მოდელში ვერ ხერხდება 

ფიქტიური ცვლადების ჩასმა. 

ხოლო, რაც შეეხება იმპორტის განტოლებას, იგი ასე წარმოდგება: 

      -      (-4) =        -       (-4) +      -     (-4) + D2008q4 + D2009q1 + D2009q2 + 

D2009q3 + D2009q4 + D2010q2 + D2010q3 + D2010q4 + c + ε ;                                                               (1.2) 

სადაც IMP იმპორტის ღირებულებაა, YD კი იმპორტულ საქონელზე მოთხოვნის prox ცვლადია, 

რომელიც ითვალისწინებს საქართველოს მშპ-ს, IMP(-4) კი ოთხი კვარტლის წინა იმპორტის მაჩვენებელია, 

რეგრესიის დანარჩენი წევრები ფიქტიუური ცვლადებია, კერძოდ D2008q4 2008 წლის მეოთხე კვარტალს 

შეესაბამება, D2009q1 – 2009 წლის პირველ კვარტალს, D2009q2 - 2009 წლის მეორე კვარტალს, D2009q3 – 

2009 წლის მესამე კვარტალს, D2009q4 – 2009 წლის მეოთხე კვარტალს, D2010q2 - 2010 წლის მეორე 

კვარტალს, D2010q3 - 2010 წლის მესამე კვარტალს, D2010q4 კი 2010 წლის მეოთხე კვარტალს. c 

თავისუფალი წევრია. 

ტურბულენტური წლების გამოსარიცხად რეგრესიული ანალიზი ეყრდნობა 2003-2016 წლების 

კვარტალურ მონაცემებს. დროითი მწკრივი მოიცავს 54 დაკვირვებას. ექსპორტის მონაცემები6 აღებულია 

საქართველოს ეროვნული ბანკის სტატისტიკის ბაზიდან და მასში მოიაზრება საგადასახდელო ბალანსის 

მიმდინარე ანგარიშის ყველა ის ელემენტი, რომელიც ქვეყანაში ფულად შემოსულობად ითვლება, ანუ: 

საქონლისა და მომსახურების ექსპორტი, მიმდინარე ტრანსფერები და შემოსავალი საქმიანობიდან. სებ-ის 

ბაზიდანაა აღებული რელაური ეფექტური გაცვლითი კურსის სტატისტიკაც. საგარეო მოთხოვნას კი 

წარმოადგენს იმ 69 ქვეყნების ექსპორტის მიხედვით შეწონილი მშპ-თა ჯამს, რომლებზეც 2003-2016 

წლებში საქართველოს ექსპორტის 98,15% მოდიოდა. ეს ქვეყნებია: დსთ-სა და ევროკავშირში შემავალი 

სახელმწიფოები, ალჟირი, ანგოლა, ავსტრალია, ბრაზილია, განა, თურქეთი, იაპონია, ინდოეთი, ირანი, 

ისრაელი, კანადა, კორეის რესპუბლიკა, კოლუმბია, მაროკო, მექსიკა, მოზამბიკი, მონღოლეთი, პანამა, 

საუდის არაბეთი, სინგაპური, ტანზანია, ტუნისი, შვეიცარია, ჩინეთი, ჰონგ-კონგი, ზიმბამბვე, ეგვიპტე, 

ერაყი, არაბთა გაერთიანებული სამეფო და აშშ. აღნიშნული ქვეყნების მშპ-ს მონაცემები ეფუძვნება 

სავალუტო ფონდის (IMF) სტატისტიკურ ბაზას.7   

ექსპორტის ალტერნატიულ მოდელში, საგარეო მოთხოვნა რამდენიმე ცვლადის გამოყენებითაა 

გამოსახული, რაც საშუალებას იძლევა თითოეული რეგიონის გავლენის ეფექტის დადგენას. 

კონკრეტულად,  რეგიონების ცვლადები წარმოადგენენ გარკვეული ქვეყნების შეწონილი მთლიანი შიდა 

პროდუქტების ჯამს. თუმცა ასეთი ტიპის რეგრესიაში წარმოიქმნება კოლინეარობის პრობლემა. ამიტომაც 

არჩევანი შეჩერდა პარტნიორი ქვეყნების მშპ-ების ერთ ცვლადად ჩასმაზე.  

ცვლადების არასტაციონალურობიდან გამომდინარე რეგრესიაში გამოყენებულია ცვლადების 

ზრდის ტემპები. ADF (Augmented Dickey Fuller) ტესტმა 95% სანდოობის დონით უარყო პირველ 

განსხვავებაზე ცვლადებში ერთეულოვანი ფესვის არსებობა. აგრეთვე ამ ხერხით აღმოიფხვრა 

ტრენდულობის პრობლემაც, რაც დამახასიათებელეია მაკროეკონომიკური პარამეტრებისათვის, მათ 

შორის ზემოთ ნახსენებ მოდელში ჩართული მონაცემებისთვისაც. 

შედეგები 

 

რეგრესიის შედეგები ილუსტრირებულია ცხრილ 4-ში.  

დამოუკიდებელი ცვლადი: გავლენა 

რეალური ეფექტური გაცვლითი კურსი 
3.07 

(2.48) 

                                                           
6 2016 წლის მეოთხე კვარტლის მონაცემი წარმოადგენს წინასწარ შეფასებას. 
7 2016 წლის მონაცემები წარმოადგენს IMF-ის საპროგნოზო მაჩვენებელს. 



ხინაშვილი / სტუდენტთა ჟურნალი სოციალურ მეცნიერებებში, №2, ივლისი, 2017 

  

90 
 

საგარეო მოთხოვნა 
0.91* 

(0.37) 

                                                                        R2=0.116 

* - მნიშვნელოვანია 5%-იან მნიშვნელოვნების დონეზე                                      

 ცხრილი 4 

 

როგორც ცხრილიდან ჩანს, საგარეო მოთხოვნის გავლენა  საქართველოს ექსპორტზე 95%-იანი 

სანდოობის დონის პირობებში სტატისტიკურად მნიშვნელოვანია. რაც შეეხება ელასტიკურობის 

მაჩვენებელს, 1%-ით საგარეო მოთხოვნის ზრდა/შემცირება 0.91%-ით ზრდის/ამცირებს ქვეყნის 

ექსპორტზე.  

რეალური ეფექტური გაცვლითი კურსის გავლენა ექსპორტის მოცულობაზე საკმაოდ მაღალია, 

კერძოდ, მისი 1%-ით გამყარება/გაუფასურება, რეგრესიის მიხედვით 3.07%-ით ზრდის/ამცირებს 

ექსპორტის მოცულობას, რაც წინააღმდეგობაში მოდის ეკონომიკურ თეორიასთან და ამავე დროს ეფექტი 

არაა სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი. 

ექსპორტის განტოლების ნაშთი, ფაქტიური და შეფასებული მნიშვნელობა ნაჩვენებია გრაფიკ 5-ზე.  

 

 

 

 

       ექსპორტის რეგრესიის ნაშთი, ფაქტიური და შეფასებული მნიშვნელობა 
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გრაფიკი 5. 

                  

ხოლო იმპორტის განტოლების შედეგები ასეთია: 

დამოუკიდებელი ცვლადი: გავლენა 

რეალური ეფექტური გაცვლითი კურსი 0.19* 

(0.08) 

ადგილობრივი მოთხოვნა 1.02* 

(0.04) 

                                                                        R2=0.98                                                   ცხრილი 5 
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* - მნიშვნელოვანია 1%-იან მნიშვნელოვნების დონეზე 

შეფასებული რეგრესიის მიხედვით ადგილობრივი მოთხოვნის 1%-ით ზრდა/შემცირება 1.02%-ით 

ზრდის/ამცირებს იმპორტის მოცულობას, რაც სტატისტიკურად მნიშვნელოვანია 99%-იანი სანდოობის 

დონეზეც კი.  

ამავე დროს, რეალური ეფექტური გაცვლითი კურსის 1%-ით გამყარება/გაუფასურება 0.19%-ით 

ზრდის/ამცირებს იმპორტის მოცულობას, რაც ეკონომიკურ თეორიასთან შესაბამისობაშია და გავლენაც 

სტატისტიკურად მნიშვნელოვანია. 

რეგრესიის შედეგები გრაფიკულად წარმოდგენილია გრაფიკ 6-ზე.  

     იმპორტის რეგრესიის ნაშთი, ფაქტიური და შეფასებული მნიშვნელობა 
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გრაფიკი 6.                  

 

 

დასკვნა 

ჩატარებულმა ეკონომეტრიკულმა ანალიზმა დაადასტურა, რომ საქართველოს ექსპორტი და, 

მაშასადამე, ეკონომიკაც მნიშვნელოვნად რეაგირებს საგარეო ვითარების ცვლილებაზე. კერძოდ, 

პარტნიორ ქვეყნებში 1%-ით შემოსავლების შემცირება 0.9%-ით ამცირებს ქვეყანაში შემომავალ ფულად 

ნაკადებს. შედეგად რეგიონში განვითარებული ნეგატიური მოვლენები შესაბამის ასახვას ჰპოვებს 

საქართველოს ეკონომიკაზე. სწორედ ამიტომაა, რომ დღეს საგარეო ეგზოგენური ცვლილებები 

მნიშვნელოვან თავსატეხს წარმოადგენს ქვეყნისათვის. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს ექსპორტი 

როგორც სასაქონლო, ასევე მიმართულების მხრიდან რეგიონის ქვეყნებთან შედარებით 

დივერსიფიცირებულია იგი მაინც ჩამორჩება ამ კუთხით განვითარებული ქვეყნების მაჩვენებლებს, 

მეტიც, ექსპორტის ოდენობა საკმაოდ მცირეა, ხოლო საქონლის სახეობა არაინდუსტრიული და 

არატექნოლოგიური. 

საქართველოს უმთავრეს ამოცანას კვლავ სწრაფი, მდგრადი და გრძელვადიანი ეკონომიკური ზრდა 

წარმოადგენს, რომელიც ორიენტირებული იქნება ექსპორტის ზრდასა და მეტ დივერსიფიცირებაზე. 

აღნიშნული ნაბიჯი შემაცირებს რეგიონზე დამოკიდებულებას და ამავე დროს საგადასახდელო ბალანსს 

უფრო ჯანსაღს გახდის, რაც გამოიხატება ტრანსფერების ნაკლებ დამოკიდებულებასა და მიმდინარე 

ანგარიშის სამომავლო პროფიციტში.   
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ბოლო რამდენიმე ათწლეულში სინგაპურისა და ჰონგ-კონგის ეკონომიკურმა წარმატებამ 

დაადასტურა, რომ მცირე ღია ეკონომიკებს შესწევთ ძალა მიაღწიონ ცხოვრების მაღალი სტანდარტის 

დონეს. საქართველო სწორედ ასეთი ტიპის ქვეყანაა. მაგრამ მანამ სანამ აზიური გზის გაყოლა თუ 

უკეთესის გაკვალვა იქნება შესაძლებელი საქართველო კვლავ რჩება გარემო პირობებისადმი 

ეკონომიკურად სუსტ სახელმწიფოდ ამიტომაც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია გლობალური 

პოლიტიკურ-ეკონომიკური სიმშვიდე. 
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