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ანოტაცია:. სტატიაში მოცემულია 

ელექტრონული მთავრობის ცნება და 

განხილულია ელექტრონული   მთავრობის  

ურთიერთქმედებების  ფორმები და მათი 

დახასიათება.  სტატიაში შემოთავაზებულია 

ელექტრონული მთავრობის განვითარების 

ოთხეტაპიანი მოდელი, რომელიც  მოიცავს 4 

ეტაპს: ვებ წვდომა, გაუმჯობესებული  ვებ 

წვდომა, ტრანზაქცია  და ელექტრონული   

დემოკრატია.  

საკვანძო სიტყვები: ელექტრონული  მთავრობა,  

ელექტრონული მთავრობის ცნება, 

ელექტრონული  მთავრობის  განვითარების  

მოდელი. 
 

1. შესავალი 

 

      სახელმწიფო მმართველობაში 

საინფორმაციო-საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიების დანერგვამ განაპირობა  

ელექტრონული მთავრობის კონცეფციის 

წარმოქმნა.დღესდღეობით,   მსოფლიოში 

მთავრობების უმრავლესობა აქტიურად 

ნერგავენ ელექტრონული მთავრობის 

ინოვაციურ სისტემებს და მომსახურებებს, 

როგორც  მოქალაქეებისათის, ბიზნესისათვის 

და არასამთავრობო ორგანიზაციებისათვის 

ინფორმაციის და სერვისების  მიწოდებისას 

ხარჯების შემცირების და  ხარისხის 

გაუმჯობესების  ეფექტურ საშუალებას. [ 1], [2], 

[3]  

    იმავდროულად მომხმარებლების 

სხვადასხვა კატეგორიები მოითხოვენ 

ინფორმაციაზე წვდომის უფრო ეფექტურ 

საშუალებებს, რომ სამთავრობო ორგანოებთან 

ურთიერთქმედება იყოს უფრო მარტივი, 

სწრაფი და კომფორტული და მათ შეეძლოთ 

უშუალო მონაწილეობა მიიღონ სახელმწიფო 

მმართველობაში და გადაწყვეტილებების 

მიღების პროცესში. [ 4], [5], [6]  

     ეს ორი ურთიერთშემავსებელი ტენდენცია 

მნიშვნელოვანწილად განსაზღვრავს 

ელექტრონული მთავრობის მნიშვნელობას 

თანამედროვე საზოგადოების განვითარებაში.  

 

2. ელექტრონული მთავრობის ცნება 

 

     სამეცნიერო   ლიტერატურაში   ტერმინი  

ელექტრონული  მთავრობის  გამოჩენისთანავე 

მეცნიერები მისი განსაზღვრისათვის 

გამოიყენებენ სხვადასხვა პრინციპებს. 

მეცნიერების ერთი ნაწილში გვხდება  

ტერმინის აღწერილობით განმარტება, სადაც  

მოცემულია ელექტრონული მთავრობის 

დანერგვით საზოგადოებაში  და მის ცალკეულ 

სტრუქტურებში მომხდარი  გარდაქმნები. 

სხვები განიხილავენ ელექტრონული 

მთავრობის გამოყენებით ხასიათს და მისი 

ცალკეული ინსტრუმენტების დანერგვის  

შესაძლებლობებს. არსებობს ამ ტერმინის 

ტექნიკური ხასიათის განსაზღვრებები სადაც 

აქცენტი გაკეთებულია  გამოყენებულ 

ტექნოლოგიურ გადაწყვეტილებებზე და 

სპეციფიკურ პროგრამულ პროდუქტებზე. 

ასევე არსებობს ტერმინის ეკონომიკური 

ხასიათის განსაზღვრებები, რომლებიც 

ორიენტირებულია მენეჯმენტის კონცეფციაზე 

და სახელმწიფო მმართველობის მაქსიმალურ 

ეფექტურობაზე. 

    ელექტრონული მთავრობის კონცეფციის 

რეალური დანერგვის კვალდაკვალ მისი 

განსაზღვრება მუდვივად განიცდიდა 

ევოლუციას და უფრო ღრმავდებოდა. მან 

გაიარა გზა სახელმწიფო მმართველობის 

ორგანოებში საინფორმაციო-საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიების და ინტერნეტის მარტივი  
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გამოყენებიდან   სახელმწიფო  მმართველობის  

გლობალურ  გარდაქმნამდე. აღსანიშნავია, რომ  

დღესდღეობით სამეცნიერო ლიტერატურაში 

არ არსებობს ტერმინის “ელექტრონული 

მთავრობა” ცალსახა  და  საყოველთაოდ 

მიღებული განსაზღვრა. 

    XXI საუკუნის დასაწყისში ელექტრონული 

მთავრობის განსაზღვრებაში დომინირებდა 

აზრი ინფორმაციის და სერვისების მიწოდების 

გაუმჯობესებაზე საინფორმაციო-

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების და 

ინტერნეტის მეშვეობით.  ამაზე ნათლად 

მიუთითებს ელექტრონული მთავრობის 

ხშირად ციტირებადი განმარტებები: 

   UN &ASPA დოკუმენტში  ელექტრონული 

მთავრობა განმარტებულია, როგორც 

"ინტერნეტის გამოყენება   მოქალაქეებისათვის  

ინფორმაციის და სერვისების მიწოდებაში" [7] 

    ამერიკის  შეერთებული  შტატების  კანონში 

E-Government Act of 2002  ელექტრონული 

მთავრობა  განმარტებულია, როგორც“[…] 

ინტერნეტზე დაფუძნებული ინფორმაციული 

ტექნოლოგიების გამოყენება  

მოქალაქეებისათვის სახელმწიფო 

ინფორმაციის და სერვისების 

გაუმჯობესებული  მიწოდებისათვის ”[8] 

   მსოფლიო ბანკის (World Bank) მიხედვით: 

„ელექტრონული მთავრობა არის მთავრობის 

ეფექტურობის, ეკონომიურობის და 

გამჭვირვალობის ამაღლებაში  და მასზე 

საზოგადოებრივი კონტროლის 

შესაძლებლობაში  საინფორმაციო-

საკომუნიკაციო  ტექნოლოგიების   

გამოყენება“[9] 

   კომპანია  Gartner  მიხედვით: 

„ელექტრონული მთავრობა არის 

მომსახურებების მიწოდების, მოქალაქეების 

მონაწილეობის და მართვის უწყვეტი პროცესის 

კონცეფცია შიგა და გარე ურთიერთქმედებების 

ცვლილებების გზით ტექნიკური 

საშუალებების, ინტერნეტის და თანამედროვე 

მედიის დახმარებით“ [10] 

   ელექტრონული მთავრობის ეს ვიწრო 

გაგებით განმარტება შემდგომ გამოქვეყნებულ  

სამეცნიერო სტატიებში გაფართოვდა 

მთავრობის სტრუქტურების ტრანსფორმაციით 

საინფორმაციო-საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიების   გამოყენებით, რომლის 

მიზანია დემოკრატიული ურთიერთობების 

განვითარება  მთავრობას, მოქალაქეებს  და  

სხვა  სუბიექტებს შორის.  

   Gil-Garcia & Luna-Reyes მიხედვით 

"ელექტრონულ მთავრობა წარმოადგენს 

საჯარო სამსახურში საინფორმაციო და 

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების შერჩევას, 

განხორციელებას და გამოყენებას და 

უზრუნველყოფს სამთავრობო  მომსახურების 

მიწოდებას, მმართველობის ეფექტურობის 

გაუმჯობესებას და დემოკრატიული 

ფასეულობების  და მექანიზმების  

პოპულარიზაციას".[11] 

   OECD  განსაზღვრავს ელექტრონულ 

მთავრობას, როგორც "ახალი საინფორმაციო 

ტექნოლოგიების გამოყენებას მთავრობების 

მიერ და ინტერნეტისა და მასთან 

დაკავშირებული ქსელური ტექნოლოგიების  

პოტენციალის გამოყენებას ხელისუფლების 

სტრუქტურებისა და ოპერაციების 

გარდაქმნაში. "[12] 

     Spirakis, Spiraki და Nikolopoulos აზრით 

"ელექტრონული მთავრობა არის  

საინფორმაციო და საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიების  გამოყენება მთავრობის 

ტრანსფორმაციაში; უპირველეს ყოვლისა, ის 

მიზნად ისახავს ხელმისაწვდომობის, 

ეფექტურობისა და პასუხისმგებლობის 

ჩამოყალიბებას "[13] 

     ამგვარად თანამედროვე ეტაპზე მკაფიოდ 

გამოიკვეთა აზრი, რომ ელექტრონული 

მთავრობა უფრო ფართო ცნებაა, ვიდრე 

საინფორმაციო საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიების დანერგვა სახელმწიფო 

მმართველობაში და სახელმწიფო ორგანოების 

მუშაობის ეფექტურობის ამაღლება.  

      ელექტრონული მთავრობა სახელმწიფო 

ინფორმაციას და ელექტრონულ სერვისებს 

საინფორმაციო-საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიების  და ინტერნეტის მეშვეობით 

აწვდის მოქალაქეებს, ბიზნესს, არასამთავრობო 

ორგანიზაციებს და ხელისუფლების სხვა 

შტოების წარმომადგენლებს და 

იმავდროულად ორმხრივი ელექტრონული 

ურთიერთქმედების საშუალებით ხდება 

მთავრობის სტრუქტურების და ფუნქციების 

ტრანსფორმაცია, რაც ხელს უწყობს 

ელექტრონული  დემოკრატიის განვითარებას. 

 

 



ცხრილი 1 . ელექტრონული მთავრობის ტიპების დახასიათება და მაგალითები 

ელექტრონუ

ლი 

მთავრობის 

ტიპები 

 

დახასიათება 
 

განსაზღვრება 
 

მაგალითი 

 

 

 

G2C-C2G 

 

სახელმწიფოსა და მოქალაქეებს შორის 

ელექტრონული ურთიერთქმედება, 

რომელიც ხელს უწყობს სამთავრობო 

ინფორმაციაზე და სერვისებზე 

გამარტივებულ დაშვებას და   

მოქალაქეთა ჩართულობას 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. 

 

 
 

 

ელექტრონული 

მონაწილეობა 

 ელექტრონული 

კონსულტაციები, 

ელექტრონული პეტიციები, 

ელექტრონული არჩევნები. 

გადასახადების, 

მოსაკრებლების და 

ჯარიმების ინფორმაციული 

სისტემები. სოციალური 

უზრუნველყოფის 

ინფორმაციული სისტემები 

(პენსიები, შემწეობები, 

შეღავათები) 

 
 

 

 

G2B-B2G 

სახელმწიფო და ბიზნეს 

ორგანიზაციებს შორის 

ელექტრონული ურთიერთქმედება, 

რომელიც ხელს უწყობს  

ელექტრონული ბიზნესის   

მექანიზმების განვითარებას, 

კონკურენტუნარიანი პროდუქციის და 

მომსახურების  წარმოებას,  

სახელმწიფო საჭიროებებისათვის 

პროდუქციის მიწოდების მართვის 

სისტემის გაუმჯობესებას. 

 

 

 

 
 

ელექტრონული 

ბიზნესი 

 

ელექტრონული შესყიდვები, 
ელექტრონული ტენდერები, 

ელექტრონული აუდიტი. 

საბაჟო, საგადასახადო და 

საკანონმდებლო ორგანოების 

ინფორმაციული სისტემები. 

სერთიფიცირების და 

ლიცენზირების 

ინფორმაციული სისტემები 

 

 
 

 

 

 

G2G 

 სახელმწიფო ორგანოების სხვადასხვა 

შტოებს შორის ელექტრონული 

ურთიერთქმედება, რომელიც  

უზრუნველყოფს  ინფორმაციის  და 

დოკუმენტბრუნვის შენახვის 

სტანდარტების თავსებადობას,  

უწყებათშორისი, რეგიონალური და 

ადგილობრივი საინფორმაციო 

სისტემების და მონაცემთა ბაზების  

შემუშავებას 

 

 

 

ელექტრონული 

მმართველობა 

შიდა ორგანიზაციული 

მონაცემთა ბაზების გაცვლა, 

საბაჟო, საგადასახადო და 

საკანონმდებლო ორგანოების 

ინფორმაციული სისტემები 

 

 

 

 

G2N-N2G 

 

 სახელმწიფოსა და არასამთავრობო 

ორგანიზაციებს შორის 

ელექტრონული ურთიერთქმედება, 

რომელიც ხელს უწყობს საჯარო 

პოლიტიკის განხორციელებაში 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესს. 

 

 

ელექტრონული 

დემოკრატია 

 
ელექტრონული მედიაცია, 

ელექტრონული დისკურსი, 

გადაწყვეტილებების მიღების 

პროცესის ინფორმაციული 

სისტემები 



3.  ელექტრონული მთავრობის განვითარების 

მოდელი: ვებ წვდომიდან ელექტრონულ 

დემოკრატიამდე. 

     საერთაშორისო ორგანიზაციების, 

კონსალტინგური ფირმების და მკვლევარების 

მიერ შემუშავებულია   ელექტრონული 

მთავრობის მოდელები   რესურსების, 

პროცესების, ტექნოლოგიების, 

ინფრასტრუქტურის და ვებ-წვდომის  

საფუძველზე. ელექტრონული მთავრობის 

ტიპების დახასიათება და მაგალითები 

რომლებიც საფუძვლად დაედო სხვადასხვა 

მოდელის შემუშავებას  მოცემულია ცხრილი 1. 

     Fath-Allah et al   ჩაატარეს 25 ელექტრონული 

მთავრობის მოდელის ანალიზი.[14] ყველაზე 

ცნობილი და ფართოდ გავრცელებული  Layne 

and Lee  მოდელი  [15] ამ მოდელში 

განიხილულია  ამერიკის შეერთებულ 

შტატებში ელექტრონული მთავრობის 

განვითარების საკითხები. შემდგომში ეს 

მოდელი გადამუშავდა  Andersen &Henriksen 

[16] and  Lee ]17] მიერ.   

   ჩვენს მიერ შემოთავაზებული 

ელექტრონული მთავრობის განვითარების 

მოდელი წარმოადგენს ელექტრონული   

სერვისების  გამოყენების  ზრდის მოდელს  და  

შედგება  4   ეტაპისაგან. 

1 ეტაპი  – ვებ წვდომა 

    მოცემულ ეტაპზე ხდება რეგულარულად 

განახლებადი სახელმწიფო ვებ-საიტების  

შემუშავება, სადაც განთავსებულია ძირითადი 

სახელმწიფო ინფორმაცია (კანონები, 

განკარგულებები, დადგენილებები) და 

სახელმწიფო დეპარტამენეტების და 

სამინისტროების ბმულები.  სახელმწიფო 

ინფორმაცია ძირითადად განკუთვნილია 

მოქალაქეებისათვის  (G2C ) 

     ეს ეტაპი ყველაზე მაღალი ხარისხით არის 

დანერგილი სახელმწიფო მმართველობაში. 

 2  ეტაპი  - გაუმჯობესებული ვებ წვდომა 

     ამ ეტაპზე სახელმწიფო აწვდის უფრო მეტ 

ინფორმაციას და სერვისებს  მოქალაქეებს და 

ბიზნესს.(G2C, G2B) ასევე ხდება სახელმწიფოს 

სხვადასხვა შტოებს შორის ინფორმაციული 

ურთიერთქმედების განვითარება. 

ხორციელდება უწყებათშორისო, 

რეგიონალური და ადგილობრივი დონის 

მონაცემთა ბაზების და ინფორმაციული 

სისტემების შემუშავება. (G2G ) 

     სამთავრობო სააგენტოები  მოქალაქეებს და 

ბიზნესს თავაზობენ მის მიერ გამოქვეყნებული 

ინფორმაციის, სერვისების და აპლაკაციების 

გადმოწერის შესაძლებლობას. 

 3 ეტაპი:  ტრანზაქცია  

   ამ ეტაპზე ონლაინ სერვისები ინტერაქტიულ 

რეჟიმში მუშაობენ და მომხმარებელს შეუძლია 

გამოითხოვოს ინფორმაცია ამა თუ იმ 

საინტერესო  საკითხზე, ასევე შესაძლებელია 

ლიცენზიების, ფინანსური გადარიცხვების და 

სხვადასხვა ტიპის მომსახურეობების ონლაინ 

განხორციელება.(B2G, C2G) ბიზნესი 

ღებულობს აქტიურ მონაწილეობას 

სახელმწიფო  ელექტრონულ  ტენდერებში. 

    

ცხრილი 2.    ელექტრონული  მთავრობის  განვითარების  ეტაპები 

 

ელექტრონული მთავრობის ეტაპები ელექტრონული სერვისები 

1 ეტაპი 
Web-presence 

 

2 ეტაპი 
Enhanced web-presence 

 

3 ეტაპი 
Transaction 

 

4 ეტაპი 

ელექტრონული დემოკრატია 

G2C 

 

 

G2C, G2G, G2B. 

 

 

 
G2C, C2G, G2G, B2G, G2B. 

 

 

G2C, C2G, G2G, B2G, 
        G2B, G2N, N2G. 



 

4 ეტაპი : ელექტრონული დემოკრატია 

    ამ  ფინალურ ეტაპზე  სახელმწიფო 

მოქალაქეებს, ბიზნესს და არასამთავრობო 

ორგანიზაციებს აწვდის  ელექტრონული   

სერვისების   მთლიან ნაკრებს და 

იმავდროულად ინტერაქტიური სერვისების  

მეშვეობით  უზრუნველყოფს  მათ  

ჩართულობას     გადაწყვეტილებების   მიღების   

პროცესში. 

     Westcott, C. G.[18] Shahkooh, K. A., Saghafi, F., 

&Abdollahi, A.[19] Siau, K., & Long, Y. [20]  მიერ 

შემოთავაზებულ მოდელებში ელექტრონული 

დემოკრატია განიხილება,  როგორც  მოდელის  

საბოლოო  ეტაპი. 

    Gronlund  განმარტავს  ელექტრონულ  

დემოკრატიას, როგორც „ინფორმაციული   

ტექნოლოგიების   გამოყენებას   

დემოკრატიულ  პროცესებში“ [21] 

    Clift  განსაზღვრავს ელექტრონული 

დემოკრატიას, როგორც "საინფორმაციო და 

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების და 

სტრატეგიების გამოყენებას  დემოკრატიულ 

სექტორში " [22] 

    ელექტრონული  დემოკრატიის სტადიაზე 

ხორციელდება ელექტრონული მთავრობის 

ფუნქციების და სტრუქტურების 

ტრანსფორმაცია. სახელმწიფო 

მმართველობითი გადაწყვეტილებების 

მიღებაში მთავრობასთან ერთად ჩართული 

არიან  ყველა დაინტერესებული სუბიექტები 

(მოქალაქები, ბიზნესი და არასამთავრობო 

ორგანიზაციები) ელექტრონული 

ურთიერთქმედებების ინსტრუმენტების 

საშუალებით. ამასთანავე სახელმწიფო  თავისი 

მმართველობითი ფუნქციების ნაწილს 

ელექტრონული დემოკრატიის განვითარების 

შესაბამისად თანდათანობით  გადასცემს 

მოქალაქეებს, ბიზნესს და  არასამთავრობო   

ორგანიზაციებს.    

    ელექტრონული დემოკრატიის 

განვითარების კვალდაკვალ განსაკუთრებულ 

მნიშვნელობას იძენს მოქალაქეების, ბიზნესის 

და არასამთავრობო ორგანიზაციების აზრის 

ელექტრონული გათვალისწინება 

სახელმწიფოებრივი გადაწყვეტილებების 

მიღების დროს და ელექტრონული სერვისების 

კიბერუსაფრთხოება.  

    ამგვარად, ელექტრონული დემოკრატია არის 

საინფორმაციო და საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიების   გამოყენება   

მმართველობითი გადაწყვეტილებების 

შემუშავების და მიღების პროცესში ყველა 

დაინტერესებული  მხარეების  აზრის 

აუცილებელი ელექტრონული ფორმით 

გათვალისწინებით    სახელმწიფო   

მმართველობის  ყველა დონეზე. 

 

4. დასკვნა 

       დღესდღეობით სულ უფრო ნათლად 

ხდება იმის აღქმა, რომ ელექტრონული 

მთავრობა ეს არის არა მხოლოდ 

საინფორმაციო-საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიების გამოყენება ხელისუფლების 

ორგანოების ფუნქციების განხორციელებაში, 

არამედ საუბარია ხელისუფლების საქმიანობის  

რეორგანიზაციაზე  საინფორმაციო-

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ბაზაზე, 

რომელსაც მივყავართ სახელმწიფო 

მმართველობის თვისობრივად ახალ 

ხარისხთან და დემოკრატიის ახალი ფორმების 

განვითარებასთან. 

   სტატიაში  შემოთავაზებული მოდელი 

განეკუთვნება ელექტრონული მთავრობის 

განვითარების ევოლუციურ მოდელს. 

მოდელის საბოლოო ეტაპის ელექტრონული 

დემოკრატიის განხორციელება ხანგრძლივი და 

შრომატევადი პროცესია. ამ ეტაპის  

წარმატებული  განვითარება  კი 

მნიშვნელოვნად განაპირობებს  მთავრობასა და 

საზოგადოებას შორის ურთიერთქმედებების  

ტრანსფორმაციას   ახალი ინოვაციური 

ელექტრონული   სერვისების    გამოყენებით. 

 

გამოყენებული ლიტერატურა და ვებ-

რესურსები 
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