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საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის, ილია II-ის, საშობაო 

ეპისტოლე

„იშვა ყრმა, მოგვეცა ძე... და სახელი მისი, - … 
ღმერთი ძლიერი, ხელმწიფე, მთავარი მშვიდობისა, 
მამა მერმეთა მათ საუკუნეთა“ (ეს. 9,5).

ყოვ ლად სამ ღვდე ლო ნო მღვდელ მთა ვარ ნო, ღირ სნო მოძღ ვარ ნო, დი ა კონ-
ნო, ბერ -მო ნო ზონ ნო, სა ე რო დას ნო, საყ ვა რელ ნო და ნო და ძმა ნო, მკვიდ რნო 
სა ქარ თვე ლო სა და მის ფარ გლებს გა რეთ მცხოვ რებ ნო თა ნა მე მა მუ ლე ნო!

დღეს ბეთ ლე მი „ცათა მობაძავ იქმნა, ვარსკვლავთა წილ ანგელოზნი ჰქონან 
მაქებელად და სამყაროს ეფინება საოცარი საგალობელი: „დიდება მაღალთა 
შინა ღმერთსა, ქვეყანასა ზედა მშვიდობა და კაცთა შორის სათნოება“.

ყოველნო ერნო, „აღიპყრენნით ხელნი თქვენნი და ღაღადებდით ღმრთისა 
მიმართ ხმითა სიხარულისათა, რამეთუ

ქრისტე იშვა და ევა მწუხარებისაგან იხსნა;
ქრისტე იშვა და ქუეყანა აღეშენა;
ქრისტე იშვა და ერი განმხიარულდა“ (შობის საგალობელი).
ღვთის განკაცების ამ დიად დღეს გავიხსენოთ კაცობრიობის თავდაპირველი 

ისტორიაც.
ჩვენს წი ნაპ რებს, ადამს და ევას, ედემ ში ღმერ თთან უშუ ა ლო კავ ში რი 

ჰქონ დათ და უფ ლის მი ე რი მად ლით კი დევ უფ რო წა რე მა ტე ბოდ ნენ. შე მოქ მე-
დი სა გან ისი ნი გან მსჭვა ლულ ნი იყ ვნენ სა ო ცა რი სიყ ვა რუ ლით და ამ სიყ ვა რულს 
თვი თო ნაც გას ცემ დნენ, რაც თან ხო ბა სა და ნე ტა რე ბა ში მათ მკვიდ რო ბას გა ნა-
პი რო ბებ და.

აკ რძა ლუ ლი ნა ყო ფის მი ღე ბამ არ სე ბუ ლი სრულ ყო ფი ლი ჰარ მო ნი ის რღვე-
ვა გა მო იწ ვია რად გან, ეს არ იყო უბ რა ლო ქმე დე ბა; იგი იყო გა მოვ ლი ნე ბა იმი სა, 
რომ რე ა ლუ რად ადამ მა და ევამ უა რი თქვეს საღ ვთო წეს რიგ ზე, ბო რო ტი ძა ლი-
სა გან შთა გო ნე ბულ ამ პარ ტავ ნე ბას, პა ტივ მოყ ვა რე ო ბა სა და შურს და ე მონ ნენ 
და კე თი ლი სა გან უკე თუ რი სა კენ მი იდ რიკ ნენ. ასე შე მო ვი და ცოდ ვა და ცოდ ვას-
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თან ერ თად სიკ ვდი ლი. ასე და ე ცა ადა მი ა ნუ რი ბუ ნე ბა. ადამ თან ერ თად და ე ცა 
მი სი გან მგებ ლო ბი სა და პა სუ ხის მგებ ლო ბის ქვეშ მყო ფი მთე ლი ხი ლუ ლი სამ ყა-
რო. სუ ლიწ მინ დის მად ლი პირ ველ მშობ ლებს გა ნე შო რა, რად გან აღარ ჰქონ დათ 
მი სი და ტევ ნის უნა რი; შე დე გად კი დად გა ხორ ცი ე ლი და, რაც მთა ვა რი ა, სუ ლი-
ე რი სიკ ვდი ლი.

მადლისაგან განძარცვულ პირველმშობელთა ბუნება ხრწნას დაექვემ-
დე ბარა, ამასთან, მათ დაეკარგათ ჭეშმარიტი თავისუფლების განცდა და 
დაუმახინჯდათ როგორც გარემოს, ისე ღმერთის აღქმა. გაუკუღმართებული 
აზროვნების გამო კი მათში გაბატონდა ხორციელი ცნობიერება. 

სიკეთის მოკლებით გაჩენილ ცოდვათა ერთობლიობა არის ადამიანის 
ბუნების დაცემული მდგომარეობა, რომელსაც შედეგად მოჰყვა სიკვდილი. 
ყოველივე ეს კი ათასწლეულების მანძილზე იმემკვიდრა კაცთა მოდგმამ.

მხო ლოდ შო ბი ლი ძე ღვთი სა ოცი სა უ კუ ნის წინ მო ევ ლი ნა სამ ყა როს.
უჟა მო იგი ჟა მი ერ იქ მნა, და უ სა ბა მო და სა ბა მი ე რი გახ და, უხი ლა ვი ღმერ თი 

ბა გა ში მწოლ ჩვილ ყრმად წა რუდ გა სო ფელს, რა თა მა რა დი უ ლი სიკ ვდი ლი სათ-
ვის გან წი რუ ლი ადა მის მოდ გმა თა ვი სი თა ვის მსხვერ პლად გა ღე ბით გა მო ეხ სნა 
და ცოდ ვა თა აღ ხოც ვით ჩვენ თვის და კარ გუ ლი მად ლის მი ე რი ძე ო ბა და ებ რუ ნე-
ბი ნა.

„ე ჰა, დი დე ბუ ლი და საკ ვირ ვე ლი სა ი დუმ ლო,
ეჰა, შე საძ რწუ ნე ბე ლი სალ ხი ნე ბე ლი! “ (შო ბის სა გა ლო ბე ლი).
იე სო ქრის ტემ და ცე მუ ლი კა ცობ რი ვი ბუ ნე ბა თა ვის ღვთა ებ რივ პი როვ ნე-

ბა ში შე უ რევ ნე ლად შე ი ერ თა, გა ნა ახ ლა, სა მე ბის წი აღ ში ზე ცად აიყ ვა ნა და საღ-
რმთო დი დე ბით გა ნაბ რწყი ნა.

თუ პირ ველ მშო ბელ თა გან მემ კვიდ რე ო ბით მი ვი ღეთ ხრწნი ლე ბა და სიკ-
ვდი ლი, ახალ ადამ ში, ქრის ტე ში, ყო ველ მა ადა მი ან მა ცოდ ვის გან სრუ ლი გა თა-
ვი სუფ ლე ბის მად ლი მი ი ღო.

ამის თვის კი, პირ ველ რიგ ში, აუ ცი ლე ბე ლი ა, ყოვ ლად წმინ და სა მე ბი სად მი 
ჭეშ მა რი ტი რწმე ნით ნათ ლო ბა, აღ მსა რებ ლო ბა იმი სა, რომ იე სო ქრის ტე არის 
ბუ ნე ბი თი ღმერ თი, ყოვ ლად წმინ და სა მე ბის მე ო რე ჰი პოს ტა სი, მხსნე ლი და 
მაცხ ო ვა რი სულ თა ჩვენ თა.

ნათ ლო ბა არის მე ო რე ადა მის, ქრის ტეს, წი აღ ში ჩვე ნი სუ ლი ე რი შო ბა, 
რომ ლის დრო საც გვე ნი ჭე ბა სუ ლიწ მინ დის ბე ჭე დი, ის ცხო ველ მყო ფე ლი მად ლი, 
რაც დავ კარ გეთ სა მოთხ ე ში და, ამას თან, გვე ნი ჭე ბა უნა რი მა რა დი უ ლი ნე ტა რი 
ცხოვ რე ბის მო პო ვე ბი სა.

ახა ლი ადა მის შო ბით კა ცობ რი ო ბა ერ თმა ნე თი სა გან არ სე ბი თად გან სხვა ვე-
ბულ ორ ნა წი ლად გა ი ყო და და იწყო სრუ ლი ად ახა ლი ერა.

თუ პირ ველ მა ადამ მა და მის მა მოდ გმამ ჩა დე ნი ლი ცოდ ვის გა მო, დი დი 
სი ნა ნუ ლის მი უ ხე და ვად, ვერ შეძ ლო და ნა შა უ ლის გა მოს ყიდ ვა, ახა ლი ადა მის 

საქართველოს კათოლიკოსპატრიარქის, ილია IIის, საშობაო ეპისტოლე
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საქართველოს კათოლიკოსპატრიარქის, ილია IIის, საშობაო ეპისტოლე

გან ხორ ცი ე ლე ბის შე დე გად, მრა ვალ ჯე რა დი შე ცო დე ბის შემ თხვე ვა შიც, ქრის-
ტი ანს, ვიდ რე ხორ ცი ელ აღ სას რუ ლამ დე, ჭეშ მა რი ტი სი ნა ნუ ლით, აღ სა რე ბი თა 
და ზი ა რე ბით ყო ველ თვის შე უძ ლია ნათ ლო ბით მი ღე ბულ მად ლთან და სუ ლი ერ 
მდგო მა რე ო ბას თან დაბ რუ ნე ბა.

უნ და ვი ცო დეთ ისიც, რომ ნათ ლო ბა არის მხო ლოდ და სა წყ ი  სი ჩვე ნი გან-
ღმრთო ბი სა. შემ დგო მი წინ სვლა კი ჩვე ნი პი რა დი ღვაწ ლი თა და ეკ ლე სი უ რი 
ცხოვ რე ბით უნ და გან ხორ ცი ელ დეს.

ქრის  ტეს შო ბა კა ცობ რი ო ბის თვის უდი დე სი დღე სას წა უ ლი ა, რა საც სრუ-
ლად ვე ზი ა რე ბით, რო დე საც ნათ ლის ღე ბის გზით ახ ლად ვიშ ვე ბით ქრის ტე ში. 
ამი ტო მაც არის, რომ შო ბის დღე სას წა ულს უშუ ა ლოდ მოჰ ყვე ბა ნათ ლის ღე ბის 
დღე სას წა უ ლი, რო მე ლიც გა ნუ ყოფ ლად არის მას თან და კავ ში რე ბუ ლი.

ნათ ლო ბით მი ღე ბუ ლი მად ლი არის უდი დე სი სა ბოძ ვა რი, რო მელ საც სრუ-
ლად ვერც ვაც ნო ბი ე რებთ. ეს გან სა კუთ რე ბით ით ქმის ძვე ლი ადა მი დან ახა ლი 
ადა მის წი აღ ში მოქ ცე უ ლებ ზე, რომ ლე ბიც პირ ველ ნა ბი ჯებს დგა მენ რწმე ნის 
გზა ზე და მათ ზეც, რო მელ ნიც დი დი ხნის წინ მო ი ნათ ლნენ, მაგ რამ ცოდ ვის მრა-
ვალ გვა რო ბას ხში რად ვერ აც ნო ბი ე რე ბენ, რა მე თუ მხო ლოდ პი რა დი შე ხე დუ ლე-
ბე ბი თა და ამ ქვეყ ნი უ რი კა ნო ნე ბით გან სჯი ან.

აუ ცი ლე ბე ლი კი არის წმი და წე რილ ში გაცხ ა დე ბუ ლი მცნე ბე ბი სა და სწავ-
ლე ბე ბის გა თა ვი სე ბა, რა თა სუ ლი ე რი თვა ლი აგ ვე ხი ლოს და ავის და კარ გის, 
ცოდ ვის და მად ლის გარ ჩე ვა ვის წავ ლოთ.

საღ ვთო ზნე ო ბა იმ დე ნად მა ღა ლი ა, რომ მას თვით ყვე ლა ზე დახ ვე წი ლი და 
რა ცი ო ნა ლუ რი სა ხელ მწი ფო კა ნო ნე ბიც კი ვერ შე ედ რე ბა.

სა ხელ მწი ფო კა ნო ნით და ნა შა უ ლად არ მი იჩ ნე ვა, მა გა ლი თად, პა ტივ მოყ ვა-
რე  ბა, დი დე ბის მოყ ვა რე ბა, გან კითხ ვა, მრის ხა ნე ბა, შუ რი, ამ პარ ტავ ნე ბა, ეგო იზ-
მი, ში ში, მტრო ბა, სი ძულ ვი ლი ... ვიდ რე მა თი გა მოვ ლი ნე ბე ბი სე რი ო ზუ ლად არ 
და ა ზა რა ლებს სხვას.

უფალ მა ჩვენ მა იე სო ქრის ტემ კი გან გვიცხ ა და, რომ ცოდ ვად ით ვლე ბა 
არამარ ტო არას წო რი საქ ცი ე ლი, არა მედ მოყ ვა სის მი მართ სიყ ვა რუ ლი სა და კე-
თილ გან წყო ბის არ ქო ნა, უკე თუ რი ფიქ რიც და ბო რო ტი გუ ლის თქმაც და მოგ ვი-
წო და, რომ ნე ბის მი ე რი ცოდ ვა და საწყ ის ში ვე, ანუ გო ნე ბა სა და გულ ში გა ჩე ნის-
თა ნა ვე, აღ მოვ ფხვრათ, რა თა იგი ქმე დე ბად არ იქ ცეს და მის გან თა ვის დაღ წე ვა 
არ გაგ ვიძ ნელ დეს.

რო გორც საღ ვთო, ისე სა ხელ მწი ფო კა ნო ნე ბი რა თქმა უნ და, ზრუ ნავს ადა-
მი ან ზე, მაგ რამ მათ ში გან სხვა ვე ბუ ლო ბას წარ მო შობს პი როვ ნე ბის აღ ქმა და მას-
თან და კავ ში რე ბუ ლი ხედ ვის პერ სპექ ტი ვე ბი.

ეს გან სა კუთ რე ბით ით ქმის ისეთ ქვეყ ნებ ზე, სა დაც ზო გი ერ თი სა ხელ მწი-
ფო კა ნო ნი ეწი ნა აღ მდე გე ბა ზნე ობ რივ ნორ მებს და მცდე ლო ბე ბი აქვთ, ცოდ ვა 
ოფი ცი ა ლუ რად ნე ბა დარ თუ ლი გა ხა დონ. პა რა ლე ლუ რად ხდე ბა ისიც, რომ ტე-
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ლე ვი ზი ა, მას მე დი ა, სო ცი ა ლუ რი ქსე ლე ბი ამა თუ იმ უწე სო ბას ხში რად მიმ ზიდ-
ვე ლად და სა ინ ტე რე სოდ გვი სა ხა ვენ და ხელს უწყ ო ბენ მათ პრო პა გან დას.

სა მოთხ ე ში დაწყ ე ბუ ლი ის ტო რია ცოდ ვის კე თი ლად წარ მო ჩე ნი სა და შე თა-
ვა ზე ბი სა, გრძელ დე ბა; აკ რძა ლუ ლი ნა ყო ფი ადა მი ანს კვლა ვაც მიმ ზიდ ვე ლად 
ეჩ ვე ნე ბა, ისე ვე, რო გორც სა მოთხ ე ში: „იყო საჭმელად ის ხე თვალწარმტაცი და 
საამური სა ნა ხა ვად “ (დაბ. 3,6).

რა თქმა უნ და, გულ და საწყ ვე ტი ა, რომ მა შინ, რო დე საც ამ დე ნი ხა ნია ქრის-
ტე ჩვენს გან სა კურ ნებ ლად მო ვი და, დღე საც მსოფ ლი ოს მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა წი ლი 
კვლავ ურ წმუ ნო ე ბის ცოდ ვა ში ა; ეს გა საკ ვი რი არც არის, რად გან ჭეშ მა რიტ სარ-
წმუ ნო ე ბას ყო ველ დრო ში მხო ლოდ ჭეშ მა რი ტი ღვთის ნე ბის აღ მსრუ ლე ბე ლი 
ადა მი ა ნე ბი ინარ ჩუ ნებ დნენ.

ეს რჩე უ ლი სამ წყსო არის პი როვ ნულ მა ღალ ღი რე ბუ ლე ბა თა მა ღი ა რე ბე-
ლი კრე ბუ ლი, იმ პირ თა ერ თო ბა, რო მელ თათ ვი საც ღმერ თი მარ ტო ძა ლა კი 
არ არის, რო მე ლიც ძველ აღ თქმა ში ზოგ ჯერ ცეცხ ლის, გრი გა ლის, ღრუბ ლის, 
მგრგვი ნა ვი ხმის სა ხით... ეცხ ა დე ბო და, არა მედ ბეთ ლემს შო ბი ლი ემა ნუ ე ლი 
(რაც ნიშ ნავს: „ჩვენთან არს ღმერთი”), მე ო რე პი რი ყოვ ლად წმინ და სა მე ბი სა, 
რო მელ მაც წინ სწო რედ პი როვ ნუ ლი ღირ სე ბე ბი წა მოს წი ა, დაგ ვა ნა ხა რა, რომ 
ნე ბის მი ე რი ჩვენ გა ნი უნი კა ლუ რი ა, გა ნუ მე ო რე ბე ლი ა, ხა ტია უფ ლი სა და სუ ლი 
წმინ დის მად ლით ღვთის მად ლის მი ე რი ძე ო ბის აღ დგე ნა ძა ლუძს.

პი როვ ნე ბა ასეთ სი მაღ ლე ზე არა სო დეს არა ვის აუყ ვა ნი ა!
მაცხ ო ვარ მა ჩვენ მა ყვე ლა ადა მი ა ნუ რი ტკი ვი ლი, თვით ჯვარ ცმით სიკ ვდი-

ლიც, კა ცობ რი ვი ბუ ნე ბით ჭეშ მა რი ტად გა ნი ცა და, რა თა, მწუ ხა რე ბა ში მყოფ 
ნე ბის მი ერ ჩვენ განს, ჰყავ დეს მი სი სალ მო ბის თა ნა მო ზი ა რე უფა ლი, რო მე ლიც 
ღვთა ებ რი ვი სიყ ვა რუ ლი თა და სი ხა რუ ლით აღავ სებს ყვე ლას.

დღეს ამ უჩ ვე უ ლო სი ხა რუ ლის დღე ა; დღეს გან სა კუთ რე ბით ხა რო ბენ ბავ-
შვე ბი, რად გან უფა ლი მათ მსგავ სად ჩვი ლად მო ევ ლი ნა სამ ყა როს; დღეს ხა რო-
ბენ დე დე ბი, რად გან დე დამ, - ახალ მა ევამ, ახა ლი ადა მი, - ღმერ თი შვა.

მი უ ხე და ვად მრა ვალ სა უ კუ ნო ვა ნი გან საც დე ლი სა და ათას გვა რი ჭირ -ვა რა-
მი სა, უფ ლის შე წევ ნი თა და ღვთის მშობ ლის მე ო ხე ბით სა ქარ თვე ლო კვლა ვაც 
ქრის ტეს გზას ერ თგუ ლად მის დევს და შო ბის მა ხა რო ბე ლი ა.

ერ თსუ ლოვ ნე ბით გან ვძლი ერ დეთ ქარ თველ ნო, ოს ნო, აფ ხაზ ნო, ბერ ძენ-
ნო, რუს ნო, უკ რა ი ნელ ნო, ებ რა ელ ნო, ასი რი ელ ნო, უდინ ნო, სო მეხ ნო, აზერ ბა-
ი ჯა ნელ ნო, ქურ თნო, ქის ტნო, ლეკ ნო, ჩერ ქეზ ნო და ღვთივ კურ თხე უ ლი ჩვე ნი 
მი წის ყო ველ ნო მკვიდ რნო, უფა ლი ჩვენ თან არის! 

რა თქმა უნდა, მე ვიცი, როგორ უჭირს ჩვენს ხალხს, რამდენი განსაცდელითა 
და ტკივილითაა სავსე ეს წუთისოფელი, მაგრამ მწამს ისიც, რომ მიუხედავად 
მრავალი სიმძიმისა და დაბრკოლებისა, ჩვენი ერი ღირსეულად გაივლის გოლ-
გოთის გზას და უფალთან ერთად აღდგება და გაიხარებს.



საქართველოს კათოლიკოსპატრიარქის, ილია IIის, საშობაო ეპისტოლე
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მა მა ნო და დე და ნო, და ნო და ძმა ნო, უხუ ცეს ნო და ყრმა ნო, უძ ლურ ნო და 
სნე ულ ნო, საპყ რო ბი ლე სა და სა ა ვად მყო ფო ში მყოფ ნო, – ქრის ტე იშ ვა!

მწყემ სნი და მოგ ვნი ღა მის წყვდი ად ში ვარ სკვლა ვის შუქ ზე მი იჩ ქა რი ან ბეთ-
ლე მის გა მოქ ვა ბუ ლი სა კენ. და ე, ჩვენც, ან თე ბუ ლი სან თლე ბით, მათ თან ერ თად 
რწმე ნით მი ვე ახ ლოთ ახ ლად შო ბილ ყრმას და ოქ როს, გუნ დრუ კი სა და მუ რის 
ნაც ვლად მი ვარ თვათ მო ნა ნუ ლი, მო სიყ ვა რუ ლე და მად ლი ე რე ბით სავ სე გუ ლი, 
რა თა ჩვენ შიც იშ ვას ყრმა ახა ლი, პირ ველ სა უ კუ ნე თა ღმერ თი!

ღმერ თი წყა ლო ბი სა და მოწყ ა ლე ბი სა, ღმერ თი სიყ ვა რუ ლი სა და მშვი დო-
ბი სა იყოს თქვენ თან, ამინ! 

სიყვარულით თქვენთვის მლოცველი 
ილია II 
სრულიად საქართველოს 
კათოლიკოს-პატრიარქი
შობა ქრისტესი,
თბილისი, 
2016/2017 წ.
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ძირითად საზოგადოებრივ ფასეულობათა შორის არსებული

რევაზ გველესიანი
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის 

თსუ-ის პროფესორი, 
ეკონომიკური პოლიტიკის კათედრის ხელმძღვანელი,

 ეკონომიკური პოლიტიკის ქართულ-გერმანული 
 ინსტიტუტის დირექტორი

თა ნა მედ რო ვე ეპო ქა ში სო ცი ა ლუ რი სა მარ თლი ა ნო ბის თვალ საზ-
რი სით არ სე ბობს დის კრი მი ნა ცი ის შემ თხვე ვე ბი. ამას თან, აუ ცი ლე ბე ლია 
იმის დად გე ნა - მათ თვით რე გუ ლი რე ბა დი ბა ზა რი წარ მო შობს, თუ ისი ნი 
სა ხელ მწი ფოს ინ ტერ ვენ ცი ის წარ სულ ში არ სე ბუ ლი იმ პრაქ ტი კის შე დე-
გი ა, რო მელ საც სუ ლაც არ ჰქონ და მიზ ნად და სა ხუ ლი სო ცი ა ლუ რი სა მარ-
თლი ა ნო ბა. 

სა ხელ მწი ფო სა და სა ზო გა დო ე ბას შო რის და მო კი დე ბუ ლე ბა იც-
ვლე ბა, რო ცა სა ხელ მწი ფო აფარ თო ებს თა ვი სი მოქ მე დე ბის სფე როს და 
უფ ლებ რი ვი გა თა ნას წო რე ბის სა ფუძ ველ ზე შე საძ ლებ ლო ბე ბი სა და შე-
დე გე ბის გა მო თა ნაბ რე ბის მი ზანს ისა ხავს. მოქ მე დე ბის სფე როს ასეთ გა-
ფარ თო ე ბამ დე სა ხელ მწი ფო არ სე ბი თად იძუ ლე ბის ია რა ღი იყო, რო მე ლიც 
თვით ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი სა ზო გა დო ე ბის მი მართ გა რან ტის ფუნ ქცი ას ას-
რუ ლებ და. ეს ვი თა რე ბა არ გა მო რიცხ ავს იმას, რომ იგი სა ზო გა დო ე ბის 
წევ რებს მი ნი მა ლუ რად სო ცი ა ლუ რა დაც იცავ და. თა ნა ბა რი პი რო ბე ბის 
შექ მნა, სო ცი ა ლუ რი სა ხელ მწი ფო ებ რი ო ბის პრინ ცი პი და ის მე ქა ნიზ მი ა, 
რი თაც სა ხელ მწი ფო ბა ზარ ზე ორი ენ ტი რე ბულ ეკო ნო მი კურ წეს რიგს 
აკონ ტრო ლებს. 

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: სა ზო გა დო ებ რი ვი უთა ნას წო რო ბა; სა ზო გა-
დო ებ რი ვი ფასეულობე ბი; ეკო ნო მი კუ რი თა ვი სუფ ლე ბა; სო ცი ა ლუ რი სა-
მარ თლი ა ნო ბა; სო ცი ა ლუ რი უსაფ რთხო ე ბა; ეკო ნო მი კუ რი პროგ რე სი; ინ-
ტე რეს თა ჯგუ ფე ბი; ინ ტე რეს თა კონ ფლიქ ტე ბი. 

ekonomika da biznesi, 2017, 1,  gv. 14-23
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ECONOMIC THEORY AND ECONOMIC POLICY

წინააღმდეგობები და მათი დაძლევის პრობლემა



ძირითად საზოგადოებრივ ფასეულობათა შორის არსებული წინააღმდეგობები ...

ძირითადი საზოგადოებრივი ფასეულობების წინააღმდეგობრივი 
ურთიერთდამოკიდებულება

სო ცი ა ლურ სა მარ თლი ა ნო ბას გან საზღ ვრუ ლი ში ნა არ სი გა აჩ ნი ა, იდე ალს 
გა მო ხა ტავს და თა ნა მედ რო ვე სა ზო გა დო ებ რი ვი წეს რი გის ნაკ ლზე მი უ თი თებს, 
გა და უ დე ბელ გა მოს წო რე ბას რომ სა ჭი რო ებს [1, გვ. 217]. აქე დან გა მომ დი ნა რე, 
სა სურ ვე ლია იმ ჯგუ ფუ რი პრი ვი ლე გი ე ბის  ძი ე ბა სა ხელ მწი ფოს მხრი დან კონ კუ-
რენ ცი ის შეზღ უდ ვებს რომ ემ ყა რე ბა. სწო რედ ამის გა მო ა, რომ ასეთ მა მოთხ-
ოვ ნამ მყა რად და იმ კვიდ რა ად გი ლი ინ ტე რეს თა ჯგუ ფე ბის ფუნ ქცი ო ნი რე ბა ში. 

სო ცი ა ლუ რი სა ხელ მწი ფო ებ რი ო ბის პრინ ცი პი დან გა მომ დი ნა რე სო ცი ა-
ლურ სა ხელ მწი ფოდ ისე თი ით ვლე ბა, რო მე ლიც „თა ვის თავ ზე იღებს სო ცი ა ლუ-
რი მოქ მე დე ბის ვალ დე ბუ ლე ბას“ [2, გვ.510]. ეს იმას ნიშ ნავს, რომ სა ხელ მწი ფო 
მო ნა წი ლე ობს სა ზო გა დო ე ბის ფორ მი რე ბა ში, რი თაც რამ დე ნად მე სუს ტდე ბა 
სა ბაზ რო -ე კო ნო მი კუ რი წეს რი გი და მას თან და კავ ში რე ბუ ლი კერ ძო სა მარ-
თლებ რი ვი წე სე ბის ფუნ ქცი ო ნი რე ბი სუ ნა რი ა ნო ბა. თავ დაც ვი სა და ერ თმა ნეთ ზე 
ზრუნ ვის ინ ტე რე სე ბი დან გა მომ დი ნა რე სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯგუ ფე ბის სა სარ გებ-
ლოდ ხდე ბა ფორ მა ლუ რი სა მარ თლის მა ტე რი ა ლი ზე ბა, იგი მოქ მე დე ბის უფ ლე-
ბის სა ფუძ ველ ზე „სო ცი ა ლუ რად“ იზ ღუ დე ბა (რე გუ ლი რე ბა) და ზო გა დად ცვლი-
ლე ბე ბი შე დის ხელ შეკ რუ ლე ბის თა ვი სუფ ლე ბა ში (სა ი ჯა რო, შრო მის და რეწ ვის 
უფ ლე ბა). მე ო რე მხრივ, სა ხელ მწი ფო აკ მა ყო ფი ლებს (სო ცი ა ლუ რი სა მარ თლის 
სა ფუძ ველ ზე) სა ჯა რო სა მარ თლის მი ერ ხელ საყ რელ პი რო ბებ ში ჩა ყე ნე ბუ ლი 
ჯგუ ფე ბის პრე ტენ ზი ებს სა ხელ მწი ფო მომ სა ხუ რე ბის თა ო ბა ზე და მის ხარ ჯებს 
სხვა წყა რო ე ბი დან - მაგ., გა და სა ხა დე ბი დან ფა რავს, თუ ად გი ლი აქვს დის კრი-
მი ნა ცი ას. 

სო ცი ა ლურ სა ხელ მწი ფო ში წეს რიგ თან და კავ ში რე ბუ ლი პრობ ლე მე ბი შე-
იძ ლე ბა შემ დე გი სა ხით შე ვა ჯა მოთ: ან სა ბაზ რო -ე კო ნო მი კუ რი წეს რი გი და მის-
თვის და მა ხა სი ა თე ბე ლი კერ ძო ავ ტო ნო მია იარ სე ბებს დიდ ხანს, ან და შე საძ ლოა 
სო ცი ა ლუ რი სა ხელ მწი ფო ში აღ მოჩ ნდეს ისე თი წეს რი გი, რო მე ლიც უნებ ლი ედ, 
მაგ რამ სის ტე მუ რად უწყ ობს ხელს „და კა ბა ლე ბი სა კენ სვლას“ [3]. 

აშ კა რა ა, რომ რო ცა საქ მე ეხე ბა თა ვი სუფ ლე ბი სა და სა მარ თლი ა ნო ბის, 
რო გორც სა ზო გა დო ე ბის ძი რი თა დი ღი რე ბუ ლე ბე ბის, სო ცი ა ლუ რი სა მარ თლი-
ა ნო ბის კრი ტე რი უ მად გა მო ყე ნე ბას, კა ნო ნი არ არის საკ მა რი სი ინ სტრუ მენ ტი 
მათ შო რის წარ მო შო ბი ლი კონ ფლიქ ტის მო საგ ვა რებ ლად. ხში რად ცდი ლო ბენ 
ამ კონ ფლიქ ტის მნიშ ვნე ლო ბა იმით და აკ ნი ნონ, რომ პრო ცე დუ რულ თუ ფორ-
მა ლურ სა მარ თლი ა ნო ბა სა და მის სა ფუძ ველ ზე უზ რუნ ველ ყო ფილ მოქ მე დე ბის 
თა ვი სუფ ლე ბას შო რის გან სხვა ვე ბა, თით ქოს და, ქრე ბო დეს თა ვი სუფ ლე ბის მა-
ტე რი ა ლუ რი შე ფა სე ბის შე საძ ლებ ლო ბებ ში. აქე დან გა მომ დი ნა რე, ფორ მა ლუ რი 
სა მარ თლი ა ნო ბა (და თა ვი სუფ ლე ბა) იუ რი დი უ ლი, ან და ფორ მა ლუ რი თვალ-
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საზ რი სით შე იძ ლე ბა უფ რო მიმ ზიდ ვე ლად გა მო ი ყუ რე ბო დეს, ვიდ რე რე ა ლუ რი 
მოვ ლე ნე ბი და სო ცი ა ლუ რი სა მარ თლი ა ნო ბა. ასე თი არ გუ მენ ტა ცია მე თო დუ რი 
თვალ საზ რი სით ერ თობ სა ეჭ ვო შე და რე ბას ემ ყა რე ბა: ერთ მხა რე ზეა უფ ლებ რი-
ვი გა თა ნას წო რე ბა, მე ო რე ზე კი - მის მი ერ ნე ბა დარ თუ ლი შე საძ ლო შე დე გე ბი, 
ანუ სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კურ პო ზი ცი ებს შო რის არ სე ბუ ლი გან სხვა ვე ბე ბი. ვა რა-
უ დო ბენ, რომ ეს უკა ნას კნე ლი სხვა არა ფე რი ა, თუ არა უფ ლებ რი ვი გა თა ნას წო-
რე ბის სრუ ლი ან ნა წი ლობ რი ვი შე დე გი. მაგ რამ, სო ცი ა ლუ რი სა მარ თლი ა ნო ბის 
კრი ტე რი უ მად გა მო ყე ნე ბი სას სუ ბი ექ ტმა ერ თი პრო ცე დუ რუ ლი შე დე გიც უნ და 
გა ით ვალ სწი ნოს. ეს უკა ნას კნე ლი არ გუ ლის ხმობს ფორ მა ლუ რი თა ვი სუფ ლე ბის 
შეზღ უდ ვას უფ ლებ რი ვი უთა ნას წო რო ბი სა თუ დის კრი მი ნა ცი ის გზით, არა მედ 
საქ მე ეხე ბა მა ტე რი ა ლუ რი თა ვი სუფ ლე ბის სა ხელ მწი ფო ებ რი ვად შეზღ უდ ვას – 
გეგ მა ზო მი ე რი რე დის ტრი ბუ ცი ის სა ფუძ ველ ზე რომ ხორ ცი ელ დე ბა. 

ცენ ტრა ლი ზე ბუ ლად მარ თვა დი ეკო ნო მი კის თე ო რი ი სა და პრაქ ტი კის თა-
ნახ მად წარ მო ე ბის სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ის რო ლი უფ რო იკ ვე თე ბა თა-
ვი სუფ ლე ბის ას პექ ტით. მაგ რამ საქ მე ის არის, რომ ისე დაც მწი რი ეკო ნო მი კუ რი 
თა ვი სუფ ლე ბა წი ნა აღ მდე გო ბა ში მო დის არა მარ ტო წარ მო ე ბის სა ზო გა დო ებ რივ 
ორ გა ნი ზა ცი ას თან, არა მედ და გეგ მილ მოთხ ოვ ნას თან, ასე ვე და გეგ მილ მი წო-
დე ბას თა ნაც. სა ხელ მწი ფო ძა ლა უფ ლე ბის სა ხით კონ ცენ ტრი რე ბუ ლი ძა ლა დო ბა 
არ სობ რივ საფ რთხეს უქ მნის თა ვი სუფ ლე ბას. ა. ჰა მილ ტონ მა ყო ვე ლი ვე ეს მოკ-
ლედ ასე გა მო ხა ტა: „ვის ხელ შიც არის ცხოვ რე ბი სათ ვის აუ ცი ლე ბე ლი სა შუ ა-
ლე ბე ბი, ადა მი ა ნის ნე ბა ზეც იგი ბა ტო ნობს“ [4, გვ.472]. ყო ველ შემ თხვე ვა ში, 
სა ეჭ ვო ა, რომ სა ხელ მწი ფო, რო მე ლიც ყვე ლა ფერს ფლობს - სო ცი ა ლურ სა მარ-
თლი ა ნო ბას ეს წრაფ ვო დეს, მით უმე ტეს, რო ცა თვი თონ მი ზა ნი, მი სი ში ნა არ სის 
გა ურ კვევ ლო ბი დან გა მომ დი ნა რე, თვით ნე ბუ რი ინ ტერ პრე ტა ცი ე ბის უსას რუ ლო 
მრა ვალ ფე როვ ნე ბას უშ ვებს. 

მე ო რე უკი დუ რე სი ლი ბე რა ლუ რი თვალ საზ რი სის [5, თა ვი 9] მი ხედ ვით, 
ეკო ნო მი კუ რი უთა ნას წო რო ბა მხო ლოდ და მხო ლოდ იღ ბა ლი სა და ხვედ რის საქ-
მე ა. ამ გვა რი მა ტე რი ა ლუ რი შე დე გე ბი მო სა ლოდ ნე ლი იყო იმ სა ზო გა დო ე ბის 
პი რო ბებ ში - კერ ძო სა მარ თლი სა და სა ხელ მწი ფო რე გუ ლი რე ბის გან თა ვი სუ ფა-
ლი პრინ ცი პე ბით რომ იმარ თე ბა. ეკო ნო მი კუ რი მოვ ლე ნე ბის ურ თი ერ თქმე დე-
ბა, რაც სა მარ თლებ რი ვი სა ხელ მწი ფო სა და სა ბაზ რო კო ორ დი ნა ცი ის პრინ ციპს 
ემ ყა რე ბა, წარ მოგ ვიდ გე ბა, რო გორც თა ვი სუ ფა ლი თა მა ში. ასე რომ, შე უძ ლე-
ბე ლია რო მე ლი მე შე დე გი ან სა მარ თლი ა ნად ან უსა მარ თლოდ ჩა ით ვა ლოს. ასე 
შე იძ ლე ბა მხლოდ მო თა მა შე თა მოქ მე დე ბე ბი შე ფას დეს. კა ნო ნის ამო ცა ნა სა მარ-
თლი ა ნი მოქ მე დე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა იქ ნე ბო და, მაგ რამ მა შინ შე დე გე ბი კა ნო-
ნი ე რი აღ მოჩ ნდე ბო და და არა - სა მარ თლი ა ნი. მა თი ლე გი ტი მუ რო ბის სა ფუძ-
ვე ლი კი ფორ მა ლუ რი სა მარ თლი ა ნო ბა ა, რო მელ საც თა მა შის წე სე ბი სა და მა თი 
უზ რუნ ველ ყო ფის ამო ცა ნა და ე კის რე ბო და. სა გან გე ბო სი ტუ ა ცი ებ ში შე იძ ლე ბა 
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შექ მნი ლი ყო არა სა ბაზ რო დაც ვის მე ქა ნიზ მი მი ნი მა ლუ რი შე მო სავ ლით უზ რუნ-
ველ ყო ფის სა ხით. ასე თი რამ გა ნი ხი ლე ბა, რო გორც სა ერ თო ინ ტე რე სი ან რო-
გორც მო რა ლუ რი ვა ლი [5, გვ.87]. 

და სავ ლუ რი კე თილ დღე ო ბის სა ხელ მწი ფო მიზ ნად ისა ხავს თა ვი სუფ ლე ბა-
სა და სა მარ თლი ა ნო ბას შო რის კომ პრო მისს, მაგ რამ ერთი მხრივ, პო ლი ტი კუ რი 
ნე ბის ქმნა დო ბის დე მოკ რა ტი უ ლი მე თო დე ბი არ იძ ლე ვია ამ გვა რი კომ პრო მი სის 
შე სა ხებ მყა რი ვა რა უ დის შე საძ ლებ ლო ბას. პი რი ქით, პო ლი ტი კურ კონ კუ რენ ცი-
ა ში სო ცი ა ლუ რად და ფუძ ნე ბუ ლი პრი ვი ლე გი ე ბის ინ სტრუ მენ ტად გა მო ყე ნე ბა 
საფ რთხეს უქ მნის, რო გორც მა ტე რი ა ლურ, ასევე ფორ მა ლურ სა მარ თალს. 

ამა ვე დროს ის, რომ ფორ მა ლუ რი სა მარ თლის პი რო ბე ბი თა ვი სუ ფა ლი სა-
ბაზ რო წეს რი გის ფუნ ქცი ო ნი რე ბა ზეა და მო კი დე ბუ ლი, პირველის ცვლი ლე ბას 
იწ ვევს, რაც სა ბო ო ლო ანგარიშით, ყვე ლას თვის სა ზი ა ნოა; საქ მე ის არის, რომ 
ასე თი ცვლი ლე ბა ხორ ცი ელ დე ბა ალო კა ცი ის პრო ცე დუ რე ბის შე სუს ტე ბის ხარ-
ჯზე, რაც კერ ძო ავ ტო ნო მი ის გა მო ფიტ ვის შე დე გია. სწო რედ ამ ვი თა რე ბას ეხე ბა 
მარ კურ ოლ სო ნის ჰი პო თე ზა „ინ სტი ტუ ცი უ რი სკლე რო ზის” [6, გვ.103] შე სა ხებ, 
რო მე ლიც სხვა არა ფე რია, თუ არა იმ პრობ ლე მუ რი სი ტუ ა ცი ის გა მო ხა ტუ ლე ბა, 
რო მე ლიც პლუ რა ლის ტურ დე მოკ რა ტი ა ში პო ლი ტი კუ რი პრო ცე სის ას პექ ტით 
არ სე ბობს. რო გორც ჩანს, ეკონომიკურ თა ვი სუფ ლე ბა სა და სო ცი ა ლურ სა მარ-
თლი ა ნო ბას შო რის კომ პრო მი სი მყი ფეა. ამას თან, გა მო რიც ხუ ლი არ არის, რომ 
საქ მე დი ლე მას თან გვქონ დეს. 

მე ო რე მხრივ, უნ და შე მოწ მდეს შე იძ ლე ბა თუ არა ისე შე იც ვა ლოს ინ სტი-
ტუ ცი უ რი პი რო ბე ბი, რო მელ შიც პო ლი ტი კუ რი ნე ბის ქმნა დო ბის პრო ცე სი მიმ-
დი ნა რე ობს, რომ შე საძ ლე ბე ლი გახ დეს გრძელ ვა დი ა ნი კომ პრო მი სი. ამ გვა რი 
შე მოწ მე ბის სა გა ნი კი სხვა არა ფე რია თუ არა პო ლი ტი კუ რი სის ტე მა. მთა ვა რი 
ვა რა უ დი ის იქ ნე ბო და, რომ შე უზღ უ და ვი დე მოკ რა ტი ის პი რო ბებ ში შე უძ ლე ბე-
ლია თა ვი სუფ ლე ბის და მაკ მა ყო ფი ლებ ლად უზ რუნ ველ ყო ფა [7, გვ.128]. სო ცი ა-
ლუ რი სა მარ თლებ რი ვი სა ხელ მწი ფოს რე ა ლი ზა ცი ის პრაქ ტი კა გვიჩ ვე ნებს, რომ 
ეს ვა რა უ დი თა ვი სუფ ლე ბა სა და სო ცი ა ლურ სა მარ თლი ა ნო ბას შო რის კომ პრო-
მის ზეც ვრცელ დე ბა. თუ მხო ლოდ იმის იმე დად არ ვიქ ნე ბით, რომ თა ვი სუფ ლე-
ბის ,,გან დევ ნა” მძლავრ პო ლი ტი კურ პრო ტესტს გა მო იწ ვევს, მა შინ სა სურ ვე ლი 
იქ ნე ბო და ისიც შეგ ვე მოწ მე ბი ნა, შე საძ ლე ბე ლია თუ არა კომ პრო მი სის მიღ წე ვა 
ინ სტი ტუ ცი ო ნა ლუ რი რე ფორ მე ბის გზით.

ეკონომიკურ უსაფ რთხო ე ბას ყვე ლა ზე დიდ სა შიშ რო ე ბას უქ მნის როგორც 
ეკონომიკურ თავისუფლებასა და სოციალურ სამართლიანობას შორის 
არსებული, ასევე ჩვენს ყო ველ დღი უ რ ცხოვრებაში მიმ დი ნა რე კონ ფლიქ ტე ბი. 
ამ გვარ კონ ფლიქ ტთა მი ზე ზი ისაა, რომ:

 სა ზო გა დო ებ რი ვი ურ თი ერ თდა მო კი დე ბუ ლე ბის პი რო ბებ ში თვით რე-
ა ლი ზე ბა, რო გორც წე სი, ზღუ დავს სხვის თა ვი სუფ ლე ბას;
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 ინ დი ვი დე ბის შე ფა სე ბე ბი, რო გორც მოვლენათა ში ნა არ სის, ასევე
მათი იე რარ ქი ის მი ხედ ვით, არ ღვევს ცალ კე ულ ნორ მას;

 ის ტო რი უ ლი გან ვი თა რე ბის პრო ცეს ში შე ფა სე ბე ბი და მო უ კი დე ბელ
მიზ ნე ბად გვევ ლი ნე ბა და მოქ მე დე ბის სტი მულს იძ ლე ვა, რაც ყო ველ თვის შე ი-
ცავს კონ ფლიქ ტის შე საძ ლებ ლო ბას [8, გვ.256]. 

ძირითად საზოგადოებრივ ფასეულობებს შორის კომპრომისის 
მიღწევა – საზოგადოებრივი უთანასწორობის დაძლევის მთავარი 

მიმართულება

ზემოთ ჩამოთვლილი შეზ ღუ დუ ლი კონ ფლიქ ტე ბი ნაკ ლე ბი და პი რის პი რე-
ბით ხა სი ათ დე ბა და მა თი მოგ ვა რე ბა უფ რო ად ვი ლია, ვიდ რე უკი დუ რე სად და-
ძა ბუ ლი კონ ფლიქ ტე ბი სა. კონ ფლიქ ტის მოგ ვა რე ბის მე თო დე ბია მო ლა პა რა კე-
ბე ბი მხო ლოდ კონ ფლიქ ტის მო ნა წი ლე მხა რე ებს შო რის და ამ პრო ცეს ში ერ თი 
ან რამ დე ნი მე შუ ა მავ ლის/მომ რი გებ ლის ჩარ თვა.

„მე სა მე“ მხა რეს კონ ფლიქ ტის მოგ ვა რე ბის თვალ საზ რი სით, ზე მოქ მე დე-
ბის დი დი შე საძ ლებ ლო ბა უნ და მი ე ცეს [9, გვ.42]. რა საკ ვირ ვე ლია, კონ ფლიქ-
ტის იძუ ლე ბი თი მოგ ვა რე ბის პრო ცე დუ რა არა კონ სტი ტუ ცი უ რი ქმე დე ბაა. კონ-
ფლიქ ტის მოგ ვა რე ბის თვალ საზ რი სით მნიშ ვნე ლო ვა ნია: 

 მშვი დო ბი ა ნი დარ წმუ ნე ბა, რაც გუ ლის ხმობს ინ ტე რეს თა კო ლი ზი ა ში
ერ თი ან მე ო რე პო ზი ცი ი სათ ვის სა სარ გებ ლო გა დაწ ყვე ტი ლე ბის მი ღე ბას;

 კომ პრო მი სი იმ შემ თხვე ვა ში, რო ცა ურ თი ერ თდა პი რის პი რე ბუ ლი მიზ-
ნე ბი ად ვი ლად მი საღ წევ და ძნე ლად მი საღ წევ მიზ ნე ბად იყო ფა;

 კომ პენ სა ცი ე ბი იმ შემ თხვე ვა ში თუ საქ მე გვაქვს გა ნუ ყო ფელ მიზ ნებ-
თან, რა საც შე დე გად მოჰ ყვე ბა გან სხვა ვე ბუ ლი მიზ ნე ბის სწრა ფი ან და თან და თა-
ნო ბი თი გან ხორ ცი ე ლე ბა [10, გვ.32] . 

ზოგ ჯერ საკ მა რი სია კონ ფლიქ ტის დე პერ სო ნა ლი ზე ბა, რომ მან სიმ წვა ვე 
და კარ გოს და უსაფ თხო ე ბას სა შიშ რო ე ბა აღარ შე უქ მნას. ეკო ნო მი კურ სფე რო ში 
ასე თი დე პერ სო ნა ლი ზე ბა ხორ ცი ელ დე ბა სო ცი ა ლუ რი ტექ ნი კის, ან და კონ კუ-
რენ ცი ის მეშ ვე ო ბით. ამით ვლინ დე ბა მი სი სა ზო გა დო ებ რივ-პო ლი ტი კუ რი ფუნ-
ქცია. მარ თა ლია, იგი ძა ლა უფ ლე ბის კონ ტრო ლის მე ქა ნიზ მია, მაგ რამ რო გორც 
კი ის ძა ლა უფ ლე ბის ბო რო ტად გა მო ყე ნე ბის მე ქა ნიზ მად იქ ცე ვა, საფ რთხეს 
უქ მნის სხვის თა ვი სუფ ლე ბას. ამას თან, კონ კუ რენ ცია შე დე გე ბის კონ ტრო ლის 
პრო ცეს საც წარ მო ად გენს, რად გან რო ცა ვინ მეს ძა ლის ხმე ვა სა თა ნა დოდ არ 
ფას დე ბა ან ნე გა ტი უ რად ფას დე ბა და მცირ დე ბა მი სი მა ტე რი ა ლუ რი შე საძ ლებ-
ლო ბე ბი, ამა ში დამ ნა შა ვეა არა კონ კუ რენ ტი, არა მედ „ბაზ რის დიქ ტა ტი.” რა საკ-
ვირ ვე ლია, კონ ფლიქ ტე ბის დე პერ სო ნა ლი ზე ბა იმ შემ თხვე ვა ში ფუნ ქცი ო ნი რებს, 
თუ კონ კუ რენ ცია, რო გორც წეს რი გის პრინ ცი პი, მი სი შე დე გე ბით სა ზო გა დოდ 
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მი სა ღე ბია ცალ კე უ ლი ინ დი ვი დი სათ ვის და რო გორც კონ კუ რენ ტე ბი (კარ ტე ლი-
სა კენ სწრაფ ვა) და ასე ვე სა ხელ მწი ფო (მოქ მე დე ბის შეზ ღუდ ვა) ცდი ლო ბენ გა-
მოკ ვე თონ თა ვი ან თი სა ზო გა დო ებ რი ვი ფუნ ქცი ე ბი [8, გვ.257]. 

სა ბაზ რო კო ორ დი ნა ცი ას შე უძ ლია პრობ ლე მე ბი ინ დი ვი დუ ა ლურ უსაფ-
რთხო ე ბა საც შე უქ მნას. ბაზ რის მო ნა წი ლე თა ეკო ნო მი კუ რი უსაფ რთხო ე ბის 
რის კებს წარ მო შობს არამ ყა რი გან ვი თა რე ბა ცალ კე ულ ბაზ რებ ზე, რო გორც კო-
ნი უნ ქტუ რი სა და ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის (ზრდა და სტრუქ ტუ რუ ლი ცვლი-
ლე ბა) ფე ნო მე ნი. ამ შემ თხვე ვა ში უსაფ რთხო ე ბის რის კი ეფუძვ ნე ბა კო ნიუნ ქტუ-
რუ ლი და სტრუქ ტუ რუ ლი და საქ მე ბის რის კებს, აგრეთვე, შე მო სავ ლე ბი სა და 
ქო ნე ბის რის კებს, რაც იწ ვევს ფას თა დო ნის ცვლი ლე ბა და შე მო სავ ლე ბის მი ღე-
ბის შე საძ ლებ ლო ბა თა შემ ცი რე ბა. 

 არ სე ბობს რის კის კი დევ ერ თი კა ტე გო რია, რო მე ლიც და კავ ში რე ბუ ლია 
შე მო სავ ლე ბის არ ქო ნას თან, რი სი მი ზე ზი ცაა ავად მყო ფო ბა და სი ბე რით გა მოწ-
ვე უ ლი შრო მი სუ უ ნა რო ბა. ამა ვე კა ტე გო რი ა ში შე დის ის რის კე ბიც, რომ ლე ბიც 
შე მო სავ ლე ბის გა ნა წი ლე ბის შე სა ხებ სა ზო გა დო ებ რივ და პი რის პი რე ბებს, და საქ-
მე ბი სა და მყიდ ვე ლო ბი თ უ ნა რი ა ნო ბის და კარ გვის საფ რთხე ებს უკავ შირ დე ბა. 
უსაფ რთხო ე ბის ასე თი რის კე ბის და საძ ლე ვად, გარ და პი რა დი ძა ლის ხმე ვი სა, აუ-
ცი ლე ბე ლია სპე ცი ფი კუ რი გა ნა წი ლე ბით - პო ლი ტი კუ რი მოქ მე დე ბე ბის გან ხორ-
ცი ე ლე ბა. 

იმ რის კე ბი დან გა მომ დი ნა რე, რომ ლე ბიც სა ბაზ რო კო ორ დი ნა ცი ას ახა სი-
ა თებს, უსაფ რთხო ე ბის ცო ტად თუ ბევ რად მას შტა ბუ რი მოთ ხოვ ნე ბი ჩნდე ბა. 
რო ცა ტო ტა ლურ უსაფ რთხო ე ბას ვეს წრაფ ვით და ვცდი ლობთ, თა ვი დან ავი ცი-
ლოთ ყვე ლა ის რის კი, რო მე ლიც ინ დი ვი დუ ა ლურ შე მო სავ ლებ სა და მი სი მი ღე-
ბის უნა რებს უკავ შირ დე ბა, გან სა კუთ რე ბით თვალ სა ჩი ნო ხდე ბა ამ ვი თა რე ბას-
თან და კავ ში რე ბუ ლი, მაგ რამ სხვა მიზ ნე ბით გან პი რო ბე ბუ ლი კონ ფლიქ ტე ბი. 
ტო ტა ლუ რი უსაფ რთხო ე ბი სათ ვის სა ჭი როა მყარი სის ტე მა, რო მელიც თა ო ბა თა 
შო რის თა ნამ შრომ ლო ბის შე დე გად მი იღ წე ვა. არც შუ ა სა უ კუ ნე ობ რი ვი ამ ქრუ-
ლი ეკო ნო მი კა და არც ცენ ტრა ლი ზე ბულ - ბი უ როკ რა ტი უ ლი სო ცი ა ლიზ მის 
ფორ მე ბი არ გა მოდ გე ბა იმის დას ტუ რად, რომ კონ კუ რენ ცი ი სა გან თა ვი სუ ფა ლი 
ეკო ნო მი კუ რი სის ტე მა უპი რა ტე სო ბის მქო ნეა. თუმ ცა, რო გორც ერ თი, ასევე 
მე ო რე, რო გორც მყარი სის ტე მე ბი ყვე ლა ზე მე ტად აკ მა ყო ფი ლებენ ტო ტა ლუ რი 
უსაფ რთხო ე ბის მოთ ხოვ ნებს. ამ გვა რი თვალ სა ჩი ნო ე ბის გა რე შეც ცხა დია, რომ 
უსაფ რთხო ე ბა სხვა ინ დი ვიდ თა მიზ ნე ბის რე ა ლი ზა ცი ის ცო ტად თუ ბევ რად შე-
ფერ ხე ბას გუ ლის ხმობს. ტო ტა ლუ რი უსაფ რთხო ე ბა იმას ნიშ ნავს, რომ სო ცი ა-
ლუ რი სტა ტუ სი ხელ შე უ ხე ბე ლია და არც ერთ ინ დი ვიდს არ აქვს უფ ლე ბა სხვის 
მდგო მა რე ო ბას საფ რთხე შე უქ მნას. და საქ მე ბის ას პექ ტით ეს გუ ლის ხმობს უამ-
რა ვი სა მუ შაო ად გი ლის არ სე ბო ბას. თი თო ე ულ ინდი ვიდს აქვს გა რან ტი რე ბუ ლი 
ად გი ლი, რო მელ საც ვე რა ვინ შე უქ მნის საფ რთხეს ვერც კონ კუ რენ ცი ის და ვერც 
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სა მე წარ მეო დის პო ზი ცი ე ბი დან გა მომ დი ნა რე, ამასთან, შე უძ ლე ბე ლია ტო ტა-
ლუ რი უსაფ რთხო ე ბი სა და ეკო ნო მი კუ რი თა ვი სუფ ლე ბის ურ თი ერ თშე თავ სე ბა 
[11, გვ.83]. 

რამდენად შესაძლებელია ეკონომიკურ თავისუფლებას, სოციალურ სა-
მართლიანობასა და ეკონომიკურ უსაფრთხოებას შორის არსებული კონ-
ფლიქტების აღმოფხვრა ეკონომიკური პროგრესის მეშვეობით? 

პროგ რე სი ორი თვალ საზ რი სით არის ყვე ლა სათ ვის მნიშ ვნე ლო ვა ნი, იგი 
წარ მო ად გენს შე მეც ნე ბი თი მიღ წე ვე ბი სა და სი ახ ლე ე ბის შე ფა სე ბას და ამა ვე 
დროს გვიჩ ვე ნებს დრო ის მსვლე ლო ბა ში რამ დე ნად ახ ლოს ვიმ ყო ფე ბით წი ნას-
წარ და სა ხულ მი ზან თან.

მაინც რა და მო კი დე ბუ ლე ბა არ სე ბობს პროგ რეს სა და მოქ მე დე ბის თა ვი-
სუფ ლე ბას შო რის? შე უძ ლე ბე ლია ბუ ნე ბის კა ნო ნე ბის დარ ღვე ვა, რომ ლე ბიც შე-
საძ ლე ბე ლი მოვ ლე ნის ობი ექ ტურ საზ ღვრებს წარ მო ა დგე ნენ. მაგ რამ მა თი მეც-
ნი ე რუ ლი აღ მო ჩე ნა აფარ თო ებს ადა მი ა ნის მოქ მე დე ბის თავისუფლების მა ნამ დე 
არ სე ბულ შე საძ ლებ ლო ბებს. ეკო ნო მი კუ რი თვალ საზ რი სით პროგ რე სი და კავ ში-
რე ბუ ლია ინო ვა ცი ის ფე ნო მენ თან. ბა ზა რი ღი აა ინო ვა ცი ი სათ ვის (სა მეწარ მეო 
ინო ვა ცი ე ბი), რად გან მა თი მეშ ვე ო ბით ბაზ რის მდგო მა რე ო ბა უმ ჯო ბეს დე ბა 
(ინო ვა ცი უ რი პრო ცე სე ბი). მოთ ხოვ ნის კუთ ხით რო გორც ერ თი, ისე მე ო რე უზ-
რუნ ველ ყო ფის შე საძ ლებ ლო ბა თა გა უმ ჯო ბე სე ბას ნიშ ნავს. 

 ეკო ნო მი კურ პროგ რეს სა და სო ცი ა ლურ სა მარ თლი ა ნო ბას შო რის არ სე-
ბუ ლი კონ ფლიქ ტე ბის წარ მოშ ო ბის სა თა ვე შე საძ ლე ბე ლია იყოს კონ კუ რენ ცი ის 
არას წო რი გა გე ბა. სო ცი ა ლუ რი სა მარ თლი ა ნო ბის თვალ საზ რი სით მეც ნი ე რუ ლი 
პროგ რე სის მიღ წე ვე ბის სა ფუძ ველ ზე მი ღე ბულ შე მო სავ ლებ თან და კავ ში რე ბუ-
ლი პო ზი ცი ე ბი კო რექ ტივას სა ჭი რო ე ბს. მაგ რამ მე ო რე მხრივ, ასე თი კო რექ ტი ვი 
შე ა სუს ტებ და ან გა ა უქ მებ და ყო ველ გვა რი ინო ვა ცი ის სტი მულს. ამ შემ თხვე ვა ში 
სა ზო გა დო ე ბა იმა ზე ღა რი ბი იქ ნე ბო და, ვიდ რე უნ და ყო ფი ლი ყო. მეც ნი ე რუ ლი 
პროგ რე სის შე დე გე ბის ამ გვარ „სო ცი ა ლი ზე ბას” მხედ ვე ლო ბი დან რჩე ბა ის, რომ 
მისი მიღ წე ვის პრო ცესს სწო რედ კონ კუ რენ ცია აღ ძრავს და აძ ლი ე რებს.

პროგრესის შედეგად გამოწვეული ცვლი ლე ბე ბი რე ო რი ენ ტა ცი ი სა და ახალ 
სი ტუ ა ცი ებ თან შე სა ბა მი სო ბის მოთ ხოვ ნაა. ამ გვა რი შე სა ბა მი სო ბის და ყოვ ნე ბა კი 
კონ ფლიქ ტებს წარ მო შობს. ეკო ნო მი კა ში არ სე ბობს კო ლი ზი ის შე საძ ლებ ლო ბა:

  უსაფ რთხო ე ბის მი ზან თან მი მარ თე ბით და 
 სო ცი ა ლუ რი სა მარ თლი ა ნო ბის მი ზან თან და მო კი დე ბუ ლე ბით, რად-

გან შე სა ბა მი სო ბის ტვირ თი არა თა ნაბ რა დაა გა და ნა წი ლე ბუ ლი და სრუ ლი ად არ 
არის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი პროგ რე სის სა სარ გებ ლო შე დე გე ბის გა ნა წი ლე ბა [8, 
გვ.262].

ამ ას პექ ტით პროგ რე სი და კავ ში რე ბუ ლია მი სი შე ფა სე ბის პრობ ლე მებ თან. 
რა კი შე სა ბა მი სო ბა გარ კვე ულ სიძ ნე ლე ებ ს გულისხმობს, აუ ცი ლებე ლია რა ცი ო-
ნა ლუ რი ზო მე ბის მი ღე ბა და დახ მა რე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა. ასე თი ღო ნის ძი ე ბე ბი 
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კი წი ნა აღ მდე გო ბებს ხვდე ბა, რაც უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, იმა ში მდგო მა რე ობს, 
რომ სა ა მი სოდ აუ ცი ლე ბე ლი პო ლი ტი კუ რი ნე ბის ქმნა დო ბის პრო ცე სე ბი თვით-
მყო ფა დო ბით ხა სი ათ დე ბა. დახ მა რე ბის უზ რუნ ველ ყო ფას ის საფ რთხეც ახ ლავს, 
რომ ინ დი ვიდს შეიძლება იგი მუდ მივ მოთ ხოვ ნი ლე ბად ექ ცეს და არა ფე რი იღო-
ნოს თვით დახ მა რე ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად. 

 სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კი სა და ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის სხვა სფე რო ებს 
შო რის მჭიდ რო კავ ში რი არ სე ბობს. გან სა კუთ რე ბით ეს ეკონომიკური ზრდის 
პო ლი ტი კას, კო ნი უნ ქტუ რულ პო ლი ტი კა სა და სო ცი ა ლურ პო ლი ტი კას შო რის 
და მო კი დე ბუ ლე ბას ეხე ბა. სა ხელ მწი ფოს ჩა რე ვა ზრდი სა და კო ნი უნ ქტუ რის 
პო ლი ტი კის ფარ გლებ ში პირ და პირ თუ არა პირ და პირ სა ზო გა დო ე ბის გარ კვე-
ულ ჯგუ ფებს უწ ყობს ხელს ან პი რი ქით. გარ და ამი სა, ეკო ნო მი კის მწარ მო ებ-
ლუ რო ბა და წარ მა ტე ბუ ლი ფუნ ქცი ო ნი რე ბი სუ ნა რი ა ნო ბა სო ცი ა ლუ რი დაც ვის 
სის ტე მის ფორ მი რე ბის ფუ ძემ დებ ლურ წა ნამ ძღვარს წარ მო ად გენს. მა შა სა და-
მე, სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კის საზ ღვრებ ზე გა დამ წყვეტად ეკო ნო მი კუ რი ზრდა 
ზემოქმედებს, ანუ სხვა სიტ ყვე ბით რომ ვთქვათ, ეკო ნო მი კური განვითარება 
სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კის საზ ღვრებს აწე სებს. ამ პრო ცეს მა გვიჩ ვე ნა, რომ ეკო-
ნო მი კუ რი ზრდის შემ ცი რე ბას და მა ღალ უმუ შევ რო ბას ცალ კე უ ლი სის ტე მის 
და ფი ნან სე ბის პრობ ლე მე ბამ დე (მა გა ლი თად, ჯან დაც ვა, სა პენ სიო დაზ ღვე-
ვა) მივ ყა ვართ, რის შე დე გა დაც სო ცი ა ლუ რი დაც ვის ქსე ლი იკ ვე ცე ბა. თუმ ცა, 
ხში რად გვა ვიწ ყდე ბა, რომ მე ო რე მხრივ, ზრდის ძლი ე რი იმ პულ სე ბი შე იძ ლე-
ბა სო ცი ა ლუ რი და გა ნა წი ლე ბის პო ლი ტი კი დან მო დი ო დეს. სო ცი ა ლურ დაც ვას 
ავად მყო ფო ბის დროს, ადა მი ა ნკა პი ტა ლის „რე გე ნე რა ცი ის“ ჩათ ვლით, უმუ შევ-
რო ბის დროს ან ხან დაზ მუ ლო ბის ასაკ ში შე უძ ლია მო ტი ვი რე ბუ ლად იმოქ მე დოს. 
სა ხელ მწი ფო გა და ნა წი ლე ბის პო ლი ტი კას სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კის ფარ გლებ ში 
სა ბო ლო ოდ რე სურ სე ბის შეც ვლილ ალო კა ცი ამ დე მივ ყა ვართ.

 დე მოკ რა ტი ის სა მო მავ ლო შე საძ ლებ ლო ბე ბი სა ზო გა დო ე ბისათვის სა ყო-
ველ თა ოდ მი სა ღები შე მო სავ ლე ბის გა ნა წი ლე ბას ეფუძ ნე ბა. თუ შრო მის ბაზ რი-
დან სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯგუ ფე ბი ხან გრძლი ვი პე რი ო დით იქ ნე ბი ან გა ნდევ ნი ლი 
და ჩა მო ყა ლიბ დე ბა სა ზო გა დო ე ბა, რო მე ლიც და ყო ფი ლია სა მუ შა ოს მქო ნე თა და 
უმუ შე ვარ თა „კლა სე ბად“, მა შინ მის სტა ბი ლუ რო ბას და უსაფ რთხო ე ბას სო ცი ა-
ლუ რი კონ ფლიქ ტე ბი საფ რთხეს შე უქ მნი ს. ამით კავ ში რი პო ლი ტი კის სხვა დას-
ხვა სფე რო ებს შო რის ნა თე ლი ხდე ბა. წარ მა ტე ბუ ლი შრო მის ბაზ რის პო ლი ტი კა 
ამა ვე დროს არის სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კა [12, გვ.301]. 

 ი. შუმპეტერი ს თვალ საზრისით, „დე მოკ რა ტი უ ლი პო ლი ტი კის გა სა გე ბად 
ამო სა ვალ წერ ტი ლად უნ და მი ვიჩ ნი ოთ ძა ლა უფ ლე ბი სა და თა ნამ დე ბო ბი სათ ვის 
გა ჩა ღე ბუ ლი კონ კუ რენ ცია. ამ შემ თხვე ვა ში ჩვენ თვის ნა თე ლი გახ დე ბა, რომ სო-
ცი ა ლუ რი ფუნ ქცია თან მხლე ბი მოვ ლე ნაა, ისე ვე რო გორც წარ მო ე ბა, რო მე ლიც 
სხვა არა ფე რია თუ არა მო გე ბის მი ღე ბის თან მხლე ბი მოვ ლე ნა“ [13, გვ.448]. 



რევაზ გველესიანი

დე მოკ რა ტი ა, რო გორც თა ვი სუფ ლე ბას, სა მარ თლი ა ნო ბა სა და უსაფ რთხო-
ე ბას შო რის კონ ფლიქ ტე ბის მოგ ვა რე ბის მე თო დი, მე ტად მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა. იგი 
სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა, ინ ტე რეს თა შო რის კო ლი ზი ე ბი მო წეს რიგ დეს არა ძა ლა დო-
ბის გა მო ყე ნე ბით, არა მედ უმ რავ ლე სო ბის მი ერ მი ღე ბულ გა დაწყ ვე ტი ლე ბა თა 
სა ფუძ ველ ზე, თუმ ცა, ეს ყო ველ თვის რო დი აკ მა ყო ფი ლებს ყვე ლა მო ნა წი ლეს. 
დე მოკ რა ტი უ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა, რო გორც კონ ფლიქ ტე ბის მშვი დო ბი ა ნი მოგ-
ვა რე ბის ინ სტრუ მენ ტი, მხო ლოდ მა ში ნაა სრუ ლი ად ზედ მე ტი, რო ცა რე ა ლუ რად 
არ სე ბუ ლი, კონ ფლიქ ტე ბით დატ ვირ თუ ლი და მა თი მოგ ვა რე ბის მსურ ვე ლი სა-
ზო გა დო ე ბა ადა მი ან თა უტო პი ურ წარ მოდ გე ნებ ში, შეც ვლი ლია თა ვი სუ ფა ლი 
და უკონ ფლიქ ტო სა ზო გა დო ე ბის მო დე ლით.
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Exis  ng Contradic  ons Among the Basic Social Values 
and Problems for Their Solu  on
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Social jus  ce has a defi ned content, expresses the ideal and indicates the lack 
of modern public order. It is clear that when it comes to freedom and jus  ce as 
the basic values of social jus  ce criteria for use, the law is not a suffi  cient tool to 
resolve the confl ict arisen between them. Western welfare state aims at reaching a 
compromise between freedom and fairness, but on the one hand, the democra  c 
methods of the crea  on of poli  cal will do not allow for solid assump  on about such 
compromise. On the contrary, the use of the privileges as an instrument, socially 
based in poli  cal compe   on, threatens material as well as formal law. On the 
other hand, it should be examined whether it is possible to change the ins  tu  onal 
condi  ons in which the crea  on process of poli  cal will takes place and allows for a 
long-term compromise.

The confl icts exis  ng between economic freedom and social jus  ce as well 
as ongoing confl icts in our everyday life are a great menace to economic security. 
Limited confl icts are characterized by less confronta  on and their solu  on is easier 
than extremely tense confl icts. Some  mes confl icts depersonaliza  on will suffi  ce to 
reduce their severity and to no longer pose a threat to safety. In economic sphere 
such depersonaliza  on is carried out through social techniques or compe   on. 

The rela  on between progress and freedom of ac  on is shown by the fact that 
the laws of nature can not be violated, which are the objec  ve borders for some 
event or other. But their scien  fi c discovery expands opportuni  es for human’s free 
ac  on exis  ng before, and the origins of the exis  ng confl icts between progress 
and social jus  ce can be the wrong understanding of compe   on. In terms of social 
jus  ce, some income-related posi  ons based on the scien  fi c progress require 
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correc  ons. But on the other hand, such correc  ons would a  enuate or cancel any 
incen  ve for innova  on. Such “socializa  on” of the results of scien  fi c progress 
ignores the fact that their achievement process is mo  vated and strengthened by 
compe   on.

Democracy, as a method for solving confl icts between freedom, jus  ce and 
security, is very important. It allows for regula  on of confl icts between interests not 
using violence, but on the basis of decisions made by the majority. But it does not 
always meet the needs of all par  cipants. Democra  c decision as a tool for peaceful 
resolu  on of confl icts can only be totally unnecessary, when in reality the society 
which is loaded by confl icts and willing to solve them is subs  tuted in people’s 
utopian percep  ons by the model of free and calm society. 

Keywords: social inequality, social values, economic freedom, social jus  ce, 
social security, economic progress, interest groups, confl icts of interest.

JEL Codes: A13, A14, A19
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სო ცი ა ლუ რი მე წარ მე ო ბა თა ნა მედ რო ვე პე რი ოდ ში ბევ რი ქვეყ ნის 
და რე გი ო ნის სა ზო გა დო ებ რი ვი გან ვი თა რე ბის ამო სა ვა ლი სა კითხია და 
ცხა რე დის კუ სი ის მთა ვარ თე მად წარ მოგ ვიდ გე ბა. ამას თან, იგი სა ზო გა-
დო ე ბის სო ცი ა ლუ რი პრობ ლე მე ბის დაძ ლე ვის მთა ვარ გზად გა ნი ხი ლე ბა. 
თუმ ცა, სო ცი ა ლუ რი ეკო ნო მი კის და სო ცი ა ლუ რი მე წარ მე ო ბის გან ვი თა-
რე ბის თე ო რი უ ლი და მუ შა ვე ბი სა და პრაქ ტი კუ ლი გან ხორ ცი ე ლე ბის დო-
ნე ე ბი ქვეყ ნე ბის მი ხედ ვით გან სხვა ვე ბუ ლი ა. 

სა ქარ თვე ლოს ევ რო კავ შირ ში ინ ტეგ რი რე ბის მი მარ თუ ლე ბით ქმე-
დი თი ნა ბი ჯე ბის გა დად გმი სას მნიშ ვნე ლო ვან როლს ას რუ ლებს ევ რო-
კავ შირ ში მიმ დი ნა რე ტენ დენ ცი ე ბის მეც ნი ე რუ ლი კვლე ვა და შე ფა სე ბა, 
რაც ხელს უწყ ობს ინ ტეგ რა ცი ის პრო ცე სის ობი ექ ტურ გან ჭვრე ტას, შე-
საძ ლებ ლო ბე ბით სარ გებ ლო ბას და საფ რთხე ე ბის შემ ცი რე ბას. ამ თვალ-
საზ რი სით სა მეც ნი ე რო სა ზო გა დო ე ბის მხრი დან ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნებ ში 
სო ცი ა ლუ რი მე წარ მე ო ბის სა კითხ ის კვლე ვით და ინ ტე რე სე ბა აქ ტუ ა ლუ რი 
და დრო უ ლი ა. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ სო ცი ა ლუ რი მე წარ მე ო ბის სა კითხ-
ებ ზე კვლე ვე ბი ხორ ცი ელ დე ბა სა ქარ თვე ლოს სტრა ტე გი უ ლი კვლე ვე ბი-
სა და გან ვი თა რე ბის ცენ ტრის და სო ცი ა ლუ რი მე წარ მე ო ბის ალი ან სის 
ფარ გლებ ში, სო ცი ა ლუ რი სა მე წარ მეო საქ მი ა ნო ბის გა ფარ თო ე ბა და გან-
ვი თა რე ბა სა უ ნი ვერ სი ტე ტო წრე ებ ში საკ ვლე ვი პრობ ლე მის აქ ტუ ა ლი-
ზა ცი ას მო ითხ ოვს. აღ ნიშ ნუ ლის და დას ტუ რე ბაა ის, რომ ივ. ჯა ვა ხიშ ვი-
ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტის დაფინანსებით 
ეკონომიკური პოლიტიკის კათედრაზე დამუშავდა საგრანტო პროექტი 
თემაზე - „სოციალური მე წარ მე ო ბის გან ვი თა რე ბის ტენ დენ ცი ე ბი სა ქარ-
თვე ლო ში“. წი ნამ დე ბა რე კვლე ვა აღ ნიშ ნუ ლი პრო ექ ტის ნა წილს წარ მო-
ად გენს და მი ზან მი მარ თუ ლია ვი შეგ რა დის ქვეყ ნებ ში სო ცი ა ლუ რი 
მე წარ მე ო ბის გან ვი თა რე ბის თა ნა მედ რო ვე გა მოწ ვე ვე ბის შეს წავ ლის-
კენ. აღ ნიშ ნუ ლი მიზ ნით შე ვის წავ ლეთ სო ცი ა ლუ რი მე წარ მე ო ბის ევ-
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რო პუ ლი გა მოც დი ლე ბა, მი სი გან მსაზღ ვრე ლი ძი რი თა დი დო კუ მენ ტი 
- სტრას ბურ გის დეკ ლა რა ცი ის სა ხით; გა ვა ა ნა ლი ზეთ კონ კრე ტუ ლად 
ვი შეგ რა დის ქვეყ ნებ ში (ჩე ხე თი, პო ლო ნე თი, უნ გრე თი, სლო ვა კე თი) 
სო ცი ა ლუ რი მე წარ მე ო ბის აქ ტუ ა ლუ რი სა კითხ ე ბი და ჩა მო ვა ყა ლი ბეთ 
რე კო მენ და ცი ე ბი სა ქარ თვე ლო ში სო ცი ა ლუ რი მე წარ მე ო ბის ხელ შემ-
წყო ბი ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კი სათ ვის. 

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ სო ცი ა ლუ რი მე წარ მე ო ბის შე სა ხებ ზე მოთ და-
სა ხე ლე ბუ ლი კვლე ვი თი ცენ ტრე ბის კვლე ვებ ში არ არის წარ მოდ გე ნი ლი 
ვი შეგ რა დის ქვეყ ნებ ში სო ცი ა ლუ რი მე წარ მე ო ბის გან ვი თა რე ბის პრობ ლე-
მა ტი კა. ამას თან, არ არის გა მოკ ვლე უ ლი ევ რო კავ ში რის ზო გა დი მიდ გო-
მა სო ცი ა ლუ რი მე წარ მე ო ბის გან ვი თა რე ბის სა კითხ თან მი მარ თე ბით და 
კვლე ვე ბი ძი რი თა დად 2010 წლამ დე პე რი ოდს მო ი ცავს. შე სა ბა მი სად, ვე-
ცა დეთ კვლე ვა წარ გვე მარ თა აღ ნიშ ნუ ლი მი მარ თუ ლე ბით. 

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: სო ცი ა ლუ რი მე წარ მე ო ბა; სო ცი ა ლუ რი სა წარ მო; 
სო ცი ა ლუ რი ეკო ნო მი კა.

სო ცი ა ლუ რი მე წარ მე ო ბის ევ რო პუ ლი გა მოც დი ლე ბა

სო ცი ა ლუ რი მე წარ მე ო ბის შე სა ხებ კვლე ვე ბი დან ჩანს, რომ სო ცი ა ლუ რი 
მე წარ მე ო ბის გან მარ ტე ბა ქვეყ ნე ბის და რე გი ო ნე ბის მი ხედ ვით გან სხვა ვე ბუ ლი ა. 
ზო გა დად, სო ცი ა ლუ რი მე წარ მე ო ბა სო ცი ა ლუ რი მიზ ნე ბის მიღ წე ვას ემ სა ხუ რე-
ბა, სა დაც სა წარ მო ე ბი და მო უ კი დე ბე ლი სა მარ თლებ რი ვი ერ თე უ ლე ბის სა ხით 
წარ მოგ ვიდ გე ბა. არ სე ბობს გან სხვა ვე ბა და მა ტე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბის ზრდის 
პრო ცეს ში სო ცი ა ლუ რი სა წარ მო ე ბის მო ნა წი ლე ო ბა ში, მათ რე გუ ლი რე ბა ში (სპე-
ცი ა ლუ რი სა მარ თლებ რი ვი ფორ მე ბი ტრა დი ცი უ ლი მომ გე ბი ა ნი ან არა მომ გე ბი-
ა ნი სა მარ თლებ რი ვი ფორ მე ბის სა პი რის პი როდ), მო გე ბის გა ნა წი ლე ბა ში (მო გე-
ბის გა ნა წი ლე ბის არარ სე ბო ბა, ან მო გე ბის გა ნა წი ლე ბა კომ პა ნი ის სა მო მავ ლო 
საქ მი ა ნო ბა ში ინ ვეს ტი რე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის სა სარ გებ ლოდ) და ა.შ.

სო ცი ა ლუ რი სა წარ მო ე ბის ბიზ ნეს გა რე მოს ხა რის ხი მცი რე და სა შუ ა ლო 
სა წარ მო ე ბის თვის მა რე გუ ლი რე ბე ლი ფუნ ქცი ე ბის და მა ტე ბი თი პრე ფე რენ ცი-
ე ბის მი ნი ჭე ბით გა ნი საზღ ვრე ბა, რაც აძ ლი ე რებს სო ცი ა ლურ ეკო ნო მი კას და 
სო ცი ა ლუ რი სა წარ მო ე ბის გან ვი თა რე ბას. გა რე მოს ხა რის ხის ფორ მი რე ბა და მო-
კი დე ბუ ლია სა ჯა რო ინ სტი ტუ ცი ე ბის გა მარ თულ ფუნ ქცი ო ნი რე ბა ზე, შე სა ბა მი-
სად, ისი ნი სო ცი ა ლუ რი ეკო ნო მი კის სის ტე მის გა რან ტო რად გვევ ლი ნე ბი ან.

სო ცი ა ლუ რი ეკო ნო მი კა კო ო პე რა ტი უ ლი სა ზო გა დო ე ბე ბის, ერ თობ ლი ვი 
გა ერ თი ა ნე ბე ბის, ასო ცი ა ცი ე ბის, ფონ დე ბის და სო ცი ა ლუ რი სა წარ მო ე ბის ერ-
თობ ლი ო ბა ა. მი სი მნიშ ვნე ლო ბა დღე ი სათ ვის ევ რო კავ ში რის ეკო ნო მი კი სათ ვის 
ძა ლი ან იზ რდე ბა, რო გორც წევ რი სა ხელ მწი ფო ე ბის ეროვ ნულ, ასე ვე, რე გი ო-
ნალ დო ნე ზე. სო ცი ა ლუ რი სა წარ მო ე ბი არა მარ ტო მნიშ ვნე ლო ვა ნი ეკო ნო მი კუ-
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რი მო თა მა შე ე ბი ა, არა მედ მთა ვარ როლს ას რუ ლე ბენ მა თი წევ რე ბი სა და ევ-
რო პის მო ქა ლა ქე ე ბის სა ზო გა დო ებ რივ აქ ტი ვო ბა ში უფ რო სრუ ლი ჩარ თუ ლო-
ბის ხელ შეწყ ო ბა ში. სოციალური საწარმოები ევროპის ცვალებად მოთხოვნებს 
პასუხობენ. ისინი სამუშაო ადგილებს ქმნიან ისეთ სივრცეში, სადაც ტრადიციული 
„ინვესტორმა მოძრავებელი“ საწარმოო სტრუქტურები ყოველთვის არ შეიძლება 
იყოს „ინვესტიციების შემომტანი“. სა ქარ თვე ლოს თვის, ევ რო კავ შირ ში ინ ტეგ რა-
ცი ის კონ ტექ სტით, მნიშ ვნე ლო ვა ნია სო ცი ა ლუ რი მე წარ მე ო ბის მდგო მა რე ო ბის 
გა ა ნა ლი ზე ბა ვი შეგ რა დის ქვეყ ნებ ში, რად გან ამ ქვეყ ნე ბის გა მოც დი ლე ბა დაგ-
ვეხ მა რე ბა ეკო ნო მი კუ რი და სო ცი ა ლუ რი ტრან სფორ მა ცი ის წარ მა ტე ბით გან-
ხორ ცი ე ლე ბა ში, ევ რო კავ ში რის სტან დარ ტებ თან კონ ვერ გენ ცი ა სა და ამ გზით 
ევ რო კავ შირ ში ინ ტეგ რი რე ბის პრო ცე სის დაჩ ქა რე ბა ში. 

სო ცი ა ლუ რი პრობ ლე მე ბის გაღ რმა ვე ბამ, რო მე ლიც შრო მის ბა ზარ ზე 
უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის მქო ნე პი რე ბის, 50 წელს გა და ცი ლე ბუ ლე ბის და სხვა 
მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის უმუ შევ რო ბის მა ღალ დო ნეს უკავ შირ დე ბა, იმ პულ სი მის-
ცა სო ცი ა ლურ სა წარ მო ებ ში სხვა დას ხვა მო თა მა შის გა ერ თი ა ნე ბას. გლო ბა ლუ რი 
მე წარ მე ო ბის მო ნი ტო რის 2009 წლის ან გა რი შის მი ხედ ვით, სო ცი ა ლუ რი ბიზ ნე-
სის სხვა დას ხვა სფე რო ში და საქ მე ბუ ლია ევ რო კავ ში რის სა მუ შაო ძა ლის 7.5% 
[4.გვ.94]. სო ცი ა ლუ რი მი სია და სო ცი ა ლუ რი სა წარ მო ე ბი ეკო ნო მი კის მდგრად ან 
ინ კლუ ზი ურ გან ვი თა რე ბას უკავ შირ დე ბა და მი მარ თუ ლია სო ცი ა ლუ რი გა მოწ-
ვე ვე ბის დაძ ლე ვის კენ: ეს ნიშ ნავს, რომ სო ცი ა ლურ სა წარ მო ებ ში ინ ვეს ტი ცი ებს 
სა სურ ვე ლია ჰქონ დეს უფ რო დი დი პო ზი ტი უ რი სო ცი ა ლუ რი ზე გავ ლე ნა მცი რე 
და სა შუ ა ლო მე წარ მე ო ბა ში გან ხორ ცი ე ლე ბულ ინ ვეს ტი ცი ებ თან შე და რე ბით.

სოციალური მეწარმეობა გულისხმობს სოციალური საწარმოს დასა-
ფუძნ ების პროცესს, რომელშიც მკაფიოდ იკვეთება შემდეგი თავისებურება: 
მომგებიანი ორგანიზაცია ფინანსურად მხარს უჭერს არამომგებიან ორ-
განიზაციას. სოციალური საწარმოები არამომგებიანი ორგანიზაციის სი-
ცოცხლისუნარიანობის მიღწევის შედეგია მისი გადარჩენის და სოციალური 
პრობ ლემების გადაწყვეტის მიზნით. სოციალური საწარმოს ჩამოყალიბება 
როგორც სოციალური სამეწარმეო აქტივობა, შეიძლება მწარმოებლურობის 
საზომად განვიხილოთ, რადგანაც ის არამომგებიანი არასამთავრობო ორ გა-
ნიზაციის განვითარების შემდგომ საფეხურს წარმოადგენს.

აღნიშნულიდან გამომდინარე, სოციალური მეწარმეობის შესწავლის 
თვალსაზრისით, მნიშვნელოვანია მეწარმოების განვითარების გამოცდილების 
გაანალიზება არასამთავრობო სექტორში. არასამთავრობო ორგანიზაციებში 
სამეწარმეო აქტივობა მიმართულია სოციალური მისიის შესრულებისკენ. 
არამომგებიან ორგანიზაციები უპირველესად არსებობს კერძო ინდივიდუალური 
ან კოლექტიური ინიციატივის სახით, რომელსაც გააჩნია მისია, ხედვა და 
მიზანი, მიმართული განსაზღვრული საჭიროების, შესაძლებლობების, უკეთესი 
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საზოგადოების მიღწევისკენ. ეს ნიშნავს, რომ ორგანიზაციის დაარსების 
საწყის ეტაპზე ან მომავალში, ორგანიზაცია ჩამოაყალიბებს სტრატეგიას და 
დროში განსაზღვრავს ბიზნესგეგმას, რომელიც მიმართული იქნება მისიის 
განხორციელებისკენ. ეფექტიანობის გაზრდის მიზნით, აქტივობა საჭიროებს 
კოორდინაციას, ადამიანთა რესურსების მენეჯმენტს, კარგ ლიდერს, ფინანსურ 
მენეჯმენტს და ეკონომიკური აქტივობის განვითარებას. პროექტის დაგეგმვა, 
განხორციელება და შეფასება პროექტის მენეჯმენტის გუნდისგან სამეწარმეო 
უნარს მოითხოვს იმიტომ, რომ სოციალური მოთხოვნილებების გამოსავლენად 
ორგანიზაციის მხრიდან შემოქმედებითი მიდგომის საჭიროება ჩნდება. 

სოციალური საწარმო ბიზნესისა და არასამთავრობო ორგანიზაციის 
ჰიბრიდს, კომბინაციას წარმოადგენს, რომელიც მათ საუკეთესო მახასიათებლებს 
აერთიანებს ამ უკანასკნელისათვის მდგრადობის მიღწევის მიზნით.

ამრიგად, სოციალური საწარმოები სოციალური ეკონომიკის სექტორის 
ნაწილია. ისინი მოიცავენ ორგანიზაციების ერთობლიობას, რომლებიც არ-
სებობენ ტრადიციული – კერძო და საჯარო სექტორების შეერთებაზე. რადგანაც 
არ არსებობს სოციალური საწარმოს საყოველთაო და აღიარებული განმარტება, 
მისი ამოსავალ მახასიათებლად მიიჩნევა სოციალური მიზნების კომბინაცია 
კერძო სექტორის სამეწარმეო სულისკევთებასთან. ამასთან, სოციალური 
მეწარმე სოციალურ ღირებულებებს აყალიბებს ინოვაციის განგრძობითი 
პროცესის და ახალი შესაძლებლობებისთვის ხელშეწყობის გზით, მაგრამ 
ყოველთვის, პერსონალური მოგების მიღებამდე, ორიენტირებულია სოციალურ 
მოგებაზე ან უკიდურეს შემთხვევაში - ორივეზე. 

სო ცი ა ლუ რი სა წარ მოს სა მი ძი რი თა დი ტი პი არ სე ბობს გან საზღ ვრუ ლი მი-
სი ი სა და სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მე ბის ბიზ ნე საქ ტი ვო ბა ში ჩარ თვის დო ნის მი ხედ-
ვით: 

1. მი სი ა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი სო ცი ა ლუ რი სა წარ მო, რო მე ლიც გან სა-
კუთ რე ბუ ლი სო ცი ა ლუ რი მი სი ის მი საღ წე ვად ყა ლიბ დე ბა და თვით და ფი ნან სე-
ბის სქე მით სარ გებ ლობს. ამ ტი პის ორ გა ნი ზა ცი ე ბია გან სა კუთ რე ბუ ლი სა ჭი რო-
ე ბე ბის მქო ნე პირ თა და საქ მე ბის ცენ ტრი ან მიკ რო სა ფი ნან სო ინ სტი ტუ ტე ბი;

2. მი სი ა ზე და მო კი დე ბუ ლი სო ცი ა ლუ რი სა წარ მო, რო მე ლიც არა სამ-
თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ის მი სი ას თან ან სო ცი ა ლურ მომ სა ხუ რე ბას თან ასო ცირ-
დე ბა. ამ ტი პის ორ გა ნი ზა ცია ემ ყა რე ბა სი ნერ გი ულ ეფექტს, რო მე ლიც პროგ რა-
მე ბის თვის სო ცი ა ლურ ღი რე ბუ ლე ბებს აყა ლი ბებს და სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მე-
ბის მდგრა დი ფი ნან სუ რი უზ რუნ ველ ყო ფის თვის ეკო ნო მი კუ რი ღი რე ბუ ლე ბე ბის 
გე ნე რი რე ბას ახ დენს; 

3. მი სი ას თან კავ ში რის არ მქო ნე სო ცი ა ლუ რი სა წარ მო, რო დე საც სო-
ცი ა ლუ რი სა წარ მო არ არის და კავ ში რე ბუ ლი არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ის 
მი სი ას თან და ფუნ ქცი ო ნი რებს ისეთ ინ დუს ტრი ა ში, სა დაც არა სამ თავ რო ბო ორ-
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გა ნი ზა ცია არ ფუნ ქცი ო ნი რებს. პო ტენ ცი უ რი მო გე ბა არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი-
ზა ცი ის და არ სე ბის ერ თა დერ თი ფაქ ტო რია იმი სათ ვის, რომ და ი ფა როს ამ უკა-
ნას კნე ლის და ნა ხარ ჯე ბი შე მო წი რუ ლო ბის ან სპონ სო რო ბის გზით. ამ შემ თხვე-
ვა ში ორი ტი პის სო ცი ა ლუ რი სა წარ მო არ სე ბობს: 1. რო დე საც არა სამ თავ რო ბო 
ორ გა ნი ზა ცია ფლობს სა წარ მოს აქ ცი ე ბის 50%-ზე მეტს; 2. რო დე საც ფლობს 
აქ ცი ე ბის 50%-ზე ნაკ ლებს [2;გვ.80]. 

ევ რო კო მი სი ის გან მარ ტე ბით, სო ცი ა ლუ რია ნე ბის მი ე რი სა წარ მო მი სი სა-
მარ თლებ რი ვი სტა ტუ სის მი უ ხე და ვად, რო მე ლიც უზ რუნ ველ ყოფს გა ზომ ვად 
პო ზი ტი ურ სო ცი ა ლურ ზე გავ ლე ნას ისე თი სა ქონ ლი სა და მომ სა ხუ რე ბის წარ-
მო ე ბის გზით, რო მე ლიც მი მარ თუ ლია მოწყ ვლა დი, მარ გი ნა ლი ზე ბუ ლი, გან სა-
კუთ რე ბუ ლი სა ჭი რო ე ბე ბის მქო ნე პი რე ბის კენ და ამის თვის იყე ნებს წარ მო ე ბის 
ისეთ მე თოდს, რო მე ლიც მა თი სო ცი ა ლუ რი მიზ ნე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბას უზ რუნ-
ველ ყოფს. 

ევ რო კავ ში რის ფარ გლებ ში სო ცი ა ლუ რი მე წარ მო ე ბის გან ვი თა რე ბის ხელ-
შეწყ ო ბის მიზ ნით, 2014 წლის 16-17 იან ვარს სტრას ბურ გში შედ გა 2000 სო ცი ა-
ლუ რი მე წარ მის და სო ცი ა ლუ რი სა წარ მოს მხარ დამ ჭერ თა სა მუ შაო შეხ ვედ რა, 
სა დაც გან ხი ლულ იქ ნა ევ რო პა ში სო ცი ა ლუ რი მე წარ მე ო ბის მრა ვალ ფე რო ვა ნი 
გა მოც დი ლე ბა. შეხ ვედ რა ზე ერ თხმად აღი ა რე ბულ ქნა მიდ გო მა, რომ ევ რო პის 
ეკო ნო მი კურ და სო ცი ა ლურ მო დელს ესა ჭი რო ე ბა გა და ხა ლი სე ბა, რა თა სო ცი ა-
ლუ რი ერ თსუ ლოვ ნე ბის ფა სე უ ლო ბა კო ლექ ტი უ რი კე თილ დღე ო ბის ჭეშ მა რი ტი 
წყა რო გახ დეს. 

სო ცი ა ლუ რი სა წარ მო ე ბი აღი ა რე ბუ ლია სო ცი ა ლუ რი და ეკო ნო მი კუ რი 
ერ თო ბის /ერ თსუ ლოვ ნე ბის, კავ ში რის მა მოძ რა ვე ბელ ძა ლად მთე ლი ევ რო პის 
მას შტა ბით, რად გა ნაც იგი ხელს უწყ ობს პლუ რა ლის ტუ რი და მოქ ნი ლი სო ცი-
ა ლუ რი სა ბაზ რო ეკო ნო მი კის ფორ მი რე ბას. სო ცი ა ლუ რი სა წარ მო ე ბი მრა ვა ლი 
სა ხით, სი დი დით და გან სხვა ვე ბუ ლი ფორ მით ფუნ ქცი ო ნი რებს ევ რო პის მას-
შტა ბით. რო გორც სო ცი ა ლუ რი ბიზ ნე სი ნი ცი ა ტი ვის კო მი სი ა ზე (Commissions’s 
Social Business Ini  a  ves – SBI) აღი ნიშ ნა, მა თი სა ერ თო მა ხა სი ა თებ ლე ბი ა: შე-
მო სავ ლე ბის მი ღე ბა ვაჭ რო ბის გზით; სა ერ თო სი კე თის მი სა ღე ბად სო ცი ა ლუ-
რი ან სა ზო გა დო ებ რი ვი მიზ ნის ქო ნა, რო მე ლიც მა თი ეკო ნო მი კუ რი აქ ტი ვო ბის 
მო ტივს წარ მო ად გენს და, რო მე ლიც ხში რად მა ღა ლი დო ნის სო ცი ა ლუ რი ინო-
ვა ცი ის ფორ მით ვლინ დე ბა; მო გე ბა, რო მე ლიც ძი რი თა დად რე ინ ვეს ტირ დე ბა იმ 
თვალ საზ რი სით, რომ მიღ წე ულ იქ ნეს აღ ნიშ ნუ ლი სო ცი ა ლუ რი მი ზა ნი; ორ გა ნი-
ზა ცი უ ლი ან მე სა კუთ რე ო ბის სის ტე მის ფორ მა, რო მე ლიც ემ ყა რე ბა დე მოკ რა-
ტი უ ლი მმარ თვე ლო ბის სა ერ თო პრინ ცი პებს ან ფო კუ სი რე ბუ ლია სო ცი ა ლურ 
სა მარ თლი ა ნო ბა ზე [3]. 

სტრას ბურ გის დეკ ლა რი ა ცი ის [1] სა ფუძ ველ ზე სო ცი ა ლუ რი მე წარ მე ო-
ბის სექ ტორ თან პარ ტნი ო რო ბით ევ რო კავ ში რის წევ რმა სა ხელ მწი ფო ებ მა, რე-
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გი ო ნულ მა და ლო კა ლურ მა ხე ლი სუფ ლე ბამ სო ცი ა ლუ რი სა წარ მო ე ბის ზრდის 
სრუ ლი მხარ და ჭე რა უნ და გა მო ხა ტონ და და ეხ მა რონ მათ სიმ ძლავ რე ე ბის გან-
ვი თა რე ბა ში, კერ ძოდ, სა მარ თლებ რი ვი ჩარ ჩოს მეშ ვე ო ბით ფი ნან სებ ზე წვდო-
მის, ბიზ ნე სის და ფუძ ნე ბის და გან ვი თა რე ბის მხარ და ჭე რით, ტრე ნინ გის და 
გა ნათ ლე ბის გან ვი თა რე ბის, სა ჯა რო შეს ყიდ ვე ბის გა მარ ტი ვე ბის გზით. ასე ვე, 
ევ რო პულ მა ინ სტი ტუ ცი ებ მა და წევ რმა სა ხელ მწი ფო ებ მა უნ და გა აძ ლი ე რონ სო-
ცი ა ლუ რი სა წარ მო ე ბის რო ლი არ სე ბუ ლი კრი ზი სის და საძ ლე ვად გა ტა რე ბულ 
სტრუქ ტუ რულ რე ფორ მებ ში იქ, სა დაც სო ცი ა ლუ რი ეკო ნო მი კა ნაკ ლე ბად გან-
ვი თა რე ბუ ლი ა. 

ევ რო კავ ში რის თვის, ევ რო კო მი სი ამ სო ცი ა ლუ რი ბიზ ნე სი ნი ცი ა ტი ვის (ევ-
რო პარ ლა მენ ტი 2012, 20 ნო ემ ბე რი) სა ფუძ ველ ზე სო ცი ა ლუ რი სა წარ მო ე ბის 
და ფი ნან სე ბის სის ტე მა შექ მნა. სხვა სა ფი ნან სო ინ სტრუ მენ ტი, მი მარ თუ ლი სო-
ცი ა ლუ რი სა წარ მო ე ბი სათ ვის კა პი ტა ლის წვდო მის კენ, არის მიკ რო საკ რე დი ტო 
ინი ცი ა ტი ვა სო ცი ა ლუ რი სა წარ მო ე ბის თვის, რო მე ლიც სო ცი ა ლუ რი ცვლი-
ლე ბე ბი სა და ინო ვა ცი ე ბის პროგ რა მის ნა წილს წარ მო ად გენს. ამ უკა ნას კნელ მა 
ფუნ ქცი ო ნი რე ბა 2014 წლი დან და იწყ ო. ეს პროგ რა მა სო ცი ა ლუ რი სა წარ მო ე ბის 
სტარ ტა ფე ბის და ფი ნან სე ბის ინ სტრუ მენტს მო ი ცავს მა თი შემ დგო მი გან ვი თა-
რე ბი სა და გა ფარ თო ე ბის მიზ ნით. მი სი მი ზა ნია და ახ ლო ე ბით 450 მლნ. ევ როს 
ღი რე ბუ ლე ბის მიკ რო სეს ხე ბით უზ რუნ ველ ყო ფა, რო მელ თა გან 100 მლნ. უშუ-
ა ლოდ მი მარ თუ ლია სო ცი ა ლუ რი სა წარ მო ე ბის გან ვი თა რე ბი სა კენ. ევ რო პის 
ახა ლი სო ცი ა ლუ რი მე წარ მე ო ბის ფონ დე ბის მი ზა ნია და ეხ მა როს სო ცი ა ლურ 
სა წარ მო ებს ფი ნან სურ ბაზ რებ ზე ფი ნან სებ ზე წვდო მა ში სა ინ ვეს ტი ციო ფონ დე-
ბის წე სე ბის ჰარ მო ნი ზა ცი ის გზით. სა თა ნა დო სა ფი ნან სო ჩარ ჩოს ფორ მი რე ბი-
სათ ვის მნიშ ვნე ლო ვა ნია სო ცი ა ლუ რი სა წარ მო ე ბის თვის არ სე ბუ ლი სა ინ ვეს ტი-
ციო ინ სტრუ მენ ტე ბის სპე ცი ფი კუ რი გან ვი თა რე ბა და ადაპ ტა ცი ა. აღ ნიშ ნუ ლი 
მო ი ცავს სო ცი ა ლურ სა ინ ვეს ტი ციო ფონ დებს, კო ო პერ ცი ულ ბან კებს, ეთი კურ 
და სო ცი ა ლურ ბან კებს, კო მერ ცი ულ ბან კებს სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მე ბით, ინო-
ვა ცი ურ ინ სტრუ მენ ტებს, რო გო რი ცაა ბრი ტა ნუ ლი „სოციალური გავლენის 
ობლიგაციები“ და სხვა. ასეთი ინსტრუმენტების გამოყენება შესაძლებელია 
ჰიბრიდულ კაპიტალზე წვდომის ფორმის სახით, რომელიც სოციალური 
საწარმოების დაფინანსების ყველაზე მისაღები მოდელია. 

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ სო ცი ა ლუ რი სა წარ მო ევ რო კავ ში რის მას შტა ბით კვლავ 
სა ჭი რო ებს შემ დგომ კვლე ვას და ეროვ ნუ ლი სტა ტის ტი კის თავ მოყ რას იმი სათ-
ვის, რომ უკეთ შე ფას დეს სექ ტორ ში მიმ დი ნა რე ტენ დენ ცი ა, რაც მნიშ ვნე ლო ვა-
ნია პო ლი ტი კის გამ ტა რებ ლე ბი სა და ზო გა დად სა ზო გა დო ე ბის თვის. სა ჭი როა 
ახა ლი სო ცი ა ლუ რი ინ დი კა ტო რე ბი, რომ ლებ შიც აი სა ხე ბა სო ცი ა ლუ რი და ეკო-
ნო მი კუ რი პროგ რე სის შე ფა სე ბი სას სო ცი ა ლუ რი მე წარ მო ბის პო ზი ტი უ რი სო ცი-
ა ლურ გავ ლე ნა.
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სოციალური მეწარმეობის გამოწვევი ვიშგრადის ქვეყნებში

ვი შეგ რა დის ქვეყ ნებ ში სო ცი ა ლუ რი ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბა სამ ეტაპს 
მო ი ცავს: ტრა დი ცი უ ლი სო ცი ა ლუ რი ეკო ნო მი კა, რო მე ლიც მე ო რე მსოფ ლიო 
ომამ დე პე რი ოდ ში არ სე ბობ და. იგი მო ი ცავ და კო ო პე რა ტი ვებს, კო ო პე რა ტი ულ 
ბან კებს, დამ ხმა რე ორ გა ნი ზა ცი ებს, სა სეს ხო და სა გა რან ტიო ფონ დებს, ერ-
თობ ლი ვი დაზღ ვე ვის ფონ დებს და ა.შ., რომ ლე ბიც არ იყ ვნენ ორი ენ ტი რე ბუ ლი 
შე მო სავ ლე ბის მი ღე ბა ზე; 1947-1989 წლებ ში ძვე ლი სო ცი ა ლუ რი ეკო ნო მი კა 
სო ცი ა ლის ტუ რი სა ხელ მწი ფოს მო ნო პო ლის ტურ კონ ცეფ ცი ას ემ ყა რე ბო და, სა-
დაც სა ხელ მწი ფო გან საზღ ვრავ და ად მი ნის ტრა ცი ულ და სა ფი ნან სო სა ჭი რო ე-
ბებს, ხო ლო სო ცი ა ლუ რი ეკო ნო მი კის ოპე რა ტო რე ბის რო ლი უმ ნიშ ვნე ლო იყო; 
1989 წლი დან, სო ცი ა ლუ რი პრობ ლე მე ბის გამ წვა ვე ბას თან ერ თად, და ზო გა დი 
ევ რო პუ ლი მიდ გო მის გავ ლე ნის სა ფუძ ველ ზე, ვი შეგ რა დის ქვეყ ნებ ში და იწყო 
აქ ტი უ რი სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კის გა ტა რე ბა. ახა ლი რე გუ ლა ცი ე ბის და ევ რო-
კავ ში რი დან წა მო სუ ლი ფი ნან სე ბის დახ მა რე ბით, ჩა მო ყა ლი ბე ბა და იწყ ეს ახა ლი 
სო ცი ა ლუ რი ეკო ნო მი კის ინ სტი ტუ ცი ებ მა. 

ვი შეგ რა დის ქვეყ ნებ ში სო ცი ა ლუ რი მე წარ მე ო ბის გან ვი თა რე ბის თა ვი სე-
ბუ რე ბე ბი და კავ ში რე ბუ ლია ამ ქვეყ ნე ბის დე მოგ რა ფი ულ სტრუქ ტუ რას თან. ვი-
შეგ რა დის ქვეყ ნე ბის დე მოგ რა ფი უ ლი სტრუქ ტუ რა ოთხ ი ვე ქვე ყა ნა ში მსგავ სი ა, 
ახალ გაზ რდა მო სახ ლე ო ბა ამ ქვეყ ნებ ში მა ღა ლი წი ლით არის წარ მოდ გე ნი ლი: 
მო სახ ლე ო ბის 22%-ია პო ლო ნეთ სა და სლო ვა კეთ ში, ხო ლო 19 % - ჩე ხეთ სა და 
უნ გრეთ ში. ამას თან, ახალ გაზ რდო ბის და საქ მე ბა ვი შეგ რა დის ქვეყ ნებ ში მა ღა ლი 
რყე ვე ბით ხა სი ათ დე ბა[7, გვ.2-3]. 

სო ცი ა ლუ რი მე წარ მე ო ბის კონ ტექ სტით ვი შეგ რა დის ქვეყ ნე ბის ახალ გაზ-
რდე ბის თვის სა ერ თო მა ხა სი ა თე ბე ლია მო ხა ლი სე ობ რივ საქ მი ა ნო ბა ში მო ნა-
წი ლე ო ბის და ბა ლი დო ნე ევ რო პის სხვა ქვეყ ნებ თან შე და რე ბით. ვი შეგ რა დის 
ქვეყ ნებ ში ამ და მო კი დე ბუ ლე ბას ხე ლი შე უწყო მიდ გო მამ, რო მე ლიც უკავ შირ-
დე ბა მო ხა ლი სე ობ რი ვი საქ მი ა ნო ბის არ აღი ა რე ბას. თა ო ბა თა ცვლის პი რო ბებ-
ში აუ ცი ლე ბე ლია ახა ლი მიდ გო მის /გან წყო ბის, და მო კი დე ბუ ლე ბის ფორ მი რე ბა 
მო ხა ლი სე თა საქ მი ა ნო ბის სა კითხ თან მი მარ თე ბით. ამას თან, აუ ცი ლე ბე ლია 
კორ პო რა ცი უ ლი ინი ცი ა ტი ვე ბი სა და ბიზ ნე სის ჩარ თუ ლო ბა მო ხა ლი სე ობ რივ აქ-
ტი ვო ბებ ში. დღეს, თა ნა მედ რო ვე სა კო მუ ნი კა ციო ტექ ნო ლო გი ე ბის პი რო ბებ ში 
მარ ტი ვია ინ ფორ მა ცი ის გავ რცე ლე ბა მო ხა ლი სე თა აქ ტი ვო ბის, ღო ნის ძი ე ბე ბის, 
სას კო ლო პროგ რა მე ბის შე სა ხებ. ეს ყვე ლა ფე რი და კავ ში რე ბუ ლი უნ და იყოს პო-
ლი ტი კურ ინ ტე რეს სა და ჩარ თუ ლო ბას თან. ახალ გაზ რდა კურ სდამ თავ რე ბულ-
თა დი დი ნა წი ლი მი იჩ ნევს, რომ ევ რო კავ ში რის სხვა ქვეყ ნებ ში მო ხა ლი სე ობ რი ვი 
აქ ტი ვო ბი დან დი დი გა მოც დი ლე ბა მი ი ღო.

 ევ რო პელ მო ხა ლი სე თა მომ სა ხუ რე ბა ყვე ლა ზე ცნო ბი ლი პროგ რა მა ა, 
რო მე ლიც ახალ გაზ რდას შე საძ ლებ ლო ბას აძ ლევს ხან გრძლი ვად გას წი ოს მო ხა-
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ლი სე ობ რი ვი საქ მი ა ნო ბა საზღ ვარ გა რეთ. ვი შეგ რა დის ქვეყ ნებ ში ახალ გაზ რდე-
ბის და საქ მე ბის მთა ვა რი პრობ ლე მე ბი ა: სა მუ შაო ად გი ლის მო ძი ე ბა, პრაქ ტი კის 
უზ რუნ ველ ყო ფა, სა მე წარ მეო აქ ტი ვო ბა, სტარ ტაფ ინი ცი ა ტი ვე ბის წა ხა ლი სე ბა, 
ფორ მა ლუ რი და არა ფორ მა ლუ რი გა ნათ ლე ბა, მო ხა ლი სე ობ რი ვი ჩარ თუ ლო ბა, 
არა ფორ მა ლუ რი გა ნათ ლე ბის აღი ა რე ბა, ახალ გაზ რდე ბის კომ პე ტენ ცი ე ბის გან-
ვი თა რე ბა ში ინ ვეს ტი რე ბა.

სო ცი ა ლუ რი მე წარ მე ო ბის გან ვი თა რე ბის თა ვი სე ბუ რე ბე ბი ვი შეგ რა დის 
ქვეყ ნე ბის მი ხედ ვით შემ დე გი სა ხით წარ მოგ ვიდ გე ბა:

• ჩე ხეთ ში სო ცი ა ლუ რი მე წარ მე ო ბის კონ ცეფ ცია გან საზღ ვრავს ეკო ნო-
მი კურ და სო ცი ა ლურ მიზ ნებს (ბიზ ნეს და სო ცი ა ლურ მი სი ებს), რო მე ლიც და-
ბა ლან სე ბუ ლი უნ და იყოს. აქ არ სე ბუ ლი სო ცი ა ლუ რი სა წარ მო ე ბის უმე ტე სო ბა 
ფო კუ სი რე ბუ ლია გან სა კუთ რე ბუ ლი სა ჭი რო ე ბე ბის პირ თა და საქ მე ბა ზე. ჩე ხე-
თის რეს პუბ ლი კა ში სო ცი ა ლუ რი სა წარ მო ე ბი ახორ ცი ე ლე ბენ საქ ველ მოქ მე დო 
მომ სა ხუ რე ბას სო ცი ა ლუ რი ჩარ თუ ლო ბის, გა რე მოს დაც ვა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი 
სა წარ მო ე ბის ხელ შეწყ ო ბი სა და მათ მი ერ გა მოშ ვე ბუ ლი პრო დუქ ტის გა ყიდ ვის 
მი მარ თუ ლე ბით. სო ცი ა ლურ სა წარ მო ებ ში ჩარ თუ ლი პი რე ბი სარ გებ ლო ბენ მკა-
ფი ოდ გან საზღ ვრუ ლი სუბ სი დი ე ბით და შე სა ბა მი სი სტა ტუ სით, მაგ რამ მათ შო-
რის არი ან ადა მი ა ნე ბი, რო მელ თაც არ აქვთ სახ ლ-კა რი, არი ან ნარ კო და მო კი დე-
ბულ ნი, მა წან წა ლე ბი და ა.შ.

ჩე ხე თის რეს პუბ ლი კა ში სო ცი ა ლუ რი სა წარ მო ე ბი სხვა დას ხვა სა მარ თლებ-
რი ვი ფორ მი სა ა, რაც გან პი რო ბე ბუ ლია მომ სა ხუ რე ბი სა და პრო დუქ ტის წარ მო ე-
ბის სპე ცი ფი კურ პი რო ბებ ზე, ასე ვე, ფონ დებ თან წვდო მის სპე ცი ფი კა ზე. ჩე ხე თის 
კა ნონ მდებ ლო ბით სო ცი ა ლუ რი სა წარ მო ე ბის სა მარ თლებ რი ვი გან მარ ტე ბა არ 
არ სე ბობს, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ არ სე ბობს რი გი ფაქ ტობ რი ვი და ტექ ნი კუ რი 
მოთხ ოვ ნე ბი, რო მელ საც უნ და აკ მა ყო ფი ლებ დეს სა წარ მო ევ რო პის სო ცი ა ლუ რი 
ფონ დი დან და ევ რო პის რე კონ სტრუქ ცი ი სა და გან ვი თა რე ბის ფონ დი დან გრან-
ტე ბის მი სა ღე ბად სტარ ტა ფის ან გან ვი თა რე ბის ფა ზა ზე (მა გა ლი თად: და საქ-
მე ბუ ლე ბის სულ მცი რე - 40% უნ და იყოს უნარ შეზღ უ დუ ლი, მო გე ბის 51%-ზე 
მე ტი უნ და იყოს რე ინ ვეს ტი რე ბუ ლი, გან მსაზღ ვრე ლი უნ და იყოს ად გი ლობ რი ვი 
გან ვი თა რე ბა, და საქ მე ბის ზრდა) [5, გვ.44]. გან მცხა დე ბე ლი შე იძ ლე ბა იყოს სა-
წარ მო ან თვით და საქ მე ბუ ლი პი რი, ხო ლო ბიზ ნე სის ორ გა ნი ზა ცი უ ლი ფორ მე ბი: 
შპს, სა აქ ციო სა ზო გა დო ე ბა, შეზღ უ დუ ლი პარ ტნი ო რო ბა, კო ო პე რა ტი ვი, სა ჯა-
რო კომ პა ნია და სხვა. გან მცხა დებ ლე ბი შე იძ ლე ბა იყ ვნენ არა სამ თავ რო ბო ორ-
გა ნი ზა ცი ე ბი და რე გის ტრი რე ბუ ლი რე ლი გი უ რი გა ერ თი ა ნე ბე ბი. 

ჩე ხე თის რეს პუბ ლი კა ში სო ცი ა ლუ რი სა წარ მო ე ბი ჯერ ისევ სუს ტია და სო-
ცი ა ლუ რი ეკო ნო მი კის სექ ტო რიც გა ნუ ვი თა რე ბე ლი ა. სა ზო გა დო ე ბის უდი დე სი 
ნა წი ლი არ იზი ა რებს სო ცი ა ლურ მე წარ მე ო ბას თან და კავ ში რე ბულ ღი რე ბუ ლე-
ბებს. შე სა ბა მი სად, სო ცი ა ლუ რი ეკო ნო მი კის კონ ცეფ ცია არ არის მხარ და ჭე რი-
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ლი პო ლი ტი კის შემ მუ შა ვებ ლე ბის მხრი დან ეროვ ნულ და რე გი ო ნულ დო ნე ზე. 
სუბ სი დი ე ბი მი მარ თუ ლია მხო ლოდ გან სა კუთ რე ბუ ლი სა ჭი რო ე ბე ბის მქო ნე პი-
რე ბის კენ და გა ნი ხი ლე ბა რო გორც და საქ მე ბის პო ლი ტი კის ნა წი ლი. ფი ნან სუ რი 
სექ ტო რი სო ცი ა ლურ სა წარ მო ებ ზე სეს ხებს გას ცემს ძა ლი ან მცი რე მას შტა ბით 
სა პი ლო ტე ინი ცი ა ტი ვე ბის სა ხით. სო ცი ა ლურ მე წარ მე ო ბა ში არა სამ თავ რო ე ბის 
საქ მი ა ნო ბაც სუს ტია და სა პი ლო ტე ხა სი ათს ატა რებს.

• პო ლო ნეთ ში 2003 წლის 13 ივ ნისს მი ღე ბუ ლი სო ცი ა ლუ რი და საქ მე ბის 
აქ ტის სა ფუძ ველ ზე სო ცი ა ლუ რი ინ ტეგ რა ცი ის ცენ ტრე ბი სა და კლუ ბე ბის ფორ-
მი რე ბა და იწყო და იგი მი მარ თუ ლი იყო სო ცი ა ლუ რი და საქ მე ბის უზ რუნ ველ-
ყო ფის კენ. 2012 წლის თვის 70 ასე თი ცენ ტრი ჩა მო ყა ლიბ და, რო მელ თა ინი ცი-
ა ტო რე ბიც ად გი ლობ რი ვი მთავ რო ბე ბი/ თე მე ბი და არა სამ თავ რო ბო ე ბი იყ ვნენ. 
მა თი შე მო სა ვა ლი 2010 წლის თვის 56 102,00 პო ლო ნუ რი ზლო ტი იყო. ამ ტი პის 
კლუ ბე ბი სა და ცენ ტრე ბის აქ ტი ვო ბა ში შე დი ო და: პრო ფე სი უ ლი ტრე ნინ გე ბი, 
პრაქ ტი კა და პრო ფე სი უ ლი პრო ბა ცი ა/ საც დე ლი და საქ მე ბა, რო მე ლიც, ასე ვე, 
სთა ვა ზობ და დახ მა რე ბას სამ სა ხუ რის მო ძი ე ბა ში, სა კუ თა რი ბიზ ნე სის ან სო ცი-
ა ლუ რი კო ო პე რა ტი ვის საქ მი ა ნო ბის წარ მარ თვა ში, თე რა პი ულ და ინ დი ვი დუ ა-
ლურ ფსი ქო ლო გი ურ რჩე ვებს, სა გან მა ნათ ლებ ლო დახ მა რე ბას და კვა ლი ფი კა-
ცი ის ამაღ ლე ბას.

ასე ვე, მნიშ ვნე ლო ვა ნია სო ცი ა ლუ რი კო ო პე რა ტი ვე ბის სა კითხ ი, რო მელ შიც 
შე საძ ლე ბე ლია იყ ვნენ ფი ზი კუ რი შრო მით და კა ვე ბუ ლი მუ შა კე ბი და მა თი რიცხ-
ვი არ უნ და იყოს 5-ზე ნაკ ლე ბი და 50-ზე მე ტი. მუ შა კე ბი, რომ ლე ბიც სო ცი ა-
ლურ კო ო პე რა ტი ვებს აყა ლი ბე ბენ, შე იძ ლე ბა იყ ვნენ უმუ შევ რე ბი, ნარ კო ტი კებ-
ზე და მო კი დე ბუ ლი პი რე ბი, უსახ ლკა რო ე ბი, ყო ფი ლი პა ტიმ რე ბი, რო მელ თაც 
გა რე მოს თან ინ ტეგ რა ცი ის პრობ ლე მე ბი გა აჩ ნი ათ, გო ნებ რი ვად შეზღ უ დუ ლი 
პი რე ბი, ლტოლ ვი ლე ბი და ა.შ. ამ ტი პის მუ შაკ თა რა ო დე ნო ბა არ უნ და აღე მა ტე-
ბო დეს და საქ მე ბულ თა მთლი ა ნი რა ო დე ნო ბის 50%-ს.

პირ ვე ლად სო ცი ა ლუ რი კო ო პე რა ტი ვე ბი გაჩ ნდა 2005 წელს შრო მი სა და 
სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კის სა მი ნის ტროს მი ერ გა ტა რე ბუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის სა-
ფუძ ველ ზე, სო ცი ა ლუ რი ეკო ნო მი კის რე გი ო ნუ ლი ფონ დე ბის და ფი ნან სე ბით. 
2013 წელს რე გის ტრი რე ბუ ლი იყო 809 ასე თი კო ო პე რა ტი ვი, რო მელ თა გან მხო-
ლოდ 430 ოპე რი რებ და [4, გვ.96]. 

სო ცი ა ლუ რი ეკო ნო მი კის მე ო რე ევ რო პუ ლი კონ ფე რენ ცი ის სა ფუძ ველ ზე 
პო ლო ნეთ ში და იწყო მოძ რა ო ბა სხვა დას ხვა სა ხის სო ცი ა ლუ რი ეკო ნო მი კის ოპე-
რა ტო რე ბის ჩა მო სა ყა ლი ბებ ლად. და საწყ ის ში და ფუძ ნდა სო ცი ა ლუ რი ეკო ნო მი-
კის მუდ მი ვი კონ ფე რენ ცი ა, სა დაც ხდე ბა შეხ ვედ რე ბი, დის კუ სია და შე თან ხმე ბა 
საკ ვან ძო სა კითხ ებ ზე. ამას თან, მნიშ ვნე ლო ვა ნი ინ სტი ტუ ცი ე ბი: სა გა რეო საქ-
მე თა ინ ტი ტუ ტის ფონ დი, რო მე ლიც სა ჯა რო სივ რცის სა კითხ ებ ზე სწავ ლე ბი სა 
და ანა ლი ზის და მო უ კი დე ბელ ცენტრს წარ მო ად გენს. ასე ვე, კრა კო ვის ეკო ნო მი-
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კუ რი უნი ვერ სი ტე ტის მა ლო პოლ სკას სა ჯა რო ად მი ნის ტრი რე ბის სკო ლა, რომ-
ლიც ხელს უწყ ობს პო ლო ნეთ ში სა ჯა რო მო ხე ლე ე ბის კად რე ბის გა მოშ ვე ბას და 
რომ ლის გა ნათ ლე ბის სტრა ტე გი ულ მი მარ თუ ლე ბა საც სო ცი ა ლუ რი ეკო ნო მი კა 
წარ მო ად გენს. აქ გა მო ი ცე მა მრა ვა ლი პუბ ლი კა ცია და კვლე ვა სო ცი ა ლუ რი ეკო-
ნო მი კის სა კითხ ებ ზე. 

სო ცი ა ლუ რი მე წარ მე ო ბის სა კითხ თა კვლე ვით პო ლო ნეთ ში ბო ლო პე რი-
ოდ ში და ინ ტე რეს დნენ. აღ მოჩ ნდა, რომ საკ ლა სი ფი კა ციო კრი ტე რი უ მე ბის არ-
ცერ თი ნიშ ნის მი ხედ ვით არ არ სე ბობს სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბი. ანა ლი ზი 
შე საძ ლე ბე ლია მხო ლოდ გან საზღ ვრუ ლი შერ ჩე უ ლი ას პექ ტე ბის, ცალ კე უ ლი 
რე გი ო ნის მი ხედ ვით, ასე ვე, მა გა ლი თე ბის და პროგ რა მე ბის ან გა რი შე ბის სა ხით.

პო ლო ნეთ ში სო ცი ა ლუ რი მე წარ მე ო ბის გავ რცე ლე ბუ ლი ფორ მე ბი ა: ანაზღ-
ა უ რე ბით და საქ მე ბა ასო ცი ა ცი ებ სა და ფონ დებ ში, ასე ვე, გან სა კუთ რე ბუ ლი სა-
ჭი რო ე ბე ბის პირ თა კო ო პე რა ტი ვე ბი. 2012 წელს 12 000 ფონ დი და 71 000 ასო-
ცი ა ცია იქ ნა რე გის ტრი რე ბუ ლი პო ლო ნეთ ში:12% სთა ვა ზობ და ანაზღ ა უ რე ბად 
აქ ტი ვო ბას და 5% - რე გის ტრი რე ბულ ბიზ ნეს - ოპე რა ცი ებს. მათ გან სო ცი ა ლურ 
სა მე წარ მეო სექ ტორ ში 10 000 ასო ცი ა ცია და ფონ დი ფუნ ქცი ო ნი რებ და, 13000 
კო ო პე რა ტი ვი დან 410 მო ი ცავ და კე თილ დღე ო ბის კო ო პე რა ტი ვებს და გა ნი ხი-
ლე ბო და სო ცი ა ლურ სა წარ მო ე ბად. პო ლო ნეთ ში სო ცი ა ლუ რი ინ ტეგ რა ცი ის ცენ-
ტრე ბი და კლუ ბე ბი, ასე ვე, მი ე კუთ ვნე ბა სო ცი ა ლურ ეკო ნო მი კას. და ახ ლო ე ბით 
89 ერ თე უ ლი ასე თი სა წარ მოა პო ლო ნეთ ში, მაგ რამ მა თი რიცხ ვი სწრა ფად იზ-
რდე ბა [4, გვ.97]. სო ცი ა ლუ რი სა წარ მო ე ბის უმე ტე სო ბა გან სა კუთ რე ბუ ლი სა ჭი-
რო ე ბე ბის პირ თა სო ცი ა ლურ ინ ტეგ რა ცი ას ისა ზავს მიზ ნად. ამას თან, მო ი ცავს 
ისეთ აქ ტი ვო ბას, რო გო რი ცაა გა ნათ ლე ბა, სპორ ტი და დას ვე ნე ბა, ბავ შვე ბი სა 
და ახალ გაზ რდე ბის თვის მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვა, კულ ტუ რა და ეკო ლო გი ა. სა-
წარ მო ე ბი უპი რა ტე სად სთა ვა ზო ბენ ინ დი ვი დუ ა ლურ მომ სა ხუ რე ბას ან კერ ძო 
ბიზ ნე სის მომ სა ხუ რე ბას. მოქ მე დი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის და ფი ნან სე ბა ხდე ბა მა თი ვე 
ამო ნა გე ბი დან ან სა ჯა რო (ცენ ტრა ლუ რი ან ლო კა ლუ რი მთავ რო ბის) ფონ დე ბი-
დან და სუბ სი დი ე ბი დან, თუმ ცა დი დი ნა წი ლი სა კუ თა რი და ფი ნან სე ბის წყა როს 
ეყ რდნო ბა.

პო ლო ნეთ ში სო ცი ა ლუ რი სა წარ მო ე ბი ისეთ ბიზ ნესს ახორ ცი ე ლე ბენ, რო-
მე ლიც ფო კუ სი რე ბუ ლია სო ცი ა ლურ მიზ ნებ ზე (მო გე ბას ხარ ჯა ვენ სო ცი ა ლუ რი 
მიზ ნე ბის თვის). ასე თე ბი ა, სო ცი ა ლუ რი კო ო პე რა ტი ვე ბი, პენ სი ო ნერ თა სახ ლე-
ბი, ერ თობ ლი ვი სა დაზღ ე ვე ვო კომ პა ნი ე ბი, სა ჯა რო მომ გე ბი ა ნი ორ გა ნი ზა ცი ე-
ბი, არა მომ გე ბი ა ნი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, კომ პა ნი ე ბი, რომ ლე ბიც ეკუთ ვნის არა სამ-
თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებს, მშრო მელ თა კო ო პე რა ტი ვე ბი, ერ თობ ლი ვი სა გა რან-
ტიო და საკ რე დი ტო ფონ დე ბი (რომ ლე ბიც მო ი ცა ვენ მიკ რო სა ფი ნან სო ორ გა ნი-
ზა ცი ებს). მა თი მი ზა ნია სო ცი ა ლუ რი სარ გებ ლის მაქ სი მი ზა ცი ა, რო გო რი ცა ა: 
მა ღა ლი ხა რის ხის სა ჯა რო მომ სა ხუ რე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა, ლო კა ლურ დო ნე ზე 
გან ვი თა რე ბის ხელ შეწყ ო ბა და სა ზო გა დო ე ბი სა გან გა რი ყუ ლი ადა მი ა ნე ბი სათ-



ვიშეგრადის ქვეყნებში  სოციალური მეწარმეობის განვითარების აქტუალური საკითხები 

35

ვის ეკო ნო მი კუ რი და მო უ კი დებ ლო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა, მათ თვის და კარ გუ ლი 
ღირ სე ბის აღ დგე ნა.

პო ლო ნეთ ში სო ცი ა ლუ რი სა წარ მო ე ბის სწრა ფი ზრდა მიმ დი ნა რე ობს. ეს 
ბუ ნებ რი ვი გან ვი თა რე ბა პო ლო ნე თის სა ზო გა დო ე ბის სო ცი ა ლუ რი ტრან სფორ-
მა ცი ის მნიშ ვნე ლო ვან გა მოწ ვე ვებს პა სუ ხობს. ევ რო პის რე კონ სტრუქ ცი ი სა და 
გან ვი თა რე ბის ფონ დის მხრი დან მცი რე და სა შუ ა ლო სა წარ მო ე ბის და ფუძ ნე ბი სა 
და გან ვი თა რე ბის მა სობ რი ვი მხარ და ჭე რის მიღ მა (რო მე ლიც სო ცი ა ლურ ფირ-
მებ საც ეხე ბა), ტარ დე ბა რი გი ღო ნის ძი ე ბა, რაც პირ და პირ ფო კუ სი რე ბუ ლია სო-
ცი ა ლურ სა წარ მო ებ ზე. ისი ნი თა ნა და ფი ნან სე ბას იღე ბენ ევ რო პის სო ცი ა ლუ რი 
ფონ დი დან. ხაზ გას მა კეთ დე ბა სო ცი ა ლუ რი სა წარ მო ე ბის გაძ ლი ე რე ბა ზე. ამას-
თან, ახა ლი სა ფი ნან სო მე ქა ნიზ მი, რო მე ლიც ზრდის კა პი ტა ლის მი წო დე ბის შე-
საძ ლებ ლო ბებს, მიკ როკ რე დი ტის ფორ მის სა ხით მი ე წო დე ბა სო ცი ა ლურ მე წარ-
მე ებს სტარ ტა ფის ეტაპ ზე.

• უნ გრეთ ში 2008 წლის კრი ზი სის გავ ლე ნით სა ზო გა დო ე ბის თვის არ სე-
ბი თი პრობ ლე მე ბი წარ მო იშ ვა: სი ღა რი ბე და სო ცი ა ლუ რი უთა ნას წო რო ბა, მო-
სახ ლე ო ბის და ბე რე ბა, ახალ გაზ რდე ბის უმუ შევ რო ბა, მა წან წა ლე ბის, ბო შე ბის და 
უსახ ლკა რო ე ბის (10684 ად მი ა ნი 2012 წლის თვის, რო მელ თა გან 1/3 ცხოვ რობს 
ბუ და პეშ ტში [9, გვ.5]) დის კრი მი ნა ცია - პრობ ლე მე ბი, რომ ლე ბიც დღემ დე იჩენს 
თავს. სო ცი ა ლურ გა მოწ ვე ვებ ზე მეტყ ვე ლებს შემ დე გი მო ნა ცე მე ბი: უნ გრე თის 
მო სა ხე ლო ბის 32.4% სი ღა რი ბის ზღვარ ზე ა; ახალ გაზ რდო ბის უმუ შევ რო ბის 
დო ნე დის პრო პორ ცი უ ლად იზ რდე ბა და ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი 30.5 %-ს შე ად გენს. 

უნ გრეთ ში სო ცი ა ლუ რი სა წარ მოს სა მარ თლებ რი ვი გან მარ ტე ბა არ არ სე-
ბობს. შე ფა სე ბე ბით დად გე ნი ლი ა, რომ უნ გრეთ ში 300-400 სო ცი ა ლუ რი სა წარ-
მო ა. ამ სა წარ მო ე ბის სა შუ ა ლო ასა კი 15.9 წე ლია და ამ ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ნა ხე-
ვარ ზე მე ტი 13 წლამ დე ასა კი სა ა. სო ცი ა ლუ რი სა წარ მო ე ბის ნა ხე ვარ ზე მე ტი 
მცი რე ორ გა ნი ზა ციაა (1-10 და საქ მე ბუ ლით), მხო ლოდ 12 %-ს აქვს 1 მლნ ევ-
რო ზე მე ტი ბრუნ ვა. [9, გვ.8].

უკა ნას კნელ პე რი ოდ ში სო ცი ა ლუ რი სა წარ მო ე ბის კონ ცეფ ცია უნ გრეთ ში 
საკ მა ოდ პო პუ ლა რუ ლი ხდე ბა არა სამ თავ რო ბო და ბიზ ნე სის დამ წყებ ორ გა ნი-
ზა ცი ებ ში, აკა დე მი ურ წრე ებ სა და სტუ დენ ტებ ში. სო ცი ა ლურ მა და ნა ხარ ჯებ მა 
2013 წელს მშპ-ის 21,6% შე ად გი ნა. ამ პე რი ო დის თვის 65300 სა მო ქა ლა ქო ორ-
გა ნი ზა ცია იყო, რო მელ თა აქ ტი ვო ბაც მო ი ცავ და დას ვე ნე ბას, ჰობს, გა ნათ ლე-
ბას, კულ ტუ რას, სპორტს, ჯან დაც ვას და ა.შ. ამ ორ გა ნი ზა ცი ებ ში და საქ მე ბუ-
ლია 144000 ადა მი ა ნი (მთლი ა ნი და საქ მე ბის 4%) და 504000 მო ხა ლი სე [4, გვ5]. 

უნ გრეთ ში სო ცი ა ლუ რი სა წარ მო ე ბის აქ ტი ვო ბის მა რე გუ ლი რე ბე ლი და მათ 
საქ მი ა ნო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი სამ თავ რო ბო და არა სამ თავ რო ბო ინ სტი ტუ-
ცი ე ბი ა: პარ ლა მენ ტი, მთავ რო ბა, ეროვ ნუ ლი სა გა და სა ხა დო და სა ბა ჟო ად მი ნის-
ტრა ცი ა, სა ხელ მწი ფო აუ დი ტის ოფი სი, სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბი, სა სა მარ თლო, 
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ეროვ ნუ ლი და საქ მე ბის არა მომ გე ბი ა ნი შპს, სო ცი ა ლუ რი მე წარ მო ე ბის კლუ ბი, 
სო ცი ა ლუ რი მე წარ მე ო ბის დღის ყო ველ წლი უ რი ღო ნის ძი ე ბა (სო ცი ა ლუ რი სა-
წარ მო ე ბის გა მო ფე ნა), ბუ და პეშ ტის კორ ვი ნუ სის უნი ვერ სი ტე ტი (სა დაც არის 
სო ცი ა ლუ რი მე წარ მო ე ბის კურ სი).

• სლო ვა კეთ შიც, სო ცი ა ლუ რი მე წარ მე ო ბის გან ვი თა რე ბა ში ვი შეგ რა დის 
ქვეყ ნე ბის მსგავ სი ტენ დენ ცი ე ბი მიმ დი ნა რე ობს. აქ არ სე ბუ ლი ინ სტრუ მენ ტე-
ბის გვერ დით სო ცი ა ლუ რი მე წარ მე ო ბის მრა ვალ ფე რო ვა ნი ახა ლი ინ სტრუ მენ-
ტე ბი მოქ მე დებს, რო გო რი ცაა მე წარ მე ო ბის მიკ რო და ფი ნან სე ბა, ალ ტერ ნა ტი-
უ ლი ვა ლუ ტის შე მო ღე ბა ან ლო კა ლუ რი სა ვაჭ რო სის ტე მის შექ მნა სა ქონ ლი სა 
და მომ სა ხუ რე ბის გა სა ყი დად, გლო ბა ლუ რი სო ცი ა ლუ რი მოძ რა ო ბა ,,პატიოსანი 
ვაჭრობა“ - პა ტი ო სა ნი ვაჭ რო ბის ხელ შეწყ ო ბის თვის და ა.შ. სო ცი ა ლუ რი ეკო ნო-
მი კის მრა ვა ლი ალ ტერ ნა ტი უ ლი ინი ცი ა ტი ვის ანა ლი ზი გვიჩ ვე ნებს, რომ ცხოვ-
რე ბა, წარ მო ე ბა და მოხ მა რე ბა მი მარ თუ ლი უნ და იყოს სი ღა რი ბი სა და სო ცი ა-
ლუ რი უთა ნას წო რო ბის ერ თობ ლი ვი ძა ლე ბით შემ ცი რე ბი სა კენ.

კვლევის შედეგები და რეკომენდაციები

სო ცი ა ლუ რი სა წარ მო ე ბი XXI სა უ კუ ნის ბიზ ნე სის მო დელს გვთა ვა ზობს, 
რო მელ შიც და ბა ლან სე ბუ ლია ფი ნან სუ რი, სო ცი ა ლუ რი, კულ ტუ რუ ლი და გა რე-
მოს დაც ვი თი სა ჭი რო ე ბე ბი. სო ცი ა ლუ რი მე წარ მე ე ბი რო გორც ინ დი ვი დე ბი, ასე ვე 
ჯგუ ფე ბი, ცვლი ლე ბებ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი აგენ ტე ბი არი ან, რომ ლე ბიც ხალ ხი სა 
და სა ზო გა დო ე ბის ცხოვ რე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის მიზ ნით მოქ მე დე ბენ. სო ცი ა ლუ-
რი მე წარ მე ო ბის პო ტენ ცი ა ლის უტი ლი ზა ცი ის მიზ ნით, გო ნივ რუ ლი, მდგრა დი 
და ინ კლუ ზი უ რი ზრდის მხარ და სა ჭე რად, სა სურ ვე ლია სო ცი ა ლუ რი ეკო ნო მი კის 
გა ნათ ლე ბი სა და ტრე ნინ გე ბის გა ვი თა რე ბა, რა თა ხე ლი შე ვუწყ ოთ თვით სო ცი ა-
ლუ რი ეკო ნო მი კის დამ კვიდ რე ბას და სა ზო გა დო ე ბის ინ ფორ მი რე ბას.

სო ცი ა ლუ რი მე წარ მე ო ბის სის ტე მა ში გან სა კუთ რე ბუ ლად მნიშ ვნე ლო ვა ნია 
ადა მი ან -კა პი ტა ლი და მი სი გან ვი თა რე ბა, რო გორც სო ცი ა ლუ რი სა წარ მოს პრი ო-
რი ტე ტუ ლი მი ზა ნი. სო ცი ა ლუ რი მე წარ მე ო ბა დღემ დე არ სე ბი თად და უ ფა სე ბე ლი 
მი მარ თუ ლე ბაა ევ რო პულ სა გან მა ნათ ლებ ლო სის ტე მა ში და მი სი ინ ტეგ რა ცია 
სა ბა ზი სო და გა ნათ ლე ბის მომ დევ ნო ეტა პებ ზე მი სი გაძ ლი ე რე ბის წი ნა პი რო ბა ა.

სო ცი ა ლუ რი სა წარ მო ე ბი ეფექ ტი ა ნად მუ შა ო ბენ, შე სა ბა მი სად, ევ რო პა ში 
არ არის ად გი ლი, სა დაც სო ცი ა ლურ მე წარ მე ო ბას სარ გებ ლის მო ტა ნა არ შე უძ-
ლი ა. ეკო ნო მი კუ რი კრი ზი სის პე რი ოდ ში, მო სახ ლე ო ბის და ბე რე ბის, ახალ გაზ-
რდე ბის უმუ შევ რო ბის, კლი მა ტის ცვლი ლე ბე ბის და უთა ნას წო რო ბის ზრდის 
გა მოწ ვე ვე ბის პი რო ბებ ში, ევ რო პას სჭირ დე ბა მე ტი სოციალური საწარმო, რაც 
აისახება ევროკავშირის განვითარების სტრატეგიულ დოკუმენტებში.
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ვი შეგ რა დის ქვეყ ნე ბის სო ცი ა ლუ რი მე წარ მე ო ბის გა მოც დი ლე ბის კვლე ვის 
შე დე გად მი ღე ბუ ლი რე კო მენ და ცი ე ბი უნ და მო ემ სა ხუ როს აღ ნიშ ნუ ლი მი მარ-
თუ ლე ბით მე წარ მე ო ბის გან ვი თა რე ბის ხელ შეწყ ო ბას. კერ ძოდ:

• სო ცი ა ლუ რი მე წარ მე ო ბის მა რე გუ ლი რე ბე ლი კა ნონ დებ ლო ბის შე მუ შა-
ვე ბით უნ და შე იქ მნას გა რე მო ამ მი მარ თუ ლე ბის გან ვი თა რე ბის ხელ შეწყ ო ბის, 
და ფი ნან სე ბის გა მარ ტი ვე ბის და სწო რი ად მი ნის ტრი რი ე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის-
თვის;

• მი ზან შე წო ნი ლია მკა ფი ოდ გა ნი საზღ ვროს სო ცი ა ლუ რი სა წარ მოს შე ფა-
სე ბის კონ კრე ტუ ლი ეკო ნო მი კუ რი და სო ცი ა ლუ რი კრი ტე რი უ მე ბი, რაც ხელს 
შე უწყ ობს სო ცი ა ლუ რი მე წარ მე ო ბის იდენ ტი ფი კა ცი ას;

• სა სურ ვე ლია მი სი ა ზე, შე საძ ლებ ლო ბებ სა და შე დე გებ ზე მორ გე ბუ ლი 
სო ცი ა ლუ რი სა წარ მოს იუ რი დი უ ლი ფორ მე ბის და ინ სტრუ მენ ტე ბის გამ რა ვალ-
ფე როვ ნე ბა;

• ეფექ ტი ა ნო ბის ამაღ ლე ბის მიზ ნით, გა მარ ტი ვე ბას და მხარ და ჭე რას მო-
ითხ ოვს სო ცი ა ლუ რი მე წარ მე ო ბის და ფი ნან სე ბის სქე მე ბი ეროვ ნუ ლი ვა ლუ ტის 
კურ სის რის კე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით.
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Countries

Eka Lekashvili
Associate Professor, Academic Doctor of Economics

Iv. Javakhishvili Tbilisi State University,
eka.lekashvili@tsu.ge

The paper deals with the issues of social entrepreneurship, which represent 
the star  ng point for social development in a number of countries and regions. It 
is a subject of heated social debates, which is considered to be the major way for 
solving social problems. Therefore, development levels of social economy and social 
business diff er. 

The study covers three main issues: 1. The European experience of social 
entrepreneurship; 2. Social Entrepreneurship challenges in Visegrad countries; and 
3. The European experience for Georgia. 

The recommenda  ons developed based on the outcomes of studying the ex-
perience of Visegrad countries in social entrepreneurship should be directed towards 
encouraging development of entrepreneurship in this direc  on; in par  cular: 

● the environment which ensures promo  on of the development, simplifi ca  on 
of fi nancing and proper management of social entrepreneurship should be created 
through development of legisla  ve framework for regula  ng social entrepreneurship;

● it is expedient to clearly defi ne defi nite economic and social criteria for 
the assessment of social enterprise. This will promote iden  fi ca  on of social 
entrepreneurship;

● it is desirable to diversify legal forms and instruments of a social enterprise 
according to its mission, capaci  es and performance;

● for increasing the effi  ciency of social entrepreneurship, simplifi ca  on and 
encouraging of social entrepreneurship funding schemes are needed taking into 
considera  on the exchange rate risks of na  onal currency. 

Keywords: Social entrepreneurship, social enterprise, social economy
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ლარის კურსზე მოქმედი ფაქტორების ანალიზი
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ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის
დოქტორანტი

dimitrijavakhadze@yahoo.de

ეროვ ნუ ლი ვა ლუ ტის გაც ვლით მა კურ სმა 2016 წელს ის ტო რი ულ 
მაქ სი მუმს მი აღ წია და გა უ ფა სუ რე ბა თა რე კორ დე ბის სე რი ა ლი მო აწყ ო, 
რო მელ საც შეგ ვიძ ლია რე კორ დე ბის მწვა ნე კვი რე უ ლე ბი ვუ წო დოთ. შე სა-
ბა მი სად, ის ბო ლო პე რი ოდ ში ყვე ლა ზე აქ ტუ ა ლურ ეკო ნო მი კურ სა კითხ-
თა შო რი საა მო ექ ცე უ ლი.

სტა ტი ა ში გან ხი ლუ ლია ეროვ ნუ ლი ვა ლუ ტის აშშ დო ლარ თან ნო-
მი ნა ლურ გაც ვლით კურ სზე მოქ მე დი, ად გი ლობ რი ვი თუ გლო ბა ლუ რი 
ფაქ ტო რე ბი და მა თი გავ ლე ნა კუ რი სის მნიშ ვნე ლო ვან ცვლი ლე ბებ ზე, 
რო გორც მოკ ლე ვა დი ან, ასე ვე სა შუ ა ლო და გრძელ ვა დი ან პე რი ო დებ ში. 
გა ა ნა ლი ზე ბუ ლია გა უ ფა სუ რე ბი თა თუ გამ ყა რე ბით გა მოწ ვე უ ლი მნიშ-
ვნე ლო ვა ნი ცვლი ლე ბე ბი და მი მო ხი ლუ ლია ეროვ ნუ ლი ბან კის პო ლი ტი კა 
ლარ თან მი მარ თე ბით.

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: ლა რის გაც ვლი თი კურ სი; ლა რის კურ სზე მოქ-
მდი ფაქ ტო რე ბი; კურ სის  ცვლი ლე ბა თა ანა ლი ზი; ეროვ ნუ ლი ბან კის პო-
ლი ტი კა; ლა რი ზა ცი ა.

ეროვნული ვალუტის გაცვლით კურსზე მოქმედი ფაქტორები

ლა რის გაც ვლით კურ სზე მოქ მე დი ფაქ ტო რე ბი შეგ ვიძ ლია დავ ყოთ მოკ-
ლე ვა დი ან, სა შუ ა ლო და გრძელ ვა დი ან ფაქ ტო რე ბად. მოკ ლე ვა დი ან პე რი ოდ ში 
ძი რი თა დად ფსი ქო ლო გი უ რი ფაქ ტო რე ბი თა მა შობს მთა ვარ როლს, რო გო რი-
ცა ა: გან წყო ბე ბი, მო ლო დი ნე ბი, სხვა დას ხვა ტი პის ინ ფორ მა ცი ე ბი, ჯგუ ფუ რი 
ქცე ვე ბი, სე ზო ნუ რი ფაქ ტო რე ბი, მსხვი ლი სა ვა ლუ ტო ტრან ზაქ ცი ე ბი, სპე კუ-
ლა ცი ე ბი, სა ერ თა შო რი სო ბა ზარ ზე კურ სის ცვლი ლე ბე ბი და ა.შ. სა შუ ა ლო და 
გრძელ ვა დი ან პე რი ოდ ში გაც ვლით კურ სზე ფუნ და მენ ტუ რი ფაქ ტო რე ბი, მაკ-
რო ე კო ნო მი კუ რი მაჩ ვე ნებ ლე ბი და მა თი ტენ დენ ცია ახ დენს გავ ლე ნას. ზო გა დი 
ანა ლი ზის გა სა კე თებ ლად ფუნ და მენ ტურ ფაქ ტო რებს გან ვი ხი ლავთ, რაც არა-

ekonomika da biznesi, 2017, 1,  gv. 39-48

ECONOMICS  AND  BUSINESS, 2017, 1,  pp. 39-48
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მარ ტო ში გა, არა მედ გლო ბა ლუ რად მიმ დი ნა რე ეკო ნო მი კურ თუ პო ლი ტი კურ 
პრო ცე სებ საც მო ი ცავს.

ფის კა ლუ რი პო ლი ტი კა. ცნო ბი ლი ა, რომ ფის კა ლუ რი პო ლი ტი კა გუ-
ლის ხმობს მთავ რო ბის გა დაწყ ვე ტი ლე ბებს გა და სა ხა დებ სა და სამ თავ რო ბო 
და ნა ხარ ჯებ ზე. ფის კა ლუ რი პო ლი ტი კა ძი რი თა დად ერ თობ ლივ მოთხ ოვ ნა ზეა 
ორი ენ ტი რე ბუ ლი და მას ზე ზე მოქ მე დებს პირ და პი რი და არა პირ და პი რი არ ხე-
ბის სა შუ ა ლე ბით. ბი უ ჯე ტის ფორ მი რე ბი სას გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია დე ფი ცი ტის 
შე საძ ლო გავ ლე ნა ერ თობ ლივ მოთხ ოვ ნა ზე, რად გან ბი უ ჯე ტის დი დი დე ფი ცი-
ტის პი რო ბებ ში ეროვ ნუ ლი ბან კის რე სურ სე ბით შე უძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა ერ თობ-
ლი ვი მოთხ ოვ ნის შე ბოჭ ვა და ინ ფლა ცი ის მიზ ნობ რი ვი მაჩ ვე ნებ ლის მიღ წე ვა. 
ფის კა ლურ პო ლი ტი კას ვა ლუ ტის გაც ვლით კურ სზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი ზე გავ ლე-
ნის მოხ დე ნა შე უძ ლი ა, თუმ ცა, იმის თქმა, რომ ბი უ ჯე ტის ხარ ჯვის გა აქ ტი უ რე ბა 
მყი სი ერ ეფექტს ახ დენს ლა რის გა უ ფა სუ რე ბა ზე, სა ფუძ ველს მოკ ლე ბუ ლი ა. მა-
გა ლი თად : 2014 წლის სამ კვარ ტალ ში ბი უ ჯე ტი დან და ი ხარ ჯა 565 მლნ ლა რით 
ნაკ ლე ბი, ვიდ რე გა სულ წელს, შე დე გად ლა რი უნ და გამ ყა რე ბუ ლი ყო, თუმ ცა, 
ლა რის მნიშ ვნე ლო ვა ნი გა უ ფა სუ რე ბის ეტა პი და იწყ ო, ამი ტომ ბუ ნებ რი ვი ა, მი-
ზე ზე ბი სხვა ფაქ ტო რებ ში ვე ძე ბოთ. ზო გა დად დე ფი ცი ტი სა და ხარ ჯე ბის შემ-
ცი რე ბა, ასე ვე გა და სა ხა დე ბის ზრდა კურ სის გამ ყა რე ბას უწყ ობს ხელს, ცნო ბი-
ლი ა, რომ პარ ლა მენ ტმა ბი უ ჯეტ თან თან დარ თულ სა გა და სა ხა დო ცვლი ლე ბა თა 
პა კეტს მხა რი და უ ჭი რა, რის სა ფუძ ველ ზეც მთავ რო ბა 2017 წელს 518 მლნ-ის 
მო ბი ლი ზე ბას გეგ მავს, პა კე ტი მო ი ცავს სა აქ ცი ზო გა და სა ხა დებს თამ ბა ქო სა და 
საწ ვავ ზე, ასე ვე ტო ტა ლი ზა ტო რის ელ ფორ მით მოწყ ო ბი სა და 40 ათას ზე მე ტი 
შე მო სავ ლის მქო ნე პი რე ბის ქო ნე ბის გა და სა ხა დებს. ასე ვე ლი ბე რა ლურ ნა წილს 
ე.წ. მო გე ბის გა და სა ხა დის ეს ტო ნუ რი მო დე ლის სა ხით, სა ი და ნაც და ახ ლო ე ბით 
300 მლნ ლა რი უნ და დარ ჩეს ბიზ ნეს ში.

მო ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი კა. სებ -ის მო ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი კა მის დევს ინ ფლა-
ცი ის არ გე თი რე ბის პო ლი ტი კას და მიზ ნობ რი ვი ინ ფლა ცი ის მაჩ ვე ნე ბე ლი 2016 
წლი სათ ვის 5 %, 2017 წლი სათ ვის - 4 %, ხო ლო 2018 წლი სათ ვის კი - 3 %-ს 
შე ად გენს. ეროვ ნუ ლი ბან კის ამო ცა ნა ფა სე ბის სტა ბი ლუ რო ბა ა, რა საც უზ რუნ-
ველ ყოფს ინ ფლა ცი ის მაჩ ვე ნებ ლის პროგ ნო ზი რე ბა. ინ ფლა ცი ის დო ნის მიზ ნობ-
რივ მაჩ ვე ნე ბელ ზე შე სა ნარ ჩუ ნებ ლად სებ -ი იყე ნებს მოკ ლე ვა დი ან ფუ ლად -საკ-
რე დი ტო პო ლი ტი კის ინ სტრუ მენ ტებს, რო გო რი ცაა რე ფი ნან სი რე ბის სეს ხე ბი, 
სა დე პო ზი ტო სერ თი ფი კა ტე ბის აუქ ცი ო ნე ბი, ერ თდღი ა ნი სეს ხე ბი და ერ თდღი ა-
ნი დე პო ზი ტე ბი და მი ნი მა ლუ რი სა რე ზერ ვო მოთხ ოვ ნე ბი. დღე ი სათ ვის გა ნაკ ვე-
თი რე ფი ნან სი რე ბის სე ხებ ზე 6.5 %-ს შე ად გენ ს,ხო ლო სა რე ზერ ვო მოთხ ოვ ნე ბი 
მო ზი დუ ლი სახ სრე ბის თვის ლარ ში 7%, დო ლარ ში კი 20%-ი ა.

2016 წლის აპ რილ ში, წი ნა წლის შე სა ბა მის პე რი ოდ თან შე და რე ბით, ფუ-
ლის მა სა (M2) გა ი ზარ და 2.2 მლნ ლა რით, ხო ლო ეროვ ნუ ლი ვა ლუ ტა მი მოქ-
ცევ ში 99 მლნ ლა რით - (4.2 %-ით გა ი ზარ და. დე პო ზი ტე ბის დო ლა რი ზა ცი ის 
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მაჩ ვე ნე ბე ლი 2015 წლის 61 %-დან 66.1 %-მდე, ხო ლო სეს ხე ბის დო ლა რი ზა ცი-
ის მაჩ ვე ნე ბე ლი 60.8 %-დან 63.9 %-მდე გა ი ზარ და.

სებ -მა სა ვა ლუ ტო ბა ზარ ზე 2016 წლის მარ ტი დან ივ ნი სამ დე 300 მლნ აშშ 
დო ლა რამ დე შე ი ძი ნა, რი თაც შე ე ცა და გარ კვე ულ წი ლად ფუ ლად -სა ვა ლუ ტო 
რე სურ სე ბი შე ევ სო და ამას თა ნა ვე ლარს ეტა პობ რივ გამ ყა რე ბა ში დახ მა რე ბო-
და. თუმ ცა წლის ბო ლოს 200 მლნ-ზე მე ტი გა ას ხვი სა, ინ ტერ ვენ ცი ის კენ ბიძ გი 
ერ თჯე რა დი ფაქ ტო რე ბით გა მოწ ვე უ ლი მერ ყე ო ბე ბით აიხ სნა, კერ ძოდ თი ბი სი 
-ი სა და ბან კი რეს პუბ ლი კას შო რის გა რი გე ბა და მო ახ ლო ე ბუ ლი სა პარ ლა მენ ტო 
არ ჩევ ნე ბის ფაქ ტო რი.

2016 წლის 6 დე კემ ბერს სებ -მა გა მო აქ ვეყ ნა ლა რი ზა ცი ის ღო ნის ძი ე ბა თა 
გეგ მა, რომ ლის ძი რი თა დი მიზ ნე ბი: ლა რის გრძელ ვა დი ა ნი სეს ხე ბის ხელ მი საწ-
ვდო მო ბის ზრდა და სა ვა ლუ ტო რის კე ბის ადეკ ვა ტუ რი გა და ნა წი ლე ბა ა. შე სა ბა-
მი სად, ის აპი რებს სა ვა ლუ ტო ფონ დის რე კო მენ და ცი ე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბას და 
ბა ზელ III-ის შე მო ღე ბას (შე სა ბა მი სი ლიკ ვი დო ბის გა და ფარ ვის კო ე ფი ცი ენ ტი), 
სა დაც უპი რა ტე სო ბა ლარს ექ ნე ბა, იგეგ მე ბა მა ღა ლი ლიკ ვი დუ რო ბის მქო ნე ფა-
სი ა ნი (ე.წ. «ბენ ჩმარკ») ქა ღალ დე ბი გა მოშ ვე ბა და სა კა ნონ მდებ ლო ცვლი ლე ბე-
ბი, რომ ლის შე დე გად მცი რე ზო მის სეს ხე ბი (100 ათას ლა რამ დე 2017 წლი დან 
და 200 ათას ლა რამ დე 2018 წლი დან) გა ი ცე მა მხო ლოდ ეროვ ნუ ლი ვა ლუ ტით.

მთავ რო ბა სებ -თან ერ თად, ხელს შე უწყ ობს 2015 წლის 1 იან ვრამ დე გა ცე-
მუ ლი სეს ხე ბის გა ლა რე ბას გაც ვლი თი კურ სის გა უ ფა სუ რე ბით ყვე ლა ზე მე ტად 
და ზა რა ლე ბულ თათ ვის, რის თვი საც და გეგ მი ლია ბი უ ჯე ტი დან 65 მლნ ლა რის 
გა მო ყო ფა, ასე ვე და გეგ მი ლია სა პენ სიო რე ფორ მის გან ხორ ცი ე ლე ბაც, რაც გა-
იზ რდის მოთხ ოვ ნას გრძელ ვა დი ან ინ სტრუ მენ ტებ ზე და გა ნა პი რო ბებს ლა რის 
გრძელ ვა დი ა ნი რე სურ სის ზრდას, ასე ვე 2017 წლის 1 ივ ლი სი დან ნე ბის მი ე რი 
სა ქონ ლის ან მომ სა ხუ რე ბის ფა სის გა მოქ ვეყ ნე ბა სა ვალ დე ბუ ლო იქ ნე ბა ლა რით, 
მათ შო რის უძ რა ვი ქო ნე ბის, რის თვი საც კო მერ ცი ულ ბან კებ ში და ი ნერ გე ბა უძ-
რა ვი ქო ნე ბის ყიდ ვა- გა ყიდ ვის და ცუ ლი მომ სა ხუ რე ბა - ე.წ. «escrow» მომ სა ხუ-
რე ბა. ამ გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის და დე ბი თი თუ უარ ყო ფი თი მხა რე ბი მოგ ვი ა ნე ბით 
გა მოვ ლინ დე ბა.

ეკო ნო მი კუ რი ზრდა და ექ სპორ ტ/იმ პორ ტის დი ნა მი კა. ეკო ნო მი კუ რი 
აქ ტი ვო ბა ლა რის კურ სის ასე ვე მნიშ ვნე ლო ვა ნი გან მსაზღ ვრე ლი ა. 2015 წელს 
ეკო ნო მი კურ მა ზრდამ 2.8% შე ად გი ნა. 2016 წელს არ სე ბობ და ყვე ლა ნა ი რი წი-
ნა პი რო ბა, რომ ზრდას 6% ყო ფი ლი ყო, თუმ ცა, III კვარ ტლის მო ნა ცე მე ბით, მშპ 
8749,1 მლნ. ლა რი შე ად გი ნა, რაც წი ნა წელ თან შე და რე ბით მხო ლოდ 2.3 % ით 
მე ტი ა. მსოფ ლიო ბან კის პროგ ნო ზით ეკო ნო მი კუ რი ზრდა 2017-ში 4,5, ხო ლო 
2018-ში 5%-ს მი აღ წევს. ეს ეკო ნო მი კუ რი აქ ტი ვო ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ზრდა ა, 
რი სი შე დე გიც იმ პორ ტზე გაზ რდი ლი მოთხ ოვ ნა ა, რაც სხვა არა ფე რი ა, თუ არა 
მოთხ ოვ ნის ზრდა უცხ ო ურ ვა ლუ ტა ზე. 2016 წლის იან ვარ -ნო ემ ბერ ში სა ქარ-
თვე ლო ში სა ქონ ლით სა გა რეო სა ვაჭ რო ბრუნ ვამ (ა რა დეკ ლა რი რე ბუ ლი ვაჭ რო-
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ბის გა რე შე) 10830 მლნ. $ შე ად გი ნა, რაც წი ნა წლის შე სა ბა მის მაჩ ვე ნე ბელ ზე 
22%-ით მე ტი ა, უარ ყო ფი თი სა ვაჭ რო ბა ლან სი კი 6991 მლნ $ -ი ა, რაც 0.5%-ით 
აღე მა ტე ბა წი ნა წლის შე სა ბა მის მაჩ ვე ნე ბელს.

ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბი. ეროვ ნუ ლი ბან კის მი ერ გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი მო ნა ცე მე-
ბის თა ნახ მად, 2016 წლის იან ვარ -ნო ემ ბერ ში უცხ ო ე თი დან სა ქარ თვე ლო ში ფუ-
ლა დი გზავ ნი ლე ბის სა ხით 1.032 მლრდ $ შე მო ვი და, რაც წი ნა წელ თან შე და რე-
ბით 5.5%-ით მე ტი ა. ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბის ზრდა თურ ქე თი დან, აშ შ-დან, ის რა ე-
ლი დან და სა ბერ ძნე თი დან შე მო მა ვა ლი გზავ ნი ლე ბის ზრდას უკავ შირ დე ბა, თუმ-
ცა რუ სე თი 11%-ი ა ნი კლე ბის მი უ ხე და ვად, რე ი ტინ გში პირ ველ ად გილ ზე რჩე ბა. 

2016 წლის მან ძილ ზე სა ქარ თვე ლო დან უცხ ო ეთ ში $175 მლნ გა და ი რიცხ ა, 
რაც წი ნა წელ თან შე და რე ბით 14.8%-ით მე ტი ა.

პირ და პი რი უცხ ო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბი (პუ ი). ფუ ლად გზავ ნი ლებ თან ერ-
თად უცხ ო უ რი ვა ლუ ტის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა წი ლი სწო რედ პუ ი -ებ ზე უნ და მო დი-
ო დეს, რო მე ლიც არა მხო ლოდ ვა ლუ ტის შე მომ ტა ნი ა, არა მედ, ხშირ შემ თხვე-
ვა ში ად გი ლობ რი ვი ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბას უწყ ობს ხელს, რაც, თა ვის მხრივ, 
ლარ ზე მოთხ ოვ ნას ზრდის. სა ქარ თვე ლო ში პუ ი -ე ბის მო ცუ ლო ბა ჯამ ში 2016 
წლის იან ვარ -სექ ტემ ბრის მო ნა ცე მე ბით, გა სუ ლი წლი სას 5%-ით აღე მა ტე ბა და 
1298 მლნ $ შე ად გენს.

მთლი ა ნი სა გა რეო ვა ლი. სა ქარ თვე ლოს მთლი ან მა სა გა რეო ვალ მა, 2016 
წლის 30 ივ ნი სის მდგო მა რე ო ბით, 15.1 მლრდ დო ლა რი (35.3 მლრდ ლა რი) შე-
ად გი ნა, რაც ბო ლო ოთხი კვარ ტლის მშპ 108.7 %-ი ა; 2016 წლის მე ო რე კვარ-
ტალ ში სა ქარ თვე ლოს მთლი ა ნი სა გა რეო ვა ლი 413.7 მლნ დო ლა რით გა ი ზარ-
და, აქე დან, ოპე რა ცი უ ლი ცვლი ლე ბე ბის გა მო ვა ლის ზრდამ 386.7 მლნ დო ლა-
რი შე ად გი ნა. სა გა რეო ვა ლე ბის გას ტუმ რე ბის თვის სა ჭი როა უცხ ო უ რი ვა ლუ ტა, 
მას ზე გაზ რდი ლი მოთხ ოვ ნა კი გა უ ფა სუ რე ბის ხელ შემ წყო ბი ა.

დე პო ზი ტე ბი. კო მერ ცი ულ ბან კებ ში ეროვ ნულ ვა ლუ ტა ში გან თავ სე ბუ ლი 
ვა დი ა ნი დე პო ზი ტე ბის წი ლი შემ ცი რე ბუ ლია - 2015 წელს ის 20 მლნ-ით მე ტი 
იყო, 2016 წლის 11 თვის მო ნა ცე მე ბით 18 მლნ-ის ფარ გლებ ში ა. გაზ რდი ლია 
მოთხ ოვ ნამ დე დე პო ზი ტე ბის წი ლი 9-დან და 12 მლნ ლა რამ დე, ხო ლო მიმ დი-
ნა რე ან გა რი შებ ზე თა ნა ბა რი მდგო მა რე ო ბაა და ის 27 მლნ ფარ გლებ ში მერ-
ყე ობს. ჯამ ში 2015 წელს დე პო ზი ტებ ზე 56, 4 მლნ ლა რი იყო 2016 წელს 55 
მლნ-ს არ აღე მა ტე ბა. ლარ ში დე პო ზი ტებ ზე სა შუ ა ლოწ ლი უ რი გა ნაკ ვე თი 9%-
ი ა, ერ თი წლის წინ 7.2% იყო. უცხ ო ურ ვა ლუ ტა ში კი წი ნა წლის მო ნა ცე მებ თან 
შე და რე ბით 2016 წლის 11 თვის მო ნა ცე მე ბით, 59 მლნ $-დან წელს 71,2 მლნ 
$ მდეა გაზ რდი ლი. ბო ლო თვე ე ბის ტენ დენ ცი ე ბი იმა ზე მეტყ ვე ლებს, რომ მე ა-
ნაბ რე ე ბი ფუ ლის შე ნახ ვას დო ლარ ში ამ ჯო ბი ნე ბენ, რაც ეროვ ნუ ლი ვა ლუ ტი-
სად მი გრძელ ვა დი ა ნი უნ დობ ლო ბის გა მოცხ ა დე ბას ნიშ ნავს და მოკ ლე პა ნი კუ რი 
რყე ვე ბის თვი საც, ვფიქ რობ, კა ტა ლი ზა ტო რის როლ ში შე იძ ლე ბა მოგ ვევ ლი ნოს.
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ტუ რიზ მი. ტუ რიზ მი ქვე ყა ნა ში უცხ ო უ რი ვა ლუ ტის შე მო დი ნე ბის მნიშ ვნე-
ლო ვა ნი წყა როა და ტუ რის ტე ბის რა ო დე ნო ბის ზრდა, რო გორც წე სი, ზრდის 
უცხ ო ურ სა ვა ლუ ტო ნა კადს. ამ დე ნად, ამ მხრივ არ სე ბუ ლი ტენ დენ ცი აც ლა რის 
სტა ბი ლუ რო ბის ხელ შემ წყო ბი ა. 2015 წლის იან ვარ -ოქ ტომ ბერ ში ქვე ყა ნა ში 1 
932 492 ტუ რის ტი შე მო ვი და, რაც 2014 წლის შე სა ბა მის პე რი ოდ თან შე და რე-
ბით თით ქმის 10%-ით მე ტი ა. 2016 წლის ათი თვის ჯა მუ რი მო ნა ცე მე ბით, სა-
ერ თა შო რი სო ვი ზი ტო რე ბის რა ო დე ნო ბამ 5,406,188 შე ად გი ნა, რაც 2015 წლის 
ანა ლო გი ურ პე რი ოდ თან შე და რე ბით 8.1%-ით მე ტი ა. 

გლო ბა ლუ რი ფაქ ტო რე ბი. გარ და ში გა ფაქ ტო რე ბი სა, ლა რის კურ სზე 
დო ლა რის მი მართ აი სა ხე ბა გლო ბა ლუ რი ტენ დენ ცი ე ბიც. ცნო ბი ლი ა, რომ აშ შ-ი 
ხორ ცი ელ დე ბა ლი ბე რა ლუ რი ფუ ლად -საკ რე დი ტო პო ლი ტი კი დან მკაცრ მო ნე-
ტა რულ პო ლი ტი კა ზე გა დას ვლა. ქვეყ ნის ახა ლი პრე ზი დენ ტის დო ნალდ ტრამ-
პის სურ ვილს რომ «ი ა ფი ფუ ლის ხა ნა» დას რულ დეს, აშ შ-ის ფე დე რა ლურ მა რე-
ზერ ვმა მხა რი და უ ჭი რა და საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თი 0.25%-ით გა ზარ და, რაც 
სა ვა ლუ ტო ბა ზარ ზე მყი სი ე რად აი სა ხა. საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თის გაძ ვი რე ბა 
რე ა ლუ რად ნიშ ნავს, რომ კრე დი ტე ბი და დო ლა რი გაძ ვირ დე ბა აშ შ-ში, მე ტიც, 
და გეგ მი ლი ა, რომ 2017 წელს კი დევ ორ ჯერ გაზ რდი ან ამ გა ნაკ ვეთს, ხო ლო 
2018 წელს 3%-მდე აიყ ვა ნენ. ამ ღო ნის ძი ე ბით ამე რი კუ ლი დო ლა რი გახ დე ბა 
ძვი რადღ ი რე ბუ ლი ვა ლუ ტა, რაც სა ვა ლუ ტო ბა ზარს უკ ვე და ეტყო - ევ რო ის-
ტო რი ულ მი ნი მუმ ზეა - 1.04 , ასე ვე სა ინ ტე რე სოა ამე რი კუ ლი სა ინ ვეს ტი ციო 
ბან კის Goldman Sachs-ის პროგ ნო ზი, რო მე ლიც ვა რა უ დობს, რომ 2017 წლის 
გან მავ ლო ბა ში დო ლა რი გამ ყარ დე ბა და 1 ევ რო 95 ცენტს გა უ ტოლ დე ბა.

აქ ვე არ უნ და დაგ ვა ვიწყ დეს, რომ დო ლა რის საგ რძნო ბი გამ ყა რე ბა აშ შ-ში 
წარ მო ე ბულ სა ქო ნელს აძ ვი რებს და ეს მის სა გა რეო ვაჭ რო ბის სალ დო ზე უარ-
ყო ფი თად აი სა ხე ბა, ასე ვე ეკო ნო მი კურ ზრდის ტენ დენ ცი ა შიც უარ ყო ფით როლს 
ითა მა შებს . 2016 ივ ნი სამ დე 2015 წლის ივ ნის თან შე და რე ბით, ლა რი დო ლარ-
თან მი მარ თე ბით 8.7%-ით გამ ყარ და. თუმ ცა, მოგ ვი ა ნე ბით 23 ივ ნი სის ბრი ტა-
ნულ მა ბრექ სიტ მა გამ ყა რე ბუ ლი ლა რის გა უ ფა სუ რე ბა ზე სწრა ფად იმოქ მე და, 
ფუნ ტმა სან დო ო ბა სა ვა ლუ ტო ბაზ რებ ზე და კარ გა და მი სი მყა რი ალ ტერ ნა ტი ვა 
ამე რი კუ ლი დო ლა რი აღ მოჩ ნდა, გა ი ზარ და მოთხ ოვ ნა დო ლარ ზე და 2,12-დან 
უცებ 2,37 ნიშ ნუ ლამ დე აიყ ვა ნა, თვით ბრი ტა ნუ ლი ფუნ ტის კურ სი რე კორ დუ-
ლად და ე ცა. 

ლა რის კურ სის დი ნა მი კის ანა ლი ზი

 ლა რის კურ სის ცვლი ლე ბის დი ნა მი კა წლე ბის გან მავ ლო ბა ში სხვა დას ხვაგ-
ვა რი იყო. ცნო ბი ლი ა, რომ 1995-დან 1998 წლამ დე ლარს ფიქ სი რე ბუ ლი კურ სი 
გა აჩ ნდა დო ლარ თან და ის 1.3 შე ად გენ და. გა უ ფა სუ რე ბა 1998 წლის დე კემ ბრი-
დან და იწყო და 1999 წლის 23 თე ბერ ვალს 1 დო ლა რის ფას მა მაქ სი მა ლურ ნიშ-
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ნულს – 2.45 ლარს მი აღ წი ა. 1998 წელს ლა რის დე ვალ ვა ცია რუ სეთ ში დაწყ-
ე ბულ მა ფი ნან სურ მა კრი ზის მა გა მო იწ ვი ა, რად გან ამ ქვე ყა ნა ზე იყო მიბ მუ ლი 
სა მომ ხმა რებ ლო და სა ექ სპორ ტო ბაზ რე ბი. ეროვ ნულ მა ბან კმა მო ახ დი ნა მყი სი-
ე რი ინ ტერ ვენ ცი ე ბი და ლა რი და უბ რუნ და ძველ ნიშ ნულს.

2000 წლი დან 2003 წლამ დე ლა რის კურ სი დო ლარ თან მი მარ თე ბით 1.98-
დან 2.24-მდე მაჩ ვე ნე ბელ ზე მერ ყე ობ და, ხო ლო მკვეთ რი გამ ყა რე ბა 2004 წლი-
დან და იწყო და 2008 წლის და საწყ ი სამ დე გაგ რძელ და. კერ ძოდ, კურ სი 1.82-დან 
1.39-მდე ჩა მო ვი და. ამ პე რი ოდ ში ლა რის გამ ყა რე ბა გან ხორ ცი ე ლე ბულ ეკო ნო-
მი კურ რე ფორ მებს უკავ შირ დე ბა, 2007 წელს 2 მლდ. პუი შე მო ვი და და ეკო ნო-
მი კა 12%-ით გა ი ზარ და. 

ექ სპერ ტე ბის შე ფა სე ბით, 2008 წელს ლა რის კურ სის ვარ დნა რუ სეთ -სა-
ქარ თვე ლოს ომ მა და მსოფ ლიო ფი ნან სურ მა კრი ზის მა გა ნა პი რო ბა, შე იზღ უ-
და ინ ვეს ტი ცი ე ბი სა და ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბის შე მო დი ნე ბა, ეროვ ნულ მა ბან კმა 
კი კურ სის შე სა ნარ ჩუ ნებ ლად სა ვა ლუ ტო რე ზერ ვე ბის 20 % და ხარ ჯა. თუმ ცა, 
ლა რი მკვეთ რად 2008 წლის ნო ემ ბერ ში გა უ ფა სურ და, რო ცა 7 ნო ემ ბერს 1 დო-
ლა რის ფა სი 1.42-დან 1.66 ლა რამ დე გა ი ზარ და, მოგ ვი ა ნე ბით ამ დღეს „შავი 
პა რას კე ვი “ ე წო და.[1.გვ. 145] 2008 წლის 22 ოქ ტომ ბერს მსოფ ლიო ბან კის 
ეგი დით შედ გა სა ერ თა შო რი სო კონ ფე რენ ცია და გა დაწყ და სა ქარ თვე ლოს თვის 
4.55 მლდ. $ [1.გვ 146.147] გა მო ყო ფა, რაც მოგ ვი ა ნე ბით კრი ზი სის დაძ ლე ვის 
სა შუ ა ლე ბა გახ და. 2009 წლი დან სა ვა ლუ ტო ბა ზარ მა ბლუმ ბერ გის სა ერ თა შო-
რი სო ელექ ტრო ნულ სა ვაჭ რო სის ტე მა ში გა და ი ნაც ვლა, ლა რის კურ სი კი დო-
ლარ თან მი მარ თე ბით 1.67-ზე და ფიქ სირ და, 2010 წელს 1.77-მდე გა ი ზარ და, 
ხო ლო 2011 წლის და საწყ ის ში კი 2003 წლის შემ დეგ მაქ სი მა ლურ ნიშ ნულს – 
1.80-ს მი აღ წი ა, რაც იმა ვე წლის ბო ლოს 1.67-მდე შემ ცირ და და იგი ვე კურ სი 
შე ნარ ჩუნ და 2012 წელ საც. 2013 წელს 1 დო ლა რის ფას მა 1.73 ლა რი შე ად გი ნა. 
ეროვ ნუ ლი ვა ლუ ტის გა უ ფა სუ რე ბა ეკო ნო მი კა ში 2015 წლის მთა ვა რი მოვ ლე ნა 
იყო, რაც 2016- შიც გაგ რძელ და და ის ტო რი უ ლი რე კორ დე ბი და ამ ყა რა. მი სი 
გა უ ფა სუ რე ბა ჯერ კი დევ 2014 წლის შე მოდ გო მა ზე და იწყ ო. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ 
ლა რის კურ სის გა უ ფა სუ რე ბის საწყ ის ეტაპ ზე მთავ რო ბა სებ -ი სა გან ითხ ოვ და 
მო ნე ტა რუ ლი ბერ კე ტე ბის გა მო ყე ნე ბას, სებ დი კი თა ვის მხრივ შე მო სუ ლი ვა-
ლუ ტის შემ ცი რე ბულ მაჩ ვე ნებ ლებ ზე ამახ ვი ლებ და ყუ რადღ ე ბას, რა ზეც პა სუ-
ხის მგებ ლო ბა საც ხე ლი სუფ ლე ბას აკის რებ და და სა ვა ლუ ტო ბა ზარ ზე ჩა რე ვის 
ბერ კე ტე ბის გა მო ყე ნე ბა ზე უა რი გა ნაცხ ა და. მი ზე ზად, სა ვა ლუ ტო რე ზერ ვე ბის 
გა ნი ა ვე ბა და გამ კაც რე ბუ ლი მო ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი კის უარ ყო ფი თი მხა რე ე ბი 
და ა სა ხე ლა. ურ თი ერ თბრალ დე ბე ბის ფონ ზე ლა რი გა უ ფა სუ რე ბას გა ნაგ რძობ-
და. 2015 წელს ლარ მა გა უ ფა სუ რე ბის პიკს სექ ტემ ბრის ბო ლოს მი აღ წია და 1$ 
2,44 ლ. გახ და. 2014 წლის ნო ემ ბრი დან, 1 წლის პე რი ოდ ში, სებ -მა ჯამ ში 347 
მლნ $ გა ყი და, ინ ტერ ვენ ცი ებს, სამ წუ ხა როდ, შე დე გი არ მოჰ ყო ლი ა. 2015 თე-
ბერ ვლი დან (4%) სექ ტემ ბრამ დე რე ფი ნან სი რე ბის გა ნაკ ვე თი 8 %-მდე გა ი ზარ-
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და. ვა ლუ ტის გა უ ფა სუ რე ბას ჰქონ და რო გორც ში გა, ასე ვე გა რე ფაქ ტო რე ბით 
გა მოწ ვე უ ლი მი ზე ზე ბი. ლა რის კურ სის ცვლი ლე ბა თა ანა ლი ზი სათ ვის სა ინ ტე-
რე სო იქ ნე ბა 2000 წლი დან მო ყო ლე ბუ ლი 4 პე რი ო დის გა მო ყო ფა, ესე ნია: 2003 
-2004; 2007-2008 და 2014-2016 წლე ბი, ასე ვე 2016 წლის I, II და III კვარ ტა ლი. 
რო დე საც ლარ მა გა ნი ცა და რო გორც გა უ ფა სუ რე ბა, ასე ვე გამ ყა რე ბა და IV კვ, 
რო მელ საც გა უ ფა სუ რე ბის რე კორ დე ბის მწვა ნე კვი რე უ ლე ბი ვუ წო დე. აგ რეთ-
ვე, მნიშ ვნე ლო ვა ნია გა ნი საზღ ვროს ის ფა ქტო რე ბი, რაც აღ ნიშ ნულ პრო ცე სებ ში 
მნიშ ვნე ლო ვან როლს თა მა შობ და. აღ ნიშ ნუ ლი ანა ლი ზი გა ვა კე თეთ დი აგ რა მის 
სა ხით და ამ ოთხი პე რი ო დის გან მავ ლო ბა ში თვალ სა ჩი ნო გახ და მოქ მე დი ფაქ-
ტო რე ბის მაჩ ვე ნებ ლე ბი, რო გო რი ცაა - სა გა რეო ვაჭ რო ბა, ფუ ლა დი გზავ ნი ლე-
ბი, შე მო სავ ლე ბი ტუ რიზ მი დან, პუ ი -ე ბი, დე პო ზი ტე ბის მაჩ ვე ნებ ლე ბი, სა ხელ-
მწი ფო ბი უ ჯე ტის სა ო პე რა ციო სალ დო და მა თი კავ ში რი ლა რის კურ სის ცვლი-
ლე ბებ თან. თუმ ცა, რთუ ლია ზუს ტად და ა სა ხე ლო ყვე ლა ის ფაქ ტო რი, რა მაც 
ნო ემ ბრის ბო ლო სა და დე კემ ბრის თვე ში გა უ ფა სუ რე ბის „მწვანე კვი რე უ ლე ბი“ 
მო აწყ ვეს, ეს, ალ ბათ, მა ინც მოკ ლე ვა დი ა ნი ფაქ ტო რე ბის ჭრილ ით უნ და გან ვი-
ხი ლოთ და ყვე ლა ზე დი დ კა ტა ლი ზა ტო რად, სხვა ფაქ ტო რებ თან ერ თად, ჯგუ-
ფურ ქცე ვას მი ვა წე როთ, რად გან შე იქ მნა პა ნი კუ რი მო ლო დო ნი იმი სა, რომ ლა-
რი იმა ზე მე ტად გა უ ფა სურ დე ბო და, ვიდ რე ამას მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი მაჩ ვე ნებ-
ლე ბი გვკარ ნა ხობ და, შე დე გად მი ვი ღეთ ლა რის არამხო ლოდ ყო ველ დღი უ რი, 
არა მედ სა ა თობ რი ვი და წუ თობ რი ვი გა უ ფა სუ რე ბა.

ლა რის კურ სის ცვლი ლე ბე ბი [8]
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ლარის კურსზე მოქმედი ფაქტორების ანალიზი [14]

დას კვნა

ლა რის გა უ ფა სუ რე ბის ძი რი თა დი მი ზე ზი სა ქარ თვე ლო ში შე მო მა ვა ლი დო-
ლა რის ნა კა დე ბის შემ ცი რე ბა ა. აღ სა ნიშ ნა ვია ისიც, რომ გარ და მსხვი ლი იმ პორ-
ტი რე ბუ ლი სა ქო ნ ლი სა, რო გო რი ცაა ელ ტექ ნი კა, ავ ტო მო ბი ლი და ასე ვე ნავ-
თობ პრო დუქ ტე ბი, ძი რი თა დ სა სურ სა თო პრო დუქ ტებ ზე ფა სე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა 
მო ხერ ხდა, რად გან ამ პრო დუქ ტე ბის ძი რი თად იმ პორ ტი ორ ქვეყ ნებ შიც მოხ და 
ეროვ ნუ ლი ვა ლუ ტის გა უ ფა სუ რე ბა დო ლარ თან, ხო ლო ად გი ლობ რი ვი წარ მო ე-
ბის პრო დუქ ტე ბის ფა სებ ზე ეს არ ასა ხუ ლა, თუმ ცა, 2017 წელს უნ და ვე ლო დოთ 
ფა სე ბის ზრდას, რად გან იზ რდე ბა აქ ცი ზისს გა და სახ დი ნავ თობ პრო დუქ ტებ ზე 
და ეს ყვე ლა პრო დუქ ტზე მეტ ნაკ ლე ბად ფა სის ზრდას გა მო იწ ვევს. ვაჭ რო ბის 
გარ და, დო ლა რის მნიშ ვნე ლო ვა ნი წყა რო ტუ რიზ მი, ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბი, ინ-
ვეს ტი ცი ე ბი და სეს ხე ბი ა. ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბი ისევ მცირ დე ბა, თუმცა, იმე დის-
მომ ცე მად იზ რდე ბა ტუ რის ტე ბის რა ო დე ნო ბა, რო მელ მაც 2016 წელს რე კორ-
დულ მაჩ ვე ნე ბელს მი აღ წი ა. 

ლა რის მა სის ზრდა კურ სის გა უ ფა სუ რე ბის გა მომ წვე ვი ფაქ ტო რი არ ყო ფი-
ლა, მაგ რამ მას ზე ზე მოქ მე დე ბით ეროვ ნულ ბანკს შე უძ ლი ა, კურ სის სტა ბი ლუ-
რო ბას ხე ლი შე უწყ ოს. ლა რის მა სა და ახ ლო ე ბით 7%-ით გა ი ზარ და. გაზ რდი ლი 
ლა რი ზა ცი ის პი რო ბებ ში ეროვ ნუ ლი ბან კის მო ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი კა იქ ნე ბა უფ-
რო ეფექ ტი ა ნი, რაც აუ ცი ლე ბე ლი წი ნა პი რო ბაა ეკო ნო მი კუ რი სტა ბი ლუ რო ბი-
სათ ვის. ეროვ ნულ ბანკს აქვს იმის შე საძ ლებ ლო ბა, რომ გა ით ვა ლის წი ნოს სა ვა-
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ლუ ტო ფონ დის რე კო მენ და ცი ე ბი მი ნი მა ლურ სა რე ზერ ვო მოთხ ოვ ნებ თან და-
კავ ში რე ბით და გა ზარ დოს ლა რის წი ლი სა ვალ დე ბუ ლო რე ზერ ვებ ში.

სა ქარ თვე ლოს ბი უ ჯე ტი ძი რი თა დად სო ცი ა ლურ სა კითხ ებ ზეა ორი ენ ტი-
რე ბუ ლი, რაც ეკო ნო მი კუ რი ზრდის ნაკ ლე ბად ხელ შეწყ ო ბით, ბი უ ჯე ტის დე-
ფი ცი ტის და სა ხელ მწი ფო ვა ლის ზრდით გა მო ი ხა ტა. პე რი ო დუ ლად, ბი უ ჯეტს 
უარ ყო ფი თი გავ ლე ნა აქვს ლა რის კურ სზე. ანა ლიზ მა გვიჩ ვე ნა, რომ სა ხელ მწი-
ფო ბი უ ჯე ტი 2008, 2009 და 2014 წლებ ში დე ფი ცი ტუ რი იყო. ასე ვე უარ ყო-
ფი თი ბა ლან სი გვაქვს მუდ მი ვად სა გა რეო ვაჭ რო ბაში, პუ ი-ც კლე ბის ტენ დენ-
ცი ით ხა სი ათ დე ბა. მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, მე ტი ყუ რადღ ე ბა და ეთ მოს ად გი ლობ რი ვი 
წარ მო ე ბის ხელ შეწყ ო ბას და ეკო ნო მი კის რე ა ლუ რი სექ ტო რის გა აქ ტი უ რე ბას, 
რაც გა მო იწ ვევს ად გი ლობ რივ ვა ლუ ტა ზე მოთხ ოვ ნის ზრდას. მაგ რამ, რო ცა 
ეკო ნო მი კა 3 %-ით იზ რდე ბა, რა საც დი დი ვე რა ფე რი შე დე გი მო აქვს სტა ბი ლუ-
რო ბის თვის, რო ცა ანაბ რე ბის ნა წილ ში დო ლა რი ზა ცი ის მაჩ ვე ნე ბე ლი იზ რდე ბა 
და ამე რი კუ ლი სა რე ზერ ვო ბან კე ბი სეს ხე ბის გა ნაკ ვე თებს აძ ვი რე ბს, კო მერ ცი-
უ ლე ბი კი - გამ ყა რე ბას ვა რა უ დო ბენ, ვფიქ რობ, მა ინც რთუ ლია ლა რის კურ სის 
მო მა ვა ლი დი ნა მი კის გათ ვლა. ის ტო რია კი ცხად ყოფს, რომ ლარს სწრა ფი და 
მას შტა ბუ რი გა უ ფა სუ რე ბის პე რი ო დე ბი ჰქონ და 1998, 2001-2003, 2008-2010 
და 2014-2016 წლებ ში, ხო ლო გამ ყა რე ბას, რო გორც წე სი, გრძელ ვა დი ან პე-
რი ოდ ში ეტა პობ რი ვად ახ დენ და 2004-2008 და 2016 წლის მე ო რე კვარ ტალ ში, 
თუმ ცა, საწყ ის ნიშ ნულს არა სო დეს დაბ რუ ნე ბი ა. 

ალ ბათ, ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი და აუ ცი ლე ბე ლია ეროვ ნუ ლი ბან კი სა და 
მთავ რო ბის მჭიდ რო თა ნამ შრომ ლო ბა ქვეყ ნის მდგრა დი მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი 
სტა ბი ლუ რო ბის შე სა ნარ ჩუ ნებ ლად.
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Analysis of the Factors Aff ec  ng the Exchange Rate of Lari

Dimitri Javakhadze
 Doctoral student

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University
dimitrijavakhadze@yahoo.de

The exchange rate of currencies represents a rela  ve value of various countries 
currencies, that is determined by supply and demand at the currency market in the 
condi  ons of fl oa  ng exchange rate regime.

The exchange rate of na  onal currency had been and remains an important 
economic issue, it’s an important economic parameter of the country and special 
interest in it is created by specula  ve interests of economic agents. Since its 
introduc  on Lari has undergone periods of its apprecia  on and deprecia  on; it 
is diffi  cult to show all of the factors that nega  vely aff ect the GEL exchange rate, 
although it is possible to iden  fy the main factors.

What kind of factors they are, what kind of impact they can have on the nominal 
exchange rate of lari and whether it is possible to regulate them, these issues are 
constantly in discussion.

The ar  cle deals with the factors aff ec  ng the exchange rate of na  onal 
currency against U.S. dollar, analyzes and discusses the signifi cant changes due to 
its apprecia  on and deprecia  on; there is also discussed the Na  onal Bank’s policy 
with regard to Lari.

Key Words: Exchange rate, factors, na  onal currency, lari 
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დანაზოგების სტრუქტურა და ბალანსი

ეროვ ნუ ლი ეკო ნო მი კის მრა ვა ლი პრობ ლე მის გა დაწყ ვე ტა ში და ნა ზო გებ სა 
და ინ ვეს ტი ცი ებს მნიშ ვნე ლო ვა ნი ად გი ლი უკა ვი ა. რო გორც წე სი, ამ სა კითხ ე ბის 
გან ხილ ვი სას გა რე სამ ყა როს მი მარ თა ვენ, რად გა ნაც მი აჩ ნი ათ, რომ კა პი ტა ლი სა 
და ინ ვეს ტი ცი ე ბის ძი რი თა დი წყა რო ე ბი სწო რედ იქა ა.

გლო ბა ლუ რი ფი ნან სუ რი ბაზ რის სწრაფ მა გან ვი თა რე ბამ ჩა მო ა ყა ლი ბა 
ისე თი პი რო ბე ბი, რომ კო მერ ცი ულ სტრუქ ტუ რებს შე უძ ლი ათ გა მო ი ყე ნონ არა 
მარ ტო ად გი ლობ რი ვი, არა მედ მთე ლი მსოფ ლი ოს და ნა ზო გე ბი. შე დე გად, შე-
საძ ლე ბე ლი გახ და ვი ფიქ როთ გლო ბა ლუ რი პრო ექ ტე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა ზე 
(ვთქვათ, მოგ ზა უ რო ბა სხვა პლა ნე ტებ ზე, კოს მო სუ რი ზონ დის გაგ ზავ ნა სხვა 
გა ლაქ ტი კა ში და ა. შ.).

 mikroekonomika   makroekonomika  ekonometrika

MICROECONOMICS   MACROECONOMICS   ECONOMETRICS

ekonomika da biznesi, 2017, 1,  gv. 49-61

ECONOMICS  AND  BUSINESS, 2017, 1,  pp. 49-61
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აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ კა ცობ რი ო ბის არა მხო ლოდ უახ ლეს მა ის ტო რი ამ აჩ ვე-
ნა, რომ ბევ რი ქვე ყა ნა წარ მა ტე ბით იყე ნებს გა რე და ნა ზო გებს სა კუ თა რი ეკო-
ნო მი კის გან ვი თა რე ბი სათ ვის. კერ ძოდ, აშშ დი დი ხნის გან მავ ლო ბა ში სა კუ თა რი 
ბი უ ჯე ტის დე ფი ცი ტის და ფარ ვას და ეკო ნო მი კურ ზრდას, მეტ წი ლად, უცხ ო უ რი 
და ნა ზო გე ბის მეშ ვე ო ბით ახერ ხებს.

ბო ლო ორი ათე უ ლი წლის გან მავ ლო ბა ში მსოფ ლიო მთლი ა ნი ში გა პრო-
დუქ ტი (მშპ) მნიშ ვნე ლოვ ნად გა ი ზარ და. მსოფ ლიო ბან კის მო ნა ცე მე ბის [3] მი-
ხედ ვით, იგი 2015 წელს, 1997 წელ თან შე და რე ბით, 2.4-ჯერ გა ი ზარ და და 73.9 
ტრლნ დო ლარს მი აღ წი ა. ასე ვე გა ი ზარ და მშპ ქვეყ ნე ბი სა და რე გი ო ნე ბის მი ხედ-
ვით. კერ ძოდ, აშ შ-ში – 2.1-ჯერ, ჩი ნეთ ში – 11.4-ჯერ, ევ რო ზო ნა ში – 1.7-ჯერ, 
ევ რო პა სა და ცენ ტრა ლურ აზი ა ში – 1.9-ჯერ, სა ქარ თვე ლო ში – 3.9-ჯერ. იგი ვე 
შე იძ ლე ბო და გვე ფიქ რა დაგ რო ვე ბა ზეც, მაგ რამ ბო ლოდ რო ინ დელ მა გლო ბა-
ლურ მა ფი ნან სურ მა კრი ზის მა კა პი ტა ლურ და ბან დე ბა თა მნიშ ვნე ლო ვა ნი შემ-
ცი რე ბა გა მო იწ ვი ა. ამას თან ერ თად, აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ და ნა ზო გებ თან და კავ-
ში რე ბუ ლი პა რა მეტ რე ბი მკვეთრ ცვლი ლე ბებს არ გა ნიც დის. კერ ძოდ, თუ და-
ნა ზო გე ბის ნორ მა (Gross Saving) მსოფ ლი ო ში 1997 წელს 24%-ს უდ რი და, 2015 
წლი სათ ვის იგი მხო ლოდ 1 %-ით გა ი ზარ და. ასე თი ტენ დენ ცია გან ვი თა რე ბუ ლი 
ქვეყ ნე ბის უმე ტე სო ბა ში ფიქ სირ დე ბა, რა საც ვერ ვიტყ ვით გან ვი თა რე ბად ეკო-
ნო მი კებ ზე. ასე, მა გა ლი თად, ჩი ნეთ ში და ნა ზო გე ბის ნორ მა 39 %-დან (1997 წ.) 
49 %-მდე (2015 წ.) გა ი ზარ და. აბ სო ლუ ტურ რიცხ ვებ ში უფ რო შთამ ბეჭ დავ მო-
ნა ცე მებს ვი ღებთ, – და ნა ზო გე ბის მო ცუ ლო ბა 377.2 მლრდ დო ლა რი დან 5 357.9 
მლრდ დო ლა რამ დე (14.2-ჯერ) გა ი ზარ და.

ზო გა დად, მარ თე ბუ ლად მიგ ვაჩ ნია ის დას კვნა, რომ გან ვი თა რე ბად ქვეყ-
ნებს, რომ ლებ შიც და ბა ლია მო სახ ლე ო ბის ერთ სულ ზე მშპ-ის მაჩ ვე ნე ბე ლი, 
მოძ ვე ლე ბუ ლი ინ ფრას ტრუქ ტუ რა და ამორ ტი ზე ბუ ლი ფი ზი კუ რი კა პი ტა ლი 
გა აჩ ნი ათ, და ნა ზო გე ბის ნორ მა უფ რო მა ღა ლი უნ და იყოს, ვიდ რე გან ვი თა-
რე ბულ ქვეყ ნებ ში.

რაც შე ე ხე ბა სა ქარ თვე ლოს, აღ ნიშ ნუ ლი ას პექ ტით მნიშ ვნე ლო ვან წარ მა-
ტე ბებს მი აღ წი ა. კერ ძოდ, თუ 1997 წელს და ნა ზო გის ნორ მა მხო ლოდ 1%-ს შე-
ად გენ და, 2015 წლი სათ ვის მან 21%-ს მი აღ წი ა, ანუ ზრდა თით ქმის 4-ჯე რა დია 
(3 510 მლნ-დან 13 965 მლნ დო ლა რი). ამას თან, უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ მიღ წე-
უ ლი შე დე გე ბი არ უნ და ჩა ით ვა ლოს ოპ ტი მა ლუ რად, რად გა ნაც იგი სა შუ ა ლო 
მსოფ ლიო მაჩ ვე ნე ბელ ზე და ბა ლი ა.

ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, მი ზან შე წო ნი ლად მიგ ვაჩ ნია მე ტი 
ყუ რადღ ე ბით შე ვის წავ ლოთ სა კითხ ი: და ნა ზო გი- დაგ რო ვე ბა -ინ ვეს ტი რე ბა.

2015 წელს სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ო ბის სა შუ ა ლოთ ვი ურ მა ხარ ჯებ მა და-
ზოგ ვა/ გა სეს ხე ბა ზე 180.5 მლნ ლა რი (79.5 მლნ დო ლა რი), ერთ ში ნა მე ურ ნე ო-
ბა ზე – 177.4 ლა რი (78.1 დო ლა რი), ხო ლო ერთ პი როვ ნე ბა ზე 49.4 ლა რი (21.8 
დო ლა რი) შე ად გი ნა [1]. შე სა ბა მი სად, ერ თი წლის მთლი ა ნი მაჩ ვე ნებ ლე ბი შემ-
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დე გი ა: და ზოგ ვა/ გა სეს ხე ბა ზე მო სახ ლე ო ბის ხარ ჯებ მა 2 166.0 მლნ ლა რი (954.2 
მლნ დო ლა რი), ერ თი ში ნა მე ურ ნე ო ბის ხარ ჯებ მა 2 128.8 ლა რი (937.8 დო ლა რი), 
ხო ლო ერ თი პერ სო ნის ხარ ჯებ მა 592.8 ლა რი (261.1 დო ლა რი) შე ად გი ნა.

იმი სათ ვის, რომ წარ მოდ გე ნა შეგ ვექ მნას, რას წარ მო ად გენს ზე მოთ მოყ-
ვა ნი ლი რიცხ ვე ბი, შე ვა და როთ იგი მსოფ ლი ოს წამ ყვა ნი ქვეყ ნე ბის ანა ლო გი ურ 
(ან მსგავს) მაჩ ვე ნებ ლებს. ასე, მა გა ლი თად, აშ შ-ში სა შუ ა ლოთ ვი ურ მა პერ სო ნა-
ლურ მა და ნა ზოგ მა 2014 წელს 651.2 მლრდ დო ლა რი შე ად გი ნა [6].

შე და რე ბით უკე თაა მდგო მა რე ო ბა, თუ შე სა ბა მის მაჩ ვე ნებ ლებს ფარ დო ბი-
თი ჭრი ლით გან ვი ხი ლავთ. ასე, მა გა ლი თად, აშ შ-ში პერ სო ნა ლუ რი და ნა ზო გე-
ბის ნორ მამ 2015 წელს 5.3%, ხო ლო ევ რო კავ შირ ში 10.7% შე ად გი ნა. აქ ვე უნ და 
აღი ნიშ ნოს, რომ აშ შ-ში ყვე ლა ზე მა ღა ლი პერ სო ნა ლუ რი და ნა ზო გე ბის ნორ მა 
1975 წლის მა ის ში (17.0%), ხო ლო ყვე ლა ზე და ბა ლი – 2005 წლის ივ ნის ში (1.9%) 
და ფიქ სირ და. ევ რო კავ შირ ში ყვე ლა ზე მა ღა ლი პერ სო ნა ლუ რი და ნა ზო გე ბის 
ნორ მა 2009 წელს (13.1%) და ყვე ლა ზე და ბა ლი 2015 წელს (9.8%) და ფიქ სირ-
და [10]. რაც შე ე ხე ბა სა ქარ თვე ლოს, პერ სო ნა ლუ რი და ნა ზო გე ბის ნორ მამ 2015 
წელს 17.6% შეადგინა.1

 სა ყუ რადღ ე ბოა და ნა ზო გე ბის სა ერ თო (Gross savings) მო ცუ ლო ბის მი მარ-
თე ბა მშპ-თ. ასე, მა გა ლი თად, მსოფ ლიო ბან კის მო ნა ცე მე ბის მი ხედ ვით, 2014 
წელს სა ქარ თვე ლო ში აღ ნიშ ნუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი 20%-ს უდ რი და. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, 
ასე ვე, რომ ყვე ლა ზე მა ღა ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბი 2001 და 2004 წლებ ზე, შე სა ბა მი-
სად 24.0% და 24.9%, ხო ლო ყვე ლა ზე და ბა ლი 1997 და 2009 წლებ ზე (შე სა ბა მი-
სად 0.5% და 1.7%) მო დის [3]. 2014 წელს აშ შ-ში და ნა ზო გე ბის მთლი ა ნი (Gross 
savings) მო ცუ ლო ბის მი მარ თე ბა მშპ-თ 18%-ს, ხო ლო ევ რო კავ შირ ში 21%-ს უდ-
რი და. აშ შ-ში, ამ მხრივ, ყვე ლა ზე მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი 1973 წელს (23.7%), ხო-
ლო ყვე ლა ზე და ბა ლი – 2009 წელს (14.4%) და ფიქ სირ და; ევ რო კავ შირ ში ყვე ლა-
ზე მა ღა ლი პა რა მეტ რი 1976 წელ ზე (25.0%) და ყვე ლა ზე და ბა ლი 2009 წელ ზე 
(14.4%) მო დის. აღ სა ნიშ ნა ვია ასე ვე, რომ წამ ყვა ნი (პირ ვე ლი ად გი ლი) პო ზი ცია 
ამ მი მარ თუ ლე ბით – 59.0%-ით კა ტარს უკა ვია [5].

ზე მოთ გან ხი ლუ ლი პრობ ლე მე ბის ფონ ზე, ჩვე ნი ამო ცა ნა ა, და ვად გი ნოთ 
სა ქარ თვე ლო ში და ნა ზო გე ბის ყვე ლა თა ვი სე ბუ რე ბა. კერ ძოდ, გახ და თუ არა იგი 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი ფი ნან სუ რი მაჩ ვე ნე ბე ლი? თუ ასე ა, რო მე ლი წლი დან. გა აჩ ნია 
თუ არა მას რა ი მე მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა ინ ვეს ტი ციო პო ტენ ცი ა ლი? თუ კი, რო გო-
რია იგი. შე საძ ლე ბე ლია თუ არა მი სი გა მო ყე ნე ბა ფი ნან სუ რი ბაზ რის ინ ფრას-
ტრუქ ტუ რის გან ვი თა რე ბი სას ან სა პენ სიო სის ტე მის რე ფორ მი რე ბი სას (დაგ-
რო ვე ბი თი სა პენ სიო სის ტე მა ზე გა დას ვლა)? შე უძ ლია თუ არა მას სე რი ო ზუ ლი 
გავ ლე ნის მოხ დე ნა ქვეყ ნის ფი ნან სურ მაჩ ვე ნებ ლებ ზე და ა.შ.

1 გაანგარიშებულია ავტორის მიერ საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 
მონაცემების საფუძველზე.
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ყო ვე ლი ვე ამი სათ ვის, კვლე ვას ვიწყ ებთ ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლი სა მი პა რა მეტ-
რის (მო სახ ლე ო ბის, ერ თი ში ნა მე ურ ნე ო ბის და ერ თი პერ სო ნის სა შუ ა ლოთ ვი უ რი 
ხარ ჯე ბი) ანა ლი ზით (2001-2015 წწ), რო გორც ხარ ჯვი თი, ასე ვე შე მო სავ ლე ბის 
ჭრი ლით. ჩვე ნი მი ზა ნია და ვად გი ნოთ, რო გორ იც ვლე ბა არ სე ბუ ლი ინ დი კა ტო-
რე ბი დრო ში, რო დის და რო გორ აღ წევს იგი თა ვის ექ სტრე მუ მებს (მაქ სი მა ლურ 
და მი ნი მა ლურ მაჩ ვე ნებ ლებს) და ა.შ.

სა ქარ თვე ლოს სტა ტის ტი კის ეროვ ნულ სამ სა ხურს მო სახ ლე ო ბის, ერ თი ში-
ნა მე ურ ნე ო ბი სა და ერ თი პი როვ ნე ბის სა შუ ა ლოთ ვი უ რი ხარ ჯე ბი წარ მოდ გე ნი-
ლი აქვს სა მომ ხამ რებ ლო (სურ სა თი, ტან საც მე ლი, გა ნათ ლე ბა, ტრან სპორ ტი და 
ა.შ.) და არა სა მომ ხამ რებ ლო ფუ ლა დი ხარ ჯე ბის (სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო ხარ ჯე-
ბი, ტრან სფერ ტე ბი, და ზოგ ვა ან გა სეს ხე ბა, ქო ნე ბის შე ძე ნა) მი ხედ ვით [1].

ამ შემ თხვე ვა ში ჩვენ გან ვი ხი ლავთ არა სა მომ ხამ რებ ლო ფუ ლა დი ხარ ჯე ბის 
სტრუქ ტუ რა სა და დი ნა მი კას. მო სახ ლე ო ბის სა შუ ა ლოთ ვი ურ არა სა მომ ხმა რებ-
ლო ფუ ლად ხარ ჯებ ში 2001/2002ჴ2015 წლე ბის მი ხედ ვით, და ზოგ ვა/ გა სეს ხე ბას 
ყვე ლა ზე მე ტი წი ლი უკა ვი ა. ასე, მა გა ლი თად, მი სი ყვე ლა ზე მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე-
ლი (64.5%) 2015 წელს და ფიქ სირ და, ხო ლო მი ნი მა ლუ რი – (36.0%) 2005 წელს. 
მე ო რე პო ზი ცია უკა ვია ხარ ჯებს ქო ნე ბის შე ძე ნა ზე, რომ ლის პი კი 2002 (28.3%) 
და 2011 (28.1%) წლებ ზე, ხო ლო მი ნი მუ მი ჴ 2015 (11.5%) წელ ზე მო დის. მე სა-
მე ად გი ლი ტრან სფერ ტებ ზე მო დის, შე სა ბა მი სად, მაქ სი მა ლუ რი მაჩ ვე ნე ბე ლი 
(24.8%) 2005 წელს იქ ნა და ფიქ სი რე ბუ ლი, მი ნი მა ლუ რი კი (11.3%) 2002 წელს.

არ სე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბის მი ხედ ვით, სა ქარ თვე ლო ში მო სახ ლე ო ბის სა შუ-
ა ლოთ ვი უ რი ხარ ჯე ბი და ზოგ ვა/ გა სეს ხე ბა ზე, ბო ლო რამ დე ნი მე წე ლი იზ რდე-
ბო და რო გორც აბ სო ლუ ტუ რი მაჩ ვე ნებ ლე ბის, ასე ვე წი ლის მი ხედ ვით. ასე, მა-
გა ლი თად, თუ 2013 წელს მან 123.3 მლნ ლა რი შე ად გი ნა, 2014 წლის თვის იგი 
147.6 მლნ ლა რამ დე (19.7 %) გა ი ზარ და, ხო ლო 2015 წლი სათ ვის 180.5 მლნ 
ლარს მი აღ წია (წი ნა წელ თან შე და რე ბით ზრდამ 22.2 % შე ად გი ნა). აღ ნიშ ნულ 
პე რი ოდ ში ასე ვე იზ რდე ბო და არა სა მომ ხმა რებ ლო ფუ ლად ხარ ჯებ ში და ზოგ ვა/ 
გა სეს ხე ბის წი ლი. 

აღ სა ნიშ ნა ვია ისიც, რომ ანა ლო გი უ რი დი ნა მი კაა ერ თი ში ნა მე ურ ნე ო ბი-
სა და ერ თი პერ სო ნის სა შუ ა ლოთ ვი ურ არა სა მომ ხმა რებ ლო ფუ ლად ხარ ჯებ ში 
და ზოგ ვა/ გა სეს ხე ბა ზე გა წე ულ და ფი ნან სე ბა ზეც. ორი ვე იზ რდე ბო და რო გორც 
აბ სო ლუ ტუ რი, ასე ვე წი ლის მი ხედ ვით. მა თი მაჩ ვე ნებ ლე ბი ემ თხვე ვა ერ თმა-
ნეთს რო გორც წლე ბის, ასე ვე ზღვრუ ლი (მაქ სი მუ მი/ მი ნი მუ მი) პა რა მეტ რე ბის 
მი ხედვით. 

ამ რი გად, შე იძ ლე ბა დავ სკვნათ, რომ სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ო ბის ერ-
თი ში ნა მე ურ ნე ო ბი სა და მო სახ ლე ო ბის ერთ სულ ზე სა შუ ა ლოთ ვი უ რი ხარ ჯე-
ბი ზრდის ტენ დენ ცი ით ხა სი ათ დე ბა და მათ შო რის პირ და პი რი პრო პორ-
ცი უ ლი და მო კი დე ბუ ლე ბა ა, ანუ თუ მო სახ ლე ო ბის სა შუ ა ლო თვი უ რი ხარ-
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ჯე ბი „დაზოგვა/გასესხებაზე“, ვთქვათ პირობითად, 20%-ით გაიზარდა, იგივე 
მოცულობით იზრდება ერთი შინამეურნეობის საშუალო თვიური ხარჯები და 
ერთი პიროვნების საშუალო თვიური „დაზოგვა/გასესხების“ ხარ ჯე ბი.

ანა ლო გი უ რი და მო კი დე ბუ ლე ბაა არა სა მომ ხმა რებ ლო ფუ ლად ხარ ჯებ სა 
და სა ერ თო ხარ ჯებს შო რის [1].

სა შუ ა ლოთ ვი უ რი ხარ ჯე ბის სტრუქ ტუ რი სა და მოძ რა ო ბის სპე ცი ფი კის 
დად გე ნის შემ დეგ, კვლე ვას ვაგ რძე ლებთ მო სახ ლე ო ბის სა შუ ა ლოთ ვი უ რი, ერ თი 
ში ნა მე ურ ნე ო ბი სა და ცალ კე უ ლი პი როვ ნე ბის სა შუ ა ლოთ ვი უ რი შე მო სავ ლე ბის 
ანა ლი ზით, ხო ლო შემ დეგ ხარ ჯე ბი სა და შე მო სავ ლე ბის დი ნა მი კის შე და რე ბის 
მი მარ თუ ლე ბით. 

2015 წელს მო სახ ლე ო ბის სა შუ ა ლოთ ვი ურ შე მო სავ ლებ ში ყვე ლა ზე დი დი 
წი ლი (37.5%), და ქი რა ვე ბუ ლი შრო მი დან მი ღე ბულ შე მო სა ვალს უკა ვი ა, მე ო-
რე ად გი ლი (14.6%) – პენ სი ებს, სტი პენ დი ებ სა და დახ მა რე ბებს, ხო ლო მე სა მე 
(11.2%-ით) – ფუ ლის სეს ხე ბას ან და ნა ზო გის გა მო ყე ნე ბას. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ 
და ქი რა ვე ბუ ლი შრო მით მი ღე ბულ მა შე მო სა ვალ მა წამ ყვა ნი პო ზი ცია (I ად გი ლი) 
2005 წელს და ი კა ვა (მა ნა მა დე იგი არა ფუ ლად შე მო სავ ლებ ზე მო დო და). რაც შე-
ე ხე ბა ფუ ლის სეს ხე ბას ან და ნა ზო გის გა მო ყე ნე ბას, რო გორც შე მო სავ ლის მი-
ღე ბის წყა როს, ყვე ლა ზე დი დი წი ლი 2011 წელ ზე (12.0%), ხო ლო მი ნი მა ლუ რი 
მაჩ ვე ნე ბე ლი ჴ 2009 წელ ზე (10.1%) მო დის. სა ინ ტე რე სოა ისიც, რომ ფუ ლის სეს-
ხე ბით ან და ნა ზო გის გა მო ყე ნე ბით მი ღე ბუ ლი შე მო სა ვა ლი, 2011 წლი დან აბ სო-
ლუ ტუ რი მო ნა ცე მე ბის მი ხედ ვით იზ რდე ბო და, ხო ლო მი სი წი ლი მო სახ ლე ო ბის 
სა შუ ა ლოთ ვი ურ შე მო სავ ლებ ში მცირ დე ბო და. ასე, მა გა ლი თად, თუ 2011 წელს 
მი სი მო ცუ ლო ბა 85.2 მლნ ლარს შე ად გენ და, 2015 წლის თვის იგი 31.3 მლნ ლა-
რით (36.7%) გა ი ზარ და და 116.5 მლნ ლარს მი აღ წია [3], მა შინ, რო ცა მი სი წი ლი 
12.0%-დან (2011 წე ლი) 11.2%-მდე შემ ცირ და. 

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ანა ლო გი უ რი დი ნა მი კაა ერ თი ში ნა მე ურ ნე ო ბი სა და ერ-
თი პერ სო ნის სა შუ ა ლოთ ვი ურ შე მო სავ ლებ ში „ფულის სეხებისა ან დანაზოგის 
გამოყენების“ მხრი ვაც. ის იზ რდე ბო და რო გორც აბ სო ლუ ტუ რი, ასე ვე წი ლის 
მი ხედ ვით, ხო ლო პა რა მეტ რე ბი ემ თხვე ვა ერ თმა ნეთს რო გორც წლე ბის, ასე ვე 
ზღვრუ ლი (მაქ სი მუ მი/ მი ნი მუ მი) მაჩ ვე ნებ ლე ბის მი ხედ ვით [1]. 

ანა ლი ზის სა ფუძ ველ ზე ირ კვე ვა, რომ მო სახ ლე ო ბის სა შუ ა ლოთ ვი უ რი ხარ-
ჯე ბი ხან გრძლი ვი პე რი ო დის გან მავ ლო ბა ში აღე მა ტე ბო და მო სახ ლე ო ბის სა შუ ა-
ლოთ ვი ურ შე მო სავ ლებს. ასე მა გა ლი თად, 2001 წელს ხარ ჯებ მა 350.2 მლნ ლა-
რი, ხო ლო შე მო სავ ლებ მა 263.2 მლნ ლა რი შე ად გი ნა (სხვა ო ბა 87.0 მლნ ლა რი ა). 
აღ ნიშ ნუ ლი დის ბა ლან სის აღ მო საფ ხვრე ლად შეგ ვიძ ლია ვი ვა რა უ დოთ, რომ მო-
სახ ლე ო ბის გარ კვე უ ლი ნა წი ლი მი მარ თავ და ქო ნე ბის გა ყიდ ვას, ფუ ლის სეს ხე-
ბას ან წი ნა წლე ბის და ნა ზო გის გა მო ყე ნე ბას. ასე თი უარ ყო ფი თი ტენ დერ ნცია 
შე იც ვა ლა და შე მო სავ ლებ მა გა და ა ჭარ ბეს ხარ ჯებს მხო ლოდ 2009 წელს. 
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ამ რი გად, შეგ ვიძ ლია აღ ვნიშ ნოთ, რომ ამ პე რი ო დი დან სა ქარ თვე ლო ში ჩა მო-
ყა ლიბ და ეროვ ნუ ლი და ნა ზო გე ბის ზრდის შე საძ ლებ ლო ბე ბი. ასე მა გა ლი თად, 
2009 წელს სხვა ო ბამ მო სახ ლე ო ბის სა შუ ა ლოთ ვი ურ შე მო სავ ლებ სა და ხარ ჯებს 
შო რის 14.0 მლნ ლა რი შე ად გი ნა, ხო ლო 2015 წლი სათ ვის იგი მხო ლოდ 3.9 მლნ 
ლა რით გა ი ზარ და და 17.9 მლნ ლარს მი აღ წი ა. შე საძ ლე ბე ლი გახ და და ნა ზო გის 
გა კე თე ბა ან დაგ რო ვე ბა. 

სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ო ბის სა შუ ა ლოთ ვი უ რი შე მო სავ ლე ბი სა და ხარ ჯე-
ბის ანა ლიზ მა აჩ ვე ნა, რომ ქვეყ ნის მო სახ ლე ო ბა ყო ველ წლი უ რად მზარდ შე მო-
სავ ლებს იღებს ფუ ლის გა სეს ხე ბით ან და ნა ზო გის გა მო ყე ნე ბით. ასე, მა გა ლი-
თად, თუ 2001 წელს მი სი მო ცუ ლო ბა მხო ლოდ 12.6 მლნ ლარს უდ რი და, 2015 
წლი სათ ვის იგი 116.5 მლნ ლარს გა უ ტოლ და. ასე ვე იზ რდე ბა სა ქარ თვე ლოს მო-
სახ ლე ო ბის სა შუ ა ლოთ ვი უ რი ხარ ჯე ბი, რა საც ისი ნი მი მარ თა ვენ სეს ხად გა სა-
ცე მად ან და ნა ზო გის გა სა კე თებ ლად. მი სი მო ცუ ლო ბა 22.4 მლნ ლა რი დან (2001 
წ.) 180.5 მლნ ლა რამ დე (2015 წ.) გა ი ზარ და. თა ნა ფარ დო ბა – „ფულის სესხება 
ან დანაზოგის გამოყენების” მუხლით მიღებულ შემოსავლებსა და „დაზოგვა ან 
გასესხება” მუხ ლით გა კე თე ბულ და ბან დე ბა თა შო რის არა ერ თგვა რო ვა ნი ა. ასე, 
მა გა ლი თად, 2001 და 2012-2015 წლებ ში მო სახ ლე ო ბამ და ნა ზო გე ბით უფ რო 
მე ტი შე მო სა ვა ლი მი ი ღო, ვიდ რე ამა ვე მი მარ თუ ლე ბით და ბან დე ბა იქ ნა გა კე-
თე ბუ ლი. კერ ძოდ, 2001 წელს მან 9.8 მლნ ლა რი, ხო ლო 2012-2015 წლებ ში, 
შე სა ბა მი სად, 3.3, 15.7, 32.4 და 64.0 მლნ ლა რი შე ად გი ნა. სა პი რის პი როდ, 2002-
2011 წლებ ში მო სახ ლე ო ბამ და ნა ზო გე ბის გა სა კე თებ ლად უფ რო მე ტი თან ხა და-
ა ბან და, ვიდ რე ამა ვე მი მარ თუ ლე ბით შე მო სა ვა ლი იქ ნა მი ღე ბუ ლი (შე სა ბა მი სად 
13.3, 7.5, 10.9, 24.6, 20.7, 23.6, 30.6, 20.2, 33.6, 33.1 მლნ ლა რი). 

დანაზოგების საინვესტიციო პატენციალი

დანაზოგის მოცულობისა და საინვესტიციო მიმზიდველობის საკითხის 
(იხ. ცხრილი 1). ანალიზი 2009 წლიდან დავიწყოთ, რადგანაც შემოსავლებმა 
ხარჯებს ამ პერიოდიდან გადააჭარბა. 

შე და რე ბი თი ანა ლი ზის სა ფუძ ველ ზე ირ კვე ვა, რომ 2009-2010 წლებ ში 
წმინ და და ნა ზო გის მო ცუ ლო ბას უარ ყო ფი თი ნიშ ნუ ლი ჰქონ და, რაც იმას ნიშ-
ნავს, რომ სა ბო ლოო მოხ მა რე ბა სჭარ ბობ და ქვეყ ნის მშპ-ს და წმინ და ეროვ ნულ 
გან კარ გვად შე მო სა ვალს. აღ ნიშ ნუ ლი ტენ დენ ცია მხო ლოდ 2011 წლი დან 
შე იც ვა ლა, რო დე საც წმინ და და ნა ზო გის მო ცუ ლო ბამ 697.5 მლნ ლა რი შე ად გი-
ნა. მი ღე ბუ ლი და ნა ზო გის არც აბ სო ლუ ტუ რი და არც ფარ დო ბი თი პა რა მეტ რი 
არ წარ მო ად გენს მნიშ ვნე ლო ვან სი დი დეს. ასე, მა გა ლი თად, 2011 წელს წმინ და 
და ნა ზო გის მი მარ თე ბა წმინ და ეროვ ნულ გან კარ გვად შე მო სა ვალ თან, მხო ლოდ 
3.0%-ს შე ად გენ და, მა შინ რო დე საც მე ზო ბელ აზერ ბა ი ჯან სა და სომ ხეთ ში იგი, 
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შე სა ბა მი სად, 50.1 [11] და 14.2 %-ს უდ რი და [12]. აქ ვე უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ 
ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი სა ქარ თვე ლო ში ბო ლო წლებ ში იზ რდე ბო და და 2015 წელს 10.3 
%-ს გა უ ტოლ და. 

 ეროვნული ანგარიშების ზოგიერთი აგრეგატული მაჩვენებელი (მლნ ლარი)*
ცხრილი 1

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

მთლიანი 
შიგა 
პროდუქტი

17 986,0 20 743,4 24 344,0 26 167,3 26 847,4 29 150,5 31 691,6

წმინდა 
ეროვნული 
განკარგვადი 
შემოსავალი

17 654,8 19 932,6 23 184,8 25 454,4 25 969,2 28 396,4 31 000,5

საბოლოო 
მოხმარება 19 095,4 19 960,8 22 487,3 23 733,2 23 671,8 25 570,7 27 807,9

წმინდა 
დანაზოგი - 1440,6 - 28,2 697,5 1721,2 2297,5 2825,7 3192,5

სახელმწიფო 
ბიუჯეტის 
ხარჯები

5 367,2 5 466,5 5 926,8 6 641,5 6 545,6 7 479,5 8 158,0

მ.შ.
სოციალური 
უზრუნველ-

ყოფა
1 419,9 1 481,1 1 540,9 1 710,3 2 083,0 2 547,7 2 802,4

საპენსიო 
უზრუნველ-

ყოფა
808,4 843,2 973,3 1 061,4 1 148,8 1 334,8 1 398,9

* ტექსტში მოყვანილი ცხრილები შედგენილია ავტორის მიერ საქართველოს ფინანსთა სამინის-
ტროს, ეროვნული ბანკისა და სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემების მიხედვით. 

მნიშ ვნე ლო ვა ნია ეროვ ნუ ლი და ნა ზო გე ბის რო ლი ქვეყ ნის ფი ნან სუ რი სტა -
ბი ლუ რო ბის გან მტკი ცე ბა ში, რა მე თუ იგი მძლავ რი სა ინ ვეს ტი ციო სა შუ ა ლე ბა ა. 
ყვე ლა ზე ხში რად და ნა ზო გის გა კე თე ბის მი ზე ზებს შო რის მო იხ სე ნი ე ბენ: სა პენ-
სიო სქე მებ ში მო ნა წი ლე ო ბას, და ნა ზო გის გა კე თე ბას „ყოველ შემთხვევისთვის“ 
(ცუ დი დრო ე ბის მო ლო დი ნი), მკურ ნა ლო ბას, ავ ტო მო ბი ლის ან ძვირ ფა სი ნივ-
თის შე ძე ნას, მი წის ან აგა რა კის შე ძე ნას /ყიდ ვას, სა კუ თა რი ბიზ ნე სის წა მოწყ ე-
ბას, ფა სი ა ნი ქა ღალ დე ბის ყიდ ვას, გა ნათ ლე ბას, დას ვე ნე ბას, გარ თო ბას, მოგ-
ზა უ რო ბას და ა.შ. 



ავთანდილ ჩუთლაშვილი

რო გორც აღი ნიშ ნა, და ნა ზო გის გა კე თე ბის ერ თ-ერ თი მი ზანს სო ცი ა ლუ-
რი ხა სი ა თის სა კითხ ე ბის გა დაწყ ვე ტაა (სა პენ სიო უზ რუნ ველ ყო ფა). რად გა ნაც 
წმინ და და ნა ზო გებ მა თა ვის და დე ბით ნიშ ნულს 2011 წელს მი აღ წი ა, ანა ლი ზიც 
აქე დან გა ვაგ რძე ლოთ. ამ წელს და ნა ზო გე ბის მო ცუ ლო ბა (697.5 მლნ ლა რი) სო-
ცი ა ლუ რი უზ რუნ ველ ყო ფის ხარ ჯებს (1540.9 მლნ ლა რი) მხო ლოდ 45.3 %-ით 
ფა რავ და, ხო ლო სა პენ სიო უზ რუნ ველ ყო ფის ხარ ჯებს (973.3 მლნ ლა რი) – 71.7 
%-ით. წმინ და და ნა ზო გებ მა სო ცი ა ლუ რი და სა პენ სიო უზ რუნ ველ ყო ფის ხარ-
ჯე ბის შევ სე ბა (გა და ფარ ვა) მხო ლოდ 2012-2015 წლებ ში მო ა ხერ ხა, რო მელ მაც 
შე სა ბა მი სად სო ცი ა ლუ რი უზ რუნ ველ ყო ფის ხარ ჯე ბის შემ თხვე ვა ში 2012წ. – 
100.6%, 2013წ. – 110.3%, 2014წ. – 110.9%, 2015წ. – 113.9%, ხო ლო სა პენ სიო 
უზ რუნ ველ ყო ფის ხარ ჯე ბის შემ თხვე ვა ში 2012წ. – 162.2%, 2013წ. – 200.0%, 
2014წ. – 211.7%, 2015წ. – 228.2% შე ად გი ნა [1].

შე სა ბა მი სად, შეგ ვიძ ლია ავ ღნიშ ნოთ, რომ, 2012 წლი დან დაწყ ე ბუ ლი,
და ნა ზო გის მო ცუ ლო ბა უკ ვე მნიშ ვნე ლო ვან ეკო ნო მი კურ პა რა მეტრს
წარ მო ად გენს, რო მელ საც შეს წევს სა ერ თო სა ხელ მწი ფო ებ რი ვი პრობ ლე მე ბის 
ასე თუ ისე ფი ნან სუ რი უზ რუნ ველ ყო ფის უნა რი [1]. 

 და ნა ზო გე ბის სტრუქ ტუ რა ქვეყ ნე ბი სა და რე გი ო ნე ბის მი ხედ ვით, გარ კვე-
უ ლი მრა ვალ ფე როვ ნე ბით ხა სი ათ დე ბა. და ნა ზო გე ბის ფორ მებს შო რის გა ნი ხი-
ლა ვენ ნაღდ და უნაღ დო ფორ მას. და ნა ზო გე ბის ნაღდ ფორ მა ში გუ ლის ხმო ბენ 
და ნა ზო გებს ეროვ ნულ და უცხ ო ურ ვა ლუ ტებ ში, ხო ლო მის უნაღ დო ფორ მა ში 
გა ნი ხი ლა ვენ ანაბ რებს კო მერ ცი ულ ბან კებ ში (ე როვ ნულ და უცხ ო ურ ვა ლუ ტებ-
ში) და ფა სი ა ნი ქა ღალ დე ბის შე ძე ნა ზე გა ხარ ჯულ თან ხებს.

ზი გი ერთ პუბ ლი კა ცი ა ში და ნა ზო გე ბის სტრუქ ტუ რა ში გა მო ყო ფენ ისეთ 
ელე მენ ტებს, რო გო რი ცა ა: ცვლი ლე ბა ფი ზი კუ რი პი რე ბის ანაბ რებ სა და მო სახ-
ლე ო ბის ხელთ არ სე ბუ ლი ფუ ლის მო ცუ ლო ბა ში, კერ ძო კა პი ტა ლის შე მო დი ნე ბა, 
ცვლი ლე ბა კრე დი ტე ბის და ვა ლი ა ნე ბებ ში, ხარ ჯე ბი ფა სი ა ნი ქა ღალ დე ბის შე ძა-
ნა ზე, ხარ ჯე ბი უძ რავ ქო ნე ბის შე ძე ნა ში და ა.შ. [7; 8; 9; 4].

გარ კვე ულ ინ ტე რეს იწ ვევს და ნა ზო გე ბის სტრუქ ტუ რი სა და მი სი გა მო ყე-
ნე ბის ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე ბე ბის დი ნა მი კა. ამ მხრივ, ყუ რადღ ე ბას გა ვა მახ ვი-
ლებთ სა ქარ თვე ლოს ზო გი ერ თი მო ნე ტა რუ ლი აგ რე გა ტის, მათ შო რის სა ბან კო 
დე პო ზი ტე ბის მოძ რა ო ბა ზე (იხ. ცხრი ლი 2).

სა ქარ თვე ლის ეროვ ნუ ლი ბან კის მო ნა ცე მე ბის [2] მი ხედ ვით, 2012 წლი დან 
იზ რდე ბა (ხშირ შემ თხვე ვა ში საგ რძნობ ლად), დე პო ზი ტე ბის მო ცუ ლო ბა, რო-
გორც უცხ ო ურ, ასე ვე ეროვ ნულ ვა ლუ ტა ში (ე როვ ნულ ვა ლუ ტა ში გან თავ სე ბუ-
ლი დე პო ზი ტე ბის მო ცუ ლო ბა, მი უ ხე და ვად ბო ლო წლე ბის ზრდი სა, 2015 წელს, 
2014 წელ თან შე და რე ბით, 3 968.6 მლნ ლა რი დან 3 780.9 მლნ ლა რამ დე (4.7 
%-ით) შემ ცირ და). ზრდის ყვე ლა ზე მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი უცხ ო ურ ვა ლუ ტა ში 
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საქართველოს მონეტარული აგრეგატები (მლნ ლარი)
ცხრილი 2

 2011 2012 2013 2014 2015
    

 (M0) 1 438,9 1 550,0 1 899,6 1 942,5 1 981,9

  

   1 479,9 1 786,9 2 407,8 2 518,2 2 453,6 

       

  80,0 381,7 513,7 597,0 662,7 

  (M1) 2 918,9 3 336,9 4 307,5 4 460,8 4 435,6

   

  615,2 732,2 1 110,9 1 450,4 1 327,3 

      

  319,5 415,5 645,6 751,3 721,2 

  (M2) 3 547,1 4 069,1 5 418,4 5 911,3 5 762,9

   

  893,3 924,8 1 270,9 1 660,3 2 513,5 

      

  133,5 307,3 365,9 533,3 784,7 

   

  2 851,7 2 909,7 3 147,2 3 618,2 5 067,4 

      

  2 182,9 1 954,0 2 284,1 2 687,3 3 625,9 

  (M3) 7 355,6 7 903,7 9 836,6 11 189,8 13 343,9

 ,  5 840,1 6 353,6 7 936,8 9 247,1 11 361,8

      

    2 095,1 2 519,1 3 518,7 3 968,6 3 780,9

   

  

  (%) 35,9 39,6 44,3 42,9 33,3 

    3 745,0 3 834,5 4 418,1 5 278,5 7 580,9 

   3 466,9 3 641,9 4 258,1 5 068,6 6 394,7 

   

   (%)  59,4 57,3 53,7 54,8 56,3 

  2 373,2 2 711,7 3 678,7 4 178,5 4 967,1 

   

  2 715,9 3 058,5 3 809,3 4 568,9 5 794,5 

    

    (%) 46,5 48,1 48,0 49,4 51,0 
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გან თავ სე ბულ მა დე პო ზი ტებ მა გა ნი ცა და. ასე, მა გა ლი თად, თუ 2012 წელს ეს 
3.8 მლრდ ლარს შე ად გენ და, 2015 წლი სათ ვის გა ორ მაგ და და 7.8 მლრდ ლარს 
მი აღ წი ა. ამა ვე პე რი ოდ ში 1.8-ჯერ მოთხ ოვ ნამ დე დე პო ზი ტე ბის მო ცუ ლო ბა და 
1.7-ჯერ ვა დი ა ნი დე პო ზი ტე ბის მო ცუ ლო ბა გა ი ზარ და. მთლი ა ნო ბა ში, დე პო ზი-
ტე ბის მთლი ან მა მო ცუ ლო ბამ 6.3 მლრდ ლა რი დან ჴ 2012 წელს, 2015 წლი სათ-
ვის 11.4 მლრდ ლარს მი აღ წია (1.9-ჯე რა დი ზრდა). ასე ვე გა ი ზარ და ფი ზი კუ რი 
პი რე ბის დე პო ზი ტე ბის მო ცუ ლო ბა. 2015 წლი სათ ვის იგი 5 794.5 მლრდ ლარს 
გა უ ტოლ და (წი ნა წელ თან შე და რე ბით ზრდამ 26.8 % შე ად გი ნა), რაც დე პო ზი-
ტე ბის მთლი ა ნი მო ცუ ლო ბის 51%-ს შე ად გენს. 

 ფი ზი კუ რი პი რე ბის დე პო ზი ტებ ში ზრდის ყვე ლა ზე მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი 
(2.2-ჯერ) მოთხ ოვ ნამ დე დე პო ზი ტებ ზე მო დის, შემ დე გი (1.9-ჯე რა დი ზრდა) – 
უცხ ო ურ ვა ლუ ტა ში გან თავ სე ბულ დე პო ზი ტებ ზე, ხო ლო ვა დი ა ნი დე პო ზი ტე ბი 
1.8-ჯერ გა ი ზარ და. რაც შე ე ხე ბა დე პო ზი ტე ბის ფი ზი კურ მო ცუ ლო ბა სა და მის 
წილს, წამ ყვა ნი პო ზი ცი ე ბი, 2015 წლის მო ნა ცე მე ბის მი ხედ ვით, ვა დი ან დე პო ზი-
ტებ ზე 4.3 მლრდ ლა რი (75. 0%) და უცხ ო ურ ვა ლუ ტა ში გან თავ სე ბულ დე პო ზი-
ტებ ზე – 4.4 მლრდ ლა რი (76. 1 %) მო დის.

სა ინ ტე რე სო ა, წმინ და და ნა ზო გებ სა (ცხრი ლი 1) და ფი ზი კუ რი პი რე ბის 
დე პო ზი ტებს მო ნა ცემ თა შე და რე ბა (ცხრი ლი 2): დე პო ზი ტე ბის ოდე ნო ბა საგ-
რძნობ ლად აღე მა ტე ბა წმინ და და ნა ზო გე ბის მო ცუ ლო ბას, ანუ მო სახ ლე ო ბა თა-
ვი სი და ნა ზო გე ბის უმე ტეს ნა წილს (ზო გი ჴ მთლი ა ნად) კო მერ ცი ულ ბან კებ ში 
ინა ხავს, რად გა ნაც არ ენ დო ბა ინ ვეს ტი რე ბის ალ ტერ ნა ტი ულ შე საძ ლებ ლო ბებს 
(გან სა კუთ რე ბით ფი ნან სუ რი ბაზ რე ბის არას ტა ბი ლუ რო ბის პე რი ოდ ში) ან ასე თი 
შე საძ ლებ ლო ბე ბის არ არ სე ბო ბის გა მო. აქ ვე ავ ღნიშ ნავთ, რომ თუ წი ნა წლებ ში, 
ალ ტერ ნა ტი უ ლი ინ ვეს ტი რე ბის, ერ თ-ერ თი შე მა ფერ ხე ბელ ფაქ ტო რად, დე პო-
ზიტ ზე გან თავ სე ბუ ლი თან ხის სიმ წი რე გახ და, ამ ჟა მად იგი ფაქ ტობ რი ვად არ 
არ სე ბობს, რად გა ნაც ბო ლო რამ დე ნი მე წე ლი, დე პო ზი ტე ბის რა ო დე ნო ბა მცირ-
დე ბა, ხო ლო მათ ზე გან თავ სე ბუ ლი ფუ ლა დი რე სურ სე ბის მო ცუ ლო ბა იზ რდე ბა. 
მი ზე ზი სხვა გან უნ და იყოს.

ალტერნატიული ინვესტირების საწყისები

გან ვი ხი ლოთ თუ რა/ რო გო რი ინ ტე რე სი არ სე ბობს ალ ტერ ნა ტი უ ლი ინ ვეს-
ტი რე ბის მი მართ. დაკ ვირ ვე ბამ წარ მო ა ჩი ნა, რომ თუ ფი ზი კუ რი პი რე ბის დე-
პო ზი ტე ბი უფ რო ნაკ ლე ბად იზ რდე ბა, ვიდ რე ფუ ლა დი მა სა, მა შინ შე იძ ლე ბა 
ით ქვას, რომ ამ პე რი ო დი სათ ვის მო სახ ლე ო ბა ში გაჩ ნდა გარ კვე უ ლი ინ ტე რე სი 
ალ ტერ ნა ტი უ ლი ინ ვეს ტი რე ბის წყა რო ე ბის მი მართ (ვთქვათ, ფა სი ა ნი ქა ღალ-
დე ბის შე ძე ნა). 
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ყო ვე ლი ვე აღ ნიშ ნუ ლის სა ფუძ ველ ზე, მე სა მე ცხრილ ში ასა ხუ ლია ფუ ლა დი 
მა სი სა და ფი ზი კუ რი პი რე ბის დე პო ზი ტე ბის დი ნა მი კა. 

საქართველოს ზოგიერთი მონეტარული აგრეგატის დინამიკა წინა წელთან 
შედარებით (%)

ცხრილი 3

ცხრილის მონაცემების ანალიზით ირკვევა, რომ ფიზიკური პირების 
დეპოზიტები უფრო ნაკლებად იზრდება ფულად მასასთან (M1 და M2) 2011–
2013 წლებში, 2014-ში ფიზიკური პირების დეპოზიტები (ეროვნულ და უცხოურ 
ვალუტაში განთავსებული მოთხოვნამდე და ვადიანი დეპოზიტები) 19.9 %-ით 
გაიზარდა, ხოლო ფულადი მასა უფრო ნაკლებად (M1-3.6%, M2-9.1%, M3-
13.8%). რაც შეეხება 2015 წელს, წინა წელთან შედარებით M1 25.2 მლნ ლარით, 

  2011 2012 2013 2014 2015

    

 (M0) 104,8 107,7 122,6 102,3 102,0

   

  155,3 120,7 134,7 104,6 97,4 

           

   

    111,4 477,1 134,6 116,2 111,0 

 (M1) 125,5 114,3 129,1 103,6 99,4

   

  151,8 119,0 151,7 130,6 91,5 

           

    

    148,4 130,0 155,4 116,4 96,0 

 (M2) 129,5 114,7 133,2 109,1 97,5

    107,5 102,4 115,2 119,5 143,6 

           

116,8 97,6 117,2 121,5 136,9 

 (M3) 117,2 107,5 124,5 113,8 119,3

    119,6 112,6 124,5 119,9 126,8 

    120,7 108,8 124,9 116,5 122,9 



ავთანდილ ჩუთლაშვილი

M2 148.4 მლნ ლარით შემცირდა, ხოლო ფიზიკური პირების დეპოზიტები 1.2 
მლრდ ლარით გაიზარდა. ამავე პერიოდში M3, მართალია, გაიზარდა 19.3%-ით, 
მაგრამ ფიზიკური პირების დეპოზიტებზე უფრო მაღალი ზრდა დაფიქსირდა 
(26.8%). 

ზო მი ე რი ინ ფლა ცი ი სა და და ნა ზო გე ბის სტა ბი ლუ რი ზრდის კვა ლო ბა ზე, 
მო სახ ლე ო ბა მზა დაა გა ნი ხი ლოს სა კუ თა რი ჭარ ბი რე სურ სე ბის არამ ხო ლოდ სა-
ბან კო დე პო ზი ტებ ზე გან თავ სე ბა. ინ ვეს ტი ცია უფ რო მიმ ზიდ ვე ლი იქ ნე ბა, თუ 
იგი მი მარ თუ ლია ქვეყნის მოძ ვე ლე ბუ ლი ინ ფრას ტრუქ ტუ რი სა და ამორ ტი ზე-
ბუ ლი კა პი ტა ლის გა ნახ ლე ბა ზე. აღ ნიშ ნუ ლის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად, ყვე ლა ზე 
ეფექ ტია ნი და აპ რო ბი რე ბუ ლი გზა აქ ცი ე ბი სა და ობ ლი გა ცი ე ბის ბაზ რის გან-
ვი თა რე ბა ა.

და ნა ზო გე ბის გა მო ყე ნე ბის ალ ტერ ნა ტი ვის ზრდას აწყ ო ბი ლი და კარ გად 
მო მუ შა ვე სა მარ თლებ რი ვი სის ტე მა წარ მო ად გენს, რო მე ლიც ად გი ლობ რი ვი ინ-
ვეს ტო რე ბის უპი რო ბო და გა რან ტი რე ბულ დაც ვას გუ ლის ხმობს, მათ შო რის მი-
ნო რი ტა რი აქ ცი ო ნე რე ბის უფ ლე ბე ბი და ა.შ. 

მე-3 ცხრი ლის ანა ლი ზით ირ კვე ვა, რომ 2011-2013 წლებ ში სა ქარ თვე ლოს 
მო სახ ლე ო ბას გა აჩ ნდა არამარ ტო ფი ნან სუ რი რე სურ სი, არა მედ ინ ტე რე სი ალ-
ტერ ნა ტი უ ლი ინ ვეს ტი ცი ე ბის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად, მაგ რამ მოკ ლე ბუ ლი იყო 
ასეთ შე საძ ლებ ლო ბებს. რაც შე ე ხე ბა 2014-2015 წლებს, ფი ნან სუ რი რე სურ სის 
კვლავ არ სე ბო ბი სა და შე საძ ლებ ლო ბე ბის უც ვლე ლო ბის კვა ლო ბა ზე, ინ ტე რე სი 
ალ ტერ ნა ტი უ ლი ინ ვეს ტი ცი ე ბის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად მათ შე უ ნელ დათ. 

* * *
და სას რულ, დას კვნის სა ხით აღ ვნიშ ნავთ, რომ ქმე დე ბა ნი ფი ნან სუ რი ბაზ-

რის ინ სტი ტუ ცი ო ნა ლუ რი და სხვა სა ხის ინ ფრას ტრუქ ტუ რის გან ვი თა რე ბის მი-
მარ თუ ლე ბით, ალ ტერ ნა ტი უ ლი ინ ვეს ტი რე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბის გა ფარ თო ე-
ბის გათ ვა ლის წი ნე ბის გა რე შე, ნაჩ ქა რე ვი და არა ე ფექ ტიანი აღ მოჩ ნდე ბა.
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ინ კლუ ზი უ რო ბა: ეკო ნო მი კუ რი ზრდი სა და  გან ვი თა რე ბის 

უმნიშვნელო ვა ნე სი ფაქ ტო რი

ელი სო ბე რი ძე
ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის 

სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტის დოქ ტო რან ტი

ბო ლო პე რი ოდ ში მსოფ ლი ოს მრა ვალ ქვე ყა ნა ში უაღ რე სად აქ ტუ-
ა ლუ რი გახ და ინ კლუ ზი უ რი ზრდის პრობ ლე მა. ამას თან და კავ ში რე ბით 
სტა ტი ა ში ყუ რადღ ე ბა გა მახ ვი ლე ბუ ლია ინ კლუ ზი უ რი ზრდის ში ნა არ სზე, 
ინ კლუ ზი უ რი ზრდის ფაქ ტორ თა და ხა სი ა თე ბა სა და ინ კლუ ზი უ რო ბის 
როლ ზე ეკო ნო მი კურ ზრდა სა და გან ვი თა რე ბა ში. სტა ტი ა ში ჯე რო ვა ნი 
ად გი ლი ეთ მო ბა ინ კლუ ზი უ რი ზრდის სპე ცი ფი კუ რო ბას და მნიშ ვნე ლო-
ბას სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ო ბის კე თილ დღე ო ბის ამაღ ლე ბა სა და სა ერ-
თოდ ქვეყ ნის სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კურ პროგ რეს ში. თი თო ე ულ აღ ნიშ ნულ 
პრობ ლე მას თან და კავ ში რე ბით ნაშ რომ ში ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლია ავ ტო რი სე უ-
ლი პო ზი ცი ე ბი და და სა ხუ ლია ადეკ ვა ტუ რი ღო ნის ძი ე ბე ბი. 

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: ინ კლუ ზი უ რი ზრდა; ზრდის ფაქ ტო რე ბი; უმუ-
შევ რო ბა და და საქ მე ბა; უთა ნაბ რო ბა შე მო სავ ლებ ში; სო ცი ა ლუ რი თა ნას-
წო რო ბა; უთა ნას წო რო ბის კო ე ფი ცი ენ ტი; სტრუქ ტუ რუ ლი ტრან სფორ მა-
ცი ა; სა ქარ თვე ლო - 2020. 

ბო ლო წლებ ში, მსოფ ლი ოს სხვა დას ხვა ქვე ყა ნა ში ინ კლუ ზი უ რი ზრდის აუ-
ცი ლებ ლო ბა ზე აქ ტი უ რად მსჯე ლო ბენ. მდგრა დი გან ვი თა რე ბის მიზ ნე ბის ღია 
სა მუ შაო ჯგუ ფის 2015 წლის მდგრა დი გან ვი თა რე ბის 17 მიზ ნი დან მე-8 მი ზა ნი 
სწო რედ მდგრა დი ინ კლუ ზი უ რი ეკო ნო მი კუ რი ზრდის, სრუ ლი და ეფექ ტი ა ნი 
და საქ მე ბის და შე სა ბა მი სი სა მუ შაო ად გი ლე ბის სტი მუ ლი რე ბაა [1]. სა ერ თა შო-
რი სო სა ვა ლუ ტო ფონ დმა (სსფ) 2014 წლის სა მუ შაო პროგ რა მა ში მთა ვარ მიზ-
ნად ინ კლუ ზი უ რი ზრდის უზ რუნ ველ ყო ფა და ა სა ხე ლა [2], უფ რო მე ტიც, გა ერ-
თი ა ნე ბუ ლი ერე ბის ორ გა ნი ზა ცი ის მდგრა დი გან ვი თა რე ბის გან ყო ფი ლე ბის ერ-
თ-ერთ მი ზანს ინ კლუ ზი უ რი და მდგრა დი ეკო ნო მი კუ რი ზრდის და სტა ბი ლუ რი 
სა მუ შა ოს უზ რუნ ველ ყო ფა წარ მო ად გენს [3]. სსფ სა ხელ მწი ფო ებს უფ რო მე ტი 
ინ კლუ ზი უ რი ეკო ნო მი კუ რი ზრდის კენ მო უ წო დებს, ვი ნა ი დან ბევრ ქვე ყა ნა ში 
არა თა ნაბ რად გა და ნა წი ლე ბუ ლი შე მო სავ ლე ბის სა კითხი კვლავ პრობ ლე მად 
რჩე ბა. ფონ დის რე კო მენ და ცი ე ბით სა ხელ მწი ფო ებ მა უნ და გა ა ტა რონ მას ტი-
მუ ლი რე ბე ლი მო ნე ტა რუ ლი და ფის კა ლუ რი პო ლი ტი კა, სტრუქ ტუ რუ ლი რე-
ფორ მე ბი, რაც უზ რუნ ველ ყოფს ეკო ნო მი კურ ზრდას [4]. დი დი ოცე უ ლის (G20) 
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შეხ ვედ რა ზე ლი დე რებ მა აღ ნიშ ნეს, რომ მო სახ ლე ო ბამ ჯერ კი დევ უნ და მი ი ღოს 
გლო ბა ლუ რი ეკო ნო მი კის აღ დგე ნის პრო ცე სებ ში მო ნა წი ლე ო ბა, ხო ლო დიდ მა 
ოცე ულ მა უნ და იბ რძო ლოს არამ ხო ლოდ ძლი ერ, მდგრად და და ბა ლან სე ბულ 
ზრდა ზე, არა მედ უფ რო ინ კლუ ზი ურ ზრდა ზე, რაც მო სახ ლე ო ბის ნი ჭის უკე თეს 
მო ბი ლი ზე ბას მო ახ დენს [5].

1950-1970 წლებ ში ეკო ნო მი კურ ზრდა სა, სი ღა რი ბე სა და უთა ნას წო რო ბას 
შო რის და მო კი დე ბუ ლე ბა კუზ ნე ცის [6] და სო ლო უს [7] მო დე ლებს ეფუძ ნე ბო და. 
სა ხელ მწი ფოს პირ და პირ მა ჩა რე ვამ გან ვი თა რე ბის პრო ცეს ში და მსოფ ლიო ბან-
კის დახ მა რე ბამ ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი და კა პი ტა ლუ რი სამ შე ნებ ლო პრო ექ ტე-
ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა ში, წარ მოქ მნა იმის მო ლო დი ნი, რომ კა პი ტა ლის ტურ ეკო-
ნო მი კას ეკო ნო მი კუ რი ზრდის, სა ერ თა შო რი სო ჩარ თუ ლო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა 
და სი ღა რი ბის შემ ცი რე ბა შე უძ ლი ა, რო გორც ეს მის კონ კუ რენტ სო ცი ა ლის ტებს 
შე ეძ ლოთ. 1970-ი ა ნი წლე ბის შუა ხა ნებ ში, ეკო ნო მის ტე ბის თვის ეს მო ლო დი ნე-
ბი უი მე დო აღ მოჩ ნდა. კერ ძოდ, რამ დე ნი მე ქვე ყა ნა შე მო სავ ლე ბის გა ნა წი ლე ბა 
სტა ბი ლუ რად უა რეს დე ბო და. რთუ ლი იყო იმის აღ მო ჩე ნა, რომ თა ნას წო რო ბის 
გე ნე რი რე ბის პრო ცე სე ბი მსოფ ლიო ეკო ნო მი კა ში ან გან ვი თა რე ბა დი ქვეყ ნე ბის 
უმე ტეს ნა წილ ში, იარ სე ბებ და. ამ წა რუ მა ტებ ლო ბამ კე ინ ზი ა ნე ლებ სა და მო ნე-
ტა რის ტებს შო რის დე ბა ტე ბი გა მო იწ ვი ა. კე ინ ზი ა ნე ლე ბის აზ რით, შე მო სავ ლე-
ბის გა ნა წი ლე ბას მი ზან მი მარ თუ ლი პო ლი ტი კა სჭირ დე ბო და, ხო ლო მო ნე ტა-
რის ტე ბი ამ ტკი ცებ დნენ, რომ სა ხელ მწი ფოს არა ე ფექ ტუ რი ჩა რე ვა სწრაფ ეკო-
ნო მი კურ ზრდას და აბ რკო ლებ და. 

1970-1980 წლებ ში მო ნე ტა რიზ მის და ახა ლი კლა სი კუ რი ეკო ნო მი კუ რი თე-
ო რი ის წარ მო შო ბამ გან ვი თა რე ბის და სი ღა რი ბის შე სუს ტე ბის მო ლო დი ნი, დი ვი-
დენ დე ბის გაზ რდით ჩა ა ნაც ვლა, რაც ვა შინ გტო ნის კონ სენ სუ სის ეკო ნო მი კუ რი 
პო ლი ტი კე ბის გა მო ყე ნე ბით წარ მო იშ ვა. 1990-ი ან წლებ ში აღ ნიშ ნუ ლი სტრა-
ტე გი ის წა რუ მა ტებ ლო ბამ, ახა ლი ინ სტი ტუ ცი უ რი ეკო ნო მი კის წარ მო შო ბამ და 
მსოფ ლიო ბან კზე, სსფ-ზე გან ვი თა რე ბა დი ქვეყ ნე ბის მთავ რო ბე ბის, სა ერ თა შო-
რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის, არა სამ თვრო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის, უნი ვერ სი ტე ტე ბის 
და სა ერ თა შო რი სო სა ფი ნან სო ინ სტი ტუ ტე ბის (IFI) ზე წო ლის შე დე გად, წინ წა-
მო ი წია უთა ნას წო რო ბის და სი ღა რი ბის შემ ცი რე ბის აუ ცი ლებ ლო ბის სა კითხ ი. 
1990-ი ა ნი და 2000-ი ა ნი წლე ბის და საწყ ის ში ვა შინ გტო ნის კონ სენ სუ სის ლო გი-
კამ დო მი ნან ტის ფუნ ქცია და კარ გა და მსოფ ლიო ბან კის პო ლი ტი კას გა მო ე თი შა. 
დღეს უკ ვე დო მი ნი რებ ს ე.წ. „ინკლუზიური ზრდის პა რა დიგ მა“ [8].

ინ კლუ ზი უ რი ზრდის არ სი

ინ კლუ ზი უ რი ზრდის ერ თი ა ნი გან მარ ტე ბა არ არ სე ბობს, თუმ ცა მიზ ნე ბი 
ყველ გან სა ერ თო ა. საწყ ის ეტაპ ზე ინ კლუ ზი უ რი ზრდის არ სის გა გე ბა მნიშ ვნე-
ლო ვა ნი ა, ვი ნა ი დან უფ რო ად ვი ლია მიზ ნე ბის და სახ ვა და მა თი შემ დგო მი გან-
ხორ ცი ე ლე ბა. ინ კლუ ზი ურ ზრდას ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, სა ერ თა შო რი სო ინ სტი ტუ-
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ტე ბი და დო ნო რე ბი სხვა დას ხვა ნა ი რად გან მარ ტა ვენ. არ სე ბობს მრა ვა ლი ხედ ვა 
იმის შე სა ხებ, თუ რას ნიშ ნავს ინ კლუ ზი უ რი ზრდა პრაქ ტი კა ში, მა შინ რო დე საც 
მიდ გო მის გზე ბი სხვა დას ხვა ა. ზო გა დი მიდ გო მა ასე თი ა: ინ კლუ ზი ურ მა ზრდამ 
უნ და შე ამ ცი როს სი ღა რი ბე და უთა ნას წო რო ბა, უზ რუნ ველ ყოს მო სახ ლე ო ბის 
კე თილ დღე ო ბა და მაქ სი მა ლუ რი ჩარ თუ ლო ბა. თუმ ცა, რი გი სა ერ თა შო რი სო 
ორ გა ნი ზა ცია ინ კლუ ზი ურ ზრდას გან სხვა ვე ბუ ლად გა ნი ხი ლავს. მსოფ ლიო ბან-
კის შე ფა სე ბით, ზრდა ინ კლუ ზი უ რი ა, თუ ის უზ რუნ ველ ყოფს ღა რიბ თა პი რო-
ბე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბას და მათ აქ ტი ურ ჩარ თუ ლო ბას ეკო ნო მი კურ აქ ტი ვო ბა ში. 
იმი სათ ვის, რომ ზრდა იყოს ინ კლუ ზი უ რი, უნ და გა ი ზარ დოს წარ მო ე ბა და შე-
იქ მნას ახა ლი სა მუ შაო ად გი ლე ბი. აზი ის გან ვი თა რე ბის ბან კის გან მარ ტე ბით, 
ეკო ნო მი კუ რი ზრდა ინ კლუ ზი უ რი ა, თუ იქ მნე ბა შე საძ ლებ ლო ბე ბი და იზ რდე ბა 
სა ზო გა დო ე ბის ჩარ თუ ლო ბა ეკო ნო მი კურ აქ ტი ვო ბა ში [9]. ეკო ნო მი კუ რი თა ნამ-
შრომ ლო ბი სა და გან ვი თა რე ბის ორ გა ნი ზა ცია (OECD) გან მარ ტავს, რომ ინ კლუ-
ზი ურ ზრდას მა შინ აქვს ად გი ლი, რო დე საც სა ზო გა დო ე ბის კე თილ დღე ო ბის 
მაჩ ვე ნე ბე ლი, გარ და შე მო სავ ლი სა, გა უმ ჯო ბეს და [10]. ასე ვე, გა ე როს გან ვი თა-
რე ბის პროგ რა მა (UNDP) ინ კლუ ზი ურ ზრდას თა ნას წო რო ბას თან ერ თად გა ნი ხი-
ლავს [9]. ევ რო პის კო მი სი ის გან მარ ტე ბით, ინ კლუ ზი უ რი ზრდა ნიშ ნავს უფ რო 
მეტ და საქ მე ბას, გან სა კუთ რე ბით ქა ლე ბის თვის, ახალ გაზ რდე ბი სა და ასა კო ვა ნი 
ადა მი ა ნე ბის თვის, შრო მის ბაზ რის მო დერ ნი ზე ბას, ინ ვეს ტი ცი ებს ადა მი ან -კა პი-
ტალ ში და ეკო ნო მი კუ რი ზრდის შე დე გად მი ღე ბუ ლი სარ გებ ლის ხელ მი საწ ვდო-
მო ბას (Europe Comission). ინ კლუ ზი უ რი ზრდის პო ლი ტი კის სა ერ თა შო რი სო 
ცენ ტრი მი იჩ ნევს, რომ ინ კლუ ზი უ რი ზრდა არის, ეკო ნო მი კურ ზრდას თან ერ-
თად, სი ღა რი ბის დო ნის და უთა ნას წო რო ბის შემ ცი რე ბა, მო სახ ლე ო ბის აქ ტი ური 
ჩარ თუ ლო ბა ეკო ნო მი კურ პრო ცე სებ ში და შე საძ ლებ ლო ბე ბის გა ფარ თო ე ბა [11]. 

გა ე როს გან ვი თა რე ბის პროგ რა მის (UNDP) მთა ვარ მა ეკო ნო მის ტმა ინ კლუ-
ზი უ რი ზრდის სა ერ თო მა ხა სი ა თებ ლე ბი და ა სა ხე ლა. კერ ძოდ, ინ კლუ ზი უ რი 
ზრდა ა, თუ ის ხდე ბა იმ სექ ტორ ში, სა დაც ჩარ თულ ნი არი ან ყვე ლა ზე ღა რი ბე ბი 
(მაგ. სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა), ხდე ბა იქ, სა დაც ცხოვ რო ბენ ღა რი ბე ბი (მაგ. შე და-
რე ბით ნაკ ლე ბად გან ვი თა რე ბუ ლი ტე რი ტო რი ე ბი), ხდე ბა თუ და ფუძ ნე ბუ ლია 
იმ ფაქ ტო რე ბის გა მო ყე ნე ბა ზე, რო მელ საც ღა რი ბე ბი ფლო ბენ (მაგ. არაკ ვა ლი-
ფი ცი უ რი მუ შა ხე ლი) და ამ ცი რებს იმ სა მომ ხმა რებ ლო ფა სებს, რა საც მეტ წი ლად 
ღა რი ბე ბი მო იხ მა რენ [12]. 

ეკო ნო მი კუ რი თა ნამ შრომ ლო ბი სა და გან ვი თა რე ბის ორ გა ნი ზა ცი ამ (OECD) 
ის სა მი პრობ ლე მა და ა სა ხე ლა, რა საც რე კორ დუ ლად მა ღა ლი ეკო ნო მი კუ რი 
ზრდის ტემ პიც კი ვერ დაძ ლევს. ეს პრობ ლე მე ბი ა: სი ღა რი ბე, უმუ შევ რო ბა, 
უთა ნას წო რო ბა.

2015 წლის მსოფ ლიო სი ღა რი ბის უახ ლე სი მო ნა ცე მე ბის მი ხედ ვით, სა ერ-
თა შო რი სო სი ღა რი ბის ზღვარს ქვე მოთ 706 მლნ ადა მი ა ნი ცხოვ რობს (დღე ში 
1.90 აშშ დო ლა რი შე მო სავ ლით). ამ მო ნა ცე მე ბით, მსოფ ლიო მო სახ ლე ო ბის 
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9.6% ღა რი ბია [13].უ კი დუ რე სი სი ღა რი ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი და ღა რიბ თა რა ო დე-
ნო ბა მსოფ ლი ოს მას შტა ბით, 1990 წლი დან მო ყო ლე ბუ ლი, სტა ბი ლუ რად მცირ-
დე ბო და (გრა ფი კი 1). მსოფ ლიო ბან კის ერ თ-ერთ მთა ვა რი მი ზა ნი უკი დუ რე სი 
სი ღა რი ბის დაძ ლე ვა ა. კერ ძოდ, მსოფ ლიო ბან კი 2030 წლის თვის სი ღა რი ბის 
ზღვარს მიღ მა მცხოვ რე ბის ადა მი ა ნე ბის (დღი უ რი 1.25 დო ლა რი) 3%-ით შემ-
ცი რე ბას ისა ხავს მიზ ნად (WB Group, 2013). თუმ ცა, უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ აღ-
ნიშ ნუ ლი მიზ ნის მიღ წე ვა არ სე ბუ ლი ეკო ნო მი კუ რი ზრდის ტემ პის პი რო ბებ ში 
რთუ ლი იქ ნე ბა.

გრაფიკი 1. სიღარიბის დონე მსოფლიოში [14]

ეკო ნო მი კუ რი ზრდა სი ღა რი ბეს სა მუ შაო ად გი ლე ბის ზრდით ამ ცი რებს. 
თუმ ცა, უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ ბო ლო ათ წლე უ ლის გან მავ ლო ბა ში, ეკო ნო მი კურ-
მა ზრდამ სა მუ შაო ად გი ლე ბის შე სა ბა მი სი ზრდა არ გა მო იწ ვი ა. მა გა ლი თად, 
1980-ი ან წლებ ში მთლი ა ნი ში გა პრო დუქ ტის (მშპ) 3%-ი ან მა ზრდამ სა მუ შაო 
ად გი ლე ბი მხო ლოდ 1%-ით გა ზარ და. 1990-ი ან წლებ ში კი იგი ვე მაჩ ვე ნებ ლის 
მი სა ღე ბად მშპ-ის 8%-ით გაზ რდა გახ და სა ჭი რო. 2015 წელს მსოფ ლიო ეკო-
ნო მი კა 3.1%-ით გა ი ზარ და, ხო ლო სსფ-ის (IMF)2016-2017 წლის პროგ ნო ზით 
შე სა ბა მი სად 3.4 და 3.6%-ი ა ნი ზრდა არის ნა ვა რა უ დე ბი [15]. მსოფ ლიო ეკო-
ნო მი კუ რი ზრდის შე ნე ლე ბა ძი რი თა დად გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებ ში შექ მნი ლი 
სი ტუ ა ცი ით არის გა მოწ ვე უ ლი. შე სუს ტე ბულ მა მსოფ ლიო ეკო ნო მი კამ გლო ბა-
ლუ რი უმუ შევ რო ბის ზრდა გა მო იწ ვი ა. 2015 წელს უმუ შე ვარ თა რიცხ ვმა 197.1 
მლნ ადა მი ანს მი აღ წია და ამით წი ნა წლის მო ნა ცე მებს 1 მლნ-ით, ხო ლო კრი-
ზი სამ დე პე რი ოდს,27 მლნ-ით გა და ა ჭარ ბა (გრა ფი კი 2). შე სუს ტე ბულ მა მსოფ-
ლიო ეკო ნო მი კამ შრო მის ბა ზარ ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი ზე გავ ლე ნა იქო ნი ა. უახ ლე სი 
პროგ ნო ზე ბის მი ხედ ვით, მსოფ ლი ო ში უმუ შე ვარ თა რიცხ ვი 2016 წელს 2.3 მლნ 
ადა მი ა ნით, ხო ლო 2017 წელს, 1.1 მლნ ადა მი ა ნით გა იზ რდე ბა. გან ვი თა რე ბა დი 
ბაზ რის მქო ნე ქვეყ ნებ ში კი უმუ შე ვარ თა რა ო დე ნო ბა კი 2.4 მლნ-ით გა იზ რდე ბა. 
გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ ში აღ ნიშ ნუ ლი ციფ რი ოდ ნავ შემ ცირ დე ბა (შრო მის სა-
ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ა) [16].
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გრაფიკი 2. უმუშევრობა მსოფლიოში [14]

შე მო სავ ლე ბის უთა ნას წო რო ბა, არ სე ბი თად, ინ დი ვი დუ ა ლუ რი ეკო ნო-
მი კუ რი საქ მი ა ნო ბის ბუ ნებ რი ვი შე დე გი ა. გან ვი თა რე ბუ ლი და გან ვი თა რე ბა დი 
ქვეყ ნე ბის უმე ტე სო ბის თვის, უთა ნას წო რო ბა გავ ლე ნას ახ დენს მო სახ ლე ო ბის 
სო ცი ა ლურ სტა ტუს ზე, მოხ მა რე ბის სტრუქ ტუ რა სა და ჯან მრთე ლო ბა ზე. თა ნა-
მედ რო ვე ეკო ნო მი კუ რი თე ო რი ე ბი ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის თვის უთა ნას წო-
რო ბის გარ კვე ულ დო ნის აუ ცი ლებ ლო ბის სა კითხს იზი ა რებს, თუმ ცა, ამი სათ ვის 
მო სახ ლე ო ბის შე მო სავ ლე ბიც უნ და იზ რდე ბო დეს. ბევრ ქვე ყა ნა ში, ბო ლო რამ-
დე ნი მე წლის გან მავ ლო ბა ში, მო სახ ლე ო ბის შე მო სავ ლე ბი არ გაზ რდი ლა, ხო ლო 
ზღვა რი მდიდ რებ სა და ღა რი ბებს შო რის, უფ რო გა ფარ თოვ და. გაზ რდი ლი შე-
მო სავ ლე ბი და უთა ნას წო რო ბა სიმ დიდ რე ში პო ლი ტი კის გამ ტა რებ ლე ბი სათ ვის 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა კითხ ი ა. თით ქმის ყვე ლა სფე რო ში, იქ ნე ბა ეს გა ნათ ლე ბის დო-
ნე, სი ცოცხ ლის ხან გრძლი ვო ბა თუ და საქ მე ბის პერ სპექ ტი ვე ბი, წარ მა ტე ბა არაპ-
რო პორ ცი უ ლად არის გა ნა წი ლე ბუ ლი სო ცი ო -ე კო ნო მი კუ რი სტა ტუ სის, სიმ დიდ-
რის, სქე სის, ასა კის და საცხ ოვ რე ბე ლი ად გი ლის მი ხედ ვით. უთა ნას წო რო ბის 
გა ფარ თო ე ბა ეკო ნო მი კის პრინ ცი პებს, ეკო ნო მი კურ ზრდას და სა ზო გა დო ე ბის 
ნდო ბას გარ კვე ულ რის კებს უქ მნის. უფ რო მე ტიც, ამან შე საძ ლოა დე მოკ რა ტი-
ულ პრო ცეს საც გარ კვე უ ლი პრობ ლე მე ბი შე უქ მნას, ვი ნა ი დან ხალ ხი შე საძ ლოა 
გა მო ე თი შოს ყვე ლა ფერს, თუ იგ რძნო ბენ რომ მთავ რო ბე ბი არ მუ შა ო ბენ და არ 
ზრუ ნა ვენ მათ ზე. უთა ნას წო რო ბის ზრდა გავ ლე ნას ახ დენს იმა ზე, თუ რო გორ 
იმოქ მე დებს ეკო ნო მი კუ რი ზრდა სა ზო გა დო ე ბის კე თილ დღე ო ბა სა და სი ღა რი-
ბე ზე. თა ნას წო რო ბას სი ღა რი ბის შემ ცი რე ბას უწყ ობს ხელს. მსოფ ლიო ბან კის 
კვლე ვის მი ხედ ვით, თა ნას წო რო ბის შემ თხვე ვა ში შე მო სავ ლე ბის 1%-ით გაზ რდა 
სი ღა რი ბის მაჩ ვე ნე ბელს 4.3%-ით შე ამ ცი რებს, მა შინ რო დე საც უთა ნას წო რო ბის 
შემ თხვე ვა ში 0.6%-ით შემ ცირ დე ბა [17 გვ.14]. გარ და ამი სა, უთა ნას წო რო ბამ 
შე საძ ლოა ფი ნან სუ რი კრი ზი სის პო ტენ ცი ა ლი გა აძ ლი ე როს, გა მო იწ ვი ოს პო ლი-
ტი კუ რი და ეკო ნო მი კუ რი არას ტა ბი ლუ რო ბა, რაც თა ვის თა ვად სა ინ ვეს ტი ციო 
გა რე მო ზე უარ ყო ფი თად აი სა ხე ბა. უთა ნას წო რო ბის პი რო ბებ ში მთავ რო ბას გა-
უ ჭირ დე ბა რთუ ლი, მაგ რამ მნიშ ვნე ლო ვა ნი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბა გარ კვე-
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უ ლი შო კე ბის დროს. უთა ნას წო რო ბამ შე საძ ლოა გა მო იწ ვი ოს ღა რი ბი ფე ნე ბის 
ფი ნან სებ თან ხელ მი უწ ვდომ ლო ბა და შე სა ბა მი სად, გა ნათ ლე ბა სა და სა მე წარ მეო 
საქ მი ა ნო ბა ში ინ ვეს ტი ცი ე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბის შემ ცი რე ბა [18]. უთა ნას წო რო-
ბის ზრდის, ეკო ნო მი კუ რი და პო ლი ტი კუ რი არას ტა ბი ლუ რო ბის, უმუ შევ რო ბის 
მა ღა ლი დო ნის და არ სე ბუ ლი ეკო ნო მი კუ რი ზრდის ტენ დენ ცი ის, სა ზო გა დო ე-
ბის კე თილ დღე ო ბის და მდგრა დი გან ვი თა რე ბის წა რუ მა ტე ბე ლი გა მოც დი ლე ბის 
ფონ ზე, დე ბა ტე ბი ინ კლუ ზი უ რი ზრდის შე სა ხებ უფ რო და უფ რო მეტ ყუ რადღ-
ე ბას იქ ცევს. მა გა ლი თად, აზი ა შის წრაფ ეკო ნო მი კურ ზრდას სი ღა რი ბის მნიშ-
ვნე ლო ვა ნი შემ ცი რე ბა ახ ლდა, თუმ ცა, ამა ვე დროს მნიშ ვნე ლოვ ნად გა ი ზარ და 
შე მო სავ ლე ბის უთა ნას წო რო ბა. შე სა ბა მი სად, აზი ის ზო გი ერ თი ქვეყ ნის გა მოც-
დი ლე ბა გვიჩ ვე ნებს, რომ მდიდ რე ბი უფ რო სწრა ფად მდიდ რდე ბი ან, ვიდ რე ღა-
რი ბე ბი. ამ გად მო სა ხე დი დან, ეკო ნო მი კუ რი ზრდა აზი ა ში, არ იყო საკ მა რი სად 
ინ კლუ ზი უ რი [12]. სხვა რე გი ო ნებ თან შე და რე ბით, აზი ის ეკო ნო მი კას წრა ფად 
იზ რდე ბო და. სწრა ფი ტემ პით გა ი ზარ და მშპმო სახ ლე ო ბის ერთ სულ ზე (1970-ი-
ან წლებ ში - 0.6%, 1980-ი ან წლებ ში - 3.2%, 1990-ი ან წლებ ში - 3.3%, 2000-ი ან 
წლებ ში - 5%). ბო ლო ორი ათ წლე უ ლის გან მავ ლო ბა ში კი უთა ნას წო რო ბა აზი-
ის 14 ქვეყ ნი დან 11 ქვე ყა ნა ში გა ი ზარ და. მი უ ხე და ვად მო სახ ლე ო ბის მუდ მი ვი 
ზრდი სა, ბო ლო 25 წლის გან მავ ლო ბა ში, აზი ა- წყნა რი ოკე ა ნის რე გი ონ ში და ახ-
ლო ე ბით 712 მლნ ადა მი ან მა გა და ლა ხა სი ღა რი ბის ზღვა რი, რაც მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
მიღ წე ვა ა. 1980-ი ან წლე ბის და საწყ ის ში, აღ ნიშ ნუ ლი რე გი ო ნი მსოფ ლი ოს ღა-
რიბ თა 87%-ს იტევ და, დღეს კი ეს ციფ რი 67%-მდე შემ ცირ და, რაც იმას ნიშ ნავს, 
რომ აზია კვლავ მსოფ ლი ოს ღა რიბ თა 2/3-ის ად გილ სამ ყო ფე ლად რჩე ბა. მი უ ხე-
და ვად დაჩ ქა რე ბუ ლი ეკო ნო მი კუ რი ზრდი სა, სამ ხრეთ აზი ა ში შემ ცი რე ბუ ლია 
სი ღა რი ბის დო ნის კლე ბის ტემ პი [12]. ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტის ტი კა გვიჩ ვე ნებს, 
რომ 1820 წლი დან 1990 წლამ დე მსოფ ლი ო ში უთა ნას წო რო ბა სტა ბი ლუ რად იზ-
რდე ბო და, ხო ლო 1990 წლი დან, უთა ნას წო რო ბა შე მო სა ვალ სა და მოხ მა რე ბა ში 
მნიშ ვნე ლოვ ნად მცირ დე ბა. ასე თი შემ ცი რე ბა ,ინ დუს ტრი უ ლი რე ვო ლუ ცი ის შემ-
დეგ, პირ ვე ლად მოხ და, რაც გან პი რო ბე ბუ ლი იყო მრა ვალ რიცხ ო ვან ქვე ყა ნა ში 
(გან სა კუთ რე ბით ჩი ნეთ სა და ინ დო ეთ ში) შე მო სავ ლე ბის გაზ რდით. 1988-1998 
წლებ ში ჯი ნის ინ დექ სი 34-დან 40-მდე გა ი ზარ და. მას შემ დეგ, უთა ნას წო რო ბა 
ზო მი ე რად მცირ დე ბო და და 2013 წელს 62.5 ნიშ ნუ ლამ დე შემ ცირ და, რო დე-
საც 2008 წელს 66.8 იყო [19]. უთა ნას წო რო ბის ზრდა, ეკო ნო მი კურ ზრდა ზე, 
სი ღა რი ბის შემ ცი რე ბის გავ ლე ნას ასუს ტებს და არის მო საზ რე ბა, რომ მა ღა ლი 
დო ნის უთა ნას წო რო ბა უარ ყო ფი თად აი სა ხე ბა ეკო ნო მი კურ ზრდა სა და სა მო-
მავ ლო გან ვი თა რე ბის პერ სპექ ტი ვებ ზე. პო ლი ტი კის გამ ტა რებ ლე ბი და მეც ნი ე-
რე ბი უთა ნას წო რო ბის ევო ლუ ცი ის სა კითხს დიდ ყუ რადღ ე ბას უთ მო ბენ. უფ რო 
მე ტიც, უთა ნას წო რო ბას დი დი რე ცე სი ის (2007) ერ თ-ერთ მი ზე ზად და შე დე გა-
დაც მო იხ სე ნი ე ბენ [20]. ფი ნან სურ კრი ზისს ევ რო პა ში ეკო ნო მი კის სტაგ ნა ცია 
მოჰ ყვა, შე დე გად გა ი ზარ და უთა ნას წო რო ბა. მკა ფიო გახ და თუ რამ დე ნად არის 
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და მო კი დე ბუ ლი სა ზო გა დო ე ბა უმუ შევ რო ბა სა და და საქ მე ბის შე საძ ლებ ლო ბებ-
ზე [20]. უთა ნას წო რო ბა ევ რო პა ში 1996-2000 წლებ ში 15 ქვეყ ნი დან 9 ქვე ყა ნა ში, 
2000-2007 წლებ ში - 10 ქვე ყა ნა ში და 2007-2011 წლებ ში - 8 ქვე ყა ნა ში შემ ცირ და, 
რაც იმა ზე მი უ თი თებს, რომ კლე ბის ტემ პი შე ნე ლე ბუ ლია [20]. უთა ნას წო რო ბის 
ერ თ-ერ თი გან მსაზღ ვრე ლი ინ დექ სი - ჯი ნის კო ე ფი ცი ენ ტი 2007-2011 წლებ ში 
ევ რო პა ში 1%-ით გა ი ზარ და (30 ქვე ყა ნა). ყვე ლა ზე მკვეთ რად ჯი ნის ინ დექ სი 
და ე ცა ის ლან დი ა ში, რუ მი ნეთ ში, ჩე ხეთ სა და ბულ გა რეთ ში (Wennberg,Ehrling, 
2014). ევ რო პის კო მი სი ამ ის მი ზე ზე ბი და ა სა ხე ლა, თუ რა ტომ არის ინ კლუ ზი უ-
რი ზრდა ევ რო პის თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნი და სა ჭი რო. ეს მი ზე ზე ბი ა: სა მუ შაო ძა-
ლის რა ო დე ნო ბის შემ ცი რე ბა, და საქ მე ბის და ბა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი (63% - ქა ლე ბი, 
76% - მა მა კა ცე ბი), ასა კო ვან ადა მი ა ნებ ში (46% - ევ რო პა ში, აშ შ-სა და ია პო ნი ა ში 
- 62%), ახალ გაზ რდებ ში უმუ შევ რო ბის მა ღა ლი დო ნე (21%-ზე მე ტი) და გა ნათ-
ლე ბის დო ნე (80 მლნ-ზე მეტ ადა მი ანს არ აქვს უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბა, მა შინ 
რო დე საც 2020 წლის თვის 16 მლნ-ზე მე ტი სა მუ შაო ად გი ლი მო ითხ ოვს გა ნათ-
ლე ბის უმაღ ლეს დო ნეს და მა ღალ კვა ლი ფი კა ცი ას) (Europe Comission). 

მთლი ა ნო ბა ში შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ ინ კლუ ზი ურ ეკო ნო მი კურ ზრდას 
ფარ თო სა ზო გა დო ე ბის თვის მო აქვს სარ გე ბე ლი, მას თან ახ ლავს სი ღა რი ბის და 
უთა ნას წო რო ბის შემ ცი რე ბა, ხელ მი საწ ვდო მო ბა და შე საძ ლებ ლო ბე ბის ზრდა. 
ინ კლუ ზი უ რი ზრდის შე დე გად ყვე ლას უნ და ჰქონ დეს შე საძ ლებ ლო ბა მი ი ღოს 
სარ გე ბე ლი ეკო ნო მი კუ რი ზრდის გან. გარ და ამი სა, ინ კლუ ზი უ რი ზრდა უნ-
და უზ რუნ ველ ყოფ დეს მო სახ ლე ო ბის მაქ სი მა ლურ ჩარ თუ ლო ბას ეკო ნო მი კურ 
პრო ცე სებ ში. ეკო ნო მი კუ რი ზრდის შე ნარ ჩუ ნე ბის თვის ინ კლუ ზი უ რო ბა აუ-
ცი ლე ბე ლი პი რო ბა ა. ინ კლუ ზი უ რი ზრდის იდე ა, რომ ყვე ლა მო ქა ლა ქეს უნ და 
გა აჩ ნდეს ღი რე ბუ ლი ცხოვ რე ბის პი რო ბე ბი, ცხა დი ა. თუმ ცა, ბევ რი შე იძ ლე ბა 
იკა მა თო იმა ზე, თუ რამ დე ნად შე საძ ლე ბე ლი ამ იდე ის პრაქ ტი კა ში სწო რად გან-
ხორ ცი ე ლე ბა. 

 ინ კლუ ზი უ რი ზრდის მიღ წე ვის გზე ბი

ინ კლუ ზი უ რი ზრდის მიღ წე ვის გზა სხვა დას ხვაა და თი თო ე უ ლი ქვე ყა ნა 
და მო უ კი დებ ლად ად გენს პრი ო რი ტე ტებს, თუმ ცა, აზი ის გან ვი თა რე ბის ბან კი იმ 
სამ ძი რი თად კომ პო ნენტს გა მო ყოფს, რო მე ლიც ინ კლუ ზი უ რი ზრდის სტრა ტე-
გი ის გა ნუ ყო ფე ლი ნა წი ლია [21]: 

• მა ღა ლი, ეფექ ტი ა ნი და მდგრა დი ეკო ნო მი კუ რი ზრდა, რა მაც უნ და უზ-
რუნ ველ ყოს პრო დუქ ტი უ ლი სა მუ შაო ად გი ლე ბი და ეკო ნო მი კუ რი შე საძ ლებ-
ლო ბე ბი;

• სო ცი ა ლუ რი ჩარ თუ ლო ბა, რა მაც უნ და უზ რუნ ველ ყოს თა ნა ბა რი ხელ-
მი საწ ვდო მო ბა ეკო ნო მი კურ შე საძ ლებ ლო ბებ თან (ხელ მი საწ ვდო მი გა ნათ ლე ბა, 
ჯან დაც ვა და ინ ფრას ტრუქ ტუ რა);
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• სო ცი ა ლუ რი დაც ვა, რაც მნიშ ვნე ლო ვა ნია ღა რი ბი მო სახ ლე ო ბის და სა-
ცა ვად.

სსფ-ის ერ თ-ერ თი კვლე ვით დად გინ და, რომ ფის კა ლუ რი ხარ ჯე ბი ჯან დაც-
ვა ში, გა ნათ ლე ბა სა და სო ცი ა ლურ დაც ვა ში ეკო ნო მი კურ ზრდას უფ რო ინ კლუ-
ზი ურს ხდის [22] .

გარ და ზე მოხ სე ნე ბუ ლი სა, არ სე ბობს სხვა კომ პო ნენ ტე ბიც, რა მაც შე საძ-
ლოა უზ რუნ ველ ყოს ეკო ნო მი კის ინ კლუ ზი უ რი ზრდა. ეს კომ პო ნენ ტე ბი შე საძ-
ლე ბე ლია იყოს: პრო დუქ ტი უ ლი და საქ მე ბა და სა მუ შაო ად გი ლე ბი, ეკო ნო მი კუ-
რი ტრან სფორ მა ცი ა, ინ ვეს ტი ცი ე ბი ადა მი ან -კა პი ტალ ში, პროგ რე სუ ლი ფის კა-
ლუ რი პო ლი ტი კა, სო ცი ა ლუ რი დაც ვა, არა დის კრი მი ნა ცი უ ლი მიდ გო მა (სო ცი ა-
ლუ რი ჩარ თუ ლო ბა და მო ნა წი ლე ო ბა), ძლი ე რი ინ სტი ტუ ტე ბი და სხვა. 

და საქ მე ბა და ახა ლი სა მუ შაო ად გი ლე ბი  სი ღა რი ბი დან გა მოს ვლის და 
ინ კლუ ზი უ რი ზრდის ხელ შეწყ ო ბის მთა ვა რი სა შუ ა ლე ბა ა. მსოფ ლიო ბან კის 
2013 წლის მსოფ ლიო გან ვი თა რე ბის ან გა რი შის მი ხედ ვით, ზო გი ერ თი ქვეყ ნის-
თვის ,ე კო ნო მი კურ ზრდას თან და კავ ში რე ბუ ლი პო ლი ტი კუ რი დო კუ მენ ტე ბის 
გარ და, მნიშ ვნე ლო ვა ნია ჰქონ დეს და საქ მე ბის სტრა ტე გი ა .აღ ნიშ ნუ ლი იქე დან 
გა მომ დი ნა რე ობს, რომ ეკო ნო მი კუ რი ზრდის სტრა ტე გი ამ შე საძ ლოა ყუ რადღ-
ე ბის მიღ მა და ტო ვოს ისე თი კონ კრე ტუ ლი სა კითხ ე ბი, რო გო რი ცა ა: ქალ თა და 
ასა კო ვან ადა მი ან თა და საქ მე ბა, და საქ მე ბა პა ტა რა ქა ლა ქებ ში, სოფ ლებ ში და 
ა.შ. და საქ მე ბა მო სახ ლე ო ბის ცხოვ რე ბის დო ნის ამაღ ლე ბის და ქვე ყა ნა ში სი-
ღა რი ბის დაძ ლე ვის ერ თ-ერ თი მთა ვა რი გზა ა. სა მუ შაო ად გი ლე ბის ნაკ ლე ბო-
ბა ამ ცი რებს მო სახ ლე ო ბის კე თილ დღე ო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის შე საძ ლებ ლო ბას. 
მთავ რო ბამ ეკო ნო მი კუ რი ზრდას ისეთ სექ ტო რებ ში უნ და შე უწყ ოს ხე ლი, სა დაც 
და საქ მე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბი გაჩ ნდე ბა. ეკო ნო მი კუ რი თა ნამ შრომ ლო ბი სა და 
გან ვი თა რე ბის ორ გა ნი ზა ცია (OECD) მთავ რო ბებს მო უ წო დებს მხა რი და უ ჭი რონ 
რო გორც მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზ ნესს, ასე ვემ სხვილ კომ პა ნი ებს იმი სათ ვის, რომ 
შექ მნან და საქ მე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბი [23].

ზო გი ერ თი გან ვი თა რე ბა დი ქვეყ ნი სათ ვის, ინ კლუ ზი უ რი ზრდის მი საღ წე-
ვად პრო დუქ ტი უ ლი ე კო ნო მი კუ რი აქ ტი ვო ბის (სტრუქ ტუ რუ ლი ტრან სფორ მა-
ცი ა) გან ხორ ცი ე ლე ბაა სა ჭი რო. ეკო ნო მი კუ რი ტრან სფორ მა ცია ეკო ნო მი კუ რი 
ზრდის ერ თ-ერ თი სა ფუძ ვე ლი ა, რომ ლის დრო საც ახა ლი მა ღალ პრო დუქ ტი უ ლი 
დარ გე ბის შექ მნა და სა მუ შაო ძა ლის და ბალ პრო დუქ ტი უ ლი და მა ღალ პრო დუქ-
ტი ულ აქ ტი ვო ბა ში გა დაყ ვა ნა ხდე ბა. ეკო ნო მი კუ რი ტრან სფორ მა ცია ამ ცი რებს 
ქვეყ ნის და მო კი დე ბუ ლე ბას რო მე ლი მე კონ კრე ტუ ლი სექ ტო რის მი მართ და შე-
სა ბა მი სად ზრდის სტა ბი ლუ რო ბას. ინ კლუ ზი უ რი ზრდის მი სა ღე ბად მნიშ ვნე-
ლო ვა ნია ეკო ნო მი კის ყვე ლა სექ ტო რის გა აქ ტი უ რე ბა, რაც თა ვის თა ვად უზ რუნ-
ველ ყოფს ახა ლი სა მუ შაო ად გი ლე ბის შექ მნას. ეკო ნო მი კუ რი ტრან სფორ მა ცი ის 
გა რე შე, ღა რი ბი მო სახ ლე ო ბა დარ ჩე ბა ღა რი ბად და ნე ბის მი ე რი პროგ რე სი იქ ნე-
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ბა არას ტა ბი ლუ რი. სტრუქ ტუ რუ ლი ტრან სფორ მა ცია აუ ცი ლე ბე ლი ა, ვი ნა ი დან 
იგი ეკო ნო მი კუ რი ზრდის ფუნ და მენ ტუ რი ფაქ ტო რე ბის სი სუს ტის კომ პენ სა ცი ას 
ახ დენს. კი დევ უფ რო მნიშ ვნე ლო ვა ნია ის, თუ აღ ნიშ ნუ ლი რო გორ უნ და გან-
ხორ ცი ელ დეს და რო გორ მო უ ტა ნოს მაქ სი მა ლუ რი სარ გე ბე ლი ღა რიბ მო სახ-
ლე ო ბას.

ინ ვეს ტი ცი ე ბი ადა მი ან -კა პი ტალ ში აღი ა რე ბუ ლია ინ კლუ ზი უ რი ზრდის 
ფუნ და მენ ტურ სა კითხ ად. კერ ძოდ, ინ ვეს ტი რე ბა ჯან დაც ვა სა და გა ნათ ლე ბა ში 
და კავ ში რე ბუ ლია უკე თეს ეკო ნო მი კურ გან ვი თა რე ბას თან [24]. იქე დან გა მომ დი-
ნა რე, რომ და საქ მე ბა ადა მი ა ნე ბის ძი რი თა დი აქ ტი ვი ა, კარ გი გა ნათ ლე ბით და 
გა მარ თუ ლი ჯან დაც ვის სის ტე მით მო სახ ლე ო ბის ღა რი ბი ნა წი ლი ეკო ნო მი კუ რი 
ზრდი დან მეტ სარ გე ბელს მი ი ღებს. კვლე ვებ მა აჩ ვე ნა, რომ ქვეყ ნებ მა, რომ ლებ-
მაც გა ნა ხორ ცი ე ლეს ინ ვეს ტი ცი ე ბი ადა მი ა ნე ბის გო ნივ რუ ლი უნა რის გან ვი თა-
რე ბა ში, მნიშ ვნე ლო ვან პროგ რესს მი აღ წი ეს. სწო რედ ასე თი სა ხის ინ ვეს ტი ცი ე ბი 
იცავს ქვეყ ნებს ეკო ნო მი კუ რი კრი ზი სის გავ ლე ნის გან და ადა მი ა ნე ბი გა მოჰ ყავს 
სი ღა რი ბის ზღვა რი დან [25]. თუმ ცა, თუ ქვე ყა ნას სჭირ დე ბა კვა ლი ფი ცი უ რი 
მუ შა ხე ლი, არ ნიშ ნავს იმას, რომ სა მუ შაო ად გი ლე ბი და ეკო ნო მი კუ რი ზრდა 
ავ ტო მა ტუ რად მი იღ წე ვა. უნა რე ბის გან ვი თა რე ბა ეკო ნო მი კუ რი ზრდის სტრა-
ტე გი ის შე მად გე ნე ლი ნა წი ლი უნ და იყოს. უფ რო მე ტიც, სა სურ ვე ლი შე დე გის 
მი საღ წე ვად და საქ მე ბის და უნა რე ბის გან ვი თა რე ბის სა კითხ ე ბი ერ თდრო უ ლად 
უნ და გა ნი ხი ლე ბო დეს [25]. ეკო ნო მეტ რი კუ ლიკ ვლე ვის შე დე გე ბი გვიჩ ვე ნებს, 
რომ სო ცი ა ლუ რი სექ ტო რის მხარ და ჭე რა მშპ-ის 1%-ით გა წე უ ლი და ნა ხარ ჯე-
ბით, უზ რუნ ველ ყოფს სი ღა რი ბის 0.5%-ი ან შემ ცი რე ბას [25, გვ. 205]. უფ რო კვა-
ლი ფი ცი უ რი სა მუ შაო ძა ლა ქვეყ ნის ეკო ნო მი კურ ზრდას შე უწყ ობს ხელს, ხო ლო 
გაზ რდი ლი ეკო ნო მი კა თა ვის თა ვად უფ რო მეტ ინ ვეს ტი ცი ებს გა ნა ხორ ცი ე ლებს 
ადა მი ან -კა პი ტა ლის გან ვი თა რე ბა ში. 

ფის კა ლუ რი პო ლი ტი კა მო ი ცავს რო გორც გა და სა ხა დებს, ასე ვე სა ხელ-
მწი ფო და ნა ხარ ჯებს. ფის კა ლუ რი პო ლი ტი კა არის მთავ რო ბის არ სე ბი თად ერ-
თა დერ თი პირ და პი რი ინ სტრუ მენ ტი, რო მე ლიც შე მო სავ ლე ბის გა ნა წი ლე ბა ზე 
ახ დენს ზე გავ ლე ნას [26]. აზი ის გან ვი თა რე ბის ბან კმა (ADB), ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე-
ვის შე დე გად და ად გი ნა, რომ 1970 წლი დან 2009 წლამ დე, მი უ ხე და ვად პროგ რე-
სუ ლი სა გა და სა ხა დო პო ლი ტი კი სა, სა ხელ მწი ფო და ნა ხარ ჯე ბი უფ რო ეფექ ტუ რი 
აღ მოჩ ნდა. სა ხელ მწი ფო და ნა ხარ ჯებ მა ჯან დაც ვა სა და გა ნათ ლე ბა ში შე ამ ცი რა 
უთა ნას წო რო ბა აზი ის ქვეყ ნებ ში [27]. 

სო ცი ა ლურ დაც ვას ინ კლუ ზი ურ ზრდა ში ორი ძი რი თა დი რო ლის აკის რი ა. 
ერ თი მხრივ, იგი იცავს ღა რიბ მო სახ ლე ო ბა სე კო ნო მი კუ რი შო კე ბი სა და კრი-
ზი სე ბის გან. სო ცი ა ლუ რი დაც ვა კრი ტი კუ ლად მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, ვი ნა ი დან იგი 
ხელს უშ ლის უთა ნას წო რო ბას [28]. მე ო რე მხრივ, სო ცი ა ლუ რი დაც ვა ხელს უწყ-
ობს ეკო ნო მი კუ რი ზრდის პრო ცესს. იგი უზ რუნ ველ ყოფს რის კე ბის მარ თვას, 
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ინ ვეს ტი ცი ე ბის ხელ შეწყ ო ბას და მე წარ მე ო ბის გან ვი თა რე ბას [23]. სწო რად გან-
ხორ ცი ე ლე ბუ ლი სო ცი ა ლუ რი დაც ვა ღა რი ბი ადა მი ა ნე ბის შე მო სავ ლე ბის გაზ-
რდას უზ რუნ ველ ყოფს. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ სო ცი ა ლუ რი ჩარ თუ ლო ბა არ 
არის გა ი გი ვე ბუ ლი უთა ნას წო რო ბას თან, სის ტე მუ რი დის კრი მი ნა ცია გარ კვე უ-
ლი ჯგუ ფე ბის მი მართ მნიშ ვნე ლო ვან ზე გავ ლე ნას ახ დენს ეკო ნო მი კურ შე საძ-
ლებ ლო ბებ სა და შე დე გებ ზე, ასე ვე სი ღა რი ბის აღ მოფ ხვრა სა და სა ზო გა დო ე ბის 
კე თილ დღე ო ბა ზე. სო ცი ა ლუ რი ინ ტეგ რა ცი ის გა უთ ვა ლის წი ნებ ლო ბა აფერ ხებს 
ეკო ნო მი კურ ზრდას და სი ღა რი ბის აღ მოფ ხვრას. 

ინ კლუ ზი უ რი ზრდა მო ითხ ოვს ინ კლუ ზი ურ სა ზო გა დო ე ბას, რო მელ საც 
გა აჩ ნია ინ სტი ტუ ტე ბი, სტრუქ ტუ რე ბი და შე სა ბა მი სი პრო ცე სე ბი, რო მე ლიც 
მთავ რო ბას სა ზო გა დო ე ბის წი ნა შე ან გა რიშ ვალ დე ბულს ხდის. თუ ეკო ნო მი კურ-
მა ზრდამ სარ გე ბე ლი უნ და მო უ ტა ნოს ყვე ლას, მა შინ მთავ რო ბამ უნ და უზ რუნ-
ველ ყოს თი თო ე უ ლი მო ქა ლა ქის უფ ლე ბე ბის დაც ვა და მა თი შე საძ ლებ ლო ბე ბის 
გა ფარ თო ე ბა. ინ კლუ ზი უ რი ზრდა მო ითხ ოვს სა ზო გა დო ე ბის ყვე ლა ჯგუ ფის 
ჩარ თუ ლო ბას ამა თუ იმ გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბა ში (World Bank, 2013). ემ-
პი რი უ ლად ცო ტა მტკი ცე ბუ ლე ბა არ სე ბობს იმის თა ო ბა ზე, რომ ინ კლუ ზი უ რი 
ინ სტი ტუ ტე ბი ინ კლუ ზი უ რი ზრდის მიღ წე ვის აუ ცი ლე ბე ლი პი რო ბაა (Pritche   
and Werker, 2012). უფ რო მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, ის რომ მთავ რო ბამ მი ი ღოს და გა ა-
ტა როს ზრდის ხელ შემ წყო ბი პო ლი ტი კა. 

იმი სათ ვის, რომ სა ხელ მწი ფომ მი აღ წი ოს ინ კლუ ზი ურ ზრდას, უნ და შე ი-
მუ შა ოს შე სა ბა მი სი სტრა ტე გი ე ბი, რო მე ლიც უნ და მო ი ცავ დეს ზე მოხ სე ნე ბულ 
სა კითხ ებს. მთავ რო ბა უნ და მოქ მე დებ დეს პრო აქ ტი უ ლად და უზ რუნ ველ ყოს ინ-
კლუ ზი უ რი ზრდის სტრა ტე გი ის შექ მნა, შეს რუ ლე ბა და მო ნი ტო რინ გიგ რძელ ვა-
დი ა ნი პე რი ო დის თვის.

სა ქარ თვე ლო ინ კლუ ზი უ რი ზრდის გზა ზე

ინ კლუ ზი უ რი ზრდის თე მას მნიშ ვნე ლო ვა ნი ად გი ლი უკა ვია სა ქარ თვე ლოს 
ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის სტრა ტე გი ულ დო კუ მენ ტში - „საქართველო 2020“-ში. 
აღ ნიშ ნულ დო კუ მენ ტში ხაზ გას მი თაა აღ ნიშ ნუ ლი, რომ წი ნა წლებ ში ეკო ნო მი-
კის ზრდის შე და რე ბით მა ღალ ტემ პებს შე დე გად არ მოჰ ყო ლია უთა ნას წო რო ბის 
შემ ცი რე ბა და მო სახ ლე ო ბის კე თილ დღე ო ბა, გან სა კუთ რე ბით, უმუ შევ რო ბი სა 
და სი ღა რი ბის დო ნის შემ ცი რე ბის მხრივ. 

სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კა სამ ძი რი თად პრინ ციპს ემ ყა რე ბა. 
პირ ვე ლი პრინ ცი პი სწრა ფი და ეფექ ტი ა ნი ეკო ნო მი კუ რი ზრდის უზ რუნ ველ ყო-
ფას ისა ხავს მიზ ნად, რაც გა ნა პი რო ბებს ქვე ყა ნა ში ეკო ნო მი კუ რი პრობ ლე მე ბის 
გა დაჭ რას, ახა ლი სა მუ შაო ად გი ლე ბის შექ მნას და სი ღა რი ბის დაძ ლე ვას. მე ო-
რე პრინ ცი პი კი ინ კლუ ზი უ რი ეკო ნო მი კუ რი ზრდის ხელ შემ წყო ბი ეკო ნო მი კუ რი 
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პო ლი ტი კის გა ტა რე ბას მო ი ცავს, რაც თა ვის თა ვად გუ ლის ხმობს მო სახ ლე ო ბის 
აქ ტი ურ ჩარ თუ ლო ბას ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის პრო ცეს ში და სა ზო გა დო-
ე ბის კე თილ დღე ო ბას, სო ცი ა ლურ თა ნას წო რო ბა სა და ცხოვ რე ბის პი რო ბე ბის 
გა უმ ჯო ბე სე ბას. მე სა მე პრინ ცი პი კი, ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის რა ცი ო ნა ლურ გა-
მო ყე ნე ბას გუ ლის ხმობს. 

ინ კლუ ზი უ რი ზრდის მი საღ წე ვად მთა ვა რი ამო ცა ნაა სა ქარ თვე ლოს ეკო-
ნო მი კის შე მა ფერ ხე ბე ლი პრობ ლე მე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბა და შემ დგომ მი სი აღ-
მოფ ხვრის გზე ბის მო ძი ე ბა. ჩა ტა რე ბუ ლი ანა ლი ზის სა ფუძ ველ ზე, ეკო ნო მი კის 
გან ვი თა რე ბის ხელ შემ შლელ პრობ ლე მა თა შო რის, კერ ძო სექ ტო რის და ბა ლი 
კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბა, არა სა თა ნა დოდ გან ვი თა რე ბუ ლი ადა მი ან -კა პი ტა ლი 
და ფი ნან სებ ზე შეზღ უ დუ ლი ხელ მი საწ ვდო მო ბა და სა ხელ და. სწო რედ ამ პრობ-
ლე მე ბის აღ მოფ ხვრას ისა ხავს მიზ ნად „საქართველო 2020“, რი თაც გან საზღ-
ვრუ ლია ის პრი ო რი ტე ტე ბი, რო მელ თა გა დაჭ რა გრძელ ვა დი ა ნი, მდგრა დი და 
ინ კლუ ზი უ რი ეკო ნო მი კუ რი ზრდის მი საღ წე ვა დაა სა ჭი რო. აღ ნიშ ნუ ლი სა მი ძი-
რი თა დი პრობ ლე მის და საძ ლე ვად სტრა ტე გი ა ში გა ნი საზღ ვრა შემ დე გი პრი ო რი-
ტე ტუ ლი მი მარ თუ ლე ბე ბი:

კერძო სექტორის კონკურენტუნარიანობა

საინვესტიციო და ბიზნესგარემოს გაუმჯობესება
ინოვაცია და ტექნოლოგიები
ექსპორტის ზრდის ხელშეწყობა
ინფრასტრუქტურის განვითარება

ადამიან-კაპიტალის განვითარება

შრომის ბაზრის მოთხოვნებზე ორიენტირებული სამუშაო ძალის განვითარება
სოციალური უზრუნველყოფის სისტემის სრულყოფა
ხელმისაწვდომი და ხარისხიანი ჯანდაცვა

ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა

საინვესტიციო რესურსების მობილიზება
ფინანსური შუამავლობის განვითარება

სა ქარ თვე ლოს და მო უ კი დებ ლო ბის აღ დგე ნას ეკო ნო მი კუ რი რე ფორ მე ბის 
ორი ტალ ღა მოჰ ყვა. რე ფორ მე ბი, რა მაც ახა ლი ეკო ნო მი კუ რი სის ტე მის ინ სტი-
ტუ ცი უ რი სა ფუძ ვე ლი შექ მნა, 90-ი ა ნი წლე ბის პირ ვე ლი ნა ხევ რის კრი ზი სის შემ-
დეგ გან ხორ ცი ელ და. ამ პო ლი ტი კამ რე ფორ მე ბის პირ ველ ეტაპ ზე გა ნა პი რო ბა 
ეკო ნო მი კუ რი ზრდის სტი მუ ლი რე ბა, რო მე ლიც 90-ი ა ნი წლე ბის ბო ლოს შე ფერ-
ხდა. 2003 წლის ვარ დე ბის რე ვო ლუ ცი ის შემ დეგ, სა ქარ თვე ლო ში რი გი რე ფორ-
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მა გან ხორ ცი ელ და, რაც კო რუფ ცი ის აღ მოფ ხვრას და ბაზ რის ლი ბე რა ლი ზა ცი ას 
ისა ხავ და მიზ ნად. დაწყ ე ბუ ლი რე ფორ მე ბის მე ო რე ტალ ღა მი მარ თუ ლი იყო ბაზ-
რის ლი ბე რა ლი ზა ცი ის კენ, რაც, სხვა სა კითხ ებ თან ერ თად, გა და სა ხა დე ბის, ნე-
ბარ თვე ბი სა და ლი ცენ ზი ე ბის რა ო დე ნო ბის შემ ცი რე ბით გა მო ი ხა ტა. წი ნა წლებ-
ში ეკო ნო მი კუ რიზ რდის ერ თ-ერ თმთა ვარ ფაქ ტორ სსა ხელ მწი ფოს მი ერ გან ხორ-
ცი ე ლე ბუ ლი ინ ვეს ტი ცი ე ბი წარ მო ად გენ და, რო მელ თა დი დი ნა წი ლი მი მარ თუ ლი 
იყო ინ ფრას ტრუქ ტუ რულ პრო ექ ტებ ზე. 2007 წელს პირ და პი რი უცხ ო უ რი ინ-
ვეს ტი ცი ე ბის მო ცუ ლო ბამ (პუ ი) მშპ-ის 20%-ს მი აღ წი ა, 2006-2014 წლებ ში კი 
9.8 მლრდ დო ლა რი შე ად გი ნა (გრა ფი კი 3). სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კა, მსოფ ლიო 
ფი ნან სურ კრი ზი სამ დე და რუ სეთ თან 2008 წელს მომ ხდარ კონ ფლიქ ტამ დე, სა-
შუ ა ლოდ და ახ ლო ე ბით 10%-ით იზ რდე ბო და. 2010-2015 წლე ბის პე რი ოდ ში კი 
ქვეყ ნის მშპ სა შუ ა ლოდ 5%-ით იზ რდე ბო და. ეკო ნო მი კუ რი ზრდის ყვე ლა ზე მა-
ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი (12.6%) 2007 წელს და ფიქ სირ და. 2008 წელს ორ მა გი სა გა-
რეო შო კის შემ დეგ მშპ-ის ზრდა 2.4% იყო, ხო ლო 2009 წელს ქვეყ ნის ეკო ნო მი კა 
3.7%-ით შემ ცირ და. თუმ ცა, სი ტუ ა ცია სწრა ფად გა მოს წორ და და 2010 წელს 
ეკო ნო მი კურ მა ზრდამ 6.2% შე ად გი ნა. უმ ნიშ ვნე ლოდ შემ ცირ და ზრდის ტემ-
პი 2013 წელს, რაც უმე ტე სად პუ ი -ე ბის ნა კა დე ბის შემ ცი რე ბის ხარ ჯზე მოხ და. 
2014 წელს რე გი ონ სა და სა ქარ თვე ლოს ძი რი თად სა ვაჭ რო პარ ტნი ორ ქვეყ ნებ ში 
არ სე ბუ ლი არა ხელ საყ რე ლი ეკო ნო მი კუ რი მდგო მა რე ო ბი სა, სა ქარ თვე ლოს ეკო-
ნო მი კა 4.6%-ით გა ი ზარ და( გრა ფი კი 4).თუმ ცა, ასეთ მა ეკო ნო მი კურ მა ზრდამ 
და ზრდა დი რა ო დე ნო ბით შე მო სულ მა პუ ი -ებ მა ვერ უზ რუნ ველ ყო უთა ნას წო-
რო ბის შემ ცი რე ბა და მო სახ ლე ო ბის კე თილ დღე ო ბა, გან სა კუთ რე ბით, უმუ შევ-
რო ბი სა და სი ღა რი ბის დო ნის შემ ცი რე ბა.

ამას თან, სა მუ შაო ძა ლის წი ლი ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბა ში უარ ყო ფი თი 
იყო და სა შუ ა ლოდ 1.6%-ი ა ნი კლე ბის ტენ დენ ცი ითხ ა სი ათ დე ბო და. ფაქ ტო-
რე ბის მთლი ა ნი მწარ მო ებ ლუ რო ბის (ე კო ნო მი კუ რი ზრდის ნა წი ლი, რო მე ლიც 
შრო მის ან კა პი ტა ლის ზრდას არ უკავ შირ დე ბა) სა შუ ა ლოწ ლი უ რი ზრდის ტემ პი 
კი 2.8%-ს შე ად გენ და. წი ნა წლებ ში შე მო სუ ლი პუ ი -ებს გრძელ ვა დი ა ნი ეკო ნო მი-
კუ რი ზრდის თვის ხე ლი უნ და შე ეწყ ო, თუმ ცა, შე მო სუ ლი ფი ნან სე ბის დი დი ნა-
წი ლი კა პი ტალ ტე ვად დარ გებ ში იყო მი მარ თუ ლი, სა დაც და საქ მე ბის მო ცუ ლო ბა 
მცი რე იყო. ქარ თველ დამ საქ მე ბელ თა გა მო კითხ ვა გვიჩ ვე ნებს, რომ კომ პა ნი ა-
თა უმე ტე სო ბა კვა ლი ფი ცი უ რი სა მუ შაო ძა ლის არა საკ მა რი სო ბა ზე მი ა ნიშ ნებს. 
მსოფ ლიო ეკო ნო მი კუ რი ფო რუ მის „გლობალური კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის ან-
გა რი შის“ მი ხედ ვით, არა შე სა ფე რი სი კვა ლი ფი კა ცი ის მქო ნე სა მუ შაო ძა ლა ბიზ-
ნე სის გან ვი თა რე ბის მთა ვარ შე მა ფერ ხე ბელ ფაქ ტო რად სა ხელ დე ბა [29]. და საქ-
მე ბის სტაგ ნა ცია სა მუ შაო ად გი ლე ბის არარ სე ბო ბის ბრა ლი არ არის, არა მედ 
პრობ ლე მას არა სა თა ნა დო სა მუ შაო ძა ლის არარ სე ბო ბა ქმნის. სტა ტის ტი კუ-
რი მო ნა ცე მე ბის მი ხედ ვით, უმუ შევ რო ბის ყვე ლა ზე მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი 2009 
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წელს და ფიქ სირ და - 16.9%, თუმ ცა, მომ დევ ნო წლე ბის გან მავ ლო ბა ში კლე ბის 
ტენ დენ ცი ას ჰქონ და ად გი ლი და 2015 წელს 12% და ფიქ სირ და. უმუ შევ რო ბის 
აღ ნიშ ნუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი ევ რო პის ქვეყ ნებ ში არ სე ბულ დო ნე ზე მა ღა ლი ა. უმუ-
შევ რო ბის დო ნე გან სა კუთ რე ბით მა ღა ლია ქა ლაქ თბი ლის ში (21.4%), ხო ლო ასა-
კობ რი ვი ჭრი ლით კი – ახალ გაზ რდებ ში (32%).

ეკო ნო მი კუ რი ზრდით მი ღე ბულ მა შე დეგ მა ვერ უზ რუნ ველ ყო სი ღა რი ბის 
დო ნის მნიშ ვნე ლო ვა ნი შემ ცი რე ბა ბო ლო ათ წლე ულ ში სი ღა რი ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი 
თით ქმის არ შეც ვლი ლა. ეკო ნო მი კურ მა ზრდამ სა ქარ თვე ლო ში უკი დუ რეს სი ღა-
რი ბე ში მცი რე ცვლი ლე ბა გა მო იწ ვი ა, თუმ ცა უთა ნას წო რო ბა არ შემ ცი რე ბუ ლა. 
„საქსტატის“ მო ნა ცე მე ბით , ფარ დო ბი თი სი ღა რი ბე (მო სახ ლე ო ბის წი ლი, რომ-
ლის მოხ მა რე ბა მე დი ა ნუ რი მოხ მა რე ბის 60%-ზე ქვე მო თა ა) 2004 წელს და ახ ლო-
ე ბით 25%-ს შე ად გენ და, ხო ლო 2014 წელს შემ ცირ და 21%-მდე, რაც ძი რი თა დად 
ქა ლაქ ში სი ღა რი ბის შემ ცი რე ბით არის გა მოწ ვე უ ლი (გრა ფი კი 3). შე და რე ბით 
მა ღა ლი ეკო ნო მი კუ რი ზრდის პი რო ბებ ში უ თა ნას წო რო ბა უმ ნიშ ვნე ლოდ შე იც ვა-
ლა, ჯი ნის კო ე ფი ცი ენ ტი სტა ბი ლუ რად 0.4 ნიშ ნულ ზეა (გრა ფი კი 4). ევ რო პის 
რე კონ სტრუქ ცი ი სა და გან ვი თა რე ბის ბან კის (EBRD) 2016 წლის გარ და მა ვა ლი 
ქვეყ ნე ბის ან გა რი შის მი ხედ ვით სა ქარ თვე ლო ევ რო პა სა და ცენ ტრა ლუ რი აზი ის 
ქვეყ ნებს შო რის უთა ნას წო რო ბის მაჩ ვე ნებ ლის მი ხედ ვით ერ თ-ერ თი ყვე ლა ზე 
უთა ნას წო რო სა ხელ მწი ფოა (გრა ფი კი 6). EBRD-ის შე ფა სებთ, სა ქარ თვე ლო ში 
არა თა ნა ბა რი შე საძ ლებ ლო ბე ბი ზღუ დავს სო ცი ა ლურ მო ბი ლო ბას და უც ვლე-
ლად ტო ვებს სა ზო გა დო ე ბის და ყო ფას. ერ თი ნა წი ლი ჩარ თუ ლია თა ნა მედ რო ვე 
ეკო ნო მი კა ში, მე ო რე კი ტრა დი ცი უ ლი მე ურ ნე ო ბით, თვით და საქ მე ბით.

გრაფიკი 3. სიღარიბის მაჩვენებელი და მშპ საქართველოში [30]
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გრაფიკი 4. სიღარიბის მაჩვენებელი საქართველოში [30]

ჳრჱფიკი 5. ჯინის კოჵფიციჵნტი სჱქჱრთვჵლოში [30]
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ჳრაფიკი 6. უთანასწოროჲის კოეფიციენტი

ეკო ნო მი კუ რი ზრდის მა ღალს ტემპს, რომ ლის შე დე გე ბი მო სახ ლე ო ბის ფარ-
თო ფე ნის თვის იქ ნე ბა ხელ მი საწ ვდო მი, არ სე ბი თად კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნი კერ ძო 
სექ ტო რი უზ რუნ ველ ყოფს. ინ კლუ ზი უ რი ზრდის მი საღ წე ვად, გან სა კუთ რე ბით 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია მცი რე და სა შუ ა ლო ზო მის მე წარ მე ო ბის გან ვი თა რე ბა. სწო რედ 
ეს უზ რუნ ველ ყოფს სა მუ შაო ად გი ლე ბის შექ მნას და მო სახ ლე ო ბის დი დი ნა წი-
ლის და საქ მე ბას. ევ რო კო მი სი ის მი ერ მდგრა დი გან ვი თა რე ბის 2011 წლის პო ლი-
ტი კის მი ხედ ვით, ინ კლუ ზი უ რი ზრდის მი საღ წე ვად მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზ ნე სის 
გან ვი თა რე ბაა სა ჭი რო [32]. 2006-2014 წლებ ში მცი რე და სა შუ ა ლო წარ მო ე ბის 
მი ერ შექ მნი ლი და მა ტე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბის წი ლი სა წარ მო თა მთლი ან და მა ტე-
ბულ ღი რე ბუ ლე ბა ში იც ვლე ბო და, თუმ ცა 20%-ს არ აღე მა ტე ბო და. 2011 და 2014 
წლებ ში აღ ნიშ ნულ მა მაჩ ვე ნე ბელ მა შე სა ბა მი სად 21.8% და 21.1% შე ად გი ნა, სა ი-
და ნაც და მა ტე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბის უდი დე სი წი ლი (71.1%) შექ მნი ლია თბი ლის-
ში. 2014 წლის მო ნა ცე მე ბის მი ხედ ვით, მცი რე და სა შუ ა ლო სა წარ მო ე ბის წი ლი 
მშპ-ში 18%-ი ა, რაც იმა ზე მი უ თი თებს, რომ აღ ნიშ ნუ ლი მე წარ მე ო ბა ჯერ კი დევ 
ვერ ას რუ ლებს მნიშ ვნე ლო ვან როლს ქვეყ ნის ეკო ნო მი კა ში [33]. 

„საქართველო 2020“-ის ერ თ-ერ თი მთა ვა რი ბლო კი სწო რედ მე წარ მე ო ბის 
გან ვი თა რე ბას ეთ მო ბა. მწარ მო ებ ლუ რო ბის ზრდა ნაკ ლე ბად შე ე ხო მრეწ ვე ლო-
ბას, შე სა ბა მი სად, უფ რო გა ი ზარ და ეკო ნო მი კის სხვა სექ ტო რე ბი. მრეწ ვე ლო-
ბის გან ვი თა რე ბის დო ნე და მი სი სა ექ სპორ ტო პო ტენ ცი ა ლი კვლავ და ბა ლი ა. 
ექ სპორ ტი არა დი ვერ სი ფი ცი რე ბუ ლი ა, მცი რეა მი სი და მა ტე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბა, 
სუს ტია ახალ ბაზ რებ ზე შეღ წე ვის და დამ კვიდ რე ბის მაჩ ვე ნებ ლე ბი .ა მის შე დე გია 
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და საქ მე ბის ზრდის ძალ ზე და ბა ლი ტემ პი. ეს ცხად ყოფს, რომ ქვეყ ნის ეკო ნო მი-
კი სა და კერ ძო სექ ტო რის, რო გორც მი სი ძი რი თა დი მა მოძ რა ვე ბე ლი კომ პო ნენ-
ტის, სა ერ თა შო რი სო კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბა სუს ტი ა. სწო რედ ევ რო კავ შირ თან 
ასო ცი რე ბის შე სა ხებ შე თან ხმე ბა მიზ ნად ისა ხავს ევ რო კავ ში რის ში გა ბა ზარ ზე 
სა ქარ თვე ლოს ეტა პობ რივ ეკო ნო მი კურ ინ ტეგ რა ცი ას და კერ ძო სექ ტო რის კონ-
კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის ამაღ ლე ბას. აღ ნიშ ნუ ლი პრო ცე სი ით ვა ლის წი ნებს ვაჭ რო-
ბის სფე როს მა რე გუ ლი რე ბე ლი კა ნონ მდებ ლო ბი სა და ინ სტი ტუ ტე ბის ეტა პობ-
რივ და ახ ლო ე ბას ევ რო კავ ში რის რე გუ ლა ცი ებ სა და სის ტე მებ თან. ამას შე დე გად 
უნ და მოჰ ყვეს სა ქარ თვე ლოს სა ქონ ლი სა და მომ სა ხუ რე ბის ევ რო კავ ში რის ბა-
ზარ ზე გა ტა ნა, რაც გაზ რდის ქვეყ ნის სა ინ ვეს ტი ციო მიმ ზიდ ვე ლო ბას და ინ-
ვეს ტი ცი ე ბის მო ზიდ ვის ახალ შე საძ ლებ ლო ბებს. სწო რედ მიმ ზიდ ვე ლი სა ინ ვეს-
ტი ციო გა რე მო მნიშ ვნე ლოვ ნად მოქ მე დებს მწარ მო ებ ლუ რო ბა ზე, რამ დე ნა დაც 
პირ და პირ ზე გავ ლე ნას ახ დენს კერ ძო სექ ტორ ში რე სურ სე ბის ეფექ ტი ან გა ნა-
წი ლე ბა ზე. დღე ვან დელ სამ ყა რო ში კი სა მე წარ მეო და სა ინ ვეს ტი ციო გა რე მოს 
გა უმ ჯო ბე სე ბა ზე მუდ მი ვი ზრუნ ვაა სა ჭი რო. 2004 წლი დან გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი 
რე ფორ მე ბის შე დე გად, სა ქარ თვე ლო მო წი ნა ვე რე ფორ მა ტორ ქვეყ ნად აღი ა რეს. 
მსოფ ლიო ბან კის ბიზ ნეს წარ მო ე ბის ან გა რი შის მი ხედ ვით (Doing Business 2016) 
სა ქარ თვე ლო ბიზ ნე სის წარ მო ე ბის სი მარ ტი ვის მაჩ ვე ნებ ლით 189 ქვე ყა ნას შო-
რის 24-ე ად გი ლი უკა ვი ა. 2016 წლის ან გა რი შის მი ხედ ვით სა ქარ თვე ლოს რე ი-
ტინ გი სამ კომ პო ნენ ტშია გა უმ ჯო ბე სე ბუ ლი (ე ლექ ტრო ე ნერ გი ით მო მა რა გე ბა, 
კონ ტრაქ ტე ბის აღ სრუ ლე ბა, გა დახ დი სუ უ ნა რო ბის საქ მის წარ მო ე ბა). მთლი ა-
ნო ბა ში კი სა ქარ თვე ლოს პო ზი ცია 24 ად გი ლამ დე ჩა მო ვი და, რაც ძი რი თა დად 
გა მოწ ვე უ ლია მსოფ ლიო ბან კის მი ერ მე თო დო ლო გი ის ცვლი ლე ბით. 

ხელ მი საწ ვდო მი ჯან დაც ვა ინ კლუ ზი უ რი ზრდის ერ თ-ერ თი ძი რი თა დი კომ-
პო ნენ ტი ა. მო სახ ლე ო ბის თვის სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბა ზე ხელ მი საწ ვდო მო ბის 
გაზ რდა და მი სი ხა რის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბა სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის ერ თ-ერთ 
პრი ო რი ტე ტი ა. ჯან დაც ვის სექ ტორ ში და ფი ნან სე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის გაზ რდის 
მიზ ნით, 2013 წლი დან მოქ მე დებს სა ყო ველ თაო პროგ რა მა (2013 წელს ჯან-
დაც ვის სექ ტო რის თვის გა მო ყო ფი ლი სა ხელ მწი ფო ასიგ ნე ბე ბის მო ცუ ლო ბა, 
2012 წელ თან შე და რე ბით, 365 მლნ ლა რი დან 635 მლნ ლა რამ დეა გაზ რდი ლი), 
რომ ლის მი ზა ნია სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ო ბის თვის სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის 
ხელ მი საწ ვდო მო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა და სა კუ თა რი ჯი ბი დან გა დახ დის და და-
ნა ხარ ჯე ბის შემ ცი რე ბა. 2010 წლის მო ნა ცე მე ბით, სა ქარ თვე ლო ევ რო პის რე გი-
ონ ში სა კუ თა რი ჯი ბი დან გა დახ დის მა ღა ლი მაჩ ვე ნებ ლით გა მო ირ ჩე ო და (70%), 
ხო ლო ში ნა მე ურ ნე ო ბე ბის 9%-ს ჯან დაც ვა ზე კა ტას ტრო ფუ ლი და ნა ხარ ჯე ბი 
ჰქონ და( სა ქარ თვე ლო 2020, 2014). სა ხელ მწი ფოს მი ერ ჯან დაც ვის სის ტე მა ში 
გა წე უ ლი და ნა ხარ ჯე ბი ქვეყ ნის მშპ-ის10%-ს წარ მო ად გენს, რაც ევ რო პა ში არ სე-
ბულ სა შუ ა ლო მაჩ ვე ნე ბელ თან (9%) ახ ლო საა [34]. 
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ინ კლუ ზი უ რი ზრდა, ცხა დი ა, თა ვი სით არ მი იღ წე ვა. მის მი საღ წე ვად მნიშ-
ვნე ლო ვა ნია ქვეყ ნის ეკო ნო მი კის პრობ ლე მე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბა და შე სა ბა მი სი 
პო ლი ტი კის გა ტა რე ბა. სწო რედ ამ პრობ ლე მე ბის აღ მოფ ხვრას ისა ხავს მიზ ნად 
„საქართველო 2020“, რო მელ შიც გან საზღ ვრუ ლია ის პრი ო რი ტე ტე ბი, რო მელ თა 
გა დაჭ რა გრძელ ვა დი ა ნი, მდგრა დი და ინ კლუ ზი უ რი ეკო ნო მი კუ რი ზრდის მი-
საღ წე ვად არის სა ჭი რო. მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, რომ ინ კლუ ზი უ რი ზრდის პო ლი ტი კა ში 
დი დი ყუ რადღ ე ბა და ეთ მოს სოფ ლებ ში ისე თი სა კითხ ე ბის მოგ ვა რე ბას, რო გო-
რი ცაა სი ღა რი ბე, ჯან დაც ვა, გა ნათ ლე ბა და უთა ნას წო რო ბა. მი უ ხე და ვად იმი სა, 
რომ უმუ შევ რო ბის მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი ქა ლაქ ში ფიქ სირ დე ბა, სოფ ლებ ში ნა-
ხევ რად და საქ მე ბუ ლე ბის სტა ტის ტი კამ შე საძ ლოა არა ზუს ტი სუ რა თი მოგ ვცეს. 
პო ლი ტი კა, რო მე ლიც მიზ ნად ისა ხავს ინ კლუ ზი უ რი ზრდის მიღ წე ვას, ეს ფაქ ტი 
უნ და გა ით ვა ლის წი ნოს და სოფ ლად შე სა ბა მი სი მხარ დამ ჭე რი ღო ნის ძი ე ბე ბი უნ-
და გა ტარ დეს. ამი სათ ვის მნიშ ვნე ლო ვა ნია დი დი ყუ რადღ ე ბა მი ე ნი ჭოს და საქ მე-
ბის სტრა ტე გი ას და გან ხორ ცი ელ დეს ინ ვეს ტი ცი ე ბი ადა მი ან -კა პი ტალ ში, რა მაც 
უნ და უზ რუნ ველ ყოს ქვე ყა ნა შე სა ბა მი სი კვა ლი ფი კა ცი ის მქო ნე კად რე ბით.

დას კვნის სა ხით შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ ინ კლუ ზი უ რი ზრდა წარ მო ად გენს 
ისეთ ეკო ნო მი კურ გან ვი თა რე ბას, რო მელ საც ფარ თო სა ზო გა დო ე ბის თვის მო-
აქვს სარ გე ბე ლი, ანუ ეკო ნო მი კუ რი ზრდა ინ კლუ ზი უ რი ა, რო დე საც ეკო ნო მი კურ 
გან ვი თა რე ბას თან ახ ლავს სი ღა რი ბის და უთა ნას წო რო ბის შემ ცი რე ბა. სი ღა რი-
ბე არამ ხო ლოდ სო ცი ა ლუ რად არა სა სურ ვე ლი მოვ ლე ნა ა, არა მედ ის ეკო ნო მი-
კუ რი გან ვი თა რე ბის შე მა ფერ ხე ბე ლი ფაქ ტო რი ცა ა. თუმ ცა, უნ და აღი ნიშ ნოს, 
რომ ინ კლუ ზი უ რი ზრდა არ ნიშ ნავს უბ რა ლოდ შე მო სავ ლე ბის გა და ნა წი ლე ბას 
მდიდ რებ სა და ღა რი ბებს შო რის. ინ კლუ ზი უ რი ზრდის შე დე გად ყვე ლას უნ და 
ჰქონ დეს შე საძ ლებ ლო ბა მი ი ღოს სარ გე ბე ლი ეკო ნო მი კუ რი ზრდის გან, რაც გუ-
ლის ხმობს მეტ და საქ მე ბას, მეტ შე მო სავ ლებს და მეტ შე საძ ლებ ლო ბებს. ინ კლუ-
ზი უ რი ზრდა უნ და უზ რუნ ველ ყოფ დეს მო სახ ლე ო ბის მაქ სი მა ლურ ჩარ თუ ლო ბას 
ეკო ნო მი კურ პრო ცე სებ ში. ინ კლუ ზი უ რი ეკო ნო მი კუ რი ზრდის გან არამ ხო ლოდ 
რა ო დე ნობ რი ვი, არა მედ ხა რის ხობ რი ვი ეფექ ტიც უნ და მი ვი ღოთ. უფ რო მე ტიც, 
ეკო ნო მი კუ რი ზრდის შე ნარ ჩუ ნე ბის თვის ინ კლუ ზი უ რო ბა აუ ცი ლე ბე ლი პი რო-
ბა ა. ინ კლუ ზი უ რი ზრდის იდეა არის ის, რომ ყვე ლა მო ქა ლა ქეს უნ და გა აჩ ნდეს 
ღირ სე უ ლი ცხოვ რე ბის პი რო ბე ბი. 

რო გორც სა ქარ თვე ლო, ასე ვე მსოფ ლი ოს მრა ვა ლი ქვე ყა ნად გას ისე თი გა-
მოწ ვე ვე ბის წი ნა შე, რო გო რი ცაა სი ღა რი ბის დაძ ლე ვა, სა მუ შაო ად გი ლე ბის შექ-
მნა, და საქ მე ბა და სა ზო გა დო ე ბის ყვე ლა ფე ნის ჩარ თუ ლო ბა ეკო ნო მი კურ აქ ტი-
ვო ბა ში. 

არ სე ბუ ლი სი ტუ ა ცი ის შეს წავ ლის სა ფუძ ველ ზე, იმი სათ ვის რომ სა ქარ თვე-
ლოს ეკ ნო მი კა უფ რო ინ კლუ ზი უ რი და კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნი გახ დეს ,ა და მი ა ნე ბი 
ეკო ნო მი კის თა ნა მედ რო ვე სექ ტო რებ ში უნ და გა და ერ თონ. სა ქარ თვე ლოს თვის 
სა ყუ რადღ ე ბოა ის ფაქ ტი, რომ მი სი უთა ნას წო რო ბის მაჩ ვე ნებ ლი რე გი ონ ში არ სე-
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ბულ სა შუ ა ლო მაჩ ვე ნე ბელ ზე დი დად მა ღა ლი ა. არა თა ნა ბა რი შე საძ ლებ ლო ბე ბი 
ზღუ დავს სო ცი ა ლურ მო ბი ლო ბას და უც ვლე ლად ტო ვებს სა ზო გა დო ე ბის ხისტ 
და ყო ფას (ნა წი ლი ჩარ თუ ლია თა ნა მედ რო ვე ეკო ნო მი კა ში, ნა წი ლი კი თვით და-
საქ მე ბით არის და კა ვე ბუ ლი). სო ცი ა ლურ მო ბი ლო ბას არამ ხო ლოდ პრო ფე სი უ ლი 
სწავ ლე ბა უზ რუნ ველ ყოფს, არა მედ ინ ვეს ტი ცი ე ბი ად რე უ ლი გა ნათ ლე ბის სის ტე-
მა შიც უნ და ჩა ი დოს, რაც სოფ ლის მო სახ ლე ო ბი სა და ღა რი ბი სეგ მენ ტის თვის 
იქ ნე ბა გა მიზ ნუ ლი. შე სა ბა მი სად, ჩა მო სა ყა ლი ბე ბე ლია ერ თი ა ნი მე თო დო ლო გი ა, 
რომ ლის მი ხედ ვი დაც სწო რად დად გინ დე ბა ღა რიბ თა სეგ მენ ტი და შემ დგომ მოხ-
დე ბა მათ ვის შე სა ბა მი სი გა ნათ ლე ბის მი წო დე ბა. არ სე ბი თად ეს უზ რუნ ველ ყოფს 
მათ აქ ტი ურ ჩარ თუ ლო ბას ეკო ნო მი კურ პრო ცეს ში. სა მუ შაო ად გი ლე ბი, ხში რად, 
სწო რედ სა თა ნა დო სა მუ შაო ძა ლის არარ სე ბო ბის გა მო ვერ იქ მნე ბა. არა თა ნა ბა-
რი შე საძ ლებ ლო ბე ბი და ხელ მი უწ ვდომ ლო ბა საფ რთხეს უქ მნის ნე ბის მი ერ ეკო-
ნო მი კუ რი და პო ლი ტი კუ რი სის ტე მის ლე გი ტი მუ რო ბას. 

ინ კლუ ზი უ რი ზრდის მი საღ წე ვად ასე ვე მნიშ ვნე ლო ვა ნია ეროვ ნუ ლი პრო-
დუქ ტის წარ მო ე ბის გა დი დე ბა, რის თვი საც აუ ცი ლე ბე ლია ექ სპორ ტის ზრდის 
ხელ შეწყ ო ბა. სა ყუ რადღ ე ბოა ის ფაქ ტი, რომ 2014 წლი დან მო ყო ლე ბუ ლი სქარ-
თვე ლოს ექ სპორ ტის სტრუქ ტუ რა ში გარ კვე უ ლი ცვლი ლე ბე ბი მოხ და. მა გა ლი-
თად, ად გი ლი ჰქონ და პრობ ლე მებს ქვეყ ნის უმ სხვი ლეს ბაზ რებ ზე და წამ ყვან 
სა ექ სპორ ტო სა ქო ნელ თან და კავ ში რე ბი თაც. კერ ძოდ, მკვეთ რად შემ ცირ და ავ-
ტო მო ბი ლე ბის რე ექ სპორ ტი, ხო ლო 2015 წლი დან პრობ ლე მე ბი შე ექ მნა ისეთ 
სა ექ სპორ ტო სა ქო ნელს, რო გო რი ცაა ფე რო შე ნად ნო ბი პრო დუქ ტი. აღ ნიშ ნუ ლი 
რყე ვე ბი სა ქარ თვე ლოს ექ სპორ ტში მა ღალ მა კონ ცენ ტრა ცი ამ გა მო იწ ვი ა, ვი ნა ი-
დან რამ დე ნი მე სა ქონ ლის ბა ზარ ზე წარ მოქ მნილ მა პრობ ლე მებ მა მთლი ან მაჩ ვე-
ნე ბელ ზე იქო ნია ზე გავ ლე ნა. უნ და აღი ნიშ ნოს რომ 2013 წლი დან მო ყო ლე ბუ ლი, 
ექ სპორ ტი უფ რო დი ვერ სი ფი ცი რე ბუ ლი გახ და, თუმ ცა მცი რე დით. ექ სპორ ტის 
დი ვერ სი ფი ცი რე ბა ევ რო კავ ში რის და სხვა მი მარ თუ ლე ბის ექ სპორ ტის გა აქ ტი-
უ რე ბი თაა გა მოწ ვე უ ლი. ზო გა დად, შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ სა ექ სპორ ტო პრო-
დუქ ცი ის გამ რა ვალ ფე როვ ნე ბის პრო ცე სი შე და რე ბით სუს ტი ა, სა ქარ თვე ლოს ექ-
სპორ ტი კონ ცენ ტრი რე ბუ ლია მცი რე ნო მენ კლა ტუ რის სა ქო ნელ ზე. ყო ვე ლი ვე ეს 
ზრდის ეკო ნო მი კუ რი რყე ვე ბის რის კებს. შე სა ბა მი სად, ქვე ყა ნამ უნ და იზ რუ ნოს 
სა ექ სპორ ტო პრო დუქ ცი ის რო გორც გა დი დე ბა ზე, ასე ვე გამ რა ვალ ფე როვ ნე ბა ზე.
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ალექსანდრე ვასილევი
 საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა 

ინსტიტუტის მაგისტრანტი, 
მმართველობის სკოლა, GIPA

სტატია ეხება თბილისში უძრავი ქონების საცხოვრებელი ფართების 
სექტორში 2007-2016 წლებისთვის ფასების დინამიკის განსაზღვრას, 
ბიზნესციკლების გამოყოფას, 2016 წლის მესამე-მეოთხე კვარტლების 
ფარგლებში მოკლევადიანი პროგნოზის საშუალებით საინვესტიციო 
კლი მატის შეფასებას და ფასის ცვლილების მხრივ განმსაზღვრელი ფაქ-
ტორების გამოვლენას.

საკვანძო სიტყვები: სამშენებლო ბაზარი; უძრავი ქონება; ბიზნეს-
ციკლი; დროის მწკრივების ანალიზი; საერთაშორისო (სავალუტო) ფი-
ნანსური ბუშტი; მოთხოვნის ელასტიკურობა; ფასების ტრენდი; ფაქ ტო-
რული ანალიზი; მეორადი და პირველადი უძრავი ქონების ბაზრები.

საკითხის დასმა და კვლევის (ანალიზის) მიზანი

სამშენებლო ბაზრის გამოცოცხლება სათავეს ჯერ კიდევ 1999 წლიდან 
იღებს- იმ დროიდან, როცა საზოგადოებაში გაჩნდა იმის საკმარისი ფინანსური 
საშუალებები, რომ საშუალო ფენის წარმომადგენელთა გარკვეულ ნაწილს 
საკუთარი უძრავი ქონების უზრუნველყოფა შესძლებოდათ. აღსანიშნავია, 
რომ საქართველოში მოსახლეობის ერთ სულზე საცხოვრებელი ფართის 
ოდენობა ევროპის საშუალო სტატისტიკურ მაჩვენებელთან შედარებით(25კვ.მ) 
ოდნავ მცირეა (1 კვ.მ-ით ნაკლებია) [6]. საცხოვრებელი ფართის პრობლემა 
საზოგადოებაში სერიოზულ გამოწვევას წარმოადგენს და მისი მნიშვნელობა 
მხოლოდ ეკონომიკური ფაქტორებით არ შემოიფარგლება. გარდა რეა-
ლური, მყარი კაპიტალდაბანდებისა, საკმარისი საცხოვრებელი ფართის ხელ-
მისაწვდომობა საზოგადოების რეფორმირებას უწყობს ხელს. სხვადასხვა 
გა მოკითხვით სულ უფრო ცხადი ხდება, რომ დღესდღეობით ადამიანების 
აბ სოლუტური უმრავლესობა საკუთარი ფართის შეძენისკენ მიილტვის ან სა-
სურველად მიიჩნევს; გაფართოვებული ოჯახების საერთო ოდენობა კი მცირე, 
თუმცა მდგრად კლებას ინარჩუნებს.

ekonomika da biznesi, 2017, 1,  gv. 82-98

ECONOMICS  AND  BUSINESS, 2017, 1,  pp. 82-98
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მეორე, მეტად მნიშვნელოვანი ფაქტორი, უშუალოდ ეკონომიკური ხასია-
თისაა. დღესდღეობით, უძრავი ქონება კაპიტალდაბანდების ერთ-ერთი ყვე-
ლაზე მყარი და საიმედო მიმართულებაა. „უძრავი ქონება კვლავაც ერთ-
ერთი ყველაზე სარფიანი საინვესტიციო ინსტრუმენტია“ [28]. ამავე წყაროს 
მიხედვით, 2015 წელს რიგი პრობლემის მიუხედავად (ლარის გაუფასურება, 
სავიზო ბარიერები, საპროცენტო განაკვეთების ცვლილება და სხვა), უძრავი 
ქონების ბაზარი ერთ-ერთი ყველაზე „მარტივი და ურისკო ინსტრუმენტია 
ინვესტორებისთვის“. ეს ფაქტი რიგი მიზეზით აიხსნება: ფინანსების მოზიდვის 
შედარებით მარტივი გზა, მყარი, გარანტირებული გრძელვადიანი ინვესტიცია, 
სტაბილური შემოსავალი, ადვილად მართვადი აქტივი, შედარებით მაღალი 
ლიკვიდურობა და სხვა. მაგრამ ყველაზე მთავარი აქ არის ის, რომ ბაზარი 
მზარდი მოთხოვნით განიცდის და რიგი უარყოფითი ფაქტორების მიუხედავად, 
უშუალოდ საცხოვრებელი ფართების მაგალითზე არამცთუ იკლებს, არამედ 
მდგრად ზრდადობას ინარჩუნებს. 

ამასთან, ადგილობრივ ბიზნესს, მათ შორის უცხოელ ივესტორებს ქარ-
თული უძრავი ქონების ბაზრის რეალური სურათი სჭირდებათ, რათა ბიზ-
ნესგადაწყვეტილებები საიმედო ინფორმაციაზე დაყრდნობით მიიღონ. თუ ეს 
ინფორმაცია (მათ შორის მყარი სტატისტიკური მონაცემების სახით) არ მოი-
პოვება ან ის არასისტემურია, ინვესტორებისთვის კაპიტალდაბანდება გარკვეულ 
რისკებთან იქნება დაკავშირებული და შესაძლოა ამ მხრივ შეფერხდეს კიდეც. აქვე 
უნდა ითქვას, რომ დღემდის ჩატარებული კვლევების სიმწირის გამო, რთულია 
სექტორში ვრცელი სურათის დანახვა. აქამდე მხოლოდ რამდენიმე კვლევა 
ჩატარდა, რომელთა შორის ყველაზე ნიშანდობლივია კვლევა, რომელიც Colliers 
Georgia-მ განახორციელა (დასრულდა 2014 წლის მიწურულს), მათ შორისაა ISET 
კვლევითი ისნსტიტუტის პროექტი („თიბისი“ ბანკთან შეთანხმებით) ე.წ. უძრავი 
ქონების ლაბორატორიის ჩამოყალიბების შესახებ, რომელიც უძრავი ქონების 
ბაზრის ინდექსის შემუშავებაზე მუშაობს. 

დღესდღეობით, სამშენებლო ბაზარს მშპ-ს 3% უკავია. ეს მხოლოდ 
საცხოვ რებელი ფართის მშენებლობა-რეალიზაციას არ გულისხმობს. აქ შე-
გვიძ ლია როგორც კომერციული ფართები, სარეკრეაციო-ტურისტული ინ-
ფრასტრუქტურის მოწყობა, სასტუმროებისა და სავაჭრო ცენტრების მშე-
ნებლობა და სხვა ქვესექტორებიც ვიგულისხმოთ. „საქსტატის“ ცნობით, დარგში 
დასაქმებულთა რაოდენობა 2015 წლის მდგომარეობით 59856.5 ადამიანია, რაც 
2014 წელთან შედარებით ნაკლებია. თუმცა, უნდა ითქვას, რომ გასული წლების 
განმავლობაში სამშენებლო ბაზარი საქართველოში განუხრელად მზარდ ტენ-
დენციას ინარჩუნებდა. დღესდღეობით სექტორი ინვესტიციების მოზიდვის 
მხრივაც მნიშვნელოვანია და როგორც ადგილობრივი კომერციული ბანკები, 
ასევე უცხოური ორგანიზაციები სექტორში კაპიტალის აქტიურ დაბანდებას 
განაგრძობენ (საქსტატის ცნობით, 2015 წლის მონაცემებით - 9.55%). 2003-
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2008 წლების პერიოდში, იმავე წყაროს მიხედვით, სექტორში წარმოებული 
პროდუქციის ჯამური ოდენობა 5-ჯერ გაიზარდა, და 2014 წლის შუალედური 
მოხმარების მხრივ 4.1 მლრდ ლარი შეადგინა [1]. 

2003 წელთან შედარებით, 2015 წლის მდგომარეობით საქართველოში 
საცხოვრებელ ფართებზე ფასი დაახლოებით ოთხჯერ გაიზარდა, თუმცა, ამ 
ცვლილების მიუხედავად საცხოვრებელ ფართებზე მოთხოვნამ არ იკლო (აღ-
სანიშნავია ისიც, რომ 2008-2009 წლებში მოთხოვნის კლება მეტად მცირეა), 
მეტიც, მოთხოვნა კვლავაც იზრდება. ამასთან, მშენებარე ბინების ფასი წლიდან 
წლამდე დაახლოებით 3.5%-ით იზრდება (საშუალოდ), ხოლო მეორად ბინებზე 
მეტად მცირე კლებით ან სტაბილური ხასიათით გამოიჩევა [1].

ჩვენს მიერ წარმოდგენილი ანალიზის მიზანია არსებული სტატისტიკური 
მონაცემების საფუძველზე, რომლებიც თბილისის უძრავი ქონების ბაზარზე ფასთა 
ცვლილებას წარმოაჩენს და გაყიდვების საერთო ოდენობას ითვალისწინებს, 
2007-2016 პერიოდისთვის ფასების ცვლილების მაგალითზე ბიზნესციკლების 
განსაზღვრა დროის მოცემულ მწკრივებზე [30] უზრუნველვყოთ და წინამ-
დებარე კვლევების გათვალისწინებით ბიზნესციკლების საერთო სიხშირე 
გამოვკვეთოთ; ასევე ტრენდის ექსტრაპოლირებით ფასების სავარაუდო ცვლა 
და უახლესი ციკლის სამომავლო ტრენდი განვსაზღვროთ (2016 წლის მეორე 
და მესამე კვარტალი). წარმოდგენილი ანალიზი თბილისის არეალს მოიცავს, 
რაც შეეხება მონაცემებს, ის წინამდებარე კვლევების შედეგებსა და „საქსტატის“ 
ოფიციალურ ცნობებს ეფუძნება. მონაცემების სტატისტიკური დამუშავებისას 
ცდომილების ზღვარი 0.05-ით შემოიფარგლება. 

აქვე აღვნიშნავთ, რომ მოცემული ანალიზი როგორც ბიზნესის, ასევე 
საჯარო სექტორის წარმომადგენლებს (ისევე როგორც მკვლევარებს) საშუა-
ლებას მისცემს უფრო დაზუსტებული ინფორმაციით იხელმძღვანელონ და 
იგი თავიანთი მიზნებისთვის გამოიყენონ (ან მასზე დაყრდნობით დამატებითი 
კვლევები აწარმოონ). აღნიშნული ინფორმაცია სასარგებლოა რიგითი მომხმა-
რებლისთვისაც, რომელიც ბაზარზე შემოსვლის, საცხოვრებელი ფართების 
შეძენის ან მათი რეალიზაციის დროს სანდო ინფორმაციით იხელმძღვანელებს. 
კვლევა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ინვესტორებისთვის, რომლებმაც 
ბაზარზე მიმდინარე ტენდენციები უნდა ამოიკითხონ და კაპიტალდაბანდების 
მიზნით საერთო სურათს საფუძვლიანად გაეცნონ.

უძრავი ქონების ბაზრის ზოგადი სპეციფიკაცია

უძრავი ქონების ბაზარი ფართო აქტივობითა და რიგი სპეკულაციური 
მიმართულებით გამოირჩევა. თუკი საკუთრებაში უძრავი ქონება გაგაჩნიათ, 
ქირაობთ, გირაობთ, ყიდით ან ყიდულობთ მას, ამ ბაზარზე აქტიურ ან პო-
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ტენციურ მონაწილეს წარმოადგენთ. უძრავი ქონების ბაზარზე ოპერაციები 
საკმაოდ ფართო სპექტრს მოიცავს, როგორც კომპლექსურ მათემატიკურ 
გათვლებს, ასევე მარტივ სასაქონლო ოპერაციებს.

დღესდღეობით, როგორც საქართველოში, ასევე მთელ მსოფლიოში უძრავ 
ქონებაზე მოთხოვნა სტაბილურად მზარდია, თუმცა, სხვადასხვა ქვეყანაში, 
სხვადასხვა სოციალური და ეკონომიკური პირობების გათვალისწინებით, ფა-
სის ცვლილება განსხვავებული რყევადობით გამოირჩევა. იგივე ფინანსების 
ჰეჯირებისა და დივერსიფიკაციის მხრივ, ის საიმედო კაპიტალდაბანდების 
სფეროს წარმოადგენს; გარდა ამისა, თუ გავითავალისწინებთ (საცხოვრებელ 
ფართებზე) ფასების სტაბილური (თუმცა მცირე) ზრდის ტენდენციას, დავი-
ნახავთ, რომ რთული პროცენტის ფორმულით გრძელვადიან პერსპექტივაში 
აღნიშნული საქმიანობა საკმაოდ მნიშვნელოვანი შემოსავალის მომტანია. 
აღნიშნული ბაზარი (განსაკუთრებით საცხოვრებელი ფართები) დასაწყისისთვის 
დიდ კაპიტალდაბანდებას და მრავალწლიან გამოცდილებას არ მოითხოვს (რაც 
შესაძლოა საქართველოში ამ ბაზრის გააქტიურებისთვის ერთ-ერთ ფაქტორად 
მივიჩნიოთ). იმდენად, რამდენადაც დამატებული ღირებულება საკმაოდ 
მაღალია, მზარდი მოთხოვნის პირობებში, იგი ინვესტიციების მოზიდვის ერთ-
ერთ ყველაზე საინტერესო ნიშას წარმოადგენს.

მნიშვნელოვანია გამოვყოთ და სათითაოთ გავაანალიზოთ ის ფაქტორები, 
რომლებიც უძრავი ქონების ბაზრის ჩამოყალიბებასა და მის ცვლილებას 
უწყობს ხელს: (ქვეყანაში შექმნილი საერთო ეკონომიკური მდგომარეობა 
(მოკლევადიანი რყევები), ეროვნული შემოსავალი მოსახლეობის ერთ სულზე, 
საპროცენტო განაკვეთები (როგორც საერთო, ასევე იპოთეკური), კრედიტის 
ხელმისაწვდომობა და სხვა. ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული ფაქტორების 
თანხვედრა უძრავი ქონების ბაზრის დინამიკას და მიმართულებას განსაზღვრავს. 
მაგალითად, თუ რომელიმე ქვეყანაში (ერთ სულზე საცხოვრებელი ფართის 
საშუალო ოდენობა 50 კვ.მ. შეადგენს ან მეტია), პოპულაციის ზრდა ნეგატიური 
ან ნულის ტოლია, სამშენებლო ბაზრის დინამიკა საცხოვრებელ ფართზე 
ნაკლებად ორიენტირებულია და სხვა მიმართულებით იშლება. საქართველოში, 
სადაც მოთხოვნა წლიდან წლამდე მზარდია (საერთო ფართის ნაკლებობის 
ხარჯზე, მიუხედავად ემიგრაციის მაღალი დონის და მოსახლეობის ზრდის 
დაბალი ტენდენციისა), უძრავი ქონების ბაზრის გაფართოვება ძირითადად 
ეკონომიკურ ფაქტორებს, კერძოდ, საკრედიტო პოლიტიკას და მოსახლეობის 
ერთ სულზე ეროვნული შემოსავლის ზრდას უკავშირდება. 

ერთობლიობაში, უძრავი ქონების ბაზარი, იმისდა მიუხედავად, რომ რიგი 
სპეციფიკაცით ხასიათდება, ძირითად ეკონომიკურ პრინციპებს ექვემდებარება 
და მოთხოვნა-მიწოდების ზოგადი კანონებით მოქმედებს. აღსანიშნავია ისიც, 
რომ მოთხოვნის ძირითადი პრინციპის საპირისპიროდ, ზოგჯერ უძრავი ქონების 
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ბაზარზე მოთხოვნის ზრდა ფასის დადებითი ცვლილების შემთხვევაშიც 
გამოვლინდება. თუმცა, აღნიშნული ტენდენცია, ზოგ შემთხვევაში, არა იმდენად 
ფასების მატებით, არამედ მოკლე და საშუალოვადიან პერსპექტივაში არსებული 
„მოლოდინებით“ უნდა აიხსნას (იმ პირობით, თუ ფასების ზრდის გამომწვევი 
სხვა ფაქტორები არ მოქმედებს). შესაბამისად, ეს ტენდენცია, რომელიც საერთო 
ეკონომიკური პრინციპის გამონაკლისს წარმოადგენს, ადამიანების პირადი 
შეხედულებებისა და მომავალში სავარაუდო დაშვების პირდაპირი შედეგია [17]. 
თუმცა, აქაც ორგვაროვანი შეხედულება არსებობს: მაშინ როცა გარკვეული 
ფენისთვის ფასების ზრდა მოთხოვნის ნაკლებობას მოასწავებს (რადგან მათთვის 
ფართების შეძენა ან ქირა უკვე ნაკლებად ხელმისაწვდომია), ბაზრის გარკვეულ 
სეგმენტში ეს ტრენდი ფასების სამომავლო ზრდის ინდიკატორია და ამრიგად 
უძრავი ქონების შეძენა მომგებიან კაპიტალდაბანდებად ჩანს (სწორედ ეს იყო 
2007 წელს ფინანსური ბუშტის წარმომქნელი მოტივი, როცა ყველას სჯეროდა, 
რომ ფასების ზრდის პროცესი მომავალშიც გაგრძელდებოდა.

როგორც საცხოვრებელ, ისევე კომერციულ ფართებზე, როგორც უშუ-
ალოდ ფასები ისევე ქირის განაკვეთი მოთხოვნის ენდოგენური ფაქტორებია. 
ბუნებრივია, მათი გავლენა (სხვა ძირითად ფაქტორებთან ერთად) უმნიშ-
ვნელოვანესია მოთხოვნის შემდგომი განსაზღვრისათვის, თუმცა ეგზოგენურ 
(გარე) ფაქტორებსაც, ხშირ შემთხვევაში, არანაკლებ დიდი მნიშვნელობა 
ენიჭება. ესენია: უშუალოდ ბაზრის სიდიდე (მოსახლეობის საერთო როდენობა 
და დასაქმებულთა შემოსავალი ერთ სულზე), წარმოების დონე, ფასები/ჩამ-
ნაცვლებლები და, როგორც უკვე ვახსენეთ, მოლოდინები. ამათგან ბაზრის 
სიდიდე მეტად მნიშვნელოვანია, რადგან ის როგორც მოსახლეობას, ასევე 
დასაქმებულ ძალას მოიცავს (რომელიც ქვეყანაში მატერიალურ დოვლათს 
ქმნის, მათ შორის უძრავი პროდუქტის სახით). მატერიალური დოვლათი კი 
უძრავ ქონებაზე მოთხოვნას პირდაპირი წესით განსაზღვრავს - მაგალითად, თუ 
უძრავ ქონებაზე ფასების ზრდა საზოგადოებაში დასაქმებულთა ანაზღაურების 
ზრდის თანმხვედრია, მოთხოვნა ან მზარდ ან მეტწილად სტაბილურ ტენდენციას 
ინარჩუნებს, ხოლო თუ შემოსავლის ზრდა უძრავ ქონებაზე ფასების ზრდის 
ტენდენციას აჭარბებს, მოთხოვნა (სხვა თანაბარ პირობებში) მკვეთრად 
მატულობს; თუ ეს სხვაობა არსებითია, ბაზარზე საშუალო პერსპექტივისას 
ფასები მკვეთრ მატებას იწყეbs და ფინანსური ბუშტის საშიშროება იქმნება. 
ასევე მნიშვნელოვანია ჩამნაცვლებლებზე ფასების ცვლილება. მაგალითად, თუ 
ალტერნატიულ ჩამნაცვლებლებზე ფასები იკლებს, ინვესტორების მხრიდან 
ალტერნატიული გზების მოძიების სტიმულები მატულობს და პირიქით. და 
ბოლოს, როგორც ვახსენეთ, მოლოდინის ფაქტორი მოთხოვნის ზრდის (ან 
კლების) ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია, რადგან იგი როგორც 
მომხმარებელზე, ასევე პოტენციურ ინვესტორებზეც ზემოქმედებს. 
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აღსანიშნავია მეორე საბაზრო ძალის უძრავი ქონების ბაზარზე მიწოდების 
განსაზღვრა. მიწოდების შემთხვევაში როგორც მოკლე, ესევე გრძელვადიანი 
ტენდენცია იკვეთება და მშენებლობის შემთხვევაში გარკვეული სპეციფიკით 
ხასიათდება. მაშინ როცა გრძელვადიან პერსპექტივაში ბაზრები მეტ-ნაკლებად 
სწორდება, მოკლევადიან პროცესში მიწოდება ელასტიურობით (და მათ შორის 
სეზონურობის მკვეთრი მაჩვენებლით) არ გამოირჩევა. რადგან მშენებლობის 
დასრულება დროში გაწელილი პროცესია, მოკლევადიან პერსპექტივაში იგი 
ფიქსირებულია (საშუალოდ 1-2 წლის პერიოდში). აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ 
მოთხოვნის კანონები საერთო ეკონომიკურ პრინციპს ექვემდებარება, კერძოდ, 
რაც უფრო მაღალია უძრავი ქონების ფასი (კვ. მეტრზე) და ფასის დადებითი 
ცვლილებისკენ მოლოდინი, მით მეტია ბაზარზე ამ პროდუქციის მიწოდება 
(საშუალო და გრძელვადიან პირობებში). ისევე როგორც მოთხოვნა, მიწოდებაც 
როგორც შიგა, ასევე გარე ფაქტორებზეა დამოკიდებული და საგარეო-საბაზრო 
რყევებზე მეტად საგრძნობლად რეაგირებს. მაგალითად, იგივე აშშ უძრავი 
ქონების ბაზარი ამ ტენდენციას თვალნათლივ წარმოაჩენს (მაგალითად XX ს.70-
იანი წლების კრიზისის დროს მშენებლობა საგრძნობლად შეჩერდა, 90-იანების 
დასაწყისში თითქმის შეწყდა, ხოლო 2000-იანების შუა პერიოდიდან სამშნებლო 
კოლაპსის წინ (2007 წლის 1 კვარტალი) განუხრელად სწრაფი ტემპებით 
იზრდება) [22].

საბაზრო ეკონომიკის პირობებში აღნიშნულ დარგში მიწოდების ზრდის 
საერთო საფუძველი მოგება გახლავთ. სწორედ მოგების მიზნით მიწოდება 
რამდენიმე ფაქტორით ხასიათდება. ესენია საწარმოო ძალებისადმი ხელ-
მისაწვდომობა, მომავალში ფასების ცვლილების მოლოდინი და საბაზრო რის-
კი (მაქსიმალურსა და მინიმალურ მოგებას შორის საშუალო სტატისტიკური 
გადახრა) [24; 25] . 

წარმოების ფაქტორებში ტრადიციულად კაპიტალი, მუშახელი და მიწა 
მოიაზრება, მათ შორის სამშენებლო მასალები. რაც შეეხება მოლოდინს, აქ 
შეიძლება ითქვას, რომ ესა თუ ის ინვესტიცია (უძრავი ქონების ნებისმიერ 
სექტორში) მხოლოდ იმ შემთხვევაში ხორციელება, თუ უკუგების მოლოდინი 
გაწეულ ხარჯებს დადებითი მარჟით სცილდება. შესაბამისად, ინვესტიციის 
ჩადებას აზრი მხოლოდ მაშინ აქვს, როცა აქტივის ფასი დეველოპერული 
პროექტის დანახარჯების ფასის ზღვრულ ტოლობას ან მეტობას აჩვენებს [18]. 
რაც შეეხება რისკებს, არსებული აქტივების პირობებში (მაგალითად მიწა), 
დეველოპერული პროექტების რაოდენობა იკლებს ან ფერხდება. სწორედ 
აქედან გამომდინარე, იმ ქვეყნებში, სადაც ეკონომიკური არამდგრადობა და 
ფასთა შედარებით დიდი მერყევადობა შეიმჩნევა, მშენებლობა შედარებით ნელი 
ტემპებით ვითარდება [17]. 
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საქართველოს უძრავი ქონების ბაზრის ჩამოყალიბება-განვითარება სა-
ერ თო, აღმოსავლეთ ევროპისა და ყოფილი დსთ-ის ბაზრების მსგავს სპე-
ციფიკაციას ატარებდა [5, გვ.19]. სამწუხაროდ, აღნიშნულ სფეროში აქამდე 
მხო ლოდ რამდენიმე კვლევა ჩატარდა და საქსტატშიც მასთან დაკავშირებული 
მონაცემები მწირია. ამის მიუხედავად შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ბაზრის 
ჩასახვა -განვითარება ცნობილი ისტორიული ფონის მოცემულობით იგივე 
ფაქტორების ზემოქმედებას განიცდიდა, რასაც ყოფილი საბჭოეთის რიგი 
ქვეყნები, მათ შორის აღმოსავლეთ ევროპის საბჭოთა ბლოკის რიგი ქვეყნა 
განიცდიდა.

საქართველოში, ისევე როგორც დსთ-ის სხვა რიგ ქვეყანაში, 1999-2004 
წლამდე მშენებლობის დარგში მკაფიო ცვლილება არ დაფიქსირებულა [1]. 
ისევე როგორც დსთ-ის დანარჩენ ქვეყნებში, XX ს. 90-იანი წლების დასაწყისში, 
სამშენებლო სამუშაოები მთლიანად შეჩერდა, ხოლო ბაზარზე გამოცოცხლებამ 
მხოლოდ 90-იანი წლების ბოლოსკენ იჩინა თავი [7]. თუმცა აქაც, ფინანსური 
ინსტიტუტების არ არსებობის, ზოგადად რთული ეკონომიკური ვითარებისა 
და დაბალი შემოსავლების (მათ შორის უმუშევრობის მაღალი დონის) გათ-
ვალისწინებით, გაყიდვების ტემპი მოთხოვნის მაღალი დონის მიუხედავად, 
მე ტად მდორედ მიმდინარეობდა და ძირითადად მეორადი ბაზრით შემოი ფარ-
გლებოდა. მშენებლობა მთლიანად ინვესტორების მიერ დაზოგილი სახსრებით 
წარმოებდა, ისევე როგორც საერთო ტრანსაქციების უდიდესი ნაწილი მთლიანად 
საკუთარი სახსრებით იფარებოდა. იმის გათვალისწინებით, რომ დაზოგილი 
თანხების საკმარისი რაოდენობა მხოლოდ მოსახლეობის ვიწრო წრესთვის 
იყო ხელმისაწვდომი (მათ შორის აღსანიშნავია ისიც, რომ იმ პერიოდისთვის 
საქართველოში საშუალო ფენა მეტად მწირ შესაძლებლობებს განკარგავდა), 
უძრავი ქონების საერთო რეალიზაციის მაჩვენებელი მეტად დაბალი იყო.

საქართველოში უძრავი ქონების ბაზრის გამოცოცხლება და მნიშვნელოვანი 
აღმავლობა, ისევე როგორც მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში (აშშ, ევროპის ქვეყნების 
უმეტესობა და სხვა), 2004 წლიდან იწყება და დროის მოკლე პერიოდში 
მნიშ ვნელოვან ზრდას განიცდის. აღნიშნული ზრდა რიგი ფაქტორით იყო 
გამოწვეული. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი წინაპირობა ამ პერიოდისთვის 
ინფლაციის დაბალი დონე, სტაბილური საბანკო პოლიტიკა, ქვეყანაში ჩა-
ტარებული ინსტიტუციური რეფორმები, კრედიტის ხელმისაწვდომობა, შე-
დარებით ხელმისაწვდომი საპროცენტო განაკვეთები და, რაც მთავარია, იაფი 
სამშენებლო მასალა. გარდა ამისა, მსოფლიოში დამკვიდრებული ტრენდი უძრავ 
ქონებაზე ფასების განუხრელად ზრდის შესახებ საქართველოში იგივე ქონების 
ფასებზე იდენტურად აისახებოდა. 2008 წლისთვის ფასები განუხრელად 
იზრდებოდა და რეალურ ღირებულებას მნიშვნელოვანწილად ასცდა [23]. 
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სამშნებლო პროდუქციის გამოშვების შენელება-კლება 2006 წლის ბოლო 
კვარტალში დაფიქსირდა და 2007-2008 წლის პერიოდისთვის გაგრძელდა. 
საკვირველია, მაგრამ საქართველოს ეკონომიკისთვის ერთ-ერთ ყველაზე 
რთულ პერიოდში, რომელიც 2009 წელზე მოვიდა, სამშენებლო ბაზარი მცირე, 
მაგრამ მაინც პოზიტიურ ტენდენციას აჩვენებს. 2010 წელს ის ოდნავ შენელდა, 
ხოლო იმავე წლის მესამე კვარტლიდან, 2012 წლის ჩათვლით, უპრეცედენტო 
ზრდა აჩვენა (გამოშვების საერთო მოცულობამ ნომინალური ღირებულებით 
4.6 მლრდ ლარი შეადგინა). აღნიშნული ტრენდი 2013 წლისთვის შეიცვალა 
(ამ პერიოდში საქართველოს მშპ ბოლო ათწლეულისთვის ყველაზე დაბალი 
ზრდით ხასიათდება - 2.5%) და წინა წელთან შედარებით დაახლოებით 22%-
ით შემცირდა. თუმცა ეს კლება ხანმოკლე აღმოჩნდა, და უკვე 2014 წლიდან 
დღემდე ბაზარზე ზრდის ტენდენცია ფიქსირდებოდა. მაგალითად, 2014 წელთან 
შედარებით, 2015 წელს პროდუქციის გამოშვებამ 4.9%-ით იმატა და 4.3 მლრდ. 
ლარი შეადგინა [1]. 

ნინო ბერაიასა და მარინე ნაცვლაძის კვლევის თანახმად [8], საქართველოს 
უძრავი ქონების ბაზარი აღმოსავლეთ ევროპისა და ყოფილი საბჭოთა კავშირის 
უძრავი ქონების ბაზრებთან მნიშვნელოვან მსგავსებებს ატარებს, თუმცა, 
რიგი მიმართულებით, არსებითად განსხვავდება კიდეც. საქართველოში, 2003 
წლიდან განხორციელებული რეფორმების შედეგად, რაც მიზნად ისახავდა 
დემოკრატიული ინსტიტუტების ჩამოყალიბებასა და ბიუროკრატიული აპა-
რატის გამარტივებას, უძრავი ქონების ბაზარზე ტრანსაქციების დრო და 
პროცედურა მნიშვნელოვნად დაჩქარდა. 

კვლევამ აჩვენა, რომ უძრავ ქონებაზე ფასების ცვლილებასა და საბანკო 
რეფინანსირების, სამომხმარებლო ფასების ინდექსის, საინვესტიციო დანახარ-
ჯებსა და საცალო გაყიდვებს შორის სუსტი კორელაცია არსებობს. თუმცა 
კორელაციის მაჩვენებელი გაცილებით მაღალია ისეთი მაკროეკონომიკური 
ინდიკატორების ჩართვით, ,როგორიცაა უცხოური პირდაპირი ინვესტიციების 
საერთო მოცულობა, იპოთეკური სესხების ოდენობა, აშშ დოლარის კურსი და 
მოსახლეობის ნომინალური შემოსავალი [8]

ღირსშესანიშნავია ISET-ის კვლევით ისტიტუტის მიერ მომზადებული 
რელიზები თბილისის უძრავი ქონების შესახებ [13]. ფასების საერთო (ყოველ-
წლიური) ზრდის მიუხედავად, ამ პერიოდისთვის ის გრძელვადიან ტრენდს 
ჩამორჩება [13] და ამ წლის მდგომარეობით ყველაზე დაბალი მაჩვენებლით 
გამოირჩევა. ეს ფაქტი ჩვენს იმ დასკვნას ამტკიცებს, რომ უძრავი ქონების 
მზარდი მიწოდების შედეგად, ფასების ინდექსი კლებად ტენდენციას აჩვენებს. 
გარდა ამისა, მნიშვნელოვანია საპროცენტო განაკვეთების კლებადი ტენდენცია, 
რომელმაც 2014 წლის აგვისტოში ისტორიულ მინიმუმს მიაღწია (5.8%) [13]. ამ 
პირობებში უძრავი ქონება კაპიტალდაბანდების ერთ-ერთი ყველაზე მომგებიანი 
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საშუალება გახდა, რამაც ამ პერიოდისთვს მოთხოვნის ტემპი გაზარდა. 
საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემების თანახმად, იპოთეკური სესხების 
საპროცენტო განაკვეთები (უცხოურ ვალუტაში) სექტემბრისთვის ახალ მი-
ნიმუმს - 11%-ს შეადგენდა, რამაც ტრანსაქციების სიხშირის ზრდას შეუწყო 
ხელი. გასათვალისწინებელია ისიც, რომ იმავე წყაროს თანახმად, იპოთეკური 
სესხების დაახლოებით 70% აშშ დოლარშია წარმოდგენილი (აქედან, ბაზრის 
დოლარიზაციის საკმაოდ მაღალი დონე).

2015 წლის თებერვლისთვის ფასები კლების ტენდენციას ინარჩუნებს, რაც 
მეტ წილად ეროვნული ვალუტის გაუფასურების შედეგიცაა. როგორც უკვე 
ავღნიშნეთ [13], საქართველოში უძრავი ქონების ბაზარზე დოლარიზაციის 
მაღალი დონეა, იპოთეკური სესხებიც (შესაბამისად) ძირითადად აშშ ვალუტით 
წარმოებს, მაშინ როცა ძირითადი მოსახლეობის შემოსავალი ეროვნულ 
ვალუტაშია (ლარი). ბაზარზე მიწოდების კლება (რასაც განცხადებების კლებით 
ვზომავთ) მოცემულ ჰიპოთეზას ამყარებს: ლარის გაუფასურებას ბაზარზე 
სამშენებლო პროდუქტის რეალიზაციის კლება და ფასების შერბილება მოჰყვა 
(ეს ტრენდი როგორც არსებული მონაცემების, ასევე ადგილობრივ კომპანიებთან 
გასაუბრების შედეგად მივიღეთ).

ფასების დინამიკა თბილისის უბნების დონეზე იგივე ნარჩუნდება - ძველი 
უბნები ყველაზე მაღალი ფასებით გამოირჩევა, ხოლო ისანი-სამგორი ყველაზე 
დაბალ მაჩვენებელზე რჩება ($628 კვ.მ-ზე). მოგების კოეფიციენტი საპროცენტო 
განაკვეთებზე მაღალია, რაც უძრავი ქონების ბაზარს ჯერ კიდევ მომგებიანს 
ხდის, რადგან გაყიდვებისგან მიღებული მოგება როგორც დანახარჯების, ასევე 
საპროცენტო ხარჯების გადაფარვას და მოგების მარჟას უზრუნველყოფს. 

Colliers Georgia-ს მიერ ჩატარებული კვლევის თანახმად [6], საქართველოს 
საშუალო კომლის სიდიდე ჯერ კიდევ საკმაოდ მრავალრიცხოვანია და ბოლო 
რამდენიმე წლის მონაცემით 3.6-ს შეადგენს. ევროკავშირში ეს მაჩვენებელი 2.4-
ია. დროთა განმავლობაში ეს ციფრი დაიწევს და საშუალო ევროპულ მაჩვენებელს 
გაუტოლდება, რაც ნიშნავს იმას, რომ გრძელვადიან პერსპექტივაში უძრავი 
ქონების ბაზარზე მოთხოვნა მზარდი ტრენდით შენარჩუნდება. რაც შეეხება 
უძრავი ქონების მესაკუთრეთა რიცხვს, საქართველოში ეს მაჩვენებელი საკმაოდ 
მაღალია (რუმინეთის შემდეგ მეორე) და 93%-ს შეადგენს [6]. 

დღესდღეობით, საქართველოში იპოთეკური სესხის საპროცენტო განა-
კვეთი 10%-ია, რაც, საერთაშორისო დონეზე საკმაოდ მაღალია. თუმცა, 
ამის მიუხედავად, იპოთეკური სესხების საერთო ოდენობა იზრდება, რაც სა-
ბანკო სფეროში არსებული კონკურენციის და ზოგადად საპროცენტო განა-
კვეთებზე კლებადი ტრენდის დამსახურებაა (2014 წელს, სესხები , წინა წელთან 
შედარებით 30%-ით გაიზარდა და $541 მლნ-ს მიაღწია).

„საქსტატის“ მონაცემებით, 2003-2013 წლებში 10000-ზე მეტი ნებართვა 
მოლოდ თბილისში გაიცა, რაც ჯამურად 12 მლნკვ.მ-ს გაუტოლდა. ამათგან, 
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დასრულებული ნაგებობაა, მხოლოდ 2.3 მლნ კვ. მეტრია, რაც საკმაოდ 
ნეგატიური ინდიკატორია, თუმცა, დასრულებული მშენებლობების ტრენდი 
სულ უფრო მზარდია. რაც შეეხება ტრანზაქციების ყოველწლიურ ოდენობას, ეს 
მაჩვენებელი მზარდია და საშულოდ 5%-ს შეადგენს (2009-2014 პერიოდისთვის, 
ერთადერთი გამონაკლისს 2011 წელია, როცა ეს მაჩვენებელი 2%-ს შეადგენდა) 
[6]. ტრანზაქციების მოცულობა საცხოვრებელ ფართებზე მზარდ ტენდენციას 
ინარჩუნებს და 2012-2014 წლებში $774, $829, $882 მლნ ლარი შეადგინა. 
კონიუქტურის მხრივ საბურთალო ლიდერობს (20%), მას მოყვება სამგორი, 
გლდანი-ნაძალადევი (მიუხედავად იმისა, რომ არაპრესტიჟული უბნებია, 
დაბალი ფასის გამო, ამ უბნებზე მოთხოვნა მაღალი რჩება), ბოლოს კი ვაკე და 
მთაწმინდის რაიონია (10%, სადაც ფასები, მართალია, უმნიშვნელოდ იცვლება, 
თუმცა ყველაზე მაღალი რჩება). ცენტრალურ უბნებში (განსაკუთრებით ვაკე - 
მთაწმინდა, საბურთალოს ნაწილი) შედარებით მაღალი ფართის ბინები იყიდება, 
მაშინ როცა პერიფერიულ უბნებში ყველაზე მოთხოვნადი დაახლოებით 50 
კვ. მ ფართის ბინები რჩება. დიდი ფართობის მქონე ბინების ტრანსაქციების 
მაჩვენებელი გარე უბნებში საკმაოდ დაბალია. 

რაც შეეხება ფასებს, ის სამ კატეგორიად იყოფა: პრემიუმი, საშუალო და 
დაბალი. როგორც წესი, საცხოვრებელ ფართებზე ფასი $630-$1680 შუალედში 
მერყეობს (კვ. მეტრზე) - ადგილმდებარეობისა და გასაყიდი ობიექტის საერთო 
მდგომარეობის შესაბამისად. პრემიუმ ფასი $1200-დან იწყება, საშუალო - $800 
დან [1].

აღსანიშნავია ნინო ბერაიას 2015 წლის კვლევა [8], რომლის მიხედვით 
უძრავი ქონების ბაზარი ჯერ კიდევ (2015 წლის პერიოდისთვის) ჩამოყალიბების 
ფაზაში იყო და ნაკლებადაა შესწავლილი: მიუხედავად ცალკეული სპორადული, 
უფრო აღწერილობითი ხასიათის კვლევებისა, უძრავი ქონების ციკლების 
განმსაზღვრელი კვლევა ჯერ არ ჩატარებულა. მისი განმარტებით, „დიდი ქა-
ლაქების ეკონომიკური ზრდა მოკლევადიან პერიოდში მთლიანი ეკონომიკის 
ზრდითაა განპირობებული. გრძელვადიან პერიოდში კი დემოგრაფიული 
ცვლილებები და ცხოვრების სტილი ასევე დიდ როლს თამაშობს. კვლევის 
შედეგების მიხედვით, ავტორი ასკვნის, რომ ამ პერიოდისთვის უძრავ ქონებაში 
ინვესტირება არსებით უკუგებას არ იძლეოდა და შესაბამისად „ფულადი 
სახსრების დაბანდება უძრავ ქონებაში მიმდინარე სიტუაციის გათვალისწინებით 
ეკონომიკურად გაუმართლებელია. უფრო მეტიც, არსებული პროგნოზირებადი 
ფინანსურ-ეკონომიკური პირობები ბაზრის მონაწილეებს დიდი ოპტიმიზმის 
საფუძველს არ აძლევს. ბაზარზე მოკლევადიან პერიოდში ფასების ზრდა არ 
არის მოსალოდნელი. ეს კი ნიშნავს, რომ საცხოვრებელ და სავაჭრო სეგმენტში 
გაყივების აქტივობა ჯერ კიდევ დაბალ დონეზეა“ [8, გვ. 184].
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კორელაციის კოეფიციენტების დასადგენად, პირველყოვლისა, აუცი-
ლე ბელი გახდა ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორების გამოვლენა (თუმცა სა-
ბოლოოდ რთულია განვსაზღვროთ, რომელია უფრო მნიშვნელოვანი ცვლა-
დი, რადგან ანალიზის გარეშე სხვადასხვა მაკროეკონომიკურ სივრცეში ეს 
მაჩვენებლები განსხვავებულია და საერთო სპეციფიკაციას ქმნის). ჩვენს 
შემთხვევაში, ჯამურად 12 ინდიკატორი გამოვკვეთეთ: საგარეო ვაჭრობის 
სალდო, ოჯახის საშუალო წლიურიშემოსავალი, დასაქმებულთა საერთოწლიური 
დონე, ეროვნული ვალუტის საშუალოწლიური მაჩვენებელი, მშპ-ის წლიური 
ზრდის მაჩვენებელი, სამშენებლო სფეროში ბრუნვის საერთო მაჩვენებელი, 
სახელმწიფო ვალი, საპროცენტო (გრძელვადიანი) განაკვეთები, მოსახლეობის 
დინამიკის მაჩვენებელი (წლების მიხედვით), ინფლაციის დონე, პირდაპირი 
უცხოური ინვესტიციები და საზღვარგარეთიდან ფულადი გზავნილები (2007-
2015 პერიოდისთვის)[1, 2, 9, 16]. 

გაგლუვებული შედეგების მიხედვით (მონაცემების დეტრენდირება 
ჰოდრიკ-პრესკოტის ფილტრით განხორციელდა) ფაქტორული კორელაციის 
სურათი შემდეგნაირად გამოიყურება:

როგორც მოცემული გრაფიკიდან ჩანს, ბრუნვის კორელაციის მაჩვენებელი 
ყველაზე მაღალია, თუმცა, ეს არსებული კანონზომიერების მაჩვენებელია. 
ბრუნვის შემდეგ, ყველაზე მაღალი ფაქტორული ზემოქმედება დასაქმების 
დონეზე მოდის, რომელსაც ოჯახის საშუალო შემოსავალი და ზოგადად ქვეყნის 
ეკონომიკური ზრდის დონე მოსდევს. რამდენადაც საკვირველი არ უნდა ჩანდეს, 
მოსახლეობის ინდიკატორის ცვლილება ასევე მნიშვნელოვან გავლენას ახდეს, 
რომელსაც საპროცენტო განაკვეთები, ფულადი გზავნილები და პირდაპირი 
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უცხოური ინვესტიციები მოსდევს. უცნაურია, მაგრამ სხვა კვლევებისგან 
განსხვავებით, სავალუტო რყევების ინდექსი (საშუალოწლიური მონაცემით) 
პროდუქციის გამოშვების საერთო წლიურ მაჩვენებელზე საგრძნობ, თუმცა 
სუსტ გავლენას ახდენს. შესაძლებელია დავასკვნათ, რომ სავალუტო რყევების 
გავლენა უფრო ხანმოკლე პერიოდებზე იგრძნობა, ხოლო რადგან სამშენებლო 
სფეროში სეზონური ცვლილება თითქმის უმნიშვნელოა [25, 27], ბაზარი 
გრძელვადიან პერიოდში სავალუტო ცვლილებასთან კორექტირებას შედარებით 
მარტივად ახერხებს. რაც შეეხება სახელმწიფო დავალიანებას, მისი გავლენა 
მინიმალურია, რაც შესაძლებელია იმას ადასტურებდეს, რომ ამ შემთხვევაში 
სახელმწიფო ვალის დიდი ნაწილი საერთაშრისო სავალუტო ბაზრებიდანაა 
მოზიდული და, შესაბამისად, ადგილობრივ სავალუტო ბაზრებზე საპროცენტო 
განაკვეთებზე არსებითი გავლენა არ მოუხდენია (ე.წ. Crowding out- პრინციპით). 

ფაქტორული ანალიზის თვალსაზრისით, საინტერესოა ს. დრობიშევსკის 
კვლევებიც. მაგალითად, ერთ-ერთი კვლევის თანახმად (ს.დრობიშევსკი, ე. 
პიკულინა.) [20, 21], უძრავ ქონებაზე ფასების მოკლე პერიოდში აჩქარებული 
მატების ტენდენცია არის ფუქნქცია, რომელიც მეტწილად მოსახლეობის 
მხრიდან მაღალი მოთხოვნით აიხსნება, რაც თავის მხრივ (დამოუკიდებელი 
ცვლადების სახით) მოსახლეობაში შემოსავლების მატებითა და სტაბილური 
ეკონომიკური განვითარებით აიხსნება (მაგალითად, რუსეთში, სხვა ქვეყნე-
ბისგან განსხვავებით, მშპ-ის ზრდა უფრო წიაღისეული რესურსების რეა ლი-
ზაციით იყო განპირობებული და ამ მხრივ გაცილებით უფრო რყევად ხასიათს 
ატარებდა (საერთო ტრენდის გაგრძელება, რომელმაც მსოფლიოში იაფი 
კრედიტის წყალობით, ნავთობრესურსებზეც მოთხოვნა გაიზარდა, შექმნა 
სიმდიდრის ეფექტი, რაც ეკონომიკის თითქმის ყველა სფეროს - განსაკუთრებით 
კი, მშენებლობას შეეხო). დრობიშევსკის მიხედვით, ე.წ. ფინანსური „ბუშტის“ 
წარმოქმნის ალბათობა იმ ბაზრებზე არსებობს, სადაც ფასების ზრდა 
მოსალოდნელ ტრენდს აჭარბებს და სამშენებლო საცხოვრებელ ფართებზე 
სპეკულაციური მოთხოვნით აიხსნება. 

საქმე ისაა, რომ ამ ბაზარზე მიწოდება მოკლევადიან პერიოდშია ფიქ-
სირებული, ამიტომაც ფასებიც ძირითადად მოთხოვნის დინამიკით განი-
საზღვრება [20, 21] არსებობს დაშვება, რომ რადგან უძრავ ქონებაზე ფასები 
უფრო არაელასტიკურია მოკლევადიან პერიოდში, ამიტომაც უძრავ ქონებაზე 
ფასების ცვლა სხვა საქონელზე (მომსახურებაზე) ფასების ცვლაზე არ აისახება, 
ისევე როგორც სხვა ტიპის აგენტებზე. ამ მხრივ მნშვნელოვანია შვაბის [26, 
27] მიერ ჩატარებული ანალიზი, რომელიც უძრავი ქონების მოთხოვნაზე 
მოსალოდნელი ინფლაციის ფაქტორებსა და იპოთეკური დაკრედიტების გან-
სხვავებული სისტემით გამოწვეული სხვადასხვა დისპროპორციულ ტიპს 
ითვა  ლისწინებს. მისი გაანგარიშებით, „სრულყოფილად წონასწორული საკ-
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რე დიტო სისტემების“ პირობებში, მომხმარებლები იგივე სტანდარტული იპო-
თეკური სისტემის პირობებთან შედარებით მეტი ფართობის შეძენისკენ (მაქ-
სიმალურისკენ) მიისწრაფვიან. სხვადასხვა ფაქტორის ზეგავლენის ქვეშ მან 
ბაზრის ელასტიკურობის შემდეგი მაჩვენებლები გამოიყვანა: უძრავი ქონების 
ბაზრის ელასტიკურობა მოსალოდნელი ინფლაციის პირობებში -0.21-ია, ხოლო 
რეალური (სტანდარტული) საპროცენტო განაკვეთების პირობებში -56-ის 
ტოლია.

ამ მონაცემებიდან გამომდინარე, მოთხოვნის ელასტიკურობა მოსალოდ-
ნელი ინფლაციის პირობებში ნეგატიურია, თუმცა, ამისდა მიუხედავად, უფრო 
დაბალია (აბსოლუტური მნიშვნელობით), ვიდრე ელასტიკურობის მაჩვენებელი 
სტანდარტული საპროცენტო განაკვეთების პირობებში. ამდენად, შვაბი შემდეგ 
დასკვნას ასეთებს. პირველი: მოთხოვნა უძრავ ქონებაზე მხოლოდ რეალური 
ცვლადრების ფუქციას არ წარმოადგენს, არამედ შესაძლებელია (ყველაფერთან 
ერთად) მოსალოდნელი ინფლაციის გავლენით დამახინჯდეს. მეორე, არსებული 
მოდელის დაშვების პირობებში, მოთხოვნა უძრავ ქონებაზე მოსალოდნელი 
ინფლაციისა და რეალური საპროცენტო განაკვეთების პირობებში ერთმა-
ნეთისგან მნიშვნელოვნად განსხვავდება. რეალური საპროცენტო განაკვეთების 
ზრდის საპასუხოდ, მომხმარებელი საცხოვრებელ ფართებზე მოთხოვნას უფრო 
შეასუსტებს, ვიდრე მოსალოდნელი ინფლაციის დროს. 

დასასრულ, კვლავ საქართველოში უძრავი ქონების ბაზარზე შექმნილ 
სინამდვილეს დავუბრუნდებით ე.წ. ფინანსური ბუშტის შექმნის სავარაუდო 
შესაძლებლობაზე გავამახვილებთ ყურადღებას. მაგალითად, ISET-ის კვლევითი 
ინსტიტუტის მონაცემების [13] მიხედვით (წყარო: ISET კვლევითი ინსტიტუტი, 
ფლორიან ბიერმანი და საბა დევდარიანი) დღესდღეობით ფინანსური ბუშტები 
ყველაზე მეტად უძრავი ქონების ბაზრებზეა გავრცელებული. როგორც წესი, 
ფინანსური ბუშტის წარმოქმნას რიგი ფაქტორი განაპირობებს, ხოლო მისი 
რეალური მასშტაბი რეალური აქტივებისგან აცდენით მიიღება - მოკლევადიან 
პერსპექტივაში უძრავი ქონების ფასები რეალურ მაჩვენებლებს ძლეირ 
სცილდება და პროცესი იქამდე მიდის, სანამ დროის რომელიმე მონაკვეთში 
ფასების მასობრივი ჩამოშლა დაიწყება. ISET-ის მიერ შემუშავებული უძრავი 
ქონების ფასების ინდექსის თანახმად, თბილისის უძრავი ქონების ბაზარზე 
„სპეკულაციური საპნის ბუშტი ჯერ-ჯერობით არ არსებობს“, მიუხედავად 
იმისა, რომ საშუალო გასაყიდი ფასი იმავე კვლევითი ცენტრის გათვლებით 
11%-ით გაიზარდა (2013 წლის თებერვლიდან 2014 წლის დეკემბრამდე) 
[13]. ავტორების აზრით, „როდესაც ფასები თვიდან თვემდე იზრდება, უძრავ 
ქონებას იძენენ არა იმისთვის, რომ შემოსავალი გაქირავებით მიიღონ, არამედ 
იმისთვის, რომ აქტივის გაზრდილი საბაზრო ღრებულებით ისარგებლონ და 
შემდგომში უფრო მაღალ ფასად გაყიდონ. ერთ მომენტში, გაბერილ გასაყიდ 
ფასებთან შედარებით ქირიდან მიღეული შემოსავალი სრულიად უმიშვნელო 
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ხდება. პარადოქსია, მაგრამ საპნის ბუშტის არსებობისას, ბინის მფლობელები 
თავიანთი ძვირადღირებული უძრავი ქონების გაქირავებისგან თავს იკავებენ და 
ამით მის ლიკვიდურობას ამცირებენ. შესაბამისად, ასეთ სიტუაციაში უძრავი 
ქონების ბაზარზე, როგორც წესი, არის დიდი რაოდენობით ფართი, რომელიც 
არც საცხოვრებლად და არც რაიმე სხვა მიზნით გამოიყენება. ასეთი სიტუაცია 
კი თბილისის ბაზარზე (ჯერჯერობით მაინც) ნამდვილად არ შეინიშნება“ [13].

ანალიზის შედეგები

რადგან თბილისის მასშტაბით „საქსტატის“ მიერ წარმოდგენილი საცხოვ-
რებელ ფართებზე ფასების ცვლილების დინამიკა მხოლოდ 2011 წელს 
მოითვლის, აუცილებელი გახდა ამ სტატისტიკის სხვა მონაცემებით შეფასება. 
ამ მიზნით გამოვიყენეთ Colliers Georgia-ს მიერ ჩატარებული კვლევა (ერთ-ერთი 
პირველი საქართველოში), რომელიც თბილისის მასშტაბით უძრავი ქონების 
ფასების დინამიკას მხოლოდ 2014 წლის მეოთხე კვარტლის ჩათვლით აჩვენებს. 
რაც შეეხება 2015-2016 წლების (პირველი ორი კვარტლის) პერიოდს, იგი 
ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის მიერ წარმოდგენილი ციფრების საფუძველზე 
მომზადდა. აქვე აღვნიშნავთ, რომ 2011 წლიდან 2012 წლის პერიოდზე, როცა 
საქსტატის მონაცემებიდან Colliers Georgia-ს მონაცემებზე გადავდივართ, 
ფასების მკვეთრი ვარდნის ტენდენცია შეინიშნება, რაც ან განსხვავებული 
სტატისტიკური გაანგარიშების (გათვალისწინებულია ე.წ. პრემიუმ+ საცხოვ-
რებელი ფართები, რომელთა ფასი 1 კვ.მ-ზე 1500 აშშ დოლარს აჭარბებს), 
ან ბაზარზე გარე ფაქტორების ზემოქმედების შედეგია (კონკურენცია, 
სამშენებელო მასალების გაიფება და სხვა). აანგარიშებებიდან ირკვევა, რომ 
ერთი ათწლეულის განმავლობაში თბილისის უძრავი ქონების ბაზარზე ფასის 
ცვლილება 17 - ჯერ დაფიქსირდა. რაც შეეხება ბიზნესციკლების დინამიკას, 
ყველაზე უკეთ ეს სურათი თბილისის უძრავი ქონების ბაზარზე ჩატარებული 
ტრანზაქციების მაგალითზე ჩანს, რაც მოცემულ ანალიზში ასევე ჰოდრიკ-
პრესკოტისა და მაჩვენებლიანი გაგლუვების მიხედვით გამოვთვალეთ. მოცემულ 
შემთხვევაში მაჩვენებლიანი გაგლუვების შედეგად 20 ბიზნესციკლი გამოვლინდა, 
ხოლო ჰოდრიკ პრესკოტის ფილტრმა 19 ბიზნესციკლი გამოავლინა. მიღებული 
შედეგების თანახმად, მაჩვენებლიანი გაგლუვებით, თბილისის უძრავი ქონების 
ბაზრის ერთი ბიზნესციკლის საშუალო ხანგრძლივობა 6 თვეა, ხოლო ჰოდრიკ-
პრესკოტის ფილტრის შედეგად ეს პერიოდი 6.3 თვე, ანუ თითქმის იმავე დროის 
ინტერვალში თავსდება.

როგორც აღვნიშნეთ, ფაქტორების სიუხვე და ვარიაციულობა, საბოლოოდ, 
მოდელის სიზუსტეს ამცირებს, ამიტომ საჭირო გახდა ყველაზე ოპტიმალური 
მონაცემების შერჩევა და მოდელში მკაფიოდ გამოვლენილი ფაქტორების 
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ჩასმა. ფაქტორების შერჩევა სწორედ ამ პრინციპით განვახორციელეთ, თუმ-
ცა აღსანიშნავია ისიც, რომ ზოგიერთი ცვლადის კვარტალური ჩაშლა ვერ 
მოხერხდა (ინფორმაციის არქონის გამო), ასე რომ ამ ცვლადების სხვა, მო-
მიჯნავე ცვლადებად ჩანაცვლება მოგვიხდა. შესაბამისად, თბილისში უძრავი 
ქო ნების ფასზე ზემოქმედების მიზნით, შვიდი ფაქტორი შეირჩა: ტრანზაქციების 
ოდენობა, მიწოდება, საპროცენტო განაკვეთები, მშპ-ის ცვლილება, ანაზღა-
ურება, დასაქმება და ინფლაციის დონე. მოცემული ანალიზის ფარგლებში 
t-ორ მხრივი ტესტის ზღვრული მაჩვენებლის განსაზღვრით (α=0.05) შემდეგი ჰი-
პოთეზა გამოიკვეთა: არსებული ფაქტორების ზემოქმედებით საქართველოში 
უძრავი ქონების ფასის განმსაზღვრელ ფაქტორებს ანაზღაურების ზრდა და 
დასაქმების დონე წარმოადგენს. დანარჩენმა ფაქტორებმა ამოსავალი ჰიპოტეზა 
დაადასტურა, კერძოდ, ფასის ცვლილებაზე ამ ფაქტორებს უმნიშვნელო 
გავლენა აქვთ, რაც შეეხება 2016 წლის 3-4 კვარტლებზე ფასის ტრენდის 
გამოვლენას, იგი ძირითადად ვარაუდს ემყარება, რომლისთვისაც 2016 წლის 
მეორე კვარტლის მონაცემების ექსტრაპოლირების აუცილებლობას ვაწყდებით. 
ამ მიზნით განტოლების თითოეულ მხარეს მონაცემების წრფივი ტრენდირების 
მეთოდს მივმართავთ და მიღებულ შედეგს მულტიფუნცქციურ ავტორეგრესულ 
მოდელში ვრთავთ. გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველოში კვარტლურ 
დონეზე ფასების ცვლილება ნაკლებ სეზონურობას განიცდის, პროგნოზი 
ჩვეული გაწრფივების (ტრენდირების) მაგალითზე წარმოვადგინეთ (იმავე 
მეთოდს მოდელში ჩართული ყველა ცვლადი დავუქვემდებარეთ) და ამ მხრივ 
შემდეგი ტრენდი გამოვკვეთეთ: მიღებული შედეგების თანახმად, თბილისის 
უძრავი ქონების ბაზრის მაგალითზე, საცხოვრებელი ფართების საშუალო ფასი 
(საშუალოდ ერთ კვ. მ) კლების ტენდენციას შეინარჩუნებს და მეოთხე კვარტლის 
ბოლოს, მეორე კვარტლის ოფიციალურ მაჩვენებელთან შედარებით, ჩვენი 
გათვლების თანახმად -0.55% -ით შეიცვლება. 
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სა ვაჭ რო ურ თი ერ თო ბე ბი სა ქარ თვე ლო სა და აშშ-ს შო რის: დი ნა მი კა 

და პერ სპექ ტი ვე ბი

გი ორ გი ღა ღა ნი ძე 
თბი ლი სის ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის 
სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტის პრო ფე სო რი

სტა ტი ა ში გან ხი ლუ ლია სა ექ სპორ ტო პო ტენ ცი ა ლის უკეთ რე ა ლი ზა-
ცი ის სა კითხ ე ბი, კონ კრე ტულ სა ვაჭ რო პარ ტნი ორ თან მი მარ თე ბით. გა ა-
ნა ლი ზე ბუ ლია სა ქარ თვე ლო -აშშ სა ვაჭ რო ურ თი ერ თო ბე ბი და მა თი შემ-
დგო მი ინ ტენ სი ფი კა ცი ის შე საძ ლებ ლო ბე ბი. შე ფა სე ბუ ლია სა ქარ თვე ლოს 
აშშ ბა ზარ ზე სა ექ სპორ ტო პრო დუქ ცი ის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბა.

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: სა ვაჭ რო რე ჟი მი; თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის შე-
თან  ხმე ბა; სა ვაჭ რო ურ თი ერ თო ბე ბის ინ ტენ სი ფი კა ცი ა.

სა ქარ თვე ლოს სა გა რეო სა ვაჭ რო ბა ლან სის (ი გუ ლის ხმე ბა პრო დუქ ცი ით 
და არა მომ სა ხუ რე ბით ვაჭ რო ბა) ქრო ნი კუ ლი დე ფი ცი ტი ყო ველ თვის გა ნი ხი-
ლე ბო და, რო გორც ერ თ-ერ თი დი დად მტკივ ნე უ ლი პრობ ლე მა. სა ქარ თვე ლოს 
ყვე ლა ხე ლი სუფ ლე ბა მსჯე ლობ და სა გა რეო ვაჭ რო ბის ინ ტენ სი ფი კა ცი ა ზე, ექ-
სპორ ტის ხელ შეწყ ო ბა ზე, თუმ ცა, რე ა ლუ რი შე დე გე ბი, გარ და მცი რე წარ მა ტე-
ბე ბი სა (ძი რი თა დად რე ექ სპორ ტის ხარ ჯზე), ვერ მი ვი ღეთ. პრობ ლე მის არ სში 
წვდო მი სას აუ ცი ლებ ლად მივ დი ვართ კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის სა კითხ თან და 
კერ ძოდ გვიხ დე ბა იმ მარ ტი ვი ჭეშ მა რი ტე ბის და დას ტუ რე ბა, რომ სა ქარ თვე-
ლოს სა ექ სპორ ტო პრო დუქ ცია და ბალ კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნი ა. ამ ფაქ ტის გათ-
ვა ლის წი ნე ბით, სა ქარ თვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბებ მა სხვა დას ხვა დროს და სა ხეს 
ყვე ლა მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა გა რეო ბაზ რის მაქ სი მა ლუ რად გახ სნის ამო ცა ნა. შემ-
დე გი რა ცი ო ნა ლუ რი მო საზ რე ბით: თა ნა მედ რო ვე გლო ბა ლუ რი კონ კუ რენ ცი ის 
პი რო ბებ ში სა ვაჭ რო რე ჟი მით მიღ წე უ ლი უპი რა ტე სო ბა გარ და იქ მნე ბა რე ა ლურ 
ექ სპორ ტად, ვი ნა ი დან მო ი ძებ ნე ბა და ინ ტე რე სე ბუ ლი ინ ვეს ტო რე ბი, რომ ლე ბიც 
შე ეც დე ბი ან გა მო ი ყე ნონ ეს უპი რა ტე სო ბა. ცხა დი ა, რო დე საც ასეთ სა ექ სპორ ტო 
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ბაზ რებ ზე ვმსჯე ლობთ, პირ ველ რიგ ში უნ და შე ვე ხოთ ევ რო კავ შირ სა და აშშ-ს. 
ევ რო კავ შირ თან სა ქარ თვე ლომ და ას რუ ლა თა ვი სუ ფა ლი სა ვაჭ რო რე ჟი მის შე-
სა ხებ მო ლა პა რა კე ბე ბი და მი აღ წია შე სა ბა მის შე თან ხმე ბას. ამ დე ნად, მნიშ ვნე-
ლო ვა ნია გა ვა ა ნა ლი ზოთ აშ შ-ის რო ლი სა ქარ თვე ლოს ექ სპორ ტში, გა ვი აზ როთ 
ტენ დენ ცი ე ბი და დი ნა მი კა, შე ვა ფა სოთ მიღ წე უ ლი შე დე გე ბი.

სა ქარ თვე ლო -აშ შ-ის სა გა რეო ვაჭ რო ბის დი ნა მი კა

სა ქარ თვე ლო სა და აშშ-ს შო რის სა გა რე ო- სა ვაჭ რო ურ თი ერ თო ბე ბი ეფუძ-
ნე ბა 2001 წლი დან აშ შ-ის მი ერ სა ქარ თვე ლო სათ ვის მი ნი ჭე ბულ პრე ფე რენ ცი ა თა 
გე ნე რა ლი ზე ბულ სის ტე მას (პგს). აღ ნიშ ნუ ლი სქე მით სარ გებ ლობს და ახ ლო ე-
ბით 30 სა ხელ მწი ფო, პგს გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებს აძ ლევს შე საძ ლებ ლო ბას აშ-
შ-ში შე ი ტა ნონ პრო დუქ ცია სა ბა ჟო გა და სა ხა დის გა რე შე. ასე თი პრო დუქ ცი ის 
ჩა მო ნათ ვა ლი სა ქარ თვე ლო სათ ვის არის და ახ ლო ე ბით 3,500. ასეთ პრო დუქ ცი ას 
მი ე კუთ ვნე ბა: სამ რეწ ვე ლო პრო დუქ ცი ა; სა ი უ ვე ლი რო ნა წარ მი; ია ტა კის სხვა-
დას ხვა სა ფა რი; სოფ ლის მე ურ ნე ო ბი სა და მე თევ ზე ო ბის ზო გი ერ თი პრო დუქ-
ცი ა; დი დი რა ო დე ნო ბით ქი მი უ რი პრო დუქ ცია და მი ნე რა ლე ბი. პგს-ის სქე მით 
ვერ შე ი ტანთ აშ შ-ში ტექ სტილს, ტყა ვის ნა წარმს, ტან საც მელს. დე ტა ლუ რი ინ-
ფორ მა ცია შე იძ ლე ბა ინა ხოს შე სა ბა მის ვებ გვერ დზე [1]. პგს-ის სქე მა სა შუ ა ლე-
ბას აძ ლევს ექ სპორ ტი ორს სა ქარ თვე ლო დან ჰქონ დეს და ახ ლო ე ბით 18%-ი ა ნი 
უპი რა ტე სო ბა და ნა ხარ ჯებ ში სხვა ექ სპორ ტი ო რებ თან შე და რე ბით, რომ ლებ საც 
არა აქვთ პგს-ის უპი რა ტე სო ბა. სა მო მავ ლოდ, პგს სქე მის უფ რო ფარ თოდ გა მო-
ყე ნე ბი სათ ვის მნიშ ვნე ლო ვა ნი იქ ნე ბა ხე ლით დამ ზა დე ბუ ლი ნა კე თო ბე ბის (სუ ვე-
ნი რე ბი სა და მსგავ სი ნა წარ მის) უფ რო ფარ თოდ ექ სპორ ტი რე ბა.

სა ქარ თვე ლო დან პგს-ს სქე მით ხდე ბა ფე რო სი ლი კო მან გა ნუ მის, მი ნე რა ლუ-
რი წყლე ბის, ხი ლის წვე ნე ბის, გარ კვე უ ლი ლი თო ნის პრო დუქ ცი ის ექ სპორ ტი რე-
ბა. გან ვი ხი ლოთ სა ქარ თვე ლო დან აშ შ-ში ექ სპორ ტის დი ნა მი კა. (იხ. ცხრი ლი 1).

ცხრი ლი დან, ცხა დი ა, რომ სა ქარ თვე ლო დან აშ შ-ში ექ სპორ ტი მკვეთ რად 
იზ რდე ბა 2006 წლი დან. მაქ სი მა ლუ რი მნიშ ვნე ლო ბე ბი კი მიღ წე უ ლი იქ ნა 2012 
და 2014 წელს. ცხა დი ა, ასე თი ზრდა გან პი რო ბე ბუ ლი იყო ჯერ ერ თი იმით, 
რომ ქარ თვე ლი ექ სპორ ტი ო რე ბი უკეთ იყე ნებ დნენ პგს-ის სქე მას, ხო ლო მე ო-
რე, ქვეყ ნებს შო რის ახ ლო პო ლი ტი კუ რი ურ თი ერ თო ბე ბით. გან ვი ხი ლოთ სა-
ქარ თვე ლო დან ექ სპორ ტი რე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის სა სა ქონ ლო ჭრი ლი 2015 წლის 
მა გა ლით ზე. 2015 წლის გან მავ ლო ბა ში სა ქარ თვე ლო დან აშ შ-ში ექ სპორ ტი რე-
ბუ ლი პრო დუქ ცი ის ჩა მო ნათ ვა ლი ასე გა მო ი ყუ რე ბა: სა სა ქონ ლო ჯგუ ფი 7202 
- ფე რო შე ნად ნო ბე ბი 86.340. - ათა სი აშშ დო ლა რი; სა სა ქონ ლო ჯგუ ფი - 3102 



სა ვაჭ რო ურ თი ერ თო ბე ბი სა ქარ თვე ლო სა და აშშს შო რის: დი ნა მი კა და პერ სპექ ტი ვე ბი

101

აზო ტო ვა ნი სა სუ ქე ბი - 7.730 ათა სი აშშ დო ლა რი; სა სა ქონ ლო ჯგუ ფი 2201 - მი-
ნე რა ლუ რი წყლე ბი - 1.339 ათა სი აშშ დო ლა რი; სა სა ქონ ლო ჯგუ ფი 2204 - ყურ-
ძნის ნა ტუ რა ლუ რი ღვი ნო ე ბი - 1.041 ათა სი აშშ დო ლა რი; სა სა ქონ ლო ჯგუ ფი 
2009 - ხი ლის წვე ნე ბი - 2.096 ათა სი აშშ დო ლა რი. თვალ ში სა ცე მი ა, რო გორც 
ძა ლი ან ვიწ რო სა სა ქონ ლო ასორ ტი მენ ტი, ასე ვე პრო დუქ ცი ის შეზღ უ დუ ლი ნო-
მენ კლა ტუ რა. გან ვი ხი ლოთ ამ სა სა ქონ ლო ჯგუ ფე ბის იმ პორ ტის მაჩ ვე ნებ ლე ბი 
აშ შ-ში. თა ვი დან ვე უნ და ით ქვას, რომ რამ დე ნად მე მნიშ ვნე ლო ვა ნი პო ზი ცია სა-
ქარ თვე ლოს აქვს ფე რო შე ნად ნო ბე ბის ექ სპორ ტში, სა დაც აშ შ-ის იმ პორ ტი შე ად-
გენს 2,273,727. ათას აშშ დო ლარს, და სა დაც სა ქარ თვე ლო მე-9 პო ზი ცი ა ზე ა, 
ხო ლო ლი დე რობს სამ ხრეთ აფ რი კის რეს პუბ ლი კა. (იხ. ცხრი ლი 2).

       

1995 155,199.3 0,628.3 0,4 
1996 203,022.3 1,347.1 0,7
1997 244,227.4 4,247.0 1,7 
1998 191,317.5 10,978.3 5,7 
1999 238,005.6 10,148.2 4,3 
2000 323,938.3 7,138.3 2,2 
2001 317,150.9 8,752.5 2,8 
2002 345,736.1 13,453.4 3,9 
2003 461,310.0 15,357.8 3,3
2004 646,903.0 21,230.0 3,3 
2005 865,455.6 26,748.1 3,1 
2006 936,374.6 58,509.9 6,2 
2007 1,232,110.5 149,036.0 12,1 
2008 1,495,345.2 102,197.6 6,8 
2009 1,133,630.2 36,933.9 3,3 
2010 1,677,306.9 187,225.9 11,2
2011 2,186,421.2 143,466.2 6,6 
2012 2,376,635.4 226,194.8 9,5 
2013 2,910,637.2 137,551.8 4,7 
2014 2,861,045.2 207,365.8 7,2 
2015 2,204,684.2 104,190.8 4,7 

2016 

 

1,121,812.2 50,614.3 4,5 

სა ქარ თვე ლოს ექ სპორ ტი აშ შ-ში (ა თა სი აშშ დო ლა რი) [2]
ცხრი ლი 1. 
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აშშ-ში ფეროშენადნობების უმსხვილესი ექსპორტიორები 
2015 წელს ათას აშშ დოლარში [3] 

ცხრილი 2.

უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ ამ ექ სპორ ტი ო რე ბი დან სა ქარ თვე ლო ზე უკე თე სი 
სა ვაჭ რო რე ჟი მი, ვიდ რე პგს-ის სქე მა, ანუ თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის რე ჟი მი, აშ-
შ-სთან აქვთ კა ნა დას, კო რე ას და ავ სტრა ლი ას. სხვა ექ სპორ ტი ო რებ თან შე და-
რე ბით კი სა ქარ თვე ლოს აქვს აშ კა რა უპი რა ტე სო ბე ბი სა ვაჭ რო რე ჟი მის თვალ-
საზ რი სით.

სხვა სა სა ქონ ლო ჯგუ ფებ თან მი მარ თე ბით კი სა ქარ თვე ლოს პო ზი ცი ე ბი ძა-
ლი ან უმ ნიშ ვნე ლო ა, თუ გა ვით ვა ლის წი ნებთ ამ პრო დუქ ცი ის იმ პორ ტის მო ცუ-
ლო ბას აშ შ-ში, 2015 წელს შე ად გი ნა (მო ნა ცე მე ბი მო ტა ნი ლია ათას აშშ დო ლა-
რებ ში): სა სა ქონ ლო ჯგუ ფის – 2204-ის 5,621,541; სა სა ქონ ლო ჯგუ ფის – 2201-
ის 552,038; სა სა ქონ ლო ჯგუ ფის – 3102-ის 3,871,455. 

რამ დე ნად იყე ნებს სა ქარ თვე ლო იმ სა ექ სპორ ტო პო ტენ ცი ალს, რო მე ლიც 
მას აქვს აშ შ-ში? ამ კითხ ვა ზე პა სუ ხის გა სა ცე მად გა ვა ა ნა ლი ზოთ ვაჭ რო ბის ინ-
ტენ სი ვო ბის ინ დექ სი. ვაჭ რო ბის ინ ტენ სი ვო ბის ინ დექ სი გარ კვე ულ წი ლად იძ-
ლე ვა შე საძ ლებ ლო ბას შე ვა ფა სოთ სა ექ სპორ ტო პო ტენ ცი ა ლი კონ კრე ტუ ლი 
ქვეყ ნის ან ქვე ყა ნა თა ჯგუ ფის მი მართ: Xij- I ქვეყნის ექსპორტი J ქვეყანაში; Xi 
I ქვეყნის მთლიანი ექსპორტი; Mj Mj ქვეყნის მთლიანი იმპორტი; MM მსოფლიო 
იმპორტი. Iij=(Xij/Xi)/(Mj/M) მიღებული მაჩვენებელი Iij თუ მე ტია 1-ზე, მა შინ 
თქვე ნი სა ვაჭ რო პარ ტნი ო რი გა ცი ლე ბით უფ რო მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა ვაჭ რო პარ-
ტნი ო რია თქვენ თვის, ვიდ რე თქვენ მის თვის. თუ მი ღე ბუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი ერ თის 
ტო ლი ა, თქვე ნი სა ექ სპორ ტო პო ტენ ცი ა ლი ადეკ ვა ტუ რია თქვე ნი შე საძ ლებ ლო-
ბე ბი სა და იმ პორ ტი ო რი ქვეყ ნის შე საძ ლებ ლო ბე ბი სა, ხო ლო თუ ის 1-ზე ნაკ ლე-
ბი ა, მა შინ თქვენს ექ სპორტს აქვს გა მო უ ყე ნე ბე ლი პო ტენ ცი ა ლი. ამ შემ თხვე ვა ში 
გა მო უ ყე ნე ბე ლი სა ექ სპორ ტო პო ტენ ცი ა ლი გა ნი საზღ ვრე ბა, რო გორც სხვა ო ბა 
- რა იქ ნე ბო და თქვე ნი ექ სპორ ტის მაჩ ვე ნე ბე ლი, რომ ყო ფი ლი ყო ინ დექ სი 1-ის 
ტო ლი და რა არის რე ა ლუ რად. ამ გათ ვლე ბის ჩა სა ტა რებ ლად ვი ღებთ სა ერ თა-

 

 437,613 

278,783 

 240,872 

155,907 

145,409

 104,619 

93,743 

92,551 
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შო რი სო სა ვაჭ რო ცენ ტრის მო ნა ცე მებს 2015 წლი სათ ვის. ამ მო ნა ცე მე ბის მი-
ხედ ვით სა ქარ თვე ლოს მთლი ა ნი ექ სპორ ტი შე ად გენს 2,203,644 ათას აშშ დო-
ლარს, აქე დან ექ სპორ ტი აშ შ-ში შე ად გენს 104,181 ათას აშშ დო ლარს. მსოფ ლიო 
იმ პორ ტი შე ად გენს 16,548 ტრი ლი ონ აშშ დო ლარს, ხო ლო აშშ იმ პორ ტი 2,306 
ტრი ლი ონ აშშ დო ლარს. ამ მო ნა ცე მე ბის სა ფუძ ველ ზე ჩა ტა რე ბუ ლი გათ ვლე ბის 
შე დე გად, სა ქარ თვე ლო -აშ შ-ის ვაჭ რო ბის ინ ტენ სი ვო ბის ინ დექ სი შე ად გენს 0,36-
ს. რაც ნიშ ნავს, რომ სა ქარ თვე ლოს აქვს გა მო უ ყე ნე ბე ლი სა ექ სპორ ტო პო ტენ-
ცი ა ლი აშ შ-ში. ვაჭ რო ბის ინ ტენ სი ვო ბის ინ დექ სის 1-თან ტო ლო ბის შემ თხვე ვა ში 
სა ქარ თვე ლოს აშ შ-ში ექ სპორ ტი უნ და ყო ფი ლი ყო 286.6 მლნ აშშ დო ლა რი, ანუ 
აუთ ვი სე ბე ლი ექ სპორ ტი შე ად გენს 180 მლნ აშშ დო ლარს. ალ ბათ, ცხა დი ა, რომ 
მხო ლოდ ეს აუთ ვი სე ბე ლი პო ტენ ცი ა ლი ძა ლი ან მა ღა ლია და მი სი რე ა ლი ზა ცია 
წარ მო ად გენს სა ქარ თვე ლოს ექ სპორ ტის ზრდის მნიშ ვნე ლო ვან რე ზერვს. გან-
ვი ხი ლოთ სა ქარ თვე ლო დან აშ შ-ში ექ სპორ ტის ზრდის ყვე ლა ზე რე ა ლის ტუ რი 
გზე ბი.

სა ქარ თვე ლო -აშშ თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის შე თან ხმე ბის შე საძ ლო 
ეკო ნო მი კუ რი ეფექ ტი

სა ყო ველ თა ოდ აღი ა რე ბუ ლი ა, რომ თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის შე თან ხმე ბა 
ხელს უწყ ობს ვაჭ რო ბის სწრაფ ინ ტენ სი ფი კა ცი ას. სა ქარ თვე ლოს თან მი მარ-
თე ბით არ სე ბობს აშ შ-სთან თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის შე თან ხმე ბის მიღ წე ვის შე-
საძ ლებ ლო ბა, რა საც ით ვა ლის წი ნებს აშ შ-სა ქარ თვე ლოს სტრა ტე გი უ ლი პარ-
ტნი ო რო ბის შე თან ხმე ბა. ამ მი მარ თუ ლე ბით, ცხა დი ა, ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნია 
რო გორც სა ქარ თვე ლოს აქ ტი უ რო ბა, ასე ვე აშ შ-ის კე თი ლი ნე ბა, ვი ნა ი დან თა ვი-
სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის შე თან ხმე ბას აშშ ყო ველ თვის გა ნი ხი ლავს პო ლი ტი კუ რი კონ-
ტექ სტის გათ ვა ლის წი ნე ბით. ამ ჟა მად აშშ-ს თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის შე თან ხმე ბე-
ბი აქვს ავ სტრა ლი ას თან, ბაჰ რე ინ თან, კა ნა დას თან, ჩი ლეს თან, კო ლუმ ბი ას თან, 
კოს ტა- რი კას თან, დო მი ნი კა ნის რესპ., ელ სალ ვა დორ თან, გვა ტე მე ლას თან, ჰონ-
დუ რას თან, ის რა ელ თან, იორ და ნი ას თან, კო რე ას თან, მექ სი კას თან, მა რო კოს-
თან, ნი კა რა გუ ას თან, ომან თან, პა ნა მას თან, პე რუს თან და სინ გა პურ თან. გარ და 
ამი სა, აშ შ-მა და ას რუ ლა მო ლა პა რა კე ბე ბი რე გი ო ნულ ტრან ს-წყნა რი ოკე ა ნის 
პარ ტნი ო რო ბის შე თან ხმე ბა ზე და აწარ მო ებს მო ლა პა რა კე ბას ტრან სატ ლან ტი-
კუ რი სა ვაჭ რო და სა ინ ვეს ტი ციო პარ ტნი ო რო ბა ზე ევ რო კავ შირ თან. ცხა დი ა, 
რომ სა ქარ თვე ლოს ცალ სა ხა მის წრა ფე ბა ევ რო -ატ ლან ტი კურ სტრუქ ტუ რებ ში, 
ხელს უწყ ობს სა ქარ თვე ლოს მი ერ თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის რე ჟი მის მიღ წე ვას 
აშშ-სთან. 

აშ შ-თან თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის შე თან ხმე ბის შე საძ ლო შე დე გებ თან და კავ-
ში რე ბით, პირ ველ რიგ ში უნ და ით ქვას, რომ ექ სპორ ტის სწრა ფი ზრდა თა ვი-



გი ორ გი ღა ღა ნი ძე 

104

სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის პი რო ბებ ში მოხ დე ბა, მა შინ რო დე საც ორ ქვე ყა ნას შო რის 
ექ სპორ ტის ერ თგვა როვ ნე ბა მა ღა ლი ა. ასე ვე, ექ სპორ ტის ზრდას ხელს უწყ ობს 
ში გა დარ გობ რი ვი კო ო პე რა ცი ის მა ღა ლი დო ნე. ეს დაშ ვე ბე ბი ეფუძ ნე ბა იმ მო-
საზ რე ბას, რომ მა ღა ლი ერ თგვა როვ ნე ბის შემ თხვე ვა ში მოხ დე ბა ექ სპორ ტის 
სპე ცი ა ლი ზა ცი ა, ერ თი ქვეყ ნი დან მოხ დე ბა უფ რო და ბა ლი ფა სის მქო ნე პრო-
დუქ ცი ის ექ სპორ ტი, ხო ლო მე ო რე დან იმა ვე, მაგ რამ უფ რო მა ღა ლი ფა სის 
მქო ნე პრო დუქ ცი ის ექ სპორ ტი. ში გა დარ გობ რი ვი ვაჭ რო ბის ინ ტენ სი ფი კა ცი ის 
შემ თხვე ვა ში კი გა ნი ხი ლე ბა ფა სე უ ლო ბა თა ჯაჭ ვის აგე ბა, რო დე საც, სა ქარ თვე-
ლოს ექ ნე ბა უპი რა ტე სო ბა სხვა ექ სპორ ტი ო რებ თან შე და რე ბით. ამ სა კითხ ე ბის 
გან საზღ ვრი სათ ვის გან ვი ხი ლოთ ექ სპორ ტის ერ თგვა როვ ნე ბი სა (კინ კერ -ფრე ი-
ნი ნის ინ დექ სი) და ში გა დარ გობ რი ვი ვაჭ რო ბის (გრუ ბელ -ლო ი დის ინ დექ სი) (იხ .
ცხრი ლი 3, 4).

ექსპორტის ერთგვაროვნება კინკერ-ფრეინინის ინდექსის მიხედვით (2010-2015 წწ.) 
ცხრილი 3.

მარ ტი ვი ანა ლი ზი ცხად ყოფს, რომ ექ სპორ ტის და ბა ლი ერ თგვა როვ ნე ბა 
და ში გა დარ გობ რი ვი ვაჭ რო ბის და ბა ლი მო ცუ ლო ბა არ გა მო იწ ვევს სა ქარ თვე-
ლო დან ექ სპორ ტის მკვეთრ ზრდას, დრო ის მოკ ლე პე რი ოდ ში. თუმ ცა, აშ შ-სთან 
თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის შე თან ხმე ბა და შე სა ბა მი სად აშ შ-ის ბა ზარ ზე პრო დუქ-
ცი ის დაშ ვე ბა თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის რე ჟი მით ძა ლი ან სა ინ ტე რე სო იქ ნე ბა, 
პირ ველ რიგ ში, აზი ე ლი ინ ვეს ტო რე ბი სათ ვის. ასე ვე, ძა ლი ან სა ინ ტე რე სო იქ ნე-
ბა თურ ქე თი სათ ვის, რად გა ნაც შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა სა ქარ თვე ლო ში სამ რეწ ვე-
ლო პრო დუქ ცი ის ერ თობ ლი ვი წარ მო ე ბა და შემ დგომ მი სი ექ სპორ ტი რე ბა აშ-
შ-ში სა ვაჭ რო დამ ღით დამ ზა დე ბუ ლია სა ქარ თვე ლო ში. ევ რო კავ ში რის წევ რი 
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2,5 
 

2,65 2,86 2,54 2,66 - 

8.77 
 

9.02 
 

9.22 
 

8.80 
 

10.63 
 

5,26 
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სა ხელ მწი ფო ე ბი სათ ვის ნაკ ლე ბად სა ინ ტე რე სო იქ ნე ბა სა ქარ თვე ლოს თა ვი სუ-
ფა ლი ვაჭ რო ბის რე ჟი მი აშ შ-სთან ორი მო საზ რე ბის გა მო: პირ ვე ლი, ტვირ თის 
მოძ რა ო ბა და სავ ლე თი -აღ მო სავ ლე თი- და სავ ლე თი, რაც ზრდის სატ რან სპორ-
ტო ხარ ჯებს; მე ო რე მა ლე თვი თონ ექ ნე ბათ თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის შე თან ხმე-
ბა. ამ დე ნად მი ზან შე წო ნი ლი იქ ნე ბა ყვე ლა პო ტენ ცი უ რად და ინ ტე რე სე ბუ ლი 
ინ ვეს ტო რის იდენ ტი ფი კა ცია რო გორც სა ხელ მწი ფო ე ბის, ასე ვე დარ გობ რი ვი 
ნიშ ნით და მათ თვის სპე ცი ა ლუ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის დაც ვის მე ქა ნიზ მე ბის შე თა-
ვა ზე ბა. გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღ ე ბა უნ და მი ექ ცეს ტვირ თე ბის მოძ რა ო ბას 
– „აღმოსავლეთ-დასავლეთ“ მი მარ თუ ლე ბით, რაც წარ მო ად გენს ბუ ნებ რივ სატ-
რან სპორ ტო გზას.

აშ შ-ში გან ვი თა რე ბუ ლი უახ ლე სი მოვ ლე ნე ბი და აშშ ახა ლი ად მი ნის ტრა ცი-
ის გან ცხა დე ბე ბი, ასე ვე ძა ლი ან სა ინ ტე რე სოა და გარ კვე უ ლად შე საძ ლე ბე ლია 
შეც ვა ლოს სა ვაჭ რო ურ თი ერ თო ბე ბის გან ვი თა რე ბის არ სე ბუ ლი დი ნა მი კა.

 

0802 0,9 0,0 0,03 0,2 0,01 

2201 0,0 0,0 0,3 0,001 0,01 

2204 0,0 0,001 0,0 0,01 0,1 

2208 0,1 0,1 0,0 0,4 0,7 

2603 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3004 0,05 0,0 0,08 0,3 0,01 

3102 0,0 0,0 0,6 0,6 0,02 

7202 0,0 0,0 0,07 0,0 0,0 

7214 0,0 0,0 1,0 0,4 0,0 

8703 0,7 0,0 0,0 0,7 0,8 

გრუბელ-ლოიდის ინდექსის მიხედვით საქართველოს შიგადარგობრივი ვაჭრობა აშშ-სთან, 
ჩინეთთან, თურქეთთან, ევროკავშირსა და დსთ-სთან (2015წ.) 

ცხრილი 4.

ექსპორტის ერთგვაროვნებისა და გრუბელ-ლოიდის ინდექსები გაანგა რიშებულია 
თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის მიერ გრანტით დაფინანსებული სამეცნიერო 
კვლევის ფარგლებში: “საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბალანსის გაუმჯობესების ძირითადი 
მიმართულებები”.
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ნაშ რომ ში გა ა ნა ლი ზე ბუ ლია გენ მო დი ფი ცი რე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის 
წარ  მო ე ბი სა და რე ა ლი ზა ცი ის და დე ბი თი და უარ ყო ფი თი მხა რე ე ბი, აგ-
რეთ ვე მა თი რე გუ ლი რე ბის ძი რი თა დი ას პექ ტე ბი. ნაჩ ვე ნე ბი ა, რომ გენ-
მო დი ფი ცი რე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის ბაზ რის გან ვი თა რე ბა ში უდი დე სი რო ლი 
ენი ჭე ბა მარ კე ტინ გულ კვლე ვებს, რომ ლე ბიც მომ ხმა რე ბელ თა აღ ქმის შეს-
წავ ლის სა ფუძ ვე ლი ა. ჩა ტა რე ბუ ლი მარ კე ტინ გუ ლი კვლე ვის სა ფუძ ველ ზე 
სტა ტი ა ში მო ცე მუ ლია ქარ თვე ლი მომ ხმა რებ ლე ბის მი ერ გენ მო დი ფი ცი-
რე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის აღ ქმის სპე ცი ფი კა, გა მოვ ლე ნი ლია გენ მო დი ფიც-
რე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის შე სა ხებ მომ ხმა რებ ლე ბის ცნო ბი ე რე ბის დო ნე და 
შე ხე დუ ლე ბე ბი, დად გე ნი ლია მომ ხმა რებ ლე ბის მი ერ გენ მო დი ფიც რე ბუ ლი 
პრო დუქ ტე ბის შე ძე ნის ძი რი თა დი ტენ დენ ცი ე ბი და მა ხა სი ა თებ ლე ბი. ნაშ-
რომ ში გან საზღ ვრუ ლია აგ რეთ ვე ის ძი რი თა დი ფაქ ტო რე ბი, რომ ლე ბიც 
გა ნა პი რო ბებს მომ ხმა რებ ლე ბის მი ერ გენ მო დი ფი ცი რე ბუ ლი პრო დუქ ტის 
შე ძე ნის შე სა ხებ გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბას. 

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: გენ მო დი ფი ცი რე ბუ ლი პრო დუქ ცი ა, მომ ხმა რე-
ბელ თა აღ ქმა, მარ კე ტინ გუ ლი კვლე ვა, სა ქარ თვე ლოს ბა ზა რი.

პრობ ლე მის აქ ტუ ა ლუ რო ბა და შეს წავ ლის დო ნე

ცი ვი ლი ზა ცი ის სწრა ფი ტემ პე ბით გან ვი თა რე ბა ახა ლი გა მოწ ვე ვე ბის წი ნა შე 
აყე ნებს კა ცობ რი ო ბას. ჩვენს პლა ნე ტა ზე ყო ველ წლი უ რად მა ტუ ლობს მო სახ ლე-
ო ბის რა ო დე ნო ბა, რაც კვე ბის პრო დუქ ტებ ზე მოთხ ოვ ნის ზრდას გა ნა პი რო ბებს. 

ekonomika da biznesi, 2017, 1,  gv. 107-124
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ნუგზარ თოდუა, თეონა გოგიტიძე

დე და მი წის მო სახ ლე ო ბის ზრდის არაპ როგ ნო ზი რე ბად მა მო ნა ცე მებ მა, საკ ვებ 
პრო დუქ ტებ ზე მოთხ ოვ ნა- მი წო დე ბის მუდ მივ მა დის ბა ლან სმა მეც ნი ე რე ბი აი-
ძუ ლა, არატ რა დი ცი უ ლი ტექ ნო ლო გი უ რი სა შუ ა ლე ბე ბი გა მო ე ნა ხათ, რო მელ-
თა შო რის უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სია გენ მო დი ფი ცი რე ბუ ლი ორ გა ნიზ მე ბი სა (გმო) და 
მათ გან მი ღე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის წარ მო ე ბა [1]. გენ მო დი ფი ცი რე ბუ ლი პრო დუქ-
ტე ბის გა მო ყე ნე ბას თა ვი სი და დე ბი თი და უარ ყო ფი თი მხა რე ე ბი აქვს, რო მელ თა 
შე სა ხე ბაც ურ თი ერ თსა პი რის პი რო მო საზ რე ბე ბი არ სე ბობს. მეც ნი ერ თა ჯგუ ფი, 
რო მე ლიც გენ მო დი ფი ცი რე ბუ ლი პრო დუქ ტე ბის წარ მო ე ბი სა და მოხ მა რე ბის 
მომ ხრე ა, და დე ბით ას პექ ტად ასა ხე ლებს სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა ში გაზ რდილ პრო-
დუქ ტი უ ლო ბას. მა თი მთა ვა რი არ გუ მენ ტი ისა ა, რომ გე ნუ რი ინ ჟი ნე რი ის მე თო-
დე ბის გა მო ყე ნე ბა მრა ვალ სა სარ გე ბე ლო თვი სე ბებს სძენს სა სოფ ლოჴ სა მე ურ-
ნეო კულ ტუ რებს. კერ ძოდ, ეს კულ ტუ რე ბი უფ რო მდგრა დია და ა ვა დე ბე ბი სა და 
მავ ნე მწე რე ბის მი მართ. გე ნე ტი კუ რი მო დი ფი კა ცი ის დროს მცე ნა რე იძენს ისეთ 
თვი სე ბებს, რაც ამარ ტი ვებს აგ რო ტექ ნო ლო გი ას და, შე სა ბა მი სად, პრო დუქ ცი-
ის წარ მო ე ბის და ნა ხარ ჯე ბი მცირ დე ბა. ასეთ პრო დუქტს გა აჩ ნია მომ გე ბი ა ნი 
სა სა ქონ ლო სა ხე და საკ ვებ ღი რე ბუ ლე ბას უფ რო დიდ ხანს ინარ ჩუ ნებს, რაც, 
სა ბო ლოო ან გა რი შით, შე მო სავ ლე ბის საგ რძნობ ლად ზრდას იწ ვევს [2]. გენ მო-
დი ფი ცი რე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის ერ თ-ერთ უპი რა ტე სო ბად სა ხელ დე ბა ისიც, რომ 
ამ გზით შე საძ ლე ბე ლია სა სურ სა თო კრი ზი სის დაძ ლე ვა [3]. ყვე ლა ამ და დე ბი თი 
არ გუ მენ ტის მი უ ხე და ვად, ახალ ტექ ნო ლო გი ას უამ რა ვი მო წი ნა აღ მდე გე ჰყავს. 
საქ მე ისა ა, რომ ტრან სგე ნუ რი მცე ნა რე წარ მო ად გენს ახალ ორ გა ნიზმს ახა ლი 
თვი სე ბე ბით, რაც შე იძ ლე ბა სა ზი ა ნო აღ მოჩ ნდეს რო გორც ადა მი ა ნი სათ ვის, ასე-
ვე ეკო სის ტე მი სათ ვის. და საშ ვე ბია ადა მი ა ნი სათ ვის სა ში ში ნივ თი ე რე ბე ბის სინ-
თე ზი რე ბაც, რაც შეც ვლის რო გორც თვით სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო კულ ტუ რე ბის 
თვი სე ბებს, აგ რეთ ვე მათ გან მი ი ღე ბუ ლი კვე ბის პრო დუქ ტე ბის ხა რისხს [4]. 
 ყო ვე ლი ვე ეს გენ მო დი ფი ცი რე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის წარ მო ე ბი სა და რე ა ლი ზა ცი-
ის შე სა ხებ რე გუ ლი რე ბის აუ ცი ლებ ლო ბას იწ ვევს.

და სავ ლეთ ევ რო პის ქვეყ ნებ ში გენ მო დი ფი ცი რე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის მა რე-
გუ ლი რე ბე ლი კა ნონ მდებ ლო ბა სა თა ვეს იღებს ჯერ კი დევ მე-20 სა უ კუ ნის 80-ი ა-
ნი წლე ბის მე ო რე ნა ხევ რი დან. ამ დრო ი დან ევ რო პა ში საგ რძნობ ლად გა ი ზარ და 
გა რე მოს დაც ვი თი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის, ფერ მე რე ბი სა და მო სახ ლე ო ბის დი დი ნა-
წი ლის წი ნა აღ მდე გო ბა გე ნუ რი ინ ჟი ნე რი ის გა მო ყე ნე ბით მი ღე ბუ ლი პრო დუქ-
ტე ბის მი მართ. ევ რო პის ბევ რმა ქვე ყა ნამ, მათ შო რის, ავ სტრი ამ, ლუქ სემ ბურ-
გმა, საფ რან გეთ მა, სა ბერ ძნეთ მა და დიდ მა ბრი ტა ნეთ მა გენ მო დი ფი ცი რე ბულ 
მცე ნა რე ებ ზე გარ კვე უ ლი აკ რძალ ვე ბი და ა წე სა. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ გენ მო დი ფი-
ცი რე ბუ ლი ორ გა ნიზ მე ბი დან თა ვი სუ ფა ლი ზო ნე ბის შექ მნას ით ვა ლის წი ნებს ევ-
რო კავ ში რის მთე ლი რი გი ქვეყ ნე ბის კა ნონ მდებ ლო ბე ბი [5]. სა ერ თა შო რი-
სო დო ნე ზე შე მუ შავ და გენ მო დი ფი ცი რე ბუ ლი ორ გა ნიზ მე ბის სა მარ თლებ რი ვი 
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რე გუ ლი რე ბის მე ქა ნიზ მე ბი, რაც, ძი რი თა დად, გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ერე ბის ორ გა-
ნი ზა ცი ის 1992 წლის რი ო- დე- ჟა ნე ი როს გა რე მო სა და გან ვი თა რე ბის სა ერ თა შო-
რი სო კონ ფე რენ ცი ა ზე მი ღე ბულ «ბი ომ რა ვალ ფე როვ ნე ბის შე სა ხებნ კონ ვენ ცი ას 
ეფუძ ნე ბა. ამ კონ ვენ ცი ით აღი ა რე ბუ ლი ა, რომ გმო -ე ბი ახალ საფ რთხეს უქ მნის 
ბი ომ რა ვალ ფე როვ ნე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბას, ამი ტომ მათ გა მო ყე ნე ბას თან და კავ ში-
რე ბუ ლი რის კის მი ნი მუ მამ დე შე სამ ცი რებ ლად აუ ცი ლე ბე ლია სა თა ნა დო მა-
რე გუ ლი რე ბე ლი სის ტე მე ბის შექ მნა [6]. აღ ნიშ ნუ ლი კონ ვენ ცი ის სა ფუძ ველ ზე, 
2000 წელს ქა ლაქ მონ რე ალ ში, შე მუ შავ და ბი ო უ საფ რთხო ე ბის ,,კარ ტა ხე ნის ოქ-
მინ, რო მე ლიც ძა ლა ში შე ვი და 2003 წელს. ამ ჟა მად «კარ ტა ხე ნის ოქ მის» მო ნა წი-
ლეა 80-ზე მე ტი ქვე ყა ნა. ,,კარ ტა ხე ნის ოქ მისნ მი ზა ნია უსაფ რთხო ე ბის სა თა ნა-
დო დო ნის დაც ვა ისე თი გმო -ე ბის გა მო ყე ნე ბი სას, რა საც შე უძ ლია უარ ყო ფი თი 
გავ ლე ნა იქო ნი ოს ბი ო ლო გი ურ მრა ვალ ფე როვ ნე ბა ზე [7].

გმო -ებ თან და კავ ში რე ბით ყვე ლა ზე სრულ ყო ფი ლი სა მარ თლებ რი ვი ბა ზა 
ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნებს და, ზო გა დად, ევ რო კავ შირს გა აჩ ნი ა. აქ გმო -ე ბის შე სა-
ხებ სა კა ნონ მდებ ლო რე გუ ლა ცი ე ბი 1990 წლი დან არ სე ბობს. აღ ნიშ ნუ ლი კა ნონ-
მდებ ლო ბის სა ფუძ ველ ზე ევ რო კავ ში რის წევრ ქვეყ ნებს და ე კის რა ვალ დე ბუ ლე-
ბა, მი ე ღოთ ყვე ლა შე საძ ლო ზო მა გმო-ს წარ მო ე ბი სა და მარ კე ტინ გის შე დე გად 
ადა მი ა ნის ჯან მრთე ლო ბა სა და გა რე მო ზე რა ი მე სა ხის ზი ა ნის თა ვი დან ასა ცი-
ლებ ლად.  

ევ რო კავ ში რის კა ნონ მდებ ლო ბამ 1997 წლი დან და ა წე სა მარ კი რე ბის ვალ-
დე ბუ ლე ბა იმ საკ ვე ბი პრო დუქ ტე ბის თვის, რო მელ თა შე მად გენ ლო ბის მი ნი მუმ 
1% გენ მო დი ფი ცი რე ბუ ლი ა. შე სა ბა მი სად, ასე თი პრო დუქ ტის ეტი კე ტი შე ი ცავს 
მი ნიშ ნე ბას, რომ იგი შედ გე ბა გმო -ე ბი სა გან. აღ ნიშ ნუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბა ავალ-
დე ბუ ლებს ევ რო კავ ში რის წევრ სა ხელ მწი ფო ებს, მარ კი რე ბის პი რო ბე ბი გა ა კონ-
ტრო ლონ და დარ ღვე ვე ბის შემ თხვე ვა ში ჯა რი მე ბი და ა წე სონ [5]. 

მსოფ ლი ო ში ყო ველ წლი უ რად იზ რდე ბა გმო -ე ბის წარ მო ე ბა და, შე სა ბა მი-
სად, სა ერ თა შო რი სო ბა ზარ ზე მა ტუ ლობს გენ მო დი ფი ცი რე ბუ ლი კვე ბის პრო-
დუქ ტე ბის რა ო დე ნო ბა, რო მელ თა შო რი საა მო სახ ლე ო ბის კვე ბა ში ფარ თოდ 
მოხ მა რე ბუ ლი პრო დუქ ტე ბი. 

მსხვი ლი კომ პა ნი ე ბის მი ერ წარ მო ე ბულ პრო დუქ ტებ ში, რომ ლე ბიც, ძი რი-
თა დად, გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებ ში ექ სპორ ტირ დე ბა, უმე ტე სო ბა ში (და ახ ლო ე ბით 
80%-ში), გა მო ყე ნე ბუ ლია გმო -ე ბი. სა ქარ თვე ლოც ამ კა ტე გო რი ის ქვე ყა ნას გა-
ნე კუთ ვნე ბა და ჩვენ ში, უმე ტე სად, სწო რედ, ასე თი პრო დუქ ტე ბი შე მო დის [8]. 
ამი ტომ, გენ მო დი ფი ცი რე ბუ ლი ორ გა ნიზ მებ თან და კავ ში რე ბუ ლი რე გუ ლა ცი ე-
ბის უზ რუნ ველ ყო ფა ჩვე ნი ქვეყ ნის თვის უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი ა.

1994 წელს სა ქარ თვე ლომ ხე ლი მო ა წე რა «ბი ომ რა ვალ ფე როვ ნე ბის შე სა-
ხებ» კონ ვენ ცი ას, ხო ლო 2005 წელს შე მუ შავ და ,,ბი ომ რა ვალ ფე როვ ნე ბის სტრა-
ტე გია და მოქ მე დე ბა თა გეგ მან. ამ გეგ მის მი ხედ ვით 2005 წელს უნ და გან ხორ-
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ცი ე ლე ბუ ლი ყო ბი ო უ საფ რთხო ე ბის «კარ ტა ხე ნის ოქ მის» რა ტი ფი კა ცი ი სათ ვის 
მომ ზა დე ბა, რა საც უნ და მოჰ ყო ლო და სხვა სა კა ნონ მდებ ლო ინი ცი ა ტი ვე ბი. 2008 
წელს სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტმა «კარ ტა ხე ნის ოქ მის» რა ტი ფი ცი რე ბა გა ნი-
ხი ლა, თუმ ცა, საკ ვე ბის მარ კი რე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა კითხ ე ბი იმ დრო-
ის თვის 2013 წლამ დე გა და ი დო. მოგ ვი ა ნე ბით, მოვ ლე ნე ბი დაჩ ქარ და და 2010 
წელს სა ქარ თვე ლომ «კარ ტა ხე ნის ოქ მის» რა ტი ფი ცი რე ბა მო ახ დი ნა [9]. 

2014 წელს ძა ლა ში შე ვი და სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნი ,,ცოცხ ა ლი გენ მო დი ფი-
ცი რე ბუ ლი ორ გა ნიზ მე ბის შე სა ხებნ, რომ ლის მი ზა ნია გმო -ე ბის გა მო ყე ნე ბის 
სფე რო ში რი ო- დე- ჟა ნე ი როს 1992 წლის კონ ვენ ცი ით და „კარტახენის ოქ მით“ 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბა, აგ რეთ ვე, მო სახ ლე ო ბის ინ-
ფორ მი რე ბა არ სე ბუ ლი ტექ ნო ლო გი ის შე სა ხებ [10]. რაც შე ე ხე ბა გენ მო დი ფი ცი-
რე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის ეტი კე ტი რე ბას თან და კავ ში რე ბულ სა ქარ თვე ლოს კა ნონს 
,,სურ სა თად /ცხო ვე ლის საკ ვე ბად გან კუთ ვნი ლი გე ნე ტი კუ რად მო დი ფი ცი რე ბუ-
ლი ორ გა ნიზ მე ბი სა და მათ გან წარ მო ე ბუ ლი გენ მო დი ფი ცი რე ბუ ლი პრო დუქ ტის 
ეტი კე ტი რე ბის შე სა ხებნ, ძა ლა ში შე ვი და 2015 წლის 1 ივ ლი სი დან. ეს კა ნო ნი 
აწეს რი გებს სურ სა თად ან ცხო ვე ლის საკ ვე ბად გან კუთ ვნი ლი გმო -ე ბი სა და მის-
გან წარ მო ე ბუ ლი გენ მო დი ფი ცი რე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის ბა ზარ ზე გან თავ სე ბი სას 
და იმ პორ ტი სას მის ეტი კე ტი რე ბას თან და კავ ში რე ბულ სა კითხ ებს. კა ნო ნის ძი-
რი თა დი მი ზა ნია მომ ხმა რე ბელ თა ინ ფორ მი რე ბა გმო -ე ბი სა და მათ გან წარ მო ე-
ბუ ლი გენ მო დი ფი ცი რე ბუ ლი პრო დუქ ტის შე სა ხებ, ასე ვე მომ ხმა რე ბელ თა ინ ტე-
რე სე ბის დაც ვა, რა თა მათ ჰქონ დეთ თა ვი სუ ფა ლი არ ჩე ვა ნის სა შუ ა ლე ბა [11]. 
აღ ნიშ ნუ ლი კა ნო ნის შე სა ბა მი სად, სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბამ 2015 წლის 7 ივ-
ლისს მი ი ღო ,,სურ სა თად /ცხო ვე ლის საკ ვე ბად გან კუთ ვნი ლი გენ მო დი ფი ცი რე-
ბუ ლი ორ გა ნიზ მე ბი სა და მათ გან წარ მო ე ბუ ლი გენ მო დი ფი ცი რე ბუ ლი პრო დუქ-
ტის ეტი კე ტი რე ბის წე სინ, რო მე ლიც გან საზღ ვრავს სურ სა თად /ცხო ვე ლის საკ-
ვე ბად გან კუთ ვნი ლი გმო -ე ბი სა და მის გან წარ მო ე ბუ ლი გენ მო დი ფი ცი რე ბუ ლი 
პრო დუქ ტის ეტი კე ტი რე ბი სათ ვის რე გუ ლი რე ბის ერ თი ან პრინ ცი პებს, აგ რეთ ვე 
უზ რუნ ველ ყოფს მომ ხმა რე ბელ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვას და ში გა ბაზ რის ეფექ ტი-
ან ფუნ ქცი ო ნი რე ბას [12].

გენ მო დი ფი ცი რე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის ბაზ რის გან ვი თა რე ბა ში უდი დე სი რო-
ლი ენი ჭე ბა მარ კე ტინგს, რო მე ლიც ერ თმა ნეთ თან აკავ ში რებს მწარ მო ე ბე ლებს 
და მომ ხმა რებ ლებს [13]. აგ რო სა სურ სა თო მარ კე ტინ გი მო ი ცავს ყვე ლა იმ საქ მი-
ა ნო ბას, რო მელ საც ად გი ლი აქვს კვე ბის პრო დუქ ტე ბის შე მუ შა ვე ბი დან მომ ხმა-
რებ ლის მი ერ მათ შე ძე ნამ დე [14]. სა სურ სა თო მარ კე ტინ გუ ლი სის ტე მე ბი გან-
სხვავ დე ბა ერ თმა ნე თის გან, რაც გან პი რო ბე ბუ ლია მო ცე მუ ლი ქვეყ ნის ეკო ნო-
მი კუ რი და ტექ ნო ლო გი უ რი გან ვი თა რე ბის დო ნით [15]. კონ კრე ტულ ქვე ყა ნა ში 
სა სურ სა თო მარ კე ტინ გუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის ანა ლი ზი და შე სა ბა მი სი ინ ტეპ რე-
ტა ცია მო ითხ ოვს ამ ქვეყ ნის მომ ხმა რე ბელ თა თა ვი სე ბუ რე ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე-
ბას, რო მე ლიც მარ კე ტინ გულ კვლე ვებს ეყ რდნო ბა.
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დღე ი სათ ვის აგ რო სა სურ სა თო სფე რო ში ყვე ლა ზე აქ ტუ ა ლუ რი მარ კე ტინ-
გუ ლი კვლე ვე ბი ტარ დე ბა გენ მო დი ფიც რე ბუ ლი პრო დუქ ტე ბი სად მი მომ ხმა რე-
ბელ თა და მო კი დე ბუ ლე ბის მი მარ თუ ლე ბით. ამ სა კითხს მსოფ ლი ოს სხვა დას ხვა 
ქვეყ ნის წამ ყვან მა მეც ნი ე რებ მა არა ერ თი კვლევჱ მი უძღ ვნეს. ერ თ-ერ თი პირ ვე-
ლე ბი, რომ ლებ მაც ასე თი კვლე ვა ჩა ა ტა რეს, იყ ვნენ ბრა ზი ლი ე ლი მეც ნი ე რე ბი: 
გონ სა ლე სი, ჯონ სო ნი და ქა ი მი [16]. კვლე ვის ძი რი თად მი ზანს წარ მო ად გენ და 
გენ მო დი ფი ცი რე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის მი მართ ბრა ზი ლი ის ჩრდი ლო ეთ ქა ლა ქებ ში 
მცხოვ რებ მომ ხმა რე ბელ თა ცოდ ნი სა და და მო კი დე ბუ ლე ბის გა მოვ ლე ნა. სა ინ-
ტე რე სო კვლე ვა ჩა ა ტა რეს აგ რეთ ვე პო ლი ნოს მა და ფა ზი ომ, რომ ლებ მაც გა მო-
კითხ ეს არ გენ ტი ნე ლი მომ ხმა რებ ლე ბი. მათ გა მო ავ ლი ნეს მომ ხმა რებ ლე ბის დი-
დი ნა წი ლი, რო მელ თაც გე ნუ რი ინ ჟი ნე რი ის შე სა ხებ წარ მოდ გე ნა არ ჰქონ დათ 
[17]. მუ ჩი სა და ჰო უ გის მი ერ ჩა ტა რე ბულ მა მარ კე ტინ გულ მა კვლე ვამ კი აჩ ვე ნა, 
რომ არ გენ ტი ნე ლი მომ ხმა რებ ლე ბის აზ რით, გენ მო დი ფი ცი რე ბუ ლი პრო დუქ-
ცი ის წარ მო ე ბის ტექ ნო ლო გია ბო ლომ დე არ არის შეს წავ ლი ლი და რის კის მა-
ტა რე ბე ლია რო გორც ადა მი ა ნე ბი სათ ვის, ასე ვე გა რე მო სათ ვის [18]. ბო კა ლეტ მა 
და მო რომ და ად გი ნეს გე ნუ რი ინ ჟი ნე რი ის შე სა ხებ იტა ლი ე ლი მომ ხმა რებ ლე ბის 
ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის დო ნე. აღ ნიშ ნუ ლი კვლე ვის თა ნახ მად, გენ მო დი ფი ცი რე-
ბუ ლი პრო დუქ ცი ის მი მართ მომ ხმა რებ ლთა მოთხ ოვ ნა ზე გავ ლე ნას ახ დენს მა-
თი შე მოს ვლე ბის დო ნე და გე ნუ რი ინ ჟი ნე რი ის შე სა ხებ არ სე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ა. 
კვლე ვის თა ნახ მად, მომ ხმა რე ბე ლი სათ ვის გენ მო დი ფი ცი რე ბუ ლი პრო დუქ ცია 
უფ რო მიმ ზიდ ვე ლი და სა სურ ვე ლი რომ იყოს, აუ ცი ლე ბე ლი ა, ისი ნი შე სა ბა მის 
ინ ფორ მა ცი ას ამომ წუ რა ვად ფლობ დნენ [19]. მაკ კლუს კის, გრიმ სრუ დის, ოუ-
ჩი სა და ვალ ჰის მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი კვლვის შე დე გად გა მოვ ლინ და ია პო ნე ლი 
მო სახ ლე ო ბის უარ ყო ფი თი და მო კი დე ბუ ლე ბა გენ მო დი ფი ცი რე ბუ ლი პრო დუქ-
ცი ის მი მართ. მკვლე ვა რე ბის აზ რით, ია პო ნელ მომ ხმა რებ ლებს ესა ჭი რო ე ბათ 
იმის გა რან ტი ა, რომ პრო დუქ ტი ადა მი ა ნის ჯან მრთე ლო ბი სათ ვის უვ ნე ბე ლია 
[20]. ევ რო პი სა და ია პო ნი ი სა გან გან სხვა ვე ბით, ჩი ნე თი გენ მო დი ფი ცი რე ბუ ლი 
პრო დუქ ცი ის უზარ მა ზა რი ბა ზა რი ა. ხი ა ინ გის მი ერ ჩა ტა რე ბულ მა კვლე ვამ აჩ-
ვე ნა ჩი ნე ლი მომ ხმა რებ ლე ბის მზად ყოფ ნა გენ მო დი ფიც რე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის 
შე ძე ნას თან და კავ ში რე ბით. კვლე ვამ ცხად ყო ისიც, რომ ჩი ნეთ ში მომ ხმა რებ ლე-
ბი უფ რო მე ტად არი ან და დე ბი თად გან წყო ბილ ნი გე ნუ რი ინ ჟი ნე რი ის მი მართ, 
ვიდ რე სხვა რო მე ლი მე ქვე ყა ნა ში [21]. 2010 წელს თურ ქეთ ში ჩა ტა რე ბულ მა 
მარ კე ტინ გულ მა კვლე ვამ გა მო ავ ლი ნა გენ მო დი ფი ცი რე ბუ ლი პრო დუქ ცი ი სად-
მი სტუ დენ ტთა და მო კი დე ბუ ლე ბა და გე ნუ რი ინ ჟი ნე რი ის შე სა ხებ მა თი ცოდ ნის 
და ბა ლი დო ნე [22].

ზე მო აღ ნიშ ნულ შრო მებს სა ერ თო აქვთ ის, რომ მათ უმე ტე სო ბა ში გა მოვ-
ლე ნი ლია მო სახ ლე ო ბის ცოდ ნის და ბა ლი დო ნე და უარ ყო ფი თი და მო კი დე ბუ-
ლე ბა გენ მო დი ფი ცი რე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის მი მართ. ამას თან, ნე ბის მი ე რი მკვლე-
ვა რი ეთან ხმე ბა იმ აზრს, რომ სა ხელ მწი ფო უნ და ჩა ე რი ოს გე ნუ რი ინ ჟი ნე რი ის 
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გან ვი თა რე ბა ში და გა ა კონ ტრო ლოს გენ მო დი ფი ცი რე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის წარ-
მო ე ბა- მოხ მა რე ბა. ამი სათ ვის მან მომ ხმრებ ლებს უნ და მი ა წო დოს უტყ უ ა რი და 
ამომ წუ რა ვი ინ ფორ მა ცი ა, რა თა მათ ყიდ ვის შე სა ხებ გა დაწყ ვე ტი ლე ბის და მო უ-
კი დებ ლად მი ღე ბის სა შუ ა ლე ბა ჰქონ დეთ.  

აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, გენ მო დი ფი ცი რე ბუ ლი პრო დუქ ცი ი სად მი 
მომ ხმა რე ბელ თა და მო კი დე ბუ ლე ბის შეს წავ ლა თა ნა მედ რო ვე ო ბის ერ თ-ერ თი 
აქ ტუ ა ლუ რი პრობ ლე მა ა. 

ამას თან, უნ და შევ ნიშ ნოთ, რომ მომ ხმა რე ბელ თა ქცე ვი სა და აგ რო სა-
სურ სა თო პრო დუქ ტე ბი სად მი და მო კი დე ბუ ლე ბის თვალ საზ რი სით, გარ კვე უ ლი 
კვლე ვე ბი ტარ დე ბა სა ქარ თვე ლო ში [23-28], მაგ რამ დღემ დე ნაკ ლე ბა დაა შეს-
წავ ლი ლი გენ მო დი ფი ცი რე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის მი მართ ქარ თვე ლი მომ ხმა რებ-
ლე ბის და მო კი დე ბუ ლე ბის სა კითხ ე ბი, რაც სა თა ნა დო მეც ნი ე რულ და მუ შა ვე ბას 
სა ჭი რო ებს. აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, წი ნამ დე ბა რე კვლე ვის მი ზანს წარ მო-
ად გენ და სა ქარ თვე ლოს ბა ზარ ზე გენ მო დი ფი ცი რე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის შე სა ხებ 
მომ ხმა რე ბელ თა აღ ქმის შეს წავ ლა. კვლე ვის მიზ ნის მი საღ წე ვად დას მუ ლია შემ-
დე გი ამო ცა ნე ბი: გენ მო დი ფი ცი რე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის შე სა ხებ მომ ხმა რე ბელ თა 
ცნო ბი ე რე ბის დო ნის გან საზღ ვრა და შე ხე დუ ლე ბის გა მოვ ლე ნა, გენ მო დი ფი ცი-
რე ბუ ლი პრო დუქ ტის შე ძე ნის ძი რი თა დი ტენ დენ ცი ე ბი სა და მა ხა სი ა თებ ლე ბის 
გან საზღ ვრა. 

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლის გათვალისწინებით, შეიძლება ჩამოვაყალიბოთ შემდეგი 
ჰიპოთეზა: 

H1a: ასა კი და გა ნათ ლე ბა შე სამ ჩნევ როლს თა მა შობს მომ ხმა რებ ლე ბის 
მი ერ გენ მო დი ფი ცი რე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის ფლო ბა ზე;

H1b: შემო სავ ლე ბი ზე მოქ მე დე ბას ახ დენს მომ ხმა რებ ლე ბის მი ერ გენ მო-
დი ფი ცი რე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის შე ძე ნის შე სა ხებ გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბა ზე;

H1c:  მომ ხმა რე ბელ თა სო ცი ა ლუ რი კა ტე გო რია გან საზღ ვრავს მათ ინ ტე-
რესს გენ მო დი ფი ცი რე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის მი მართ.

კვლე ვის მე თო დო ლო გია

მარ კე ტინ გუ ლი კვლე ვა დავ ყა ვით ორ ეტა პად. პირ ვე ლი ეტა პის ძი რი თად 
ამო ცა ნას წარ მო ად გენ და შემ დგო მი გაღ რმა ვე ბუ ლი შეს წავ ლი სათ ვის კვლე ვის 
ჯგუ ფის გან საზღ ვრა. ასე თი მიდ გო მის მი ზან შე წო ნი ლო ბა აიხ სნე ბა კვლე ვის 
თა ვი სე ბუ რე ბით, კერ ძოდ, სა ერ თო სტრა ტი ფი ცი რე ბუ ლი შერ ჩე ვი დან აუ ცი ლე-
ბე ლია იმ ფე ნე ბის გა მო ყო ფა, რომ ლე ბიც უშუ ა ლოდ ყი დუ ლო ბენ გენ მო დი ფი-
ცი რე ბულ პრო დუქ ცი ას. ამი სათ ვის კი სა ჭი როა ამ ფე ნებს შო რის პრო ცენ ტუ ლი 
და რა ო დე ნობ რი ვი თა ნა ფარ დო ბის დად გე ნა. აქე დან გა მომ დი ნა რე, წარ მო იშ ვა 
რეპ რე ზენ ტა ცი უ ლო ბის მე თო დის გა მო ყე ნე ბის აუ ცი ლებ ლო ბა. ამი სათ ვის ვი-
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სარ გებ ლეთ სტრა ტი ფი ცი რე ბუ ლი შერ ჩე ვით, რაც წარ მო ად გენს გე ნე რა ლუ რი 
მთლი ა ნო ბის ელე მენ ტე ბის გარ დაქ მნას სხვა დას ხვა სა ხის ერ თგვა რო ვან ფე ნე-
ბად [29]. ჩვენს შემ თხვე ვა ში ესაა სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ო ბის სხვა დას ხვა ჯგუ-
ფის გა მო ყო ფა, რომ ლის მი ზა ნია შერ ჩე ვის რეპ რე ზენ ტა ცი უ ლო ბის დაც ვა. ამ 
მა ხა სი ა თებ ლის მი ხედ ვით ჩა ტარ და მო სახ ლე ო ბის დაჯ გუ ფე ბა. შემ დგომ, თი-
თო ე უ ლი ჯგუ ფის მო ცუ ლო ბის პრო პორ ცი უ ლად, მო ვახ დი ნეთ შერ ჩე ვის ფორ-
მი რე ბა ისეთ ნა ი რად, რომ იგი რეპ რე ზენ ტა ცი უ ლი ყო ფი ლი ყო. წი ნა აღ მდეგ 
შემ თხვე ვა ში, მომ ხმა რე ბელ თა სხვა დას ხვა ჯგუ ფის მი ერ გენ მო დი ფი ცი რე ბუ ლი 
პრო დუქ ცი ი სად მი მა თი და მო კი დე ბუ ლე ბა არ იქ ნე ბო და სარ წმუ ნო. 

პირ ვე ლა დი მო ნა ცე მე ბის შე საგ რო ვებ ლად კვლე ვის ინ სტრუ მენ ტად გა მო ვი-
ყე ნეთ ან კე ტა, რო მე ლიც რამ დე ნი მე სტრუქ ტუ რი რე ბუ ლი კითხ ვის გან შედ გე ბო-
და. ვი ნა ი დან კვლე ვა არ ით ვა ლის წი ნებ და რო მე ლი მე კონ კრე ტუ ლი პრო დუქ ტის 
ან კომ პა ნი ის შეს წავ ლას, ან კე ტა ზო გა დი ხა სი ა თის კითხ ვე ბით და კომ პლექ ტდა, 
რაც არ სე ბუ ლი სა ერ თო სი ტუ ა ცი ის აღ წე რის სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ო და. კვლე ვა 
ეფუძ ნე ბა გა მო კითხ ვის მე თოდს [30], რო მე ლიც ჩა ტარ და რო გორც პირ და პი რი 
ინ ტერ ვი უს, ასე ვე ინ ტერ ნე ტის მეშ ვე ო ბით. გა მო კითხ ვის არეს წარ მო ად გენ და 
აჭა რის რე გი ო ნი, სა დაც რეს პონ დენ ტე ბი სა ალ ბა თო პრინ ცი პით შე ირ ჩა. 

თუ მი ვი ღებთ მხედ ვე ლო ბა ში იმ ფაქტს, რომ გენ მო დი ფი ცი რე ბუ ლი პრო-
დუქ ცი ის ძი რი თა დი მომ ხმა რებ ლე ბი სა ქარ თვე ლო ში 20-დან 65 წლამ დე ასა კის 
მო სახ ლე ო ბა ა, რო მელ თა რა ო დე ნო ბა აჭა რა ში, სა ქარ თვე ლოს სტა ტის ტი კის 
ეროვ ნუ ლი სამ სა ხუ რის 2014 წლის მო სახ ლე ო ბის სა ყო ველ თაო აღ წე რის მი ხედ-
ვით, არის 209 808 ადა მი ა ნი [31], 95%-ი ა ნი სან დო ალ ბა თო ბი სა და 4%-ი ა ნი 
ცდო მი ლე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, შერ ჩე ვის მო ცუ ლო ბამ ჩვენ მი ერ ჩა ტა რე ბულ 
მარ კე ტინ გულ კვლე ვა ში შე ად გი ნა 600 რეს პონ დენ ტი (მათ შო რის მა მა კა ცი იყო 
316, ხო ლო ქა ლი – 287). მი ღე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბი და მუ შავ და სტა ტის ტი კუ რი 
პროგ რა მით.

კვლე ვის შე დე გე ბი

ჩვენ მი ერ ჩა ტა რე ბულ მა მარ კე ტინ გულ მა კვლე ვამ აჩ ვე ნა, რომ გა მო კითხ-
უ ლი რეს პონ დენ ტე ბის უმ რავ ლე სო ბას (72%-ს) გა უ გი ა, რა არის გენ მო დი ფი-
ცი რე ბუ ლი პრო დუქ ცი ა, თუმ ცა, აღ ნიშ ნულ სა კითხ ზე რეს პონ დენ ტთა ცოდ ნის 
დო ნე ასა კის ზრდას თან ერ თად იკ ლებს. რეს პონ დენ ტე ბის 28%-ს გმო-ს შე სა ხებ 
სა ერ თოდ წარ მოდ გე ნა არა აქვს. ამას თან, გა მო კითხ უ ლი რეს პონ დენ ტე ბის 14% 
ფიქ რობს, რომ გმო შე იქ მნა მეც ნი ე რე ბის გან ვი თა რე ბი სათ ვის, 24% გმო-ს გა მო-
გო ნე ბას ახა ლი პრო დუქ ცი ის შექ მნას მი ა კუთ ვნებს, 24%-ის აზ რით, გმო მსოფ-
ლი ო ში უმ წვა ვე სი პრობ ლე მის ჴ საკ ვე ბი პრო დუქ ტე ბის დე ფი ცი ტის დაძ ლე ვის 
მიზ ნით გა მო ი გო ნეს, ხო ლო აღ ნიშ ნულ კითხ ვა ზე პა სუ ხის გა ცე მა გა უ ჭირ და გა-
მო კითხ ულ თა უდი დეს ნა წილს (38%-ს). 
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რო გორც უკ ვე აღ ვნიშ ნეთ, გენ მო დი ფი ცი რე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის მოხ მა რე-
ბას აქვს რო გორც და დე ბი თი, ასე ვე უარ ყო ფი თი მხა რე ე ბი. სამ წუ ხა როდ, ჩვენ 
მი ერ გა მო კითხ უ ლი მომ ხმა რებ ლე ბის უმე ტე სო ბას (53%-ს) უჭირს გენ მო დი ფი-
ცი რე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის და დე ბი თი თვი სე ბე ბის გან საზღ ვრა. 28%-ის აზ რით, 
გმო-ს და დე ბით მხა რეთ შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს ის, რომ ამ პრო დუქ ცი ას გა აჩ ნია 
შე ნახ ვის ხან გრძლი ვი პე რი ო დი. რეს პონ დენ ტე ბის 12%-ს მი აჩ ნი ა, რომ გენ მო დი-
ფი ცი რე ბუ ლი პრო დუქ ცია გა მო ირ ჩე ვა გა უმ ჯო ბე სე ბუ ლი ხა რის ხით. გა მო კითხ-
ულ თა 3% თვლის, რომ გმო სა სარ გებ ლოა ჯან მრთე ლო ბი სათ ვის, ხო ლო 4%-ის 
აზ რით, გმო ტექ ნო ლო გია ხელს უწყ ობს ბი ომ რა ვალ ფე როვ ნე ბას. 

გა მო კითხ უ ლი რეს პონ დენ ტე ბის 13%-ს მი აჩ ნი ა, რომ სა ქარ თვე ლოს ბა-
ზარ ზე სა ერ თოდ არ არის და არც არა სო დეს ყო ფი ლა გენ მო დი ფი ცი რე ბუ ლი 
პრო დუქ ცი ა. 31% ფიქ რობს, რომ ქარ თუ ლი ბა ზა რი გა ჯე რე ბუ ლია გენ მო დი-
ფი ცი რე ბუ ლი პრო დუქ ცი ით. უდი დეს ნა წილს (56%-ს) წარ მოდ გე ნაც არა აქვს, 
თუ რა ხდე ბა დღე ვან დელ ქარ თულ სა მომ ხმა რებ ლო ბა ზარ ზე. მარ კე ტინ გულ მა 
კვლე ვამ ცხად ყო, რომ მომ ხმა რებ ლე ბის უმე ტე სი ნა წი ლი და ინ ტე რე სე ბუ ლია და 
დიდ მნიშ ვნე ლო ბას ანი ჭებს გმო -ე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ას. კერ ძოდ, გა მო-
კითხ უ ლი რეს პონ დენ ტე ბის 54%-მა აღ ნიშ ნა, რომ ყუ რადღ ე ბას აქ ცევს გმო-ს 
შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ას, 20% ამას დიდ მნიშ ვნე ლო ბას არ ანი ჭებს. 26%-მა სა ერ-
თოდ არ იცის, რა არის გენ მო დი ფი ცი რე ბუ ლი პრო დუქ ცია და ამ გა მო გო ნე ბის 
შე სა ხებ რა ი მე ინ ფორ მა ცია არა სო დეს სმე ნი ა. 

გა მო კითხ უ ლი რეს პონ დენ ტე ბის 56% ფიქ რობს, რომ სა ქარ თვე ლოს არ 
ესა ჭი რო ე ბა გენ მო დი ფი ცი რე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის წარ მო ე ბა, რად გა ნაც ჩვენ 
საკ მა რი სი სა კუ თა რი რე სურ სი გაგ ვაჩ ნი ა. სამ წუ ხა როდ, რეს პონ დენ ტთა 15% 
ფიქ რობს, რომ სა ქარ თვე ლომ, სხვა მრა ვა ლი ქვეყ ნის მსგავ სად, უა რი არ უნ და 
გა ნაცხ ა დოს გმო-ს წარ მო ე ბა ზე (აქ ვე ისიც უნ და და ვა მა ტოთ, რომ აღ ნიშ ნუ ლი 
რეს პონ დენ ტე ბის 15%-დან, რომ ლებ მაც თან ხმო ბა გა ნაცხ ა დეს გმო-ს წარ მო ე-
ბა ზე, 65%-მა იცის, თუ რა არის გმო, მაგ რამ მა ინც უნ და, რომ იწარ მო ოს, ხო ლო 
და ნარ ჩენ მა 35%-მა, რო მე ლიც და დე ბი თა დაა გან წყო ბი ლი გმო-ს წარ მო ე ბის მი-
მართ, არ იცის, რა არის გმო და არც ისიც, თუ რა ზი ა ნის მო ტა ნა შე უძ ლია მას 
გა რე მო სათ ვის). გა მო კითხ უ ლი რეს პონ დენ ტე ბის 29% მი იჩ ნევს, რომ ისე დაც 
უხა რის ხო პრო დუქ ცი ის იმ პორ ტი რე ბა ხდე ბა სა ქარ თვე ლო ში და ჩვენს ქვე ყა ნას 
არ სჭირ დე ბა გმო-ს იმ პორ ტი, ჩვენ საკ მა რი სი რე სურ სი გვაქვს და თა ვი სუფ-
ლად შეგ ვიძ ლია სა კუ თა რი მო სახ ლე ო ბის გა მოკ ვე ბა სა კუ თა რი ნა ტუ რა ლუ რი 
პრო დუქ ცი ით. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ეს ადა მი ა ნე ბი არ შე ი ძე ნენ გმო -ე ბის შემ ცველ 
საკ ვებს იმ შემ თხვე ვა შიც, თუ ის გა ცი ლე ბით ია ფი იქ ნე ბა, ვიდ რე ეკო ლო გი უ-
რად სუფ თა პრო დუქ ტი. 

რეს პონ დენ ტე ბის 36%-ის აზ რით, სა ქარ თვე ლო ში გენ მო დი ფი ცი რე ბუ ლი 
პრო დუქ ცი ის იმ პორ ტის სა ჭი რო ე ბა არ არ სე ბობს, ხო ლო 13% კი მი იჩ ნევს, რომ 
სა ქარ თვე ლო ში გმო-ს იმ პორ ტი აუ ცი ლე ბე ლია (აქ ვე უნ და ითქვას ისიც, რომ 
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აღ ნიშ ნუ ლი 13%-დან 85% არ ფლობს ინ ფორ მა ცი ას გმო-ს შე სა ხებ და ამი ტო-
მაც თა ვი სუფ ლად აფიქ სი რებს გმო-ს იმ პორ ტის სა ჭი რო ე ბას). სამ წუ ხა როდ, 
რეს პონ დენ ტე ბის 51%-ს ჯერ კი დევ ვერ გა და უწყ ვე ტი ა, გვე სა ჭი რო ე ბა თუ არა 
გმო-ს იმ პორ ტი.

გა მო კითხ უ ლი რეს პონ დენ ტე ბის უმ რავ ლე სო ბის (78%-ის) აზ რით, შე სა-
ფუთ მა სა ლა ზე უნ და იყოს მი თი თე ბუ ლი, რომ პრო დუქ ტი შე ი ცავს გენ მო დი ფი-
ცი რე ბულ ინ გრე დი ენ ტებს. გა მო კითხ ულ თა 10% მი იჩ ნევს, რომ არ არის მნიშ-
ვნე ლო ვა ნი გენ მო დი ფი ცი რე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის მარ კი რე ბა, ხო ლო 12% ფიქ-
რობს, რომ სა ერ თოდ არ არის აუ ცი ლე ბე ლი მარ კი რე ბა.

გა მო კითხ უ ლი რეს პონ დენ ტე ბის 50% ეთან ხმე ბა იმ აზრს, რომ გმო-ს მოხ-
მა რე ბამ შე იძ ლე ბა უარ ყო ფი თად იმოქ მე დოს ადა მი ა ნის ჯან მრთე ლო ბა ზე. სა-
პი რის პი როდ ფიქ რობს გა მო კითხ უ ლი მომ ხმა რებ ლე ბის 5%, რო მე ლიც გმო-ს 
მი იჩ ნევს ადა მი ა ნი სათ ვის უსაფ რთხო ტექ ნო ლო გი ად. გა მო კითხ ულ თა 11%-ის 
აზ რით, გმო ნაკ ლე ბად საფ რთხის შემ ცვე ლი ა, 34% კი არ ფლობს ინ ფორ მა ცი ას, 
თუ რა საფ რთხეს შე იძ ლე ბა წარ მო ად გენ დეს გმო ადა მი ა ნი სათ ვის. 

გა მო კითხ ულ რე პონ დენ ტთა 33% თვლის, რომ მო სახ ლე ო ბა მეტ ინ ფორ-
მა ცი ას უნ და ფლობ დეს გმო-ს შე სა ხებ, რა თა გა უ ად ვილ დეს პრობ ლე მის მოგ ვა-
რე ბა. 13% თვლის, რომ უნ და მი აქ ცი ოს მე ტი ყუ რადღ ე ბა იმას, თუ რა ინ ფორ-
მა ციაა და ტა ნი ლი ეტი კეტ ზე. რეს პონ დენ ტთა 5%-ის აზ რით, მომ ხმა რებ ლებს 
უნ და შე ეძ ლოთ ვი ზუ ა ლუ რად გა მოც ნო ბა, თუ რო მე ლი პრო დუქ ტია გენ მო დი-
ფი ცი რე ბუ ლი, ხო ლო და ნარ ჩე ნი რეს პონ დენ ტე ბის (49%-ის) აზ რით, გე ნუ რი ინ-
ჟი ნე რი ის გან თა ვის და სა ცა ვად ყვე ლა ზე მოთ ქმუ ლის გათ ვა ლის წი ნე ბა აუ ცი ლე-
ბე ლი ა.

რეს პონ დენ ტთა უმ რავ ლე სო ბა (81%) თვლის, რომ სა ხელ მწი ფომ სა კა ნონ-
მდებ ლო დო ნე ზე უნ და და ა რე გუ ლი როს გენ მო დი ფი ცი რე ბუ ლი საკ ვე ბი პრო-
დუქ ტე ბის შე მო ტა ნა და წარ მო ე ბა. მომ ხმა რებ ლებს მი აჩ ნი ათ, რომ სა ხელ მწი-
ფომ უნ და და იც ვას მა თი ინ ტე რე სე ბი და ჩა ა ტა როს გა სა ყი დად გა მო ტა ნი ლი 
პრო დუქ ტე ბის ექ სპერ ტი ზა. ამას თან, შე სა ფუთ მა სა ლა ზე უნ და გა კეთ დეს სა თა-
ნა დო აღ ნიშ ვნე ბი და მი თი თე ბე ბი. 

საკ მა ოდ მნიშ ვნე ლო ვა ნია მომ ხმა რებ ლე ბის მო საზ რე ბა იმას თან და კავ ში-
რე ბით, თუ რა მოხ დე ბა გენ მო დი ფი ცი რე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის მარ კი რე ბის, შეზღ-
უდ ვის ან სუ ლაც აკ რძალ ვის შემ თხვე ვა ში. რეს პონ დენ ტთა 33% მი იჩ ნევს, რომ 
თუ მოხ დე ბა გმო-ს მარ კი რე ბა, ეს გა მო იწ ვევს საკ ვებ პრო დუქ ტებ ზე ფა სე ბის 
ცვლი ლე ბას. მო სახ ლე ო ბის 5% ფიქ რობს, რომ ამით არა ფე რი შე იც ვლე ბა. გა მო-
კითხ ულ თა 24% ვა რა უ დობს, რომ ამან ნა წი ლობ რივ შე იძ ლე ბა გავ ლე ნა მო ახ დი-
ნოს, ხო ლო და ნარ ჩენს (38%-ს) პა სუ ხის გა ცე მა უჭირს. 

სა ინ ტე რე სოა გა ვარ კვი ოთ, რეს პონ დენ ტთა აზ რით, რა მოხ დე ბა იმ შემ-
თხვე ვა ში, თუ სა ხელ მწი ფო და ა წე სებს შეზღ უდ ვებს ან სა ერ თოდ აკ რძა ლავს 
გენ მო დი ფი ცი რე ბუ ლი პრო დუქ ტე ბის წარ მო ე ბას, იმ პორტს და, ზო გა დად, ქვე-
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ყა ნას გე ნუ რი ინ ჟი ნე რი ის გან თა ვი სუ ფალ ზო ნად გა მო აცხ ა დებს. ჩვენ მი ერ ჩა-
ტა რე ბუ ლი მარ კე ტინ გუ ლი კვლე ვა ში გა მო კითხ ულ რეს პონ დენ ტთა 36% ფიქ-
რობს, რომ ეს გავ ლე ნას მო ახ დენს ეკო ლო გი უ რად სუფ თა პრო დუქ ცი ა ზე და 
გა მო იწ ვევს მას ზე ფა სე ბის მნიშ ვნე ლო ვან ზრდას. გა მო კითხ ულ თა 12% ვა რა უ-
დობს, რომ გენ მო დი ფი ცი რე ბუ ლი პრო დუქ ტე ბის აკ რძალ ვის შე დე გად ფა სე ბი 
უმ ნიშ ვნე ლოდ მო ი მა ტებს ეკო ლო გი უ რად სუფ თა პრო დუქ ცი ა ზე. რეს პონ დენ-
ტთა 6%-ს კი მი აჩ ნი ა, რომ ამით არა ფე რი შე იც ვლე ბა. რაც შე ე ხე ბა რეს პონ დენ-
ტთა 46%-ს, აღ ნიშ ნულ კითხ ვა ზე პა სუ ხის გა ცე მა უჭირს.

კვლე ვის შე დე გად გა მო იკ ვე თა, რომ პრო დუქ ცი ის შერ ჩე ვი სას აჭა რა ში 
მცხოვ რე ბი მომ ხმა რებ ლე ბი სათ ვის ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნია პრო დუქ ცი ის ხა-
რის ხი. ამ აზრს ეთან ხმე ბა გა მო კითხ ულ თა 84%. მო სახ ლე ო ბის 5% მხო ლოდ 
პრო დუქ ცი ის ვი ზუ ა ლურ მხა რეს აქ ცევს ყუ რადღ ე ბას. გა მო კითხ ულ თა 11% 
-სთვის პრო დუქ ცი ის შერ ჩე ვის დროს გა დამ წყვე ტია პრო დუქ ცი ის ფა სი. 

მარ კე ტინ გულ მა კვლე ვამ ცხად ყო, რომ რეს პონ დენ ტე ბის უმ რავ ლე სო ბა 
(60%) პრო დუქ ცი ის ყიდ ვის დროს კითხ უ ლობს ეტი კეტ ზე მი ნიშ ნე ბულ ინ ფორ-
მა ცი ას. რეს პონ დენ ტე ბის 21% არ არის და ინ ტე რე სე ბუ ლი, თუ რას შე ი ცავს აღ-
ნიშ ნუ ლი პრო დუქ ცია ან რო მე ლი ქვეყ ნის მი ერ არის ნა წარ მო ე ბი, ამი ტომ არ 
კითხ უ ლობს ეტი კეტს. რაც შე ე ხე ბა გა მო კითხ უ ლი მო სახ ლე ო ბის 19%-ს, ის, უბ-
რა ლოდ, არ ენ დო ბა პრო დუქ ცი ის ეტი კეტ ზე მი თი თე ბულ ინ ფორ მა ცი ას, ამი ტო-
მაც არ კითხ უ ლობს მას.

ასე ვე სა ინ ტე რე სოა და ვად გი ნოთ, თუ რამ დე ნად შე უძ ლი ათ ჩვენ მი ერ გა-
მო კითხ ულ რეს პონ დენ ტებს გენ მო დი ფი ცი რე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის ვი ზუ ა ლუ რად 
გა მოც ნო ბა. გა მო კითხ უ ლი მომ ხმა რებ ლე ბის 27%-მა გვი პა სუ ხა, რომ შე უძ ლია 
გა მო იც ნოს, ვი ზუ ა ლუ რად რო მე ლი პრო დუქ ტია გენ მო დი ფი ცი რე ბუ ლი. 30%-
ს ხშირ შემ თხვე ვა ში შე უძ ლია ამის გან საზღ ვრა, ხო ლო 43%-მა, ინ ფორ მა ცი ის 
არარ სე ბო ბის გა მო, სა ერ თოდ არ იცის, რო გორ გა მო ი ყუ რე ბა გენ მო დი ფი ცი რე-
ბუ ლი პრო დუქ ცი ა.

მარ კე ტინ გუ ლი კვლე ვის დროს შე ვე ცა დეთ გაგ ვერ კვი ა, გა მო კითხ უ ლი 
რეს პონ დენ ტე ბი რამ დე ნად ხში რად მო იხ მარ დნენ გენ მო დი ფი ცი რე ბუ ლი პრო-
დუქ ცი ას. გა მო კითხ უ ლი მომ ხმა რებ ლე ბი დან 10%-მა აღ ნიშ ნა, რომ თვე ში ერ-
თხელ ან 2-ჯერ მო იხ მა რენ გენ მო დი ფი ცი რე ბულ პრო დუქტს, 9% - ყო ველ დღი-
უ რად მო იხ მარს, 12% - სა ერ თოდ არ მო იხ მარს, 69%-მა არ იცის, რას მო იხ მარს, 
რად გა ნაც არ არის მი თი თე ბუ ლი ეტი კეტ ზე.

გა მო კითხ უ ლი რეს პონ დენ ტე ბის 67%-ზე მე ტი არ შე ი ძენს გმო -ე ბის შემ-
ცველ პრო დუქტს იმ შემ თხვე ვა შიც კი, თუ ის გა ცი ლე ბით ია ფი იქ ნე ბა, ვიდ რე 
ეკო ლო გი უ რად სუფ თა პრო დუქ ტი. რეს პონ დენ ტთა 6% შე ი ძენს გენ მო დი ფი ცი-
რე ბულ პრო დუქ ცი ას იმ შემ თხვე ვა ში, თუ მი სი შე სას ყი დი ფა სი საგ რძნობ ლად 
და ბა ლი იქ ნე ბა, ხო ლო რეს პონ დენ ტე ბის 27%, ეკო ნო მი კუ რი ფაქ ტო რი დან გა-



საქართველოს ბაზარზე გენმოდიფიცირებული პროდუქციის შესახებ ...

მომ დი ნა რე, მი ი ღებს გა დაწყ ვე ტი ლე ბას, შე ი ძი ნოს თუ არა ია ფი გენ მო დი ფი ცი-
რე ბუ ლი პრო დუქ ცი ა.

ზემოთ ჩამოყალიბებული H1a ჰი პო თე ზის და სამ ტკი ცებ ლად გა მო ვი ყე ნეთ 
One Way ANOVA F-Test. პირ ველ რიგ ში და ვად გი ნეთ, მოქ მე დებს თუ არა გა ნათ-
ლე ბის დო ნე მომ ხმა რებ ლე ბის მი ერ გენ მო დი ფი ცი რე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის შე სა-
ხებ ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა ზე. აღ მოჩ ნდა, რომ ასე თი გავ ლე ნა საკ მა ოდ მნიშ ვნე-
ლო ვა ნია (f=4.478, P>0.004, სადაც P=0.05) (იხ. ცხრილი 1). 

მომხმარებლების მიერ გენმოდიფიცირებული პროდუქციის შესახებ ინფორმირებულობაზე 
განათლების გავლენის დისპერსიული ანალიზი

ცხრილი 1
დამოკიდებული ცვლადი: ინფორმირებულობა

 კვადრატების
ჯამი

df
 საშუალო
კვადრატი

F P

განათლება 10.491 3 3.497 4.478 004.
ცდომილება 458.453 587 781.

შემ დე გომ ეტაპ ზე გა მო ვიკ ვლი ეთ, თუ რა გავ ლე ნას ახ დენს მომ ხმა რებ ლე-
ბის მი ერ გენ მო დი ფი ცი რე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის შე სა ხებ ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა ზე 
ასა კის სხვა ო ბა. აღ მოჩ ნდა, რომ ასა კი არ ახ დენს გავ ლე ნას გენ მო დი ფი ცი რე-
ბუ ლი პრო დუქ ცი ის შე სა ხებ ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა ზე (f=1.850, P<0.137, სადაც 
P=0.05) (იხ. ცხრი ლი 2).

მომ ხმა რებ ლე ბის მი ერ გენ მო დი ფი ცი რე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის შე სა ხებ ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა ზე 
ასა კის გავ ლე ნის დის პერ სი უ ლი ანა ლი ზი

ცხრი ლი 2 
დამოკიდებული ცვლადი: ინფორმირებულობა

 კვადრატების
ჯამი

df
 საშუალო
კვადრატი

F P

ასაკი 4.334 3 1.445 1.850 .137

ცდომილება 458.453 587 .781

ყოველივე ამის შემდეგ კი უკვე საბოლოოდ გამოვთვალეთ ურთიერთ-
დამოკიდებულება ინფორმირებულობას, ასაკსა და განათლებას შორის. 
გამოვიყენეთ იგივე Two Way ANOVA F-Test და დავადგინეთ, რომ განათლება 
და ასაკი მომხმარებელთა ინფორმირებულობაზე გავლენას არ ახდენს (f=0.790, 
P<0.626, სადაც P=0.05) (იხ. ცხრილი 3).

მომხმარებლების მიერ გენმოდიფიცირებული პროდუქციის შესახებ ინფორმირებულობაზე 
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განათლებისა და ასაკის გავლენის დისპერსიული ანალიზი
ცხრილი 3

დამოკიდებული ცვლადი: ინფორმირებულობა

 კვადრატების
 ჯამი

df
 საშუალო
კვადრატი

F P

განათლება და ასაკი 5.552 9 0.617 0.790 .626

ცდომილება 458.453 587 .781

იგი ვე ჰი პო თე ზის კო რე ლა ცი უ რი ანა ლი ზი სათ ვის გა მო ვი ყე ნეთ პირ სო-
ნის კო ე ფი ცი ენ ტი, რო მე ლიც გან საზღ ვრავს ორ ცვლადს შო რის და მო კი დე ბუ-
ლე ბას. ცნო ბი ლი ა, რომ თუ p=1, მაშინ კორელაცია დადებითია, თუ p=0, მაშინ 
კორელაცია საერთოდ არ არსებობს, თუ p= –1 კო რე ლა ცია უარ ყო ფი თია [29]. 

ჩვენ მი ერ ჩა ტა რე ბულ მა დის პერ სი ულ მა ანა ლიზ მა გვიჩ ვე ნა მნიშ ვნე ლო ვა-
ნი და მო კი დე ბუ ლე ბა ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა სა და გა ნათ ლე ბას შო რის. აქე დან გა-
მომ დი ნა რე, კო რე ლა ცი უ რი ანა ლი ზის თვი საც ეს ცვლა დე ბი გა მო ვი ყე ნეთ. პირ-
სო ნის კო რე ლა ცი უ რი ანა ლი ზის მი ხედ ვით, 99%-ით შეგ ვიძ ლია ვთქვათ, რომ 
მომ ხმა რებ ლე ბის მი ერ გენ მო დი ფი ცი რე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის შე სა ხებ ინ ფორ მი-
რე ბუ ლო ბა ზე გა ნათ ლე ბა ახ დენს მნიშ ვნე ლო ვან გავ ლე ნას (P>.000). რაც შე ე ხე ბა 
პირ სო ნის კო ე ფი ცი ენტს, საქ მე გვაქვს ნე გა ტი ურ კო რე ლა ცი ას თან, ვი ნა ი დან p = 
-0.184 (P>.000, სადაც P=0.01) (იხ. ცხრი ლი 4).

იმი სათ ვის, რომ გაგ ვე გო, რა გავ ლე ნას ახ დენს რეს პონ დენ ტის ასა კი გენ-
მო დი ფი ცი რე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის ფლო ბა ზე, გა მო ვი ყე ნეთ 
პირ სო ნის კო რე ლა ცი უ რი ანა ლი ზი. რო გორც დის პერ სი ულ მა, ასე ვე კო რე ლა ცი-
ულ მა ანა ლიზ მა გვიჩ ვე ნა, რომ რეს პონ დენ ტის ასა კი არ ახ დენს გავ ლე ნას მის 
მი ერ გმო-ს შე სა ხებ ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა ზე, რად გა ნაც P<0.0315, სადაც P=0.01. 
ამასთან, p=0.0876 (იხ. ცხრილი 5).

მომხმარებლების მიერ გენმოდიფიცირებული პროდუქციის შესახებ ინფორმირებულობაზე 
განათლების გავლენის კორელაციური ანალიზი

ცხრილი 4
პირსონის კორელაციისკოეფიციენტი

ინფორმირებულობა განათლება

ინფორმირებულობა

 პირსონის
კორელაცია

1 *184.-

(Sig. (2-tailed 000.

N 603 603

განათლება

 პირსონის
კორელაცია

*184.- 1

(Sig. (2-tailed .000

N 603 603
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მომხმარებლების მიერ გენმოდიფიცირებული პროდუქციის შესახებ ინფორმირებულობაზე 
ასაკის გავლენის კორელაციური ანალიზი

ცხრილი 5
პირსონის კორელაციისკოეფიციენტი

ინფორმირებულობა ასაკი

ინფორმი-
რებულობა

პირსონის კორელაცია 1.000 0.0876
(Sig. (2-tailed 0.0315

N 603 603

asaki
პირსონის კორელაცია 0.0876 1.000

(Sig. (2-tailed 0.0315

N 603 603

ჩვენ მიერ ჩამოყალიბებული H1b ჰიპოთეზის დასამტკიცებლად გამო-
ვიყენეთ Two Way ANOVA F-Test. აქვე უნ და შევ ნიშ ნოთ, რომ აღ ნიშ ნუ ლი ჰი პო-
თე ზის ანა ლი ზის დროს გა მო ვი ყე ნეთ გა მო კითხ უ ლი 603 რეს პონ დენ ტი დან მხო-
ლოდ 454-ის მო ნა ცე მე ბი, ვი ნა ი დან და ნარ ჩე ნებ მა შე მო სავ ლე ბის და ფიქ სი რე ბა-
ზე უა რი გა ნაცხ ა დეს. ამი ტომ ისი ნი ამო ვი ღეთ H1b ჰი პო თე ზის ანა ლი ზის დროს. 
დის პერ სი ულ მა ანა ლიზ მა გვიჩ ვე ნა, რომ შე მო სავ ლე ბი დიდ გავ ლე ნას ახ დენს 
მომ ხმა რებ ლე ბის მი ერ გენ მო დი ფი ცი რე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის შე ძე ნის შე სა ხებ გა-
დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბა ზე (იხ. ცხრი ლი 6).

მომხმარებლების მიერ გენმოდიფიცირებული პროდუქციის შეძენის შესახებ 
გადაწყვეტილების მიღებაზე შემოსავლების გავლენის დისპერსიული ანალიზი

ცხრილი 6 
 დამოკიდებული ცვლადი: გენმოდიფიცირებული პროდუქციის შეძენის შესახებ

გადაწყვეტილება
 კვადრატების

ჯამი
df

 საშუალო
კვადრატი

F P

შემოსავლები 4.508 4 1.127 3.227 0.013

ცდომილება 156.804 449 0.349

იგი ვე ჰი პო თე ზის კო რე ლა ცი უ რი ანა ლი ზი სათ ვის გა მო ვი ყე ნეთ პირ სო ნის 
კო ე ფი ცი ენ ტი, რო მელ მაც გვიჩ ვე ნა, რომ შე მო სავ ლე ბი გავ ლე ნას ახ დენს მომ-
ხმა რებ ლე ბის მი ერ გენ მო დი ფი ცი რე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის შე ძე ნის შე სა ხებ გა-
დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბა ზე (P>0.008, სადაც P=0.01) (იხ. ცხრილი 7). 

H1c ჰიპოთეზის ანლიზისათვის გამოვიყენეთ დისპერსიული ანალიზი One 
Way ANOVA f-Test. სტა ტის ტი კურ მა ანა ლიზ მა გვიჩ ვე ნა, რომ მომ ხმა რე ბელ თა 
სო ცი ა ლუ რი კა ტე გო რია მნიშ ვნე ლო ვან გავ ლე ნას ახ დენს გენ მო დი ფი ცი რე ბუ-
ლი პრო დუქ ცი ის შე სა ხებ მათ და ინ ტე რე სე ბა ზე (f=5,003, P>0.000, სადაც P=0.05) 
(იხ. ცხრი ლი 8).
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მომხმარებლების მიერ გენმოდიფიცირებული პროდუქციის შეძენის შესახებ 
გადაწყვეტილების მიღებაზე შემოსავლების გავლენის კორელაციური ანალიზი

ცხრილი 7
პირსონის კორელაციისკოეფიციენტი

შემოსავლები შეძენა

შემოსავლები
პირსონის კორელაცია 1 030.-

Sig. (2-tailed) 008.
N 454 454

შეძენა
პირსონის კორელაცია -.030 1

Sig. (2-tailed) .008

N 454 454

გენმოდიფიცირებული პროდუქციის შესახებ მომხმარებელთა დაინტერესებაზე მათი 
სოციალურ კატეგორიებში მიკუთვნების გავლენის დისპერსიული ანალიზი

ცხრილი 8
დამოკიდებული ცვლადი: დაინტერესება

 კვადრატების
ჯამი

df
 საშუალო
კვადრატი

F P

ჯგუფებს შორის 27.160 8 3.395 5.003 000.
 ჯგუფის

ფარგლებში
403.052 594 679.

ჯამი 430.212 602

გენმოდიფიცირებული პროდუქციის შესახებ მომხმარებელთა დაინტერესებაზე მათი 
სოციალურ კატეგორიებში მიკუთვნების გავლენის კორელაციური ანალიზი

ცხრილი 9
პირსონის კორელაციისკოეფიციენტი

 გენმოდიფიცირებული
 პროდუქციის შესახებ

დაინტერესება

 სოციალური
კატეგორია

 გენმოდიფიცირებული
 პროდუქციის შესახებ

დაინტერესება

 პირსონის
კორელაცია

1.000 0.0129

(Sig. (2-tailed 0.0023

N 603 603

სოციალური კატეგორია

 პირსონის
კორელაცია

0.0129 1.000

(Sig. (2-tailed 0.0023

N 603 603
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იგი ვე ჰი პო თე ზის და სამ ტკი ცებ ლად ჩა ვა ტა რეთ კო რე ლა ცი უ რი ანა ლი ზიც, 
რა თა გაგ ვე გო, ახ დენ და თუ არა სო ცი ა ლუ რი მდგო მა რე ო ბა გავ ლე ნას მომ ხმა-
რებ ლე ბის მი ერ გენ მო დი ფი ცი რე ბუ ლი პრო დუქ ცი ით და ინ ტე რე სე ბა ზე. აღ მოჩ-
ნდა, რომ სო ცი ა ლუ რი მდგო მა რე ო ბა ახ დენს გავ ლე ნას მომ ხმა რებ ლე ბის მი ერ 
გენ მო დი ფი ცი რე ბუ ლი პრო დუქ ცი ით და ინ ტე რე სე ბა ზე (P>0.0023, სადაც P=0.01, 
p=0.0129) (იხ. ცხრილი 9).

დას კვნე ბი
ჩვენ მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი მარ კე ტინ გუ ლი კვლე ვი დან გა მომ დი ნა რე, შე იძ ლე-

ბა გა კეთ დეს შემ დე გი დას კვნე ბი: 
1. ქარ თვე ლი მომ ხმა რებ ლე ბის უმე ტე სო ბა არ ფლობს სრულ ყო ფილ ინ-

ფორ მა ცი ას გენ მო დი ფი ცი რე ბუ ლი პრო დუქ ტე ბის შე სა ხებ. მათ წარ მოდ გე ნა 
არ აქვთ, რა ზი ა ნი შე იძ ლე ბა მი ა ყე ნოს გენ მო დი ფი ცი რე ბუ ლი საკ ვე ბის მი ღე ბამ 
ადა მი ა ნის ჯან მრთე ლო ბას. 

2. ქარ თველ მა მომ ხმა რებ ლე ბის უმ რავ ლე სო ბას უჭირს პა სუ ხის გა ცე მა 
კითხ ვებ ზე, თუ რო დის შე მო ვი და პირ ვე ლად საქ რთვე ლო ში გენ მო დი ფი ცი რე ბუ-
ლი პრო დუქ ტე ბი და დღეს დღე ო ბით არის თუ არა ისი ნი სა ქარ თვე ლოს სა მომ-
ხმა რებ ლო ბა ზარ ზე.

3. ვი ნა ი დან ქარ თველ მომ ხმა რებ ლებს თა ვად არ შე უძ ლი ათ გა მო იც ნონ 
გენ მო დი ფი ცი რე ბუ ლი პრო დუქ ტე ბი, ისი ნი გა მოთ ქვა მენ სურ ვილს, სა ხელ მწი-
ფომ მკაც რად გა ა კონ ტრო ლოს პრო დუქ ცი ის მარ კი რე ბა. გა მო კითხ უ ლი მომ ხმა-
რებ ლე ბის უმე ტე სო ბა მო ითხ ოვს, რომ პრო დუქ ტი, რო მე ლიც შე ი ცავს გენ მო-
დი ფი ცი რე ბულ და ნა მა ტებს, ეტი კეტ ზე აუ ცი ლებ ლად იყოს მი თი თე ბუ ლი, რა თა 
მომ ხმა რე ბელ მა შეძ ლოს არ ჩე ვა ნის გა კე თე ბა და იცო დეს, რას შე ი ძენს.

4. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ქარ თვე ლი მომ ხმა რებ ლე ბი ზო გად და მწირ 
ინ ფორ მა ცი ას ფლო ბენ გე ნუ რი ინ ჟი ნე რი ის შე სა ხებ, მარ კე ტინ გუ ლი კვლე ვის 
დროს გა მო იკ ვე თა მკვეთ რად უარ ყო ფი თი და მო კი დე ბუ ლე ბა, ში ში და სიფ-
რთხი ლე გმო -ე ბი სა გან მი ღე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის მი მართ. ისი ნი ფიქ რო ბენ, რომ 
გენ მო დი ფი ცი რე ბუ ლი პრო დუქ ტე ბის გა მო ყე ნე ბი სათ ვის უფ რო მე ტი გა მოც დი-
ლე ბაა სა ჭი რო.

ამ რი გად, ჩა ტა რე ბულ მა მარ კე ტინ გულ მა კვლე ვამ აჩ ვე ნა გენ მო დი ფი ცი რე-
ბუ ლი პრო დუქ ტე ბის შე სა ხებ ქარ თვე ლი მომ ხმა რებ ლე ბის ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის 
და ბა ლი დო ნე. ამი ტომ აუ ცი ლე ბე ლია სა ქარ თვე ლოს სა მომ ხმა რებ ლო ბა ზარ-
ზე ასე თი პრო დუქ ცი ის მარ კი რე ბის მკაც რად რე გუ ლი რე ბა. აღ ნიშ ნუ ლი დან გა-
მომ დი ნა რე, სამ თავ რო ბო ორ გა ნო ებ მა მკაც რად უნ და გა ა კონ ტრო ლონ გენ მო-
დი ფი ცი რე ბუ ლი და ნა მა ტე ბის შემ ცვე ლი პრო დუქ ცი ის სა ქარ თვე ლოს ბა ზარ ში 
შე მო ტა ნა და სა ვაჭ რო ქსელ ში გავ რცე ლე ბა შე სა ბა მი სი ეტი კე ტი რე ბის პი რო-
ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით. ასე ვე სა სი ცოცხ ლოდ მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, სხვა დას ხვა 
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მარ კე ტინ გუ ლი ღო ნის ძი ე ბის სა შუ ა ლე ბით ქარ თველ მომ ხმა რებ ლებს ჩა მო უ ყა-
ლიბ დეს ეტი კე ტის კითხ ვის კულ ტუ რა. ამი სათ ვის მას მე დი ის მეშ ვე ო ბით ფარ-
თოდ უნ და გავ რცელ დეს სო ცი ა ლუ რი რეკ ლა მე ბი, რაც მო უ წო დებს ადა მი ა ნებს, 
პრო დუქ ცი ის შე ძე ნამ დე ყუ რადღ ე ბა მი აქ ცი ონ ეტი კეტ ზე და ტა ნე ბულ ინ ფორ-
მა ცი ას. ყო ვე ლი ვე ეს და ი ცავს ქარ თველ მომ ხმა რებ ლებს, აი ცი ლონ უხა რის ხო 
და ზოგ ჯერ სი ცოცხ ლი სათ ვის სა ში ში კვე ბის პრო დუქ ტე ბის მოხ მა რე ბა, ხო ლო 
ად გი ლობ რივ ბა ზარს უსაფ რთხო და მდგრა დი გან ვი თა რე ბის შე საძ ლებ ლო ბას 
მის ცემს.
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თბი ლის ში უკა ნო ნო გა რე ვაჭ რო ბის რე გუ ლი რე ბი სათ ვის 

 მი რონ ტუ ღუ ში 
ივ. ჯა ვა ხიშ ვი ლის

სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო
უნი ვერ სი ტე ტის მოწ ვე უ ლი პრო ფე სო რი

სა ქარ თვე ლო ში სა ბაზ რო ურ თი ერ თო ბე ბის დამ კვიდ რე ბის საწყ ი სი 
ეტა პი დან ვე ეკო ნო მი კა სა და სო ცი ა ლურ სფე რო ში მიმ დი ნა რე ნე გა ტი უ რი 
პრო ცე სე ბით გან პი რო ბე ბულ მა უმუ შევ რო ბის სწრა ფი ტემ პე ბით ზრდამ 
და, შე სა ბა მი სად, შე მო სავ ლე ბის მკვეთ რად შემ ცი რე ბამ, მო სახ ლე ო ბის 
დი დი ნა წი ლი აი ძუ ლა გა მო ე ძებ ნა და საქ მე ბის ალ ტერ ნა ტი უ ლი გზე ბი. 
იმის გა მო, რომ სხვა გა მო სა ვა ლი ვე რა ფე რი იპო ვა, მო სახ ლე ო ბის ერ თმა 
ნა წილ მა შიმ ში ლით სიკ ვდი ლი სა გან თა ვის დაღ წე ვის მიზ ნით, თვით ნე ბუ-
რად, ქუ ჩა ში ვაჭ რო ბა და იწყ ო, რაც, მცი რე შე მო სავ ლე ბის მი ღე ბის წყა რო 
გახ და.

თა ვი დან გა რე მო ვაჭ რე ებ მა ყო ფი ლი სა კოლ მე ურ ნეო ბაზ რე ბის მიმ-
დე ბა რე ტე რი ტო რი ე ბი და ი კა ვეს, შემ დეგ კი ქა ლა ქის ქუ ჩებ შიც გა მოჩ-
ნდნენ. ამ ჟა მად, მი უ ხე და ვად აკ რძალ ვი სა, უკა ნო ნო (სტი ქი უ რი, თვით ნე-
ბუ რი) გა რე ვაჭ რო ბა თბი ლი სი სათ ვის (ა სე ვე ქვეყ ნის სხვა ქა ლა ქე ბი სა თუ 
რა ი ო ნუ ლი ცენ ტრე ბი სათ ვის) სე რი ო ზულ პრობ ლე მას წარ მო ად გენს, რო-
მე ლიც დრო უ ლად უნ და გა და იჭ რას. ამი სათ ვის აუ ცი ლე ბე ლია მი სი სის-
ტე მუ რი შეს წავ ლა და კომ პლექ სუ რი ღო ნის ძი ე ბე ბის გა ტა რე ბა. ამ მხრივ 
სა ინ ტე რე სოა ცი ვი ლი ზე ბუ ლი ქვეყ ნე ბის გა მოც დი ლე ბა, რო მე ლიც კა ნო-
ნი ე რი გა რე ვაჭ რო ბის ორ გა ნი ზე ბის სა ინ ტე რე სო ფორ მებს გვთა ვა ზობს. 
ქა ლაქ თბი ლი სის ხე ლი სუფ ლე ბამ (მე რი ამ, საკ რე ბუ ლომ) უნ და სრულ ყოს 
შე სა ბა მი სი კა ნონ მდებ ლო ბა, უკა ნო ნო გა რე მო ვაჭ რე თა და სა ბუ თე ბუ ლი 
მო საზ რე ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით გა მო ნა ხოს მა თი ალ ტერ ნა ტი უ ლი და-
საქ მე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბი, გზე ბი და სა შუ ა ლე ბე ბი. 

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: და საქ მე ბა; თვით და საქ მე ბა; უმუ შევ რო ბა; კა-
ნო ნი ე რი გა რე ვაჭ რო ბა; უკა ნო ნო გა რე ვაჭ რო ბა; გა რე ვაჭ რო ბის რე გუ-
ლი რე ბის წე სი.

მოკ ლედ კა ნო ნი ე რი და უკა ნო ნო გა რე ვაჭ რო ბის შე სა ხებ. მთელ ცი ვი-
ლი ზე ბულ სამ ყა რო ში გა რე ვაჭ რო ბა არა თუ დაშ ვე ბუ ლი ა, არა მედ წა ხა ლი სე-
ბუ ლი ცა ა. სპე ცი ა ლუ რად დამ ზა დე ბულ ჯი ხუ რებ ში (რიგ შემ თხვე ვა ში, დღე სას-
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წა უ ლებ ზე, ბაზ რო ბებ ზე და ა.შ. ღია ცის ქვე შაც), სა თა ნა დო სა ნი ტა რულ -ჰი-
გი ე ნუ რი მოთხ ოვ ნე ბის, ამ სა ხე ო ბის ვაჭ რო ბის ნორ მე ბი სა და წე სე ბის დაც ვის 
შემ თხვე ვა ში, ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბებ თან შე თან ხმე ბულ ად გი ლებ ში, 
რო გორც სა სურ სა თო, ასე ვე არა სა სურ სა თო სა ქონ ლით გა რე ვაჭ რო ბა მო სახ-
ლე ო ბის მო წო ნე ბას იმ სა ხუ რებს და მა თი მხარ და ჭე რით სარ გებ ლობს. სა ქარ-
თვე ლო ში კა ნო ნით გან საზღ ვრუ ლია გა რე ვაჭ რო ბის თით ქმის ყვე ლა მნიშ ვნე-
ლო ვა ნი სა კითხი.1 სა ქარ თვე ლოს ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის კო დექ-
სით [1], „გა რე ვაჭ რო ბის, გა მო ფე ნე ბის, ბაზ რე ბი სა და ბაზ რო ბე ბის რე გუ-
ლი რე ბი სო უფ ლე ბა მო სი ლე ბა და პა სუ ხის მგებ ლო ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ზეა დე-
ლე გი რე ბუ ლი [1, მუხ ლი 16, პ. „მ”]. ამი ტომ, სა ქარ თვე ლოს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის 
საკ რე ბუ ლო ე ბის მი ერ მი ღე ბუ ლია შე სა ბა მი სი დად გე ნი ლე ბე ბი (მა გა ლი თად, 
იხი ლეთ ქ. ქუ თა ი სი სა და ქ. ბა თუ მის საკ რე ბუ ლო ე ბის დად გე ნი ლე ბე ბი) [4,5]. 
ასეა ქ.თბი ლის შიც. ქა ლა ქის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს 2014 წლის 30 დე-
კემ ბრის №20-89 დად გე ნი ლე ბა ში ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლია ჩვენს დე და ქა ლაქ ში გა რე 
ვაჭ რო ბის (მათ შო რის სადღ ე სას წა უ ლო დღე ებ შიც) სწო რად ორ გა ნი ზე ბი სათ-
ვის აუ ცი ლე ბე ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი [3]. სამ წუ ხა რო ა, მაგ რამ ფაქ ტი ა, რომ თბი ლი-
სის საკ რე ბუ ლოს ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი დად გე ნი ლე ბა დიდ ნა წილ ში არ სრულ დე ბა. 
კერ ძოდ, ქა ლა ქის ქუ ჩებ ში და ტრო ტუ ა რებ ზე უკა ნო ნო გა რე ვაჭ რო ბამ ისე თი 
მას შტა ბი შე ი ძი ნა, რომ არ სე ბუ ლი ფორ მით მი სი შე ნარ ჩუ ნე ბა წარ მო უდ გე ნე-
ლი ა. ამ გვა რი დას კვნის გა კე თე ბის შე საძ ლებ ლო ბას იძ ლე ვა თბი ლი სის ქუ ჩებ სა 
და ტრო ტუ ა რებ ზე, გან სა კუთ რე ბით კი ბაზ რე ბის, მათ შო რის ნავ თლუ ღის ბაზ-
რის (რო მე ლიც ჩვე ნი ათ წლი ა ნი დაკ ვირ ვე ბის ობი ექტს წარ მო ად გენს) მიმ დე ბა-
რე ტე რი ტო რი ა ზე გა რე ვაჭ რო ბის გა მო შექ მნი ლი მდგო მა რე ო ბა. 

უ კა ნო ნო გა რე ვაჭ რო ბის, რო გორც უმ წვა ვე სი პრობ ლე მის 
ზო გა დი შე ფა სე ბა

აღ ნიშ ნუ ლი პრობ ლე მის სიმ წვა ვე გან პი რო ბე ბუ ლია რამ დე ნი მე ფაქ ტო-
რით. Pრო გორც აღ ვნიშ ნეთ, გა რე მო ვაჭ რე ე ბის აბ სო ლუ ტუ რი უმ რავ ლე სო ბა 
ქუ ჩა ში სა ვაჭ როდ გა სუ ლია მა სობ რი ვი უმუ შევ რო ბის პი რო ბებ ში, სა კუ თა რი თა-
ვი სა და ოჯა ხის წევ რე ბის ფი ზი კუ რი არ სე ბო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბის მიზ ნით. ისი ნი, 
ქარ ში, ავ დარ ში, ყინ ვა სა თუ აუ ტა ნელ სიცხ ე ში, ად რე დი ლი დან გვი ან ღა მემ დე 
ჯო ჯო ხე თურ სა მუ შა ო ებს ას რუ ლე ბენ იმი სათ ვის, რომ და იკ მა ყო ფი ლონ ელე-
მენ ტა რუ ლი სა ყო ფაცხ ოვ რე ბო მოთხ ოვ ნი ლე ბე ბი. 

გან სა კუთ რე ბით სა ყუ რადღ ე ბოა ის, რომ უკა ნო ნო გა რე მო ვაჭ რე ე ბი, ყო-
ველ გვა რი სა ნი ტა რულ -ჰი გი ე ნუ რი ნორ მე ბის დარ ღვე ვით, ღია ცის ქვეშ ვაჭ-
რო ბენ კვე ბის ისე თი პრო დუქ ტე ბით, რო გო რი ცა ა: პი რუტყ ვი სა და ფრინ ვე ლის 

1 დასაბუთებული პრეტენზიები ქ. თბილისში კანონით დაშვებული გარე ვაჭრობის 
მიმართაც არსებობს, მაგრამ  მას სხვა დროს შევეხებით.
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ხორ ცი, თევ ზი, ყვე ლი, არა ჟა ნი და ა.შ., რაც ადა მი ა ნის ჯან მრთე ლო ბი სათ ვის 
მე ტად სა ში ში ა.

უ კა ნო ნო გა რე ვაჭ რო ბის გა მო, ქა ლა ქის ქუ ჩებ სა და ტრო ტუ ა რებ ზე ვერ 
ხერ ხდე ბა სი სუფ თა ვის შე ნარ ჩუ ნე ბა, გაჩ ნდა ან ტი სა ნი ტა რი ის კე რე ბი, რაც ად-
გი ლობ რივ მო სახ ლე ო ბას, არამ ხო ლოდ დის კომ ფორტს უქ მნის, არა მედ მე ტად 
სა ში შია მა თი ჯან მრთე ლო ბი სათ ვის. აღა რა ფერს ვამ ბობთ იმ უარ ყო ფით ემო-
ცი ებ სა და შთა ბეჭ დი ლე ბებ ზე, რო მე ლიც უცხ ო ელ ტუ რის ტებს თუ ქა ლა ქის 
სტუმ რებს ყო ველ დღი უ რად ექ მნე ბათ.

ქუ ჩებ სა და ტრო ტუ ა რებ ზე არა ორ გა ნი ზე ბუ ლი გა რე ვაჭ რო ბა აუ ტა ნელს 
ხდის მიმ დე ბა რე შე ნო ბებ ში მცხოვ რე ბი მო სახ ლე ო ბის ყო ფაცხ ოვ რე ბას. მათ 
უჭირთ გა და ად გი ლე ბა, სა დარ ბა ზო ებ ში შეს ვლა და გა მოს ვლა, აღი ზი ა ნებთ მო-
ვაჭ რე ე ბის ხმა უ რი, ან ტი სა ნი ტა რია და ა.შ.

უ კა ნო ნო გა რე ვაჭ რო ბის გა მო, აგ რა რულ ბაზ რებ ში კა ნო ნი ე რად მო ვაჭ რე-
თა საქ მი ა ნო ბის ეფექ ტი ა ნო ბა მკვეთ რად შემ ცი რე ბუ ლი ა, ზო გი ერთ შემ თხვე ვა-
ში კი ყო ველ გვარ აზრს მოკ ლე ბუ ლიც, რად გან მომ ხმა რე ბე ლი მის თვის სა სურ-
ველ პრო დუქტს ქუ ჩა ში ყი დუ ლობს და ბა ზარ ში აღარ შე დის. ა მი ტომ, აგ რა რულ 
ბაზ რებ ში მო ვაჭ რე ე ბი ამ მხრივ შექ მნილ მდგო მა რე ო ბას ხში რად აპ რო ტეს ტე ბენ 
(არ ცთუ იშ ვი ა თია გზე ბის გა და კეტ ვის შემ თხვე ვე ბი და ა.შ.). თუმ ცა, ჯერ ჯე რო-
ბით მა თი პრო ტეს ტი უშე დე გო ა.

ყო ვე ლი ვე ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი დან ჩანს, რომ უკა ნო ნო გა რე ვაჭ რო ბა სე რი ო-
ზუ ლი პრობ ლე მაა და გო ნივ რულ რე გუ ლი რე ბას სა ჭი რო ებს. ამას თან, გა სათ-
ვა ლის წი ნე ბე ლი ა, რომ ჩვენს ქვე ყა ნა ში ამ პრობ ლე მის სიმ წვა ვე, ძი რი თა დად, 
მა ღა ლი უმუ შევ რო ბით არის გან პი რო ბე ბუ ლი. ა მი ტომ, მი სი მხო ლოდ იძუ ლე-
ბი თი მე თო დე ბის გა მო ყე ნე ბით გა დაჭ რა, ანუ უკა ნო ნო გა რე მო ვაჭ რე ე ბი სათ ვის 
და საქ მე ბის ალ ტერ ნა ტი უ ლი ვა რი ან ტე ბის შე უ თა ვა ზებ ლად, კა ნო ნი ე რე ბის აღ-
დგე ნა, გა მარ თლე ბუ ლი ვერ იქ ნე ბა.

უ კა ნო ნო ნო (სტი ქი უ რი, თვით ნე ბუ რი)  გა რე ვაჭ რო ბის 
გან მა პი რო ბე ბე ლი მი ზე ზე ბი

რო გორც აღ ვნიშ ნეთ, უკა ნო ნო გა რე ვაჭ რო ბის ერ თ-ერ თი მთა ვა რი გან-
მა პი რო ბე ბე ლი მი ზე ზი მა ღა ლი უმუ შევ რო ბა ა. „საქ სტა ტი ს“ მო ნა ცე მე ბით, 2016 
წლის და საწყ ი სი სათ ვის, სა ქარ თვე ლო ში, უმუ შევ რო ბის სა შუ ა ლო მაჩ ვე ნე ბელ მა 
12% შე ად გი ნა1, რაც მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი ა, თუმ ცა, ამ მხრივ, სა ქარ თვე ლო-
ში, მთელ რიგ ქვეყ ნებ თან შე და რე ბით, უკე თე სი მდგო მა რე ო ბა ა. მა გა ლი თად, 

1 ჩვენ ვიზიარებთ იმ მკვლევართა მოსაზრებებს, რომლებიც თვლიან, რომ საქართველოში 
უმუშევრობის ფაქტობრივი დონე ზემოაღნიშნულ მაჩვენებელზე რამდენჯერმე მა-
ღალია (ჩვენი გათვლებით 2,5 ჯერ მაინც), თუმცა, ეს,  დიდი პრობლემაა, რომელიც 
სცილდება სტატიის   თემას, ამიტომ, მას, სხვა დროს განვიხილავთ.
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იმა ვე პე რი ოდ ში ამ მაჩ ვე ნე ბელ მა მა კე დო ნი ა ში 25,3% შე ად გი ნა, სა ბერ ძნეთ ში 
– 24,9, ეს პა ნეთ ში – 23,0, სომ ხეთ ში – 18, ხორ ვა ტი ა ში 17% და ა.შ.). ,,საქ სტა-
ტი სო მო ნა ცე მე ბით, უმუ შევ რო ბის მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი ფიქ სირ დე ბა თბი ლის-
ში – 21,4%. Fფაქ ტი ა, რომ ამ ჟა მად, სა ქარ თვე ლოს დე და ქა ლაქ ში და საქ მე ბის 
მწი რი შე საძ ლებ ლო ბე ბი არ სე ბობს (რამ დე ნი მე ათე უ ლი წლის წინ პი რი ქით იყო), 
რა მაც უკა ნო ნო გა რე ვაჭ რო ბას ერ თგვა რი ბიძ გი მის ცა. 

სა ქარ თვე ლო ში, გან სა კუთ რე ბით კი თბი ლის ში უკა ნო ნო გა რე ვაჭ რო ბის 
არე ა ლის გა ფარ თო ე ბა ძი რი თა დად XX სა უ კუ ნის 90-ი ა ნი წლე ბი დან და იწყო და 
დღემ დე გრძელ დე ბა, რაც წლე ბის გან მავ ლო ბა ში ქა ლა ქის ხელ მძღვა ნე ლო ბის 
არა თან მიმ დევ რუ ლი პო ლი ტი კის (ვე რა ნა ი რად ვერ მო ხერ ხდა უკა ნო ნო გა რე 
მო ვაჭ რე თა ძი რი თა დი ნა წი ლის აგ რა რულ ბაზ რებ ში შეყ ვა ნა ან მათ თვის ალ-
ტერ ნა ტი უ ლი სა მუ შა ო ე ბის შე თა ვა ზე ბა. იქ მნე ბო და შთა ბეჭ დი ლე ბა, რომ ხე ლი-
სუფ ლე ბას არ სურ და უკა ნო ნო გა რე მო ვაჭ რე ე ბის, რო გორც ამომ რჩევ ლე ბის 
გა ნაწყ ე ნე ბა და ა.შ.) შე დე გი ა. მო წო დე ბე ბით და არა რე ა ლუ რი საქ მით, ეპი ზო-
დუ რად პო ლი ცი ის ჩარ თუ ლო ბით (რე ი დე ბით) ხე ლი სუფ ლე ბა ცდი ლობ და შე ემ-
ცი რე ბი ნა უკა ნო ნო გა რე ვაჭ რო ბის მას შტა ბე ბი, თუმ ცა, მა თი მხრი დან აღ ნიშ ნუ-
ლი რთუ ლი პრო ცე სის და რე გუ ლი რე ბის ყვე ლა მცდე ლო ბა ამ სა ხე ო ბის მო ვაჭ-
რე ე ბის მკვეთრ რე აქ ცი ას იწ ვევ და (ხში რი იყო გზე ბის გა და კეტ ვე ბი, ფი ზი კუ რი 
შეხ ლა- შე მოხ ლაც) და მდგო მა რე ო ბა თან და თან მძიმ დე ბო და. 

2006 წლის 29 დე კემ ბერს, თბი ლი სის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს მი-
ერ მი ღე ბუ ლი №4-27 გა დაწყ ვე ტი ლე ბით, ქა ლა ქის ქუ ჩებ ში, ტრო ტუ ა რებ სა და 
მო ედ ნებ ზე, ასე ვე, და სას ვე ნე ბელ ად გი ლებ ში მცი რე სტა ცი ო ნა რუ ლი და არას-
ტა ცი ო ნა რუ ლი არ ქი ტექ ტუ რუ ლი ფორ მე ბი დან და არას ტა ცი ო ნა რუ ლი კონ-
სტრუქ ცი ე ბი დან ვაჭ რო ბა უკა ნო ნო გა რე ვაჭ რო ბად ჩა ით ვა ლა და აიკ რძა ლა. 
სა ქარ თვე ლოს ად მი ნის ტრა ცი ულ სა მარ თალ დარ ღვე ვა თა კო დექ სში გათ ვა ლის-
წი ნე ბულ იქ ნა სა ჯა რი მო სან ქცი ე ბი[2]. კერ ძოდ, აღ ნიშ ნუ ლი კო დექ სის 1536 
მუხ ლში – „ქა ლაქ თბი ლი სის თვით მმარ თვე ლი ერ თე უ ლის ტე რი ტო რი ა ზე გა რე 
ვაჭ რო ბა შე სა ბა მი სი ნე ბარ თვე ბის გა რე შე“ , გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ა: 

„1. ქა ლაქ თბი ლი სის თვით მმარ თვე ლი ერ თე უ ლის ტე რი ტო რი ა ზე გა რე 
ვაჭ რო ბა შე სა ბა მი სი ნე ბარ თვის გა რე შე – გა მო იწ ვევს ფი ზი კუ რი ან /და იუ რი-
დი უ ლი პი რის და ჯა რი მე ბას 20 ლა რით, სა მარ თალ დარ ღვე ვის საგ ნის კონ ფის-
კა ცი ით.

2. იგი ვე ქმე დე ბა, რო მე ლიც და კავ ში რე ბუ ლია შე სა ბა მი სი ორ გა ნოს უფ ლე-
ბა მო სი ლი პი რის კა ნო ნი ე რი გან კარ გუ ლე ბი სად მი ან მოთხ ოვ ნი სად მი და უ მორ-
ჩი ლებ ლო ბას თან, –

გა მო იწ ვევს და ჯა რი მე ბას 50 ლა რით, სა მარ თალ დარ ღვე ვის საგ ნის კონ-
ფის კა ცი ით ან ად მი ნის ტრა ცი ულ პა ტიმ რო ბას 7 დღემ დე ვა დით, სა მარ თალ-
დარ ღვე ვის საგ ნის კონ ფის კა ცი ით.
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3. ამ მუხ ლის პირ ვე ლი ნა წი ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ქმე დე ბის ჩა დე ნა გან-
მე ო რე ბით – გა მო იწ ვევს და ჯა რი მე ბას 100 ლა რით, სა მარ თალ დარ ღვე ვის საგ-
ნის კონ ფის კა ცი ი თო.

თუ მხედ ვე ლო ბა ში არ მი ვი ღებთ უკა ნო ნო გა რე მო ვაჭ რე ე ბის და ჯა რი-
მე ბის ერ თე ულ ფაქ ტებს, შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ კა ნო ნის ეს მოთხ ოვ ნა ვერ 
შეს რულ და. რო გორც აღ ვნიშ ნეთ, უკა ნო ნო გა რე მო ვაჭ რე ე ბის მი ერ აქ ტი უ რი 
პრო ტეს ტის გა მო ხატ ვის შემ დეგ, ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი მათ აღარ 
უპი რის პირ დე ბოდ ნენ. მარ თა ლი ა, გა რე ვაჭ რო ბა უკა ნო ნო ქმე დე ბად ით ვლე ბო-
და, მაგ რამ აღარ ის ჯე ბო და. 2010 წელს ქა ლა ქის ხე ლი სუფ ლე ბა ამ მი მარ თუ ლე-
ბით კვლავ შე ე ცა და გა ე აქ ტი უ რე ბი ნა საქ მი ა ნო ბა, მაგ რამ პრობ ლე მის გა დაჭ რა 
კვლა ვაც ვერ მო ხერ ხდა. 

რო გორც აღ ვნიშ ნეთ, სა ქარ თვე ლოს „ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის 
კო დექ სში“ ,,მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის სა კუ თა რი უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბი ს“ (მუხ ლი 16) 
გან საზღ ვრის შემ დეგ ქა ლაქ თბი ლის შიც მი ღე ბულ იქ ნა შე სა ბა მი სი დად გე ნი ლე-
ბა. კერ ძოდ, გა რე ვაჭ რო ბის შე სა ხებ ქა ლაქ თბი ლი სის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ-
რე ბუ ლოს 2014 წლის 30 დე კემ ბრის №20-89 დად გე ნი ლე ბა ში აღ ნიშ ნუ ლი ა, რომ: 

კერ ძოდ, გა რე ვაჭ რო ბის შე სა ხებ ქა ლაქ თბი ლი სის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ-
რე ბუ ლოს 2014 წლის 30 დე კემ ბრის №20-89 დად გე ნი ლე ბა ში აღ ნიშ ნუ ლი ა, რომ: 

1. ქ. თბი ლი სის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში გა რე ვაჭ რო ბად მიჩ ნე ულ იქ ნეს ქა ლა-
ქის ქუ ჩებ ზე, მო ედ ნებ სა და ტრო ტუ ა რებ ზე, ასე ვე და სას ვე ნე ბელ ად გი ლებ ში 
მცი რე სტა ცი ო ნა რუ ლი არ ქი ტექ ტუ რუ ლი ფორ მე ბი დან და არას ტა ცი ო ნა რუ ლი 
კონ სტრუქ ცი ე ბი დან ვაჭ რო ბა.

2. მცი რე სტა ცი ო ნა რუ ლი არ ქი ტექ ტუ რუ ლი ფორ მე ბი დან და არას ტა ცი ო-
ნა რუ ლი კონ სტრუქ ცი ე ბი დან ვაჭ რო ბი სათ ვის და საშ ვე ბი სა ქონ ლის ნო მენ კლა-
ტუ რა გა ნი საზღ ვრე ბა ქ. თბი ლი სის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს მი ერ დად-
გე ნი ლი წე სით. 

3. სა ზო გა დო ებ რი ვი სარ გებ ლო ბის ად გი ლებ ში ვაჭ რო ბი სათ ვის გან კუთ-
ვნი ლი ად გი ლე ბი მო ეწყ ოს ისე, რომ ისი ნი აკ მა ყო ფი ლებ დნენ ქა ლა ქის იერ სა ხის 
მოთხ ოვ ნებს და არ შე ა ფერ ხონ ფე ხით მო სი ა რუ ლე თა და ავ ტო სატ რან სპორ ტო 
სა შუ ა ლე ბე ბის გა და ად გი ლე ბა. ვაჭ რო ბა გან ხორ ცი ელ დეს მოქ მე დი სა ნი ტა რი-
ულ -ჰი გი ე ნუ რი მოთხ ოვ ნე ბის, სხვა ნორ მე ბი სა და წე სე ბის დაც ვით.

4. ქ. თბი ლი სის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს მი ერ დად გე ნი ლი წე სით 
რე გუ ლირ დე ბა გა რე ვაჭ რო ბის კონ კრე ტუ ლი ად გი ლე ბი, ამ ად გი ლე ბით სარ-
გებ ლო ბის ფორ მე ბი, სადღ ე სას წა უ ლო და წი ნა სადღ ე სას წა უ ლო დღე ებ ში, ასე ვე 
სხვა ფარ თო მას შტა ბი ა ნი ღო ნის ძი ე ბე ბი სა და აქ ცი ე ბის მოწყ ო ბი სას გა რე ვაჭ-
რო ბა და ამი სათ ვის გან სა ხორ ცი ე ლე ბე ლი სა ჭი რო ღო ნის ძი ე ბე ბი .

პირ და პირ შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ აღ ნიშ ნუ ლი დად გე ნი ლე ბის თით ქმის 
ყვე ლა მუხ ლი დღემ დე შე უს რუ ლე ბე ლი ა. თბი ლის ში ზუს ტად არ არის გან საზღ-
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ვრუ ლი გა რე ვაჭ რო ბის წე სე ბი, გა რე ვაჭ რო ბი სათ ვის გან კუთ ვნი ლი ად გი ლე ბი 
და ამ ად გი ლე ბით სარ გებ ლო ბის პი რო ბე ბი, სა რე ა ლი ზა ცი ოდ დაშ ვე ბუ ლი სა-
ქონ ლის ნო მენ კლა ტუ რა და ა. შ. არ არის გა მო რიცხ უ ლი, რომ ყო ვე ლი ვე ზე მო-
აღ ნიშ ნულ მა, თბი ლის ში, შე იძ ლე ბა გარ კვე უ ლად კი დეც წა ა ხა ლი სა უკა ნო ნო გა-
რე ვაჭ რო ბა. Fფაქ ტი ა, რომ ქა ლა ქის ხე ლი სუფ ლე ბის შე სა ბა მის მა სამ სა ხუ რებ მა 
უკა ნო ნო გა რე მო ვაჭ რე ებ თან დღემ დე ვერ და ამ ყა რა ეფექ ტი ა ნი კო მუ ნი კა ცი ა, 
მათ უკა ნო ნო გა რე მო ვაჭ რე ებს ვერ შეს თა ვა ზეს და საქ მე ბის ალ ტერ ნა ტი უ ლი 
ვა რი ან ტე ბი, ხე ლი სუფ ლე ბამ უკა ნო ნო გა რე ვაჭ რო ბის აღ კვე თის მიზ ნით ვერ 
შე ი მუ შა ვა და ვერ გა ნა ხორ ცი ე ლა თან მიმ დევ რუ ლი, პრინ ცი პუ ლი პო ლი ტი კა და 
შე დე გიც სა ხე ზეა – თბი ლის ში უკა ნო ნო გა რე ვაჭ რო ბის არე ა ლი არა თუ შემ ცირ-
და, არა მედ გა ი ზარ და კი დეც. 

ნავ თლუ ღის ბაზ რის მიმ დე ბა რე ტე რი ტო რია – უკა ნო ნო 
გა რე ვაჭ რო ბის უმ ძი მე სი კე რა

თბი ლის ში უკა ნო ნო გა რე ვაჭ რო ბის მრა ვა ლი მძი მე კე რა ა. აგ რა რუ ლი 
ბაზ რე ბი სა თუ ბაზ რო ბე ბის, პარ კე ბი სა და სკვე რე ბის, მეტ როს სად გუ რე ბის 
მიმ დე ბა რე ტე რი ტო რი ე ბი, პე რი ფე რი უ ლი ქუ ჩე ბი და ტრო ტუ ა რე ბი, მცი რე გა-
მო ნაკ ლი სის გარ და, უკა ნო ნო გა რე ვაჭ რო ბის ად გი ლე ბად გა და იქ ცა. ამ მხრივ 
სე რი ო ზუ ლა დაა და ზი ა ნე ბუ ლი ე.წ. „დე ზერ ტი რე ბი ს“, ნავ თლუ ღის, გლდა ნის, 
ვარ კე თი ლის ბაზ რე ბის მიმ დე ბა რე და სხვა ტე რი ტო რი ე ბი, მაგ რამ, ამ მხრივ, 
ნავ თლუ ღის ბაზ რის მიმ დე ბა რე ტე რი ტო რია გან სა კუთ რე ბუ ლად მძი მე მდგო-
მა რე ო ბა ში ა. 

უ კა ნო ნო გა რე მო ვაჭ რე თა გავ რცე ლე ბის არე ა ლის მი ხედ ვით, ნავ თლუ ღის 
ბაზ რის მიმ დე ბა რე ტე რი ტო რი ად, პი რო ბი თად, შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს მე ვე ლეს 
ქუ ჩის (რო მელ ზეც ტრა დი ცი უ ლი ნავ თლუ ღის აგ რა რუ ლი ბა ზა რი მდე ბა რე ობს) 
და ახ ლო ე ბით ნა ხე ვა რი, ქე თე ვან წა მე ბუ ლის გამ ზი რის ბო ლოს და მოს კო ვის გამ-
ზი რის და საწყ ის ში, ორი ვე მხა რეს, გან თავ სე ბუ ლი შე ნო ბა- ნა გე ბო ბე ბის მიმ დე ბა-
რე ტე რი ტო რი ა. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ საკ ვლევ პრობ ლე მას თან მი მარ თე ბით თბი-
ლი სის ეს ძვე ლი უბა ნი ყუ რადღ ე ბას იმ სა ხუ რებს რამ დე ნი მე ფაქ ტო რის გა მო: 

პირ ვე ლი, და ახ ლო ე ბით ოც და ხუ თი ო დე წლის წი ნათ, თუ ნავ თლუ ღის ბაზ-
რის მიმ დე ბა რე ტე რი ტო რი ა ზე მხო ლოდ ერ თი სა კოლ მე ურ ნეო ბა ზა რი იყო, 
დღეს იმა ვე ტე რი ტო რი ა ზე 5 ბა ზა რი (სა ბი თუ მო და სა ცა ლო) ფუნ ქცი ო ნი რებს 
და დი დი რა ო დე ნო ბის მო ვაჭ რე სა და მომ ხმა რე ბელს იზი დავს (თბი ლი სე ლებ თან 
ერ თად მიმ დე ბა რე ად მი ნის ტრა ცი ულ -ტე რი ტო რი უ ლი ერ თე უ ლე ბის მო ვაჭ რე-
ებ სა და მაცხ ოვ რებ ლებ საც);

მე ო რე, ნავ თლუ ღის აგ რა რუ ლი ბაზ რის მიმ დე ბა რე ტე რი ტო რია მნიშ ვნე-
ლო ვან სატ რან სპორ ტო კვანძს წარ მო ად გენს, სა დაც თავს იყ რის სხვა დას ხვა 
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ინ ტე სი ვო ბი სა და მი მარ თუ ლე ბის სატ რან სპორ ტო ნა კა დე ბი, რის გა მოც აღ ნიშ-
ნუ ლი ბაზ რის ტე რი ტო რი ა, გან სა კუთ რე ბით ე.წ. ,,პი კი სო სა ა თებ ში, თით ქმის 
გა უ ვა ლი ხდე ბა.

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ნავ თლუ ღის აგ რა რუ ლი ბაზ რის მიმ დე ბა რე ტე რი ტო-
რი ა ზე, გან სა კუთ რე ბით კი მე ვე ლეს ქუ ჩა ზე, რომ ლის სი გა ნე 20 მეტ რსაც კი 
აღე მა ტე ბა, მოძ რა ო ბა მე ტად გარ თუ ლე ბუ ლი ა. მი უხ და ვად იმი სა, რომ ამ ქუ ჩა-
ზე და წე სე ბუ ლია ავ ტო მან ქა ნე ბის ცალ მხრი ვი მოძ რა ო ბა და სა პატ რუ ლო სამ სა-
ხუ რის გაძ ლი ე რე ბუ ლი კონ ტრო ლი, უკა ნო ნო გა რე მო ვაჭ რე თა ღია დახ ლე ბი სა 
და დახ ლე ბად გა მო ყე ნე ბუ ლი ავ ტო მან ქა ნე ბის გა მო, მა ინც იქ მნე ბა სა ცო ბე ბი 
და არამ ხო ლოდ ავ ტო მან ქა ნით, არა მედ ფე ხით მო სი ა რუ ლე ებ საც კი არ ეძ ლე-
ვათ თა ვი სუ ფა ლი გა და ად გი ლე ბის შე საძ ლებ ლო ბა. უ კა ნო ნო გა რე მო ვაჭ რე ე ბის 
მი ერ ქუ ჩის ორი ვე მხა რეს არ სე ბუ ლი ტრო ტუ ა რე ბის და კა ვე ბის გა მო, მო სახ ლე-
ო ბა იძუ ლე ბუ ლია გა და ად გილ დეს ქუ ჩის იმ ნა წილ ზე, რო მე ლიც გან კუთ ვნი ლია 
ავ ტო მან ქა ნე ბის სა მოძ რა ოდ, რაც დის კომ ფორ ტთან ერ თად, სა ხი ფა თო ცა ა. 

ქე თე ვან წა მე ბუ ლი სა და მოს კო ვის გამ ზი რის აღ ნიშ ნულ მო ნაკ ვე თებ ზე, 
მეტ როს სად გურ „სამ გო რი ს“ ორი ვე ამო სას ვლელს შო რის ტრო ტუ ა რებ ზე გან-
ლა გე ბუ ლია ზო გან ფიც რის, ზო გან კი პლას ტმა სის ყუ თე ბი სა გან სა ხელ და ხე-
ლოდ მოწყ ო ბი ლი უსა ხუ რი დახ ლე ბი, რომ ლებ ზეც, ღია ცის ქვეშ, ყო ველ გვა რი 
სა ნი ტა რულ -ჰი გი ე ნუ რი ნორ მე ბი სა და პი რო ბე ბის დაც ვის გა რე შე, ვაჭ რო ბენ 
ისე თი პრო დუქ ტე ბით, რო გო რი ცა ა: პი რუტყ ვის, ღო რი სა და ფრინ ვე ლის ხორ-
ცი, ყვე ლი, არა ჟა ნი, ხა ჭო, თევ ზი და ა.შ. ხი ლი თა და ბოს ტნე უ ლით მო ვაჭ რე თა 
ე.წ. ,,ბრე ზენ ტი სო ქსო ვილ გა და ფა რე ბუ ლი კუს ტა რუ ლი დახ ლე ბის უმ რავ ლე-
სო ბა ღა მი თაც კი შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლი ა. ასე თი ,,მუდ მივ მოქ მე დიო დახ ლე ბის ქვეშ 
თვე ო ბით გროვ დე ბა დიდ ძა ლი სა ყო ფაცხ ოვ რე ბო ნარ ჩე ნე ბი (ნა გა ვი), რომ ლის 
გა ტა ნა ვერ ხერ ხდე ბა. ამას თან, მე ვე ლეს ქუ ჩა ზე და ყე ნე ბუ ლია უკა ნო ნო გა რე 
მო ვაჭ რე ე ბის სა ბუ რა ვებ დაშ ვე ბუ ლი (ზო გი ერთ შემ თხვე ვა ში სა ბუ რა ვებ მოხ სნი-
ლი და ცე მენ ტის ბლო კებ ზე და ყე ნე ბუ ლი) მიკ რო სატ ვირ თო ავ ტო მან ქა ნე ბი, 
რო მელ თა ქვეშ ასე ვე გროვ დე ბა სა ყო ფაცხ ოვ რე ბო ნარ ჩე ნე ბი, რომ ლის გა ტა-
ნას ქა ლა ქის და სუფ თა ვე ბის სამ სა ხუ რის თა ნამ შრომ ლე ბი ვერ ახერ ხე ბენ. გარ და 
ამი სა, აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ უკა ნო ნო გა რე მო ვაჭ რე ე ბის ნა წი ლი ქუ ჩებ სა და ტრო-
ტუ ა რებ ზე ყრის გა ფუ ჭე ბუ ლი პრო დუქ ტე ბის ნარ ჩე ნებს, აგ რეთ ვე, და ხე ულ 
ტომ რებს, ქა ღალ დებ სა და ცე ლოფ ნებს, რომ ლე ბიც ქა რი ან ამინ დში მიმ დე ბა რე 
ტე რი ტო რი ა ზე არ სე ბუ ლი მცე ნა რე ე ბის ტო ტებს შო რის იბ ლან დე ბა და თვე ო-
ბით რჩე ბა, რად გან ხე ე ბი დან მა თი სპე ცი ა ლუ რი ტექ ნი კის გა რე შე მო ცი ლე ბა 
თით ქმის შე უძ ლე ბე ლი ა. 

ნავ თლუ ღის აგ რა რუ ლი ბაზ რის მიმ დე ბა რე ტე რი ტო რი ა ზე უკა ნო ნო გა რე 
ვაჭ რო ბით გა მოწ ვე უ ლი ხმა უ რის, ან ტი სა ნი ტა რი ის, გა და ად გი ლე ბის შე საძ ლებ-
ლო ბე ბის მკვეთ რად შეზღ უდ ვის გა მო, გა უ საძ ლის მდგო მა რე ო ბა შია ამა ვე ტე-
რი ტო რი ა ზე მცხოვ რე ბი მო სახ ლე ო ბა, რო მელ მაც, სხვა დას ხვა ფორ მით, არა ერ-
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თხელ გა მოთ ქვა მწვა ვე პრო ტეს ტი და დე და ქა ლა ქის ხე ლი სუფ ლე ბას დახ მა რე ბა 
სთხო ვა, რა მაც, სამ წუ ხა როდ, ჯერ ჯე რო ბით შე დე გი ვერ გა მო ი ღო.

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ უკა ნო ნო გა რე ვაჭ რო ბა მნიშ ვნე ლო ვან პრობ ლე მას უქ-
მნის უ შუ ა ლოდ ნავ თლუ ღის აგ რა რუ ლი ბაზ რი სა და მის მიმ დე ბა რე ტე რი ტო რი-
ა ზე არ სე ბულ ბაზ რებ ში და საქ მუ ლებს, რომ ლე ბიც, ყო ველ დღი უ რად, ვაჭ რო ბის 
სა ფა სურს იხ დი ან. უ კა ნო ნო გა რე ვაჭ რო ბის გა მო მო სახ ლე ო ბის მხო ლოდ მცი რე 
ნა წი ლი სარ გებ ლობს აგ რა რუ ლი ბაზ რე ბის მომ სა ხუ რე ბით, რის გა მოც მკვეთ-
რად შემ ცირ და რო გორც ბაზ რე ბის, ასე ვე იქ და საქ მე ბულ თა შე მო სავ ლე ბი. ა მი-
ტო მა ა, რომ ბაზ რებ ში და საქ მე ბუ ლე ბი ხში რად აპ რო ტეს ტე ბენ ამ მი მარ თე ბით 
ხე ლი სუფ ლე ბის უმოქ მე დო ბას და უკა ნო ნო გა რე ვაჭ რო ბის რე ა ლუ რად (და არა 
სიტყ ვი ე რი შე პი რე ბე ბით) აკ რძალ ვას მო ითხ ო ვენ. ბაზ რე ბის მო ვაჭ რე ებ მა მიმ დი-
ნა რე წლის 23 იან ვარს თით ქმის 30 წუ თით გა და კე ტეს ქე თე ვან წა მე ბუ ლის გამ-
ზი რი და კი დევ ერ თხელ გა მოთ ქვეს პრო ტეს ტი შექ მნი ლი მდგო მა რე ო ბის გა მო.

თბი ლის ში ნავ თლუ ღის ბაზ რის მიმ დე ბა რე ტე რი ტო რი ა ზე უკა ნო ნო გა რე 
მო ვაჭ რე ე ბის1 საქ მი ა ნო ბა ზე დაკ ვირ ვე ბის სა ფუძ ველ ზე შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ 
ყო ველ დღი უ რად ასეთ პი რო ბებ ში, არა ნორ მი რე ბუ ლი დრო ით და ინ ტენ სი ვო-
ბით საქ მი ა ნო ბა მათ ჯან მრთე ლო ბას სე რი ო ზულ ზი ანს აყე ნებს. ა მას ადას ტუ-
რებს გან სა კუთ რე ბით ზაფ ხუ ლო ბით, თით ქმის ყო ველ დღი უ რად, სას წრა ფო სა-
მე დი ცი ნო დახ მა რე ბის გა მო ძა ხე ბის მრა ვა ლი შემ თხვე ვა. აქ, არ ცთუ იშ ვი ა თად, 
შეხ ვდე ბით არ ტე რი უ ლი წნე ვის აპა რა ტით მო სი ა რუ ლე ადა მი ა ნებს, რომ ლე ბიც 
გა რე მო ვაჭ რე ებს ად გილ ზე ვე უწე ვენ სა მე დი ცი ნო დახ მა რე ბას (უ ზო მა ვენ არ-
ტე რი უ ლი წნე ვას, ურ ჩე ვენ რა სა ხე ო ბის წამ ლე ბი მი ი ღონ და ა.შ.), რაც კი დევ 
ერ თხელ მი უ თი თებს იმა ზე, რომ უკა ნო ნო გა რე მო ვაჭ რე თა რთუ ლი და მრა ვა-
ლას პექ ტი ა ნი პრობ ლე მა დრო უ ლად უნ და გა და იჭ რას.

ყო ვე ლი ვე ზე მაღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე შე იძ ლე ბა გა ვა კე თოთ რამ დე-
ნი მე დას კვნა:

1. ნავ თლუ ღის აგ რა რუ ლი ბაზ რის მიმ დე ბა რე ტე რი ტო რი ა ზე უკა ნო ნო
გა რე ვაჭ რო ბის გა მო შექ მნი ლი უმ ძი მე სი მდგო მა რე ო ბა, მი სი მკვეთ რად ნე გა-
ტი უ რი შე დე გე ბი გა მო ნაკ ლი სი არაა და შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ თით ქმის იგი ვე 
მდგო მა რე ო ბაა თბი ლი სის სხვა ბაზ რე ბი სა თუ ბაზ რო ბე ბის, პე რი ფე რი ა ში არ სე-
ბუ ლი ქუ ჩე ბი სა თუ სკვე რე ბის მიმ დე ბა რე ტე რი ტო რი ებ ზე; 

2. მე ტად სა ყუ რადღ ე ბოა თბი ლის ში, მათ შო რის ნავ თლუ ღის ბაზ რის მიმ-
დე ბა რე ტე რი ტო რი ა ზე უკა ნო ნო გა რე ვაჭ რო ბის ნე გა ტი ურ შე დე გე ბი: ა) კვე ბის 
პრო დუქ ტე ბის – ხორ ცი სა და ხორ ცის პრო დუქ ტე ბის, რძი სა და რძის პრო დუქ-

1  ჩვენი დაკვირვებით 2017 წლის იანვარში საშუალოდ, ყოველდღიურად, ნავთლუღის 
ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე საქმიანობდა 330 დან 350-მდე უკანონო გარე 
მოვაჭრე (გაზაფხულიდან გვიან შემოდგომამდე მათი რიცხვი დაახლოებით 100 კაცით 
იზრდება), მათგან 65-დან 70%-ამდე ქალია, რომელთა უმრავლესობა 40-დან 60 
წლამდე ასაკისაა.
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ტე ბის, თევ ზის, ყვე ლის, არა ჟა ნის და ა.შ. ქუ ჩა ში, ღია ცის ქვეშ, ელე მენ ტა რუ ლი 
სა ნი ტა რულ -ჰი გი ე ნუ რი პი რო ბე ბის და უც ვე ლად გა ყიდ ვა მე ტად სა ში შია ადა მი-
ა ნე ბის ჯან მრთე ლო ბი სათ ვის; ბ) ქა ლაქ ში უკა ნო ნო გა რე ვაჭ რო ბის გა მო შე სა-
ბა მის ტე რი ტო რი ებ ზე იქ მნე ბა მე ტად მძი მე ან ტი სა ნი ტა რი უ ლი მდგო მა რე ო ბა; 
გ) ხმა უ რის, გა და ად გი ლე ბის გარ თუ ლე ბის და ან ტი სა ნი ტა რი ის გა მო ამ ტე რი-
ტო რი ებ ზე მცხოვ რე ბი მო სახ ლე ო ბის ყო ფაცხ ოვ რე ბის პი რო ბე ბი მკვეთ რად გა-
უ ა რეს და; დ) მნიშ ვნე ლოვ ნად შემ ცირ და ბაზ რე ბის, ბაზ რო ბე ბის და ასე ვე, იქ 
და საქ მე ბულ თა შე მო სავ ლე ბი; ე) უკა ნო ნო გა რე ვაჭ რო ბის გა მო, უკი დუ რე სად 
და მა ხინ ჯდა ქა ლა ქის იერ სა ხე, რაც კა ტე გო რი უ ლად მი უ ღე ბე ლია ისე თი ტუ-
რის ტუ ლი პო ტენ ცი ა ლის მქო ნე ქა ლა ქი სათ ვის, რო გო რი ცაა თბი ლი სი;

3. თბი ლის ში, მათ შო რის ნავ თლუ ღის აგ რა რუ ლი ბაზ რის მიმ დე ბა რე ტე რი-
ტო რი ა ზე უკა ნო ნო გა რე ვაჭ რო ბა, მის გან გა მოწ ვე უ ლი ნე გა ტი უ რი შე დე გე ბის 
გა მო, აუ ცი ლებ ლად უნ და დას რულ დეს (ა ნუ კა ნო ნი უნ და აღ სრულ დეს). მაგ რამ, 
ეს არა ვი თარ შემ თხვე ვა ში არ უნ და მოხ დეს უკა ნო ნო გა რე მო ვაჭ რე ე ბის მო საზ-
რე ბე ბის, წი ნა და დე ბე ბის გა უთ ვა ლის წი ნებ ლად, მათ მი მართ მხო ლოდ ძა ლის მი-
ე რი მე თო დე ბის გა მო ყე ნე ბით. ვფიქ რობთ, უკა ნო ნო გა რე მო ვაჭ რე თა უმ რავ ლე-
სო ბას კარ გად აქვს გაც ნო ბი ე რე ბუ ლი ის, რომ ასე გაგ რძე ლე ბა აღარ შე იძ ლე ბა 
და ქა ლა ქის ხე ლი სუფ ლე ბი სა გან თუ იქ ნე ბა ისე თი შე თა ვა ზე ბე ბი, რომ ლე ბიც 
მათ შე მო სავ ლის წყა როს გა უ ჩენს, ვფიქ რობთ, რომ პრობ ლე მა გა და იჭ რე ბა;

4. ქა ლა ქის ხე ლი სუფ ლე ბამ, შე სა ბა მის მა სამ სა ხუ რებ მა კარ გად უნ და გა-
აც ნო ბი ე რონ, რომ უკა ნო ნო გა რე მო ვაჭ რე ე ბის უმ რავ ლე სო ბა ქუ ჩა ში მა ღალ მა 
უმუ შევ რო ბამ, გა უ საძ ლის მა ყო ფით მა პრობ ლე ბე მებ მა გა იყ ვა ნა. ა მი ტომ, მათ 
ყვე ლა ფე რი უნ და იღო ნონ იმი სათ ვის, რომ უკა ნო ნო გა რე მო ვაჭ რე ე ბი უმუ შევ-
რე ბი და სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლე ბი გახ დნენ. კა ნო ნი ე რი გა რე ვაჭ რო ბის შე სა-
ნიშ ნა ვი გა მოც დი ლე ბა აქვთ ევ რო პის გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებს (რომ ლის შე სა-
ხებ ინ ფორ მა ცია ქარ თულ პრე სა შიც არა ერ თხელ გა მოქ ვეყ ნდა), რო მე ლიც აუ-
ცი ლებ ლად უნ და გა ვი ზი ა როთ;

5. იმი სათ ვის, რომ თბი ლის ში, მათ შო რის ნავ თლუ ღის აგ რა რუ ლი ბაზ რის 
მიმ დე ბა რე ტე რი ტო რი ა ზე უკა ნო ნო გა რე ვაჭ რო ბა აღ მო იფ ხვრას, ჩვე ნი აზ რით, 
აუ ცი ლე ბე ლია ქა ლა ქის ხე ლი სუფ ლე ბის (საკ რე ბუ ლომ, მე რი ამ, რა ი ო ნულ მა გამ-
გე ო ბებ მა) შე სა ბა მის მა სამ სა ხუ რებ მა შექ მნას სა მუ შაო ჯგუ ფი, რო მე ლიც სის ტე-
მუ რი მიდ გო მის გა მო ყე ნე ბით შე ი მუ შა ვებს თბი ლის ში (მის რა ი ო ნებ ში) უკა ნო ნო 
გა რე ვაჭ რო ბის დას რუ ლე ბის კომ პლექ სურ პროგ რა მას, რო მელ შიც, უკა ნო ნო 
გა რე მო ვაჭ რე თა მო საზ რე ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, უნ და აი სა ხოს ამ ნე გა ტი უ-
რი პრო ცე სი სა გან თა ვის დაღ წე ვის აუ ცი ლე ბე ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი, მა თი რე ა ლი ზა-
ცი ის გზე ბი და სა შუ ა ლე ბე ბი. აღ ნიშ ნულ პროგ რა მა ში ერ თმნიშ ვნე ლოვ ნად უნ და 
გაცხ ად დეს, რომ მი სი ძი რი თა დი მი ზა ნია თბი ლის ში უკა ნო ნო გა რე ვაჭ რო ბის 
დას რუ ლე ბა და ამ მხრივ არა ნა ი რი კომ პრო მი სი არ იქ ნე ბა. კომ პრო მი სებ ზე 
მსჯე ლო ბა, რა თქმა უნ და, შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა უკა ნო ნო გა რე მო ვაჭ რე თა და-



 მი რონ ტუ ღუ ში 

134

საქ მე ბის ალ ტერ ნა ტი უ ლი გზე ბი სა და სა შუ ა ლე ბე ბის ძი ე ბის პრო ცეს ში, მაგ რამ 
მათ მი ერ და ყე ნე ბუ ლი მოთხ ოვ ნე ბი გო ნივ რულ ფარ გლებს არ უნ და გას ცდეს;

6. უკა ნო ნო გა რე მო ვაჭ რე ებ ზე ჩვე ნი დაკ ვირ ვე ბის სა ფუძ ველ ზე შე იძ ლე ბა 
ვი ვა რა უ დოთ, რომ ხე ლი სუფ ლე ბამ, მათ, პირ ველ რიგ ში, აგ რა რულ ბაზ რებ ში 
და საქ მე ბა (ა მის შე საძ ლებ ლო ბა არის ნავ თლუ ღის აგ რა რულ ბა ზარ სა და მიმ დე-
ბა რე ბაზ რებ ში) უნ და შეს თა ვა ზოს. ამას თან, იქ არ სე ბულ სი ტუ ა ცი ას თან ადაპ-
ტი რე ბის მიზ ნით, კარ გი იქ ნე ბა თუ 4-6 თვის გან მავ ლო ბა ში ისი ნი გან თა ვი სუფ-
ლდე ბი ან ყო ველ გვა რი გა და სა ხა დი სა გან. იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ უკა ნო ნო 
გა რე მო ვაჭ რე თა გარ კვე ულ ნა წილს ბაზ რებ თან კონ ტაქ ტი დღემ დე შე ნარ ჩუ-
ნე ბუ ლი აქვთ, ვფიქ რობთ, ეს, მა თი და საქ მე ბი სათ ვის სა ინ ტე რე სო წი ნა და დე ბა 
იქ ნე ბა;

7. არ არის გა მო რიცხ უ ლი, რომ უკა ნო ნო გა რე მო ვაჭ რე თა გარ კვე ულ ნა-
წილს ქუ ჩებ ში სპე ცი ა ლუ რი და ხუ რუ ლი ჯი ხუ რე ბის გან თავ სე ბის სურ ვი ლი გა უჩ-
ნდეთ, მათ, რა ი ო ნულ გამ გე ო ბებ თან შე თან ხმე ბით, ამის უფ ლე ბა უნ და მი ე ცეთ;

8. იმ უკა ნო ნო გა რე მო ვაჭ რე ებს, რო მელ თაც სურთ ახა ლი და კა ნო ნი ე რი 
ბიზ ნე სის დაწყ ე ბა კო მერ ცი ულ ბან კებ თან ან სხვა სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან 
უნ და გა ე წი ოთ შუ ამ დგომ ლო ბა და ბალ პრო ცენ ტი ა ნი და გრძელ ვა დი ა ნი (ა რა-
ნაკ ლებ 5 წლი სა) სეს ხის მი სა ღე ბად;

9. ხე ლი სუფ ლე ბა ყვე ლა შე საძ ლო ფორ მით (მომ ზა დე ბა- გა დამ ზა დე ბის 
პრო ცე სის და ფი ნან სე ბა, რე კო მენ და ცია სამ სა ხურ ში მო საწყ ო ბად და სხვ.) უნ და 
და ეხ მა როს იმ უკა ნო ნო გა რე მო ვაჭ რე ებს, რო მელ თაც გა აჩ ნი ათ უმაღ ლე სი ან 
პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბა და სურთ გა დამ ზა დე ბა ან კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბა;

10. ქა ლა ქის ხე ლი სუფ ლე ბამ უნ და გა ით ვა ლის წი ნოს, რომ წლე ბის გან მავ-
ლო ბა ში, თბი ლის ში, მათ შო რის ნავ თლუ ღის აგ რა რუ ლი ბაზ რის მიმ დე ბა რე 
ტე რი ტო რი ა ზე უკა ნო ნო გა რე ვაჭ რო ბის აღ კვე თის არა ერ თი მცდე ლო ბა უშე-
დე გოდ დამ თავ რდა, რად გან ასე თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი ღო ნის ძი ე ბე ბი სის ტე მუ რი 
მიდ გო მის გა რე შე ხორ ცი ელ დე ბო და (წი ნათ ამ პრობ ლე მის გა დაწყ ვე ტის ეფექ-
ტი ან მი მარ თუ ლე ბად, თა ნაც ეპი ზო დუ რად, მხო ლოდ ძა ლის მი ე რი მე თო დე ბის 
გა მო ყე ნე ბა მი იჩ ნე ო და, ამას თან, იქ მნე ბო და შთა ბეჭ დი ლე ბა, რომ ხე ლი სუფ ლე-
ბა ბო ლომ დე არ ცდი ლობ და პრობ ლე მის დაძ ლე ვას). ძვე ლი შეც დო მე ბი რომ არ 
გან მე ორ დეს, აუ ცი ლე ბე ლი ა, ხე ლი სუფ ლე ბამ კარ გად გა აც ნო ბი ე როს სურს თუ 
არა და მზად არის თუ არა ასე თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი პრობ ლე მის გა და საწყ ვე ტად. 
ამის შემ დეგ უკა ნო ნო გა რე მო ვაჭ რე ებ თან ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი მი მარ თუ ლე ბე ბით 
ინ ტენ სი უ რი დი ა ლო გის სა ფუძ ველ ზე უნ და გა მო იკ ვე თოს მა თი (უ კა ნო ნო გა რე 
მო ვაჭ რე თა) ის რა ო დე ნო ბა, რო მე ლიც თა ნახ მაა ხე ლი სუფ ლე ბის შე თა ვა ზე ბა ზე 
კა ნო ნი ე რად და საქ მდეს ბა ზარ ში ან მი ი ღოს სხვა წი ნა და დე ბა. თუ უკა ნო ნო გა რე 
მო ვაჭ რე თა ნა წი ლი არ და თან ხმდე ბა ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ შე თა ვა ზე ბულ წი ნა-
და დე ბებს, მათ მი მართ შე იძ ლე ბა გა მო ყე ნე ბულ იქ ნეს იძუ ლე ბის ღო ნის ძი ე ბა ნი; 
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11. უკა ნო ნო გა რე მო ვაჭ რე თა ბაზ რებ ში ან სხვა ფორ მით და საქ მე ბის შემ-
დეგ, კა ტე გო რი უ ლად უნ და გა მო ი რიცხ ოს უკა ნო ნო გა რე ვაჭ რო ბის თუნ დაც 
ერ თე უ ლი შემ თხვე ვე ბის დაშ ვე ბა, თუ ასე არ მოხ დე ბა, მა შინ ყვე ლა ფე რი თა ვი-
დან და საწყ ე ბი გახ დე ბა. 

ლიტერატურა:

1.  სა ქარ თვე ლოს ორ გა ნუ ლი კა ნო ნი, ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის კო დექ-
სი, ქუ თა ი სი, 5 თე ბერ ვა ლი 2014წ., 1958- II-ს.

2.  სა ქარ თვე ლოს ად მი ნის ტრა ცი ულ სა მარ თალ დარ ღვე ვა თა კო დექ სი, თბი ლი სი, 
1984 წლის დე კემ ბე რი (11. 10. 2011 წ.№ 5097 ცვლი ლე ბა).

3.  ქ.თბი ლი სის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს დად გე ნი ლე ბა №20-89, 2014 
წლის 30 დე კემ ბე რი.

4.  ქა ლაქ ქუ თა ი სის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს დად გე ნი ლე ბა №71, 2015 
წლის 30 იან ვა რი (ქა ლაქ ქუ თა ი სის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ტე რი ტო რი ა ზე გა რე 
ვაჭ რო ბის წე სი სა და გა რე ვაჭ რო ბის უფ ლე ბის სა ფა სუ რის დად გე ნის შე სა ხებ. 
და ნარ თი: ქა ლაქ ქუ თა ი სის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ტე რი ტო რი ა ზე გა რე ვაჭ რო ბის 
წე სის შე სა ხებ).

5.  თვით მმარ თვე ლი ქა ლა ქის – ბა თუ მის საკ რე ბუ ლოს დად გე ნი ლე ბა №8, 2011 
წლის 10 თე ბერ ვა ლი (თვით მმარ თვე ლი ქა ლა ქის – ბა თუ მის ტე რი ტო რი ა ზე გა-
რე ვაჭ რო ბის, ბაზ რე ბი სა და ბაზ რო ბე ბის რე გუ ლი რე ბის წე სე ბის დად გე ნის შე-
სა ხებ).

For the Regula  on of Illegal Street Trading in Tbilisi

Miron Tugushi
Part Time Professor

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

 From the end of the last century in Tbilisi, due to high unemployment, one part 
of popula  on began illegal street trading; over  me its scope gradually expanded 
and at present it is formed as a serious problem.

 Although illicit street trading is some alterna  ve source of income for a small 
number of popula  on, its nega  ve consequences are signifi cantly serious. These 
are: Selling of food products - meat, milk, fi sh, cheese, sour cream, etc. in the street, 
in the open air, without mee  ng the basic sanitary and hygienic condi  ons; dreadful 
unsanitary condi  ons in respec  ve territories; sharp worsening of popula  on’s living 
condi  ons due to the noise, diffi  cul  es of people’s movement and insanitariness in 
these territories; street markets and incomes reduc  on of those employed in them; 
extreme distor  on of the city’s appearance, etc. 
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 Illegal street trading in Tbilisi and in the territories adjacent to the Navtlugi 
Agrarian Market must be ended because of its nega  ve consequences, but 
without taking into account street vendors considera  ons and proposals, without 
violent ac  on against them. At the end of the ar  cle there are sugges  ons and 
recommenda  ons; a  er their implementa  on, according to the author, it will be 
possible to end the illegal street trading in Tbilisi and restore lawfulness in this 
sphere. 

Key words: employment, self-employment, unemployment, legal street 
trading, illegal street trading, regula  on rule of street trading.

JEL Codes: F10, F14, F19
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სტატიაში განხილულია, ბიუჯეტურ-მუხლობრივი დაფინანსებისაგან 
განსხვავებით საავადმყოფოთა გლობალური ბიუჯეტით დაფინანსების 
უპირატესობა - ნაკლები დაბნახარჯებით პაციენტტა უფრო ხარისხიანი 
მომსახურების დანერგვის საკითხები.

საკვანძო სიტყვები: ჯანდაცვის დაფინანსება; გლობალური ბიუ-
ჯეტი; დამკვეთი; საყოველთაო მომსახურება.

სა ყო ველ თაო ჯან დაც ვის პროგ რა მის ერ თ-ერ თი ყვე ლა ზე დიდ პრობ ლე მაა 
ხარ ჯე ბის მარ თვა. 2016 წელს შე ი ნიშ ნე ბო და სა ხელ მწი ფოს მი ერ პროგ რა მით 
და გეგ მილ ზე მე ტი თან ხე ბის ხარ ჯვა. გა და ხარ ჯვის უმ თავ რე სი მი ზე ზი ა, ექი მე-
ბის და სა მე დი ცი ნო და წე სე ბუ ლე ბე ბის უარ ყო ფი თი მო ტი ვა ცია შე მო სავ ლე ბის 
მაქ სი მა ლუ რად მი ღე ბის მიზ ნით, გა ზარ დონ შეს რუ ლე ბუ ლი სა მუ შა ოს მო ცუ-
ლო ბა (მაგ., პა ცი ენ ტის ჰოს პი ტა ლი ზა ცი ის გა სა მარ თლებ ლად და ამ ძი მონ შემ-
თხვე ვის სირ თუ ლე, სა ჭი რო ზე მეტ ხანს და ა ყოვ ნონ პა ცი ენ ტი სა ა ვად მყო ფო-
ში, და უ ნიშ ნონ ძვი რადღ ი რე ბუ ლი დი აგ ნოს ტი კუ რი გა მოკ ვლე ვე ბი). აღ ნიშ ნუ ლი 
ქმნის მომ სა ხუ რე ბის ჭარ ბი მო ცუ ლო ბით გა წე ვის პო ტენ ცი ურ პი რო ბებს, რაც, 
თა ვის მხრივ, ჯან დაც ვის ხარ ჯე ბის ზრდას გა ნა პი რო ბებს [1]. 

მთავ რო ბის წარ მო მად გენ ლე ბის გან ცხა დე ბით, სა ყო ველ თაო ჯან დაც ვის 
პროგ რა მის ხარ ჯე ბის ად მი ნის ტრი რე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის მიზ ნით, იგეგ მე ბა სა-

ekonomika da biznesi, 2017, 1,  gv. 137-142

ECONOMICS  AND  BUSINESS, 2017, 1,  pp. 137-142
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ა ვად მყო ფო ე ბის თვის და ფი ნან სე ბის მე თო დო ლო გი ის შეც ვლა, კერ ძოდ, გლო-
ბა ლუ რი ბი უ ჯე ტით და ფი ნან სე ბის მე თო დის შე მო ღე ბა [2]. ამ მხრივ, სა ინ ტე-
რე სო ა, რას გუ ლის ხმობს გლო ბა ლუ რი ბი უ ჯე ტით და ფი ნან სე ბის მე თო დი, რა 
მე ქა ნიზ მე ბი გა აჩ ნია მას ხარ ჯე ბის შე სა კა ვებ ლად, რო გო რია მსოფ ლიო გა მოც-
დი ლე ბა და რამ დე ნად შე საძ ლე ბე ლია მი სი და ნერ გვა სა ქარ თვე ლო ში.

გლო ბა ლუ რი ბი უ ჯე ტით და ფი ნან სე ბის მე თო დი დამ ფი ნან სებ ლის (სა ხელ-
მწი ფო ან სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნი ა) მი ერ სა ა ვად მყო ფოს ასა ნაზღ ა უ რე ბე ლი ხარ ჯე-
ბის სა ერ თო მო ცუ ლო ბის წი ნას წარ გან საზღ ვრა ა. გლო ბა ლუ რი ბი უ ჯე ტის ხსე-
ნე ბი სას ზო გი ერთ ექ სპერტს ასო ცი ა ცია უჩ ნდე ბა საბ ჭო თა კავ შირ ში არ სე ბუ ლი 
სა ა ვად მყო ფო ე ბის და ფი ნან სე ბის მე თოდ თან. თუმ ცა, გლო ბა ლუ რი ბი უ ჯე ტით 
და ფი ნან სე ბის მე თო დი გან სხვავ დე ბა საბ ჭო თა კავ შირ ში არ სე ბულ ბი უ ჯე ტურ 
-მუხ ლობ რი ვი და ფი ნან სე ბი სა გან, რითაც ბი უ ჯე ტი ფორ მირ დებოდა მუხ ლობ-
რი ვი ხარ ჯე ბის მი ხედ ვით და და მო კი დე ბუ ლი იყო სა ა ვად მყო ფოს სიმ ძლავ რე ზე, 
პერ სო ნა ლის რა ო დე ნო ბისა და სა წოლ თა ფონ დზე. და ფი ნან სე ბის ასე თი მე თო-
დი გა ნა პი რო ბებ და რე სურ სე ბის მარ თვი სა და და გეგ მა რე ბის მო უქ ნე ლო ბას. და-
ნა ხარ ჯის თი თო ე უ ლი მუხ ლის მკაც რად გან საზღ ვრის გა მო, სა ა ვად მყო ფოს არ 
ჰქონ და უფ ლე ბა ეფექ ტუ რო ბის გაზ რდის მიზ ნით, სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის 
სა ხე ებს შო რის მო ეხ დი ნა რე სურ სე ბის გა და ნა წი ლე ბა. შე სა ბა მი სად, შე ი ნიშ ნე-
ბო და სა ა ვად მყო ფოს უარ ყო ფი თი მო ტი ვა ცი ა, და ფი ნან სე ბის გაზ რდის მიზ ნით, 
გა ე ზარ და პერ სო ნა ლის და სა წო ლე ბის რა ო დე ნო ბა. იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, 
რომ საბ ჭო თა კავ შირ ში სა მე დი ცი ნო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის და ფი ნან სე ბის სა კითხ-
ებს ძი რი თა დად სა კავ ში რო ჯან დაც ვის სა მი ნის ტრო წყვეტ და, მთა ვა რი ექი მე ბი 
ჩა დი ოდ ნენ მოს კოვ ში, არა ფორ მა ლურ ურ თი ერ თო ბებს ამ ყა რებ დნენ შე სა ბა მის 
პი რებ თან და არა იშ ვი ა თად სა თა ნა დო ძღვე ნის (კო ნი ა კე ბი, ღვი ნო...) მირ თმე ვის 
გზით ცდი ლობ დნენ გა ე ზარ დათ სა ა ვად მყო ფოს სიმ ძლავ რე. 

ბი უ ჯე ტურ -მუხ ლობ რი ვი და ფი ნან სე ბი სა გან გან სხვა ვე ბით გლო ბა ლუ რი 
ბი უ ჯე ტი დგინ დე ბა ის ტო რი უ ლი მო ნა ცე მე ბის მი ხედ ვით, ანუ წი ნა წლებ ში სა მე-
დი ცი ნო ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ შეს რუ ლე ბუ ლი სა მუ შა ოს მო ცუ ლო ბის სა ფუძ ველ-
ზე. ყო ვე ლი ფი ნან სუ რი წლის ბო ლოს დამ ფი ნან სე ბელ მხა რე სა და სა მე დი ცი ნო 
ორ გა ნი ზა ცი ას შო რის ხდე ბა მო მა ვა ლი წლის ბი უ ჯე ტის შე სა ხებ შე თან ხმე ბა. 
ხელ შეკ რუ ლე ბის და დე ბის შემ დეგ დან ფი ნან სე ბე ლი მხა რე ატა რებს სა ა ვად მყო-
ფოს მო ნი ტო რინგს, აფასებს მის მი ერ აღე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბის 
მდგომარეობას [3]. 

1980-ი ან წლე ბამ დე, მთელ მსოფ ლი ო ში სა ა ვად მყო ფო ე ბი ფი ნან სდე ბოდჱ 
ფაქ ტოჲ რი ვი, წი ნას წარ გა ნუ საზღ ვრე ლი ხარ ჯე ბის მი ხედ ვით, ანუ დამ ფი ნან-
სე ბე ლი მხა რე სა ა ვად მყო ფოს თან წინ და წინ არ ათან ხმებ და ჩა სა ტა რე ბელ სა-
მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის მო ცუ ლო ბას, ფასს. აღ ნიშ ნუ ლი კა ტას ტრო ფუ ლად 
ზრდი და ჰოს პი ტა ლურ ხარ ჯებს. ხარ ჯე ბის შჵმცირ ჵჲის მიზ ნით, ევ რო პის ბევრ 
ქვეყ ნჱში, 1980-ი ა ნი წლე ბი დან ფარ თოდ და იწყ ეს გლო ბა ლუ რი ბი უ ჯე ტით სა ა-
ვად მყო ფო ე ბის და ფი ნან სე ბის მე თო დის შე მო ღე ბა. 



სიახლე საქართველოს ჯანდაცვის სისტემაში...

გლო ბა ლუ რი ბი უ ჯე ტის დად გე ნა რამ დე ნი მე ეტა პე ბი სა გან შედ გე ბა. სა მე-
დი ცი ნო და წე სე ბუ ლე ბა წლის ბო ლოს წარ მო ად გენს სრულ სტა ტის ტი კურ (სა-
წოლ თა რა ო დე ნო ბა, გა ტა რე ბულ სა წოლ -დღე თა რა ო დე ნო ბა, ნამ კურ ნა ლევ 
ავად მყოფ თა რა ო დე ნო ბა, მკურ ნა ლო ბის ხან გრძლი ვო ბა, სა წოლ თა დატ ვირ-
თვის მაჩ ვე ნე ბე ლი) და ფი ნან სურ (სა ა ვად მყო ფოს შე მო სა ვა ლი, გა წე უ ლი და ნა-
ხარ ჯე ბი, შე მო სავ ლებ სა და ფაქ ტოჲ რივ და ნა ხარ ჯებს შო რის სხვა ო ბა) მო ნა ცე-
მებს, მო მა ვა ლი წლის სა ვა რა უ დო ხარ ჯთაღ რიცხ ვას ძი რი თა დი პუნ ქტე ბის სა-
ხით (ხელ ფა სე ბი, მე დი კა მენ ტე ბი, მომ სა ხუ რე ბა, ავად მყო ფის მოვ ლა, ღა მის მო-
რი გე ო ბა, ლა ბო რა ტო რი უ ლი გა მოკ ვლე ვა და ა. შ.). დამ ფი ნან სე ბე ლი მხა რე ჱა-
ნა ლიზჵჲს წარ მოდ გე ნილ ინ ფორ მა ცი ას. კერ ძოდ, გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღ ე ბა 
ექ ცე ვა შემ დეგ გა რე მო ე ბებს: სიმ ძი მის მი ხედ ვით და ა ვა დე ბა თა სტრუქ ტუ რის, 
ყვე ლა ზე ხში რად გა მო ყე ნე ბუ ლი ნო ზო ლო გი ე ბის, და უ სა ბუ თე ბე ლი და გან მე ო-
რე ბი თი ჰოს პი ტა ლი ზა ცი ის, სტა ცი ო ნა რუ ლი მკურ ნა ლო ბის გა ხან გრძლი ვე ბუ-
ლი შემ თხვე ვე ბის შეს წავ ლას.

გა მოწ ვლილ ვით გა ნი ხი ლე ბა ამ ბუ ლა ტო რი უ ლი ექი მის მი ერ პა ცი ენ ტე ბის 
სა ა ვად მყო ფო ში მი მარ თვე ბის სიხ ში რე, რო მელ შიც ყუ რადღ ე ბა ექ ცე ვა ისე თი 
ნო ზო ლო გი ე ბის გა მოვ ლე ნას, რო მელ თა მკურ ნა ლო ბა შე საძ ლე ბე ლია ჩა ტა რე-
ბუ ლი ყო ამ ბუ ლა ტო რი ულ პი რო ბებ ში. ასე ვე ხდე ბა სტა ცი ო ნარ ში ოჯა ხის ექი მის 
უმო მარ თვოდ ან სას წრა ფო სა მე დი ცი ნო დახ მა რე ბით მოხ ვედ რილ პა ცი ენ ტთა 
შეს წავ ლა. ამ მო ნა ცე მე ბით გა მოვ ლინ დე ბა ამ ბუ ლა ტო რი ულ დო ნე ზე არ სე ბუ-
ლი სუს ტი მხა რე ე ბი, ჩნდე ბა და უ სა ბუ თე ბე ლი ჰოს პი ტა ლი ზა ცი ის შემ ცი რე ბის 
შე საძ ლებ ლო ბა, აგ რეთ ვე ისე თი სა ორ გა ნი ზა ცი ო -ე კო ნო მი კუ რი ცვლი ლე ბე ბის 
გა ტა რე ბის სა ჭი რო ე ბა, რო მე ლიც სტი მულს მის ცემს სტა ცი ო ნა რუ ლი მკურ ნა-
ლო ბის სა ნაც ვლოდ, ამ ბუ ლა ტო რი ულ -პო ლიკ ლი ნი კურ დო ნე ზე გა ი ზარ დოს 
ექიმ თან მი მარ თვი ა ნო ბა. 

რო დე საც დამ ფი ნან სებ ლის მხრი დან არ სე ბობს სა ა ვად მყო ფოს ეფექ ტუ რო-
ბის გაზ რდის სტი მუ ლი რე ბის სურ ვი ლი, ჩნდე ბა დღის სტა ცი ო ნა რე ბის და ამ ბუ-
ლა ტო რი უ ლი გან ყო ფი ლე ბე ბის შექ მნის მო ტი ვა ცი ა. ასე თი სტი მუ ლის არ სე ბო-
ბი სას, სა ა ვად მყო ფო ცდი ლობს და ა ვა დე ბა თა შე და რე ბით მსუ ბუ ქი ფორ მე ბის 
მკურ ნა ლო ბა ამ ბუ ლა ტო რი ულ ან დღის სტა ცი ო ნა რებ ში ჩა ა ა ტა როს. დამ ფი ნან-
სე ბელ მა მხა რემ ხე ლი უნ და შე უწყ ოს სა ა ვად მყო ფოს მი ერ რე სურ სე ბის ეკო ნო-
მი უ რად გა მო ყე ნე ბის მო ტი ვა ცი ას. ამ მხრივ, მი ზან შე წო ნი ლი ა, მთა ვა რი აქ ცენ-
ტის გა კე თე ბა არა დამ ფი ნან სებ ლის მხრი დან ხარ ჯე ბის უსა ფუძ ვლო შემ ცი რე-
ბა ზე, არა მედ ეფექ ტუ რო ბის გაზ რდა ზე. არას წო რად დად გე ნი ლი, ხე ლოვ ნუ რად 
შემ ცი რე ბუ ლი ლი მი ტი რე ბის შემ თხვე ვა ში, სა ა ვად მყო ფოს არ ექ ნე ბა ბი უ ჯე ტის 
ეფექ ტუ რად გა მო ყე ნე ბის ეკო ნო მი კუ რი სტი მუ ლი.

ჯან დაც ვის სერ ვი სე ბის მო ცუ ლო ბის ზუს ტად პროგ ნო ზი რე ბა შე უძ ლე ბე-
ლი ა. ამი ტომ, სა ა ვად მყო ფოს ფაქ ტოჲ რივმჱ ხარ ჯებ მა შე საძ ლოა გა და ა ჭარ ბოს 
წი ნას წარ დად გე ნილ გლო ბა ლურ ბი უ ჯეტს ან პი რი ქით, ნაკ ლე ბი შე ად გი ნოს. 



თენგიზ ვერულავა, რევაზ ჯორბენაძე

ასეთ შემ თხვე ვებ ში, ხელ შეკ რუ ლე ბა ში მკა ფი ოდ უნ და იქ ნეს დად გე ნი ლი ვინ 
იღებს პა სუ ხის მგებ ლო ბას ბი უ ჯე ტუ რი თან ხე ბის გა და ჭარ ბე ბის ან არას რუ ლი 
ხარ ჯვის შემ თხვე ვა ში. ჱმის თვის ად გე ნენ ე. წ. “რისკის დერეფანს”, ანუ ფაქ ტოჲ-
რი ვი მო ცუ ლო ბის გეგ მუ რი დან შე საძ ლო გა დახ რას. მა გა ლი თად, რო დე საც და-
გეგ მი ლია 100 შემ თხვე ვის ანაზღ ა უ რე ბა და “რისკის დერეფანი” 5 %-ს შე ად გენს, 
105 და 95 შემ თხვე ვა და ფი ნან სდე ბა რო გორც 100 შემ თხვე ვა. 106 შემ თხვე ვა 
ანაზღ ა ურ დე ბა შე და რე ბით და ბა ლი ფა სით, ხო ლო 94 შემ თხვე ვის დროს სა ა ვად-
მყო ფო არ მი ი ღებს ერ თი შემ თხვე ვის და ფი ნან სე ბას. ურ თი ერ თმო ლა პა რა კე ბის 
სა ფუძ ველ ზე დგინ დე ბა ბი უ ჯეტს ზე ვით და ფი ნან სე ბის ზღვა რი. მა გა ლი თად, 
გერ მა ნი ა ში და გეგ მილ ზე ნაკ ლე ბით შეს რუ ლე ბის შემ თხვე ვა ში სა ა ვად მყო ფო მა-
ინც ღე ბუ ლობს და ფი ნან სე ბას, მხო ლოდ ტა რი ფის 25 %-ით ნაკ ლებს. მი სი გა და-
ჭარ ბე ბი სას კი, მი სი ღი რე ბუ ლე ბის მხო ლოდ 75% ანაზღ ა ურ დე ბა.

სა ა ვად მყო ფოს გლო ბა ლუ რი ბი უ ჯე ტის გა სათ ვლე ლად იყე ნე ბენ მსგავ სი 
დი აგ ნო ზე ბის ჯგუ ფე ბით და ფი ნან სე ბის მე თოდს (Diagnosis-Related Groups – 
DRG). ამ დროს თი თო ე უ ლი და ა ვა დე ბე ბის (დი აგ ნო ზით მსგავ სი) ფაქ ტოჲ რი ვი 
ხარ ჯე ბის სა ფუძ ველ ზე დგინ დე ბა თი თო ე უ ლი ნო ზო ლო გი უ რი ჯგუ ფის ღი რე-
ბუ ლე ბა. და ა ვა დე ბა თა ტა რი ფე ბი შე საძ ლე ბე ლია იყოს ყვე ლა სა ა ვად მყო ფო სათ-
ვის ერ თი ა ნი (უ ნი ფი ცი რე ბუ ლი) ან სხვა დას ხვა დო ნის სა ა ვად მყო ფო ე ბი სათ ვის 
დად გინ დეს სხვა დას ხვა (ინ დი ვი დუ ა ლუ რი) ტა რი ფე ბი. 

ინ დი ვი დუ ა ლუ რი ტა რი ფე ბის შემ თხვე ვა ში დამ ფი ნან სე ბელს აქვს სა მე დი-
ცი ნო და წე სე ბუ ლე ბის შერ ჩე ვის უფ რო მე ტი შე საძ ლებ ლო ბა. ცხა დი ა, დამ ფი ნან-
სე ბე ლი კონ კურ სის სა ფუძ ველ ზე ხელ შეკ რუ ლე ბას გა ა ფორ მებს იმ სა მე დი ცი ნო 
და წე სე ბუ ლე ბას თან, რო მე ლიც სა მე დი ცი ნო დახ მა რე ბის ხა რის ხის გათ ვა ლის წი-
ნე ბით და ბა ლი ფა სე ბით მე ტი მო ცუ ლო ბის სა მუ შა ოს შე ას რუ ლებს. 

გლო ბა ლურ ბი უ ჯეტს, ხარ ჯე ბის შე კა ვე ბის თვალ საზ რი სით, ბევ რი და დე-
ბი თი მხა რე გა აჩ ნი ა. კერ ძოდ, რად გან ბი უ ჯე ტი წი ნას წარ გან საზღ ვრუ ლი და 
ლი მი ტი რე ბუ ლი ა, ად ვი ლია ხარ ჯე ბის პროგ ნო ზი რე ბა დო ბა. გარ და ამი სა, დამ-
ფი ნან სე ბელს სა ა ვად მყო ფოს და ნა ხარ ჯებ ზე კონ ტრო ლის ძლი ე რი ბერ კე ტე ბი 
გა აჩ ნი ა. თა ვის მხრივ, შეზღ უ დუ ლი და ფი ნან სე ბის გა მო, სა ა ვად მყო ფო ჰოს პი-
ტა ლი ზა ცი ის რა ო დე ნო ბის გაზ რდით არ არის და ინ ტე რე სე ბუ ლი. შე სა ბა მი სად, 
მნიშ ვნე ლოვ ნად მცირ დე ბა ჯან დაც ვის ხარ ჯე ბი და იზ რდე ბა რე სურ სე ბის და-
ზოგ ვის სტი მუ ლი. 

გლო ბა ლუ რი ბი უ ჯე ტი და დე ბი თად მოქ მე დებს სა მე დი ცი ნო და წე სე ბუ-
ლე ბის ეკო ნო მი კურ აქ ტი უ რო ბა ზე. მი სი ფორ მი რე ბის პრო ცეს ში ჩარ თუ ლია 
სა მე დი ცი ნო პერ სო ნა ლი, რო მე ლიც მო ნა წი ლე ობს დამ ფი ნან სე ბელ მხა რეს თან 
სა მე დი ცი ნო დახ მა რე ბის მო ცუ ლო ბი სა და ტა რი ფე ბის შე თან ხმე ბის პრო ცეს-
ში, მას თან ერ თად გა ნი ხი ლავს ჰოს პი ტა ლი ზა ცი ის სა ფუძ ვლი ა ნო ბის ანა ლი ზის 
შედეგებს, გეგ მავს შე სას რუ ლე ბე ლი სა მუ შა ოს სტრუქ ტუ რას ისე თი სა ხით, რომ 



სიახლე საქართველოს ჯანდაცვის სისტემაში...

უზ რუნ ველ ყოს ძვრადღ ი რე ბუ ლი რე სურ სე ბის ეფექ ტუ რი გა მო ყე ნე ბა. პერ სო ნა-
ლის ჩარ თუ ლო ბა და ეკო ნო მი კუ რი მო ტი ვა ცია ზრდის მათ პა სუ ხის მგებ ლო ბის 
დო ნეს, ხელს უწყ ობს მკურ ნა ლო ბის და ბალ ხარ ჯვი ა ნი მე თო დე ბის და ნერ გვას.

გლო ბა ლუ რი ბი უ ჯე ტის დროს მარ ტი ვია სა ა ვად მყო ფოს თან ან გა რიშ სწო-
რე ბა, საქ მის წარ მო ე ბა, რაც ამ ცი რებს სა ა ვად მყო ფოს მი ერ წარ დგე ნილ სა მუ-
შა ო სა და დამ ფი ნან სებ ლის ანაზღ ა უ რე ბას შო რის და ყოვ ნე ბის ხან გრძლი ვო ბას.

გლო ბა ლუ რი ბი უ ჯე ტით და ფი ნან სე ბის პი რო ბებ ში სა მე დი ცი ნო და წე სე ბუ-
ლე ბა ფი ნან სდე ბა ავან სის სა ხით (წი ნას წარ), რაც, თა ვის მხრივ, ხელს უწყ ობს 
მე დი კა მენ ტე ბით და სხვა აუ ცი ლე ბე ლი სა მე დი ცი ნო მოხ მა რე ბის საგ ნე ბით სა მე-
დი ცი ნო და წე სე ბუ ლე ბის დრო ულ უზ რუნ ველ ყო ფას. აღ ნიშ ნუ ლი კი და დე ბი თად 
აი სა ხე ბა პა ცი ენ ტის კმა ყო ფი ლე ბის დო ნის ამაღ ლე ბა ზე [4].

შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ სა ა ვად მყო ფო ე ბის გლო ბა ლუ რი ბი უ ჯე ტით და ფი-
ნან სე ბის მე თო დი ხარ ჯე ბის შემცირების ერ თ-ერ თი სა უ კე თე სო მე ქა ნიზ მი ა. სა-
ქარ თვე ლო ში მი სი და სა ნერ გად გათ ვა ლის წი ნე ბულ უნ და იქნჵს მსოფ ლი ო ში ამ 
მხრივ არ სე ბუ ლი გა მოც დი ლე ბა და ქვეყ ნის ჯან დაც ვის სის ტე მის თა ვი სე ბუ რე-
ბე ბი.
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სა გან მა ნათ ლებ ლო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის არაკომერციული ფინანსების 

მართვის ზოგიერთი საკითხი

ვა ლე რი მო სი აშ ვი ლი
ეკო ნო მი კის აკადემიური დოქ ტო რი

ლია ოტი აშ ვი ლი
სა ქარ თვე ლოს ტექ ნი კუ რი უნი ვერ სი ტე ტის დოქ ტო რან ტი

XXI ს-ის სა ქარ თვე ლო ში გა ნათ ლე ბის სის ტე მამ გა ნი ცა და არ სე ბი თი 
ცვლი ლე ბე ბი, კერ ძოდ, შე იც ვა ლა ამ სის ტე მის დაფინასების სტრუქ ტუ რა. 

2005 წელს სა ქარ თვე ლო მი უ ერ თდა ბო ლო ნი ის პრო ცესს, რის შემ-
დგო მაც სა ქარ თვე ლოს გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ე რე ბის სა მი ნის ტრო, ასე ვე 
უმაღ ლე სი სას წავ ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბი, ატა რე ბენ რე ფორ მებს იმ ძი რი-
თა დი ამო ცა ნე ბის შე სას რუ ლებ ლად, რა საც ით ვა ლის წი ნებს ბო ლო ნი ის 
პრო ცე სი.

არა სა ხელ მწი ფო სა გან მა ნათ ლებ ლო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის და ფი ნან სე ბის 
წყა რო ა, პირ ველ რიგ ში, სა გან მა ნათ ლებ ლო მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვის ხელ-
შეკ რუ ლე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი შე მო სუ ლო ბე ბი, ხო ლო აკ რე დი ტე ბუ-
ლე ბის თვის შე საძ ლე ბე ლია და მა ტე ბი თი წყა როს არ სე ბო ბა სა ბი უ ჯე ტო 
და ფი ნან სე ბის სა ხით.

სა გან მა ნათ ლებ ლო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, რომ ლე ბიც ახორ ცი ე ლე ბენ 
ფა სი ან სა გან მა ნათ ლებ ლო საქ მი ა ნო ბას და კონ კუ რენ ცი ა ში არი ან ერ-
თმა ნეთ თან, რის კა ვენ მოხ ვდნენ ორ უკი დუ რეს სი ტუ ა ცი ა ში. სა გან მა ნათ-
ლებ ლო მომ სა ხუ რე ბის ფა სის შემ ცი რე ბამ (მოს წავ ლელ თა შე საძ ლო დი დი 
ოდე ნო ბით მო ზიდ ვის მიზ ნით) შე იძ ლე ბა გა მო იწ ვი ოს სწავ ლე ბის ხა რის ხის 
მკვეთ რი და წე ვა და პი რი ქით, ფა სის გაზ რდამ შე საძ ლოა გა მო იწ ვი ოს მოს-
წავ ლელ თა მკვეთ რი გა დი ნე ბა სხვა და წე სე ბუ ლე ბებ ში მა თი გა დას ვლის 
გა მო. რო გორც შე დე გი – ეს გა მო იწ ვევს ფუ ლა დი შე მო სუ ლო ბე ბის შემ ცი-
რე ბას და ფი ნან სუ რი მდგრა დო ბის შე საძ ლო და კარ გვას.

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: ფუ ლა დი შე მო სუ ლო ბე ბი; გა ნათ ლე ბის ფი ნან-
სე ბი, არა კო მერ ცი უ ლი ფი ნან სე ბი; მიზ ნობ რი ვი ფონ დე ბი; მომ სა ხუ რე ბის 
თვით ღი რე ბუ ლე ბა; დეკ ლა რი რე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბი.

ekonomika da biznesi, 2017, 1,  gv. 143-151
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სა გან მა ნათ ლებ ლო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ფი ნან სე ბი

ბო ლო პე რი ოდ ში არა კო მერ ცი უ ლი საქ მი ა ნო ბე ბი საკ მა ოდ მნიშ ვნე ლო ვა-
ნად გან ვი თარ და სა ბაზ რო ეკო ნო მი კის ქვეყ ნებ ში. ეს იმა თაა გან პი რო ბე ბუ ლი, 
რომ, ბიბ ლი ო თე კე ბის, მუ ზე უ მე ბის, სა ა ვად მყო ფო ე ბის, სას წავ ლო და წე სე ბუ ლე-
ბე ბის, თე ატ რე ბის, მრა ვალ ფე რო ვა ნი საქ ველ მოქ მე დო ფონ დე ბის, პრო ფე სი უ-
ლი გა ერ თი ა ნე ბე ბის ორ გა ნი ზე ბის არა კო მერ ცი უ ლი ფორ მა კერ ძო ინი ცი ა ტი ვის 
და სა ზო გა დო ებ რი ვად სა სარ გებ ლო საქ მი ა ნო ბის შე ხა მე ბის სა შუ ა ლე ბას იძ ლე-
ვა. მსგავ სი გან ვი თა რე ბა აიხ სნე ბა არამ ხო ლოდ სა გა და სა ხა დო შე ღა ვა თე ბით, 
რომ ლი თაც სარ გებ ლო ბენ ზე მოთ ჩა მოთ ვლილ ნი, არა მედ იმი თაც, რომ სა ხელ-
მწი ფო და მა ტე ბით სუბ სი დი ებს გა მო უ ყოფს გან საზღ ვრულ არა კო მერ ცი ულ ორ-
გა ნი ზა ცი ებს.

გა ნათ ლე ბის ფი ნან სე ბი, რიგ შემ თხე ვა ში, მი ე კუთ ვნე ბა არა კო მერ ცი ულ 
სფე როს. ამას თან, სა გან მა ნათ ლებ ლო ორ გა ნი ზა ცი ებს შე საძ ლოა ჰქონ დეთ სა-
კუთ რე ბის ნე ბის მი ე რი ფორ მა (სა ხელ მწი ფო, მუ ნი ცი პა ლუ რი, კერ ძო) და ნე ბის-
მი ე რი ორ გა ნი ზა ცი უ ლი სტრუქ ტუ რა, რო მე ლიც გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია არა კო-
მერ ცი უ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის თვის. 

სა ხელ მწი ფო და მუ ნი ცი პა ლუ რი სა გან მა ნათ ლებ ლო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის და-
ფი ნან სე ბის ძი რი თა და დი წყა როა სა ბი უ ჯე ტო სახ სრე ბი და კო მერ ცი უ ლი ჯგუ-
ფე ბის სტუ დენ ტე ბის სწავ ლის გა და სა ხა დი. ამის გათ ვა ლის წი ნე ბით, აღ ნიშ ნუ-
ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი ბუ ღალ ტრუ ლად აწარ მო ე ბენ ორ პა რა ლე ლურ ბა ლანსს: 
სა ბი უ ჯე ტო აღ რიცხ ვით და ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხ ვის ჩვე უ ლებ რი ვი სქე მით, 
რო მე ლიც მი ღე ბუ ლია მე ურ ნე სუ ბი ექ ტე ბის თვის. რო გორც წე სი, სა ბი უ ჯე ტო 
და ფი ნან სე ბის წი ლი უფ რო და ბა ლი ა, ვიდ რე კო მერ ცი უ ლის. არა სა ხელ მწი ფო 
სა გან მა ნათ ლებ ლო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის და ფი ნან სე ბის წყა რო ე ბი ა, პირ ველ რიგ ში, 
სა გან მა ნათ ლებ ლო მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვის ხელ შეკ რუ ლე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ-
ლი შე მო სუ ლო ბე ბი, ხო ლო აკ რე დი ტი რე ბუ ლე ბის თვის შე საძ ლე ბე ლია და მა ტე-
ბი თი წყა როს არ სე ბო ბა სა ბი უ ჯე ტო და ფი ნან სე ბის სა ხით.

სა გან მა ნათ ლებ ლო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ფი ნან სებ ზე სა ერ თო ფაქ ტო რე ბის 
(მე ურ ნე ობ რი ო ბის ორ გა ნი ზა ცი ულ -სა მარ თლებ რი ვი ფორ მა და დარ გობ რი ვი 
ტექ ნი კურ -ე კო ნო მი კუ რი თა ვი სე ბუ რე ბე ბი) გარ და მნიშ ვნე ლო ვან გავ ლე ნას ახ-
დენს:

1. ობი ექ ტუ რი ხა სი ა თის ფაქ ტო რე ბი. უწი ნა რე სად სო ცი ა ლუ რი ფაქ ტო-
რე ბი, მო ცე მუ ლი რე გი ო ნის ან ქა ლა ქის დე მოგ რა ფი უ ლი პი რო ბე ბი, კლი ენ ტთა 
(შემ სწავ ლელ თა) გა დახ დი სუ ნა რი ა ნო ბის დო ნე, მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი ფაქ ტო რე-
ბი;

2. სუ ბი ექ ტუ რი ხა სი ა თის ფაქ ტო რე ბი, ანუ შე საძ ლო ორ გა ნი ზა ცი ულ -ტექ-
ნი კუ რი ღო ნის ძი ე ბე ბი, რო მელ თა სა შუ ა ლე ბით შე იძ ლე ბა, სა ბო ლოო ან გა რი-
შით, სა ფი ნან სო- სა მე ურ ნეო საქ მი ა ნო ბის ამა თუ იმ მაჩ ვე ნე ბელ ზე ზე მოქ მე დე ბა. 
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მა გა ლი თად, სა გან მა ნათ ლებ ლო სფე რო ში სუ ბი ექ ტუ რი ფაქ ტო რე ბი შე საძ ლოა 
იყოს:

- პრო ფე სი უ ლი მომ ზა დე ბის რე ა ლი ზე ბა დი პროგ რა მე ბი და მი მარ თუ ლე-
ბე ბი;

- სა გან მა ნათ ლებ ლო პრო ცე სის კომ პი უ ტე რი ზა ცი ის, ტექ ნი კუ რი აღ ჭურ-
ვის ღო ნის ძი ე ბე ბი;

- ად მი ნის ტრა ცი უ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი (მა გა ლი თად, ბრძა ნე ბა სწავ-
ლის გა და სა ხა დის დად გე ნის შე სა ხებ, ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი იუ რი დი ულ პი რებ თან 
სტუ დენ ტე ბის მი ერ პრაქ ტი კე ბის გავ ლის თა ო ბა ზე და სხვა);

- სას წავ ლო პრო ცე სის გრა ფი კე ბის და სას წავ ლო გეგ მე ბის ოპ ტი მი ზა ცია 
და ა. შ.

ეს და სხვა ფაქ ტო რე ბი გან საზღ ვრავს ფი ნან სე ბის მარ თვას და ორ გა ნი ზა-
ცი ას პრო ფე სი უ ლი საქ მი ა ნო ბის მო ცე მულ სფე რო ში. ფი ნან სუ რი ურ თი ერ თო ბე-
ბის ძი რი თად მო ნა წი ლე ებს, პირ ველ რიგ ში, სტუ დენ ტე ბი, სა გან მა ნათ ლებ ლო 
ორ გა ნი ზა ცი ის პერ სო ნა ლი (მას წავ ლებ ლე ბი, სტრუქ ტუ რუ ლი ქვე და ნა ყო ფე ბის 
ხელ მძღვა ნე ლე ბი, დამ ხმა რე პერ სო ნა ლი და სხვა) და სა გა და სა ხა დო ორ გა ნო ე ბი 
წარ მო ად გე ნენ. სა გან მა ნათ ლებ ლო საქ მი ა ნო ბის და ფი ნან სე ბის თვის სახ სრე ბის 
უკ მა რი სო ბა სა გან მა ნათ ლებ ლო ორ გა ნი ზა ცი ებს აი ძუ ლებს შე ვიდ ნენ ფი ნან სურ 
ურ თი ერ თო ბებ ში ბაზ რის სხვა სუ ბი ექ ტებ თან, კერ ძოდ, სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნი-
ებ თან (სა გან მა ნათ ლებ ლო დაზღ ვე ვა), ბან კებ თან (კრე დი ტე ბის აღე ბა), ინ ვეს-
ტო რებ თან (სა გან მა ნათ ლებ ლო სერ ტი ფი კა ტე ბი, თა მა სუ ქე ბი, ობ ლი გა ცი ე ბი), 
ასე ვე მო ძებ ნონ და ფი ნან სე ბის სხვა ლე გა ლუ რი წყა რო ე ბი.

სა გან მა ნათ ლებ ლო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ხარ ჯე ბი შე იძ ლე ბა დაჯ გუფ დეს შემ-
დეგ ნა ი რად:

- გა ნათ ლე ბის და წე სე ბუ ლე ბის მუ შაკ თა შრო მის ანაზღ ა უ რე ბა, მათ შო-
რის: შტა ტი ა ნი მას წავ ლებ ლე ბის, შემ თავ სე ბელ -მას წავ ლებ ლე ბის; ად მი ნის ტრა-
ცი ის მუ შა კე ბის; სას წავ ლო- დამ ხმა რე პერ სო ნა ლის; და ნა მა ტე ბი შრო მის ანაზღ-
ა უ რე ბა ზე.

1.  გა და სა ხა დე ბი, მო საკ რებ ლე ბი, გა და რიცხ ვე ბი მიზ ნობ რივ ფონ დებ ში, 
მათ შო რის ბი უ ჯეტ ში.

- აღ ჭურ ვი ლო ბის შე ნახ ვის და გა მო ყე ნე ბის ხარ ჯე ბი: კომ პი უ ტე რუ ლი 
ტექ ნი კის მომ სა ხუ რე ბის და მიმ დი ნა რე რე მონ ტის, სწავ ლე ბის ტექ ნი კუ რი სა შუ-
ა ლე ბე ბის შე ნახ ვის ხარ ჯე ბი; გა მამ რავ ლე ბე ლი ტექ ნი კის რე მონ ტის და შე ნახ ვის 
ხარ ჯე ბი; სას წავ ლო ავე ჯის რე მონ ტის და შე ნახ ვის ხარ ჯე ბი; ელექ ტრო ე ნერ გი ის 
გა დახ დის ხარ ჯე ბი; სას წავ ლო პრო ცეს ში გა მო ყე ნე ბუ ლი სხვა აღ ჭურ ვი ლო ბის 
შე ნახ ვის ხარ ჯე ბი; ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი აქ ტი ვე ბის ღი რე ბუ ლე ბის ამორ ტი ზა ცი ა.

2. ხარ ჯე ბი შე ნო ბე ბის, სას წავ ლო და დამ ხმა რე ფარ თე ბის შე ნახ ვა ზე: იჯა-
რის გა და სა ხა დი; შე ნო ბე ბის სას წავ ლო და დამ ხმა რე ფარ თე ბის მიმ დი ნა რე რე-
მონ ტის ხარ ჯე ბი; რე კონ სტრუქ ცი ას თან და კავ ში რე ბუ ლი ხარ ჯე ბი; სას წავ ლო 
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და დამ ხმა რე ფარ თე ბის და ლა გე ბის ხარ ჯე ბი; კო მუ ნა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის, გა-
ნა თე ბის ხარ ჯე ბი;

დაც ვის და სა ხან ძრო სიგ ნა ლი ზა ცი ის ხარ ჯე ბი.
3. მიზ ნობ რი ვი ხარ ჯე ბი: სას წავ ლო ლი ტე რა ტუ რის შე ძე ნის ხარ ჯე ბი; დამ-

ხმა რე მე თო დუ რი მა სა ლე ბის, დამ ხმა რე სა ხელ მძღვა ნე ლო ე ბის მომ ზა დე ბის და 
გა მო ცე მის ხარ ჯე ბი; სა კან ცე ლა რიო ხარ ჯე ბი, დო კუ მენ ტე ბის ბლან კე ბის შე ძე-
ნა; სა მივ ლი ნე ბო ხარ ჯე ბი; ელექ ტრო კავ ში რის ხარ ჯე ბი; გარ კვე უ ლი სა ხის მე ცა-
დი ნე ო ბე ბის ჩა სა ტა რებ ლად სპე ცი ა ლუ რი ფარ თე ბის იჯა რის ხარ ჯე ბი.

4. ერ თჯე რა დი ხარ ჯე ბი: სას წავ ლო აღ ჭურ ვი ლო ბის, მათ შო რის სპე ცი ა-
ლუ რი ლა ბო რა ტო რი უ ლი აღ ჭურ ვი ლო ბის, სა დე მონ სტრა ციო სტენ დე ბის ერ-
თჯე რა დად შე ძე ნის და გან ვი თა რე ბის ხარ ჯე ბი; სას წავ ლო ავე ჯის ერ თჯე რა დად 
შე ძე ნის ხარ ჯე ბი; სას წავ ლო ფარ თე ბის თვის დამ ხმა რე აღ ჭურ ვი ლო ბე ბის შე ძე-
ნის ხარ ჯე ბი; სა კუ თა რი შე ნო ბე ბის რე მონ ტის თვის კა პი ტა ლუ რი ხარ ჯე ბი.

5. და მა ტე ბი თი ხარ ჯე ბი: სა კუ თა რი ან იჯა რით აღე ბუ ლი ავ ტო სატ რან-
სპორ ტო სა შუ ა ლე ბე ბის შე ნახ ვის ხარ ჯე ბი; და მა ტე ბი თი სა მივ ლი ნე ბო ხარ ჯე ბი 
(მე ცა დი ნე ო ბე ბის სხვა ქა ლაქ ში ჩა ტა რე ბის თვის); კონ ფე რენ ცი ე ბის, სა მეც ნი ე რო 
თათ ბი რე ბის ჩა ტა რე ბის ხარ ჯე ბი; სა გან მა ნათ ლებ ლო საქ მი ა ნო ბის ატეს ტა ცი-
ის, ლი ცენ ზი რე ბის, გა ნათ ლე ბის სა მი ნის ტროს სა ა ტეს ტა ციო კო მი სი ის წევ რე-
ბის შრო მის ანაზღ ა უ რე ბის და მივ ლი ნე ბის ხარ ჯე ბი.

სა გან მა ნათ ლებ ლო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ფი ნან სე ბის მარ თვას თან და კავ ში-
რე ბით, ერ თ-ერ თი აქ ტუ ა ლუ რი სა კითხია სა გან მა ნათ ლებ ლო მომ სა ხუ რე ბის 
თვით ღი რე ბუ ლე ბის და ფა სის, რო გორც მთა ვა რი სა ფი ნან სო -ე კო ნო მი კუ რი მაჩ-
ვე ნებ ლე ბის მარ თვა. 

აღ ნიშ ნუ ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბის მარ თვა შე იძ ლე ბა მო ი ცავ დეს შემ დეგ ძი რი თად 
სტა დი ებს (ე ტა პებს):

- ფი ნან სუ რი ანა ლი ზი (გან მსაზღ ვრე ლი ფაქ ტო რე ბის, თვით ღი რე ბუ ლე-
ბის და ფა სის სტრუქ ტუ რის, ხარ ჯე ბის მუხ ლე ბის ცვლი ლე ბის დი ნა მი კის და ა. 
შ. ანა ლი ზი);

- ფი ნან სუ რი და გეგ მვა (პირ ველ რიგ ში შე მო სავ ლე ბის და ხარ ჯე ბის ხარ-
ჯთაღ რიცხ ვის შედ გე ნა, სა გან მა ნათ ლებ ლო მომ სა ხუ რე ბის კალ კუ ლა ცი ა, შე მო-
სუ ლო ბე ბის და გა დახ დე ბის გრა ფი კი და ა. შ.);

- მი ღე ბუ ლი ფი ნან სუ რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის რე ა ლი ზა ცია და მი სი შე დე-
გე ბის ანა ლი ზი.

თვით ღი რე ბუ ლე ბის და ფა სის ანა ლი ზი გან სა კუთ რე ბულ მნიშ ვნე ლო ბას 
იძენს არა სა ხელ მწი ფო სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბის თვის, მათ შო რის, 
ახ ლად შექ მნი ლე ბის თვის, რომ ლე ბიც სა ხელ მწი ფო სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ-
ლე ბე ბის გან გან სხვა ვე ბით, არ ფი ნან სდე ბი ან ბი უ ჯე ტი დან. მათ თვის აღ ნიშ ნუ ლი 
ფი ნან სუ რი მაჩ ვე ნებ ლე ბი შე იძ ლე ბა გან ხი ლულ იქ ნეს, რო გორც ძი რი თა დი სა შუ-
ა ლე ბა კლი ენ ტის თვის (სწავ ლის მსურ ვე ლის თვის) კონ კუ რენ ტულ ბრძო ლა ში.
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სა გან მა ნათ ლებ ლო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, რომ ლე ბიც ახორ ცი ე ლე ბენ ფა სი ან 
სა გან მა ნათ ლებ ლო საქ მი ა ნო ბას და კონ კუ რენ ცი ა ში არი ან ერ თმა ნეთ თან, რის-
კა ვენ მოხ ვდნენ ორ უკი დუ რეს სი ტუ ა ცი ა ში. სა გან მა ნათ ლებ ლო მომ სა ხუ რე ბის 
ფა სის შემ ცი რე ბამ (მოს წავ ლე თა შე საძ ლო ბევ რი ოდე ნო ბის მო ზიდ ვის მიზ ნით) 
შე იძ ლე ბა გა მო იწ ვი ოს სწავ ლე ბის ხა რის ხის მკვეთ რი და წე ვა და პი რი ქით, ფა სის 
გაზ რდამ შე საძ ლოა გა მო იწ ვი ოს შემ სწავ ლელ თა მკვეთ რი გა დი ნე ბა სხვა და წე-
სე ბუ ლე ბებ ში მა თი გა დას ვლის გა მო. რო გორც შე დე გი – ეს გა მო იწ ვევს ფუ ლა დი 
შე მო სუ ლო ბე ბის შემ ცი რე ბას და ფი ნან სუ რი მდგრა დო ბის შე საძ ლო და კარ გვას.

ზო გა დად, სა გან მა ნათ ლებ ლო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ფი ნან სუ რი სტრა ტე გი ის 
და იმავ დრო უ ლად სა ფა სო პო ლი ტი კის ერ თ-ერ თი მი ზა ნი შე იძ ლე ბა ჩა მო ყა ლიბ-
დეს რო გორც სწავ ლე ბის ფა სის ოპ ტი მი ზა ცია ისეთ დო ნე ზე, რომ უზ რუნ ველ-
ყო ფილ იქ ნეს სწავ ლე ბის მა ღა ლი ხა რის ხი მი ნი მა ლუ რი და ნა ხარ ჯე ბით სა გან მა-
ნათ ლებ ლო საქ მი ა ნო ბის გან ხორ ცი ე ლე ბი დან წმინ და მო გე ბის მი ღე ბის გა რე შე.

ფა სის და თვით ღი რე ბუ ლე ბის გან მსაზღ ვრე ლი ფაქ ტო რე ბის ანა ლი ზი სას, 
შე იძ ლე ბა აღ ვნიშ ნოთ მა თი დი დი მრა ვალ ფე როვ ნე ბა და დაჯ გუ ფე ბის და კლა-
სი ფი კა ცი ის სირ თუ ლე, აგ რეთ ვე, რა ო დე ნობ რი ვი კავ ში რის დად გე ნის სირ თუ-
ლე სა გან მა ნათ ლებ ლო მომ სა ხუ რე ბის თვით ღი რე ბუ ლე ბა ში ხარ ჯის მუხ ლსა და 
ცალ კე ულ ფაქ ტორს შო რის. რო გორც ერ თ-ერ თი უმ თავ რე სი, შე იძ ლე ბა მი ე ნიშ-
ნოს სპე ცი ა ლო ბის ფაქ ტო რი. მა გა ლი თად, სა ა ვი ა ცი ო- კოს მო სუ რი ხელ საწყ ოთ-
მშე ნებ ლო ბის სპე ცი ა ლო ბე ბის თვის სა ჭი როა ლა ბო რა ტო რი უ ლი სა მუ შა ო ე ბის 
ჩა ტა რე ბა ძვი რადღ ი რე ბულ მა ღა ლი სი ზუს ტის სას წავ ლო აღ ჭურ ვი ლო ბა ზე. 
კომ პი უ ტე რუ ლი სპე ცი ა ლო ბე ბის თვის სა ჭი როა პერ სო ნა ლუ რი კომ პი უ ტე რე ბის 
დი დი ოდე ნო ბა, ქსე ლებ ში ხან გრძლი ვი მუ შა ო ბა. ზოგ ტექ ნო ლო გი ურ სპე ცი-
ა ლო ბა ზე სა ჭი როა სას წავ ლო- გა მო საც დე ლი პო ლი გო ნე ბის არ სე ბო ბა და ა. შ.

ფი ნან სუ რი და გეგ მვი სას დი დი მნიშ ვნე ლო ბა აქვს კალ კუ ლი რე ბის მე თო-
დის შერ ჩე ვას და ფი ნან სუ რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბას. ნორ მა ტი უ ლი მე თო-
დის პა რა ლე ლუ რად, რო მე ლიც ფარ თოდ გა მო ი ყე ნე ბა სა ბი უ ჯე ტო სა გან მა ნათ-
ლებ ლო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის პრაქ ტი კა ში, შე საძ ლოა გა მო ყე ნე ბულ იქ ნეს სხვე ბიც, 
თვით ღი რე ბუ ლე ბის მაჩ ვე ნე ბელ ზე და მო კი დე ბუ ლე ბით. მა გა ლი თად, სწავ ლე-
ბის თვით ღი რე ბუ ლე ბის მაჩ ვე ნებ ლის თვის სპე ცი ა ლო ბის მი ხედ ვით მთლი ა ნო-
ბა ში სწავ ლე ბის მთე ლი პე რი ო დის თვის შე საძ ლოა ერ თდრო უ ლად გა მო ყე ნე ბულ 
იქ ნეს ნორ მა ტი უ ლი და დე ტა ლი რე ბის მე თო დე ბი. 

სა ქარ თვე ლოს სტა ტის ტი კის ეროვ ნუ ლი სამ სა ხუ რი ეტა პობ რი ვად ატა-
რებს არა კო მერ ცი უ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის (ფონ დე ბი, კავ ში რე ბი, პო ლი ტი კუ რი, 
რე ლი გი უ რი, საქ ველ მოქ მე დო და სხვა მსგავ სი ტი პის ორ გა ნი ზა ცი ე ბი) წლი ურ 
გა მოკ ვლე ვას. 

რო გორც ყვე ლა გან ვი თა რე ბულ ქვე ყა ნა ში, უკ ვე სა ქარ თვე ლო შიც არა კო-
მერ ცი უ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი წარ მო ად გე ნენ სა ქონ ლი სა და მომ სა ხუ რე ბის მწარ-
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მო ე ბელ იუ რი დი ულ პი რებს ან სო ცი ა ლურ ორ გა ნი ზა ცი ებს, რომ ლე ბიც არ არი-
ან ორი ენ ტი რე ბულ ი ინ სტი ტუ ცი უ რი ერ თე უ ლე ბი დან მო გე ბის ან ფი ნან სუ რი 
კე თილ დღე ო ბის მი ღე ბა ზე.

„საქ სტა ტი ს“ კვლე ვის შე დე გე ბის შე ფა სე ბა

არა კო მერ ცი უ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის პრო დუქ ცი ის ძი რი თა დი ნა წი ლი რე ა-
ლიზ დე ბა უფა სოდ ან ეკო ნო მი კუ რად უმ ნიშ ვნე ლო ფა სე ბით. ასე თი არა კო მერ-
ცი უ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი იმ ყო ფე ბი ან თვით და ფი ნან სე ბა ზე და სახ სრებს ძი რი თა-
დად იღე ბენ შე მო წი რუ ლო ბე ბი სა და სა კუ თა რი წევ რე ბის შე ნა ტა ნე ბის სა ხით. 
ისი ნი შე მო სავ ლებს იღე ბენ აგ რეთ ვე ორ გა ნი ზა ცი ის კუთ ვნი ლი მა ტე რი ა ლუ რი 
და ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბი დან. არა კო მერ ცი ულ ორ გა ნი ზა ცი ებს აქვთ დამ ხმა რე 
კო მერ ცი უ ლი საქ მი ა ნო ბის უფ ლე ბა.

 ამ მი მარ თუ ლე ბით ბო ლო კვლე ვა სა ქარ თვე ლო ში ჩა ტარ და 2015 წელს 
(სა ქარ თვე ლოს სტა ტის ტი კის ეროვ ნუ ლი სამ სა ხუ რის მი ერ გა მოქ ვეყ ნდა 
01.10.2015 წ. იხ. ნახ.1) [4]. 

აღ ნიშ ნუ ლი კვლე ვის სტა ტის ტი კა და შე ფა სე ბა:
2014 წელს მაჩ ვე ნე ბელ თა შემ ცი რე ბა, წი ნა წელ თან შე და რე ბით, ძი რი თა-

დად გა მოწ ვე უ ლია გა ნათ ლე ბის დარ გში არ სე ბუ ლი რამ დე ნი მე უმაღ ლე სი სას-
წავ ლებ ლის ორ გა ნი ზა ცი ულ -სა მარ თლებ რი ვი ფორ მის ცვლი ლე ბით, რომ ლის 
შე დე გა დაც ისი ნი არა კო მერ ცი უ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის სექ ტო რი დან გა და ვიდ ნენ 
სა ჯა რო სა მარ თლის იუ რი დი უ ლი პი რე ბის სექ ტორ ში.

გარ და ამი სა, მაჩ ვე ნე ბელ თა შემ ცი რე ბის ერ თ-ერ თი მი ზე ზია ის ფაქ ტიც, 
რომ 2014 წლი დან სკო ლამ დე ლი და წე სე ბუ ლე ბე ბი (ბა გა- ბა ღე ბი) აღ ნიშ ნულ 
გა მოკ ვლე ვა ში აღარ მო ნა წი ლე ობს (უ ფა სო სწავ ლე ბის გა მო მათ 2014 წლი დან 
აღარ აქვთ შე მო სავ ლე ბი დამ ხმა რე კო მერ ცი უ ლი საქ მი ა ნო ბი დან და, შე სა ბა მი-
სად, არ წარ მო ად გე ნენ კვლე ვის ობი ექ ტებს).

დეკ ლა რი რე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბის მი ხედ ვით, 2014 წელს არა კო მერ ცი უ ლი 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბის სექ ტო რის ბრუნ ვის მო ცუ ლო ბამ დამ ხმა რე კო მერ ცი უ ლი საქ-
მი ა ნო ბი დან 95,3 მლნ ლა რი შე ად გი ნა, რაც გა სუ ლი წლის შე სა ბა მის მაჩ ვე ნე-
ბელ თან შე და რე ბით 23%-ით ნაკ ლე ბია (იხ. ნახ. 1).

ბრუნ ვის მო ცუ ლო ბა ში ყვე ლა ზე დი დი წი ლი მო დის კო მუ ნა ლუ რი, სო ცი-
ა ლუ რი და პერ სო ნა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვის დარ გზე (42,2%), აგ რეთ ვე, 
ჯან მრთე ლო ბის დაც ვის, სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბი სა (25,2%) და გა ნათ ლე ბის 
(19,8%) დარ გის ორ გა ნი ზა ცი ებ ზე.

ბრუნ ვის მო ცუ ლო ბის ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი შემ ცი რე ბა გა ნათ ლე ბის 
დარ გზე მო დის (61,2%-ით). აღ ნიშ ნუ ლი მაჩ ვე ნებ ლის შემ ცი რე ბა და ფიქ სირ და, 
აგ რეთ ვე, უძ რა ვი ქო ნე ბით ოპე რა ცი ე ბის, იჯა რი სა და მომ ხმა რებ ლის თვის მომ-
სა ხუ რე ბის გა წე ვის (47%) და და მა მუ შა ვე ბე ლი მრეწ ვე ლო ბის დარ გში (46,6%).
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არა კო მერ ცი უ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ბრუნ ვი სა და პრო დუქ ცი ის გა მოშ ვე ბის მაჩ ვე ნებ ლე ბი 
(შე და რე ბა გა კე თე ბუ ლია ფაქ ტობ რივი ფა სებ ით) [5]

ნა ხა ზი 1

ბრუნ ვის მო ცუ ლო ბა და ახ ლო ე ბით 3,9-ჯერ არის გაზ რდი ლი სა ფი ნან სო 
საქ მი ა ნო ბის დარ გში, 2,6-ჯერ - სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის, ნა დი რო ბი სა და სატყეო 
მე ურ ნე ო ბის დარ გში, 26,6%-ით ტრან სპორ ტი სა და კავ შირ გაბ მუ ლო ბის დარ-
გში, 7,6%-ით - ჯან მრთე ლო ბის დაც ვი სა და სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის დარ გში, 
6,3%-ით - კო მუ ნა ლუ რი, სო ცი ა ლუ რი და პერ სო ნა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვის 
დარ გში.

აღ სა ნიშ ნა ვია ისიც, რომ 2014 წელს ბრუნ ვის მაჩ ვე ნებ ლის საკ მა ოდ დი-
დი მნიშ ვნე ლო ბე ბი შე ი ნიშ ნე ბა ისეთ დარ გებ ში (სას ტუმ რო ე ბი და რეს ტორ ნე ბი, 
ვაჭ რო ბა, ავ ტო მო ბი ლე ბის, სა ყო ფაცხ ოვ რე ბო ნა წარ მი სა და პი რა დი მოხ მა რე-
ბის საგ ნე ბის რე მონ ტი, მშე ნებ ლო ბა, ელექ ტრო ე ნერ გი ის, აი რი სა და წყლის წარ-
მო ე ბა და გა ნა წი ლე ბა), რომ ლებ შიც 2012-2013 წლებ ში ბრუნ ვა სა ერ თოდ არ 
და ფიქ სი რე ბუ ლა.

პრო დუქ ცი ის (სა ქონ ლი სა და მომ სა ხუ რე ბის) გა მოშ ვე ბის მო ცუ ლო ბამ არა-
კო მერ ცი უ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის სექ ტორ ში 2014 წელს 669,9 მლნ ლა რი შე ად გი ნა 
(აღ ნიშ ნუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი წი ნა წელ თან შე და რე ბით შემ ცი რე ბუ ლია 10,3%-ით).

პრო დუქ ცი ის გა მოშ ვე ბა ში ყვე ლა ზე დი დი წი ლით გა მო ირ ჩე ო და კო მუ ნა-
ლუ რი, სო ცი ა ლუ რი და პერ სო ნა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვის (50,8%), ჯან-
მრთე ლო ბის დაც ვი სა და სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის (28,6%), აგ რეთ ვე გა ნათ ლე-
ბის დარ გის (12,1%) ორ გა ნი ზა ცი ე ბი.

არა კო მერ ცი ულ ორ გა ნი ზა ცი ებ ში და საქ მე ბულ თა რა ო დე ნო ბამ 2014 წელს 
52,3 ათა სი შე ად გი ნა, სა ი და ნაც 54,7% ქა ლი ა, ხო ლო 45,3% - მა მა კა ცი. აღ ნიშ-
ნუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი, 2013 წელ თან შე და რე ბით, 20,3%-ი თაა შემ ცი რე ბუ ლი (იხ. 
ნახ. 2).



ვალერი მოსიაშვილი, ლია ოტიაშვილი

და საქ მე ბულ თა ყვე ლა ზე დი დი ნა წი ლი – 43,3% – კო მუ ნა ლუ რი, სო ცი ა ლუ-
რი და პერ სო ნა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვის დარ გის ორ გა ნი ზა ცი ებ ზე მო დის, 
29,3% – გა ნათ ლე ბის დარ გის ორ გა ნი ზა ცი ებ ზე, 14,8% – ჯან მრთე ლო ბის დაც-
ვი სა და სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის დარ გის ორ გა ნი ზა ცი ებ ზე, ხო ლო და ნარ ჩე ნი 
12,6%, სხვა დარ გებ ში ნა წილ დე ბა. და საქ მე ბულ თა რა ო დე ნო ბის მაჩ ვე ნებ ლის 
შემ ცი რე ბა ფიქ სირ დე ბა ძი რი თა დად გა ნათ ლე ბის (52,8%-ით) დარ გში, რომ ლის 
მი ზე ზე ბიც უკ ვე იქ ნა გან ხი ლუ ლი.

და საქ მე ბულ თა გან და ქი რა ვე ბუ ლია 51,5 ათა სი ადა მი ა ნი (მათ შო რის ქა-
ლე ბი შე ად გე ნენ 54,9%-ს). 2014 წელს და ქი რა ვე ბულ თა რა ო დე ნო ბა, 2013 წელ-
თან შე და რე ბით, შემ ცი რე ბუ ლია და ახ ლო ე ბით 20,7%-ით.

არა კო მერ ცი ულ ორ გა ნი ზა ცი ებ ში და საქ მე ბულ თა რა ო დე ნო ბა [6]
ნა ხა ზი 2

* * *
ამ რი გად, სა გან მა ნათ ლებ ლო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ფი ნან სე ბის მარ თვას თან 

და კავ ში რე ბით, აქ ტუ ა ლუ რი სა კითხია თვით ღი რე ბუ ლე ბა და, შესაბამისად, ფა-
სის გან საზღ ვრა. ფი ნან სუ რი და გეგ მვი სას დი დი მნიშ ვნე ლო ბა აქვს კალ კუ ლი რე-
ბის მე თო დის შერ ჩე ვას და ფი ნან სუ რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბას.
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სტა ტი ა ში გად მო ცე მუ ლია სა ქარ თვე ლო ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ფის-
კა ლუ რი რე ფორ მის, მო გე ბის გა და სა ხა დის და ბეგ ვრის ეს ტო ნუ რი მო დე-
ლის დამ კვიდ რე ბის წი ნა პი რო ბე ბი, დე ტა ლე ბი და თა ვი სე ბუ რე ბე ბი. ეს-
ტო ნუ რი გა მოც დი ლე ბის სა ფუძ ველ ზე ნაჩ ვე ნე ბია მო სა ლოდ ნე ლი ეკო ნო-
მი კუ რი და ფის კა ლუ რი შე დე გე ბი, მი სი გან ხორ ცი ე ლე ბის და დე ბი თი და 
უარ ყო ფი თი მხა რე ე ბი. გან ხი ლუ ლია ის პრობ ლე მე ბი, რაც გა უთ ვა ლის-
წი ნე ბე ლი დარ ჩა კა ნონ მდე ბელს რე ფორ მის ქარ თულ ვა რი ან ტზე მუ შა ო-
ბი სას. ნაჩ ვე ნე ბია რე ფორ მის შე დე გად სა ბი უ ჯე ტო დე ფი ცი ტის, აქ ცი ზის 
გა ნაკ ვე თე ბის ზრდი თა და ვა ლე ბის აღე ბით გა მოწ ვე უ ლი მო სა ლოდ ნე ლი 
ზემოქმედება ეკო ნო მი კურ ზრდა ზე.

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: ეს ტო ნუ რი სა გა და სა ხა დო მო დე ლი; ქარ თუ ლი 
სა გა და სა ხა დო სის ტე მის რე ფორ მა; ეკო ნო მი კუ რი ზრდა სა ქარ თვე ლო ში; 
გა ნა წი ლე ბუ ლი მო გე ბის გა და სა ხა დი. 

სა ქარ თვე ლომ და მო უ კი დებ ლო ბის მო პო ვე ბის შემ დეგ, მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
ეკო ნო მი კუ რი რე ფორ მე ბი გა ა ტა რა ეკო ნო მი კის ფის კა ლუ რი სტი მუ ლი რე ბის 
და გან ვი თა რე ბის მი მარ თუ ლე ბით. 2003 წელს, ხე ლი სუფ ლე ბის ეკო ნო მი კურ მა 
გუნ დმა შე ამ ცი რა სა გა და სა ხა დო ტვირ თი და გა და სა ხა დე ბის რა ო დე ნო ბა, 36-
დან დარ ჩა 6. ქვე ყა ნამ, აღ ნიშ ნუ ლი რე ფორ მე ბის შე დე გად, შეძ ლო მნიშ ვნე ლო-
ვა ნი ეკო ნო მი კუ რი ზრდის მიღ წე ვა და ლი ბე რა ლუ რი სა გა და სა ხა დო იმი ჯი შე იქ-
მნა ინ ვეს ტო რე ბის თვალ ში. 

მი უ ხე და ვად მნიშ ვნე ლო ვა ნი რე ფორ მე ბი სა, სა ქარ თვე ლო ში სა გა და სა ხა დო 
სის ტე მა, პრო კუ რა ტუ რა სა და ფი ნან სთა სა მი ნის ტროს სა გა მო ძი ე ბო სამ სა ხურ-
თან ერ თად, კვლავ რჩე ბო და პო ლი ტი კუ რი თუ სხვა სა ხის ან გა რიშ სწო რე ბის 
ია რა ღად. 

2012 წლის ოქ ტომ ბრის სა პარ ლა მენ ტო არ ჩევ ნე ბის შემ დეგ, სა ხელ მწი ფო 
ორ გა ნო ე ბი აღარ გა მო ი ყე ნე ბა პო ლი ტი კუ რი ზე წო ლის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად 
ან მნიშ ვნე ლოვ ნად შემ ცი რე ბუ ლია მსგავ სი ფაქ ტე ბი. სა გა და სა ხა დო ორ გა ნო ე-
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ბის მიდ გო მა, ად მი ნის ტრი რე ბის სიმ კაც რე, ხე ლი სუფ ლე ბის ნე ბი დან და ევ რო-
კავ შირ თან და დე ბუ ლი ასო ცი რე ბის ხელ შეკ რუ ლე ბი დან გა მომ დი ნა რე აღე ბუ ლი 
ვალ დე ბუ ლე ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, გა უმ ჯო ბეს და. მათ შო რის, გა ი ზარ და სა-
გა და სა ხა დო და ვის ორ გა ნო თა თა ვი სუფ ლე ბის დო ნე, ხო ლო ევ რო კავ ში რი მნიშ-
ვნე ლოვ ნად და ეხ მა რა სა გა და სა ხა დო ორ გა ნო ებს, ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნე ბის კა-
ნონ მდებ ლო ბას თან ჰარ მო ნი ზა ცი ა სა და კომ პენ ტენ ცი ის გა უმ ჯო ბე სე ბა ში, სხვა-
დას ხვა სას წავ ლო პროგ რა მის სა შუ ა ლე ბით.

სა ქარ თვე ლო ში ბიზ ნე სის დაწყ ე ბა ძა ლი ან მარ ტი ვი ა, რა საც მსოფ ლიო ბან-
კის ბიზ ნე სის კე თე ბის ინ დექ სში, სა ქარ თვე ლოს მო წი ნა ვე პო ზი ცი ე ბი მოწ მობს 
ბო ლო ათ წლე ულ ში, თუმ ცა, ეკო ნო მი კუ რი ზრდა სა ქარ თვე ლო ში არც ისე თი 
სწრა ფი ა, რო გო რი მარ ტი ვიც ბიზ ნე სის დაწყ ე ბა ა.

სა გა და სა ხა დო რე ფორ მის არ სი

2015 წელს მთავ რო ბამ და ა ა ნონ სა მნიშ ვნე ლო ვა ნი ცვლი ლე ბა სა გა და სა ხა-
დო კო დექ სში, კერ ძოდ, მო გე ბის გა და სა ხა დის და ბეგ ვრის ეს ტო ნუ რი მო დე ლის 
შე მო ღე ბა (შემ დგომ ში - „ესტონური მო დე ლი“). სა გა და სა ხა დო კო დექ სში 2016 
წელს შე სუ ლი ცვლი ლე ბით, 2017 წლის იან ვრი დან, ეს ტო ნუ რი მო დე ლი ძა ლა ში 
შე ვი და.

 ქვე ყა ნა ში ეკო ნო მი კუ რი წინ სვლა- გან ვი თა რე ბის ყვე ლა ზე სან დო და პო-
პუ ლა რულ ინ დი კა ტო რად მთლი ა ნი ში გა პრო დუქ ტის (მშპ) ზრდის ტემ პი გა ნი-
ხი ლე ბა და სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის გა დაწყ ვე ტი ლე ბაც, რომ მშპ-ის ზრდის 
ტემ პის და საჩ ქა რებ ლად სა გა და სა ხა დო რე ფორ მა გა ნე ხორ ცი ე ლე ბი ნა, უდა ვოდ 
დრო უ ლი იყო.

სა კა ნონ მდებ ლო სი ახ ლის გაცხ ა დე ბუ ლი მი ზა ნია ეკო ნო მი კუ რი ზრდის 
დაჩ ქა რე ბა და ბიზ ნე სის დაწყ ე ბი სა და გან ვი თა რე ბი სათ ვის ხელ საყ რე ლი პი-
რო ბე ბის შექ მნა. ფრან გი ფი ლო სო ფო სის მონ ტეს კი ეს აზ რით, სა ზო გა დო ე ბა ში 
არა ფე რი სა ჭი რო ებს იმ დენ ჭკუ ა- გო ნე ბას, რამ დე ნიც აუ ცი ლე ბე ლია იმ წი ლის 
გან სა საზღ ვრა ვად, რო მელ საც ხე ლი სუფ ლე ბა არ თმევს სა ზო გა დო ე ბის წევ რებს. 
სა გა და სა ხა დო კო დექ სში შე ტა ნილ ცვლი ლე ბას თან სდევს რამ დე ნი მე მნიშ-
ვნე ლო ვა ნი კითხ ვა, მათ შო რის, მო ახ დენს თუ არა ეს ტო ნუ რი მო დე ლი მშპ-ის 
ზრდის წა ხა ლი სე ბას და რა გა მოწ ვე ვე ბის წი ნა შე შე იძ ლე ბა დად გეს სა ქარ თვე ლო 
2017 წლი დან.

ამ კითხ ვებ ზე სა პა სუ ხოდ, პირ ველ რიგ ში, სა ინ ტე რე სოა თუ რა შე იც ვა ლა 
სა გა და სა ხა დო კო დექ სში. 

რო გორც მო ნა ცე მე ბი გვიჩ ვე ნებს (იხ. ცხრი ლი) მო გე ბის გა და სა ხადს სტა-
ბი ლუ რი წი ლი ეჭი რა ქვეყ ნის სა ბი უ ჯე ტო შე მო სავ ლებ ში და სა შუ ა ლოდ 11%-ს 
შე ად გენ და.
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მო გე ბის გა და სა ხა დი 2002-2015 წწ. და მი სი წი ლი სა ბი უ ჯე ტო შე მო სავ ლებ ში

 [წყა რო: სა ქარ თვე ლოს ფი ნან სთა სა მი ნის ტრო]

თე ო რი უ ლად, ეკო ნო მი კუ რი ზრდის მაჩ ვე ნე ბე ლი ზო მავს თუ რამ დე ნად 
იზ რდე ბა მშპ ამა თუ იმ ქვე ყა ნა ში, თა ვის მხრივ, მშპ ყვე ლა იმ სა ბო ლოო სა ქონ-
ლი სა და მომ სა ხუ რე ბის სა ბაზ რო ღი რე ბუ ლე ბა ა, რო მე ლიც იწარ მო ე ბა ქვეყ ნის 
შიგ ნით დრო ის მო ცე მულ მო ნაკ ვეთ ში. 

 მშპ-ში GDP = C + G + I + NX გამოიყოფა ოთხი შემადგენელი ნაწილი: 1. 
მოხმარება (C); 2. ინვესტიციები (I); 3. სახელმწიფო შესყიდვები (G); 4. წმინდა 
ექსპორტი (NNX).

სა გა და სა ხა დო რე ფორ მის არ სია ის, რომ მე წარ მე ებ მა არ გა და ი ხა დონ 
მო გე ბის გა და სა ხა დი, თუ კომ პა ნი ის შე მო სავ ლე ბის ინ ვეს ტი რე ბას მო ახ დე ნენ 
ბიზ ნეს ში, არ და ხარ ჯა ვენ ფულს სა მე წარ მეო საქ მი ა ნო ბის მიღ მა და არ გა წე-
ვენ სა მე წარ მეო საქ მი ა ნო ბის თვის დად გე ნილ წარ მო მად გენ ლო ბით ე.წ სადღ ე-
სას წა უ ლო ხარ ჯებს ნორ მა ზე მე ტად, არ შე ამ ცი რე ბენ ურ თი ერ თდა მო კი დე ბულ 
(ნა თე სა ვე ბი და სხვა ახ ლო ურ თი ერ თო ბის მქო ნე პი რე ბი) და ოფ შო რულ კომ პა-
ნი ებ თან სა ბაზ რო გა რი გე ბე ბით დად გე ნილ სა ბაზ რო ფასს, არ შე ი ძე ნენ უსა ბუ-
თოდ სა ქო ნელს ან მომ სა ხუ რე ბას, ნაკ ლე ბი სა ბაზ რო ურ თი ერ თო ბე ბი ექ ნე ბათ 
ოფ შო რულ და მო გე ბის გა და სახ დის გან გან თა ვი სუფ ლე ბულ პი რებ თან და სხვ.

 რე ფორ მის ში ნა არ სი გა მომ დი ნა რე ობს ეკო ნო მი კუ რი ზრდის თე ო-
რი ი დან და იმ კვლე ვე ბი დან, რომ ლე ბიც ჩა ტა რე ბუ ლა ეკო ნო მი კურ ზრდა სა 
და მთავ რო ბის ზო მას შო რის, ცხა დი ა, მთავ რო ბის ზო მა, რე ფორ მის შე დე გად 
მცირ დე ბა. სხვა თა ნა ბარ პი რო ბე ში სა ხელ მწი ფო ზო მის შემ ცი რე ბა, მშპ-ში გა-
მო იწ ვევს ეკო ნო მი კუ რი ზრდის დაჩ ქა რე ბას[1.გვ.44]. 
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„მმართველობა გან ვი თა რე ბის თვის (GG4G)“ კვლევა

ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ და ა ნონ სე ბუ ლი ეს ტო ნუ რი მო დე ლის მო გე ბის გა-
და სა ხა დის რე ჟი მის შე მო ღე ბა შე ფა სე ბუ ლი იქ ნა USAID-ის მიერ დაფინასებული 
პროექტის ფარგლებში - ,,მმართველობა განვითარებისთვის“ (G4). აღ ნიშ ნუ-
ლით, შე ფას და ეს ტო ნუ რი მო დე ლის სა გა და სა ხა დო რე ჟი მის შე საძ ლო მაკ რო ე-
კო ნო მი კუ რი შე დე გე ბი. ეკო ნო მის ტე ბის მი ერ შე მუ შა ვე ბულ იქ ნა ნე ოკ ლა სი კუ რი 
ეკო ნო მი კუ რი ზრდის ზო გა დი წო ნას წო რო ბის მო დე ლი. აღ ნიშ ნუ ლი კვლე ვის მი-
ხედ ვით, რე ფორ მას ექ ნე ბა მნიშ ვნე ლო ვა ნი შე დე გი, კერ ძოდ:

 რე ფორ მას აქვს ინ ვეს ტი ცი ე ბის წა მა ხა ლი სე ბე ლი ეფექ ტი. სა ფონ დო კა-
პი ტა ლი 1,5 წე ლი წად ში 3,23%-ით გა იზ რდე ბა. რე ფორ მა გა მო იწ ვევს წმინ და 
ინ ვეს ტი ცი ე ბის ზრდას. ეკო ნო მი კუ რი აგენ ტე ბი იმა ზე მეტს ჩა დე ბენ სა ინ ვეს ტი-
ცოდ, ვიდ რე აქამ დე; 

 და ახ ლო ე ბით 1,5 წე ლი წად ში, რე ა ლუ რი მშპ გა იზ რდე ბა 1,44%-ით; 
 სა ერ თო კერ ძო მოხ მა რე ბა გა იზ რდე ბა და ახ ლო ე ბით 0,85%-ით 1,5 წე-

ლი წად ში;
 რე ფორ მა გაზ რდის სამ თავ რო ბო ბი უ ჯე ტის წლი ურ დე ფი ციტს მაქ სი-

მუმ 3%-ით. ამას თან, სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დის 1 %-ით ზრდა და 1,25%-ით 
და მა ტე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბის გა და სა ხა დის გაზ რდა აღ მოფ ხვრის აღ ნიშ ნულ დე-
ფი ციტს. ახა ლი სა ბი უ ჯე ტო წო ნას წო რო ბის მი საღ წე ვად მთავ რო ბამ უნ და იფიქ-
როს ხარ ჯე ბის არ გაზ რდა ზე რე ფორ მი დან 2-3 წლის გან მავ ლო ბა ში;

 მიმ დი ნა რე ან გა რი შის დე ფი ცი ტი ცო ტა თი შემ ცირ დე ბა, კომ პა ნი ე ბის მი-
ერ დი ვი დენ დე ბის სა ქარ თვე ლო ში და ტო ვე ბით, გა მომ დი ნა რე რე ფორ მის სა ინ-
ვეს ტი ციო ეფექ ტი სა;

 რე ფორ მის შე დე გი და ახ ლო ე ბით 1,5 წე ლი წად ში გახ დე ბა ხელ შე სა ხე ბი. 
[4. გვ. 29].

კვლე ვის ავ ტო რე ბი ასე ვე მნიშ ვნე ლოვ ნად მი იჩ ნე ვენ დე მოკ რა ტი ი სა და 
სა კუთ რე ბის უფ ლე ბის დაც ვის დო ნეს, რად გან ეს ფაქ ტო რე ბი არსებითია საპ-
როგ ნო ზო რის კე ბის შე ფა სე ბი სას, თუმ ცა, გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია ისიც, რომ ეს-
ტო ნეთ ზე მე ტად ელას ტი კუ რია სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კა ისე თი რე ფორ მე ბის 
გა ტა რე ბა ში, რო გო რი ცაა შრო მი თი უფ ლე ბე ბი, მო ნე ტა რუ ლი თა ვი სუფ ლე ბა, 
ბიზ ნე სის კე თე ბის სი ად ვი ლე და ა.შ. ეს ტო ნე თი აღ ნიშ ნუ ლი მა ჩე ნებ ლე ბით სა ნამ 
მო გე ბის გა და სა ხა დის რე ფორ მას გა ა ტა რებ და, მნიშ ვნე ლოვ ნად ჩა მორ ჩე ბო და 
სა ქარ თვე ლოს დღე ვან დელ მზა ო ბას რე ფორ მი სად მი.
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საკანონმდებლო ცვლილებების დეტალები

რეფორმამდელი მოგების გადასახადი ითვალისწინებდა დაბეგვრის მარტივ 
მოდელს: შემოსავლებს - ხარჯები = დასაბეგრი მოგება * 15% = გადასახდელ 
მოგების გადასახადს.

რე ფორ მა არ ეხე ბა ფი ზი კურ პი რებს, მათ შო რის ინ დმე წარ მე ებს, ორ გა ნი-
ზა ცი ებს (სსიპ, აა იპ) და სა ფი ნან სო კომ პა ნი ებს ისე თებს, რო გო რი ცა ა: კო მერ ცი-
უ ლი ბან კე ბი, მიკ რო სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, სა დაზღ ვეო კომ პა ნი ე ბი, ლომ-
ბრა დე ბი. სა ფი ნან სო სექ ტო რი 2020 წლი დან გა და ვა აღ ნიშ ნუ ლი და ბეგ ვრის 
რე ჟიმ ზე.

ახალ მო დელ ზე ავ ტო მა ტუ რად გა და დის ყვე ლა იუ რი დი უ ლი პი რი, გარ და 
სა ფი ნან სო ბიზ ნე სი სა, მათ შო რის არა რე ზი დენ ტი კომ პა ნი ე ბის მუდ მი ვი და წე-
სე ბუ ლე ბე ბი.

ახა ლი მო დე ლის მი ხედ ვით, მო გე ბის გა და სა ხა დით და ბეგ ვრის ობი ექ ტია 
გა ნა წი ლე ბუ ლი მო გე ბა, რო მე ლიც სა წარ მოს მი ერ მის პარ ტნი ორ ზე დი ვი დენ-
დის სა ხით, ფუ ლა დი ან არა ფუ ლა დი ფორ მით ნა წილ დე ბა.

სა გა და სა ხა დო კო დექ სში შე ტა ნი ლი ცვლი ლე ბის მი ხედ ვით გა ნა წი ლე ბუ ლი 
მო გე ბა იყო ფა 4 ნა წი ლად:

1. გა ნა წი ლე ბუ ლი მო გე ბა
გა ნა წი ლე ბუ ლი მო გე ბა თა ვის მხრივ იყო ფა შემ დეგ ძი რი თად ნა წი ლე ბად:
ა) დი ვი დენ დის გა ნა წი ლე ბა ფუ ლა დი ან არა ფუ ლა დი ფორ მით;
ბ) ურ თი ერ თდა მო კი დე ბუ ლი პი რის გან სა ქონ ლის ან მომ სა ხუ რე ბის შე ძე ნა 

სა ბაზ რო ფა სის გან გან სხვა ვე ბუ ლი ფა სით;
გ) შე ღა ვა თი ა ნი და ბეგ ვრის მქო ნე ქვე ყა ნა ში (ოფ შო რე ბი) რე გის ტრი რე ბუ-

ლი პირ თან სა ქონ ლის შე ძე ნა ან რე ა ლი ზა ცია სა ბაზ რო სა გან გან სხვა ვე ბუ ლი ფა-
სით;

დ) სა წარ მოს მი ერ სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დი სა გან /მო გე ბის გა და სა ხა დი სა-
გან გა თა ვი სუფ ლე ბულ პირ თან გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ოპე რა ცი ა, თუ მათ შო რის 
და დე ბუ ლი გა რი გე ბის ფა სი გან სხვავ დე ბა მი სი სა ბაზ რო ფა სი სა გან. 

2. გა წე უ ლი ხარ ჯი ან სხვა გა დახ და, რო მე ლიც ეკო ნო მი კურ საქ მი ა ნო ბას-
თან და კავ ში რე ბუ ლი არ არის. ეს ხარ ჯე ბი ა:

ა) დო კუ მენ ტუ რად და უ დას ტუ რე ბე ლი ხარ ჯი;
ბ) ხარ ჯი, რომ ლის გა წე ვის მი ზა ნი არ არის მო გე ბის, შე მო სავ ლის ან კომ-

პენ სა ცი ის მი ღე ბა;
გ) მიკ რო ბიზ ნე სის სტა ტუ სის მქო ნე კომ პა ნი ი დან შე ძე ნი ლი სა ქო ნე ლი/ მომ-

სა ხუ რე ბა;
დ) ფიქ სი რე ბუ ლი გა და სა ხა დის გა დამ ხდე ლი სა გან სა ქო ნელ ზე/ მომ სა ხუ რე-

ბა ზე გა წე უ ლი ხარ ჯი;
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ე)  ფი ნან სთა მი ნის ტრის მი ერ დად გე ნი ლი წლი უ რი პრო ცენ ტის (24%) ფარ-
გლე ბის ზე მოთ სეს ხი სათ ვის გა დახ დი ლი პრო ცენ ტი;

ვ) სპე ცი ა ლუ რი სა ვაჭ რო კომ პა ნი ი სა გან უცხ ო უ რი სა ქონ ლის შე სა ძე ნად ამ 
სა ქონ ლის სა ბა ჟო ღი რე ბუ ლე ბა ზე მე ტი ოდე ნო ბით გა წე უ ლი ხარ ჯი;

ზ) შე ღა ვა თი ა ნი და ბეგ ვრის მქო ნე ქვე ყა ნა ში (ოფ შო რი) რე გის ტრი რე ბუ ლი 
პი რის, და მო გე ბის გა და სა ხა დი სა გან გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლი პი რის მი ერ გა მოშ-
ვე ბუ ლი სა სეს ხო ფა სი ა ნი ქა ღალ დის შე სა ძე ნად გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი გა დახ და; 
სა ხელ შეკ რუ ლე ბო ურ თი ერ თო ბი დან წარ მო შო ბი ლი პირ გა სამ ტეხ ლო ან /და სხვა 
ჯა რი მა, ავან სის გა დახ და, სეს ხის გა ცე მა ან /და ამ პი რის მი მართ არ სე ბუ ლი 
მოთხ ოვ ნის შე სა ძე ნად გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი გა დახ და;

თ) გა ცე მუ ლი სეს ხე ბი ფი ზი კურ პი რებ ზე, არა რე ზი დენ ტებ ზე, ოფ შო რულ 
არა რე ზი დენ ტებ სა და მო გე ბის გა და სა ხა დის გან გან თა ვი სუფ ლე ბულ პი რებ ზე;

ი) ზა რა ლი, რო მე ლიც წარ მო შო ბი ლია შე ღა ვა თი ა ნი და ბეგ ვრის მქო ნე ქვე-
ყა ნა ში რე გის ტრი რე ბუ ლი პი რი სათ ვის, აგ რეთ ვე ამ კო დექ სის შე სა ბა მი სად მო-
გე ბის გა და სა ხა დი სა გან გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლი პი რი სათ ვის მოთხ ოვ ნის უფ ლე ბის 
გა და ცე მით ან მოთხ ოვ ნის უფ ლე ბა ზე უა რის თქმით;

კ) არა რე ზი დენ ტის, აგ რეთ ვე ამ კო დექ სის შე სა ბა მი სად მო გე ბის გა და სა-
ხა დი სა გან გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლი პი რის კა პი ტალ ში შე ნა ტა ნის ან აქ ცი ის /წი ლის 
შე სა ძე ნად გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი გა დახ და;

ლ) არა რე ზი დენ ტის და მო გე ბის გა და სა ხა დი სა გან გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლი პი-
რის კა პი ტალ ში შე ნა ტა ნის ან აქ ცი ის /წი ლის შე სა ძე ნად გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი გა-
დახ და;

3. უსას ყიდ ლოდ სა ქონ ლის მი წო დე ბა/ მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვა ან /და ფუ ლა-
დი სახ სრე ბის გა და ცე მა;

მათ შო რის სა სა ქონ ლო- მა ტე რი ა ლუ რი ფა სე უ ლო ბის ან /და ძი რი თა დი სა-
შუ ა ლე ბის და ნაკ ლი სი;

4. სა გა და სა ხა დო კო დექ სით დად გე ნილ ზღვრულ ზე მე ტი ოდე ნო ბით გა წე-
უ ლი წარ მო მად გენ ლო ბი თი ხარ ჯი. 

სა გა და სა ხა დო კო დექ სის მი ხედ ვით და ი ბეგ რე ბა შე მო სავ ლის 1%-ზე მე ტი 
წარ მო ად გენ ლო ბი თი ხარ ჯი, ან კომ პა ნია თუ ზა რალ ზე ა, მა შინ გა და სა ხა დის გა-
დამ ხდე ლის ხარ ჯე ბის 1%-ზე მე ტად გა წე უ ლი წარ მო მად გენ ლო ბი თი ხარ ჯი [3. 
გვ. 20-89].

გარ და, აღ ნიშ ნუ ლი სა, არის შემ თხვე ვე ბი, რაც გა თა ნაბ რე ბუ ლია დი ვი დენ-
დის გა ნა წი ლე ბას თან. რე ფორ მის შე დე გად არ იც ვლე ბა გა და სა ხა დის გა ნაკ ვე თი 
და კვლავ 15% რჩე ბა.

რე ფორ მის შე დე გად იც ვლე ბა და სა ბეგ რი ოპე რა ცი ის სა ფუძ ველ ზე გა მო სა-
ან გა რი შე ბე ლი მო გე ბის გა და სა ხა დი შემ დე გი წე სით:

ცვლი ლე ბით გან საზღ ვრუ ლი 4 ტი პის და ბეგ ვრის ობი ექ ტი, ხო ლო თუ გან-
საზღ ვრუ ლია და სა ბეგ რი ობი ექ ტის სა ბაზ რო ფა სი, ამ შემ თხვე ვა ში სა ბაზ რო 
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ფა სი გა ყო ფი ლია 85/-ზე (ე.წ „აგროსვა“) და გამ რავ ლე ბუ ლია 15% - ზე. მა გა ლი-
თად, კომ პა ნი ას აქვს 100 ლა რი გარ თო ბის ხარ ჯი, რო მე ლიც და კავ ში რე ბუ ლი 
არ არის კომ პა ნი ის საქ მი ა ნო ბას თან, ამ შემ თხვე ვა ში გა და სახ დე ლი მო გე ბის გა-
და სა ხა დი შე ად გენს 17,64 ლარს ((100/0, 85)*15 %).

რე ფორ მის სი ახ ლეს წარ მო ად გენს მო გე ბის გა და სა ხა დის ჩათ ვლის შე მო-
ღე ბა ცალ კე ულ ოპე რა ცი ა ზე. გა მომ დი ნა რე იქე დან, რომ 2017 წელს კომ პა ნი ებს 
შე იძ ლე ბა გა დაჰ ყვეთ ბა ლან სზე გა უ ცე მე ლი დი ვი დენ დე ბი, კა ნონ მდე ბელ მა გა-
ით ვა ლის წი ნა აღ ნიშ ნუ ლი და სპე ცი ა ლუ რი ფორ მუ ლის სა ფუძ ველ ზე შე საძ ლე-
ბე ლი ა, 2008 წლი დან 2017 წლამ დე მი ღე ბუ ლი წმინ და მო გე ბი დან დი ვი დენ დის 
გა ნა წი ლე ბი სას, ამა ვე სა ან გა რი შო პე რი ო დე ბის მი ხედ ვით და რიცხ უ ლი და გა-
დახ დი ლი მო გე ბის გა და სა ხა დის თან ხის ჩათ ვლა. 

მსგავ სად და მა ტე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბის გა და სა ხა დის მო დე ლი სა, ცვლი ლე-
ბით, შე საძ ლე ბე ლია ჩათ ვლის გა კე თე ბა უცხ ო ეთ ში გა დახ დილ გა და სა ხად ზე და 
- წყა როს თან და კა ვე ბულ ან გა დახ დილ გა და სა ხა დის თან ხის. ასე ვე შე საძ ლე ბე-
ლია მო გე ბის გა და სა ხა დის თან ხის შემ ცი რე ბა ჩათ ვლის გა კე თე ბა შემ დეგ  სამ 
შემ თხვე ვა ში:

1. შე ძე ნი ლი სა სეს ხო ფა სი ა ნი ქა ღალ დის, კა პი ტალ ში მო ნა წი ლე ო ბის უფ-
ლე ბის (აქ ცი ის /წი ლის) ან მოთხ ოვ ნის მი წო დე ბის შე დე გად სა ან გა რი შო პე რი ოდ-
ში ანაზღ ა უ რე ბუ ლი თან ხა (ფაქ ტობ რი ვად მი ღე ბუ ლი თან ხა);

2. გა ცე მუ ლი სეს ხის /გა დახ დი ლი ავან სის დაბ რუ ნე ბუ ლი თან ხა ან გა დახ-
დი ლი ავან სის სა ნაც ვლოდ მი ღე ბუ ლი სა ქონ ლის /მომ სა ხუ რე ბის სა კომ პენ სა ციო 
თან ხა სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში;

3. სეს ხის დე პო ზი ტით უზ რუნ ველ ყო ფის გა უქ მე ბი სას, შე სა ბა მის სა ან გა-
რი შო პე რი ოდ ში სეს ხის ძი რი თა დი თან ხა.

აღ ნიშ ნუ ლი შემ ცი რე ბე ბის გა მო ყე ნე ბა ხდე ბა იგი ვე მო დე ლით: შე სამ ცი რე-
ბე ლი თან ხა/0,85*15 %.

დას კვნა 

მო გე ბის გა და სა ხა დი რე ფორ მამ დელ პე რი ოდ ში წარ მო ად გენ და ერ თ-ერთ 
რთულ გა და სა ხადს, რომ ლის ად მი ნის ტრი რე ბის თვი საც შექ მნი ლი იყო სპე ცი ა-
ლუ რი სი ტუ ა ცი უ რი სა ხელ მძღვა ნე ლო ე ბი (ე.წ მა ნუ ა ლე ბი), რე ფორ მის ძა ლა ში 
შეს ვლას თან ერ თად აუ ცი ლე ბე ლია შე სა ბა მი სი ცვლი ლე ბის შე ტა ნა აღ ნიშ ნუ ლი 
მი მარ თუ ლე ბით.

ცალ კე ულ შემ თხვე ვა ში, შე საძ ლე ბე ლია რე ფორ მამ გა მო იწ ვი ოს სა გა და სა-
ხა დო ტვირ თის გაზ რდა გა და სა ხა დის გა დამ ხდელ თა გარ კვე უ ლი წრი სათ ვის, 
მა გა ლი თად, ვი საც სა გა და სა ხა დო კო დექ სის შე სა ბა მი სად დარ ჩა გა მო უ ყე ნებ-
ლი ზა რა ლი, რაც შე იძ ლე ბა ეწი ნა აღ მდე გე ბო დეს სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის 
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94-ე მუხლს, რომ ლის მი ხედ ვი თაც სა გა და სა ხა დო ცვლი ლე ბა არ უნ და ზრდი-
დეს გა დამ ხდე ლის სა გა და სა ხა დო ტვირთს. აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე იმ 
გა დამ ხდე ლებს, რომ ლებ მაც არ აირ ჩი ეს 100%-ი ა ნი ძი რი თა დი სა შუ ა ლე ბე ბის 
გა მოქ ვით ვის უფ ლე ბა ან დაჩ ქა რე ბუ ლი ცვე თის მო დე ლი, ეკარ გე ბათ აკუ მუ ლი-
რე ბუ ლი ამორ ტი ზა ცი ა, რო მე ლიც უმ ცი რებ დათ მათ გა და სახ დელ თან ხებს, ან 
საქ მი ა ნო ბა რო მე ლიც ახა ლი რე ჟი მით და ბეგ ვრა დი გახ და ან შე ღა ვა თი აღარ 
ვრცელ დე ბა ასეთ ეკო ნო მი კურ საქ მი ა ნო ბა ზე [2. გვ. 17-18].

გა და სა ხა დის გა დამ ხდე ლე ბი არ არი ან მიჩ ვე უ ლე ბი მო გე ბის გა და სა ხა-
დის ყო ველ თვი ურ დეკ ლა რი რე ბას, რაც მო ითხ ოვს მნიშ ვნე ლო ვან ყუ რადღ ე ბას, 
რომ თა ვი აა რი დონ შეც დო მებს, შე სა ბა მი სად - სა გა და სა ხა დო ჯა რი მებს. მე ო რე 
მხრივ, დამ კვიდ რე ბუ ლი პრაქ ტი კის მი ხედ ვით, სა ბუ თე ბის შეგ რო ვე ბა ბი ზენ სის-
თვის სირ თუ ლეს წარ მო ად გენს, იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ თვის 30 რიცხ-
ვში გან ხორ ცი ე ლე ბულ ოპე რა ცი ა ზე შე იძ ლე ბა ვერ გქონ დეს დეკ ლა რი რე ბის 
სა ვალ დე ბუ ლო პე რი ოდ ში, მო მა ვა ლი თვის 15 რიცხ ვამ დე შე სა ბა მი სი სა ბუ თი 
აღ ნიშ ნუ ლი არ უნ და გა ნი ხი ლე ბო დეს და სა ბეგრ ოპე რა ცი ად, რა საც დეკ ლა რი-
რე ბის ინ ტენ სი ვო ბის შეც ვლა ხელს შე უწყ ობს და იმავ დრო უ ლად და უ ზო გავს 
დროს ფი ნან სის ტებს დეკ ლა რი რე ბის თვის, თა ვის მხრივ, მსოფ ლიო ბან კის ბიზ-
ნე სის კე თე ბის ინ დექ სში სა ქარ თვე ლო არ და ზა რალ დე ბა, შე სა ბა მი სად კა ნონ-
მდებ ლებ მა უნ და იფიქ რონ მო გე ბის სა გა და სა ხა დო დეკ ლა რი რე ბის თვი უ რი დან 
კვარ ტა ლურ ან წე ლი წად ში ორ ჯერ დეკ ლა რი რე ბა ზე გა დას ვლა ზე, რაც შე ამ ცი-
რებს და გა ა ად ვი ლებს დეკ ლა რი რე ბას და ად მი ნის ტრი რე ბა საც, ამას თან, ფის-
კა ლუ რად ის შე იძ ლე ბა ბი უ ჯე ტის თვის უფ რო მომ გე ბი ა ნი იყოს, რად გან სა გა და-
სა ხა დო დეკ ლა რა ცი ე ბის და ზუს ტე ბის ში ში გა დამ ხდე ლებს აქვთ, გა მომ დი ნა რე 
სა გა და სა ხა დო რის კე ბის მა ტე ბი სა.

რე ფორ მის შე დე გად მიკ რო ბიზ ნე სი, ფიქ სი რე ბუ ლი გა და სა ხა დის გა დამ-
ხდე ლე ბი და მთის კა ნო ნის შე სა ბა მი სად შექ მნი ლი სა წარ მო ე ბი შე და რე ბით მე-
ო რე ხა რის ხო ვან ბიზ ნეს სუ ბი ექ ტე ბად შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლონ, რად გან, მათ თან 
ბიზ ნეს გა რი გე ბე ბის დროს მო გე ბით და სა ბეგ რი ოპე რა ცია ჩნდე ბა. ამას თან, 
მცი რე ბიზ ნე სის წი ლი, მთლი ან ეკო ნო მი კა სა და და საქ მე ბა ში, გვა ფიქ რე ბი ნებს, 
რომ სა გა და სა ხა დო შე ღა ვა თე ბი მცი რე ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბას ყვე ლა ზე მე ტად 
ჭირ დე ბა, კითხ ვის ნი შანს აჩენს მთის კა ნო ნით გა ნა საზღ ვრუ ლი ბიზ ნეს შე ღა ვა-
თე ბის არ სე ბო ბა.

  შე სად გე ნია მო გე ბი სა და სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დის გან გან თა ვი სუფ-
ლე ბულ პირ თა რე ეს ტრზე ღია წვდო მა, რა თა ბიზ ნე სის თვის ცნო ბი ლი იყოს იმ 
პირ თა სტა ტუ სი, ვის თა ნაც ბიზ ნე სურ თი ერ თო ბის შე დე გად გა უზ რდის სა გა და-
სა ხა დო ვალ დე ბუ ლე ბებს. 

რე ფორ მის შე დე გად, ურ თერ თდა მო კი დე ბულ პი რებს შო რის გა რი გე ბე ბი 
და ოფ შო რებ ში არ სე ბუ ლი გა რი გე ბე ბის სა ბაზ რო ფა სით შე ფა სე ბის აუ ცი ლებ-
ლო ბა, აძ ვი რებს გა დამ ხდე ლის მი ერ სა გა და სა ხა დო ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შეს რუ-
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ლე ბის და სა გა და სა ხა დო ად მი ნის ტრი რე ბის ხარ ჯებს. ამას თან, სატ რან სფე რო 
ფას წარ მოქ მნე ბის დაკ ვნე ბის შედ გე ნა, სა ქარ თვე ლო ში აუ დი ტო რუ ლი კომ პა ნი ე-
ბის მი ერ ცოდ ნა ტე ვა დი, ინო ვა ცი უ რი და ძვი რი ა.

რე ფორ მის შე დე გად გა ი ზარ და ფი ნან სურ სტან დარ ტებ ზე ცოდ ნის მოთხ-
ოვ ნა, რაც პრობ ლე მებს შე უქ მნის ბი ზენსს, ბიზ ნეს გა ნათ ლე ბის არ სე ბუ ლი დო-
ნი დან გა მომ დი ნა რე.

ფუ ლის დრო ი თი ღი რე ბუ ლე ბი დან გა მომ დი ნა რე, ავან სე ბის დღგ-ით და-
ბეგ ვრა, რაც ეს ტო ნუ რი მო დე ლის ამოქ მე დე ბას თან ერ თად შე იც ვა ლა, გა დამ-
ხდე ლებს უძ ვი რებს ფულს დრო ში, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ავან სის და დას ტუ-
რე ბა მო მა ვალ ში ჩათ ვლის მი ღე ბის უფ ლე ბას უტო ვებს. 

რე ფორ მა, რო გორც აღი ნიშ ნა, სხვა თა ნა ბარ პი რო ბებ ში, გა მო იწ ვევს ეკო-
ნო მი კურ ზრდას, თუმ ცა, გა მომ დი ნა რე იქე დან, რომ მთავ რო ბამ გა დაწყ ვი ტა 
სა ბი უ ჯე ტო და ნა ხარ ჯე ბი არ შე ამ ცი როს და პი რი ქით, აქ ცი ზის გა და სა ხა დის 
ზრდით და ვა ლის აღე ბით აპი რებს სა ბი უ ჯე ტო დე ფი ცი ტის და ფარ ვას, სა ვა რა-
უ დოა რომ ეკო ნო მი კუ რი ზრდის ტემ პი არ გა იზ რდე ბა, გა მომ დი ნა რე იქე დან, 
რომ მთავ რო ბის ზო მა მშპ-სთან მი მარ თე ბით, რაც ეს ტო ნურ სა გა და სა ხა დო რე-
ჟიმს უნ და გა მო ეწ ვი ა, არ მცირ დე ბა. ამას თან, აქ ცი ზის ზრდა მომ ხა რე ბას (C) 
ამ ცი რებს, რაც მშპ-ის ზრდის ტემ პზე უარ ყო ფი თად მოქ მე დებს.

ამრიგად, მთავრობის მნიშვნელოვან საგადასახადო რეფორმას უნდა 
მოჰყოლოდა საბიუჯეტო რეფორმა მთავრობის ზომის მშპ-სთან ცვლილების 
თაობაზე, რაც, სხვა თანაბარ პირობებში, ეკონომიკურ ზრდას დააჩქარებდა, 
რადგან საგადასახადო და საბიუჯეტო სფერო ერთი მთლიანის, - ფისკალური 
პოლიტიკის ნაწილებია. თუმცა, რეფორმა საბიუჯეტო მიმართულებით არ 
განხორციელებულა, რაც ეკონომიკურ ზრდაზე უარყოფითად აისახება.
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Tax Reforms (Estonian Model) Impact on Economic Growth in Georgia
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 This ar  cle analyzes Georgia’s fi scal reform - Estonian corporate income tax 
model. It describes the features of the Estonian model; on the example of Estonian 
experience, explains expected economic and fi scal consequences of the reform, also, 
concentrates on the advantages and disadvantages of the model, including possible 
problema  c issues. Finally, it gives the recommenda  ons for further development 
of tax code of Georgia. 

 At the end of the analysis the ar  cle concludes, that the reform might not have 
that high impact on the economic growth as the Georgian government expects it to 
have.

Keywords: Estonian tax model; tax reforms in Georgia; economic growth in 
Georgia; Estonian corporate income tax model in Georgia 

JEL Codes: H20, H24, O40, O41



162

The conference – “Challenges of Globaliza  on in Economics and 
Business,” Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Faculty of 
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Teimuraz Beridze
Professor, Doctor of Economics
Dean of the Faculty of Economics and Business 

More recently the Faculty of Economics and Business, Ivane Javakhishvili Tbilisi 
State University conducted the Interna  onal Scien  fi c Conference – “Globaliza  on: 
Challenges in Economics and Business.” 

There was quite a wide circle of issues discussed: ranging from theore  cal 
aspects of globaliza  on to the risks associated with it. The circle of the conference 
par  cipants was quite impressive - Germany, Poland, Russia, the Bal  c States, 
Romania, Ukraine, Georgia.

The term “globaliza  on” is rela  vely new in scien  fi c literature, however, as a 
phenomenon, it existed almost all over the period of the XX century. Globaliza  on is 
characterized by a range of spectra (layers) - Globaliza  on in poli  cs, economy, social 
sphere and the other, but, globaliza  on in economy and educa  on (development 
of foreign trade among countries, crea  on of the World Trade Organiza  on, 
introduc  on of new technologies, transi  on of educa  on to universal standards) has 
fundamentally changed the face of the world and its dynamics.

The globaliza  on phenomenon has supporters and opponents: proponents 
believe that this process is objec  ve and inevitable, because nothing can resist the 
technical progress and economic development, and cri  cs believe that as a result 
of globaliza  on rich countries become richer, and for developing countries, poverty 
remains as a acute problem.

The question is: Where is the solution? As always, the truth is in the middle 
(aurea mediocritas - the golden mean) - The governments of the countries with 
economies in transition should pursue such policies (economic), which will allow the 
country (population) to find its place in the rich mosaic of the world economy.

saerTaSoriso samecniero konferencia
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

ekonomika da biznesi, 2017, 1,  gv. 162-176

ECONOMICS  AND  BUSINESS, 2017, 1,  pp. 162-176
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* * *
The Interna  onal Scien  fi c Conference was a  ended by up to 130 Georgian 

and foreign scien  sts- economists, including representa  ves of various countries 
and universi  es (Germany, Czech Republic, Poland, Latvia, Russia, Ukraine, Romania 
and other countries). 7 sec  ons worked at the conference:

Sec  on I - Theore  cal Economics, Macroeconomics, Econometrics;
Sec  on II - Microeconomics, Regional Economy;
Sec  on III - Economic and Social Sta  s  cs;
Sec  on IV - Interna  onal Economics, Economic History, Economic Policy;
Sec  on V - Interna  onal Business, Management, Marke  ng, Economic 

Informa  cs;
Sec  on VI - Finance, Banking, Accoun  ng and Audi  ng;
 Sec  on VII - Tourism and non-produc  on sphere.
The conference par  cipants presented the results of scien  fi c research; there 

was also an intensive exchange of views and experiences of scien  sts.
The plenary session was opened by the Dean of the Faculty of Business and 

Economics, Professor Teimuraz Beridze, who noted that “Georgia with its economic 
poten  al, territory is a small country, so the policy should be carried out in such a 
way that will allow Georgia to fi nd its own place in the global economic scales, which 
is not so simple.”

Welcome speeches were made by the mayor of Tbilisi, Professor David 
Narmania, Academicians Vladimir Papava and Avtandil Silagadze and others.

At the conference plenary session Academician Vladimir Papava presented 
an interes  ng report: “Precondi  on of retro-economics – necro-economic 
globaliza  on,” where the professor acquainted listeners with the new vision about 
necro-economics. The plenary session was addressed by: the Vice-President of 
the Interna  onal Academy of Business and Economics (IABE), Professor Marius 
Gavriletea (theme: “Avia  on risks and terrorism”), Elguja Mekvabishvili, Professor 
of TSU (theme: “Economic content of modernized authoritarianism: Georgia’s 
experience”), Igor Arefi ev, Professor of the Naval Academy of Poland (theme: 
”Predic  ons and assessment methods of transport enterprises’ fi nancial stability 
in the condi  ons of risks”), Nugzar Todua, Professor of TSU (theme: The infl uence 
of globaliza  on on the security of Georgia’s consumer market”) and Ma  hias 
Vogt, Professor of Zi  au-Görlitz University of Applied Sciences (theme: when did 
globaliza  on begin?”).

 The speakers discussed the current economic issues, global economic 
challenges, including the economic role of Georgia in the world, the main trends of 
economic development. The conference included virtually all the issues which are 
important for the economy in the last period.
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After the plenary session, conference participants continued their work in 
sections, where they presented interesting papers.

Sec  on I
Theore  cal Economics, Macroeconomics, Econometrics

Sec  on chair: Professor Elguja Mekvabishvili

In the fi rst sec  on the papers were presented from theore  cal economics, 
microeconomics and econometrics.

Academician V. Papava’s report was devoted to the extremely interes  ng and 
new problem of economic theory – the role of retro-economics in the globaliza  on 
of necro-economics. The speaker gave a reasoned explana  on of what is the reason 
for using mostly outdated technologies mainly in many poor countries’ economies 
which is why all these countries have retro-economy. The zombifi ca  on process of 
economy impedes its technological moderniza  on and the state’s role is extremely 
important in overcoming technological backwardness. 

Professor Yuri Ananiashvili discussed the LKS model of macroeconomic 
equilibrium based on Laff er-Keynesian synthesis, in which the joint demand and 
supply func  ons include the price level and the average tax rate explanatory 
variables. This approach within one general model allows the calcula  on of two 
par  cular LKSP and LKST versions. The presenter described the features of both 
models and showed that in the condi  ons of Laff er-Keynesian synthesis there is 
some correla  on between the price level and the tax level.

Elguja Mekvabishvili in his report analyzed the realized and ongoing 
moderniza  on stages and forms in the world. Special a  en  on was paid to the models 
of economic moderniza  on, poli  cal component of economic moderniza  on, in 
par  cular, the phenomenon of authoritarian modernism. In Georgia, on the basis of 
the analyses of nine-year experience of the government of “Rose Revolu  on” there 
was made a conclusion that it was the Georgian version of authoritarian modernism 
(model). It was shown the contradictory nature of the la  er, objec  ve and subjec  ve 
reasons for its failure.

 Professor George Bedianashvili spoke about culture in the context of 
globalization, as the country’s socio-economic development and business factor. 
The main attention was devoted to the system-conceptual model of culture. Using 
Hofstede’s quantitative characteristics of culture, he showed the ratio of theses 
indicators for Georgia with the analogous indicators of different countries. The 
speaker formulated the transformation directions of Georgia’s cultural values in the 
long run.
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 Professor Revaz Gvelesiani’s report was devoted to the important theoretical 
and methodological problem – the forma  on of specifi c framework condi  ons of 
economic order which was discussed in terms of the forma  on of macro-economic 
condi  ons of investment - (tax and spending policies, tariff  agreement, fi xa  on of 
salaries and salary structures by partners, monetary policy, interest rates and so on).

Professor T. Verulava considered human health as an important factor for 
economic growth; he stressed the successes achieved in the last 25 years in 
Georgia’s health care system and also discussed about some of the problems. The 
speaker considered it expedient to support the development of the primary system, 
to follow the recommenda  on of the World Health Organiza  on in reference to the 
state health care costs.

 Doctor Marina Tabatadze’s report was devoted to the issues of state poli  cal 
strategy in the condi  ons of economic instability. He considered the state’s 
economic func  ons in the period of unstable development, government strategies 
of crisis preven  on, economic mechanisms for func  oning of the state management 
system, the role of society in the process of development and its transforma  on in 
the condi  ons of economic liberaliza  on.

Dzotsenidze, Doctor of Economics, talked about the role of public goods in 
the collec  ve decision-making process and about various aspects of the state’s 
economic policy in regard to public goods. 

Nino Zurashvili, doctoral student of TSU, made presenta  on about the analysis 
of real estate in Tbilisi.

The foreign guest professor Lev Jakobson in his report touched on the 
assessment of experts’ role in the Russian Federa  on in establishing economic 
policy. The speaker stressed that the technocra  c approach to the problem prevails 
currently, which in his opinion, is inconsistent and irra  onal decision-making risk. 
The foreign par  cipant of the conference - Professor Natalia Makasheva discussed 
the problem exis  ng on the boundaries of philosophical, theore  cal economics 
and economic history – famous Russian economist’s, Tugan-Baranovsky’s eff orts 
to combine the ra  onal vision and Kan  an impera  ve, through which it sought to 
create ethical grounds of poli  cal economy.

 
Sec  on II

Microeconomics, Regional Economy
Sec  on Chair: Professor broadcast Kharaishvili

The sec  on included 10 presenta  ons and 13 speakers. The reports referred 
to several topical issues: 1. compe   veness and compe   on, the role of clusters 
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in the increase of compe   veness; 2. Economic and fi nancial challenges of the 
development of agribusiness in the condi  ons of globaliza  on; 3. Globaliza  on and 
regional economic problems.

Par  cipants of the sec  on were mainly from the Faculty of Economics and 
Business, TSU, professors from the Departments of Microeconomics, Marke  ng, 
Management, Economic Policy, Finances and Banking; there were also invited guests 
from the Avia  on Ins  tute of Georgia. The ar  cles presented at the session involved 
quite diverse issues and problems. The sec  on was represented by the following 
reports: Intellectual property in Georgia (Damenia N.), Social Entrepreneurship 
in Georgia: Problems and Prospects (Erkomaishvili G., Paresashvili N.), Family 
Farm’s Contemporary Prac  ce in the EU countries and Its implica  ons for Georgia 
(Natsvlishvili I.), The Current State of Agro-Food Market in the World and in 
Georgia (Okruashvili N., Seturi M.), Clusters Role and Importance in the Increase 
of Company’s Compe   veness (Samchkuashvili N.), Concessions in the Transport 
Sector (Sukhitashvili I., Imedashvili G.), The Main Trends in Agribusiness Opera  on 
and the Financial System in Georgia (Lu  dze T.), The Poten  al of Farming Scales 
Growth in Georgia (Chavleishvili M.), S  mula  on Programs for the Export of the 
Georgia Agriculture Products and their Eff ec  veness (Kharaishvili E., Saghareishvili 
N.).

At present, the great importance is a  ached to the provision of popula  on 
with adequate quan  ty and quality of agricultural products. In the condi  ons of 
globaliza  on the changes taking place in the world’s agricultural market have direct 
refl ec  on on individual countries, including Georgia’s local market situa  on. has 
direct consequences for the world agricultural market changes. Globaliza  on is the 
most important feature, which is directly linked to the planet’s survival impera  ve – 
the necessity for provision of people with food. The researchers assessed a variety 
of problems in this regard. Special a  en  on was paid to the role of interna  onal 
trade in developing countries. In this respect, the two alterna  ve strategies were 
discussed: 1. s  mula  on of exports; 2. Import replacement. They also evaluated 
the replacement policy of agricultural products import with the increase of local 
produc  on and made conclusions about the forma  on of posi  ve trade balance on 
the basis of the increase of local produc  on and s  mula  on of export. Based on 
local as well as foreign countries experience there were presented interes  ng visions 
about op  mal scales of farming and advantages of small and large-sized farming. 

Scientists shifted their focused to the cluster strategy with respect to the 
regional development and assessed it as a necessary methodological tool in the 
regional development planning process. The analysis of the existing situation of social 
entrepreneurship in Georgia and factors hindering its development represented 
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the novelty. There was proposed the idea about the creation of social agricultural 
cooperative.

In the conditions of globalization it became clearly necessary for state objects 
commercialization to attract investments. For solving the noted problem, in many 
cases, governments used the concession agreement instead of privatization. The 
speakers presented the noted topical issue in the example of transport facilities, 
evaluated the positive and negative sides of the concession in detail. 

On the basis of the reports the sec  on formulated two types of recom-
menda  ons: 1. for governmental bodies and 2. for private sector.

In general, the conference, especially the sec  ons of “microeconomics, regional 
economy worked frui  ully. In addi  on to the urgent problems which researchers 
shared with each other and off ered recommenda  ons for their solu  on, there 
were interes  ng mee  ngs with foreign scholars. In par  cular, I want to men  on 
the mee  ng with the professors from Brno University, the Czech Republic: Iveta 
Simerova (Deputy Dean in Interna  onal Rela  ons), Aliona Kosmanova (Deputy Dean 
in Scien  fi c Field) and Petr Nemecek; this mee  ng was held at the Department of 
Microeconomics. During the business mee  ngs with them both sides noted that it 
was necessary to fi nd ways for coopera  on with universi  es of Brno and European 
countries in scien  fi c programs as well as in expansion of students exchange 
programs with the goal of improving teaching quality.

Sec  on III
Economic and Social Sta  s  cs

Sec  on Chair: Professor Simon Gelashvili

11 papers were submi  ed to the sec  on; out of them 7 speakers made 
their presenta  ons. These are: Globaliza  on from the Sta  s  cal Point of View 
(Mindorashvili M.); The Main Direc  ons for the Perfec  on of the Criminal Sta  s  cs 
Methodology in Georgia (Abesadze N., Mchedlishvili L.); Japan’s Contribu  ons to the 
Global Environment Sta  s  cs (Gelashvili S.); The Russian Market Prospects and Trends 
for Georgia a  er the embargo (Marshava K., Dzebisauri L.); Pre-school Educa  on – 
the Zero Level of the Interna  onal Standard Classifi ca  on of Educa  on (Charekishvili 
L.); Social Media – A Reliable Indicator of Predic  on? (Gigineishvili N.); Informa  on 
Sources of Migra  on and Migra  on Indicators (Kinkladze R., Kurashvili G.).

The presenta  ons made at the sec  on aroused a great interest of the conference 
a  endees because each of them included both theore  cal and applied innova  ons. 
Par  cularly interest was aroused by the following reports: “Globaliza  on from the 
Sta  s  cal Point of View,” which emphasized the posi  ve aspects of globaliza  on 
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and at the same  me the hidden risks, par  cularly in economy. Because of this, 
offi  cial sta  s  cs is forced to revise the exis  ng systems of na  onal accounts, data 
collec  on and compila  on for measuring domes  c economy. Also, interes  ng was 
the report “Japan’s Contribu  on to the Global Sta  s  cal Environment,” in which 
there was presented the role of the Sta  s  cal Ins  tute for Asia and the Pacifi c - the 
United Na  ons only interna  onal ins  tu  on established in Japan, in qualifi ca  on 
eleva  on of sta  s  cians in diff erent countries. The noted ins  tute makes a great 
contribu  on to the development of the theory and prac  ce of sta  s  cs worldwide. 
The report: “Social Media – A Reliable Indicator of Predic  on?” aroused a broad 
discussion. The speaker stressed the importance of digital media in the modern 
process of globaliza  on, which has become one of the leaders in the industry. An 
interes  ng example was given of the ac  vity of poli  cal par  es in the virtual space. 
Also, there was an interes  ng and broad discussion about the report: “The Main 
Direc  ons for the Perfec  on of the Criminal Sta  s  cs Methodology in Georgia.” 
It discussed the indicators system of the sta  s  cs of criminal cases according to the 
fi rst instance courts and the issues of the perfec  on of legal sta  s  cs considering the 
recommenda  on of The European Commission for the Effi  ciency of Jus  ce (CEPEJ).

On the basis of the reports presented at the sec  on there were made theore-
 cal-methodological and specifi c prac  cal recommenda  ons, which were submi  ed 

to the Organizing Commi  ee.

Sec  on IV
 Interna  onal Economics, Economic History, Economic Policy

Sec  on Chair: Academician Avtandil Silagadze

The interna  onal scien  fi c conference which was conducted on the ini  a  ve 
of the Faculty of Economics and Business was well organized. The conference was 
focused on the most relevant problem – strengthening of economic researches in the 
light of globaliza  on. Interes  ng research results were presented at the conference 
by Georgian and foreign scien  sts, and promising young researchers. Preliminary 
publica  on of reports made the conference more a  rac  ve.

Sec  on IV included the following reports of the scholars and economists: 
“Social and Economic Aspects of the Georgia-EU Rela  ons (N. Akhvlediani); 
Liberaliza  on and Integra  on of Georgia’s Foreign Economic Ac  vi  es As the Key 
to the Country’s Economic Development” (Kh. Berishvili); “Euro-Atlan  c Values” 
(Sh. Veshapidze, M. Darbaidze, T. Beridze); “Free Industrial Zones in Georgia and 
Interna  onal Experience” (G. Menapire); “The Impact of FDI on Economic Growth 
(Case of Georgia)” (D. Sikharulidze); “Historical Aspects of European Integra  on” 
(R. Putkaradze); “The Analysis of Georgia’s Foreign Economic Ac  vi  es in 2015: 
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Opportuni  es and Challenges” (G. Gaganidze), “The Problem of Georgia’s Export 
Compe   veness in the Condi  ons of Globaliza  on” (L. Korganashvili); “Transna  onal 
Corpora  ons and Technologies Interna  onal Transfer” (Sh. Shaburishvili); “Global 
Compe   on and Successful Strategy” (E. Julakidze) and others.

According to the views expressed in the reports: in globalized economy, the 
priority should be given to the liberal approaches, in some cases, it is necessary to 
use a protec  on policy; European integra  on is a priority for Georgia; studies of the 
Euro-Atlan  c values should be deepened; The government needs to encourage the 
produc  on of export products, as well as the a  rac  on of foreign investment. To 
this end, to our country it will be useful to put “free economic zones” into opera  on 
swi  ly; complete analysis of Georgia’s foreign economic ac  vi  es is always valuable, 
and so forth.

The process of plenary and sec  onal works showed the Conference produc-
 vity. Interes  ng recommenda  ons were formulated in summarizing the results; 

specifi cally, the Georgian government should develop a concrete plan of measures (by 
years) sta  ng the date and level when Georgia’s indicators of economic development 
approximate to the “average European economic integra  on indicators,” which 
provides the country’s membership in the European Union.

Sec  on V
Interna  onal Business, Management, Marke  ng, Economic Informa  cs

Sec  on Chair: Professor Nugzar Todua

The sec  on included 22 presenta  ons: The Essence of the Project of 
Economic Produc  on (Lean produc  on) and Its Impact on the Increase of Company 
Compe   veness (Dudauri T.); Na  onal Iden  ty and Country’s Branding in the Global 
System (Tandilashvili A.); The Main Aspects of the Forma  on of Legal Environment 
at the Georgian Food Market (Todua N., Mgebrishvili B., Urotadze E.); Virtual/
Cryptographic Currency Bitcoin and Prospects for Its Introduc  on in Georgia 
(Kalandadze L.); An  -crisis PR (Kobalava M.); Importance of Emo  onal Intelligence 
in the Achievement of Success (Maisuradze T.); The System of State Support in 
Small and Medium-sized Businesses (Maisuradze R.,); Op  miza  on and Perfec  on 
of Informa  on Streams in Organiza  on in the Case of the “Georgian State Electric 
System” (Machi  dze M., Davitaia Sh.); S  mula  on of Construc  ve Behavior in 
Confl ict Situa  ons (Nikvashvili M.); The Eff ects of Foreign Direct Investment in the 
economy of the host country (the case of construc  on business in the Autonomous 
Republic of Ajara) ((Zhorzholiani T.); The Global Tendency of Business Virtualiza  on 
and Related Organiza  onal Problems (Ramishvili B.); Mul  -Vector – The Catalyst of 
Georgia’s Economic Growth (Samadashvili U.); Increase of Eff ec  veness of Customs 



Interna  onal Scien  fi c Conference

Through the Automated System of Risk Management (Seturidze R.); The Essence of 
Virtualiza  on Technology, Features and Prospects of Use in Georgia (Sichinava D., 
Gognadze T.); Natural Resources – A Contribu  ng Factor in the Forma  on of Business 
Technological Environment (Kadagishvili L); Management Quality and Its Impact on 
the Public Sector (Keshelashvili G.); Strategy for Georgia’s Innova  ve Development 
(Kutateladze R., Kutateladze K.); Culture as a “Percep  on of Knowledge” and Its 
Impact on Interna  onal Business (Shengelia T.); From Self-management Theory 
To Prac  ce: The Principles of Career Planning and Crea  on (Shikhashvili G.); Social 
and Ethical Aspects of Marke  ng (conceptual overview) (Jashi Ch., Jangulashvili T.); 
Master Students Self-management Peculiari  es in Georgia (Kharadze N., Gulua E.); 
Importance of the Development of Emo  onal Intelligence in Business (Kharkheli M., 
Morchiladze G.).

The works discuss the factors infl uencing the development of business in 
Georgia in the condi  ons of globaliza  on; analyze those major trends that are 
characteris  c of Georgian companies involved in the process of interna  onaliza  on. 
Based on the generaliza  on of the key fi ndings given in the works it can be formulated 
the following important conclusions:

There are shown opportuni  es for introduc  on of the concept of economic 
produc  on and undue cost-cu   ng in the Georgian companies which ensure global 
compe   veness. Special a  en  on is paid to the forma  on of the country’s image 
in the global environment, characteris  cs of the infl uence of posi  ve image on 
iden  fi ca  on features and compe   ve advantages. In the context of associa  on 
with the EU the most important factor is considered the introduc  on of European 
standards in the sphere of food market regula  on. Therefore, the food business 
is described in rela  on to the process of legal acts crea  on and ac  va  on. From 
this point of view, the emphasis is shi  ed to the issues of labeling and consumers’ 
provision with informa  on. Noteworthy is the fact that Bitcoin-technologies in 
Georgia are at an early stage of development. However, the trend of globaliza  on and 
Internet-sales are expected to bring Bitcoin’s rapid spread in Georgia. Accordingly, 
the use of a Bitcoin business will become increasingly signifi cant.

There are presented the management mechanisms for the formula  on of an  -
crisis strategy, as well as the main criteria that determine the quality of employees’ 
work, team spirit, fl exibility and other quali  es with which their employment for 
the organiza  on will be frui  ul. There is assessed the current state of small and 
medium entrepreneurship as well as the interna  onal experience in support of 
small and medium business and programs and projects implemented in Georgia. 
There is formulated the communica  on role in the development of organiza  on, 
communica  on fl ows and proposed the necessary technology for their op  miza  on. 
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In the context of virtualiza  on there is discussed the role of human factor in 
organiza  ons. Special emphasis is shi  ed to those important direc  ons of prac  cal 
self-management such as the issues of career planning and crea  on.

The prerequisite for business development in a country is foreign direct 
investment infl ows. With this in mind, there is discussed the impact of foreign 
direct investment on Georgia’s economic growth and the problems rela  ng to 
foreign direct investment infl ow. There is grounded the objec  ve necessity for 
accelera  on of economic growth in order to emerge from poor condi  ons exis  ng 
in the Georgian economy. The main direc  on of Georgia’s economic development is 
considered an eff ec  ve implementa  on of the commitments within the agreement 
with the European Union and ac  vi  es at the diversifi ed interna  onal market. On 
the basis of the analysis and generaliza  on of exis  ng theore  cal approaches about 
the impact of cultural rela  ons on interna  onal business there is given a reasoned 
argument for the necessity of transi  on from the sta  c measurement of culture to 
the dynamic construc  on - “percep  on of knowledge” refl ec  ng the reality. 

There are formulated the virtualiza  on aspects of so  ware and hardware 
components of the informa  on systems, their main advantages and disadvantages, 
there is jus  fi ed the prospects of the implementa  on of virtualiza  on in the sphere 
of Georgia’s educa  on. There is shown the role of the automated system of risks 
management in the perfec  on of customs management system. Various mee  ngs 
held between Georgia and the EU member states will help to improve the sharing 
of experience of foreign countries, which will guarantee the customs management 
effi  ciency.

There are analyzed the issues of the system for public sector reforma  on and 
eff ec  ve public management. There is studied the role of Georgia’s natural resources 
in the forma  on of business technological environment. There is given a conceptual 
overview of the issues about the social marke  ng, corporate social marke  ng and 
corporate social responsibility and the importance of their prac  cal implementa  on. 

There are established the basic trends and problema  c issues which exist with 
regard to the use of budget. There are studied the main challenges and formulated 
recommenda  ons in order to get a full-bodied work force for the country. It is also 
shown the importance of the development of emo  onal intelligence as managers, 
as well as their subordinate staff .

Prac  cal implementa  on of the fi ndings and recommenda  ons will help 
to increase the compe   veness of local fi rms and their ac  ve involvement in the 
process of interna  onaliza  on, which will ensure the success of Georgian business.
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Sec  on VI
Finances, Banking, Accoun  ng and Audi  ng

Sec  on Chair: Associate Professor Mikheil Chikviladze

The sec  on included 25 presenta  ons. Twenty presenters (among them 4 
professors, 14 associate professors, 2 doctoral students) par  cipated in the sec  on 
work (reports, discussions). Regarding the topics presented at the sec  on it should 
be noted that broad and interes  ng discussions were held in between reports. In 
working of the sec  on it became clear that this conference is not only of theore  cal 
nature, but also has considered the ways of solving many pressing prac  cal problems 
in our country and relevant ministries and agencies should react to them in a  mely 
manner; specifi cally, Professor Akaki Gabelaia, Doctor of Physical and Mathema  cal 
Sciences, presented a very important study at the sec  on. The study refers to the 
forecas  ng problem of Georgia’s consolidated budget revenue. He carried out the 
analysis of the dynamics of the own revenue of Georgia’s consolidated budget for 
2002-2015 years; there are obtained respec  ve base models and through these 
models there are found the forecast es  ma  on of the main indicators for 2016-
2018 years. Based on the study there is assessed the impact of the introduc  on 
of the so-called Estonian model on the noted indicators. There are made forecast 
evalua  ons of the incomes to be received from the consolidated budget’s total 
(own) revenue and the profi t tax; I think that submission of this material in full form 
to the Ministry of Finance will yield a proper result. The Department of Accoun  ng 
and Audi  ng, Faculty of Economics and Business, TSU, ac  vely par  cipated in 
the sec  on work. The a  en  on was paid to the solu  on of painful issues (in the 
presented theme “new model of revenue recogni  on - the price form 15-proceeds 
contracts”); namely, Associate Professor Nadezhda Kvatashidze and the senior 
lecturer of the same department Zeinab Gogrichiani in their report stressed 
the issue of “the price from 15 proceeds contract,” which was jointly developed 
by the Interna  onal Financial Repor  ng Council and the US Financial Accoun  ng 
Standards Board. The standard will come into force from 2017 and will replace the 
Interna  onal Accoun  ng Standards (IAS). The new standard will replace many of 
the methods and  ming of the recogni  on of many spheres’ revenues, par  cularly 
in the construc  on, telecommunica  ons (mobile networks, cable) licensing (media 
sector, science, franchising), a lot of property, so  ware and so forth. They expressed 
concern that the standards and the tax code are not in compliance with each other 
and the main part of entrepreneurs has a complete misunderstanding, since, to date 
there is not a clear and legal vision of how to direct a report. The sec  on considered 
that it was expedient to promptly no  fy the Ministry of Finance about the immediate 
solu  on of this problem in order to make an appropriate decision on preven  ng this 
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misunderstanding, no later than 2017.
Associate Professor Murad Narsia’s report – Audi  ng, New Challenges in the 

Field of Public Procurements” aroused a very broad discussion at the sec  on. As the 
speaker noted, the law adopted by the Georgian government in 2012 on “Accoun  ng 
and Audit of Financial Statement,” has led businessmen and auditors to a dead end 
with respect to accoun  ng. Therefore, the sec  on concluded that the accoun  ng, 
repor  ng audit oversight authority, which was created by the noted law, along with 
the State Procurement Agency, professional organiza  ons, should take appropriate 
and decisive measures with the goal that the state procurement organiza  ons as 
well as auditors will not allow breaches and viola  on because of imperfect legisla  ve 
acts. The relevant norma  ve act requires immediate improvement. 

Doctoral student of the Department of Banking, the Faculty of Economics 
and Business, TSU, Levan Kalandadze in his report: “Virtual Cryptographic Currency 
Bitcoin and Prospects for Its Introduc  on in Georgia” presented interes  ng 
recommenda  on and sugges  ons. The appearance of Cryptographic currency 
Bitcoin and the growth of its populariza  on set the central banks new objec  ves. At 
the sec  on the noted issue became the subject to wide discussion.

At the sec  on a great a  en  on was paid to the report on the topic – “The Study 
of Compe   on in the Banking Sector Through the Indirect Method,” presented by 
Lasha Beridze, doctoral student of Shota Rustaveli Batumi State University. The 
calcula  ons of the shares of the largest commercial banks and scien  fi c conclusions 
have occupied a signifi cant part in this report. The noted study is so important that 
it will be of great help to the “Bank Republic,” “TBC Bank,” “Bank of Georgia,” Liberty 
Bank and other banks’ respec  ve services to solve specifi c problems.

Sec  on VII
Tourism and non-produc  on sphere

Sec  on Chair: Professor Joseph Khelashvili

The sec  on included 22 reports presented by the Georgian, German, Polish 
and Lithuanian scien  sts.

Of the presenta  ons special a  en  on was paid to the report on the topic: The 
Added Value of Exports in Central and Eastern European countries,” presented by 
the Polish scien  st Ambroziak Lukasz.

In the condi  ons of globaliza  on, the geography of interna  onal division 
expands rapidly. As a result, the number of those products and services grows, 
which are produced in a number of involved countries. Moreover, the same country 
may take part at the various stages of the process.

In such circumstances, it becomes diffi  cult to determine the export’s value-
added sources through tradi  onal sta  s  cal methods in the countries par  cipa  ng 
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in the produc  on. The author made the adapta  on of the “consump  on-produc  on” 
model to the noted process in order to determine the value-added exports. The 
method has been tested on the example of Eastern and Central European region.

The study found that as a result of the noted region’s integra  on into the 
European economy in the of 1995-2011 years, the member country’s export 
revenues increased signifi cantly and this increase was mainly due to the increase 
in value-added products and services that were imported in the region from other 
countries.

Georgia, which is on its way to European integra  on, the study of the noted 
issue is undoubtedly important. It is par  cularly important with respect to the 
tourism industry where the share of this fi eld in the country’s total exports exceeds 
of 36%. Besides, there is not determined the role of foreign companies products 
and services in the export of tourist services. As the development of tourism is 
recognized as the country’s economic policy priori  es, the importance of the noted 
issue will increase in the future. 

Nana Katsitadze’s (Associated Professor of the Faculty of Economics and 
Business) report on the “Prospects for the MICE Tourism Development in Georgia” 
is also noteworthy. This type of tourism, which includes trips to the business and 
cultural events with the aim of a  ending and par  cipa  ng in them, represents a 
priority for the development of this sector in the face of globaliza  on, and especially 
considering the processes of Georgia’s integra  on into Europe. The author noted 
the expected results of the MICE tourism development in Georgia: Intensifi ca  on 
of trade and economic rela  ons, distribu  on of educa  on and professional 
development, development of high level infrastructure for tourism, balancing 
of the seasonality problems in the tourism industry, the revenue growth and the 
sustainable development of tourism, which at the current stage is being introduced 
as the interna  onal standard all over the world. The informa  on collected and 
analyzed by the author convincingly proves the necessity of development of this 
industry and crea  ng the precondi  ons for further research, which can be described 
as one of the most urgent and important direc  ons for scien  fi c study of the country.

In the work of the tourism sec  on it should also be noted the report Revaz 
Getsadze, doctoral student of the faculty of Economics and Busines, on the topic of 
the country’s so called sovereign ra  ngs. The growth of tourism industry is essen  ally 
related to foreign investment, and the investment cost - to the country’s sovereign 
ra  ng. The speaker considered the world’s three leading ra  ng companies methods: 
(Standard & Poor’s, Fitch Ra  ngs and Moody’s), with regard to the 10 countries 
(Austria, Belgium, Finland, France, Greece, Ireland, Italy, the Netherlands, Portugal 
and Spain), as well as the ra  ngs variability in crisis and post-crisis periods. As a 
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result of the conducted research, the author expressed his opinion on the genesis 
of ra  ngs changes and the major factors. Concerning the further growth plans of 
tourism industry, the study of these aspects with respect to hotel investment is of 
par  cular importance. 

The sec  on included other interes  ng and important topics that are related to 
the improvement of the regula  on of tourism, the country’s urban and rural regions 
comprehensive development according to the Latvian model and other issues.

In discussions with foreign guests Professor Joseph Khelashvili reviewed the 
issue of se   ng up a real estate investment trust, underlined the specifi cs of the noted 
trust and importance of its development in Georgia. In regard to the specifi ca  on it 
was said, that this trust is intended for mobiliza  on of small savings exis  ng in the 
country in the large-scale investment projects of real estate. In Georgia, where more 
than 95% of the bank deposits are less than 5000 Lari, each of such savings can not 
be used as a resource for investment. In addi  on, mobiliza  on of these deposits in 
the Founda  on of tens of millions Lari will enable them to become co-investor of 
real estate and likely to get more benefi ts from these funds than taking them from 
passive deposits. It was noted that a high likelihood of ge   ng benefi ts is condi  oned 
by the rela  vely high liquidity of real estate and obliga  on of the noted status trusts 
to distribute 90% of profi ts in the form of dividends. Objects for investment may 
be hotels, hospitals, warehouses, large shopping centers, residen  al and offi  ce 
buildings. Moreover, such trusts in the UK should have at least three real estates and 
the value of each of them should not exceed 40% of the value of the total package. 
This approach reduces the risk of investments through their diversifi ca  on.

Three addi  onal circumstances were stressed in respect to the credibility of 
ge   ng revenues. First, stable func  oning of the hotel facili  es will be contributed 
by the boom in the tourism industry in Georgia, with par  cular a  en  on paid from 
the government too. Second, considering the broad involvement of people in such 
funds, employers of offi  ce buildings could become state ins  tu  ons, which will 
guarantee a stable income. Finally, according to the prac  ce in Western countries, 
the noted trusts incomes are exempt from profi t tax. This increases the amount of 
the dividends, which is the subject to taxa  on.

The discussed trust revenues are distributed among mul  ple shareholders of 
the founda  on. Such distribu  on is contributed by the prac  ce accorded in Western 
countries, where the public trust fund prohibits the possession of controlling 
package by any one entity (shareholder). It was noted the US example, where one 
shareholder’s maximum quota is 15%. Thus, the introduction of the trust will help 
the country to overcome the acute problem – population’s middle-income class 
expansion.
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The guests noted that these trusts are only now beginning to be introduced in 
central and eastern European countries and Georgia may become a model country 
in this respect. It was also noted that at the ini  al stage it may be formed a limited 
liability company and then it can develop into a joint stock company. It was also said 
that it was needed to ini  ate the relevant legisla  on for such trust.

The par  cipants of the discussions unanimously agreed that the study of these 
issues and recommenda  ons for the Parliament and the government ought to be 
carried out at the Faculty of Economics and Business. In evidence of this it was said, 
that the Faculty contains economics, business and tourism areas, has adequate staff  
resources in this direc  on has academic and prac  cal work experience. It meant the 
ar  cles and monographs published on the noted subject in 2015-2016, the Faculty 
professors working prac  cal experience in fi nance, banking, sta  s  cs and investment 
funds, including the Minister of Finance, Priva  za  on Minister, Chairman of the 
Department of Sta  s  cs and the Partnership Fund Execu  ve Director posi  ons.

At the summarizing mee  ng, which was held at the end of the sessions, all the 
chairs of the sec  ons highly evaluated the work of the interna  onal conference. 
Each of them expressed the gra  tude towards the leadership of Ivane Javakhishvili 
Tbilisi State University’s, Faculty, administra  on and the organizing commi  ee 
for conduc  ng the well-planned and organized conference. It was also noted that 
conduc  on of such representa  ve forums is of the very great importance to the 
university, as the main core of economists gathers in the university space, therefore, 
the university must be the main center for the improvement of the country’s current 
economic situa  on and for formula  ng the issues about modern concepts of 
development. Co-par  cipa  on of foreign colleagues in the discussion of a number 
of scien  fi c and educa  onal issues increased the importance of the conference. The 
Faculty authori  es arranged their mee  ngs with various professors of the faculty, 
where they outlined the joint future events.

On the ini  a  ve of the faculty administra  on and the leadership of the 
organizing commi  ee of the interna  onal conference – “Challenges of Globaliza  on 
in Economics and Business” there was planned to formulate and publish the main 
tendencies iden  fi ed at the conference, problema  c issues and recommenda  ons.

Deputy Dean of the Faculty of Economics and Business,
Associate Professor 

Nino Paresashvili
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მიზნობრივი სამეცნიერო გამოკვლევები
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კვლევითი სამუშაოების შედეგები
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ე ლე ბის ხელ შეწყ ო ბის შე სა ხებ რექ ტო რი სა და ად მი ნის ტრა ცი ის ხელ მძღვა ნე ლის 
მი ერ გა მო ცე მუ ლი ბრძა ნე ბის (N:39/04; 23.12.2015) სა ფუძ ველ ზე ეკო ნო მი კი სა 
და ბიზ ნე სის ფა კულ ტეტ ზე 2016 წელს გნხორ ცი ელ და ცხრა მიზ ნობ რი ვი სა მეც ნი-
ე როდ კვლე ვი თი პრო ექ ტი. კვლე ვის პრო ცეს ში, აკა დე მი ურ პერ სო ნალ თან ერ თად, 
მო ნა წი ლე ობ დნენ მო წი ნა ვე სტუ დენ ტე ბი, რა მაც გა მო იწ ვია მა თი ინ ტეგ რი რე ბა და 
შე სა ბა მი სად, სტუ დენ ტთა კვლე ვი თი უნარ -ჩვე ვე ბის გა ფარ თო ვე ბა, პა სუ ხის მგებ-
ლო ბის გაზ რდა და და ინ ტე რე სე ბა მეც ნი ე რუ ლი კვლე ვე ბით. გთა ვა ზობთ ეკო ნო-
მი კი სა და ბიზ ნე სის ფა კულ ტეტ ზე გა მარ ჯვე ბუ ლი თი თო ე უ ლი პრო ექ ტის გან ხორ-
ცი ე ლე ბის მოკ ლე მი მო ხილ ვას. 

------------------------------------------------------------------------------------------

I. ეკონომიკის მიმართულება
პრო ექ ტი: „სო ცი ა ლუ რი მე წარ მე ო ბის გან ვი თა რე ბის ტენ დენ ცი ე ბი სა-

ქარ თვე ლო შინ. პრო ექ ტის სა მეც ნი ე რო ხელ მძღვა ნე ლი პრო ფე სო რი რე ვაზ 
გვე ლე სი ა ნი. პრო ექ ტში ჩარ თუ ლი იყო აკა დე მი უ რი პერ სო ნა ლი და სტუ დენ ტე-
ბი, კერ ძოდ, ასო ცი რე ბუ ლი პრო ფე სო რე ბი: გულ ნაზ ერ ქო მა იშ ვი ლი (პრო ექ ტის 
კო ორ დი ნა ტო რი), ირი ნა გო გო რიშ ვი ლი, ეკა ლე კაშ ვი ლი, შალ ვა გო გი აშ ვი ლი. 
ასის ტენ ტ-პრო ფე სო რე ბი: ლა ლი ხურ ცია და გი ორ გი გაფ რინ დაშ ვი ლი. დოქ ტო-
რან ტე ბი: სო ფიო ჩი ტა ძე, ნი ნო სუმ ბა ძე

აქ ტუ ა ლუ რო ბა. სო ცი ა ლუ რი მე წარ მე ო ბა, რო გორც ახა ლი და დე ბი თი მო-
ცე მუ ლო ბა, სულ ვი თარ დე ბა შე მო დის მსოფ ლი ოს მრა ვალ ქვე ყა ნა ში, მათ შო რის 
სა ქარ თვე ლო შიც. იგი გვიჩ ვე ნებს ადა მი ა ნის მო რა ლუ რი მა ხა სი ა თებ ლე ბის გა-
უმ ჯო ბე სე ბის პო ტენ ცი ალს. სა ზო გა დო ე ბას სჭირ დე ბა სო ცი ა ლუ რი მე წარ მე ე ბი, 
რომ ლე ბიც ინო ვა ცი უ რი მიდ გო მე ბით და სა მე წარ მეო სტრა ტე გი ე ბით აგ ვა რე ბენ 
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ნინო ფარესაშვილი

სა ზო გა დო ე ბის წი ნა შე არ სე ბულ სო ცი ა ლურ და გა რე მოს დაც ვით გა მოწ ვე ვებს. 
სო ცი ა ლუ რი სა წარ მო ე ბის მოქ მე დე ბის არე ა ლი მრა ვალ გვა რია და მა თი სო ცი-
ა ლუ რი მი სია სხვა დას ხვა სფე როს მო ი ცავს, მაგ რამ სო ცი ა ლუ რი მე წარ მე ო ბის 
უმ თავ რე სი მი ზა ნი მა ინც შეზღ უ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის ადა მი ა ნე ბი სათ ვის სა-
ზო გა დო ე ბა ში ღირ სე უ ლი ად გი ლის დაბ რუ ნე ბა ა. 

 სო ცი ა ლურ ღი რე ბუ ლე ბებ თან ჰარ მო ნი ა ში ყოფ ნა წარ მა ტე ბის წი ნა პი რო-
ბა ა. მე წარ მე ო ბის იდეა ყო ველ თვის და გან სა კუთ რე ბით დღეს, და კავ ში რე ბუ ლი 
უნ და იყოს სო ცი ა ლურ ღი რე ბუ ლე ბებ სა და პრობ ლე მებ თან, ამას თან, სო ცი ა ლუ-
რი პრობ ლე მე ბის მი მართ ინ დი ფე რენ ტუ ლო ბა აში ნებს ხალხს, საფ რთხეს უქ მნის 
მათ ნდო ბას და თით ქმის ყო ველ თვის უარ ყო ფი თი შე დე გე ბით სრულ დე ბა, სულ 
მცი რე, გრძელ ვა დი ან პერ სპექ ტი ვა ში მა ინც. მე წარ მე ო ბის კონ ცეფ ცი ის გა ფარ-
თო ე ბამ სო ცი ა ლურ არე ნა ზე შე საძ ლოა გა მო იწ ვი ოს ის შე დე გი, რომ ბიზ ნე სის 
მი მართ სკეპ ტი კუ რად გან წყო ბი ლი სა ზო გა დო ე ბა გახ დეს უფ რო ღია მე წარ მე-
ო ბის, რო გორც აქ ტი ვო ბის მი მართ. ეს კი, უფ რო შე მოქ მე დე ბი თი და კონ გე-
ნი ა ლუ რი ა, ვიდ რე მსხვი ლი, ანო ნი მუ რი კომ პა ნი ე ბის და მულტიმილიონერების 
ბიზნესი.1 

 დღეს სა ქარ თვე ლო ში არაა შე მუ შა ვე ბუ ლი სო ცი ა ლუ რი მე წარ მე ო ბის გან-
ვი თა რე ბის სტრა ტე გი ა, ნაკ ლე ბა დაა შეს წავ ლი ლი მი სი გან ვი თა რე ბის არ სე ბუ ლი 
პო ტენ ცი ა ლი და არაა გან საზღ ვრუ ლი შე საძ ლო პერ სპექ ტი ვე ბი. იკ ვე თე ბა სო-
ცი ა ლუ რი მე წარ მე ო ბის გან ვი თა რე ბის სა ხელ მწი ფო ებ რი ვი სტრა ტე გი ის შე მუ შა-
ვე ბის აუ ცი ლებ ლო ბა. ამ დე ნად, წარ მოდ გე ნი ლი სა მეც ნი ე რო პრო ექ ტი უდა ვოდ 
აქ ტუ ა ლუ რი ა.

კვლე ვის მი ზა ნია სო ცი ა ლუ რი მე წარ მე ო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი ინო ვა ცი ე-
ბის სფე რო ში არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა და ინი ცი ა ტი ვე ბის ხელ-
შეწყ ო ბა, სა ზო გა დო ე ბა ში სო ცი ა ლუ რი მე წარ მო ე ბის კულ ტუ რის დამ კვიდ რე ბა, 
რო გორც ინ სტი ტუ ცი უ რი მდგრა დო ბი სა და სა მიზ ნე ჯგუ ფე ბის პრობ ლე მე ბის 
ინო ვა ცი უ რი გზე ბით გა დაჭ რის შე საძ ლებ ლო ბა, ასე ვე, სო ცი ა ლუ რი მე წარ მე ო-
ბის გან ვი თა რე ბის მსოფ ლიო ტენ დენ ცი ე ბის ანა ლი ზი და ინ ფორ მა ცი ის გაც ვლა 
არ სე ბუ ლი წარ მა ტე ბუ ლი პრაქ ტი კის შე სა ხებ.

 ამო ცა ნე ბი: 
• სო ცი ა ლუ რი მე წარ მე ო ბის იდე ებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი პრო ექ ტე ბის რე ა ლი-

ზა ცი ის პო ზი ტი უ რი გა მოც დი ლე ბის მქო ნე უცხ ო უ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის საქ მი ა-
ნო ბის შეს წავ ლა;

• სა ქარ თვე ლო ში მოქ მე დი სო ცი ა ლუ რი სა წარ მო ე ბის გა მოც დი ლე ბის
კვლე ვა;

• სო ცი ა ლუ რი მე წარ მე ო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი ინო ვა ცი ე ბის სფე რო ში გან-
ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის და შე დე გე ბის ანა ლი ზი;

1  Guenter Faltin 2008: ,,Kopf Schlaegt Kapital,” Muenchen. S.182. 
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• სო ცი ა ლუ რი მე წარ მე ო ბის გან ვი თა რე ბის არ სე ბუ ლი რე სურ სე ბის ანა-
ლი ზი მი სი პერ სპექ ტი ვის გან საზღ ვრის მიზ ნით;

• რე გი ო ნებ ში სო ცი ა ლუ რი მე წარ მე ო ბის გან ვი თა რე ბის ხელ შეწყ ო ბის რე-
კო მენ და ცი ე ბის შე მუ შა ვე ბა;

• საკ ვლე ვი პრო ექ ტის ფარ გლებ ში მი ღე ბუ ლი შე დე გე ბი სა და დას კვნე ბის
სა ფუძ ველ ზე სტა ტი ე ბი სა და მო ნოგ რა ფი ის გა მოქ ვეყ ნე ბა. 

კვლე ვის მე თო დე ბი. სა მეც ნი ე რო პრო ექ ტის კვლე ვი სას გა მო ყე ნე ბუ ლია 
ანა ლი ზის, სინ თე ზის, ინ დუქ ცი ის, დე დუქ ცი ის, შე და რე ბი სა და სტა ტის ტი კუ რი 
(დაკ ვირ ვე ბის, შერ ჩე ვი თი, დაჯ გუ ფე ბის) მე თო დე ბი, აგ რეთ ვე ექ სპერ ტუ ლი შე-
ფა სე ბე ბი. ანა ლი ტი კურ და სტა ტის ტი კურ შე ფა სე ბებს შო რის კა ნონ ზო მი ე რე-
ბე ბის და სად გე ნად გა მო ყე ნე ბუ ლია სა ქარ თვე ლოს სტა ტის ტი კის ეროვ ნუ ლი 
სამ სა ხუ რის მო ნა ცე მე ბი, ასე ვე, სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სა და მეც ნი ერ -
ე კო ნო მის ტთა თე ო რი უ ლი და გა მო ყე ნე ბი თი კვლე ვე ბი.

 ში ნა არ სი. პრო ექ ტის მო ნა წი ლე ე ბის მი ერ დე ტა ლუ რად იქ ნა გა ა ნა ლი ზე ბუ-
ლი სო ცი ა ლუ რი მე წარ მე ო ბის გან ვი თა რე ბის უახ ლე სი მსოფ ლიო გა მოც დი ლე ბა; 
სა ქარ თვე ლოს რე გი ო ნებ ში ვი ზი ტის სა ფუძ ველ ზე შეს წავ ლილ იქ ნა არ სე ბუ ლი 
სო ცი ა ლუ რი სა წარ მო ე ბის რე ა ლუ რი მდგო მა რე ო ბა, მა თი სა მე წარ მეო გა რე მო, 
პრობ ლე მე ბი და არ სე ბუ ლი რე სურ სე ბის ანა ლი ზის სა ფუძ ველ ზე გან საზღ ვრუ-
ლი იქ ნა მა თი გან ვი თა რე ბის პერ სპექ ტი ვე ბი; კვლე ვის პრო ცეს ში გა მოვ ლინ და 
სო ცი ა ლუ რი მე წარ მე ო ბის გან ვი თა რე ბის ხე ლის შემ შლე ლი ფაქ ტო რე ბი და მა თი 
გა ა ნა ლი ზე ბის სა ფუძ ველ ზე შე მუ შავ და რე კო მენ და ცი ე ბი სო ცი ა ლუ რი მე წარ მე-
ო ბის არე ა ლის გა სა ფარ თო ებ ლად; 

 კვლე ვის პრო ცეს მა გვიჩ ვე ნა, რომ 2016 წლის მდგო მა რე ო ბით სა ქარ თვე-
ლო ში რე გის ტრი რე ბუ ლია 60 სო ცი ა ლუ რი სა წარ მო.

 სო ცი ა ლუ რი სა წარ მო ე ბის რა ო დე ნო ბა გან სა კუთ რე ბით გა ი ზარ და 2015-
2016 წლებ ში, კერ ძოდ, 2015 წელს გა იხ სნა 15, ხო ლო 2016 წელს -16 სო ცი ა-
ლუ რი სა წარ მო.

 სო ცი ა ლუ რი სა წარ მო ე ბის ნა ხე ვარ ზე მე ტი (41) თბი ლის ში ა; ქუ თა ის ში -3; 
გორ ში, მცხე თა ში (წე რო ვა ნი), დუ შეთ ში, სიღ ნაღ ში -2-2; კას პში, ბორ ჯომ ში, ონ-
ში, ოზურ გეთ ში, ყაზ ბეგ ში, ლა გო დეხ ში, თე ლავ ში, თეთ რიწყ არ შო 1-1.

 სა ქარ თვე ლო ში სო ცი ა ლურ სა წარ მო თა 30%-ზე მე ტი ორი ენ ტი რე ბუ ლია 
სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო და კვე ბის პრო დუქ ტე ბის წარ მო ე ბა ზე, კერ ძოდ - ეკო ლო-
გი უ რად სუფ თა პრო დუქ ცი ის მოყ ვა ნა, სხვა დას ხვა სა ხე ო ბის ბი ოპ რო დუქ ტე ბის 
წარ მო ე ბა, სვა ნუ რი მა რი ლი „ზესხო“, ჩაი სა ხელ წო დე ბით `სა მე ფო~, ნა ტუ რა-
ლუ რი თაფ ლი, ჩურ ჩხე ლე ბი, მუ რა ბე ბი, ვაშ ლის წვე ნი, ვაშ ლის ძმა რი, ნამ ცხვრე-
ბი, სა ლა თე ბი, ჯან სა ღი კვე ბის პრო დუქ ტე ბი (ლანჩ მე ნი უ, ტკბი ლე უ ლი, სას მე-
ლი და ა.შ.) და სხვ.

 სო ცი ა ლურ სა წარ მო თა 15%-ში მზად დე ბა: უვ ნე ბე ლი, ან ტი ა ლერ გი უ ლი, 
ეკო ლო გი უ რი სა ღე ბა ვე ბი თა და ზე თე ბით და მუ შა ვე ბუ ლი და შე ფე რი ლი ხის 
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სხვა დას ხვა ტი პის სა თა მა შო, ნა ტუ რა ლუ რი ხის პრო დუქ ცი ა, ხალ ხუ რი რეწ ვის 
ნი მუ შე ბი, მი ნან ქრის სამ კა უ ლე ბი, სა მუ ზე უ მო ექ სპო ნა ტე ბის მო ტი ვებ სა და არ-
ქე ო ლო გი უ რი გათხ რე ბის დროს აღ მო ჩე ნი ლი სამ კა უ ლე ბის მო ტი ვებ ზე შექ მნი-
ლი აქ სე სუ ა რე ბი, თე ქის, ტექ სტი ლის, კე რა მი კის ნა წარ მი.

 შე დე გე ბი. კვლე ვის შე დე გად გა მოვ ლინ და სა ქარ თვე ლო ში სო ცი ა ლუ რი 
მე წარ მე ო ბის გან ვი თა რე ბის ხელ შემ შლე ლი ფაქ ტო რე ბი, კერ ძოდ: 

• უცხ ო ეთ სა და სა ქარ თვე ლო ში არ სე ბუ ლი სო ცი ა ლუ რი სა წარ მო ე ბის მუ-
შა ო ბის, მა თი რო ლი სა და შე საძ ლებ ლო ბე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის ნაკ ლე ბო ბა;

• სო ცი ა ლუ რი სა წარ მო ე ბის გან ვი თა რე ბის ხელ შემ წყო ბი რა ცი ო ნა ლუ რი
ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის და სა მარ თლებ რი ვი სტა ტუ სის არარ სე ბო ბა;

• ხშირ შემ თხვე ვა ში, და ბა ლი კვა ლი ფი კა ცი ის მქო ნე პი რე ბის და საქ მე ბა ზე
ორი ენ ტი რე ბა, რაც კომ პა ნი ის პრო დუქ ცი ის ხა რის ხზეც აი სა ხე ბა;

• სო ცი ა ლუ რი სა წარ მო ე ბი სათ ვის სა გა და სა ხა დო შე ღა ვა თე ბის ნაკ ლე ბო-
ბა;

• სო ცი ა ლუ რი სა წარ მო ე ბის ამოქ მე დე ბი სა და გან ვი თა რე ბი სათ ვის ფი ნან-
სუ რი წყა რო ე ბის ნაკ ლე ბო ბა; 

• სა ხელ მწი ფო გრან ტებ თან და კავ ში რე ბუ ლი სა მარ თლებ რი ვი გა რე მო ე-
ბე ბი;

• ეკო ნო მი კუ რი საქ მი ა ნო ბი სათ ვის გრან ტე ბის გა ცე მის და ბეგ ვრის სა-
კითხ ი.

რეკომენდაციები:
• პირ ველ რიგ ში უნ და მოხ დეს სო ცი ა ლუ რი მე წარ მე ო ბის გან ვი თა რე ბის

მას ტი მუ ლი რე ბე ლი სა ხელ მწი ფო ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბა; 
• აუ ცი ლე ბე ლია სო ცი ა ლუ რი სა წარ მოს სტა ტუ სის გა მოკ ვე თა, მა გა ლი-

თად, სო ცი ა ლუ რი კო ო პე რა ტი ვი, სო ცი ა ლუ რი შეზღ უ დუ ლი პა სუ ხის მგებ ლო ბის 
სა ზო გა დო ე ბა და ა.შ.;

• სო ცი ა ლუ რი მე წარ მე ო ბის წარ მა ტე ბუ ლი უცხ ო უ რი გა მოც დი ლე ბის ანა-
ლი ზი და მა თი შეს წავ ლის თვალ საზ რი სით ტრე ნინ გე ბის ჩა ტა რე ბა;

• სო ცი ა ლუ რი მე წარ მე ო ბის გან ვი თა რე ბის გრძელ ვა დი ა ნი სტრა ტე გი ის
შე მუ შა ვე ბა და მი სი გან ხორ ცი ე ლე ბის ინ სტრუ მენ ტა რი უ მის გან საზღ ვრა; 

• სო ცი ა ლუ რი მე წარ მე ო ბის იდე ე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის მო ტი ვა ცი ის ამაღ-
ლე ბა, რა შიც თა ვი სი წვლი ლი სა ხელ მწი ფომ უნ და შე ი ტა ნოს სა კა ნონ მდებ ლო 
ბა ზის არ სე ბო ბით;

• სა გა და სა ხა დო შე ღა ვა თე ბის და წე სე ბა (სა გა და სა ხა დო გა ნაკ ვე თის შემ-
ცი რე ბა და სა გა და სა ხა დო კრე დი ტი, ანუ გა და სა ხა დის თან ხის შემ ცი რე ბა);

• სა ხელ მწი ფოს მხრი დან სო ცი ა ლუ რი ინო ვა ცი ე ბის წა ხა ლი სე ბა;
• წარ მა ტე ბუ ლი სო ცი ა ლუ რი მე წარ მე ე ბის და ჯილ დო ე ბა;
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• სო ცი ა ლუ რი მე წარ მე ო ბის ინი ცი ა ტი ვე ბის თვის ხელ საყ რე ლი გა რე მოს 
შექ მნა;

• კარ გი იქ ნე ბა, თუ სა ხელ მწი ფო უწყ ე ბე ბი და სხვა ორ გა ნი ზა ცი ე ბიც და-
ინ ტე რეს დე ბი ან და სო ცი ა ლურ სა წარ მო თა შემ კვე თე ბი გახ დე ბი ან, სა ერ თა შო-
რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი ამის კარგ მა გა ლითს იძ ლე ვი ან.

პროექტის მონაწილეების მიერ გამოქვეყნებული ნაშრომები:
R. Gvelesiani, Strenghtening of the Tendency Towards Social Entrepreneurship 

as a Demonstra  on of the Poten  al for the Improvement of Modern Society’s 
M oral Characteris  cs, Interna  onal Journal of Strategic Management (IJSM), IABE,  
Volume16, Number 2. ISSN: 1555–2411.University of Florence, Italy, 2016,  p.17-22. 

• რ. გვე ლე სი ა ნი, სო ცი ა ლურ მე წარ მე ო ბა ზე ორი ენ ტა ცია – სა ზო გა დო-
ებ რი ვი უთა ნას წო რო ბის დაძ ლე ვის ახა ლი მო ცე მუ ლო ბა, ჟურნ. ,,ეკონომიკა და 
ბიზნესი,“ ტო მი IX, # 3, თბი ლი სის უნი ვერ სი ტე ტის გა მომ ცემ ლო ბა, თბი ლი სი, 
2016, გვ.107-116. 

•  გ. ერ ქო მა იშ ვი ლი – სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კა სო ცი ა ლუ-
რი მე წარ მე ო ბის სა ერ თა შო რი სო გა მოწ ვე ვე ბის წი ნა შე. თსუ -ის პა ა ტა გუ გუშ-
ვი ლის ეკო ნო მი კის ინ სტი ტუ ტის სა მეც ნი ე რო შრო მე ბის კრე ბუ ლი, თბი ლი სი, 
2016.

• გ. ერ ქო მა იშ ვი ლი, ნ. ფა რე საშ ვი ლი – სო ცი ა ლუ რი მე წარ მე ო ბა სა ქარ-
თვე ლო ში: პრობ ლე მე ბი, პერ სპექ ტი ვე ბი. თსუ -ის ეკო ნო მი კი სა და ბიზ ნე სის ფა-
კულ ტე ტის სა მეც ნი ე რო კონ ფე რენ ცი ის შრო მე ბის კრე ბუ ლი, თბი ლი სი, 2016.

• ე. ლე კაშ ვი ლი - ვი შეგ რა დის ქვეყ ნე ბის ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის გა მოწ-
ვე ვე ბი ევ რო კავ შირ ში გა წევ რი ა ნე ბის შემ დგომ (უნ გრე თი, ჩე ხე თი, პო ლო ნე თი) 
ჟურნ. ,,ა ხა ლი ეკო ნო მის ტინ, #1, #2, #3, 2016.

• ლ. ხურ ცია – შეზღ უ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის პირ თა ეკო ნო მი კუ რი ინ-
ტეგ რა ცი ის პერ სპექ ტი ვე ბი სა ქარ თვე ლო ში. თსუ -ის ეკო ნო მი კი სა და ბიზ ნე სის 
ფა კულ ტე ტის სა მეც ნი ე რო კონ ფე რენ ცი ის შრო მე ბის კრე ბუ ლი, თბი ლი სი, 2016.

• ლ. ხურ ცია – სო ცი ა ლუ რი მე წარ მე ო ბის მა გა ლი თე ბი და შე სა ბა მი სი 
ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის პერ სპექ ტი ვე ბი სა ქარ თვე ლო ში. თსუ -ის პა ა ტა გუ-
გუშ ვი ლის ეკო ნო მი კის ინ სტი ტუ ტის სა მეც ნი ე რო შრო მე ბის კრე ბუ ლი, თბი ლი-
სი, 2016.

პრო ექ ტი ,,უცხოელ ვი ზი ტორ თა ტუ რის ტუ ლი ხარ ჯე ბის სტა ტის ტი კუ-
რი კვლე ვა (სა ქარ თვე ლოს მსხვი ლი აე რო პორ ტე ბის მიხედვით)’’ , პრო ექ ტის 
სა მეც ნი ე რო ხელ მძღვა ნე ლი: ეკო ნო მი კუ რი და სო ცი ა ლუ რი სტა ტის ტი კის კა-
თედ რის ასო ცი რე ბუ ლი პრო ფე სო რი ნი ნო აბე სა ძე, ეკო ნო მი კუ რი და სო ცი ა ლუ-
რი სტა ტის ტი კის კა თედ რა; პრო ექ ტში ჩარ თულ ნი იყ ვნენ ასე ვე ეკო ნო მი კუ რი და 
სო ცი ა ლუ რი სტა ტის ტი კის კა თედ რის ასო ცი რე ბუ ლი პრო ფე სო რი მინ დო რაშ ვი-
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ლი მა რი ნე და მე ნეჯ მენ ტი სა და ად მი ნის ტრი რე ბის ასო ცი რე ბუ ლი პრო ფე სო რი 
ნი ნო ფა რე საშ ვი ლი; დოქ ტო რან ტე ბი: მა ი სუ რა ძე თე ო ნა, მი ქე ლა ძე გი ორ გი, მა-
გის ტრან ტი მი ქე ლა ძე გვან ცა, ბა კა ლავ რი ა ტის VI სე მეს ტრის სტუ დენ ტი გე ლაშ-
ვი ლი ნი ნო.

აქ ტუ ა ლუ რო ბა.. თა ნა მედ რო ვე ეტაპ ზე ფრი ად აქ ტუ ა ლუ რია სა ქარ თვე-
ლოს ტუ რის ტუ ლი პო ტენ ცი ა ლის რა ო დე ნობ რი ვი შე ფა სე ბა, ტუ რის ტუ ლი ხარ-
ჯე ბის კომ პლექ სუ რი სტა ტის ტი კუ რი შეს წავ ლა, კვლე ვის თა ნა მედ რო ვე მე თო-
დო ლო გი უ რი აპა რა ტის ფორ მი რე ბა და მი ღე ბუ ლი კვლე ვის შე დე გე ბის სა ფუძ-
ველ ზე სა თა ნა დო პრაქ ტი კუ ლი რე კო მენ და ცი ე ბის შე მუ შა ვე ბა. ამი ტომ, მიზ ნობ-
რი ვი სა მეც ნი ე რო- კვლე ვი თი პრო ექ ტის ,,უცხ ო ელ ვი ზი ტორ თა ტუ რის ტუ ლი 
ხარ ჯე ბის სტა ტის ტი კუ რი კვლე ვან ძი რი თად მი ზანს წარ მო ად გენ და უცხ ო ელ 
ვი ზი ტორ თა ტუ რის ტუ ლი ხარ ჯე ბის კომ პლექ სუ რი სტა ტის ტი კუ რი ანა ლი ზი 
კომ პი უ ტე რუ ლი პროგ რა მა SPSS-ის გა მო ყე ნე ბით, რის გა მოც მას აქვს თე ო-
რი უ ლი და პრაქ ტი კუ ლი მნიშ ვნე ლო ბა რო გორც მიკ რო-, ასე ვე მაკ რო დო ნე ზე.

კვლე ვა ორი ენ ტი რე ბუ ლი იყო შემ დე გი ამო ცა ნე ბის გა დაწყ ვე ტა ზე: ტუ-
რის ტუ ლი ხარ ჯე ბის შე სა ხებ ქარ თუ ლი და უცხ ო უ რი სპე ცი ა ლუ რი ლი ტე რა ტუ-
რის კრი ტი კუ ლი მი მო ხილ ვა; კვლე ვი სათ ვის აუ ცი ლე ბე ლი გე ნე რა ლუ რი პო პუ-
ლა ცი ი სა და შერ ჩე ვი თი პო პუ ლა ცი ის წე სე ბის გან საზღ ვრა; ტუ რიზ მის სფე რო ში 
სტა ტის ტი კუ რი დაკ ვირ ვე ბის ინ სტრუ მენ ტა რის მომ ზა დე ბა (დაკ ვირ ვე ბის კითხ-
ვა რის დი ზა ი ნი, მი სი შევ სე ბის ინ სტრუქ ცი ა, დაკ ვირ ვე ბის ჩა ტა რე ბის ად გი ლი, 
ვა დე ბი, მა თი მი ღე ბის ფორ მე ბი, წე სე ბი და ა.შ.); კვლე ვის მა სა ლის ეტა პობ რი ვი 
შე ტა ნა კომ პი უ ტე რუ ლი და მუ შა ვე ბის მიზ ნით, სორ ტი რე ბა, ფილ ტრა ცი ა, რე-
კო დი რე ბა, კროს ტა ბუ ლა ცი ა, ტი პო ლო გი უ რი, სტრუქ ტუ რუ ლი და ანა ლი ზუ რი 
დაჯ გუ ფე ბა, ჯგუ ფუ რი და კომ ბი ნა ცი უ რი ცხრი ლე ბის მომ ზა დე ბა და სხვა დას-
ხვა სტა ტის ტი კუ რი მაჩ ვე ნებ ლის გა მოთ ვლა სა თა ნა დო ანა ლი ზი სათ ვის; კვლე-
ვის მა სა ლის და მუ შა ვე ბა და სტა ტის ტი კუ რი ანა ლი ზი კომ პი უ ტე რუ ლი პროგ რა-
მა SPSS-ის გა მო ყე ნე ბით; რე კო მენ და ცი ე ბის შე მუ შა ვე ბა ტუ რის ტუ ლი ხარ ჯე ბის 
სტა ტის ტი კუ რი აღ რიცხ ვის სრულ ყო ფის მიზ ნე ბით.

კვლე ვის Ⴐპრო ცეს შიႰ გა მო ყე ნე ბუ ლი მე თო დე ბი. კვლე ვის ჩა სა ტა რებ-
ლად და ვეყ რდე ნით ტუ რიზ მის სტა ტის ტი კის სა ერ თა შო რი სო მე თო დო ლო გი ურ 
პრინ ცი პებს. შერ ჩე ვის ხერ ხე ბი დან გა მო ვი ყე ნეთ შე რე უ ლი მე თო დი, რო მე ლიც 
გუ ლის ხმობს სა კუთ რივ შემ თხვე ვი თი და პრო პორ ცი უ ლი შერ ჩე ვის წე სებს, რად-
გან სა კუთ რივ შემ თხვე ვი თი მე თო დი ყვე ლა ზე მი უ კერ ძო ე ბელ შე დე გებს უზ რუნ-
ველ ყოფს, ხო ლო პრო პორ ცი უ ლი მე თო დი ყვე ლა ზე მი საწ ვდო მია პრო ექ ტის რე-
სურ სე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რაც გუ ლის ხმობს აე რო პორ ტე ბი დან სა ერ თა შო-
რი სო შე მომ სვლე ლი ვი ზი ტო რე ბის მო უ წეს რი გე ბე ლი პო პუ ლა ცი ი დან (შერ ჩე ვის 
ბა ზა), სრუ ლი ად შემ თხვე ვი თი პრინ ცი პით გარ კვე უ ლი ნა წი ლის შერ ჩე ვას და მის 
პრო პორ ცი ულ გა ნა წი ლე ბას ჩვენ თვის სა სურ ვე ლი ნიშ ნის (გა წე უ ლი ხარ ჯე ბის) 
მი ხედ ვით ქა ლა ქებს შო რის. 
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კვლე ვის  პრო ცეს ში  გა მოვ ლე ნი ლი  ძი რი თა დი  ტენ დენ ცი ე ბი. ემ პი რი უ ლი 
მო ნა ცე მე ბის და მუ შა ვე ბის პრო ცეს ში გა მო იკ ვე თა შემ დე გი გა რე მო ე ბე ბი, რაც 
ჩვე ნი აზ რით, გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი ა: 

• სა ხე ზეა პოს ტსაბ ჭო თა ქვეყ ნე ბი დან ტუ რის ტუ ლი ნა კა დე ბის ზრდის 
ტენ დენ ცი ა, გან სა კუთ რე ბით უნ და გა მო ი ყოს რუ სე თი, უკ რა ი ნა, უზ ბე-
კე თი, ყა ზა ხე თი,  სომ ხე თი, აზერ ბა ი ჯა ნი და ა.შ.;

• ვი ზი ტორ თა დი დი ნა წი ლი მოგ ზა უ რობს თან მხლებ პირ თან ერ თად;
• ტუ რის ტებს შო რის სჭარ ბობს ახალ გაზ რდო ბა; 
• აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ პირ ვე ლად ჩა მო სუ ლი ვი ზი ტო რე ბის სა ერ თო რა-

ო დე ნო ბა ში ძა ლი ან მა ღა ლია 20-40 წლის ტუ რის ტე ბის წი ლი (71%);
• უცხ ო ე ლი ვი ზი ტო რე ბი მი ერ სა ქარ თვე ლო ში გა ტა რე ბუ ლი ღა მე ე ბის 

სა შუ ა ლო რა ო დე ნო ბა 8,5-ი ა;
• უმ რავ ლე სო ბამ (59,6%) მი მარ თა სას ტუმ როს, რო გორც გან თავ სე-

ბის ყვე ლა ზე პო პუ ლა რულ სა შუ ა ლე ბას, ვი ზი ტორ თა დი დი ნა წი ლი 
(67,8%) სა ქარ თვე ლო ში ჩა მო დის დას ვე ნე ბის მიზ ნით;

• რო გორც სე ზო ნუ რი ფაქ ტო რი დან გა მომ დი ნა რე მო სა ლოდ ნე ლი იყო, 
ძი რი თად მო ნა ხუ ლე ბად ად გი ლებს მი ე კუთ ვნე ბა თბი ლი სი და ბა თუ მი; 

•  რეს პონ დენ ტთა 80,2%-ს ტუ რი ტუ ლი პა კე ტი არ შე უ ძე ნია და თვი თონ 
და გეგ მა ტუ რი სა ქარ თვე ლო ში; 

• და მო უ კი დებ ლად და გეგ მი ლი ტუ რე ბის შემ თხვე ვა ში ვი ზი ტორ თა დიდ-
მა ნა წილ მა, (და ახ ლო ე ბით 67 %), ბი ნის და ქი რა ვე ბა ზე და ხარ ჯა 700 
აშშ დო ლა რამ დე;

• რეკ რე ა ცი ა ზე გა წე ულ ხარ ჯებ ში საგ რძნობ ლად მა ღა ლია რუ სე თის, 
უკ რა ი ნის, ის რა ე ლის და ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნე ბის რე ზი დენ ტე ბის წი-
ლი; ვი ზი ტორ თა 55%-მა რეკ რე ა ცი ა ზე და ხარ ჯა 100 დო ლა რამ დე;

• სხვა დას ხვა სა ქონ ლის შე ძე ნა ზე ყვე ლა ზე მე ტი ხარ ჯი გას წი ეს რუ სე-
თის, უკ რა ი ნის, შუა აზი ის მო ქა ლა ქე ებ მა; 

• კვე ბა ზე გა წე უ ლი ხარ ჯე ბის მი ხედ ვი თაც ყვე ლა ზე მა ღა ლი მაჩ ვე ნებ-
ლით გა მო ირ ჩე ვა, რუ სე თი, უკ რა ი ნა, ევ რო კავ ში რი, სომ ხე თი, აზერ ბა-
ი ჯა ნი, ცენ ტრა ლუ რი აზი ა;

• კვე ბა ზე ყვე ლა ზე მეტს ხარ ჯა ვენ ძი რი თა დად დამ სვე ნებ ლე ბი და საქ-
მი ა ნი ვი ზი ტით ჩა მო სუ ლი რეს პონ დენ ტე ბი;

• ყველა რესპონდენტმა ისარგებლა ადგილობრივი სატრანსპორტო 
საშუალებებით, რაზეც მათმა 64,5%-მა დახარჯა 50 დოლარამდე;

• კომერციულ შენაძენებს ძირითადად ახორციელებდნენ რუსეთიდან, 
უკრაინიდან და ისრაელიდან ჩამოსული ტუ რის ტე ბი. გა მო იკ ვე თა ის-
რა ე ლი დან ჩა მო სუ ლი ვი ზი ტო რე ბის და ინ ტე რე სე ბა ძვირ ფა სე უ ლო ბით;

• მარ თა ლი ა, გა ი ზარ და ტუ რის ტუ ლი ინ ფრას ტრუქ ტუ რი თა და მომ სა-
ხუ რე ბის ხა რის ხით კმა ყო ფი ლე ბის დო ნე, მაგ რამ ჯერ კი დევ არ სე ბობს 
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მომ სა ხუ რე ბის ხა რის ხი სა და ფა სე ბის შე უ სა ბა მო ბის პრობ ლე მა;
• რეს პონ დენ ტებ მა, რომ ლებ საც შე ძე ნი ლი ჰქონ დათ ტუ რის ტუ ლი პა კე-

ტი (მი უ ხე და ვად ტუ რო პე რა ტო რის რე ზი დენ ტო ბი სა), ხარ ჯებ ში მი უ-
თი თეს მხო ლოდ კვე ბა ზე გა წე უ ლი ხარ ჯე ბი (სა შუ ა ლოდ 189,55 დო-
ლა რი);

• გან მე ო რე ბით ჩა მომ სვლელ თა წი ლი ვი ზი ტო რე ბის 40%-ს შე ად გენ და,
ანუ ყო ვე ლი მე ოთხ ე, ფაქ ტობ რი ვად ხე ლახ ლა ჩა მო დის სა ქარ თვე ლო-
ში;

• ქა ლა ქე ბის მო ნა ხუ ლე ბის ტრენ დი თით ქმის ერ თნა ი რი ა, თუმ ცა, აღ სა-
ნიშ ნა ვია შუა აზი ის ქვეყ ნე ბი სა და ის რა ე ლის წა მო მად გე ნელ თა გან სა-
კუთ რე ბუ ლი და ინ ტე რე სე ბა კუ რორტ ბორ ჯო მი თა და წყალ ტუ ბო თი;

• ვი ზი ტო რე ბის გა ნა წი ლე ბა ზე ქა ლა ქე ბის მი ხედ ვით გავ ლე ნას ახ დენს
არა მარ ტო სო ცი ა ლურ -კულ ტუ რუ ლი, არა მედ პო ლი ტი კუ რი ფაქ ტო-
რე ბიც. კერ ძოდ, რო გორც აღ მოჩ ნდა, აზერ ბა ი ჯა ნე ლი ვი ზი ტო რე ბის
უმ რავ ლე სო ბის ლო კა ცია არის ბა თუ მი, ხო ლო სომ ხე ბის - ქო ბუ ლე თი;

• ტრა დი ცი უ ლად, სა ქარ თვე ლო ში პირ ვე ლად ჩა მო სუ ლი ტუ რის ტე ბი
უფ რო მეტს ხარ ჯა ვენ, ვიდ რე გან მე ო რე ბი თი ვი ზი ტის დროს.

• გრძელ ვა დი ა ნი მოხ მა რე ბის საგ ნე ბის შე ძე ნი სას რეს პონ დენ ტე ბის დიდ-
მა ნა წილ მა (54,7%) გას წია 201-500 დო ლა რამ დე ხარ ჯი;

• ძვირ ფა სე უ ლო ბა შე ი ძი ნა მხო ლოდ 17 ადა მი ან მა, რაც მთე ლი რეს პონ-
დენ ტე ბის 0,8%-ია და აქ ძი რი თა დად გა მო იკ ვე თა ის რა ე ლი დან ჩა მო-
სუ ლი ვი ზი ტო რე ბის და ინ ტე რე სე ბა ძვირ ფა სე უ ლო ბით. უძ რა ვი ქო ნე ბა
კი შე ი ძი ნა 1%-მა, ანუ 21 ადა მი ან მა.

კვლე ვის შე დე გე ბის მი ხედ ვით, სა შუ ა ლოდ ერ თმა ვი ზი ტორ მა და ხარ ჯა:
• რეკ რე ა ცი ა ზე 98.50 დო ლა რი;
• წვრილ შეს ყიდ ვებ ზე 98.50 დო ლა რი;
• კო მერ ცი ულ შეს ყიდ ვებ ზე 521.40 დო ლა რი;
• ად გი ლობ რივ ტრან სპორ ტზე 62.13 დო ლა რი;
• გრძელ ვა დი ა ნი მოხ მა რე ბის საგ ნებ ზე 319.2708 დო ლა რი;
• ძვირ ფა სე უ ლო ბის შე ძე ნა ზე 250 დო ლა რი;
• უძ რავ ქო ნე ბა ზე 5000 დო ლა რი;
• საკ ვებ ზე 189.55 დო ლა რი;
• სხვა ხარ ჯი (აქ ძი რი თა დად მი უ თი თეს სამ გზავ რო ხარ ჯე ბი) 602.8139

დო ლა რი.
 სულ რეს პონ დენ ტთა მი ერ გა წე ულ მა ხარ ჯმა, სხვა ხარ ჯე ბის გა მოკ ლე-

ბით, შე ად გი ნა 892 575 დო ლა რი. მათ შო რის, ინ დი ვი დუ ა ლუ რად ხარ ჯი გას წია 
1309 ვი ზი ტორ მა, რა მაც 535 545 დო ლა რი შე ად გი ნა. 

• სა შუ ა ლოდ ერ თი ვი ზი ტო რის მი ერ ინ დი ვი დუ ა ლუ რად გა წე ულ მა ხარ-
ჯმა შე ად გი ნა 409.13 დო ლა რი;
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• კო ლექ ტი უ რი ხარ ჯი (ნა თე სა ვებ თან /ო ჯა ხის წევ რებ თან ერ თად) გას-
წია 858 რეს პონ დენ ტმა 3281 ადა მი ან ზე და მან შედ გი ნა 357 030 დო-
ლა რი. 

• ერთ ნა თე სა ურ ჯგუფ ში სა შუ ა ლოდ იყო 4 ადა მი ა ნი. ჩვე ნი გა ან გა რი შე-
ბით, ნა თე სა ურ ჯგუფ ში ერთ ადა მი ან ზე გა წე უ ლი ხარ ჯი 108,81 დო-
ლარს გა უ ტოლ და. ამი ტომ სა შუ ა ლოდ ერ თი ვი ზი ტო რის მი ერ ამ შემ-
თხვე ვა ში გა წე ულ იქ ნა 413.5 დო ლა რის ხარ ჯი.

ვფიქ რობთ, კვლე ვამ შე დე გი გა მო ი ღო და დაგ ვა ნა ხა რე ა ლუ რი სუ რა თი. 
 საკ მა ოდ პრო დუქ ტი უ ლი კვლე ვის შე დე გე ბი ავ სა ხეთ ჩვენს მი ერ მომ ზა დე-

ბულ პუბ ლი კა ცი ებ ში რო გორც ად გი ლობ რივ, ასე ვე სა ერ თა შო რი სო გა მო ცე მებ-
ში. ამის ნა თე ლი და დას ტუ რე ბაა შემ დე გი ჩა მო ნათ ვა ლი:

• ნი ნო აბე სა ძე, მა რი ნე მინ დო რაშ ვი ლი, ნი ნო ფა რე საშ ვი ლი, ,,უცხ ო ე-
ლი ვი ზი ტო რე ბის ტუ რის ტუ ლი ხარ ჯე ბის სტა ტის ტი კუ რი კვლე-
ვის მე თო დო ლო გი უ რი საკითხები.“, ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის 
თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტის ეკო ნო მი კი სა და ბიზ ნე სის ფა-
კულ ტე ტის ჟურ ნა ლი ,,ე კო ნო მი კა და ბიზ ნე სინ, #3, ტო მი IX, 2016 წ. 
გვ.144-150.

• ნი ნო აბე სა ძე, მა რი ნე მინ დო რაშ ვი ლი, ნი ნო ფა რე საშ ვი ლი, ,,ტურის-
ტული ხარჯების სტატისტიკური ინდიკატორები სა ქარ თვე ლო ში.ნ 
ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე-
ტის ეკო ნო მი კი სა და ბიზ ნე სის ფა კულ ტე ტის სა ერ თა შო რი სო სა მეც ნი-
ე რო კონ ფე რენ ცია „გლობალური გა მოწ ვე ვე ბი ეკო ნო მი კა სა და ბიზ-
ნეს ში“, #5, 2016 წ. გვ,26-33.

• Nino Abesadze, Marine Mindorashvili, Nino Paresashvili ,,The Main Trends 
of Tourist Expenses in Georgia.“ ICBEMM 2017 - 19th Interna  onal 
Conference on Business, Economics, Marke  ng and Management . Rome, 
Italy May, 4-5, 2017.

• Nino Abesadze, Marine Mindorashvili, Nino Paresashvili ..Sta  s  cal Data 
of Diff eren  a  on of Tourist Expenses“ Kharkiv Institute of the University 
of banking. Journal ,,Financial and credit ac  vity: problems of theory and 
prac  ce.”, No 2, 2016 . 

• Nino Paresashvili, Teona Maisuradze, ,,Des  na  on management role in 
developing tourism in Georgia”, Interna  onal Scien  fi s and Prac  cal 
Conference “”WORID SCIENCE’’, No 2, April 2016, pg.46-50.

• შე დე გე ბი. კვლე ვის შე დე გე ბი სი ახ ლეს წარ მო ად გენს სა ქარ თვე ლოს 
სტა ტის ტი კის პრაქ ტი კა ში და გა აჩ ნია რო გორც თე ო რი უ ლი, ასე ვე 
პრაქ ტი კუ ლი მნიშ ვნე ლო ბა. 

• პრო ექ ტის რე ა ლი ზე ბის შე დე გად გა უმ ჯო ბეს და ტუ რიზ მის ინ ფორ მა-
ცი უ ლი უზ რუნ ველ ყო ფა; 
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• და ი ნერ გა სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის შე სა ბა მი სი ტუ რიზ მის სტა-
ტის ტი კის მე თო დო ლო გი ა;

• შეს წავ ლილ იქ ნა ტუ რის ტუ ლი ხარ ჯე ბის სტრუქ ტუ რა ტე რი ტო რი უ ლი,
გენ დე რუ ლი, ასა კობ რი ვი, პრო ფე სი უ ლი, გა ნათ ლე ბის, ეკო ნო მი კუ რი
აქ ტი ვო ბის და სხვა ნიშ ნის გათ ვა ლის წი ნე ბით;

• შე მუ შავ და რე კო მენ და ცი ე ბი ტუ რიზ მის სტა ტის ტი კუ რი აღ რიცხ ვის
სრულ ყო ფის სა კითხ ებ ზე, რაც წა რედ გი ნე ბა „საქ სტატსკკ, სა ქარ თვე-
ლოს ტუ რიზ მის ეროვ ნულ ად მი ნის ტრა ცი ა სა და სხვა და ინ ტე რე სე ბულ
ორ გა ნი ზა ცი ებს.

 ზე მოთ ქმუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, პრო ექ ტის შე დე გე ბი დიდ დახ მა რე ბას გა-
უ წევს ტუ რიზ მის სფე რო ში და საქ მე ბულ ბიზ ნეს მე ნებს, ეკო ნო მის ტებ სა და მე ნე-
ჯე რებს მათ წი ნა შე დას მუ ლი რთუ ლი ეკო ნო მი კუ რი და სო ცი ა ლუ რი ამო ცა ნე ბის 
გა დაჭ რა სა და მო ლო დი ნე ბის გან საზღ ვრა ში. 

 ამას თან უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ კვლე ვის პრო ცეს ში რეს პონ დენ ტე ბი ინ-
ტერ ვი უს დროს ხში რად მი უ თი თებ დნენ იმ ხარ ვე ზებ ზე, რომ ლე ბიც მათ მოგ ზა-
უ რო ბის დროს გარ კვე ულ დის კომ ფორტს უქ ნი და. ჩვენ შე ვე ცა დეთ მოგ ვეხ დი ნა 
მა თი სის ტე მა ტი ზა ცია და მო ვახ დი ნეთ მა თი კლა სი ფი კა ცია შემ დე გი ფორ მით:

• ტუ რის ტუ ლი ინ ფრას ტრუქ ტუ რა;
• მომ სა ხუ რე ბის ხა რის ხი;
• ტუ რის ტულ პრო დუქ ტთან და კავ ში რე ბუ ლი პრობ ლე მე ბი;
• საკ რუ ი ზო მი მოს ვლის არა სა თა ნა დო მას შტა ბი და სხვა.

პროქტი: „ევროკავშირის არასატარიფო ბარიერების გავლენა საქარ-
თველოს ექსპორტზე“, პროქტის სა მეც ნი ე რო ხელ მძღვა ნე ლი - ასო ცი რე ბუ ლი 
პრო ფე სო რი ნი ნო პა პა ჩაშ ვი ლი. კვლე ვი თ პრო ექ ტში ასე ვე ჩარ თულ ნი იყ ვნენ 
ასის ტენ ტ-პრო ფე სო რი ლე ლა ჯა მა გი ძე, დოქ ტო რან ტე ბი: მა რი თა ვარ თქი ლა ძე, 
თამ თა მი ქა ბე რი ძე, ირაკ ლი და ნე ლი ა.

აქ ტუ ა ლუ რო ბა: არას ტა რი ფო ბა რი ე რე ბი და მისი მნიშ ვნე ლო ბა სა ერ თა-
შო რი სო ვაჭ რო ბა ში;

არა სა ტა რი ფო ბა რი ე რე ბის გავ ლე ნა სა ქარ თვე ლო -ევ რო კავ ში რის ვაჭ რო-
ბა ზე. 

კვლე ვის  პრო ცეს ში გა მო ყე ნე ბუ ლი მე თო დე ბი: სა მა გი დე კვლე ვა: არა-
სა ტა რი ფო ბა რი ე რე ბის შე სა ხებ სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის და კვლე ვი-
თი ინ სტი ტუ ტე ბის სტა ტის ტი კუ რი ბა ზე ბის, შე სა ბა მი სი თე მა ტი კის სა მეც ნი ე რო 
ნაშ რო მე ბის, სა ქარ თვე ლო -ევ რო კავ ში რის ვაჭ რო ბის ინ სტი ტუ ცი უ რი მო წეს რი-
გე ბის მი მარ თუ ლე ბით გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი ან გა რი შე ბის ანა ლი ზი და სინ თე ზი.

სა ვე ლე კვლე ვა: ევ რო კავ შირ ში ექ პორ ტი ო რი ქარ თუ ლი ფირ მე ბის გა მო-
კითხ ვა კითხ ვა რის სა ფუძ ველ ზე, რო მე ლიც მკვლე ვა რებ მა შე ი მუ შა ვეს გა ერ თი-
ა ნე ბუ ლი ერე ბის ორ გა ნი ზა ცი ის ვაჭ რო ბი სა და გან ვითა რე ბის კონ ფე რენ ცი ის 
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(UNCTAD) მი ერ კლა სი ფი ცი რე ბუ ლი არა სა ტა რი ფო ბა რი ე რე ბის მი ხედ ვით. გა-
მო ი კითხა 131 ექ სპორ ტი ო რი; ჩა ტარ და 1 ფო კუს -ჯგუ ფი ექ სპორ ტი ო რე ბის და 
მკვლე ვა რე ბის მო ნა წი ლე ო ბით; გან ხორ ცი ელ და ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ 15 
ექ სპორ ტი ორ თან.

შე დე გე ბი:
• არა სა ტა რი ფო ზო მე ბი/ ბა რი ე რე ბი თა ვი სი ფარ თო სპექ ტრით (სა ნი ტა რი-

უ ლი და ფი ტო სა ნი ტა რი უ ლი სტან დარ ტე ბი, ტექ ნი კუ რი რეგ ლა მენ ტა ცი ე-
ბი, სა ბა ჟო ფორ მა ლო ბე ბი, ან ტი დემ პინ გუ რი ღო ნის ძი ე ბე ბი, სა კომ პენ სა-
ციო ბა ჟე ბი, კვო ტე ბი, ლი ცენ ზი ე ბი და ა.შ.); გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვნე ლო-
ვა ნი გახ და სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბა ზე ზე მოქ მე დე ბის თვალ საზ რი სით,
2008 წლის გლო ბა ლუ რი სა ფი ნან სო -ე კო ნო მი კუ რი კრი ზი სის შემ დგომ
პე რი ოდ ში. სა ერ თა შო რი სო სტა ტის ტი კუ რი წყა რო ე ბი გან სხვა ვე ბულ ინ-
ფორ მა ცი ას გვთა ვა ზო ბს, თუმ ცა, შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ და ახ ლო ე ბით
70-80% სა გა რეო ვაჭ რო ბა ში დაც ვის მიზ ნით გა მო ი ყე ნე ბა. მათ გან თით-
ქმის ნა ხე ვა რი კო მერ ცი უ ლი ინ ტე რე სე ბი სათ ვის სა ზი ა ნო ა. ეს შე მაშ ფო-
თე ბე ლი გა რე მო ე ბაა არა მარ ტო სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბას თან და კავ ში-
რე ბუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სათ ვის, არა მედ ზო გა დად სა გა რეო სა ვაჭ რო
პო ლი ტი კა ში ლი ბერ ტა რი ა ნუ ლი მიდ გო მე ბის თვის. მი უ ხე და ვად ამი სა,
არის და დე ბი თი მხა რე ე ბიც, რო მე ლიც სტან დარ ტი ზა ცი ის და ჰარ მო ნი ზა-
ცი ის დო ნის ამაღ ლე ბას უკავ შირ დე ბა. არა სა ტა რი ფო ზო მე ბი, ზო გი ერთ
შემ თხვა ვა ში, ვაჭ რო ბას ზღუ დავს, მაგ რამ მა თი გავ ლე ნა და მო კი დე ბუ-
ლია ინ სტი ტუ ცი უ რი გან ვი თა რე ბის დო ნე ზე; სა უ კე თე სო სა ერ თა შო რი სო
პრაქ ტი კის და ნერ გვის ღო ნის ძი ე ბე ბი იწ ვევს ჰარ მო ნი ზა ცი ის დო ნის ამაღ-
ლე ბას და ხელს უწყ ობს ვაჭ რო ბის გან ვი თა რე ბას;

• ღრმა და ყოვ ლის მომ ცვე ლი თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის შე თან ხმე ბა ვაჭ რო-
ბის ხელ შეწყ ო ბის და მა ტე ბი თი ინ სტრუ მენ ტი ა;

• სრულ ფა სო ვა ნი წვდო მა ევ რო კავ ში რის ბა ზარ ზე არა სა ტა რი ფო რე გუ ლი-
რე ბის ინ სტრუ მენ ტე ბის ჰარ მო ნი ზა ცი ი თაა შე საძ ლე ბე ლი, მაგ რამ ტა რი-
ფებ თან შე და რე ბით, მა თი ცვლი ლე ბა ნა ბიჯ -ნა ბიჯ მიმ დი ნა რე ობს, რაც
მიგ ვა ნიშ ნებს, რომ სა ვაჭ რო პო ლი ტი კის რე ფორ მა ჯერ და უს რუ ლე ბე ლი
პრო ცე სი ა;

• ერ თი მხრივ, მცირ დე ბა საქ მი ა ნი გა რე მოს ინ სტი ტუ ცი უ რი გან სხვა ვე ბე-
ბი, რა მაც ეკო ნო მი კუ რი აგენ ტე ბის თვის ინ ფორ მა ცი უ ლი ასი მეტ რი ე ბი 
და ტრან ზაქ ცი უ რი ხარ ჯე ბი უნ და შე ამ ცი როს, ხო ლო მე ო რე მხრივ, სა-
ექ სპორ ტო სა ქონ ლის ხა რის ხსა და ცნო ბა დო ბა ზე მო ახ დი ნოს და დე ბი თი 
გავ ლე ნა; 

• ევ რო კავ შირ თან ხან გრძლი ვი პარ ტნი ო რუ ლი ურ თი ერ თო ბის მქო ნე კომ-
პა ნი ე ბი ნაკ ლებ ლად და მაბ რკო ლებ ლად მი იჩ ნე ვენ ევ რო კავ ში რის არა სა-
ტა რი ფო ზო მებს;
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• ღრმა და ყოვ ლის მომ ცვე ლი თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის შე თან ხმე ბა ხელს
უწყ ობს ქარ თუ ლი ექ სპორ ტის ზრდას ევ რო კავ შირ ში ინ სტი ტუ ცი უ რი
ჰარ მო ნი ზა ცი ის გზით;

• ევ რო კავ შირ თან ეკო ნო მი კუ რი ურ თი ერ თო ბი დან მე ტი სარ გებ ლის მი სა-
ღე ბად სა ქარ თვე ლოს სა გა რეო ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის აქ ცენ ტე ბი გა-
და ტა ნი ლი უნ და იყოს „გარე საზღ ვრე ბი და“ ხა რის ხის სა ში ნაო ინ ფრას-
ტრუქ ტუ რის მო წეს რი გე ბა ზე, რაც ევ რო კავ ში რის შე სა ბა მის სტრუქ ტუ-
რებ თან ჰარ მო ნი ზა ცი ას და აჩ ქა რებს;

• ევ რო კავ შირ ში სა ქარ თვე ლოს ექ სპორ ტის ზრდის თვის სა ჭი როა სამ თავ-
რო ბო, სა გან მა ნათ ლებ ლო, სა ფი ნან სო, სა მე წარ მეო სტრუქ ტუ რე ბის ერ-
თობ ლი ვი ქმე დე ბა.
პუბ ლი კა ცი ე ბი, რო მე ლიც გა მოქ ვეყ ნდა ამ პრო ექ ტის ფარ გლებ ში:
მკვლე ვა რებ მა კვლე ვის (პირ ვე ლა დი, ნა წი ლობ რი ვი) შე დე გე ბი წა რად გე ნეს 

სა ერ თა შო რი სო კონ ფე რენ ცი ებ ზე; გა მო ი ცე მა სა ერ თა შო რი სო პუბ ლი კა ცია სტა-
ტი ის სა ხით და მო ნოგ რა ფია თბი ლი სის უნი ვერ სი ტე ტის გა მომ ცემ ლო ბის მი ერ.

II. ბიზ ნე სის ად მი ნის ტრი რე ბის მი მარ თუ ლე ბა

პრო ექ ტი: სა სურ სა თო პრო დუქ ტე ბის მარ კი რე ბის გავ ლე ნა მომ ხმა რე-
ბელ თა ქცე ვის ცვლი ლე ბა ზე (სა ქარ თვე ლოს ევ რო კავ შირ თან ასო ცი რე ბის 
კონ ტექ სტით), პრო ექ ტის სა მეც ნი ე რო ხელ მძღვა ნე ლი მარ კე ტინ გის კა თედ რის 
გამ გე, პრო ფე სო რი ნუგ ზარ თო დუ ა. პრო ექ ტში ჩარ თუ ლი იყო აკა დე მი უ რი 
პერ სო ნა ლი და სტუ დენ ტე ბი, კერ ძოდ, ასო ცი რე ბუ ლი პრო ფე სო რე ბი: ჩა რი ტა 
ჯა ში, ბა ბუ ლია მღებ რიშ ვი ლი, მა რი ნე კო ბა ლა ვა, ნა ნა ოქ რუ აშ ვი ლი; ასის ტენ ტ-
პრო ფე სო რე ბი: ეთერ სარ ჯვე ლა ძე, მაია ვე შა გუ რი, მაია სე თუ რი, მზია ტი კიშ ვი-
ლი. სტუ დენ ტე ბი: დოქ ტო რან ტი თა თია ბრეგ ვა ძე, ბა კა ლავ რი რა მინ კო ჩა ლი ძე.

 პრო ექ ტის ძი რი თა დი სფე რო - მომ ხმა რე ბელ თა ქცე ვა ზე პრო დუქ ცი ის 
მარ კი რე ბის გავ ლე ნა.

 აქ ტუ ა ლუ რო ბა უკა ნას კნელ ხა ნებ ში სა ქარ თვე ლო ში გან ხორ ცი ე ლე ბულ მა 
ეკო ნო მი კურ მა რე ფორ მებ მა, სა მარ თლებ რი ვი ბა ზის სრულ ყო ფამ, სა ერ თა შო-
რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მხარ და ჭე რამ არ სე ბი თი გავ ლე ნა მო ახ დი ნა სურ სა თის 
წარ მო ე ბი სა და რე ა ლი ზა ცი ის პრო ცე სებ ზე. მი უ ხე და ვად ამი სა, ად გი ლობ რი ვი 
ბა ზა რი გა ჯე რე ბუ ლია სი ცოცხ ლი სათ ვის სა ში ში კვე ბის პრო დუქ ტე ბით. ეს, ძი-
რი თა დად, გა მოწ ვე უ ლია იმით, რომ არ ხორ ცი ელ დე ბა მწარ მო ე ბელ -იმ პორ ტი-
ო რე ბის მო ნი ტო რინ გი, რაც ხელს უწყ ობს ბა ზარ ზე და ბალ ხა რის ხი ა ნი, ფალ სი-
ფი ცი რე ბუ ლი პრო დუქ ტე ბის გა მო ტა ნას. მარ თა ლი ა, სა ქარ თვე ლო ში მი ღე ბუ-
ლი სურ სა თის უვ ნებ ლო ბი სა და ხა რის ხის შე სა ხებ კა ნო ნი ვაჭ რო ბის მსოფ ლიო 
ორ გა ნი ზა ცი ი სა და ევ რო კავ ში რის ყვე ლა კრი ტე რი უმს და სტან დარტს აკ მა ყო-
ფი ლებს, მაგ რამ ის უმოქ მე დო აღ მოჩ ნდა. უხა რის ხო კვე ბის პრო დუქ ტე ბის გა-
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ყიდ ვით უხე შად ირ ღვე ვა მომ ხმა რებ ლე ბის უფ ლე ბე ბი, რაც ასე ვე სა ქარ თვე ლოს 
სა სურ სა თო ბაზ რის მდგრად გან ვი თა რე ბას აფერ ხებს.

 მომ ხმა რე ბელ თა ინ ტე რე სე ბის დაც ვა უშუ ა ლო კავ შირ შია ქვე ყა ნა ში ეკო-
ნო მი კუ რი წეს რი გის პო ლი ტი კას თან. ვაჭ რო ბის ლი ბე რა ლი ზა ცია არ გუ ლის-
ხმობს იმას, რომ ადა მი ა ნი თავს საფ რთხე ში იგ დებ დეს მავ ნე პრო დუქ ტე ბის 
მოხ მა რე ბით. უხა რის ხო, ჯან მრთე ლო ბი სათ ვის და ხში რად სი ცოცხ ლი სათ ვის 
სა ში ში პრო დუქ ცი ის გან მომ ხმა რებ ლე ბის დაც ვა ქვეყ ნის უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი 
ამო ცა ნა ა. სამ წუ ხა როდ, აქ ტუ ა ლუ რო ბის მი უ ხე და ვად, იგი დღემ დე მე ო რე ხა-
რის ხო ვან პრობ ლე მად მი იჩ ნე ვა. ამას ემა ტე ბა ისიც, რომ ად გი ლობ რი ვი ბა ზა რი 
ჯერ კი დევ და უც ვე ლია არა სა ი მე დო პრო დუქ ცი ი სა გან, ხო ლო შე მო თა ვა ზე ბუ ლი 
პრო დუქ ცი ის შე სა ხებ მომ ხმა რე ბელ თა გაც ნო ბი ე რე ბის დო ნე და ბა ლი ა. ევ რო-
კავ ში რის ქვეყ ნებ ში მომ ხმა რე ბელ თა ჯან მრთე ლო ბის, უსაფ რთხო ე ბი სა და ეკო-
ნო მი კუ რი ინ ტე რე სე ბის დაც ვას შე სა ბა მი სი კა ნონ მდებ ლო ბა უზ რუნ ველ ყოფს, 
ჩვენ თან კი სა მომ ხმა რებ ლო სფე რო სა თან დო რე გუ ლი რე ბის გა რე შეა დარ ჩე-
ნი ლი. ევ რო კავ შირ თან ღრმა და ყოვ ლის მომ ცვე ლი თა ვი სუ ფა ლი სა ვაჭ რო 
სივ რცის შე სა ხებ შე თან ხმე ბა (DCFTA) ით ვა ლის წი ნებს ქარ თვე ლი მომ ხმა რებ-
ლე ბი სათ ვის უსაფ რთხო და უვ ნე ბე ლი პრო დუქ ტე ბის მი წო დე ბას. ეკო ლო გი უ-
რად სუფ თა, ჯან მრთე ლი პრო დუქ ტის წარ მო ე ბა და ბაზ რის თვის შე თა ვა ზე ბა 
მომ ხმა რე ბელ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვის მნიშ ვნე ლო ვა ნი კომ პო ნენ ტი ა, რო მე ლიც 
გუ ლის ხმობს შე სა ბა მი სი კა ნონ მდებ ლო ბის დახ ვე წას და ევ რო კავ შირ თან მი სა-
და გი სტან დარ ტე ბის და ნერ გვას. ამ მი მარ თუ ლე ბით მნიშ ვნე ლო ვა ნი პრო ექ ტე-
ბია გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი, რო გორც სა ხელ მწი ფოს, ასე ვე სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რის 
მხრი დან. სა ქარ თვე ლო ში სურ სა თის პრობ ლე მე ბის მნიშ ვნე ლო ბა ზე მი უ თი თებს 
TACIS-ის, USAID-ის, FAO-ს, მსოფ ლიო ბან კის, ევ რა ზი ის ფონ დის, ევ რო კავ ში რის 
და სხვა დო ნო რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ტექ ნი კუ რი დახ-
მა რე ბის პრო ექ ტე ბი. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ NATO-ს რე კო მენ და ცი ე ბით, სურ სა თის 
უვ ნებ ლო ბის სა კითხ ე ბი ჩარ თუ ლია ევ რო პუ ლი სა მე ზობ ლო პო ლი ტი კის სა ქარ-
თვე ლო -ევ რო კავ ში რის სა მოქ მე დო გეგ მა ში, რაც, თა ვის მხრივ, მნიშ ვნე ლო ვა ნია 
ევ რო კავ შირ თან თა ვი სუ ფა ლი სა ვაჭ რო ურ თი ერ თო ბე ბის გან ვი თა რე ბი სათ ვის. 
ევ რო კავ ში რის პრო ექ ტე ბის ხელ შეწყ ო ბით ჩვენს ქვე ყა ნა ში გარ კვე უ ლი წინ სვლაა 
მწარ მო ებ ლე ბის მი ერ ჯან მრთე ლი და უვ ნე ბე ლი პრო დუქ ცი ის გა მოშ ვე ბას თან 
და კავ ში რე ბით, აგ რეთ ვე მომ ხმა რელ თა ცნო ბი ე რე ბის ზრდი სა და მა თი უფ ლე-
ბე ბის დაც ვის თვალ საზ რი სით. ყო ვე ლი ვე ეს სა ქარ თვე ლოს ბა ზარ ზე მომ ხმა-
რე ბელ თა ქცე ვის ცვლი ლე ბას იწ ვევს. კერ ძოდ, ქარ თვე ლი მომ ხმა რე ბე ლი სულ 
უფ რო მე ტად ეც ნო ბა სა სურ სა თო პრო დუქ ტე ბის შე ფუთ ვა ზე არ სე ბულ ინ ფორ-
მა ცი ას, რაც გავ ლე ნას ახ დენს მის მი ერ ყიდ ვის შე სა ხებ გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი-
ღე ბა ზე. პრობ ლე მის აქ ტუ ა ლუ რო ბის მი უ ხე და ვად, პრო დუქ ცი ის ეტი კე ტი სა და 
მარ კი რე ბა თან და კავ ში რე ბით ქარ თვე ლი მომ ხმა რებ ლე ბის და მო კი დე ბუ ლე ბა 
დღემ დე შეს წავ ლი ლი არ არის, რაც, თა ვის მხრივ, სა სურ სა თო ბაზ რის მდგრად 



ნინო ფარესაშვილი

გან ვი თა რე ბას და ევ რო კავ შირ თან ასო ცი რე ბის ხელ შეკ რუ ლე ბის პრაქ ტი კულ 
გან ხორ ცი ე ლე ბას აბ რკო ლებს. ამი ტომ, სა სურ სა თო პრო დუქ ცი ის მარ კი რე ბას-
თან ქარ თვე ლი მომ ხმა რებ ლე ბის და მო კი დე ბუ ლე ბის, შე სა ბა მი სად, შე ფუთ ვა ზე 
არ სე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის გავ ლე ნით მომ ხმა რე ბელ თა ქცე ვის ცვლი ლე ბის შეს-
წავ ლა უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი პრობ ლე მა ა. 

 პრო ექ ტის მი ზა ნი და ამო ცა ნე ბი. კვლე ვის მი ზა ნია სა ქარ თვე ლოს ევ რო-
კავ შირ თან ასო ცი რე ბის მოთხ ოვ ნე ბი დან გა მომ დი ნა რე, სა სურ სა თო პრო დუქ-
ტე ბის შე ფუთ ვა ზე არ სე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის გავ ლე ნით ქარ თვე ლი მომ ხმა რებ-
ლე ბის ქცე ვის ცვლი ლე ბის შეს წავ ლა. აქე დან გა მომ დი ნა რე, კვლე ვით პრო ექ ტში 
დას მუ ლია შემ დე გი ამო ცა ნე ბი:

• სა ქარ თვე ლოს სა სურ სა თო ბაზ რის გა რე მოს შეს წავ ლა და მომ ხმა რე-
ბელ თა ქცე ვის ცვლი ლე ბა ზე მოქ მე დი ძი რი თა დი ფაქ ტო რე ბის ანა ლი-
ზი; 

• სა სურ სა თო პრო დუქ ტე ბის შე ფუთ ვა ზე არ სე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის აღ-
ქმის შეს წავ ლა ქარ თველ მომ ხმა რებ ლებ ში;

• სა სურ სა თო პრო დუქ ტებ ზე არ სე ბუ ლი ეტი კე ტის მი მართ ქარ თვე ლი 
მომ ხმა რებ ლე ბის გაც ნო ბი ე რე ბის დო ნის დად გე ნა;

• სა სურ სა თო პრო დუქ ტე ბის მარ კი რე ბის გავ ლე ნის დად გე ნა ყიდ ვის შე-
სა ხებ გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბი სას;

• სა ქარ თვე ლოს ბა ზარ ზე სა სურ სა თო პრო დუქ ტე ბის მარ კი რე ბას თან 
და კავ ში რე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის გა მოვ ლე ნა.

 კვლე ვის მე თო დო ლო გი ა. კვლე ვა გან ხორ ცი ელ და ორ ძი რი თად ეტა პად, 
რო გო რი ცა ა: სა ძი ე ბო კვლე ვა და აღ წე რი თი კვლე ვა. პირ ველ ეტაპ ზე მოხ და ჰი-
პო თე ზე ბის ფორ მუ ლი რე ბა და შემ დგო მი კვლე ვი სათ ვის პრი ო რი ტე ტე ბის დად-
გე ნა. ამი სათ ვის ვი სარ გებ ლეთ ლი ტე რა ტუ რუ ლი ძი ე ბის, ექ სპერ ტუ ლი შე ფა სე-
ბი სა და ფო კუს -ჯგუ ფე ბის მე თო დე ბით. მე ო რე ეტაპ ზე გა მო ვი ყე ნეთ აღ წე რი თი 
კვლე ვის მე თო დი. მომ ხმა რე ბელ თა გა მო კითხ ვი სათ ვის ამო ნაკ რე ბი შე ვარ ჩი ეთ 
სა ალ ბა თო მე თო დით. შერ ჩე ვის რეპ რე ზენ ტა ცი უ ლო ბის დაც ვის მიზ ნით რეს-
პონ დენ ტე ბი და ვაჯ გუ ფეთ სხვა დას ხვა მა ხა სი ა თებ ლის მი ხედ ვით. კვლე ვა ში გა-
მო ვი ყე ნეთ სტრუქ ტუ რი რე ბუ ლი ან კე ტა, რო მე ლიც პერ სო ნა ლუ რი და ინ ტერ-
ნეტ გა მო კითხ ვის მე თო დებს და ე ფუძ ნა. მო ნა ცე მე ბი და მუ შავ და სტა ტის ტი კუ რი 
პროგ რა მა SPSS-ით, ხო ლო კვლე ვის შე დე გე ბი გა ა ნა ლი ზე ბუ ლია სტა ტის ტი კუ-
რი ანა ლი ზის მე თო დე ბით.

 ში ნა არ სი. კვლე ვის პრო ცეს ში გა მოვ ლინ და სა სურ სა თო პრო დუქ ცი ის 
მარ კი რე ბი სად მი ქარ თვე ლი მომ ხმა რებ ლე ბის და მო კი დე ბუ ლე ბა, აგ რეთ ვე, ის 
ძი რი თა დი მა ხა სი ა თებ ლე ბი, რომ ლე ბიც სა სურ სა თო პრო დუქ ცი ის შე ფუთ ვა ზე 
უნ და იყოს და ტა ნე ბუ ლი. კვლე ვამ ცხად ყო, რომ, ზო გა დად, მარ კი რე ბი სად მი 
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ქარ თვე ლი მომ ხმა რებ ლე ბის და მო კი დე ბუ ლე ბა პო ზი ტი უ რი ა. მა თი უმე ტე სო ბა 
თვლის, რომ მარ კი რე ბას აქვს სა ინ ფორ მა ციო და ნიშ ნუ ლე ბა. მომ ხმა რე ბელ თა 
აზ რით, მარ კი რე ბი სად მი წა ყე ნე ბულ ძი რი თად მოთხ ოვ ნას წარ მო ად გენს ის, 
რომ მარ კი რე ბა ში მო ცე მუ ლი ინ ფორ მა ცია უნ და იყოს სან დო და გა სა გე ბად 
გად მო ცე მუ ლი. მომ ხმა რებ ლე ბი უმე ტეს შემ თხვე ვა ში ენ დო ბი ან პრო დუქ ცი ის 
შე ფუთ ვა ზე გან თავ სე ბულ ინ ფორ მა ცი ას, გან სა კუთ რე ბით, მა შინ, თუ პრო დუქ-
ტი ან მწარ მო ე ბე ლი ნაც ნო ბი ა. კვლე ვის შე დე გად დად გინ და, რომ პრო დუქ ცი ის 
მარ კი რე ბის შე სა ხებ მომ ხმა რე ბელ თა ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის დო ნე ზე გავ ლე ნას 
ახ დენს ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბის წყა რო ე ბი, მომ ხმა რე ბელ თა ასა კი, გა ნათ ლე ბა 
და ოჯა ხის ყო ველ თვი უ რი შე მო სა ვა ლი. ჯგუფ თა შო რი სი ფაქ ტო რე ბის გავ ლე-
ნის კვლე ვი სას კი გა მოვ ლინ და, რომ ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბის წყა რო ე ბი და ოჯა-
ხის შე მო სავ ლე ბი უფ რო მეტ გავ ლე ნას ახ დენს ინ ფორ მი რე ბის დო ნე ზე, ვიდ რე 
გა ნათ ლე ბა და ასა კი. თა ვის მხრივ, ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის დო ნე ზე მოქ მე დებს 
პრო დუქ ცი ის მარ კი რე ბის და ნიშ ნუ ლე ბის შე სა ხებ მომ ხმა რე ბელ თა შე ხე დუ ლე-
ბა ზე. სა ინ ტე რე სოა ის ფაქ ტი, რომ ქარ თველ მომ ხმა რებ ლებს მარ კი რე ბა ეხ მა-
რე ბა ყიდ ვის შე სა ხებ გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბა ში. ამი ტო მაც, ისი ნი სა სურ სა თო 
პრო დუქ ტე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ას, ძი რი თა დად, პრო დუქ ტის შე ძე ნამ დე, მა-
ღა ზი ა ში ეც ნო ბი ან. რო გორც აღ მოჩ ნდა, ქარ თვე ლი მომ ხმა რებ ლე ბი უპი რა ტე-
სო ბას ანი ჭე ბენ ისეთ პრო დუქ ტებს, რომ ლებ ზეც მი თი თე ბუ ლია ნორ მა ტი უ ლი 
დო კუ მენ ტა ცი ა, გან სა კუთ რე ბით, სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბი. კვლე ვამ აჩ ვე-
ნა, რომ მომ ხმა რე ბელ თა ოჯა ხუ რი მდგო მა რე ო ბა და სა სურ სა თო პრო დუქ ტე-
ბის შე ძე ნა ზე გა წე უ ლი ყო ველ თვი უ რი ხარ ჯე ბი გავ ლე ნას ახ დენს სა სურ სა თო 
პრო დუქ ტის მარ კი რე ბა ში წარ მოდ გე ნი ლი რეკ ვი ზი ტე ბის ინ ფორ მა ცი ის შე ფა-
სე ბა ზე. ქარ თველ მომ ხმა რებ ლებს სა სურ სა თო პრო დუქ ტე ბის შე ფუთ ვა ზე არე-
ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ი დან ყვე ლა ზე უფ რო არ მოს წონთ სა რეკ ლა მო სლო გა ნე ბი 
და სხვა დას ხვა ენა ზე დუბ ლი რე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბი. მა თი აზ რით, სა ქარ თვე ლოს 
ბა ზარ ზე არ სე ბუ ლი კვე ბის პრო დუქ ტე ბის მარ კი რე ბა ში ყვე ლა ზე მე ტად მწარ-
მო ებ ლი სა და დი ე ტის შე სა ხებ ინ ფო მა ცი ის ნაკ ლე ბო ბა შე იმ ჩნე ვა. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, 
რომ მომ ხმა რე ბელ თა ორ მე სა მედს აქვს მკვეთ რად გა მო ხა ტუ ლი პრე ტენ ზი ე ბი 
სა სურ სა თო პრო დუქ ცი ის მარ კი რე ბას თან მი მარ თე ბით, რო მელ თა გან უმ ნიშ ვნე-
ლო ვა ნე სია შე ფუთ ვა ზე არ სე ბუ ლი მცი რე ზო მის შრიფ ტი და პრო დუქ ტის შე-
მად გენ ლო ბის არას რუ ლი და ხა სი ა თე ბა. მთლი ა ნო ბა ში, პრო დუქ ცი ის მარ კი რე-
ბის შე სა ხებ ქარ თვე ლი მომ ხმა რე ბე ლე ბის ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის დო ნე და ბა ლი ა, 
თუმ ცა, მომ ხმა რე ბელ თა უმე ტე სო ბას მი აჩ ნი ა, რომ ევ რო პას თან ასო ცი რე ბის 
ხელ შეკ რუ ლე ბის გა ფორ მე ბის შე დე გად სა ქარ თვე ლოს ბა ზარ ზე პრო დუქ ცი ის 
მარ კი რე ბის მი მართ მოთხ ოვ ნე ბი მნიშ ვნე ლოვ ნად გა იზ რდე ბა.

 კვლე ვის ძი რი თა დი შე დე გე ბი. პრო ექ ტი წარ მო ად გენს სა ქარ თვე ლოს ბა-
ზარ ზე სა სურ სა თო პრო დუქ ტე ბის მარ კი რე ბის გავ ლე ნით მომ ხმა რე ბელ თა ქცე-
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ვის შეს წავ ლა ში ახალ მარ კე ტინ გულ გა მოკ ვლე ვას. მსგავ სი კვლე ვა ქარ თულ სი-
ნამ დვი ლე ში არ ჩა ტა რე ბუ ლა. აღ ნიშ ნუ ლის გათ ვა ლის წი ნე ბით, წარ მოდ გე ნი ლი 
კვლე ვის პრო ექ ტი ქარ თვე ლი მომ ხმა რებ ლე ბის ქცე ვის შეს წავ ლა ში ახა ლია და 
უნი კა ლუ რი. ნაშ რო მის ძი რი თა დი მეც ნი ე რუ ლი სი ახ ლე ე ბი შემ დე გი ა:

• გა მოვ ლე ნი ლია სა ქარ თვე ლოს სა სურ სა თო ბა ზარ ზე მომ ხმა რე ბელ თა 
ქცე ვის ცვლი ლე ბა ზე მოქ მე დი ძი რი თა დი ფაქ ტო რე ბი;

• დად გე ნი ლია სა სურ სა თო პრო დუქ ტე ბის მარ კი რე ბი სად მი ქარ თვე ლი 
მომ ხმა რებ ლე ბის და მო კი დე ბუ ლე ბა;

• გან საზღ ვრუ ლია სა სურ სა თო პრო დუქ ტე ბის მარ კი რე ბა ში ქარ თვე ლი 
მომ ხმა რებ ლე ბი სათ ვის უპი რა ტე სი მაჩ ვე ნებ ლე ბი; 

• შე მუ შა ვე ბუ ლია სა სურ სა თო პრო დუქ ტე ბის მარ კი რე ბის მი მართ სხვა დას-
ხვა სქე სის, სო ცი ა ლუ რი ფე ნი სა და ასა კობ რი ვი მაჩ ვე ნებ ლე ბის მი ხედ ვით 
ქარ თვე ლი მომ ხმა რებ ლე ბის ქცე ვის მო დე ლე ბი; 

• სა სურ სა თო პრო დუქ ტე ბის მარ კი რე ბის სრულ ყო ფის სა ფუძ ველ ზე შე მუ-
შა ვე ბუ ლია სა ქარ თვე ლოს სა სურ სა თო ბაზ რის მდგრა დი გან ვი თა რე ბის 
მარ კე ტინ გუ ლი სტრა ტე გი ე ბი. 

• ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლია სა ქარ თვე ლოს სა სურ სა თო ბაზ რის უსაფ რთხო ე ბის 
უზ რუნ ველ სა ყო ფად აუ ცი ლე ბე ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი. 
პრო ექ ტთან და კავ ში რე ბუ ლი პუბ ლი კა ცი ე ბის გა მოქ ვეყ ნე ბა. პრო ექ-

ტთან და კავ ში რე ბით 2016 წელს გა მოქ ვეყ ნდა შემ დე გი პუბ ლი კა ცი ე ბი: 
• ნ. თოდუა, გლობალიზაციის გავლენა საქართველოს სამომხმარებლო 

ბაზრის უსაფრთხოებაზე, მოხსენება საერთაშორისო სამეცნიერო კონ-
ფერენციაზე „გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკასა და ბიზნესში“ 
(თსუ, 2016 წლის 11-12 ნოემბერი);

• ნ. თოდუა, ბ. მღებრიშვილი, ე. უროტაძე, საქართველოს სასურსათო 
ბაზარზე სამართლებრივი გარემოს ფორმირების ძირითადი ასპექტები. 
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „გლობალიზაციის გამოწვე-
ვები ეკონომიკასა და ბიზნესში“ (თსუ 2016 წლის 11-12 ნოემბერი) 
სამეცნიერო შრომების კრებული, გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილი-
სი, 2016, გვ. 250-256.

• ნ. ოქრუაშვილი, მ. სეთური, აგროსასურსათო ბაზრის თანამედროვე 
მდგო მარეობა მსოფლიოში და საქართველოში, საერთაშორისო სამეც-
ნიერო კონფერენციის „გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკასა და 
ბიზნესში“ (თსუ 2016 წლის 11-12 ნოემბერი) სამეცნიერო შრომების 
კრებული, გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი, 2016

• B. Mghebrishvili, E. Urotadze. Characteris  cs of Food Products Labeling in 
Georgia. Proceedings of Interna  onal Scien  fi c Symposium “Economics, 
Business & Finance”. JURMALA, LATVIA, pp. 135-138.
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პრო ექ ტის ძი რი თად შე დე გებ თან და კავ ში რე ბუ ლი კო ლექ ტი უ რი მო ნოგ რა-
ფი ი სა და საზღ ვარ გა რე თის სა ერ თა შო რი სო სა მეც ნი ე რო ჟურ ნალ ში სტა ტი ის 
გა მოქ ვეყ ნე ბა, პრო ექ ტით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი გეგ მის შე სა ბა მი სად, გათ ვა ლის-
წი ნე ბუ ლია 2017 წელს. 

პრო ექ ტი: ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თვის გა მოწ ვე ვე ბი სა ქარ თვე-
ლო ში (სა ჯა რო და კერ ძო სექ ტო რის შე და რე ბი თი ანა ლი ზი), პრო ექ ტის სა-
მეც ნი ე რო ხელ მძღვა ნე ლი მე ნეჯ მენ ტი სა და ად მი ნის ტრი რე ბის კა თედ რის ასო-
ცი რე ბუ ლი პრო ფე სო რი ნუგ ზარ პა ი ჭა ძე. პრო ექ ტში ჩარ თუ ლე ბი იყ ვნენ ასე ვე 
აკა დე მი უ რი პერ სო ნა ლი და სტუ დენ ტე ბი, კერ ძოდ, ასო ცი რე ბუ ლი პრო ფე სო რე-
ბი: ეკა ჩო ხე ლი, გი უ ლი ქე შე ლაშ ვი ლი; ასის ტენ ტ-პრო ფე სო რი მა ნა ნა ხარ ხე ლი. 
დოქ ტო რან ტე ბი: გი ორ გი ჭუ რა ძე და შო რე ნა ტი ე ლი ძე.

აქ ტუ ა ლუ რო ბა. ადა მი ა ნუ რი რე სურ სი ორ გა ნი ზა ცი ის ყვე ლა ზე უნი კა ლუ-
რი და ძვი რადღ ი რე ბუ ლი კა პი ტა ლი ა, რომ ლის ეფექ ტი ა ნი მარ თვა ორ გა ნი ზა ცი-
უ ლი მიზ ნე ბის მიღ წე ვის მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა შუ ა ლე ბა ა. ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის 
ეფექ ტი ა ნი მარ თვა უშუ ა ლო კავ შირ შია ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თვის სტრა-
ტე გი ის შე მუ შა ვე ბას თან, რო მელ ში აც იგუ ლის ხმე ბა ორ გა ნი ზა ცი ე ბის (უწყ ე ბე-
ბის) მი ერ არ ჩე უ ლი სტრა ტე გი ის სა რე ა ლი ზა ცი ოდ, პერ სო ნალ ზე ზე მოქ მე დე-
ბის არ სე ბუ ლი სის ტე მის შე ფა სე ბის, გა ა ნა ლი ზე ბი სა და ახ ლის შე მუ შა ვე ბის უზ-
რუნ ველ მყო ფე ლი მოქ მე დე ბე ბის ერ თობ ლი ო ბა და მი სა ღებ გა დაწყ ვე ტი ლე ბა თა 
თან მიმ დევ რო ბა. იგი მო ი ცავს იმ მე თო დე ბი სა და მოქ მე დე ბე ბის ერ თობ ლი ო ბას, 
რომ ლი თაც ორ გა ნი ზა ცია უზ რუნ ველ ყოფს ეფექ ტი ა ნი ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის 
მო ზიდ ვას, სწავ ლე ბას, გან ვი თა რე ბა სა და შე ნარ ჩუ ნე ბას. ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე-
ბი მარ თვის სტრა ტე გია სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს ორ გა ნი ზა ცი ას წი ნას წარ გან საზღ-
ვროს თუ რო გო რი კად რე ბია მი სი ორ გა ნი ზა ცი ის შე სა ფე რი სი და რო გორ და სა-
ხოს გზე ბი მა თი მო ზიდ ვის, შე ნარ ჩუ ნე ბი სა და გან ვი თა რე ბი სათ ვის. ადა მი ა ნე ბი 
ერ თმა ნე თი სა გან გან სხვავ დე ბი ან ცოდ ნით, გა მოც დი ლე ბით, ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ-
რი შე საძ ლებ ლო ბე ბით, აზ როვ ნე ბი სა და მოქ მე დე ბის სტი ლით. სწო რედ ეს გან-
სხვა ვე ბა გა ნა პი რო ბებს ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თვის სირ თუ ლეს და, ამა ვე 
დროს, ინ ტე რე სის გან სა კუთ რე ბულ სფე როს სა ქარ თვე ლოს სა ჯა რო და კერ ძო 
სექ ტორ ში.

 სა ჯა რო სექ ტო რის რე ფორ მი რე ბა და ეფექ ტუ რი სა ჯა რო მმარ თვე ლო-
ბის სის ტე მის შექ მნა სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის საქ მი ა ნო ბის უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი 
სა კითხ ი ა. ამ სფე რო ში მრა ვა ლი რე ფორ მა გან ხორ ცი ელ და: ში გა ინ სტი ტუ ცი-
უ რი ცვლი ლე ბე ბი - სამ თავ რო ბო აპა რა ტი სა და სა ჯა რო სექ ტო რის შემ ცი რე ბა 
ეფექ ტი ა ნო ბი სა და მოქ ნი ლო ბის გაზ რდის მიზ ნით, ორ გა ნი ზა ცი უ ლი სის ტე მის 
ხე ლა ხა ლი ფორ მი რე ბა და აღ მას რუ ლე ბე ლი უწყ ე ბე ბის რეს ტრუქ ტუ რი ზა ცი ა, 
მო ქა ლა ქე თათ ვის მი წო დე ბუ ლი მომ სა ხუ რე ბის ხა რის ხის ამაღ ლე ბი სათ ვის სა ჯა-
რო სექ ტო რის ფუნ ქცი ე ბი სა და ინ სტი ტუ ცი უ რი ახ ლე ბუ რი შე ა ფა სე ბა, სა ჯა რო- 
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კერ ძო პარ ტნი ო რო ბის პრო ექ ტე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა. და იწყო კონ კუ რენ ტუ ლი 
სა ჯა რო სამ სა ხუ რის ჩა მო ყა ლი ბე ბა, რაც გუ ლის ხმობ და სა ჯა რო მო ხე ლე ე ბის-
თვის საკ ვა ლი ფი კა ციო ტეს ტი რე ბებს, და წი ნა უ რე ბი სა და მო ტი ვა ცი ის ახა ლი 
ორ გა ნი ზა ცი უ ლი პო ლი ტი კის და ნერ გვას. 2012 წლის სა პარ ლა მენ ტო არ ჩევ ნე-
ბის შემ დეგ რე ფორ მე ბის მი მარ თუ ლე ბა გარ კვე ულ წი ლად შე იც ვა ლა და დღის 
წეს რიგ ში დად გა სა ჯა რო სამ სა ხუ რის რე ფორ მის ახა ლი კონ ცეფ ცი ის შე მუ შა ვე-
ბის აუ ცი ლებ ლო ბა, რა შაც მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღეს არა სამ თავ რო ბო სექ ტორ მა, 
აკა დე მი ურ მა წრე ებ მა და სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ებ მა. დღე ი სათ ვის რე-
ფორ მი რე ბის პრო ცე სი არ დას რუ ლე ბუ ლა და სა ჯა რო სექ ტორ ში კვლავ მრა ვა-
ლი პრობ ლე მა არ სე ბობს, რო მელ თა გა ა ნა ლი ზე ბა და გა დაჭ რა აუ ცი ლე ბე ლია 
რე ფორ მი რე ბის პრო ცე სის წარ მა ტე ბით წარ მარ თვი სა და ეფექ ტუ რი სა ხელ მწი-
ფო ინ სტი ტუ ტე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბი სათ ვის.

მი ზა ნი - ორ გა ნი ზა ცი უ ლი და ად მი ნის ტრა ცი უ ლი ფაქ ტო რე ბის გა მოვ ლე-
ნა, რაც ხელს შე უწყ ობს სა ჯა რო და კერ ძო სექ ტორ ში დღე ი სათ ვის არ სე ბუ ლი 
პრობ ლე მე ბის გა ა ნა ლი ზე ბას და მი სი სრულ ყო ფი სათ ვის სწო რი მეც ნი ე რუ ლი გა-
დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბას. კერ ძოდ, პრო ექ ტი ით ვა ლის წი ნებ და იმის გან საზღ-
ვრას, თუ რა ძი რი თად პრობ ლე მებს ხე და ვენ სა ქარ თვე ლოს სა ჯა რო და კერ ძო 
სექ ტორ ში მა ღა ლი, სა შუ ა ლო და და ბა ლი რგო ლის მე ნე ჯე რე ბი. ადა მი ა ნუ რი რე-
სურ სე ბის მარ თვის ჩვენ მი ერ შე თა ვა ზე ბუ ლი პროგ რა მა და ეხ მა რე ბა მათ ადა-
მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის ეფექ ტი ან რე გუ ლი რე ბა სა და კო ორ დი ნა ცი ა ში. პრო ექ ტის 
მი ზა ნია შე იქ მნას ნაშ რო მი, რო მელ შიც შეს წავ ლილ იქ ნე ბა ის აუ ცი ლე ბე ლი ორ-
გა ნი ზა ცი უ ლი და ად მი ნის ტრა ცი უ ლი ფაქ ტო რე ბი, რომ ლე ბიც სა ქარ თვე ლოს 
სა ჯა რო და კერ ძო სექ ტორ ში დღეს არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის გა ა ნა ლი ზე ბა სა და 
ხარ ვე ზე ბის აღ მოფ ხვრას შე უწყ ობს ხელს. პერ სო ნალ თან მუ შა ო ბის სა მა მუ ლო 
და უცხ ო უ რი გა მოც დი ლე ბი დან გა მომ დი ნა რე, მო რა ლუ რი, სო ცი ა ლურ -ე კო ნო-
მი კუ რი ფაქ ტო რე ბი სა და ქარ თუ ლი მენ ტა ლი ტე ტის გათ ვა ლის წი ნე ბით, შე საძ-
ლოა ჩა მო ყა ლიბ დეს პერ სო ნა ლის მარ თვის ისე თი მიდ გო მე ბი, რაც შე სა ბა მი სო-
ბა ში მო ვა სა ქარ თვე ლოს სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის თა ნა მედ რო-
ვე ეტაპ თან და და ეხ მა რე ბა მე ნე ჯე რებს პერ სო ნა ლის ეფექ ტურ მარ თვა ში.

პრო ექ ტის ამო ცა ნე ბი:
• ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თვის უცხ ო უ რი გა მოც დი ლე ბა და მარ-

თვის ზო გა დი სტრა ტე გია სა ქარ თვე ლო ში;
• პერ სო ნა ლის გან ვი თა რე ბის და გეგ მვა; 
• პერ სო ნა ლის მო ზიდ ვის წე სე ბი სა და სა შუ ა ლე ბე ბის გან საზღ ვრა;
• პერ სო ნა ლის შე ფა სე ბა, შერ ჩე ვა და და საქ მე ბა; 
• მო მუ შა ვე თა ადაპ ტა ცი ა, სწავ ლე ბა, კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბა და გან-

ვი თა რე ბა; 
• პერ სო ნა ლის მო ტი ვა ცი ა;
• კო მუ ნი კა ცია და გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცე სი;
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• ორ გა ნი ზა ცი უ ლი სტრა ტე გია და ორ გა ნი ზა ცი უ ლი სტრუქ ტუ რა;
• პერ სო ნა ლის საქ მი ა ნო ბი სა და შრო მი თი პო ტენ ცი ა ლის შე ფა სე ბა;
• პერ სო ნა ლის კა რი ე რის მარ თვა;
• ძი რი თა დი დას კვნე ბი.
კვლე ვის პრო ცეს ში გა მო ყე ნე ბუ ლი მე თო დე ბი. კვლე ვის პრო ცეს ში გა მო-

ყე ნე ბულ იქ ნა სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი ანა ლი ზის, სტა ტის ტი კურ -გა ან გა რი შე-
ბი თი, შე და რე ბი თი ანა ლი ზის, დაჯ გუ ფე ბი სა და აბ სტრაქ ტუ ლი მე თო დი.

კვლე ვის შე დე გე ბი: 
• სა ქარ თვე ლოს სა ჯა რო სექ ტორ ში არ არ სე ბობს ადა მი ა ნუ რი რე სურ-

სე ბის მარ თვის ზო გა დი სტრა ტე გი ა; ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თვის
სტრა ტე გია არ სე ბობს მხო ლოდ დე პარ ტა მენ ტის და სამ მარ თვე ლოს დო-
ნე ზე; არ სე ბუ ლი „სტრატეგია“ ხის ტი და მო უქ ნე ლი ა; მიმ დი ნა რე ეტაპ ზე
იგეგ მე ბა პერ სო ნა ლის აღ რიცხ ვის ელექ ტრო ნუ ლი სის ტე მის და ნერ გვა
ბი უ როკ რა ტი უ ლი პრო ცე დუ რე ბის შემ ცი რე ბის მიზ ნით; სა მუ შა ოს აღ წე-
რი ლო ბე ბი არ სე ბობს, თუმ ცა მოძ ვე ლე ბუ ლია და სა ჭი რო ებს გა და ხედ-
ვას; და საქ მე ბულ თა ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის დო ნე და ბა ლი ა; პერ სო ნა ლის
მო ზიდ ვის წე სე ბი სა და სა შუ ა ლე ბე ბის გან საზღ ვრა ხდე ბა კონ კურ სის წე-
სით, სტა ჟი რე ბით, წი ნას წარ შე მუ შა ვე ბუ ლი, მკაც რად გან საზღ ვრუ ლი,
წე სე ბის მი ხედ ვით; მო მუ შა ვე თა ადაპ ტა ცი ის, სწავ ლე ბის, კვა ლი ფი კა ცი ის
ამაღ ლე ბი სა და გან ვი თა რე ბი სათ ვის არ არ სე ბობს ზო გა დი ტრე ნინ გე ბი სა
და სა მუ შაო ად გილ ზე პრო ფე სი უ ლი გა დამ ზა დე ბის კურ სე ბი, თა ნამ შრომ-
ლე ბი ერ თმა ნეთს უზი ა რე ბენ გა მოც დი ლე ბას, გა მო ი ყე ნე ბა სას წავ ლო
მივ ლი ნე ბე ბი; კო მუ ნი კა ცი ი სა და გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცე სე-
ბის გან ხორ ცი ე ლე ბი სას ინი ცი ა ტი ვე ბის გან ხორ ცი ლე ბა სირ თუ ლე ებ თან
არის და კავ ში რე ბუ ლი, ხელ მძღვა ნე ლის მი ერ არ ხდე ბა ცალ სა ხა და ინ-
დი ვი დუ ა ლუ რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბა; პერ სო ნა ლის მო ტი ვა ცი ი სა და
კა რი ე რის მარ თვის თვის გა მო ი ყე ნე ბა ხელ ფა სის და ნა მა ტი, პრე მი ა, ხო ლო
და წი ნა უ რე ბის თვის აუ ცი ლე ბე ლია ვა კან სი ის გა მოცხ ა დე ბა; პერ სო ნა ლის
საქ მი ა ნო ბი სა და შრო მი თი პო ტენ ცი ა ლის შე ფა სე ბის თვის გა მო ი ყე ნე ბა შე-
ფა სე ბის ში და მე ქა ნიზ მი, რომ ლის დრო საც ხელ მძღვა ნე ლის სუ ბი ექ ტუ რი
შე ფა სე ბის ალ ბა თო ბა მა ღა ლი ა.

• სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კის კერ ძო სექ ტორ ში არ არ სე ბობს ადა მი ა ნუ რი
რე სურ სე ბის მარ თვის სტრა ტე გი ა, არ სე ბობს მხო ლოდ მიდ გო მე ბი, რო-
გორ გან ვი თარ დეს სა კად რო პო ლი ტი კა; კად რე ბის აღ რიცხ ვა წარ მო ებს
excel-ის ფა ილ ში; სა მუ შა ოს აღ წე რი ლო ბე ბი არ სე ბობს არა სტრუქ ტუ-
რი რე ბუ ლი, არა მედ მო ვა ლე ო ბა თა და შე სას რუ ლე ბელ სა მუ შა ო თა ჩა მო-
ნათ ვა ლის სა ხით; და საქ მე ბულ თა ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის დო ნე და ბა ლი ა;
სა კად რო პო ლი ტი კა მოქ ნი ლი ა, პერ სო ნა ლის მო ზიდ ვის წე სე ბი სა და სა-
შუ ა ლე ბე ბის გან საზღ ვრი სას ხდე ბა ვა კან სი ის გა მოცხ ა დე ბა, ან ში და წრე-
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ში კად რის მო ძი ე ბა; კო მუ ნი კა ცი ი სა და გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო-
ცე სე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბი სათ ვის გა მო ი ყე ნე ბა ში და სო ცი ა ლუ რი ქსე ლე ბი, 
პერ სო ნა ლის ინი ცი ა ტი ვი ა ნო ბა წა ხა ლი სე ბუ ლი ა; პერ სო ნა ლის მო ტი ვა ცი-
ი სა და კა რი ე რის მარ თვის თვის გა მო ი ყე ნე ბა და საქ მე ბულ ზე მორ გე ბუ ლი 
სა მუ შაო გრა ფი კი, ,,ყვე ლა მო ტი ვი რე ბულ პერ სო ნალს აქვს და საქ მე ბის 
შე საძ ლებ ლო ბან, და წი ნა უ რე ბის თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნია კრე ა ტი უ ლო ბა და 
ლი დე რუ ლი უნარ -ჩვე ვე ბი; პერ სო ნა ლის საქ მი ა ნო ბი სა და შრო მი თი პო-
ტენ ცი ა ლის შე ფა სე ბის თვის გა მო ი ყე ნე ბა მომ ხმა რებ ლის კმა ყო ფი ლე ბის 
დო ნე.

• სა ქარ თვე ლოს სა ჯა რო სამ სა ხუ რებ ში სა კად რო პო ლი ტი კი სა და ადა-
მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თვის სამ სა ხუ რე ბი ვერ უზ რუნ ველ ყოფს მო ხე-
ლე თა სწორ მარ თვას, სა ჯა რო სექ ტორ ში და საქ მე ბუ ლი მო სამ სა ხუ რე ე ბის 
კვა ლი ფი კა ცი ის სა ერ თო დო ნე უმე ტე სად არ აკ მა ყო ფი ლებს აუ ცი ლე ბელ 
საკ ვა ლი ფი კა ციო მოთხ ოვ ნებს. ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თვის მო უ-
წე სი გე ბე ლი სის ტე მა გა ნა პი რო ბებს სა ჯა რო სამ სა ხუ რე ბის არა ე ფექ ტი ან 
ფუნ ქცი ო ნი რე ბას და ხელს უშ ლის გან ვი თა რე ბას.

• სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კის კერ ძო სექ ტორ ში არას წო რად გა ნა წი ლე ბუ-
ლი რო ლე ბი, ძა ლა უფ ლე ბა და პა სუ ხის მგებ ლო ბე ბი, არას წო რად ჩა მო ყა-
ლი ბე ბუ ლი მო ტი ვა ცი ის სის ტე მე ბი, არას წო რი მარ თვა და გა უ მარ თა ვი 
მარ თვის სის ტე მე ბი გან საზღ ვრავს პერ სო ნა ლის შე საძ ლებ ლო ბე ბი სა და 
უნა რე ბის გა მო ყე ნე ბის და ბალ ხა რისხს. გა და უჭ რე ლი რჩე ბა გან ვი თა რე-
ბის სტრა ტე გი უ ლი ამო ცა ნე ბი. 

რე კო მენ და ცი ე ბი:
• სა ხელ მწი ფოს მხრი დან ეკო ნო მი კის მზარ დი სექ ტო რე ბის გან ვი თა რე ბის 

ხელ შეწყ ო ბა;
• სა ჯა რო და კერ ძო სექ ტო რის თა ნამ შრომ ლო ბის გაძ ლი ე რე ბა;
• შრო მის ბაზ რის შე სა ხებ სა ინ ფორ მა ციო ბა ზის სრულ ყო ფა;
• ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თვის სტრა ტე გი ის შე სა ბა მი სო ბა ში მოყ ვა ნა 

ბიზ ნე სის სტრა ტე გი ას თან;
• ორ გა ნი ზა ცი უ ლი სტრუქ ტუ რის ჩა მო ყა ლი ბე ბა კომ პა ნი ა თა და ნიშ ნუ ლე-

ბის სა ფუძ ვლი ა ნი გა აზ რე ბი სა და ძი რი თა დი პრო ცე სე ბის სწო რად და გეგ-
მვის სა ფუძ ველ ზე;

• ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის ეფექ ტი ა ნი მარ თვის პო ლი ტი კის გან ხორ ცი ე ლე-
ბა, რო მე ლიც უშუ ა ლო გავ ლე ნას მო ახ დენს და საქ მე ბუ ლის ისეთ თვი სე-
ბებ ზე, რო გო რი ცა ა: მარ თვის პრო ცე სებ ში ჩარ თუ ლო ბა, ვალ დე ბუ ლე ბის 
გრძნო ბა, მო ტი ვა ცია და უნა რე ბი; 

• თი თო ე ულ სტრა ტე გი ულ ამო ცა ნა ზე, პირ ვე ლი პი რის პა სუ ხის მგებ ლო ბის 
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ნაც ვლად, სხვა დას ხვა პა სუ ხის მგე ბე ლი პი რის და ნიშ ვნა, რა თა შე საძ ლე ბე-
ლი გახ დეს ორ გა ნი ზა ცი უ ლი მიზ ნე ბის მიღ წე ვა. 

პუბლიკაციები, რომლებიც გამოქვეყნდა პროექტის ფარგლებში:
• Paichadze N., Chokheli E., Keshelashvili G., Kharkheli M., Tielidze Sh., 

Tchuradze G., Issues of Improvement of HR Management in Public Sector of 
Georgia, p.75-82.

• http://www.iises.net/proceedings/24th-international-academic-conference-
barcelona/table-of-content/detail?article=issues-of-improvement-of-hr-
management-in-public-sector-of-georgia

• Paichadze N., Chokheli E., Keshelashvili G., Kharkheli M., Tielidze Sh., 
Tchuradze G., Employment Challenges in Georgia (An Analysis of Public and 
Private Sector), 45th Interna  onal Conference, proceeding of ISERD, 17th-18th 
August, 2016, Warsawa, Poland, p.10-12. 

• პაიჭაძე ნ., ჩოხელი ე., ქეშელაშვილი გ., ხარხელი მ., ტიელიძე შ., ჭურაძე გ., 
ადამიანური რესურსების მართვის სრულყოფის საკითხები საქართველოს 
ეკონომიკის კერძო სექტორში, ჟურნალი ,,ეკონომისტი“#4, 2016 წ. 

პროექტი: „ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისა და წარდგენის 
სრულყოფის გზები მცირე და საშუალო ბიზნესის საწარმოებში“, პრო ექ ტის 
სა მეც ნი ე რო ხელ მძღვა ნე ლი ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხ ვი სა და აუ დი ტის კა თედ რის 
ასო ცი რე ბუ ლი პრო ფე სო რი ლე ვან სა ბა უ რი. პრო ექ ტში ასე ვე მო ნა წი ლე ობ დნენ 
ამა ვე კა თედ რის აკა დე მი უ რი პერ სო ნა ლი და სტუ დენ ტე ბი, კერ ძოდ, ასო ცი რე-
ბუ ლი პრო ფე სო რე ბი: ნა დეჟ და კვა ტა ში ძე და ნა ნა სრე სე ლი. დოქ ტო რან ტე ბი: 
რუ სუ დან სრე სე ლი და ნი ნო ქა და გიშ ვი ლი.

აქ ტუ ა ლუ რო ბა. მცი რე და სა შუ ა ლო სა წარ მო ე ბის ეფექ ტი ა ნი ფუნ ქცი ო-
ნი რე ბის ერ თ-ერ თი ფაქ ტო რი ბიზ ნეს საქ მი ა ნო ბის შე სა ბა მი სი ინ ფორ მა ცი ით 
უზ რუნ ველ ყო ფა ა. სწო რად აღ რიცხ ვა ქმნის ბიზ ნე სის სტრა ტე გი ულ რე სურსს 
- სა აღ რიცხ ვო ინ ფორ მა ცი ის სა ხით. ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სა ერ თა შო რი სო 
სტან დარ ტი (ფასს)„მცირე და საშუალო საწარმოებისათვის“ (შემ დგომ ში მსს) 
გა მო ი ცა 2009 წელს და მი სი გა მო ყე ნე ბა შე საძ ლე ბე ლია რო გორც უფ რო ად რე-
უ ლი, ასე ვე უფ რო გვი ა ნი პე რი ო დე ბი დან. მიმ დი ნა რე ეტაპ ზე მრა ვა ლი ქვე ყა ნა 
მი ზან შე წო ნი ლად მი იჩ ნევს ფასს -ის გა მო ყე ნე ბას მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზ ნეს ში, 
რად გან ით ვლე ბა, რომ მცი რე ბიზ ნე სი იღებს გან ვი თა რე ბის ბიძგს, იზ რდე ბა 
ან გა რიშ გე ბის გამ ჭვირ ვა ლო ბა, სან დო ო ბა და შე სა ბა მი სო ბა. ფას ს-ის საბ ჭო სა 
და iasplus.com ინტერნეტრესურსის მონაცემებით, ფასს-ი მცირე და საშუალო 
ბიზნესისთვის ნებადართულია, მოითხოვება მისი გამოყენება ან გამოყენება 
სავალდებულო იქნება უახლოესი სამი წლის განმავლობაში მსოფლიოს 70 
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ქვეყნის კანონმდებლობით. მაგალითად, ფასს მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის 
სავალდებულოა ბრაზილიაში, არგენტინაში, აზერბაიჯანში, ისრაელში. იგეგმება 
ფასს-ის სავალდებულო გამოყენებაზე გადასვლა დიდ ბრიტანეთში, ლატვიაში, 
ყაზახეთში. ფინანსური ანგარიშების საერთაშორისო სტანდარტების საბჭო 
ვარაუდობს, რომ ფასს-ის გამოყენება მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის ხელს 
შეუწყობს ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების ფართოდ 
გავრცელებას მთელ მსოფლიოში. 

 საყოველთაოდ არის ცნობილი, რომ მსოფლიოს საწარმოთა 95-98% 
მიეკუთვნება მცირე ბიზნესს, რაც მნიშვნელოვანს ხდის ამ საწარმოთა ფინანსური 
ანგა რიშგების სანდოობის ამაღლებას, რათა ფინანსური ანგარიშგების მომ-
ხმა რებლებს მიეწოდოს მაღალხარისხიანი და ტრანსპარანტული ინფორ-
მაცია. ამ მიზნით ფასს-ის საბჭოს მიერ (IASB) 2009 წელს გამოიცა „ფინან-
სური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები მცირე და საშუალო 
საწარმოებისათვის“ (შემდგომში მსს ფასს). ამ სტანდარტების გამოყენება 
უზრუნველყოფს ფინანსური ინფორმაციის მომხმარებლებისათვის და პირ ველ 
რიგ ში, პო ტენ ცი უ რი ინ ვეს ტო რე ბი სათ ვის, ბაზ რის კა პი ტა ლის მო ნა წი ლე თათ-
ვის, შე სა ბა მის და სა მარ თლი ა ნი ინ ფორ მა ცი ის წარ დგე ნას, რაც მის ცემს მათ 
სწო რი პროგ ნო ზე ბის გა კე თე ბის სა შუ ა ლე ბას. ყო ვე ლო ვე ეს ადას ტუ რებს კლე-
ვის აქ ტუ ა ლუ რო ბას.

მი ზა ნი. ქარ თულ ენა ზე გა მო ცე მუ ლი მსს ფასს (2014 წ.) შეს წავ ლა და 
შე საძ ლებ ლო ბე ბის ფარ გლებ ში მი სი იმ პლე მენ ტა ცი ა. კვლე ვის მიზ ნე ბი დან გა-
მომ დი ნა რე და სა ხულ იქ ნა შემ დე გი ამო ცა ნე ბი: ყვე ლა ფას ს-ის და მუ შა ვე ბა, იმ-
პლე მენ ტა ცია სა აღ რიცხ ვო პო ლი ტი კი სა და მე თო დო ლო გი უ რი გზამ კვლე ვის 
შე მუ შა ვე ბის სა ხით; კვლე ვის შე დე გე ბის მოხ სე ნე ბა სა ერ თა შო რი სო სა მეც ნი ე რო 
ფო რუ მებ ზე.

კვლევის აქტუალურობა მხარდაჭერილი იყო იმ გარემოებით, რომ საქარ-
თველოს მთავრობის მიერ, საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შესახებ 
შეთანხმებაზე ხელმოწერის შედეგად, წარმოიქმნა ვალდებულება ბუ ღალტრული 
აღრიცხვისა და აუდიტის მიმართულებით მოხდეს კანონმდებლობის დახვეწა 
და მისი ევროსტანდარტებთან მიახლოება. „ასოცირების შესახებ შეთანხმება“ 
ფორმდება ევროკავშირსა და ევროკავშირის არაწევრ ქვეყანას შორის და მიზნად 
ისახავს მხარეთა შორის თანამშრომლობის ჩარჩოს შექმნას. „ასოცირების 
შესახებ შეთანხმება“ სა მარ თლებ რი ვად სა ვალ დე ბუ ლო ა„ ასოცირების შესახებ 
შეთანხმება, ერთი მხრივ, ევროკავშირს და ევროპის ატომური ენერგიის 
გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებსა და მეორე მხრივ, საქართველოს 
შორის,“ დო კუ მენ ტის XXVIII და ნარ თში მო ცე მუ ლია კონ კრე ტუ ლი მი მარ თუ-
ლე ბე ბი, რაც ეხე ბა კორ პო რა ცი ულ სა მარ თალს, ბუ ღალ ტრულ აღ რიცხ ვა სა და 
აუ დიტს, ასე ვე, კორ პო რა ცი ულ მმარ თვე ლო ბას. სა ქარ თვე ლო იღებს ვალ დე ბუ-
ლე ბას გან საზღ ვრულ ვა დებ ში ეტა პობ რი ვად და უ ახ ლო ვოს თა ვი სი კა ნონ მდებ-
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ლო ბა ევ რო კავ ში რის კა ნონ მდებ ლო ბა სა და სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლებ რივ ინ-
სტრუ მენ ტებს ზე მო აღ ნიშ ნულ სფე რო ებ ში.

კა ნონ მდებ ლო ბის და ახ ლო ე ბას თან ერ თად აუ ცი ლე ბე ლია იმის გან საზღ-
ვრა, თუ რო მე ლი სა წარ მო ე ბი უნ და მი ვა კუთ ვნოთ მცი რე და სა შუ ა ლო ზო მის 
სა წარ მო ებს. ასო ცი რე ბის შე სა ხებ ერ თი ა ნი და ყოვ ლის მომ ცვე ლი ხელ შეკ რუ ლე-
ბის ფარ გლებ ში ასე ვე მო ცე მუ ლია მცი რე და სა შუ ა ლო სა წარ მო ე ბის გან მარ-
ტე ბე ბი, დად გე ნი ლია ის კრი ტე რი უ მე ბი, რო მე ლი ტი პის სა წარ მო რა პი რო ბებს 
უნ და აკ მა ყო ფი ლებ დეს, ხო ლო თვით სტან დარ ტით უკ ვე გან საზღ ვრუ ლი ა, რო-
მე ლი კა ტე გო რი ის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის თვის არის ამ სტან დარ ტის გა მო ყე ნე ბა სა-
ვალ დე ბუ ლო.

„ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ სა-
ქართვე ლოს კა ნო ნის შე სა ბა მი სად გა ნი საზღ ვრა სა წარ მო თა კა ტე გო რი ე ბი. აღ-
ნიშ ნუ ლი ცვლი ლე ბის შე დე გად ქვეყ ნის მას შტა ბით რე გის ტრი რე ბუ ლი მე წარ მე 
სუ ბი ექ ტე ბის 95% აღ მოჩ ნდა მიკ რო და მცი რე სა წარ მო ე ბის რიცხ ვში. მიმ დი ნა რე 
ეტაპ ზე მცი რე და სა შუ ა ლო სა წარ მო ებ ში ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სა ერ თა შო-
რი სო სტან დარ ტის არ სე ბო ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ას მცი რე მე წარ მე სუ ბი ექ ტე-
ბი მოკ ლე ბულ ნი არი ან, მაგ რამ კი დევ უფ რო მცი რეა ინ ფორ მა ცია აღ ნიშ ნუ ლი 
სტან დარ ტით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი გან სხვა ვე ბუ ლი მიდ გო მე ბის შე სა ხებ, რაც 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხ ვის წარ მო ე ბი სა და ფი ნან სუ რი ან-
გა რიშ გე ბის მომ ზა დე ბის სფე რო ში.

 აღ ნიშ ნუ ლი საგ რან ტო პრო ექ ტის გან ხორ ცი ე ლე ბა მნიშ ვნე ლო ვა ნი შე დე-
გია მცი რე და სა შუ ა ლო სა წარ მო ე ბის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სტან დარ ტის 
და ნერ გვის მი მარ თუ ლე ბით პრაქ ტი კუ ლი და მე თო დუ რი სა ხის გზამ კვლე ვის 
შექ მნა ში, რაც ხელს შე უწყ ობს სტან დარ ტის და ნერ გვის პრო ცე სის სწო რად წარ-
მარ თვას.

წარ მოდ გე ნი ლი სა მეც ნი ე რო- კვლე ვი თი პრო ექ ტის მი ზა ნი იყო მცი რე და 
სა შუ ა ლო სა წარ მო ე ბის თვის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის მომ ზა დე ბი სა და წარ-
დგე ნის სრულ ყო ფის შე სა ხებ მე თო დო ლო გი უ რი და პრაქ ტი კუ ლი რე კო მენ და-
ცი ე ბის შე მუ შა ვე ბა და მი წო დე ბა რო გორც მე წარ მე სუ ბი ექ ტე ბი სათ ვის, ასე ვე ამ 
სა კითხ ით და ინ ტე რე სე ბუ ლი სხვა პი რე ბის თვი საც.

უპირ ვე ლე სად, მცი რე და სა შუ ა ლო სა წარ მო ე ბის ფას ს-დან ფასს -ის სრულ 
პა კე ტამ დე „ერთი ნაბიჯია“: ისი ნი რიგ სა კითხ ებ ში ფას ს-ი და მსს-ის ფას ს-ი 
მსგავ სნი არი ან და ფას ს-ის სრუ ლი პა კე ტის შემ დგო მი ტექ ნი კუ რი გა მო ყე ნე-
ბა არ მო ითხ ოვს ზედ მეტ ძა ლის ხმე ვას. გარ და ამი სა, ფასს მსს-ის თვის შე ი ცავს 
მთელ რიგ გა მარ ტი ვე ბას, რაც არა მარ ტო უნარ ჩუ ნებს ინ ფორ მა ცი ას სა ი მე დო-
ო ბას, არა მედ უზ რუნ ველ ყოფს სახ სრე ბის და ზოგ ვას ან გა რიშ გე ბის მომ ზა დე ბი-
სათ ვის. 

შე იძ ლე ბა გა მო ი ყოს მცი რე და სა შუ ა ლო კომ პა ნი ე ბის თვის სტან დარ ტის გა-
მო ყე ნე ბის შემ დე გი უპი რა ტე სო ბე ბი:
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და ფი ნან სე ბის მი ღე ბა გა მარ ტი ვე ბუ ლი წე სით. იმ კომ პა ნი ე ბის თვის, 
რომ ლე ბიც იყე ნე ბენ სპე ცი ა ლურ სტან დარტს მსს-ის თვის, შე იძ ლე ბა გა მარ ტივ-
დეს დაშ ვე ბა საკ რე დი ტო რე სურ სებ თან. 

თა ნამ შრომ ლე ბის პრო ფე სი უ ლი დო ნის ამაღ ლე ბა. ფას ს-ის საბ ჭო ვა რა-
უ დობს, რომ მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზ ნე სის თვის ფას ს-ის გა მო ყე ნე ბა - ეს არის 
პირ ვე ლი ნა ბი ჯი უფ რო გავ რცე ლე ბუ ლი და თა ნა მედ რო ვე სტან დარ ტე ბის მი-
მარ თუ ლე ბით. მსს-ის ფას ს-ის გა მო ყე ნე ბა ხელს შე უწყ ობს თა ნამ შრომ ლე ბის გა-
ნათ ლე ბის დო ნის ზრდას მცი რე კომ პა ნი ებ ში, მათ შო რის, აა მაღ ლებს ფი ნან სუ-
რი გა ნათ ლე ბის დო ნეს. 

 სა ერ თა შო რი სო აუ დი ტის ჩა ტა რე ბა . მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზ ნე სის თვის 
ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის მომ ზა დე ბი სას ფას ს-ის შე სა ბა მი სად კომ პა ნია იღებს 
შე საძ ლებ ლო ბას, ჩა ა ტა როს თა ვი სი ან გა რიშ გე ბის სა ერ თა შო რი სო აუ დი ტი. ეს 
ზრდის ში და კონ ტროლს კომ პა ნი ა ში, ქმნის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბი სა და თვით 
ფირ მის და მა ტე ბით ფა სე უ ლო ბას. 

ეროვ ნულ სტან დარ ტებ ზე უა რის თქმის შე საძ ლებ ლო ბა (სა ქარ თვე ლო-
ში ეროვ ნუ ლი სტან დარ ტი არ არ სე ბობს). ზო გი ერ თი ქვეყ ნის კომ პა ნი ებ მა ფი-
ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის მომ ზა დე ბი სას ფას ს-ის შე სა ბა მი სად, მცი რე და სა შუ ა ლო 
ბიზ ნე სის თვის შე იძ ლე ბა არ გა მო ი ყე ნონ მოთხ ოვ ნე ბი ან გა რიშ გე ბის მომ ზა დე-
ბის შე სა ხებ ეროვ ნუ ლი სტან დარ ტე ბით. ეს კი იძ ლე ვა ბიზ ნეს ზე დატ ვირ თვის 
შემ ცი რე ბის შე საძ ლებ ლო ბას. 

ან გა რიშ გე ბის მომ ზა დე ბის სტა ბი ლუ რი წე სე ბი. მსხვი ლი კორ პო რა ცი ე-
ბის მრა ვა ლი ბუ ღალ ტე რი შეს ჯა ხე ბია მუდ მი ვად ცვა ლე ბა დი ძვე ლი სტან დარ-
ტე ბის და ახა ლი სტან დარ ტე ბის და წე სე ბის გა მო ყე ნე ბის უხერ ხუ ლო ბას ფას ს-ის 
სრულ კომ პლექ ტში. მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზ ნე სის კომ ფორ ტუ ლი მუ შა ო ბი სათ-
ვის მსს-ის ფასს არ ექ ვემ დე ბა რე ბა ხშირ ცვლი ლე ბებს. პრაქ ტი კუ ლი მა გა ლი-
თით რომ ვაჩ ვე ნოთ, ორი წლის გან მავ ლო ბა ში - მი ღე ბის მო მენ ტი დან (2009 
წლის ივ ლი სი) მიმ დი ნა რე მო მენ ტამ დე სტან დარ ტში ცვლი ლე ბე ბი არ შე სუ ლა. 
მე ტიც, მო სა ლოდ ნე ლი ა, რომ სტან დარ ტე ბის შემ ქმნე ლე ბი არ შე ი ტა ნენ ცვლი-
ლე ბებს ფას ს-ში მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზ ნე სის თვის უფ რო ხში რად, ვიდ რე სამ 
წე ლი წად ში ერ თხელ. 

მსს-ის ფას ს-ის გა მარ ტი ვე ბულ ვერ სი ას, გარ კვე ულ წი ლად, არ სე ბი თი ნაკ-
ლო ვა ნე ბე ბიც გა აჩ ნი ა, კერ ძოდ: 

• ფას ს-ის და ნერ გვის ღი რე ბუ ლე ბა მსს-თვის საკ მა რი სად მა ღა ლია და შე იძ-
ლე ბა შე ვა და როთ სრუ ლი ფას ს-ის და ნერ გვის ღი რე ბუ ლე ბას;

• ნე ბის მი ე რი მცი რე ფირ მის სურ ვი ლის შემ თხვე ვა ში, რომ გახ დეს სა ჯა რო 
(გა მო უშ ვას მი მოქ ცე ვა ში აქ ცი ე ბი, ობ ლი გა ცი ე ბი, თა მა სუ ქე ბი), კომ პა ნია 
ვალ დე ბუ ლი იქ ნე ბა, მო ამ ზა დოს ან გა რიშ გე ბა სრუ ლი ფას ს-ის მი ხედ ვით;

• მო ცე მულ ეტაპ ზე არ არის ცხა დი, ენ დო ბი ან თუ არა პო ტენ ცი უ რი ინ ვეს-
ტო რე ბი ამ გვარ „გამარტივებულ“ ან გა რიშ გე ბას, რად გან სწო რედ ფი ნან-
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სუ რი ან გა რიშ გე ბის მო ნა ცე მე ბი აძ ლევს შე საძ ლებ ლო ბას ინ ვეს ტო რებს 
მი ი ღონ და სა ბუ თე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი. 

 ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი ნაკ ლო ვა ნე ბე ბი სა და უპი რა ტე სო ბის შე სა ხებ კვლე ვე ბი 
გან ხორ ცი ელ და სა მეც ნი ე რო- კვლე ვი თი პრო ექ ტის შეს რუ ლე ბი სას და რე კო მენ-
და ცი ის სა ხით მი ე წო დე ბა ყვე ლა და ინ ტე რე სე ბულ პირს. პრო ექ ტის გან ხორ ცი-
ე ლე ბა წარ მო ად გენს კი დევ ერთ ნა ბიჯს სა მეც ნი ე რო სექ ტო რის პრაქ ტი კუ ლი 
მუ შა ო ბის შე ჯე რე ბი სა, ამ ჯე რად კერ ძო სექ ტო რის მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზ ნე სის 
სფე რო ში.

მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზ ნეს მა გან ვი თა რე ბის მძლავ რი ინ სტრუ მენ ტი მი ი-
ღო სპე ცი ა ლუ რი სტან დარ ტის გა მოს ვლით მსს-ის ფას ს-ის ან გა რიშ გე ბის სა ხით. 
უპირ ვე ლე სად, მცი რე და სა შუ ა ლო სა წარ მო ე ბის ფას ს-დან ფასს -ის სრულ პა კე-
ტამ დე „ერთი ნაბიჯია“: რიგ სა კითხ ში ფას ს-ი და მსს-ის ფას ს-ი მსგავ სია და ფას-
ს-ის სრუ ლი პა კე ტის შემ დგო მი ტექ ნი კუ რი გა მო ყე ნე ბა არ მო ითხ ოვს ზედ მეტ 
ძა ლის ხმე ვას. გარ და ამი სა, ფასს მსს-ის თვის შე ი ცავს მთელ რიგ გა მარ ტი ვე ბას, 
რაც არა მარ ტო უნარ ჩუ ნებს ინ ფორ მა ცი ას სა ი მე დო ო ბას, არა მედ უზ რუნ ველ-
ყოფს სახ სრე ბის და ზოგ ვას ან გა რიშ გე ბის მომ ზა დე ბი სათ ვის.

კვლე ვის  პრო ცეს ში  გა მო ყე ნე ბუ ლი მე თო დე ბი. კვლე ვის პრო ცეს ში ძი რი-
თა დად გა მო ყე ნე ბუ ლი იქ ნა დაკ ვირ ვე ბის, შე და რე ბი სა და ანა ლი ზის მე თო დე ბი. 
სხვა დას ხვა ქვეყ ნის გა მოც დი ლე ბის გაც ნო ბით მოხ და მსს ფას ს-ის ინ ტერ პრე ტა-
ცია და პრაქ ტი კუ ლი მა გა ლი თე ბის გან ხილ ვა.

კვლე ვის Ⴐპრო ცეს შიႰ გა მოვ ლე ნი ლი ტენ დენ ცი ე ბი. პრო ექ ტზე მუ შა ო-
ბის პრო ცეს მა ნათ ლად წარ მო ა ჩი ნა, რომ სა ქარ თვე ლო ში მცი რე და სა შუ ა ლო 
სა წარ მო ე ბის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის მომ ზა დე ბის არა ნა ი რი პრაქ ტი კუ ლი თუ 
თე ო რი უ ლი სა ხელ მძღვა ნე ლო მიმ დი ნა რე პე რი ო დამ დე არ არ სე ბობ და. შექ მნი-
ლი ნაშ რო მი იქ ნე ბა პირ ვე ლი მცდე ლო ბა და ეხ მა როს მე წარ მე ებს მა თი სა წარ მო-
ე ბის სწო რი სა აღ რიცხ ვო პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბა სა და ფი ნან სუ რი მდგო მა რე ო-
ბის ფორ მი რე ბა ში. აღ ნიშ ნუ ლი სა ხელ მძღვა ნე ლო იქ ნე ბა პა სუ ხი იმ გა მოწ ვე ვე-
ბის, რაც 2016 წლის 24 ივ ნისს მი ღე ბუ ლი კა ნო ნით „ბუღალტრული აღრიცხვის, 
ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ და ევროკავშირთან ასოცირების 
ხელშეკრულების დანართებით არის განსაზღვრული.

სა მეც ნი ე რო პრო ექ ტის კვლე ვის შე დე გე ბი. პრო ექ ტის ფარ გლებ ში მომ-
ზად და დას რუ ლე ბუ ლი სა მეც ნი ე რო- პრაქ ტი კუ ლი ნაშ რო მი, რო მე ლიც შეს რუ-
ლე ბუ ლია 416 A4 ფორ მა ტის ნა ბეჭდ გვერ დზე და გა და ცე მუ ლია გა რე რე ცენ-
ზი რე ბი სათ ვის ორ უმაღ ლეს სას წავ ლე ბელ ში (სა ქარ თვე ლოს უნი ვერ სი ტე ტი და 
შა ვი ზღვის სა ერ თა შო რი სო უნი ვერ სი ტე ტი) და ორ აუ დი ტო რულ ფირ მა ში (შ.პ.ს 
აუ დიტ -ლო ჯი ქი და შ.პ.ს პრი მა -ა უ დი ტი). აღ ნიშ ნუ ლი შრო მის გა მო ცე მა მო ნოგ-
რა ფი ის სა ხით იგეგ მე ბა მიმ დი ნა რე წლის პირ ველ ნა ხე ვარ ში.

პრო ექ ტის ფარ გლებ ში მომ ზად და ორი სტა ტი ა, სა ი და ნაც ერ თი გა მოქ-
ვეყ ნდა სო ცი ა ლურ და ეკო ნო მი კურ მეც ნი ე რე ბა თა სა ერ თა შო რი სო ინ სტი-



ნინო ფარესაშვილი

ტუ ტის მი ერ ორ გა ნი ზე ბულ 27-ე აკა დე მი უ რი კონ ფე რენ ცი ის გა მო ცე მა თა 
კრებულში („ფინანსური ან გა რიშ გე ბის სა ხე ე ბი, მა თი წარ დგე ნის საკითხები და 
შედარებითი ანალიზი ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების 
შესაბამისად“„Types of financial statements, questions of their submission and 
comparative analysis according to the IFRS”), ხოლო მეორე სტატია წარდგენილია 
გამოსაქვეყნებლად tlantic conomic Journal-ში („მცირე და საშუალო 
საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდატების გამო-
ყენების პერსპექტივები საქართველოს მაგალითზე“, „Prospectsof Application of 
International Standardsin Financial Reportingby Small and Medium-Size Businessesin 
Georgia“).

პრო ექ ტი: „საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბალანსის გაუმჯობესების  
ძირითადი მიმართულებები’’, პრო ექ ტის სა მეც ნი ე რო ხელ მძღვა ნე ლი მე ნეჯ-
მენ ტი სა და ად მი ნის ტრი რე ბის კა თედ რის პრო ფე სო რი გი ორ გი ღა ღა ნი ძე. პრო-
ექ ტში ჩარ თუ ლე ბი იყ ვნენ ასე ვე აკა დე მი უ რი პერ სო ნა ლი და სტუ დენ ტე ბი, კერ-
ძოდ, ასო ცი რე ბუ ლი პრო ფე სო რი ბად რი რა მიშ ვი ლი, დოქ ტო რან ტე ბი: ქე თე ვან 
ღამ ბა ში ძე, და ვით ქა და გი ძე, ლა შა დი დი ძე. მა გის ტრან ტე ბი: გვან ცა სი სოშ ვი ლი, 
ვა სილ პა პი აშ ვი ლი. (შე ნიშ ვნა - პრო ექ ტის მსვლე ლო ბა ში ორი ვე მა გის ტრან ტი 
გახ და დოქ ტო რან ტი).

აქ ტუ ა ლუ რო ბა. სა ქარ თვე ლოს სა გა რეო ვაჭ რო ბა ში (გან ხი ლუ ლია სა ქონ-
ლით ვაჭ რო ბა), უკა ნას კნელ წლებ ში ქრო ნი კუ ლად არ სე ბუ ლი 5-6 მლრდ დო ლა-
რის უარ ყო ფი თი სალ დო, წარ მო ად გენს დაჩ ქა რე ბუ ლი ეკო ნო მი კუ რი ზრდის ერ-
თდერთ შე მა ფერ ხე ბელ ფაქ ტორს. ექ სპორ ტის მო ცუ ლო ბა იმ პორ ტის მხო ლოდ 
მე სა მედს, ხო ლო სა უ კე თე სო შემ თხვე ვა ში - ნა ხე ვარს შე ად გენს. ამ ტენ დენ ცი-
ის შე ნარ ჩუ ნე ბა ყოვ ლად და უშ ვე ბე ლი ა. სწო რედ ასეთ მა დის ბა ლან სმა შე უქ მნა 
საფ რთხე ლა რის სტა ბი ლუ რო ბას. ექ სპორ ტის ზრდა და იმ პორ ტის შემ ცი რე ბა 
წარ მო ად გენს უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს ამო ცა ნას არამ ხო ლოდ გაც ვლი თი კურ სის სტა-
ბი ლუ რო ბი სათ ვის, არა მედ ქვეყ ნის ეკო ნო მი კუ რი ზრდის უზ რუნ ველ სა ყო ფად. 
აქ ვე უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ ექ სპორ ტის ზრდი სა და იმ პორ ტჩა ნაც ვლე ბის ღო-
ნის ძი ე ბე ბი ას ტი მუ ლი რებს და მა ტე ბი თი სა მუ შაო ად გი ლე ბის შექ მნას, ადი დებს 
ეროვ ნულ შე მო სა ვალს და წარ მო ად გენს მდგრა დი სა ბი უ ჯე ტო შე მო სავ ლე ბის 
ზრდის სტა ბი ლურ ბა ზას. უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ სა გა რეო სა ვაჭ რო ბა ლან სის 
გა უმ ჯო ბე სე ბა სა ექ სპორ ტო პო ტენ ცი ა ლის ზრდი სა და იმ პორ ტჩა ნაც ვლე ბის სა-
ფუძ ველ ზე ასე ვე წარ მო ად გენს დაჩ ქა რე ბუ ლი ეკო ნო მი კუ რი ზრდის ერ თ-ერთ 
მნიშ ვნე ლო ვან წყა როს.

 კვლე ვის მე თო დო ლო გი ა: კვლე ვის პრო ცეს ში გა მო ყე ნე ბუ ლი იქ ნა რა ო-
დე ნობ რი ვი და ხა რის ხობ რი ვი მე თო დე ბი. ზუს ტმა რა ო დე ნობ რივ მა შე ფა სე ბებ მა 
მოგ ვცა პრობ ლე მე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბი სა და სწო რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი-
ღე ბის შე საძ ლებ ლო ბა. ინ ფორ მა ცი ის მო პო ვე ბა მოხ და გა მო კითხ ვის, დაკ ვირ-
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ვე ბის, პირ ვე ლა დი და მე ო რა დი სა ინ ფორ მა ციო წყა რო ე ბის გა მო ყე ნე ბის მეშ ვე-
ო ბით. გან ხორ ცი ელ და მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის შე ფა სე ბა, ანა ლი ზი, შე და რე ბა, 
დაჯ გუ ფე ბა, სის ტე მა ტი ზე ბა, გან ზო გა დე ბა. 

 საწყ ის ეტაპ ზე შე ფას და სა ქარ თვე ლოს სა ვაჭ რო ბა ლან სის მდგო მა რე-
ო ბა რო გორც მთლი ა ნად, ასე ვე ძი რი თა დი სა ვაჭ რო პარ ტნი ო რე ბის მი ხედ ვით 
(ევ რო კავ ში რი, დსთ, თურ ქე თი, ჩი ნე თი, აშშ). გან ხორ ცი ელ და სა ვაჭ რო პარ ტნი-
ო რე ბის რან ჟი რე ბა სა ვაჭ რო ბა ლან სის ნორ მა ლი ზა ცი ის ინ დექ სის მი ხედ ვით, 
რაც აუ ცი ლე ბე ლი იყო იმის გან საზღ ვრის თვის თუ რო მელ სა ვაჭ რო პარ ტნი ო-
რებ თან უნ და გახ დეს ექ სპორ ტის წა ხა ლი სე ბა პრი ო რი ტე ტუ ლი და რომ ლებ თან 
მი მარ თე ბით უნ და მი ექ ცეს ყუ რადღ ე ბა იმ პორ ტჩა ნაც ვლე ბას. ამ ამო ცა ნის წარ-
მა ტე ბით გა და საჭ რე ლად აუ ცი ლე ბე ლი იყო თი თო ე უ ლი პარ ტნი ო რის მი მართ 
გან საზღ ვრუ ლი ყო სა ვაჭ რო ინ ტენ სი ვო ბის ინ დექ სი და მომ ხდა რი ყო სა ვაჭ რო 
პარ ტნი ო რე ბის შე და რე ბა სა ექ სპორ ტო პო ტენ ცი ა ლის ათ ვი სე ბის მი ხედ ვით. სა-
ექ სპორ ტო პო ტენ ცი ა ლის ზრდის თვის, არ სე ბუ ლი სა ექ სპორ ტო პრო დუქ ცი ის 
ნო მენ კლა ტუ რა ში აუ ცი ლე ბე ლი იყო გა ნი საზღ ვრუ ლი ყო ყვე ლა ზე მა ღა ლი გა-
მოვ ლე ნი ლი კონ კუ რენ ტუ ლი უპი რა ტე სო ბის მქო ნე სა სა ქონ ლო ჯგუ ფე ბი. 
უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ მოხ და საკ მა ოდ ნო ვა ტო რუ ლი მიდ გო მის გა მო ყე ნე ბა. 
კერ ძოდ, ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი გა ან გა რიშ და რო გორც ზო გა დად, ასე ვე, კონ კრე ტუ-
ლი სა ვაჭ რო პარ ტნი ო რე ბის მი მართ. ამის სა ფუძ ველ ზე მოხ და ყვე ლა ზე მა ღა ლი 
სა ექ სპორ ტო პო ტენ ცი ა ლის მქო ნე სა სა ქონ ლო ნო მენ კლა ტუ რის (სა ერ თა შო რი-
სო კლა სი ფი კა ცი ის 4-ნიშ ნა დო ნე ზე) დად გე ნა. კვლე ვის შემ დეგ ეტაპ ზე მოხ და 
ცალ კე უ ლი სა ვაჭ რო პარ ტნი ო რე ბის ბაზ რებ ზე ექ სპორ ტი რე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის 
ნო მენ კლა ტუ რის შე ფა სე ბა კონ ცენ ტრა ცი ის თვალ საზ რი სით (ჰერ ფინ და ლის 
ინ დექ სი), სა ექ სპორ ტო სა სა ქონ ლო ჯგუ ფე ბის სა ექ სპორ ტო ერ თგვა როვ ნე ბის 
შე ფა სე ბა (კინ კერ -ფრე ი ნი ნის ინ დექ სით), ასე ვე შე ფას და ში გა დარ გობ რი ვი 
ვაჭ რო ბის მაჩ ვე ნებ ლე ბი (გრუ ბელ -ლო ი დის ინ დექ სი). ეს კვლე ვე ბი აუ ცი ლე-
ბე ლი ა, რა თა ერ თი მხრივ გა მო იკ ვე თოს უკ ვე არ სე ბუ ლი კონ კუ რენ ტუ ლი უპი-
რა ტე სო ბის მქო ნე სა ექ სპორ ტო სა სა ქონ ლო ჯგუ ფე ბი, გა ნი საზღ ვროს კონ კრე-
ტუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი მა თი კონ კუ რენ ტუ ლი უპი რა ტე სო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბი სათ ვის. 
ასე ვე, ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნია სწო რად შე ფას დეს, თუ რა ეფექტს მო უ ტანს 
სა ქარ თვე ლოს სხვა დას ხვა სა ვაჭ რო პარ ტნი ორ თან თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის შე-
თან ხმე ბე ბი. სა ყო ველ თა ოდ ცნო ბი ლი ა, რომ და ბა ლი სა ექ სპორ ტო ერ თგვა როვ-
ნე ბი სა და ში გა დარ გობ რი ვი ვაჭ რო ბის უკ ვე და ბა ლი დო ნის შემ თხვე ვა ში, თა ვი-
სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის შე თან ხმე ბა არ იძ ლე ვა მოკ ლე ვა დი ან ეფექტს, სა მა გი ე როდ 
იძ ლე ვა და მა ტე ბი თი ინ ვეს ტი ცი ე ბის მო ზიდ ვი სა და ახა ლი სა ექ სპორ ტო პრო-
დუქ ცი ის შექ მნის კარგ შე საძ ლებ ლო ბას. ჩა ტა რე ბუ ლი სა მუ შა ო ე ბი იძ ლე ო და შე-
საძ ლებ ლო ბას გან საზღ ვრუ ლი ყო სა სა ქონ ლო ექ სპორ ტის ზრდის ხელ შემ წყო ბი 
კონ კრე ტუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი. 

 ექ სპორ ტის წა მა ხა ლი სე ბე ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის დად გე ნის მიზ ნით შე მუ შავ-
და კითხ ვა რი, რო მე ლიც და უ რიგ და ბიზ ნეს სექ ტო რის წარ მო მად გენ ლებს. კვლე-
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ვის ორ გა ნი ზა ცი ი სა და კითხ ვა რე ბის და რი გე ბა ში აქ ტი უ რად იქ ნა ჩარ თუ ლი 
სა ქარ თვე ლოს სა ვაჭ რო- სამ რეწ ვე ლო პა ლა ტა. სპე ცი ა ლუ რად შერ ჩე უ ლი იქ ნა 
ექ სპორ ტი ო რე ბი, რომ ლებ საც ჰქონ დათ სტა ბი ლუ რი ექ სპორ ტი და ამავ დრო უ-
ლად ეს იყო ექ სპორ ტი და არა რე ექ სპორ ტი. დაგ ზავ ნილ კითხ ვარ ზე მი ღე ბუ ლი 
პა სუ ხე ბი გვაძ ლევს მა ღალ სან დო ო ბას და ამ დე ნად მი ღე ბუ ლი პა სუ ხე ბი შე საძ-
ლე ბე ლია გა მო ყე ნე ბუ ლი იქ ნეს კონ კრე ტუ ლი წა მა ხა ლი სე ბე ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის 
გან საზღ ვრი სათ ვის.

 კვლე ვა ში გან ხი ლუ ლი იქ ნა იმ პორ ტჩა ნაც ვლე ბის ტექ ნი კუ რი შე საძ ლებ ლო-
ბე ბი. მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, რომ სა ქარ თვე ლომ არ გა ა ტა როს ისე თი ღო ნის ძი ე ბე ბი, 
რომ ლე ბიც წი ნა აღ მდე გო ბა ში მო ვა სა ქარ თვე ლოს მი ერ მსოფ ლიო სა ვაჭ რო ორ-
გა ნი ზა ცი ის წი ნა შე ნა კისრ ვალ დე ბუ ლე ბებ თან. აუ ცი ლე ბე ლია ერ თმა ნე თი სა გან 
მკა ფი ოდ გა ი მიჯ ნოს სა მარ თლებ რი ვი და ორ გა ნი ზა ცი უ ლი სა მუ შა ო ე ბი. გან სა-
კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღ ე ბა ექ ცე ვა მსოფ ლი ო ში აღი ა რე ბუ ლი ბრენ დე ბის მი ერ სა-
ქარ თვე ლო ში ინ ვეს ტი რე ბის შე საძ ლებ ლო ბებს, რაც ერ თი მხრივ იმ პორ ტჩა ნაც-
ვლე ბის, ხო ლო, მე ო რე მხრივ კი, ახა ლი სა ექ სპორ ტო პრო დუქ ცი ის წარ მო ე ბის 
შე საძ ლებ ლო ბებს ქმნის. გა ა ნა ლიზ და იმ პორ ტჩა ნაც ვლე ბის მოკ ლე ვა დი ა ნი და 
ხან გრძლი ვა დი ა ნი შე დე გე ბი, თე ო რი უ ლად იქ ნა შეს წავ ლი ლი იმ პორ ტჩა ნაც ვლე-
ბის სა ფუძ ველ ზე სა ექ სპორ ტო პრო დუქ ცი ის ზრდის ე.წ. „უპსალას მოდელის“ 
გა მო ყე ნე ბის შე საძ ლებ ლო ბა სა ქარ თვე ლო ში. სტა ტის ტი კუ რი მა სა ლის უტყ-
უ ა რო ბი სათ ვის გა მო ყე ნე ბუ ლი იქ ნა, რო გორც სა ქარ თვე ლოს სტა ტის ტი კის 
ეროვ ნუ ლი სამ სა ხუ რის, ასე ვე სა ერ თა შო რი სო სა ვაჭ რო ცენ ტრის (International 
Trade Center) სტა ტის ტი კუ რი მა სა ლე ბი.

 კვლე ვამ აჩ ვე ნა, რომ სა ექ სპორ ტო პო ტენ ცი ა ლის ზრდი ი სათ ვის აუ ცი-
ლე ბე ლია სპე ცი ა ლუ რი სექ ტო რულ -რე გი ო ნუ ლი სა ექ სპორ ტო სტრა ტე გი ე ბის 
ფორ მი რე ბა, ახა ლი სა ექ სპორ ტო პრო დუქ ცი ის შექ მნა, არ სე ბუ ლი სა ექ სპორ ტო 
პრო დუქ ცი ის ბა ზა ზე უფ რო მა ღა ლი და მა ტე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბის მქო ნე სა ექ-
სპორ ტო პრო დუქ ცი ის შექ მნა.

 იმ პორ ტჩა ნაც ვლე ბა ში გა მო იკ ვე თა კონ კრე ტუ ლი სა სა ქონ ლო ჯგუ ფე ბი 
და მი მარ თუ ლე ბე ბი, რი თაც შე საძ ლე ბე ლია ყვე ლა ზე მა ღა ლი ეფექ ტის მი ღე ბა. 
კვლე ვის შე დე გად ჩა მო ყა ლიბ და რე კო მენ და ცი ე ბი, რაც წა რედ გი ნა ფარ თო სა-
ზო გა დო ებ რი ო ბას 7 დე კემ ბერს გა მარ თულ პრე ზენ ტა ცი ა ზე. იგეგ მე ბა კვლე ვის 
შე დე გე ბის გა მო ცე მა და პრე ზენ ტა ცი ა ზე გა მოთ ქმუ ლი მო საზ რე ბე ბის თა ნახ მად 
სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბი სათ ვის წარ დგე ნა. 

 კვლე ვის შე დე გებ ზე დაყ რდნო ბით გა მოქ ვეყ ნდა:
• ასო ცი რე ბუ ლი პრო ფე სო რის ბად რი რა მიშ ვი ლის სტა ტი ა: იმ პორ ტჩა ნაც-

ვლე ბა- სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბის უმ თავ რე სი რე ზერ ვი, 
ჟურ ნა ლი „ეკონომიკა და ბიზ ნე სი“ N 3, 2016.

• პროფესორ გიორგი ღაღანიძის სტატია: საექსპორტო სტრატეგიების 
ფორმირებისა და მათი ეფექტიანობის შეფასების თავისებურებები, 
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ჟურნალი „ეკონომიკა და ბიზნესი“ N 4, 2016. სტატია რეკომენდებულია 
2017 წელს გასამართ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებზე 
მოსასმენად IAC-MEM, ბუდაპეშტი და ISERDI, პარიზი. 

ასევე დაგეგმილია სტატიების მომზადება დოქტორანტების მიერ. შე საბამისი 
დაფინანსების არსებობის შემთხვევაში, შესაძლებელია კვლევის შემდგომი ეტაპი, 
კერძოდ შეფასდეს საქართველოსა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკას შორის 
გაფორმებული თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების შედეგები, ასევე შეაფსდეს 
საქართველოსა და აშშ-ს შორის შესაძლო თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების 
შედეგები. მნიშვნელოვანი იქნება ასევე კვლევის ჩატარება მომსახურების 
ექსპორტის ზრდის პოტენციალის შეფასებისათვის.

პროექტი - „სტუდენტის (მაგისტრანტის) დროის ბიუჯეტის მართვა - 
სრულფასოვანი შრომითი რესურსის მიღების საფუძველი“, პრო ექ ტის სა-
მეც ნი ე რო ხელ მძღვა ნე ლი მე ნეჯ მენ ტი სა და ად მი ნის ტრი რე ბის კა თედ რის ასო-
ცი რე ბუ ლი პრო ფე სო რი ნა ტა ლია ხა რა ძე. პრო ექ ტში ასე ვე ჩარ თუ ლე ბი იყ ვნენ 
აკა დე მი უ რი პერ სო ნა ლი და სტუ დენ ტე ბი, კერ ძოდ, ასის ტენტ /პრო ფე სო რე ბი 
ეკა ტე რი ნე გუ ლუა და მა კა გი ორ გო ბი ა ნი; დოქ ტო რან ტე ბი: კე სი სუმ ბა ძე და 
კრის ტი ოდიშ ვი ლი; მა გის ტრი მა თე სო ხა ძე.

 აქ ტუ ა ლუ რო ბა. ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თვა ში სა მეც ნი ე რო პრობ-
ლე მის ერ თ-ერთ მნიშ ვნე ლო ვან მი მარ თუ ლე ბას წარ მო ად გენს, სა დაც ფუნ და-
მენ ტა ლუ რი კვლე ვე ბის სა ფუძ ველ ზე გა მოვ ლე ნი ლია სტუ დენ ტის, რო გორც პო-
ტენ ცი უ რი შრო მი თი რე სურ სის, გან ვი თა რე ბა ზე მოქ მე დი ფაქ ტო რე ბი. დრო ის 
სწო რი გა მო ყე ნე ბა იმ ფაქ ტორ თა შო რის არის, რო მე ლიც არა მხო ლოდ დრო ის 
და ნა კარ გით გა ნი საზღ ვრე ბა, არა მედ უამ რავ თვალ ხი ლულ პრობ ლე მას უქ მნის 
სტუ დენტს - პო ტენ ცი ურ შრო მით რე სურსს, რო გორც ფი ზი კუ რი, ასე ვე გო ნებ-
რი ვი ჩა მო ყა ლი ბე ბის თვალ საზ რი სით.

 ადა მი ა ნი სა ზო გა დო ე ბის წევ რი ა, მი სი სი ცოცხ ლი სუ ნა რი ა ნო ბი სა და სი-
ჯან სა ღის გან მა პი რო ბე ბე ლი. ადა მი ა ნი არ არის მხო ლოდ ინ დი ვი დი, რო მე ლიც 
მოქ ცე უ ლია პი რად ჩარ ჩო ებ ში. ის არ სე ბობს და მოქ მე დებს დრო ის პე რი ოდ ში და 
უკავ შირ დე ბა ყვე ლა ფერს, რაც მის გარ შე მო ხდე ბა, პირ ველ რიგ ში კი იმ სა ზო-
გა დო ე ბას, რომ ლის წევ რი ცა ა.

 ნე ბის მი ე რი ადა მი ა ნის ცხოვ რე ბა ში ცო ტაა ისე თი რე სურ სე ბი რო მელ თან 
მი მარ თე ბი თაც ისე თი ვე თა ნას წო რუფ ლე ბი ა ნე ბი ვართ, რო გორც დროს თან. ყო-
ველ ჩვენ განს აქვს 24 სა ა თი დღე- ღა მე ში და მი სი სწო რი გა მო ყე ნე ბა პირ და პირ 
არის და კავ ში რე ბუ ლი ადა მი ა ნის შრო მის მწარ მო ებ ლუ რო ბას თან .დრო ის სწო-
რად გა ნა წი ლე ბა და მი სი რა ცი ო ნა ლუ რად გა მო ყე ნე ბა გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვნე-
ლო ვა ნია სტუ დენ ტე ბის თვის. სტუ დენ ტო ბის წლე ბი ხომ პრო ფე სი უ ლი და ზნე-
ობ რი ვი ჩა მო ყა ლი ბე ბის, ახ ლის ძი ე ბის და სა ზო გა დო ე ბა ში ად გი ლის მო ნახ ვის 
პე რი ო დი ა.
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 არ სე ბულ მა სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კურ მა პი რო ბებ მა უამ რა ვი სტუ დენ-
ტი იძუ ლე ბუ ლი გა ხა და სწავ ლის პა რა ლე ლუ რად და ეწყო მუ შა ო ბა, რად გან 
ეს არის ერ თა დერ თი გზა, რა თა და ფა როს სწავ ლის ხარ ჯე ბი და თა ვი ირ ჩი-
ნოს. 

 კვლე ვა ჩა ტარ და სა ქარ თვე ლოს შემ დეგ ხუთ წამ ყვან უნი ვერ სი ტეტ ში- ივ .
ჯა ვა ხიშ ვი ის სა ხე ლო ბის თბი ლი სი სა ხელ მწი ფო უნი ვე რი ტე ტი, თბი ლი სის ტექ ნი-
კუ რი უნი ვე რი ტე ტი. გო რის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტი, თე ლა ვის სა ხელ მწი ფო 
უნი ვერ სი ტე ტი და ბა თუ მის შო თა რუს თა ვე ლის სა ხე ლო ბის სა ხელ მწი ფო უნი-
ვერ სი ტე ტი . კვლე ვა შე ე ხო მხო ლოდ ეკო ნო მი კი სა და ბიზ ნე სის მი მარ თუ ლე ბის 
მა გის ტრებს. რეს პონ დენ ტთა რა ო დე ნო ბა იყო 523 მა გის ტრი .ან კე ტა მო ი ცავ და 
37 კითხ ვას და პა სუ ხის 117 ვა რი ანტს . მსგავ სი მაშ ტა ბის კვლე ვა აღ ნიშ ნულ სა-
კითხ ზე სა ქარ თვე ლო ში ჩა ტარ და პირ ვე ლად.

კვლე ვის შე დე გებ მა მოგ ვცა შემ დე გი სუ რა თი:
• თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტის აღ ნიშ ნულ ფა კულ ტეტ ზე 

ირიცხ ე ბო და 522 მა გის ტრი და გა მო ი კითხა 313;თბი ლი სის ტექ ნი კურ 
უნი ვერ სი ტეტ ში ირიცხ ე ბო და- 402, გა მო ი კითხა 111;გო რის სა ხელ მწი ფო 
უნი ვერ სი ტეტ ში ირიცხ ე ბო და 40, გა მო ი კითხა 37(90%)თე ლა ვის სა ხელ-
მწი ფო უნი ვერ სი ტეტ ში ირიცხ ე ბო და 31, გა მო ი კითხა 27, ბა თუ მის შო თა 
რუს თა ვე ლის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტი ირიცხ ე ბო და 99, გა მო ი კითხა 
35. სა ჭი როა აღი ნიშ ნოს ის ფაქ ტი, რომ ზო გი ერთ უნი ვერ სი ტე ტებ ში 
კონ კრე ტულ ინ ფორ მა ცი ას არ გა ვა სა ჯა რო ებთ და გა დავ ცემთ შე სა ბა მის 
უნი ვერ სი ტე ტებს), შე უძ ლე ბე ლი აღ მოჩ ნდა მა გის ტრან ტებ თან შეხ ვედ რა 
სას წავ ლო პრო ცე სის დროს;

• გა მო კითხ ულ რეს პონ დენ ტთა უმე ტე სო ბა იყო ქა ლი-341 (რეს პონ დენ ტთა 
65%) მამ რო ბი თი სქე სის წარ მო მად გე ნე ლი-182 (35%) 

• აღ ნიშ ნუ ლი თა ნა ფარ დო ბა არ არის გა მოწ ვე უ ლი მა მა კა ცე ბის მხრი დან 
სწავ ლის და ბა ლი ინ ტე რერ სით, არა მედ დე მოგ რა ფი უ ლი სი ტუ ა ცია სა-
ქარ თვე ლო ში სწო რედ ამ გვარ თა ნა ფარ დო ბას იძ ლე ვა , კერ ძოდ მო სახ-
ლე ო ბის და ახ ლო ე ბით 40% არის მა მა კა ცი და 60 % ქა ლი; 

• რო გორც მო სა ლოდ ნე ლი იყო, დრო ის უკ მა რი სო ბა აწუ ხებს ძა ლი ან ბევრ 
ადა მი ანს და შე სა ბა მი სად - მა გის ტრებ საც. სის ტე მა ტუ რი დრო ი თი დე ფი-
ცი ტი საკ მა ოდ ძლი ე რი სტრე სი ა, რო მე ლიც მოქ მე დებს ჯამ რთე ლო ბა ზე: 
სუს ტდე ბა იმუ ნუ რი სის ტე მა, მა ტუ ლობს შაქ რი ა ნი დი ა ბე ტის, წყლუ ლის, 
გულ -სის ხლძარ ღვთა, სიმ სივ ნუ რი და სხვა და ა ვა დე ბე ბის რის კი .ა მი ტო-
მაც აუ ცი ლე ბებ ლის ყვე ლას შე ეძ ლოს გან სა კუთ რე ბუ ლი და ნორ მი რე ბუ-
ლი დრო ი თი რე სურ სის გო ნივ რუ ლი მარ თვა;

• გა მო კითხ ულ რეს პონ დენ ტთა შო რის 523 მა გის ტრი დან მხო ლოდ 76 
თვლის რომ მათ ხელთ არ სე ბუ ლი დრო ის რე სურ სი საკ მა რი სია და გეგ მი-
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ლი სა მუ შა ო ე ბის შე სას რულ ბლად. კვლე ვი დან ირ კვე ვა, რომ დრო ის დე ფი-
ცი ტი არ აწუ ხებს და ახ ლო ე ბით 14 %-ს . სა ვა რა უ დოდ ეს ის მა გის ტრე ბი ა, 
რომ ლე ბიც დრო ის ბი უ ჯე ტის დიდ ნა წილს მხო ლოდ სწავ ლას ახ მა რენ;

• სა ინ ტე რე სოა ის ფაქ ტიც რომ გა მო კითხ ულ მა გის ტრან ტთა სრუ ლი უმ-
რავ ლე სო ბა და საქ მე ბუ ლია სრუ ლი გა ნაკ ვე თით (76%) და შე სა ბა მი სად 
სა მუ შაო ად გილ ზე არის დი ლის 9 სა ა თი დან სა ღა მოს 6 სა ა თამ დე;

• რამ დე ნად არის შე საძ ლე ბე ლი სწავ ლა და მუ შა ო ბა ერ თდრო უ ლად ისე, 
რომ არ მოხ დეს სამ სა ხუ რი სა და სწავ ლის საქ მე ე ბის ერ თმა ნე თის ხარ ჯზე 
კე თე ბა ? რეს პონ დენ ტთა გარ კვე უ ლი ნა წი ლი აცხ ა დებს, რომ სა მუ შაო 
სა ა თე ბის დროს უწევს ლექ ცია -სე მი ნა რე ბის მომ ზა დე ბა. ამ გვა რად უნ-
და ვი ვა რა უ დოთ, რომ შე სა ბა მის სამ სა ხუ რებ ში, ასე თი მა გის ტრე ბი არ 
არინ სრუ ლად დატ ვირ თულ ნი, კერ ძოდ მარ თის პრო ცე სე ბი შე ი ცავს ხარ-
ვე ზებს, არ არის სა მუ შა ოს დე გე ლი გე რის პრო ცე სი ეფექ ტი ა ნი, არ აქვს 
ად გი ლი უფ ლე ბა- მო ვა ლე ო ბე ბი სა და სა მუ შა ო ე ბის სწორ გა და ნა წი ლე ბას. 
ასე ვე სა ყუ რადღ ე ბა ის ფაქ ტიც, რომ მა გის ტრან ტე ბი უფ რო ხში რად სა-
მუ შაო სა ა თე ბის ხარ ჯზე ახ დე ნენ სწას წავ ლო მა სა ლის მომ ზა დე ბას და შე-
და რე ბით ნაკ ლე ბია იმ გა გის ტრან ტთა რა ო დე ნო ბა, რომ ლე ბიც სა მუ შაო 
საქ მე ებს აკე თე ბენ სახ ლში ან სას წავ ლე ბელ ში.

• რო გორც კვლე ვი დან, ჩანს ლექ ცი ა- სე მი ნა რე ბის მომ ზა დე ბას 1 სა ა თამ-
დე ან დო მებს 34%, რაც ბუ ნებ რი ვი ა, საკ მა ოდ უარ ყო ფი თი მაჩ ვე ნე ბე ლი ა. 
ბუ ნებ რი ვი ა, ერ თი სა ა თი არ არის საკ მა რის დრო იმი სათ ვის რომ მა გის-
ტრმა პრო ფე სო რის მი ერ მი წო დე ბუ ლი მა სა ლის გარ და მო ამ ზა დოს სხვა 
და მა ტე ბი თი ლი ტე რა ტუ რაც. შე სა ბა მი სად, კვლე ვა მაც ანა ლო გი უ რი სუ-
რა თი გვიჩ ვე ნა: და მა ტე ბი თი ლი ტე რა ტუ რით სარ გებ ლობს მხო ლოდ 87 
რეს პონ დენ ტი 17%. სა ვა რა უ დოდ, ეს იმ მა გის ტრე ბი ა, რომ ლე ბიც არ 
არი ან და საქ მე ბულ ნი; 

• რაც შე ე ხე ბა მა გის ტრან ტთა ლექ ცი ა- სე მი ნა რებ ზე დას წრე ბის სიხ ში რეს, 
რეს პონ დენ ტთა და ახ ლო ე ბით 3% სა ერ თოდ ვერ და დის ლექ ცი ა ზე, მხო-
ლოდ ერთ ლექ ცი ას ეს წრე ბა 27%, ორ ლექ ცი ას 42% ყვე ლა ლექ ცი ა ზე 
დას წრე ბას ახერ ხებს მხო ლოდ 27%; 

• თა ვი სუ ფა ლი დრო ის გა მო ყე ნე ბა და ცხოვ რე ბის ჯან სა ღი წე სი, ის ფაქ ტო-
რე ბი ა, რო მე ლიც გავ ლე ნას ახ დენს ჯან სა ღი შრო მი თი რე სურ სის ჩა მო ყა-
ლი ბე ბა ზე. ცხოვ რე ბის ჯან სა ღი წე სი სა კუთ რივ მო ი ცავს ქცე ვის ყვე ლა 
ელე მენტს. რეს პონ დენ ტთა დიდ უმ რავ ლე სო ბა 74% დღის მან ძილ ზე და-
სას ვე ნებ ლად არ აქვს გა მო ყო ფი ლი დრო და შა ბათ კვი რა საც კი, დას ვე ნე-
ბის უფ ლე ბას მხო ლოდ მცი რე ნა წი ლი სარ გებ ლობს;

• სპორ ტუ ლი აქ ტი ვო ბით თით ქმის არას დროს არ არის და კა ვე ბუ ლი რეს-
პონ დენ ტთა 82% თუმ ცა ყო ველ დღი უ რი ფი ზი კუ რი აქ ტი ვო ბა შე და რე-
ბით მე ტი ა, სა ერ თოდ არ ვარ ჯი შობს მხო ლოდ 8%;



ნინო ფარესაშვილი

• გაძ ლი ე რე ბუ ლი დატ ვირ თვის ფონ ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნია მა გის ტრე ბის ძი-
ლი. არა საკ მა რი სი ძი ლი აქ ვე ი თებს გამ ძლე ო ბას სტრე სი სად მი. ცნო ბი ლი ა, 
რომ სტრე სის 80% იწ ვესვს გულ სის ხლძარ ღვთა, ნერ ვი უ ლი, კუჭ ნაწ ლა ვის 
სის ტე მის და სხვა ორ გა ნო თა სის ტე მე ბის და ა ვა დე ბას .Ⴐგა დატ ვირ თუ ლი 
გრა ფი კი სა და სო ცი ა ლურ ქსელ თან მი ჯა ჭუ ლო ბის შე დე გად დარ ღვე უ-
ლია ახალ გაზ რდე ბის ძი ლის რე ჟი მიც. კვლე ვი დან ჩანს, რომ 8-9 სა ა თი 
სძი ნავს მხო ლოდ 25%-ს, 5-6 სა ა თი კი და ახ ლო ე ბით 75%-ს. ასე ვე სა გან-
გა შოა ის ფაქ ტიც რომ 12 სა ა თამ დე და ძი ნე ბას მხო ლოდ 25% ახერ ხებს, 
ეს იმ ფინ ზე რო ცა მა გის ტრან ტთა დი დი ნა წი ლი მე ო რე დღეს 9 სა ათ ზე 
უნ და იყოს სამ სა ხურ ში. ძი ლის თვის რე კო მენ დე ბუ ლი, ოპ ტი მა ლუ რი დრო 
ღა მის 22-23 სა ა თი დან დი ლის 6-7 სა ა თამ დე ა. მო ნა ცე მე ბი კი დევ უფ რო 
მძიმ დე ბა, რად გან რეს პონ დენ ტთა დი დი უმ რავ ლე სო ბის სა მუ შაო დღე 
9-10 სა ათ ზე იწყ ე ბა, რაც იმას ნიშ ნავს, რომ ისი ნი ან დრო უ ლად არ ცხად-
დე ბი ან სა მუ შაო ად გი ლებ ზე, ან გა მო უ ძი ნე ბე ლი და ენერ გი ა გა მოც ლი ლი 
მი დი ან და მა თი შრო მის მწარ მო ებ ლუ რო ბა, ცხა დი ა, ასეთ შემ თხვე ვა ში 
იქ ნე ბა ძა ლი ან და ბა ლი;

• მო ნა ცე მე ბი დან ირ კვე ვა, რომ რეს პონ დენ ტთა მხო ლოდ 2,6 % ახერ ხებს 
დღე ში 4 -ჯერ კე ბას, რაც ნორ მად არის მი ღე ბუ ლი და სამ წუ ხა რო რე ა-
ლო ბა ა, რომ მა გის ტრან ტე ბის 23% მხო ლოდ ერ თხელ იკ ვე ბე ბა. ორ ჯერ 
კვე ბას კი მხო ლოდ 48% ახერ ხებს. ცალ კე კვლე ვის სა გა ნია რამ დე ნად 
სრულ ფა სო ვა ნია მათ მი ერ მი ღე ბუ ლი კა ლო რი ე ბი;

• მო ნა ცე მე ბი დან ირ კვე ვა, რომ რეს პონ დენ ტთა დი დი ნა წი ლი (40%) არ მუ-
შა ობს სა კუ თა რი პრო ფე სი ით;

• თუ გა ვით ვა ლის წი ნებთ იმ ფაქტს, რომ მა თი ანაზღ ა უ რე ბა არის საკ მა ოდ 
და ბა ლი და ნა ხე ვარ ზე მეტს (51%) 500 ლარ ზე ნაკ ლე ბი ანაზღ ა უ რე ბა 
აქვს, ამავ დრო უ ლად არ მუ შა ო ბენ სა კუ თა რი პრო ფე სი ით, ად ვი ლი და-
სად გე ნი ა, რომ მა თი მუ შა ო ბის მო ტი ვა ცია არის ის, რომ და ფა რონ სწავ-
ლის სა ფა სუ რი.

 მი ღე ბუ ლი შე დე გე ბი არ სე ბი თად სა ვა ლა ლო ა, რაც მნიშ ვნე ლო ვა ნი ყუ-
რადღ ე ბა უნ და მი აქ ცი ონ შე სა ბა მის მა ორ გა მო ებ მა, ,ა სე ვე კვლე ვის შე დე გე ბი 
სხვა დას ხვა დარ გის სპე ცი ა ლის ტებ მა, კერ ძოდ ექი მებ მა, ფსი ქო ლო გებ მა, გა-
ნათ ლე ბის სფე როს მუ შა კებ მა უნ და გა ნი ხი ლონ. აღ ნიშ ნულ პრობ ლე მებ ზე თვა-
ლის და ხუჭ ვა მრა ვალ პრობ ლე მას კი დევ უფ რო მე ტად გა აღ რმა ვებს ერ თი კი 
ცხა დია , გაჩ ნდა სა ფუძ ვლი ა ნი კითხ ვა: აქვს თუ არა სა მა გის ტრო სწავ ლე ბას 
ფორ მა ლუ რი ხა ხი ა თი? არი ან თუ არა და საქ მე ბუ ლი მა გის ტრან ტე ბი რე ა ლუ რი 
სა ჯა რო მო ხე ლე ე ბი, რამ დე ნად აქვთ მათ მო ტი ვა ცია აი მაღ ლონ კვა ლი ფი კა ცია 
და ა.შ.



მიზნობრივი სამეცნიერო გამოკვლევები

აღნიშნულ საკითხებს მიეძღვნა ნ. ხარაძისა და ე. გულუას „მაგისტრანტთა 
თვითმენეჯმენტის თავისებურებები საქართველოში“, იხ. საერთაშორისო 
კონფერენციის ,,გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკსა და ბიზნესში’’ 
გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბ. 2016 წ. 

 და ბო ლოს, მი ზან შე წო ნი ლია ჩა ტარ დეს კვლე ვის მულ ტი დის ციპ ლი ნა რუ-
ლი ანა ლი ზი, რო მელ შიც მო ნა წი ლე ო ბას მი ი ღე ბენ ექი მე ბი, ფსი ქო ლო გე ბი და 
გა ნათ ლე ბის სფე როს სპე ცი ა ლის ტე ბი, რაც ჩვენს პრო ექტს უფ რო მრა ვალ-
მხრივს და სა ინ ტე რე სოს გახ დის ყვე ლა და ინ ტე რე სე ბუ ლი პი რის თვის. 

ნი ნო ფა რე საშ ვი ლი
თსუ -ის ეკო ნო მი კი სა და ბიზ ნე სის ფა კულ ტე ტის 

დე კა ნის მო ად გი ლე, ეკო ნო მი კის აკა დე მი უ რი დოქ ტო რი
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xsovna naTeli
THE BRIGHT MEMORY 

ღვაწლმოსილი მეცნიერი და პედაგოგი, ღირსეული პიროვნება 

პროფ. გიორგი მშვილდაძე - 90

თვალ სა ჩი ნო ქარ თველ მკვლე ვარს, ამაგ დარ პე და გოგს, მეც ნი ე რე ბის ნი-
ჭი ერ ორ გა ნი ზა ტორს, ეკო ნო მი კურ მეც ნი ე რე ბა თა დოქ ტორს, პრო ფე სორ გი-
ორ გი მშვილ და ძეს 90 წე ლი შე უს რულ დე ბო და. იგი იმ ადა მი ან თა კა ტე გო რი ას 
ეკუთ ვნის, რომ ლებ მაც ნა თე ლი კვა ლი და ტო ვეს ქარ თუ ლი ეკო ნო მი კუ რი მეც-
ნი ე რე ბის გან ვი თა რე ბი სა და მა ღალ კვა ლი ფი ცი უ რი ეკო ნო მის ტე ბის მომ ზა დე-
ბის საქ მე ში.

გი ორ გი მშვილ და ძე და ი ბა და 1927 წლის 22 მარტს ბაღ და თის რა ი ო ნის 
სოფ. მე ო რე ობ ჩა ში. 1944 წელს, სა შუ ა ლო სკო ლის წარ მა ტე ბით დამ თავ რე ბის 
შემ დეგ, მან სწავ ლა გა ნაგ რძო თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტის ეკო ნო-
მი კურ ფა კულ ტეტ ზე, ასე ვე პა რა ლე ლუ რად სწავ ლობ და მოს კო ვის და უს წრე-
ბე ლი იუ რი დი უ ლი ინ სტი ტუ ტის თბი ლი სის ფი ლი ალ ში. ორი ვე სას წავ ლებ ლის 
დამ თავ რე ბის შემ დეგ, 1949 წელს, მთავ რო ბის სპე ცი ა ლუ რი გა დაწყ ვე ტი ლე-
ბით, იგი და ი ნიშ ნა აფ ხა ზე თის ავ ტო ნო მი უ რი რეს პუბ ლი კის ფი ნან სთა მი ნის-
ტრის მო ად გი ლედ მთა ვარ კონ ტრო ლი ორ -რე ვი ზო რად. 

გი ორ გი მშვილ და ძის უპირ ვე ლე სი მის წრფე ბა სა მეც ნი ე რო და პე და გო გი-
უ რი საქ მი ა ნო ბა იყო. სწო რედ ამ მიზ ნით იგი ჩა ი რიცხა 1950 წელს სა ქარ თვე-
ლოს მეც ნი ე რე ბა თა აკა დე მი ის ეკო ნო მი კის ინ სტი ტუ ტის ას პი რან ტუ რა ში, 1954 
წელს კი წარ მა ტე ბით და იც ვა დი სერ ტა ცია ეკო ნო მი კურ მეც ნი ე რე ბა თა კან დი-
და ტის ხა რის ხის მო სა პო ვებ ლად და მა ლე დო ცენ ტის წო დე ბაც მი ე ნი ჭა.

წლე ბის გან მავ ლო ბა ში ბა ტო ნი გი ორ გი მუ შა ობ და პარ ტი ულ თა ნამ დე ბო-
ბებ ზე: სა ქარ თვე ლოს კპ ცენ ტრა ლურ კო მი ტეტ თან არ სე ბუ ლი უმაღ ლე სი პარ-
ტი უ ლი სკო ლის ლექ ტო რად, ცენ ტრა ლუ რი კო მი ტე ტის მეც ნი ე რე ბის, კულ ტუ-
რის და სკო ლე ბის გან ყო ფი ლე ბის ინ სტრუქ ტო რად, სექ ტო რის გამ გედ. 1961 
წლი დან გ. მშვილ და ძე თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტის პო ლი ტი კუ რი 
ეკო ნო მი ის კა თედ რის დო ცენ ტის თა ნამ დე ბო ბა ზე ა. 1975 წელს მან წარ მა ტე-
ბით და იც ვა დი სერ ტა ცია ეკო ნო მი კუ რი მეც ნი ე რე ბა თა დოქ ტო რის ხა რის ხის 
მო სა პო ვებ ლად და ერ თი წლის შემ დეგ მი ე ნი ჭა პრო ფე სო რის წო დე ბა. პროფ. 
გ. მშვილ და ძე 1978-1985 წლებ ში ხელ მძღვა ნე ლობ და თსუ -ის პო ლი ტი კუ რი 
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ეკო ნო მი ის კა თედ რას. წლე ბის მან ძილ ზე იგი იყო თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნი-
ვერ სი ტე ტის მო სამ ზა დე ბე ლი ფა კულ ტე ტის დე კა ნი. უნი ვერ სი ტეტ ში მოღ ვა წე-
ო ბას თან ერ თად იგი წარ მა ტე ბით საქ მი ა ნობ და სხვა დას ხვა სა ხელ მწი ფო და კო-
მერ ცი ულ უმაღ ლეს სას წავ ლებ ლებ ში კა თედ რის გამ გის, პრო ფე სორ -კონ სულ-
ტან ტის, რექ ტო რის მრჩევ ლის და სხვ. თა ნამ დე ბო ბებ ზე. 1995-1996 წლებ ში 
პროფ. გი ორ გი მშვილ და ძე აირ ჩი ეს ორი დარ გობ რი ვი მეც ნი ე რე ბა თა აკა დე მი ის 
ნამ დვილ წევ რად - აკა დე მი კო სად. 

თა ვი სი მოღ ვა წე ო ბის მან ძილ ზე მას გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი აქვს ასამ დე სა მეც ნი-
ე რო ნაშ რო მი, რო მელ თა გან 10-ზე მე ტი ცალ კე წიგ ნა დაა გა მო ცე მუ ლი. პროფ. 
გ. მშვილ და ძის სა მეც ნი ე რო კვლე ვას ძი რი თა დად ორი მი მარ თუ ლე ბა ჰქონ და: 
დარ გობ რი ვი ეკო ნო მი კის პრობ ლე მე ბის შეს წავ ლა და ეკო ნო მი კუ რი თე ო რი ის 
სა კითხ ე ბის და მუ შა ვე ბა. გან სა კუთ რე ბით აღ სა ნიშ ნა ვია მეც ნი ე რის წვლი ლი სა-
ქარ თვე ლოს ეროვ ნუ ლი სიმ დიდ რის ერ თ-ერ თი უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი ელე მენ ტის 
- ძი რი თა დი ფონ დე ბის (კა პი ტა ლის) კვლავ წარ მო ე ბი სა და ეფექ ტი ა ნი გა მო ყე-
ნე ბის კა ნონ ზო მი ე რე ბა თა კომ პლექ სუ რი შეს წავ ლის საქ მე ში, რო მელ საც მან 
სა დოქ ტო რო დი სერ ტა ცი ა, 5 მო ნოგ რა ფი ა, ათე უ ლო ბით სა მეც ნი ე რო სტა ტია 
მი უძღ ვნა. ეკო ნო მი კუ რი თე ო რი ის სფე რო ში პროფ. გ. მშვილ და ძეს ეკუთ ვნის 
წარ მო ე ბის სა შუ ა ლე ბა თა წარ მო ე ბის უპი რა ტე სი ზრდის ეკო ნო მი კუ რი კა ნო-
ნის ში ნა არ სის ორი გი ნა ლუ რი ინ ტერ პრე ტა ცია და სა ზო გა დო ებ რი ვი წარ მო ე ბის 
ეფე ტი ა ნო ბის ამაღ ლე ბის, რო გორც ეკო ნო მი კუ რი კა ნო ნის სა ინ ტე რე სო და სა-
ბუ თე ბა. 

აღ სა ნიშ ნა ვია ბა ტო ნი გი ორ გის მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი პრაქ ტი კუ ლი ხა სი ა თის 
რე კო მენ და ცი ე ბი და წი ნა და დე ბე ბი, რომ ლე ბიც შე ე ხე ბო და ქ. ჭი ა თუ რის მარ გა-
ნე ცის ნედ ლე უ ლის სა ხით გა ტა ნის აკ რძალ ვას და ჭი ა თუ რის ზო ნა ში ღა რი ბი ქა-
ნე ბის გა და სა მუ შა ვე ბე ლი მე ო რე ქარ ხნის აშე ნე ბის ეკო ნო მი კუ რი ეფექ ტი ა ნო ბის 
და სა ბუ თე ბას, სა ქარ თვე ლოს ელექ ტრო ე ნერ გე ტი კის მხო ლოდ ჰიდ რო რე სურ სე-
ბის გა მო ყე ნე ბით გან ვი თა რე ბის მი ზან შე წო ნი ლო ბას და სხვა.

პე და გო გი უ რი მოღ ვა წე ო ბის თით ქმის 50 წლის მან ძილ ზე იგი აქ ტი უ რად 
იყო ჩაბ მუ ლი ასე უ ლო ბით მა ღალ კვა ლი ფი ცი უ რი სპე ცი ა ლის ტის მომ ზა დე ბა ში. 
მი სი უშუ ა ლო ხელ მძღვა ნე ლო ბით მომ ზა დე ბუ ლი და და ცუ ლი იქ ნა 20-ზე მე ტი 
სა კან დი და ტო და სა დოქ ტო რო დი სერ ტა ცი ა. თით ქმის მე ოთხ ე დი სა უ კუ ნის გან-
მავ ლო ბა ში პროფ. გი ორ გი მშვილ და ძე იყო სა მეც ნი ე რო ხა რის ხე ბის მიმ ნი ჭე ბე-
ლი სხვა დას ხვა საბ ჭოს აქ ტი უ რი წევ რი. 

ბა ტო ნი გი ორ გი ყო ველ თვის გა მო ირ ჩე ო და პრინ ცი პუ ლო ბი თა და ობი ექ-
ტუ რო ბით. ვერ ეგუ ე ბო და ადა მი ა ნე ბის უპა სუ ხის მგებ ლო ბას, სი ზარ მა ცეს, მო უ-
წეს რი გებ ლო ბას; იყო სი მარ თლის პირ ში მთქმე ლი ადა მი ა ნი, რაც მი სი ში ნა გა ნი 
ბუ ნე ბი დან მომ დი ნა რე ობ და და არას დროს უღა ლა ტია თა ვი სი პრინ ცი პე ბის-
თვის.

ღვაწლმოსილი მეცნიერი და პედაგოგი, ღირსეული პიროვნება
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პროფ. გი ორ გი მშვილ და ძის ნა ყო ფი ე რი მოღ ვა წე ო ბა უნ ვერ სი ტეტ ში არა-
ერ თხელ აღ ნიშ ნუ ლა ხელ მძღვა ნე ლო ბის მი ერ: და ჯილ დო ე ბუ ლი იყო ივ. ჯა ვა-
ხიშ ვი ლის ორი მედ ლით, სა ქარ თვე ლოს პრე ზი დენ ტის გან კარ გუ ლე ბით მი ღე ბუ-
ლი ჰქონ და ღირ სე ბის ორ დე ნი და სხვა.

ჩვე ნი მას წავ ლებ ლის, უფ რო სი კო ლე გის და მე გობ რის, თა ვი სი ქვეყ ნის 
გულ მხურ ვა ლე პატ რი ო ტის, ნი ჭი ე რი მეც ნი ე რის, ახალ გაზ რდე ბის აღ მზრდე-
ლის პროფ. გი ორ გი მშვილ და ძის სა ხე ლი დიდ ხანს დარ ჩე ბა იმ ადა მი ა ნე ბის მეხ-
სი ე რე ბა ში, ვი საც მას თან ურ თი ერ თო ბა ჰქო ნი ა. 

აკად. ვლადიმერ პაპავა, 
აკად. ავთანდილ სილაგაძე, 

პროფ. თეიმურაზ ბერიძე,
 პროფ. რევაზ გველესიანი, 

პროფ. რევაზ გოგოხია, 
პროფ. ელგუჯა მექვაბიშვილი, 

პროფ. ნუგზარ პაიჭაძე,
 პროფ. მიხეილ ჯიბუტი
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სახელოვანი პედაგოგი, მეცნიერი, ნათელი პიროვნება

მზია ქირთბაია

ჩვენს გვერ დით არ არის ჭეშ მა რი ტი ოჯა ხიშ ვი ლი და მა მუ ლიშ ვი ლი, ცნო ბი-
ლი მეც ნი ე რი და პე და გო გი, მრა ვა ლი თა ო ბის აღ მზრდე ლი, ღირ სე უ ლი პი როვ-
ნე ბა მზია ქირ თბა ი ა. 40 დღის წინ წა მი ე რად და ეს ვა წერ ტი ლი მის ამ ქვეყ ნი ურ 
ნა თელ ცხოვ რე ბას, დაგ ვი ტო ვა ისევ ფიქ რე ბი და აზ რე ბი გან სჯის თვის. 

არა სო დეს დაღ ლი ლა სხვე ბის სამ სა ხუ რით, ყო ველ თვის გვერ დით ედ გა 
ყვე ლას.

მან იპო ვა თა ვი სი სუ ლის შე სა ბა მი სი საქ მე - პე და გო გო ბა. სა ბა ზი სო გა ნათ-
ლე ბით ფი ლო ლო გი, შემ დგომ ეკო ნო მი კურ მეც ნი ე რე ბა თა კან დი და ტი გახ და. 
სწავ ლის დამ თავ რე ბი დან ბო ლო დღემ დე ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის თსუ-ს სამ სა ხურს 
შე ა ლია თა ვი სი ენერ გი ა, სიყ ვა რუ ლი და მთე ლი თა ვი სი დრო. 

50 წე ლი შე უს რულ დე ბო და მის მოღ ვა წე ო ბას უნი ვერ სი ტეტ ში, მათ შო რის 
40 წე ლი კი - ეკო ნო მი კი სა და ბიზ ნე სის ფა კულ ტეტ ზე. თა ვი დან იყო პო ლი ტე-
კო ნო მი ის კა თედ რა ზე, შემ დგომ ეკო ნო მი კის პრინ ცი პე ბის კა თედ რა ზე, სა ერ-
თა შო რი სო ბიზ ნე სის კა თედ რა ზე და ტუ რიზ მის სა ერ თა შო რი სო სკო ლა ში. მი სი 
სა ლექ ციო კურ სე ბი იყო: ბიზ ნე სის სა ფუძ ვლე ბი, ეკო ნო მი კის პრინ ცი პე ბი, ეკო-
ნო მი კურ მოძღ რე ბა თა ის ტო რი ა. მას დი დი წვლი ლი მი უძღ ვის ისე თ სპეც დის-
ციპ ლი ნა თა და მუ შა ვე ბა ში, რო გო რი ცა ა: ადა მი ან თა ურ თი ერ თო ბის ხე ლოვ ნე ბა, 
იმი ჯო ლო გი ა, სა ერ თა შო რი სო ბიზ ნე სის ეთი კა, ბიზ ნე სის ეთი კა. ეს უკა ნას კნე-
ლი 1995 წლი დან იკითხ ე ბა უნი ვერ სი ტე ტის სხვა დას ხვა ფა კულ ტეტ ზე. 

ქალ ბა ტო ნი მზია 50-ზე მე ტი ნაშ რო მის ავ ტო რი ა, ასე ვე რამ დე ნი მე წიგ-
ნის რე დაქ ტო რი. 2004 წელს გა მოს ცა მო ნოგ რა ფია - „ბიზნესის ეთიკა“, რო მე-
ლიც დღეს ძა ლი ან მოთხ ოვ ნა დია და მრა ვალ გზი საა ტი რა ჟი რე ბუ ლი. მი სი ეს სე-
ე ბი - „შტრიხები პორტრეტისათვის“, ესაა ადამიანთა სულში ღრმა ჩაწვდომის 
მხატვრული გადმოცემა, რაც მას საოცრად ხელეწიფებოდა.

 მონოგრაფია - „ბიზნესის ეთიკა“ მისი შინაგანი მრწამსის, სულიერების 
მონოლოგია, საკუთარი ფიქრების თავისებური ბიოგრაფია, ანუ ავტორის სახეა. 

იგი წერს:  „წიგნს, რომელსაც კითხულობენ, აქვს აწმყო; 
წიგნს, რომელსაც რამდენჯერმე წაიკითხავენ, აქვს მომავალი!“ და ა. შ. 
„ბიზნესის ეთიკა“ თაობებს გასწვდება ზნეობრივ გაკვეთილად. წიგნის 

ორიგინალურობაზე აშკარად მიანიშნებს მასში გამოყოფილი თავები:
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ზნე ო ბა - ბიზ ნე სის სა ფუძ ვე ლი,
ეთი კუ რი ბიზ ნე სი და წარ მა ტე ბა,
 ქარ თუ ლი ხა სი თი და ბიზ ნე სი,
საქ მი ა ნი ურ თი ერ თო ბე ბი და ეთი კა,
 ადა მი ან თა ურ თი ერ თო ბა - ყვე ლა ზე დი დი კა პი ტა ლი და ა.შ.
სა ხელ მძღვა ნე ლო გა მო ირ ჩე ვა თე მა ტუ რი მრა ვალ ფე როვ ნე ბით და სა ინ-

ტე რე სოდ შედ გე ნი ლი ტეს ტე ბით. ამა შიც იგ რძნო ბა ავ ტო რის ინ დი ვი დუ ა ლუ რი 
სტი ლი. აი, თუნ დაც ერ თი მა გა ლი თი: „კარგი წიგნის წაკითხვის შემდეგ ადამიანი 
არასოდეს რჩება ისეთი, როგორიც მის წაკითხვამდე იყო. ეს წიგნი მხოლოდ 
წაკითხვას კი არა, ფიქრს გაიძულებს“. 

ქალ ბა ტონ მა მზი ამ იცხ ოვ რა მშვი დად, ლა მა ზად და გა რე მოს თან ჰარ მო ნი-
უ ლად, მუდ მი ვად პო ზი ტი უ რი ფიქ რით. მის გან წა მო სუ ლი პო ზი ტი უ რი იმ პულ-
სე ბი ირ გვლივ სიყ ვა რულ სა და სით ბოს უშურ ვე ლად ას ხი ვებ და. ყვე ლას თვის შე-
ეძ ლო ეწი ლა დე ბი ნა სით ბო და სიყ ვა რუ ლი. ჰქონ და ადა მი ან თა სულ ში წვდო მის 
უნა რი, თით ქოს სხვის ფიქ რებს კითხ უ ლობ და. თვალ ში სა ცე მი იყო მის მი მართ 
პა ტი ვის ცე მაც, ალ ბათ, იმი ტომ გან სა კუთ რე ბუ ლი სუ ლი ე რი ფა სე უ ლო ბე ბით 
რომ გა მო ირ ჩე ო და. პი როვ ნუ ლი და პრო ფე სი უ ლი სრულ ქმნა მხო ლოდ ყო ველ-
დღი უ რი საქ მი ა ნო ბით მი იღ წე ვა. ადა მი ა ნი სათ ვის ყვე ლა ზე სა ი მე დო საყ რდე ნი 
ცოდ ნა ა. მას ჰქონ და მო მად ლე ბუ ლი ის ნი ჭი, რაც გუ ლის ხმობს ყვე ლა ზე დი-
დი სუ ლი ე რე ბის გა მოვ ლე ნას, ყვე ლა ზე სა უ კე თე სოს გა ცე მას, ლა მა ზი აზ რე ბის 
კრის ტა ლი ზე ბას. 

ქალ ბა ტო ნი მზია თა ვი სი ბუ ნე ბით, სუ ლი ე რი წყო ბით გა მო ხა ტავს ქარ თულ 
ხა სი ათს, ამაღ ლე ბულს პი რა დი ღირ სე ბით, გა მორ ჩე ულს ში ნა გა ნი სი ნათ ლით, 
ტაქ ტით, დე ლი კა ტუ რო ბით, რა ფი ნი რე ბუ ლი ეს თე ტი კუ რი გე მოვ ნე ბით, მეტყ-
ვე ლე ბის ჰარ მო ნი უ ლი ფორ მით, სიმ შვი დი თა და კე თილ შო ბი ლე ბით. ჭეშ მა რი ტი 
კე თილ შო ბი ლე ბა კი სრუ ლი ად უმ ნიშ ვნე ლო წვრილ მა ნე ბის გან შედ გე ბა. ჭეშ მა-
რი ტი ადა მი ნუ რი საყ რდე ნი ქალ ბა ტონ მზი ას ბი ოგ რა ფი ა ში უხ ვა და ა. ზნე ობ რი-
ვი კულ ტუ რით და ჯილ დო ე ბუ ლის ში ნა გა ნი იმ პულ სი იმ დე ნად სიღ რმი სე უ ლი ა, 
რომ მი სი გაც ნო ბი ე რე ბა არ ცთუ იო ლი ა, რად გან ღირ სე უ ლად აზ როვ ნე ბა გო ნე-
ბის დახ ვე წი ლო ბაა და ჭეშ მა რი ტად კე თილ შო ბილს არა სო დეს არაფ რით მო აქვს 
თა ვი. გო ნივ რუ ლი და ზნე ობ რი ვი თით ქმის ყო ველ თვის გა ნუ ყო ფე ლია ერ თმა ნე-
თის გან და ად მი ა ნუ რი გზაც მხო ლოდ სი კე თი სა და სიყ ვა რუ ლის გზა ა. 

მის ცხოვ რე ბა ში დო მი ნი რებ და სი ნათ ლე და მად ლი, ქმნა სი კე თი სა, სხვე ბის 
გუ ლის ნა დე ბის გა გე ბა, რაც ყვე ლა ზე დი დი სუ ლი ე რე ბა ა! 

ღირ სე უ ლი და წარ მა ტე ბუ ლი ადა მი ა ნი სწო რედ ასე ცხოვ რობს და სხვა 
ადა მი ა ნის ნაკ ვა ლევს რა ღა ცით მა ინც ამ დიდ რებს. წარ მა ტე ბა კი ადა მი ანს თურ-
მე კე თილს ხდის და ზნე ობ რი ვი სრულ ქმნაც ყოვ ლის ცოდ ნას მო აქვს! ამ ზნე ობ-
რი ვი სიწ მინ დის გა რე შე კი არ გექ ნე ბა სა კუ თა რი ღირ სე ბის გრძნო ბა, სა კუ თა რი 
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ღირ სე ბის გრძნო ბის გა რე შე კი შე უძ ლე ბე ლია ამაღ ლდე, ადა მი ანს კი ამაღ ლებს 
პა ტი ოს ნე ბა, კე თილ შო ბი ლე ბა, გა ნათ ლე ბა, ნი ჭი, სიყ ვა რუ ლი. 

თუმ ცა, ბე დის ირო ნი ა ა, რომ დი დი სიყ ვა რუ ლის მოტ რფი ა ლე, არ გათხ-
ო ვი ლა, „უსიყვარულოდ დარჩა“. ამის თაობაზე ის ადეკვატური იუმორით 
პასუხობდა: ვინც კარგი ბიჭია, ყველა ჩემი ძმაკაცია და აბა, რა ვქნაო“.

დი ახ, ქალ ბა ტო ნი მზია ჭარ ბად ფლობ და გა მორ ჩე ულ ადა მი ა ნურ ღირ სე-
ბებს და მი იჩ ნევ და, რომ ადა მი ა ნი ცხოვ რე ბა ში ყვე ლა ზე მე ტად მას უნ და გა უფ-
რთხილ დეს. რაც უფ რო წიგ ნი ე რია ადა მი ა ნი, მით უფ რო მდი და რია სუ ლი ე რად, 
ხო ლო სუ ლი ე რად მდი და რი ადა მი ა ნი, გა ცი ლე ბით იო ლად ძლევს პრობ ლე მებს. 

მოკ ლედ რომ ვთქვათ, ქალ ბა ტო ნი მზია და ჯილ დო ვე ბუ ლი იყო გან სა კუთ-
რე ბუ ლი გო ნი ე რე ბით, ადა მი ა ნე ბის შეც ნო ბი სა და მათ და მი გულ წრფე ლი თა-
ნად გო მის უნა რით. 

სწო რედ რომ მის ნა ირ ადა მი ა ნებს მი ე სა და გე ბა ცნო ბი ლი ხა ტო ვა ნი გა მო-
ნათ ქვა მი – „მზე რომ უდგას სულში და მზესავით ანათებს შიგნიდან“!

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი 

14.03.2017
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axali standartebi
NEW  STANDARDS

ჟურნალში – „ეკონომიკა და ბიზნესი“, სამეცნიერო სტატიის 
წარმოდგენისა და გამოქვეყნების ახალი სტანდარტები

1. ჟურ ნალ ში ქარ თულ, ინ გლი სურ, გერ მა ნულ და რუ სულ ენებ ზე ქვეყ-
ნდე ბა სტა ტი ე ბი ეკო ნო მი კუ რი თე ო რი ი სა და ეკო ნო მი კურ მოძღ ვრე ბა თა ის ტო-
რი ის, ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის, ეკო ნო მი კი სა და ბიზ ნე სის აქ ტუ ა ლურ სა კითხ-
ებ ზე, ასე ვე, რე ცენ ზი ე ბი ბო ლო პე რი ოდ ში გა მოქ ვეყ ნე ბულ მო ნოგ რა ფი ებ სა და 
სა ხელ მძღვა ნე ლო ებ ზე;

2. სტა ტია უნ და იყოს აქ ტუ ა ლუ რი, და მო უ კი დებ ლად შეს რუ ლე ბუ ლი,
ორი გი ნა ლუ რი, ად რე გა მო უქ ვეყ ნე ბე ლი და სხვა გა მო ცე მებ ში არ წარ დგე ნი ლი; 
სტა ტი ა ში სხვი სი გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი ტექ სტე ბის მი თი თე ბის გა რე შე გა მო ყე ნე ბა 
(პლა გი ა ტი) და უშ ვე ბე ლი ა;

3. ყვე ლა სტა ტი ა, ძი რი თად ტექ სტთან ერ თად, აუ ცი ლებ ლად უნ და შე ი-
ცავ დეს შე სა ვალ და დას კვნით ნა წი ლებს. 

შე სა ვალ ში, მეტ -ნაკ ლე ბი ზო მით, წარ მო ჩე ნი ლი უნ და იყოს: (ა) საკ ვლე ვი 
პრობ ლე მის შეს წავ ლის დო ნე და აქ ტუ ა ლუ რო ბა, (ბ) კვლე ვის მიზ ნე ბი და ამო ცა-
ნე ბი, (გ)კვლე ვის ორი გი ნა ლუ რო ბა – ავ ტო რის წვლი ლი მო ცე მუ ლი პრობ ლე მის 
კვლე ვა ში, (დ) სტა ტია უნ და იყოს მე თო დო ლო გი უ რად სწო რად აგე ბუ ლი, ანუ 
უნ და ჩან დეს კვლე ვის თა ნა მედ რო ვე მე თო დე ბის გა მო ყე ნე ბა. რაც შე ე ხე ბა ამა 
თუ იმ მე თო დის გა მო ყე ნე ბას, მას ზე მი ნიშ ნე ბა მხო ლოდ მა ში ნაა მი ზან შე წო ნი-
ლი, თუ სტა ტია ამ მხრივ რა ი მე სი ახ ლეს შე ი ცავს და წარ მო ად გენს სა ინ ტე რე სოს 
მო ცე მუ ლი კვლე ვის თვალ საზ რი სით.

ძი რი თად ტექ სტში, გან სა ხილ ველ სა კითხ თა შე სა ბა მი სად, უნ და გა მო ი-
კვე თოს რამ დე ნი მე ქვე თა ვი.

დას კვნით ნა წილ ში მკა ფი ოდ უნ და იყოს ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი კვლე ვის ძი-
რი თა დი თე ო რი უ ლი და პრაქ ტი კუ ლი შე დე გე ბი, ადეკ ვა ტუ რი რე კო მენ და ცი ე ბი, 
რა შიც უპი რა ტე სო ბა ეძ ლე ვა არ სე ბუ ლი დოგ მე ბის უარ მყო ფელ ავ ტო რი სე ულ 
მტკი ცე ბუ ლე ბებს, ან კი დევ – მის სრულ ყო ფა- გან ვი თა რე ბას; ასე ვე, სა სურ ვე-
ლია კვლე ვის შემ დგო მი შე საძ ლო გაღ რმა ვე ბის მი მარ თუ ლე ბე ბი სა და პერ სპექ-
ტი ვე ბის გა მოკ ვე თა; 
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4. სტა ტი ას თან უნ და ახ ლდეს სწო რად შერ ჩე უ ლი საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი
(Keywords);

5. ანო ტა ცია უნ და იყოს ინ ფორ მა ცი ა ტე ვა დი, სტა ტი ის ძი რი თა დი შინა არ-
სის ამ სახ ვე ლი, აღ წერ დეს კვლე ვის მი ზანს, აჯა მებ დეს კვლე ვის ძი რი თად შე დე-
გებს და წარ მო ა ჩენ დეს მის თე ო რი ულ და პრაქ ტი კულ მნიშ ვნე ლო ბას; უნ და იყოს 
სტრუქ ტუ რი რე ბუ ლი, ე.ი. მის დევ დეს სტა ტი ის აგე ბის ლო გი კას. ანო ტა ცი ა ში კა-
ტე გო რი უ ლად უნ და ავი ცი ლოთ თა ვი დან ზო გა დი, არაფ რის მთქმე ლი სიტყ ვე ბი, 
რაც მხო ლოდ ზრდის ტექ სტის მო ცუ ლო ბას, მაგ რამ ხელს არ უწყ ობს სტა ტი ის 
ში ნა არ სის გახ სნას. მოკ ლედ, ანო ტა ცია უნ და იყოს არ სე ბი თად ორი გი ნა ლუ რი;

6. სტა ტია წარ მოდ გე ნი ლი უნ და იყოს A4 ფორ მა ტით. სტა ტი ის მო ცუ ლო-
ბა, გა მო ყე ნე ბუ ლი ლი ტე რა ტუ რის ჩა მო ნათ ვა ლი სა და რე ფე რა ტე ბის ჩათ ვლით, 
არ უნ და აღე მა ტე ბო დეს კომ პი უ ტერ ზე 1,5 ინ ტერ ვა ლით და 12 შრიფ ტით ნა-
ბეჭდ ერთ სა ავ ტო რო თა ბახს (40 ათა სი ნი შა ნი) ან 20 კომ პი უ ტე რულ გვერდს; 

7. ქარ თულ ენა ზე და წე რილ სტა ტი ას უნ და ახ ლდეს ანო ტა ცია (ავ ტო რი-
სე უ ლი რე ზი უ მე) 600 ნიშ ნამ დე ქარ თულ და ინ გლი სურ ენებ ზე, ასე ვე სა თა უ რი 
ინ გლი სურ და რუ სულ ენებ ზე. უცხო ენა ზე და წე რილ სტა ტი ას თან უნ და ახ ლდეს 
ძი რი თა დი ში ნა არ სი 2 გვერ დზე ქარ თულ ენა ზე და ანო ტა ცია იმა ვე უცხო ენა-
ზე. სტა ტი ა, რო მე ლიც რე ცენ ზენ ტთა და სა რე დაქ ციო კო ლე გი ის დას კვნით აკ მა-
ყო ფი ლებს სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტებს, და ი ბეჭ დე ბა ქარ თულ და ინ გლი სურ 
ენებ ზე. ამას თან, სა რე დაქ ციო კო ლე გი ის მი ერ ასე ვე მნიშ ვნე ლოვ ნად მიჩ ნე ულ 
სტა ტი ას თან უნ და და ერ თოს გაშ ლი ლი რე ზი უ მე (2 გვერ დზე) ქარ თულ და ინ-
გლი სურ ენებ ზე. ეს უკა ნას კნე ლი და ი ბეჭ დე ბა სტა ტი ას თან ერ თად (ავ ტო რის 
თან ხმო ბით);

8. რედაქციაში სტატიის წარმოდგენა აუცილებელია ორ ნაბეჭდ
ეგზემპლარად, ელვერსიასთან ერთად (MS word, ქართული სტატია შრიფტით 
Sylfaen, ხოლო უცხოურ ენაზე ტექსტი – Times New Roman);

9. სტა ტი ის სა თა უ რის ქვე მოთ (მარ ჯვე ნა მხა რეს) უნ და მი ე თი თოს ავ ტო-
რის (ავ ტო რე ბის) სრუ ლი სა ხე ლი, გვა რი, აკად. ხა რის ხი, თა ნამ დე ბო ბა, ტე ლე-
ფო ნი, ელ ფოს ტა;

10. სტა ტი ა ში უნ და ჩან დეს საკ ვლევ პრობ ლე მას თან და კავ ში რე ბუ ლი
მნიშ ვნე ლო ვა ნი ლი ტე რა ტუ რის გა მო ყე ნე ბა. ლი ტე რა ტუ რის და სა ხე ლე ბა უნ და 
გან თავ სდეს სტა ტი ის ბო ლოს ერ თი ა ნი სი ის სა ხით (ლი ტე რა ტუ რა:)  – ა) წიგ-
ნის და სა ხე ლე ბა შემ დე გი თან მიმ დევ რო ბით – ავ ტო რის  (ავ ტო რე ბის) გვა რი და 
ინი ცი ა ლე ბი, წიგ ნის და სა ხე ლე ბა, გა მო ცე მის ად გი ლი, გა მომ ცემ ლო ბა, წე ლი, 
გვერ დე ბის რა ო დე ნო ბა; ბ) სა ჟურ ნა ლო სტა ტი ი სათ ვის – ავ ტო რის (ავ ტო რე ბის) 
გვა რი და ინი ცი ა ლე ბი, სტა ტი ის და სა ხე ლე ბა, ჟურ ნა ლის და სა ხე ლე ბა, წე ლი, 
ჟურ ნა ლის ნო მე რი( სტა ტი ის გვერ დე ბის მი თი თე ბით).

ახალი სტანდარტები



218

ლი ტე რა ტუ რის სია უნ და შედ გეს მხო ლოდ ტექ სტში მი თი თე ბუ ლი წყა რო-
ე ბი სა გან – მა თი და სა ხე ლე ბის რი გი თო ბის მი ხედ ვით. ამა თუ იმ ავ ტო რის ნაშ რო-
მი დან ცი ტი რე ბი სას, მას უნ და მი ე თი თოს წყა რო შე სა ბა მი სი გვერ დის აღ ნიშ ვნით 
შემ დე გი სა ხით [5.გვ.41], სა დაც პირ ვე ლი ციფ რი შე ე სა ბა მე ბა ცი ტი რე ბუ ლი წყა-
როს რი გით ნო მერს გა მო ყე ნე ბუ ლი ლი ტე რა ტუ რის სი ა ში, ხო ლო მე ო რე – იმ 
გვერდს, სა ი და ნაც მოყ ვა ნი ლია ცი ტა ტა. ლი ტე რა ტუ რის სი ა ში ყო ვე ლი წიგ ნის 
(ჟურ ნა ლის) ბიბ ლი ოგ რა ფი უ ლი აღ წე რა უნ და შე ე სა ბა მე ბო დეს მის სა ტი ტუ ლო 
ფურ ცელს. არა ინ გლი სურ ლი ტე რა ტუ რას თან უნ და ახ ლდეს მი სი ზუს ტი ინ გლი-
სუ რი თარ გმა ნი (კვად რა ტულ ფრჩხი ლებ ში ჩას მუ ლი); 

11. ძი რი თა დად ტექ სტში ცხრი ლე ბი, გრა ფი კე ბი და სქე მე ბი უნ და გან თავ-
სდეს მა თი მი თი თე ბის ად გილ ზე, თუ იქ ად გი ლი არა საკ მა რი სი ა, შე იძ ლე ბა მომ-
დევ ნო გვერ დზე. ცხრი ლებს, გრა ფი კებს და სქე მებს უნ და ჰქონ დეს და სახ ლე ბა 
და ნუ მე რა ცი ა.

12. მა გის ტრანტს (მა გისტრს) მო ეთხ ო ვე ბა თა ვი სი, და მო უ კი დებ ლად შეს-
რუ ლე ბუ ლი სა მეც ნი ე რო სტა ტია წარ მო ად გი ნოს მეც ნი ერ -ხელ მძღვა ნე ლის დას-
კვნი სა და შე სა ბა მი სი კა თედ რის რე კო მენ და ცი ას თან ერ თად – ოქ მი დან ამო ნა წე-
რის სა ხით;

13. სტა ტი ას, რო მე ლიც არ უპა სუ ხებს ზე მოთ ჩა მოთ ვლილ მოთხ ოვ ნებს,
რე დაქ ცია არ მი ი ღებს;

14. ჟურ ნალ ში გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი სტა ტი ე ბის რე ცენ ზი რე ბა, სა ერ თა შო-
რი სო პრაქ ტი კი დან გა მომ დი ნა რე, ანო ნი მუ რი ა. შე ფა სე ბა ხდე ბა რე ი ტინ გუ ლი 
სის ტე მით (ტექსტს თან ახ ლავს). ამას თან, შე მო სუ ლი სტა ტი ე ბი რე დაქ ცი უ ლი 
და მუ შა ვე ბის შემ დეგ იგ ზავ ნე ბა რე ცენ ზენ ტებ თან. ამ პრო ცე სე ბის გავ ლის შემ-
დეგ, სტა ტია გა და ე ცე მა სა რე დაქ ციო კო ლე გი ის წევრს მი სი შე ფა სე ბი სათ ვის. სა-
ბო ლოო გა დაწყ ვე ტი ლე ბას ამა თუ იმ სტა ტი ის ჟურ ნალ ში პუბ ლი კა ცი ის შე სა ხებ 
ერ თობ ლი ვად იღებს სა რე დაქ ციო კო ლე გი ის სხდო მა;

15. ჟურ ნალ ში სტა ტი ის გა მოქ ვეყ ნე ბა უფა სოა ივ. ჯა ვა ხიშ ვი ლის თსუ -ის
პრო ფე სორ -მას წავ ლე ბელ თა, დოქ ტო რან ტე ბის, მა გის ტრან ტე ბი სა და ყვე ლა 
თა ნამ შრომ ლი სათ ვის, ხო ლო სხვა (გა რე) ავ ტო რე ბი იხ დი ან სა ფა სურს – ერთ 
გვერ დზე 5 (ხუთ) ლარს, რაც მათ მი ერ ჩა ი რიცხ ე ბა თსუ -ის ეკო ნო მი კუ რი შე მო-
სავ ლე ბის ან გა რიშ ში. 

ახალი სტანდარტები
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რეცენზენტთა მიერ სამეცნიერო სტატიების შეფასების კრიტერიუმები 
(რეცენზირება ანონიმურია)

შეფასება
საუკეთესო

(5)
კარგი

(4)

დამაკმა--
ყოფილე-
ბელი
(3)

არადამაკ-
მაყოფი-
ლებელი

(2)

პრობლემის შესწავლის 

დონე და აქტუალურობა

კვლევის მიზნები და 

ამოცანები

კვლევის ორიგინალურობა 

(ავტორის წვლილი 

მოცემული პრობლემის 

კვლევაში)

მეთოდოლოგიურად 

სწორად არის თუ არა 

აგებული სტატია

კვლევის ძირითადი 

თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგები 

კვლევის შემდგომი 

გაღრმავების შესაძლო 

მიმართულებები და 

პერსპექტივები 

რეცენზენტის დასკვნა:

1. სტატია აკმაყოფილებს მოთხოვნებს და შეიძლება დაიბეჭდოს
2. სტატია საჭიროებს გარკვეულ ჩასწორებებს
3. სტატია საჭიროებს ძირეულ გადამუშავებას
4.სხვა სასურველობები
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სტა ტი ე ბის ავ ტო რე ბი რუბ რი კე ბის და სტა ტი ე ბის და სა ხე ლე ბა გვ/ #

 ეკო ნო მი კუ რი თე ო რია და ეკო ნო მი კუ რი
პო ლი ტი კა

#1

 ნუგ ზარ პა ი ჭა ძე უმუ შევ რო ბის პრობ ლე მა სა ქარ თვე ლო ში და მი-
   სი დაძ ლე ვის გზე ბი

9

 ბადრი რამიშვილი  დემოგრაფიული ტრენდი - თანამედროვე
 გლობალური გეოსტრატეგიული ლანდშაფტის
 უმნიშვნელოვანესი მდგენელი და მისი გავლენა
საქართველოზე

28

სულხან ტაბაღუა  მთავრობის მასშტაბების გავლენა ეკონომიკურ
ზრდაზე

45

მიკროეკონომიკა. მაკროეკონომიკა. ეკონომეტრიკა
გიორგი მიქელაძე  საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლის თეორიების

 ეკონომეტრიკული ანალიზი
(ჩინეთის მაგალითზე)

62

 .ზვიად ზედგენიძე  მაკროპრუდენციული პოლიტიკა
პოსტკრიზისულ პერიოდში

72

მარკეტინგი. მენეჯმენტი. ტურიზმი
 ნაირა ღვედაშვილი  შრომითი პროცესების მართვის ძირითადი

მიმართულებები
81

ქრისტინე ჯღანჯღავა ელექტრონულ კომერციაზე ზემოქმედი ფაქტორები 94

ფინანსური ეკონომიკა
 ლამარა ქოქიაური, ნინო
ქოქიაური

 ვენჩერული და ბიზნეს-ანგელური ინვესტირება
(ბიზნესის დაფინანსების ციკლში( ინგლისურ ენაზე

101

 ციური ოქრუაშვილი,
 ქეთევან ღუდუშაური

 კონტროლის მექნიზმი ფინანსების ფუნქციათა
 სისტემაში და მისი განხორციელების
წინაპირობები.

151

ekonomika da biznesi, 2017, 1,  gv. 220-226
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გამოკვლევის შედეგები
ნინო ფარესაშვილი  ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე 2015

 წელს შესრულებული მიზნობრივი სამეცნიერო -
კვლევითი სამუშაოების შესახებ

126

მეშვიდე ფორმაცია

ინტერვიუ პროფესორ გიორგი ცაგოლოვთან 159

საიუბილეო სხდომა

რევაზ გოგოხია თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სა ხელ-
 მწიფო უნივერსიტეტში შედგა პროფესორ ნიკო ლოზ
 იაშვილის დაბადების 115 წლისთავისადმი მიძღვნილი
 სხდომა
 რევაზ გოგოხია. პროფესორ ნიკოლოზ იაშვილის
ცხოვრება და შემოქმედება

160

მოსაზრებები ახალ წიგნებზე
მზია ქირთბაია განსაკუთრებული დიალოგი მკითხველთან 170
 მერაბ გველესიანი  საქართველოს ეკონომიკა მსოფლიო ეკონომიკისა და

ეკონომიკური თეორიების განვითარების პრიზმით
173

ახალი სტანდარტები
 ჟურნ. „ეკონომიკა და ბიზნესში“ გამოსაქვეყნებელი
სტატიებისადმი წაყენებული მოთხოვნები
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193
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როინ მეტრეველი ივანე ჯავხიშვილი-140

დიდი მეცნიერი, ღირსეული მამულიშვილი
9

ეკონომიკური თეორია და ეკონომიკური პოლიტიკა
 ელგუჯა მექვაბიშვილი  გლობალური ფინანსურ-ეკონომიკური კრიზისი

 და ეკონომიკური თეორიის „პროგნოსტიკული
დისფუნქცია“: მითი თუ რეალობა

14
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 ანალიზი და პროგნოზირების პრაქტიკული
გამოცდილება

24

 ია ნაცვლიშვილი  ფერმერულ მეურნეობათა დივერსიფიკაციის
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31
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51
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