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                                    აბსტრაქტი 

აღნიშნული სამაგისტრო ნაშრომი იკვლევს საერთაშორისო სანქციების გავლენას 

და ეფექტურობას ავტორიტარულ რეჟიმებში პოლიტიკური გადაწყვეტილების 

მიღებაზე. დღესდღეობით, აქტუალურია სანქციები, როგორც სამხედრო ძალის  

ალტერნატიული საშუალება. კვლევაში რამდენიმე თეორიული მიდგომაა 

განხილული, რომელთა მეშვეობით გაანალიზებულია ირანისა და რუსეთის 

მიმართ დაწესებული სანქციების ეფექტურობის ხარისხი. თემის სიღრმისეული 

ანალიზისთვის კვლევა იყენებს მედიის თვისებრივი მეთოდოლოგიიის შემდეგ 

ტექნიკებს: კონტენტ-ანალიზი და პირდაპირი ინტერვიუებს.  აღსანიშნავია, რომ 

გამოვლინდა საინტერესო ტენდეციები: ორივე ქეისის შემთხვევაში 

საერთაშორისო სანქციებს აქვს ეკონომიკური თვალსაზრისით უარყოფითი 

ეფექტი, ხოლო ავტორიტარული სისტემისთვის აღნიშნული სანქციები შესამჩნევ 

საფრთხეს არ წარმოადგენს. თუმცა, საინტერესოა დროში დაკვირვების 

შედეგი,დინამიურად თუ რა ცვლილებები გამოვლინდება სანქციების დაწესების 

დღიდან.  

 

 

საკვანძო სიტყვები: სანქციები, ირანი, რუსეთი, ავტორიტარული რეჟიმი, 

ეკონომიკური ზეწოლა. 
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Abstract 

This master's thesis will examine the impact and effectiveness of international sanctions on 

decision-making in authoritarian regimes. Today, sanctions are topical as an alternative to 

the use of military force. The study discusses several theoretical approaches, through which 

the degree of effectiveness of sanctions against Iran and Russia. The study also used media 

content analysis and direct interviews for in-depth analysis of the topic. It is noteworthy that 

the study revealed interesting approaches. Both of the cases, international sanctions have a 

negative economic effect. However, these sanctions are not yet a threat to the authoritarian 

system. It is important, If there will be some changes after dynamic observation. 
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მადლობა 

ძალიან დიდი მადლობა თითოეულ იმ ადამიანს ვინც დამეხმარა სამაგისტრო 

ნაშრომზე მუშაობისას. განსაკუთრებული მადლობა კი მინდა გადავუხადო ჩემს 

ხელმძღვანელს , ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებულ პროფესორ ნინო 

ფავლენიშვილს, რომლის უშუალო რჩევები და გულისხმიერება დამეხმარა კვლევის 

თითოეულ ეტაპზე.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


