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Ⴜდი ლა იმ დენ ჯერ, რამ დენ ჯე რაც რუს თა ვე ლის ეს უკ ვდა ვი ქმნი ლე ბა. 

ივ. ჯა ვა ხიშ ვი ლის სიტყ ვე ბით, ლხინ სა თუ ჭირ ში ქარ თველ ხალხს უპირ ვე ლეს 
ყოვ ლი სა `ვეფ ხის ტყა ოს ნის~ და უშ რე ტე ლი სიბ რძნე აგონ დე ბო და ამ პო ე მა ში კი 
`ოქ რო სა ვით მი მობ ნე უ ლია სო ცი ა ლუ რი ხა სი ა თის სიბ რძნე~. ეს წიგ ნი შვიდ სა უ კუ-
ნე ნა ხე ვა რი აერ თი ა ნებ და სა ქარ თვე ლოს. მას ზე პი რად სწავ ლობ დნენ სა ქარ თვე ლოს 
ყვე ლა კუთხ ე ში, მათ შო რის ისი ნიც ვი საც სხვი სი წა კირ თხვით ჰქონ და მოს მე ნი ლი 
პო ე მა. აქ მა სის სა ღი აზ როვ ნე ბა და მხატ ვრუ ლი გე მოვ ნე ბის მა ღა ლი დო ნე ჩან და 
(მით უფ რო, რომ არ სე ბობს ხალ ხუ რი `ვეფ ხის ტყა ო სა ნი~, ანუ `ტა რი ე ლი ა ნი~).

რუს თა ვე ლის გარ შე მო ბევ რი რამ მა ინც ბუნ დო ვა ნი იყო. `ვეფ ხის ტყა ო სანს~ 
ზი ანს აყე ნებ და შე უგ ნე ბე ლი მოყ ვა რუ ლი ცა და მო ძუ ლეც. ეს თვით ტექ სტსაც ეხე-
ბო და. ის ტო რი ამ კი უკი დუ რე სად მცი რე მა სა ლა დაგ ვი ტო ვა უკ ვდა ვი ნა წარ მო ე ბის 
ავ ტო რის შე სა ხებ. მარ თა ლი ა, მაგ რამ, თუ თა მა რის ის ტო რი კო სი სა ჭი როდ თვლის, 
იო ა ნე შავ თე ლი არ და ი ვიწყ ოს, მას შო თა რუს თა ვე ლის უბ რა ლო ხსე ნე ბაც კი ზედ-
მე ტად მი უჩ ნე ვი ა. ამის მი ზეზს ხსნის ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლი.

დიდ ქარ თველ ის ტო რი კოსს წი ლად ხვდა სიძ ვე ლის ბინ დით და ფა რუ ლი მოვ-
ლე ნე ბის ახ სნა და გა შუ ქე ბა. ივ. ჯა ვა ხიშ ვი ლი პე ტერ ბურ გში მოღ ვა წე ო ბის დროს 
აქ ტი უ რად მუ შა ობ და `ვეფ ხის ტყა ო სან ზე~. შემ დგომ მან ეს მუ შა ო ბა გა ნაგ რძო 
თბი ლის ში, სა დაც მრა ვა ლი პრობ ლე მის შეს წავ ლი სას იყე ნებ და `ვეფ ხის ტყა ო სანს~. 

* ამონარიდი წიგნიდან - სერგო ჯორბენაძე, ცხოვრება და ღვაწლი ივანე ჯავახიშ-
ვილისა, რედ. ა. შანიძე, თბ., 1984, თ. VIII, გვ. 516-524.
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მაგ რამ ყვე ლა ზე შრო მა ტე ვა დი სა მუ შაო მკვლე ვარ მა `ვეფ ხის ტყა ო სა ნის~ იუ ბი ლის 
პე რი ოდ ში შე ას რუ ლა. ივ. ჯა ვა ხიშ ვი ლის ამ პე რი ო დის რუს თვე ლო ლო გი უ რი ნაშ-
რო მე ბი გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლია 1956 წელს გა მო სულ კრე ბულ ში `ქარ თუ ლი ენი სა და 
მწერ ლო ბის ის ტო რი ის სა კითხ ე ბი~.

შო თა რუს თა ვე ლის ბი ოგ რა ფი ის თა ო ბა ზე ცნო ბე ბის სიმ ცი რეს ის ტო რი უ ლი 
ახ სნა და გა მარ თლე ბა აქვს. საქ მე ის არის, ივ. ჯა ვა ხიშ ვი ლის აზ რით, რომ შო თა 
რუს თა ვე ლის პო ე მას ძველ სა ქარ თვე ლო ში ერ თნა ი რი გრძნო ბი თა და აღ ფრთო ვა-
ნე ბით არ შეხ ვედ რი ან, მის მრა ვალ რიცხ ო ვან თაყ ვა ნის მცე მელ თა და მა დი დე ბელ-
თა გვერ დით ძლი ე რი მო წი ნა აღ მდე გე ნი ცა და მტრუ ლად გან წყო ბილ ნიც ყო ფი ლან, 
უმ თავ რე სად კლე რი კა ლუ რი წრე ე ბის წარ მო მად გე ნელ თა შო რის. `ი მა თი გავ ლე ნა 
იმ დე ნად ძლი ე რი ვერ იყო, რომ შო თას მომ ხიბ ლა ვი ნა წარ მო ე ბი მო ეს პოთ, მაგ რამ 
იმ დე ნი ძა ლა მა ინც შეს წევ დათ, რომ ამ გე ნი ო სი მგოს ნის სა ხე ლი, ვი ნა ო ბა და ღვაწ-
ლი სა უ კუ ნე თა გან მავ ლო ბა ში წყვდი ა დით ყო ფი ლი ყო მო ცუ ლი და იმ დრო ინ დე ლი 
ცხოვ რე ბის მომ თხრო ბე ლის სა ის ტო რიო თხზუ ლე ბა ში მი სი ხსე ნე ბაც კი არ გა მო ჩე-
ნი ლი ყო~ (გვ.6). ამი ტო მაც შემ თხვე ვი თი არ უნ და იყოს, რომ მომ დევ ნო სა უ კუ ნე ბის 
მან ძილ ზე არ იხ სე ნი ე ბა შო თა რუს თა ვე ლის სა ხე ლი, მით უფ რო, თუ გა ვით ვა ლის წი-
ნებთ, რომ ჩვე ნამ დის იმ დრო ი დან უმ თავ რე სად სა ეკ ლე სიო და წე სე ბუ ლე ბა თა წიგ-
ნსა ცა ვე ბის ხელ ნა წე რებ მა მო აღ წი ეს.

`ვეფ ხის ტყა ო სა ნი~ მი სი ავ ტო რის დრო საც და მერ მინ დელ სა უ კუ ნე ებ შიც თა-
ვი სუ ფა ლი აზ როვ ნე ბის სიმ ბო ლო, სა ე რო ცხო ველ მყო ფე ლი მხატ ვრუ ლი შე მოქ მდე-
ბის მოტ რფი ა ლე თა აღ ტა ცე ბის სა გა ნი და ასე ვე გო ნებ დახ შულ ფა რი სე ველ პუ რი-
ტა ნის ტთა სი ძულ ვი ლი სა და გა კიცხ ვის სა გა ნიც იყო. `ვეფ ხის ტყა ოს ნის~ გარ შე მო 
მრა ვალ სა უ კუ ნო ვა ნი იდე უ რი ბრძო ლა გა ი შა ლა. გა ი მარ ჯვა შო თა რუს თა ვე ლის 
ცხო ველ მყო ფელ მა სიბ რძნემ. იგი ხალ ხმა (და არა მარ ტო ქარ თველ მა ხალ ხმა) უკ-
ვდა ვევ ბის შა რა ვან დე დით შე მო სა. თუ ამ პო ე მის მო ძუ ლე ებ მა მას ზი ა ნი ვერ მი ა-
ყე ნეს, – ვი ნა ი დან ის ტო რი ამ გა ამ ტყუ ნა ისი ნი – `ვეფ ხის ტყა ოს ნის~ ტექსტს საგ-
რძნო ბი ზი ა ნი მი ად გა პო ე მის იმ თაყ ვა ნის Ⴜმცემ ლე ბი სა გან, რომ ლე ბიც პო ე მას შე-
სა ფე რი სი მო წი წე ბით არ მოპყ რო ბი ან. ზოგ გა დამ წერს მოს ჩვე ნე ბი ა, რომ ტექსტს 
ცალ კე უ ლი ეპი ზო დი აკ ლი ა, ზო გი ერთს კი პო ე მა და უმ თავ რე ბელ ნა წარ მო ე ბად 
მი უჩ ნე ვია და მა თი აზ რით ეს უს რუ ლო ბა შე უვ სია და ხელ ნა წერ ში ჩა ურ თავს. ამ 
გზით ეს `უკ ვდა ვი თხზუ ლე ბა სხვა თა ნა ცოდ ვი ლა რით შერ ყვნი ლა~ (გვ.7). ამი ტომ 
`ვეფ ხის ტყა ოს ნის~ აკა დე მი უ რი ტექ სტის დად გე ნას დი დი მეც ნი ე რულ -პატ რი ო ტუ-
ლი მნიშ ვნე ლო ბა აქვს. 

უნ და აღი ნიშ ნოს ისიც, რომ ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლი უდი დე სი სი ფა ქი ზით ეპყ რო-
ბო და `ვეფ ხის ტყა ოს ნის~ ტექ სტის დად გე ნას. გა დამ წყვე ტი სიტყ ვა, მი სი აზ რით, აქ 
ფი ლო ლო გებს უნ და ეთ ქვათ, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ თვი თონ ღრმად გა ნათ ლე-
ბუ ლი ფი ლო ლო გი იყო, იგი არ იღებ და უნი ვერ სი ტე ტის რექ ტო რის წი ნა და დე ბას, 
რო მელ მაც ბრძა ნე ბით `ვეფ ხის ტყა ოს ნის~ ტექ სტის დამ დგე ნი კო მი სი ის თავ მჯდო-
მა რედ და მთა ვა რი სა რე დაქ ციო კო მი სი ის წევ რთა შო რის შე იყ ვა ნა ივ. ჯა ვა ხიშ ვი-
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ლი. იგი რე დაქ ტორს სწერს: `მო ვა ლე ო ბად მი მაჩ ნია მო გახ სე ნოთ პი რა დად ჩემს 
შე სა ხებ, რო გორც კარ გად მო გეხ სე ნე ბათ, მე მწერ Ⴜლო ბის ის ტო რი ა ში არას დროს 
მი მუ შავ ნია და ამ სა განს ჩემს სპე ცი ა ლო ბად არ ვთვლი. ამის გა მო ასე თი პა სუხ სა-
გე ბი კო მი სი ის წევ რო ბა და მით უმე ტეს თავ მჯდო მა რე ო ბა, თუნ დაც მო რი გე ო ბით 
არ შე მიძ ლია ვი კის რო და ის დი დი პა სუ ხის მგებ ლო ბა გა ვი ზი ა რო, რომე ლიც ამ კო-
მი სი ას, მთავ რო ბის და სა ქარ თვე ლოს მკით ხვე ლი სა ზო გა დო ე ბის წი ნა შე და აწ ვე ბა. 
ამ ჩემ თვის გა დამ წყვეტ მო საზ რე ბას ზედ ის გა რე მო ე ბაც ერ თვის, რომ მე კრე ბა ზე 
სი ა რუ ლი უკ ვე აღარ შე მიძ ლი ან, რად გან მო კა მა თის ნა ლა პა რა კე ვი თუ მაღ ლახ მივ 
არ არის წარ მოთ ქმუ ლი, აღარ მეს მის~. ეს ის დრო ა, რო ცა ყურ თსას მე ნი აპა რა ტი 
ჯერ კი დევ არ აქვს გა მო წე რი ლი საზღ ვარ გა რე თი დან.

რა საკ ვირ ვე ლი ა, ივ. ჯა ვა ხიშ ვი ლი რო გორც ის ტო რი კოს -ფი ლო ლო გი არ შეზღ-
უ დუ ლა `ვეფ ხის ტყა ოს ნის~ კრი ტი კუ ლი ტექ სტის გა მო ცე მის მი მო ხილ ვით. იგი, 
ამას თან ერ თად, უაღ რე სად ღრმა კომ პე ტენ ტურ ფი ლო ლო გი ურ დას კვნებს აკე-
თებს ამ ტექ სტის და სად გე ნად.

`ვეფ ხის ტყა ოს ნის~ კრი ტი კუ ლი ტექ სტის გა მო ცე მის ის ტო რი ის მი მო ხილ ვას კი 
ივ. ჯა ვა ხიშ ვი ლი იწყ ებს იმ დამ სა ხუ რე ბის აღ ნიშ ვნით, რაც ქარ თუ ლი კულ ტუ რის 
ერ თგულ და რაჯს ვახ ტანგ VI-ს ეკუთ ვნის. `ვეფ ხის ტყა ოს ნის~ პირ ვე ლი სტამ ბუ რი 
გა მო ცე მა არ ყო ფი ლა მარ ტო ო დენ პი რა დად გან ხორ Ⴜცი ე- ლე ბუ ლი ვახ ტანგ VI-ის 
სა კუ თა რი სა რე დაქ ციო მუ შა ო ბის ნა ყო ფი. საქ მე ისა ა, რომ არც სა ის ტო რიო და 
არც სა მარ თლის ძეგ ლე ბის შეგ რო ვე ბა- გა დარ ჩე ნი სა და გა მო ცე მი სათ ვის მუ შა ო ბის 
დროს, ვახ ტანგ VI-ს ტექ სტის თვით ნე ბუ რი აღ დგე ნა არ უც დი ა, და სა ხუ ლი მიზ ნის 
მიღ წე ვას და გან ხორ ცი ე ლე ბას იგი ყველ გან და ყო ველ თვის სა უ კე თე სო ხელ ნა წე-
რი სა და უძ ვე ლე სი ტექ სტის გა მო ყე ნე ბით ცდი ლობ და. რო გორც ჩანს, ვახ ტანგ VI-მ 
პო ე მის გე ნი ა ლუ რი შე მოქ მე დის ყვე ლა სა უ კე თე სო ცნო ბი ლი ხელ ნა წე რი შე აგ რო ვა, 
მათ გან სხვებ ზე უკე თე სი და უძ ვე ლე სი რე დაქ ცი ის გა მორ ჩე ვა შეძ ლო და პირ ვე ლად 
სტამ ბუ რად და ბეჭ და. ამი ტომ ივ. ჯა ვა ხიშ ვილს და უ ჯე რებ ლად მი აჩ ნია მტკი ცე ბა, 
რომ ვახ ტანგVI-მ თვით ნე ბუ რად შე ამ ცი რა პო ე მის ტექ სტი. ამას ერ თვის ისიც, რომ 
არა ვი თა რი მო ტი ვი, სა ფუძ ვე ლი არ ჰქონ და ასე მოქ ცე უ ლი ყო ქარ თუ ლი კულ ტუ-
რუ ლი გან ძე უ ლო ბის ეს სწო რუ პო ვა რი მო ა მა გე.

ის ფაქ ტი, რომ ფარ თო გავ რცე ლე ბი სათ ვის ვახ ტან გმა სწო რედ `ვეფხის-
ტყაოსანი~ აირ ჩი ა, ცხად ყოფს, თუ რამ დე ნად ძვირ ფას გან ძად მი აჩ ნდა იგი ქარ-
თვე ლო ბი სათ ვის. ეჭ ვი არა ა, ვახ ტან გი სათ ვის, ად ვი ლი არ იყო კავ კა სი ის პირ ველ 
სტამ ბა ში `ვეფხისტყაოსანის~ გა მოქ ვეყ ნე ბა. კლე რი კა ლუ რი წრე ე ბი ხომ ამ წიგ ნში 
ქრის ტი ა ნულს ვე რა ფერს ხე დავ დნენ. მე ტიც, მრუ შო ბი სა და სიძ ვის ქე ბად მი აჩ ნდათ 
ის. მათ გან თავს იცავ და ვახ ტანგ VI, იგი თვლი და, რომ `ვეფხისტყაოსანი~ რო-
გორც პო ე მა, `საღმრთოც იყო და სა ე როც~. მას რომ `შოთას ქმნი ლე ბის თვით-
ნე ბუ რი ცვლი ლე ბე ბის შე ტა ნა და ე სა ხა მიზ ნად, `ვეფხისტყაოსნიდან~ უპირ ვე ლე-
სად სწო რედ არაქ რის ტი ა ნუ ლი ად გი ლე ბი სა და მრუ შო ბა- სიძ ვის ამ ბის მოთხ რო ბის 
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ამოშ ლას ეც დე ბო და და სა მა გი ე როდ ყო ველ წვრილ მანს ცნო ბა საც კი ქრის ტი ა ნო-
ბი სა და სჯუ ლი ე რი ცოლ -ქმრო ბი სა და სიყ ვა რუ ლის შე სა ხებ თვა ლის ჩი ნი ვით გა უფ-
რთხილ დე ბო დან (გვ. 23). ძნე ლია უფ რო გო ნე ბა მახ ვი ლუ რი ახ სნა იმ დროს, რო ცა 
პირ და პი რი და მამ ტკი ცე ბე ლი სა ბუ თი ხელთ არა გაქვთ!

ივ. ჯა ვა ხიშ ვილ მა სა გან გე ბოდ მი მო ი ხი ლა პო ე მის ტექ სტის და ზუს ტე ბის თა ო-
ბა ზე გა მოთ ქმუ ლი შე ხე დუ ლე ბე ბი, გან სა კუ თე ბით კი აღ ნიშ ნავს აკად. ნ. მა რის დიდ 
ღვაწლს რუს თვე ლო ლო გი ა ში.

ივ. ჯა ვა ხიშ ვილს თვით ვახ ტანგ VI-ის მი ერ `ვეფხისტყაოსნის~ ტექ სტის და სას-
რუ ლის სა კა მა თო პრობ ლე მის გა დაწყ ვე ტა სრუ ლი ად არ მი აჩ ნდა ერ თა დერთ სწორ 
ახ სნად. მი სი აზ რით, პო ე მა ვახ ტან გი სე ულ ხელ ნა წერ თა და გა მო ცე მას და ბო ლო-
ე ბა ზე უფ რო ად რე უნ და წყდე ბო დეს - `სახელდობრ, ავ თან დი ლი სა და თი ნა თი ნის 
ქორ წი ლის თა ვის იმ ტა ეპ ზე, სა დაც ნეს ტან -და რე ჯა ნის თი ნა თინ თან გა მოთხ ო ვე-
ბი სა და სამ შობ ლო ში გამ გზავ რე ბის ამ ბა ვია აღ ნიშ ნუ ლი... ამ ტა ე პის მომ დევ ნო 
ტა ეპ თა გან რომ უკ ვე მერ მინ დე ლი და ნარ თი ა, იმი თაც მტკიც დე ბა, რომ მომ დევ ნო 
ტა ეპ ში გამ გზავ რე ბულ თა გა მოთხ ო ვე ბი სა და წას ვლის ამ ბა ვი კვლავ იწყ ე ბა, მაგ-
რამ უფ რო ვრცლად და გაზ ვი ა დე ბით. ქალ თა გა მოთხ ო ვე ბი სა და გაყ რის წუ თე ბი 
შო თას მოკ ლედ, მაგ რამ მი სებ რი მოხ დე ნი ლო ბი თა და გრძნო ბით აქვს მოთხ რო ბი-
ლინ. (გვ. 25).

პო ე მის და სას რულ ზე მსჯე ლო ბი სას ივ. ჯა ვა ხიშ ვი ლი `ვეფხისტყაოსნის~ ენის 
თა ვი სე ბუ რე ბე ბი და ნაც გა მო დი ო და. იგი ასე მხატ ვრუ ლი სიძ ლი ე რით ახა სი ა თებ და 
ამ ნა წარ მო ე ბის ენას: `რუსთაველს კარ გად ჰქონ და შეგ ნე ბუ ლი მოკ ლე, ნარ ნა რი 
თუ ცქრი ა ლა, მოს წრე ბუ ლი მკვეთ რი სიტყ ვის უაღ რე სი მომ ხიბ ვლე ლო ბა გრძელ სა 
და გა ჭი ა ნუ რე ბულ სიტყ ვას თან შე და რე ბით. მას ეს მო და, რომ მგო სა ნი და პო ე მის, 
რო მა ნის ავ ტო რი, გმი რე ბის თავ გა და სავ ლის აღ მწე რე ლი და ბი ოგ რა ფი არ არის. ამ 
შეგ ნე ბამ შო თას თა ვი დან ააც დი ნა ის უხე ში შეც დო მა, რო მე ლიც სპარ სუ ლი სიტყ-
ვი სა და გრძნო ბა თა გა მომ ხატ ვე ლო ბის შე უ და რე ბელ ოს ტატს გურ გა ნელ მგო სანს 
მო უ ვი და, რომ თა ვი სი ̀ ვისრამიანი~ მო ჭარ ბე ბუ ლი მრა ვალ სიტყ ვი ა ნო ბის გა მო აქა -
იქ მო სა ბეზ რე ბი ლი გა ხა და და თა ვი სი გმი რე ბის სრუ ლი ბი ოგ რა ფი ის დო ნემ დე დაქ-
ვე ით და~ (გვ.29).

სა ავ ტო რო სა მარ თლის ის ტო რი ის ღრმა ცოდ ნა სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს ივ. ჯა ვა-
ხიშ ვილს, უარ ყოს მწე რალ კ. ჭი ჭი ნა ძის მცდა რი დას კვნა `ვეფხისტყაოსნის~ სხვა-
დას ხვა ავ ტო რი სე ულ გა მო ცე მა თა შე სა ხებ.

კ. ჭიჭ ინა ძე ამ ტკი ცებ და, რომ რუს თა ველ მა რამ დე ნი მე ჯერ, შე იძ ლე ბა სამ ჯერ, 
გა და ა მუ შა ვა თა ვი სი პო ე მა, რო მელ საც ის ათე უ ლი წლე ბის გან მავ ლო ბა ში წერ და 
და რომ თით ქოს რუს თა ვე ლის პო ე მის სხვა დას ხვა რე დაქ ცი ის არ სე ბო ბაც თვით 
ავ ტორ ის ვე სხვა დას ხვა დრო ის მუ შა ო ბის ნა ყო ფი ა ო, რა საკ ვირ ვე ლი ა, ეს თე ო რია 
თა ნა მე დე რო ვე პი რო ბე ბის ანა ლო გი ით იყო შეთხ ზუ ლი. მას გა რეგ ნუ ლი და მა ჯე-
რებ ლო ბის მიმ ზიდ ვე ლო ბაც ჰქონ და. ივ. ჯა ვა ხიშ ვი ლის სიტყ ვე ბით, მას თან კერ ძო 
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სა უ ბარ ში ერ თ-ერთ ავ ტორს კი დეც უთ ქვამს, რომ `ეს დე ბუ ლე ბა მას მოს წონს და 
და მა ჯე რებ ლად მი აჩ ნია სა კუ თა რი მხატ ვრუ ლი ნა წარ მო ე ბის სხვა დას ხვა გა მო ცე-
მის შე დე გად მი ღე ბუ ლი პრაქ ტი კი თონ. აქ კი მკითხ ევ ლის წი ნა შე მხატ ვრუ ლი ნა-
წარ მო ე ბის ავ ტო რის პა სუ ხის მგებ ლო ბის სა კითხს შე სა ნიშ ნა ვად გა მოს თქვამს ივ. 
ჯა ვა ხიშ ვი ლი: `რა თქმა უნ და, მხატ ვრუ ლი ნა წარ მო ე ბი, ერ თი ხე ლის გაქ ნე ვით და 
კალ მის მოს მით არ და ი წე რე ბა და ავ ტორს, სა ნამ თა ვის თხზუ ლე ბას და ამ თავ რებ-
დეს, შე საძ ლე ბე ლია მი სი ამა თუ იმ ად გი ლის სხვა დას ხვა ვა რი ან ტე ბი, რამ დე ნი მე 
რე დაქ ცი აც კი ჰქონ დეს, მაგ რამ რა წამ საც ავ ტო რი თა ვის თხზუ ლე ბას დამ თავ რე-
ბუ ლად მი იჩ ნევს და გა მომ ცე მელს გა დას ცემს, ის მის შემ თხვზელს დას რუ ლე ბუ ლი, 
სრუ ლე ბით მწი ფე ნა ყო ფი ვით უნ და მოს წყდეს, რო მელ შიც უკ ვე ვე რა ფე რი შე იც-
ვლე ბა.ნ

მხატ ვრუ ლი ნა წარ მო ე ბის მერ მინ დე ლი შეც ვლა მხო ლოდ იმის გა მო მმ ჟღავ ნე-
ბე ლი ა, რომ თხზუ ლე ბა მის ავ ტორს ნა ად რე ვად ჰქო ნია დამ თავ რე ბუ ლად მიჩ ნე-
უ ლი და მის გა მოქ ვეყ ნე ბას აჩ ქა რე ბუ ლა. არც ერ თი თავ მოყ ვა რე და მკითხ ვე ლის 
პა ტი ვის მცე მე ლი ავ ტო რი თა ვი სი თხზუ ლე ბის სა ბო ლოო ტექ სტის უწი ნა რე სი ვა რი-
ან ტე ბი სა თუ რე დაქ ცი ე ბის გა მოქ ვეყ ნე ბას არ შე უდ გე ბა. ასე თი მა სა ლა მის ბი ოგ-
რა ფე ბი სა და მწერ ლო ბის ის ტო რი კო სე ბის, ისე ვე რო გორც შე მოქ მე დე ბის ფსი ქო-
ლო გი ის მკვლე ვარ თათ ვის არის სა ინ ტე რე სო და მნიშ ვნე ლო ვა ნი. 

მხატ ვრუ ლი ნა წარ მო ე ბი სა მეც ნი ე რო გა მოკ ვლე ვა და ნაშ რო მი არ არის, რო მე-
ლიც, რა კი სა კითხ ის ყვე ლა არ სე ბუ ლი წყა რო ე ბი სა და მიმ დი ნა რე ო ბა თა სინ თეზს 
უნ და წარ მო ად გენ დეს, ყო ველ მერ მინ დელს გა მო ცე მა ში უეჭ ვე ლად უნ და შე ივ სოს 
და, თუ სა ჭი რო იქ ნე ბა, გა და მუ შავ დეს კი დე ვაც. მხატ ვრუ ლი ნა წარ მო ე ბი, პი რი ქით, 
ყო ველ მხრივ დამ თავ რე ბუ ლი და სრუ ლი უნ და იყოს. რაც უფ რო მე ტად შე იგ ნე ბენ 
ამას ჩვე ნი მწერ ლე ბი, რო მელ თაც ასე თი უც ნა უ რი აზ რი და ბა დე ბი ათ, მე მგო ნი ა, 
ქარ თუ ლი თა ნა მედ რო ვე მწერ ლო ბი სათ ვის და პი რა დად მა თი სა ხე ლი სათ ვის მით 
იფ რო უკე თე სი იქ ნე ბა (გვ. 21). აქ სა ერ თო პრინ ცი პია მხატ ვრუ ლი ნა წარ მო ე ბის 
გა მო ცე მი სა, რომ ლის უფ ლე ბა სი ცოცხ ლე ში მხო ლოდ და მხო ლოდ ავ ტორს აქვს. 
რა თქმა უნ და ყვე ლა ფე რი ეს არ არის საკ მა რი სი იმის თვის რომ და ვა დას ტუ როთ 
`ვეფხისტყაოსნის~ სხვა დას ხვა რე დაქ ციის არ სე ბო ბის შე უძ ლებ ლო ბა. ივ. ჯა ვა ხიშ-
ვი ლი სავ სე ბით და მა ჯე რებ ლად გვიჩ ვე ნებს, რომ ავ ტო რის უფ ლე ბის დაც ვა და სა-
ავ ტო რო სა მარ თლის შექ მნა მხო ლოდ გუ ტენ ბერ გის მი ერ წიგ ნის ბეჭ დვის გა მო გო-
ნე ბამ და მრა ვალ ტი რა ჟი ა ნი წიგ ნის გა მოს ვლამ წარ მოშ ვა.

რა საკ ვირ ვე ლი ა, მა ნამ დეც ავ ტო რე ბი თა ვი ანთ თხზუ ლე ბებს ერ თბა შად არ 
წერ დნენ, მაგ რამ უიშ ვი ა თე სი შემ თხვე ვა ა, რომ მა თი შა ვად ნა წე რი დე და ნი გა დარ-
ჩე ნი ლი ყოს. რაც მთა ვა რი ა, მრა ვალ ტი რა ჟი ა ნი წიგ ნე ბის ბეჭ დვამ დე, ივ. ჯა ვა ხიშ-
ვი ლის სა მარ თლი ა ნი შე ნიშ ვნით, ავ ტორს თა ვი სი ნა წარ მო ე ბის სა ავ ტო რო უფ ლე-
ბის დაც ვის სა შუ ა ლე ბა არ ჰქონ და, რად გან საკ მა რი სი იყო ერ თი ადა მი ა ნი სათ ვის 
თა ვი სი დე და ნი გა და სა წე რად მი ე ცა, რომ მი სი სხვა თა გან გა და წე რის აკ რძა ლა ვა 
არ შე იძ ლე ბო და. ახალ -ა ხა ლი გა მო ცე მი სათ ვი საც მა შინ სტი მუ ლი არ არ სე ბობ და 
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და ერ თხელ გა მოშ ვე ბუ ლი ნაშ რო მის ტექ სტის შეც ვლის სა შუ ა ლე ბა ავ ტორს არ 
ჰქონ და. მა შინ ავ ტო რის თვის კი არა, არა მედ გა დამ წერ თათ ვის იყო ახალ-ახა ლი 
რე დაქ ცი ე ბის არ სე ბო ბა ხელ საყ რე ლი. ასეთ პი რო ბებ ში ყო ვე ლი ავ ტო რი ცდი ლობ-
და, თა ვი სი ნაშ რო მი რაც შე იძ ლე ბა უზა დო და სრუ ლი გა მოს ვლო და. მი სი ტექ სტის 
ხე ლუხ ლებ ლად დაც ვის თვის, ხელ ნა წერ ში მო თავ სე ბუ ლი ვედ რე ბის გარ და, არა ფე-
რი სხვა სა შუ ა ლე ბა რა მო ი პო ვე ბო და. ავ ტორს მა შინ თა ვი სი სამ წერ ლო ბო მუ შა ო-
ბით არ სე ბო ბა არ შე ეძ ლო და ვინც ამ მოღ ვა წე ო ბას თა ვის სპე ცი ა ლო ბად გახ დას 
მო ი წა დი ნებ და, იმას ან კა რის მგოს ნო ბა უნ და მი ე ღო და ეკის რა, ან და რო მელ სა მე 
შეძ ლე ბულ მე ცე ნატს შეჰ კედ ლე ბო და. ცხა დი ა, რომ ასეთ პი რო ბებ ში მხატ ვრუ ლი 
ნა წარ მო ე ბის ახალ -ა ხა ლი რე დაქ ცი ე ბის ავ ტო რი სა გან გა მოშ ვე ბა ზე ლა პა რა კი შე-
უძ ლე ბე ლია და მა ჯე რე ბე ლი იყოს და `ვეფ ხის ტყა ოს ნის~ სხვა დას ხვა რე დაქ ცი ე ბის 
ამ ნა ირ წარ მო შო ბი ლო ბის თე ო რი აც სა ფუძ ვლი ა ნი არ არის~ (გვ.21-22). სა ავ ტო რო 
სა მარ თლი სა და წიგ ნის ბეჭ დვის ის ტო რი ის ცოდ ნა მთლი ა ნად აქარ წყლებს თა ნა-
მედ რო ვე წიგ ნის გა მო ცე მის ანა ლო გი ით წარ სულ ში გა და ტა ნილ შე და რე ბას.

ივ. ჯა ვა ხიშ ვი ლი ქარ თვე ლი ინ ტე ლი გენ ცი ი სა გან მო ითხ ოვ და, რომ `ვეფ ხის-
ტყა ოს ნის~ 750 წლის თა ვის ზე იმ ში იგი მარ ტო აღ ტა ცე ბის პა სი უ რი გრძნო ბით კი 
არ დაკ მა ყო ფი ლე ბუ ლი ყო, არა მედ თა ვი სი წვლი ლი შე ე ტა ნა ნა წარ მო ე ბის შეს წავ-
ლა სა და მხატ ვრუ ლი სა შუ ა ლე ბე ბით გან სა ხი ე რე ბა ში. სწო რედ ამი ტომ 1935 წელს 
ივ. ჯა ვა ხიშ ვი ლი წყე ნით  აღ ნიშ ნავ და, რომ ქარ თველ მა მხატ ვრებ მა და კომ პო ზი-
ტო რებ მა ხომ შო თას თხზუ ლე ბი სად მი სრუ ლი უყუ რადღ ე ბო ბა გა მო ი ჩი ნეს. თუნ-
დაც ის რად ღირს, რომ `უნ გრელ ცნო ბილ მხატ ვარს ზიჩს ქარ თვე ლი მგოს ნის 
პო ე მის ში ნა არ სის მხატ ვრუ ლი გან სა ხი ე რე ბა ეკის რა, ქარ თველ მხატ ვარ თა გან კი 
არც ერთს ასე თი სრუ ლე ბით ბუ ნებ რი ვი სურ ვი ლი თა ვი სით არ გა ნუ ხორ ცე ლე ბი ა~. 
ძალ ზე ცო ტა იყო იმ დრო ი სათ ვის გა კე თე ბუ ლი ქარ თველ კომ პო ზი ტორ თა მი ერ 
იმი სათ ვის, რომ `ვეფ ხის ტყა ოს ნის~ მხატ ვრუ ლი მშვე ნი ე რე ბა და სიტყ ვი ე რი მუ სი-
კა ლუ რო ბა ჰან გე ბი თაც აღ ბეჭ დი ლი ყო.

ივ. ჯა ვა ხიშ ვი ლი ქარ თველ მეც ნი ერ თა, მწე რალ თა, მხატ ვარ თა, კომ პო ზი ტორ-
თა წი ნა შე ამო ცა ნად აყე ნებ და უკ ვდა ვი პო ე მის იუ ბი ლეს დროს იმ ზნე ობ რი ვი ვა-
ლის მოხ დას, რაც მათ `ვეფ ხის ტყა ოს ნის~ გე ნი ა ლუ რი ავ ტო რის წი ნა შე ჰქონ დათ. 
დას კვნის სა ხით ეს შემ დეგ ნა ი რა დაა ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი: `750 წლი სთა ვის ზე ი მის 
აღ სა ნიშ ნა ვად გან კუთ ვნი ლი `ვეფ ხის ტყა ოს ნის~ გა მო ცე მა შე უძ ლე ბე ლია მხო ლოდ 
კარ გი გა მო ცე მა იყოს: ის უნ და უეჭ ვე ლად სა მა გა ლი თო, უზა დო გა მო ცე მა იქ ნეს. 
ამ გვა რად ვე ძეგ ლიც, რო მე ლიც გე ნი ოს მგო სანს და ედ გმე ბა, მი სი შე მოქ მდე ბის სი-
დი ა დის, აღ მაფ რე ნის, ჰა ე როვ ნე ბი სა და მი სი იდე ა ლე ბის სიღ რმის ამ სახ ვე ლა დაც 
უნ და მოგ ვეჩ ვე ნოს შო თას თხზუ ლე ბა სა და სა ხელ თან და კავ ში რე ბუ ლი მუ სი კა ლუ-
რი ნა წარ მო ე ბიც, მი სი ლექ სის გან მაც ვიფ რე ბე ლი სი ნარ ნა რი სა და გა მომ ხატ ვე ლო-
ბი თი ნი ჭის ღრმა გულ წრფე ლო ბით უნ და იყოს გამ სჭვა ლუ ლი, ჰა ე რო ვა ნი აღ მაფ-
რე ნის მო ნა ბე რად უნ და მოგ ვევ ლი ნოს~ (გვ.12).
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კვლავ უნ და გა ვი მე ო როთ: შო თა რუს თა ვე ლის იუ ბი ლეს რომ ასე დი დი წარ მა-
ტე ბე ბი მოჰ ყვა, ამა ში ფრი ად მნიშ ვნე ლო ვა ნი იყო ივ. ჯა ვა ხიშ ვი ლის ღვაწ ლი. ზო გი-
ერთ მხა რეს მი სი მოღ ვა წე ო ბი სას თბი ლის სა და სა ქარ თვე ლო ში ჩვენ უკ ვე შე ვე ხეთ.

ივ. ჯა ვა ხიშ ვი ლის ავ ტო რი ტე ტი იმდენად დიდი იყო, რომ შო თა რუს თა ვე ლი სა 
და მი სი ეპო ქის შესახებ საბ ჭო თა კავ ში რის რო მე ლი კუთხ ი დან არ ეკითხ ე ბოდ ნენ 
მას. აკი, ამის გა მო სწერ და 1937 წლის 2 ივ ნისს იგი ვარ. დონ დუ ას: „აუარე ბელი სა-
მუ შა ო ა, მოს კო ვი დან, ხარ კო ვით გან, ერევ ნით გან, ბა ქოთ გან, ვი საც კი შო თას დღე-
სას წა უ ლებ თან ან რა ი მე კავ ში რი აქვთ, ან რა ი მე მო უ ვა ფიქ რათ, ჩემ თან მო დი ან და 
წე რი ლო ბით მე კითხ ე ბი ან“. 

სა პა სუ ხო სა გა ზე თო წე რი ლე ბი, სა უ ბა რი და მსჯე ლო ბა სა კითხ თა თით ქმის გა-
ნუ საზღ ვრელ წრე ზე, და მა ტე ბით ენერ გი ას თხო უ ლობს და ივ. ჯა ვა ხიშ ვილს ეს შე-
მოქ მდე ბი თი შრო მა ავიწყ ებს გა ნუ კურ ნე ბე ლი ავად მყო ფო ბის ტკი ვი ლებს. ასე იცის 
დი დი მიზ ნით და კა ვე ბუ ლო ბამ. რა საკ ვირ ვე ლია, თა ვის ამ საშ ვი ლიშ ვი ლო მოღ ვა წე-
ო ბა ში ივ. ჯა ვა ხიშ ვილს მხა რის დამ ჭე რიც არ ელე ო და. თვით პა რი ზი დან არ ივიწყ-
ებ და ივ. ჯა ვა ხიშ ვილს ქარ თულ სა გან ძურ თა ფხი ზე ლი მფარ ვე ლი ექ. თა ყა იშ ვი ლი. 
იგი მო მენ ტით სა გებ ლობ და, კვლავ და ე ყე ნე ბი ნა სა კითხი მშობ ლი უ რი ხალ ხის თვის 
მი სი სიმ დიდ რის და საბ რუ ნებ ლად. იგი საფ რან გე თის მი ნის ტრთა საბ ჭოს თავ ჯდო-
მა რეს არ წმუ ნებ და `... ქარ თუ ლი უნი ვე რის ტე ტი და სა მეც ნი ე რო და წე სე ბუ ლე ბა ნი 
აგ რძე ლე ბენ სა მეც ნი ე რო მუ შა ო ბას. ასე, მა გა ლი თად, ამ ჟა მად ისი ნი ემ ზა დე ბი ან 
სა ხელ გან თქმუ ლი მგოს ნის შო თა რუს თა ვე ლის და ბა დე ბი დან 750 წლის თა ვის სა-
ზე ი მოდ აღ ნიშ ვნი სათ ვის და კერ ძოდ ამ ზა დე ბენ მი სი ნა წარ მო ე ბის სა მეც ნი ე რო გა-
მო ცე მას. სა მი ყვე ლა ზე ძვე ლი და ძვირ ფა სი ხელ ნა წე რი მი სი პო ე მი სა იმ ყო ფე ბა 
ზე მოთხ სე ნე ბულ ყუ თებ ში და უსა მარ თლო ბა იქ ნე ბო და, გა მომ ცემ ლო ბი სათ ვის ამ 
ძი რი თა დი ხელ ნა წე რის გა მო ყე ნე ბის სა შუ ა ლე ბა წაგ ვერ თმი ა.`

ჩვენ არ ვთვლით სა ჭი როდ, ივ. ჯა ვა ხიშ ვი ლის იმ დრო ინ დე ლი მოღ ვა წე ო ბის 
ყვე ლა მხა რეს შე ვე ხოთ, მაგ რამ ერ თი კი უნ და ა ღვნიშ ნოთ, ესაა ივ. ჯა ვა ხიშ ვი ლის 
მოხ სე ნე ბა წა კითხ უ ლი 1937 წლის 27 დე კემ ბე რს საბ ჭო თა მწერ ლე ბის კავ ში რის V 
პლე ნუმ ზე თბი ლის ში. ეს მოხ სე ნე ბა მთე ლი ზე ი მის გვირ გვი ნად იქ ცა. მი სი სა თა უ-
რია `რუს თა ვე ლის ეპო ქის სა ქარ თვე ლოს სო ცი ა ლუ რი კულ ტუ რა და პო ე მა `ვეფ-
ხის ტყა ო სა ნი~.

სა კავ ში რო მწე რალ თა კავ ში რის პლე ნუ მის მოწ ვე ვა მოს კო ვის გა რეთ იშ ვი ა თი 
შემ თხვე ვა იყო. მა შინ მხო ლოდ იწყ ე ბო და მსოფ ლიო მწერ ლო ბის კლა სი კო სე ბის თა-
რი ღე ბის სა ყო ველ თა ო- სა ხალ ხო აღ ნიშ ვნა. მწე რალ თა იშ ვი ა თად დი დი რა ო დე ნო ბა 
თავს იყ რის თბი ლის ში, რომ ერ თი უკ ვდა ვი წიგ ნის 750 წლის თა ვი აღ ნიშ ნოს. მწერ-
ლებ თან ერ თად თბი ლის ში ჩა მო ვიდ ნენ ცნო ბი ლი მეც ნი ე რე ბიც. მათ შო რის იყო 
სსრ კავ ში რის მეც ნი ე რე ბა თა აკა დე მი ის დე ლე გა ცი ა. იგი ჭეშ მა რი ტად ხელ დამ შვე-
ნე ბუ ლი მო ვი და ამ იუ ბი ლე ზე. სწო რედ აკა დე მი ის პრე ზი დენ ტის აკად. ვ. ლ. კო მა-
რო ვის მი ერ ხელ მო წე რილ მა გან კარ გუ ლე ბამ გა ნა პი რო ბა ̀ ვეფ ხის ტყა ოს ნის~ ახა ლი 
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რუ სუ ლი თარ გმა ნის გა მოს ვლა. ორი კრე ბუ ლი (ა კად. იო სებ ორ ბე ლის რე დაქ ცი ით) 
შო თა რუს თა ვე ლის ეპო ქას მი ეძღ ვნა, არა ფე რი რომ არ ვთქვათ იმა ზე, რაც თბი-
ლის ში გა კეთ და სსრ კავ ში რის მეც ნი ე რე ბა თა აკა დე მი ის სა ქარ თვე ლოს ფი ლი ა ლის 
მი ერ. აქ ვე უნ და დავ ძი ნოთ, რომ საბ ჭო თა კავ ში რის ხალ ხთა გან ჯერ მხო ლოდ რუ-
სულ ენა ზე იყო თარ გმნი ლი სრუ ლად პო ე მა. იუ ბი ლემ და უ დო სა თა ვე შო თა რუს-
თა ვე ლის არ ნა ხულ პო პუ ლა რო ბას საბ ჭო თა კავ ში რის სხვა დას ხვა ხალ ხში. სწო რედ 
იუ ბი ლეს შემ დეგ რამ დე ნი მე ენა ზე მთლი ა ნად ითარ გმნა `ვეფ ხის ტყა ო სა ნი~. ის 
ის ტო რი ულ -პო ლი ტი კუ რი ტრაქ ტა ტი ან ის ტო რი უ ლი რო მა ნი რო დი ა, მაგ რამ იგი 
ეკუთ ვნის თა ვი სი ეპო ქის გე ნი ა ლუ რად ამ სახ ველ ავ ტორს, რომ ლის იდე ე ბი სწვდე ბა 
მო მა ვალ სა უ კუ ნე ებ საც. ამი ტომ მე ტად მნიშ ვნე ლო ვა ნი იყო მოხ სე ნე ბა იმის შე სა-
ხებ, თუ რა სო ცი ა ლურ მა კულ ტუ რამ წარ მოშ ვა `ვეფ ხის ტყა ო სა ნი.`

ივ. ჯა ვა ხიშ ვილ ზე უკეთ ამის წარ მო ჩე ნა არა ვის შე ეძ ლო. მომ ხიბ ლა ვი იყო არა 
მარ ტო ფა ქი ზი ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი გა რე მო, რო მე ლიც მის გა მო ჩე ნას ახ ლდა: შორ-
სმჭვრე ტე ლი და თვი ნი ე რი თვა ლე ბი, მშვი დი ნა ბი ჯე ბი, აკუ რა ტუ ლი, მაგ რამ არა 
თვალ ში სა ცე მი ჩაც მუ ლო ბა, ცხოვ რე ბი თა და შრო მით გა ჭა ღა რა ვე ბუ ლი თმა. სა ხე-
ნა თე ლი მომ ხსე ნებ ლის პირ ვე ლი ვე სიტყ ვი დან ვე დარ ბა ზი გა ათ ბო მის მა რუ სულ მა, 
ჭეშ მარ ტმა პე ტერ ბურ გულ მა რუ სულ მა გა მოთ ქმამ.

ივ. ჯა ვა ხიშ ვი ლი თა ვის მოხ სე ნე ბა ში ღრმად მი მო ი ხი ლავს სა ქარ თვე ლოს სო-
ცი ა ლურ -კულ ტუ რულ ცხოვ რე ბას X-XI სა უ კუ ნე ებ ში, რომ ლებ მაც მო ამ ზა დეს სა-
ქარ თვე ლოს კულ ტუ რის აყ ვა ვე ბა XII სა უ კუ ნე ში. საქა რთვე ლოს ერ თი ა ნო ბი სათ-
ვის ბრძო ლა არამარ ტო გა რე გან მტერ თან უსას ტი კეს შე ჯა ხე ბებს გუ ლის ხმობ და, 
არა ნაკ ლებ მწვა ვე შე ჯა ხე ბე ბი იყო თვით ქვეყ ნის შიგ ნით, გან სა კუთ რე ბით სა მე ფო 
ხე ლი სუფ ლე ბის წი ნა აღ მდეგ მებ რძო ლი ფე ო და ლე ბის მხრივ. და ვით აღ მა შე ნებ-
ლის მთა ვა რი დამ სა ხუ რე ბა იმა ში მდგო მა რე ობს, რომ მან მუდ მი ვი ჯა რის შექ მნით 
არამარ ტო უცხ ო ელ ურ დო ე ბი სა გან და იც ვა სა ქარ თვე ლო, არა მედ შეძ ლო ̀ ა ე ლაგ მა 
დიდ გვა რო ვან თა თავ ნე ბო ბაც, რო მელ ნიც წი ნა აღ მდე გო ბას უწევ დნენ სა ხელ მწი ფო 
ძა ლა უფ ლე ბის ღო ნის ძი ე ბებს~ (გვ. 16). რა საკ ვირ ვე ლი ა, და ვი თის გარ დაც ვა ლე ბის 
შემ დეგ დიდ გვა როვ ნებს ეს ბრძო ლა არ შე უწყ ვე ტი ათ. მწვა ვე ბრძო ლე ბი მიმ დი ნა-
რე ობ და გი ორ გი III-ის დრო საც. მის დროს სა ქარ თვე ლოს წი ნა შე პრობ ლე მა დად გა, 
შე ეძ ლო თუ არა ქალს, მე ფის ასულს, და ე კა ვე ბი ნა სა მე ფო ტახ ტი. მე ფეს ეს შე ეძ ლო 
გა და ეწყ ვი ტა უმაღ ლე სი სა ხელ მწი ფო საბ ჭოს თან ხმო ბით და უმაღ ლე სი სამ ღვდე-
ლო ე ბის სან ქცი ით, რომ ლის ხელ ში იყო იმ დრო ი სათ ვის მე ტად მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
პრე რო გა ტი ვა – გვირ გვი ნის სა ეკ ლე სიო წე სით კურ თხე ვა, თა მა რის მა მამ გი ორ გი 
მე სა მემ ამის გა ტა რე ბა შეძ ლო მხო ლოდ ეკო ნო მიკ ურ და პო ლი ტი კურ დათ მო ბა თა 
წყა ლო ბით.

თა მა რის მე ფო ბის დროს სა ხელ მწი ფო წყო ბი ლე ბა ინ ტენ სი უ რი პო ლი ტი კუ რი 
ბრძო ლის შემ დეგ სა ბო ლო ოდ ჩა მო ყა ლიბ და და შე იქ მნა შეზღ უ დუ ლი კონ სტი ტუ-
ცი უ რი მო ნარ ქი ა. თა მა რის სა მე ფო ხე ლი სუფ ლე ბის ძა ლა ვრცელ დე ბო და მთელს 
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კავ კა სი ა ზე შა ვი ზღვი დან კას პი ის ზღვამ დე და გა და დი ო და ჩრდი ლო ეთ კავ კა სი ა ში, 
რო მე ლიც ვა სა ლუ რი სამ ფლო ბე ლოს სა ხით სა ქარ თვე ლოს ფარ გლებ ში შე მო დი ო-
და. ვა სა ლურ და მო კი დე ბუ ლე ბა ში იყო ჩრდი ლო ეთ სპარ სე თი ყაზ ვი ნამ დე, ხო ლო 
და სავ ლე თით არ ზრუმ ში სა ქარ თვე ლოს სა ხელ მწი ფო დრო შა ფრი ა ლებ და.

ქარ თვე ლი ის ტო რი კო სი შე ნიშ ნავს, რომ თა მარ მე ფე უარს ამ ბობ და სა ქარ-
თვე ლოს სა ხელ მწი ფოს ფარ გლებ ში შე მა ვა ლი ქვეყ ნე ბის ინ კორ პო რა ცი ა ზე და მხო-
ლოდ ვა სა ლუ რი და მო კი დე ბუ ლე ბით იზღ უ დე ბო და. იგი ამ გვა რი კონ სო ლი და ცი ით 
სრუ ლი ად მიღ წე უ ლად თვლი და თა ვის სა ხელ მწი ფო ებ რივ მიზ ნებს. ამ ვი თა რე ბა ში, 
თუ კი წო ნას წო რო ბის პო ლი ტი კას და არ ღვევ და რო მე ლი მე მე ზო ბე ლი, სწო რედ მა-
შინ სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბა თა ვის ჯა რებს გზავ ნი და დარ ღვე უ ლი წო ნას წო რო ბის 
აღ სად გე ნად. ზოგ ჯერ ისეც ხდე ბო და, რომ მხე დარ მთავ რე ბი თვი თონ იწყ ებ დნენ 
ომს მე ზობ ლებ თან, ისე, რომ მე ზობ ლე ბი მას არ ემუქ რე ბოდ ნენ.

არ შე იძ ლე ბა თა ვი სი დრო ის პო ლი ტი კუ რი და სო ცი ა ლუ რი ცხოვ რე ბის მო მენ-
ტე ბი არ იპო ვოს კაც მა `ვეფ ხის ტყა ო სან ში~. თუმ ცა იქ და სა ხე ლე ბუ ლია არა ბე ბი, 
სპარ სე ლე ბი, ინ დო ნი, ხა ტა ელ ნი, მაგ რამ ისი ნი აზ როვ ნე ბენ, ცხოვ რო ბენ, იბ რძვი ან 
სრუ ლე ბი თაც არა ისე, რო გორც ეს იქ ნე ბო და იმ ქვეყ ნებ ში, რომ ლე ბიც იქაა და სა ხე-
ლე ბუ ლი. `შო თა რუს თა ვე ლის გმი რებ ში ქარ თვე ლის გუ ლი ძგერს, მის გმი რებს მა-
შინ დე ლი სა ქარ თვე ლოს სა კითხ ე ბი აღელ ვებს~ (გვ. 19). შო თა რუს თა ვე ლი მარ ტო 
თა ვი სი სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის არ ყო ფი ლა მო წი ნა ვე, არა მედ იგი `ი ცავ და ისეთ იდე-
ა ლებს, რომ ლე ბიც, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ შვიდ სა უ კუ ნე- ნა ხე ვა რი გა ვი და, ძვირ-
ფა სია ჩვენ თვის, საბ ჭო თა სა ხელ მწი ფოს მო ქა ლა ქე თათ ვის, სა დაც ეროვ ნე ბა თა თა-
ნას წო რუფ ლე ბი ა ნო ბა გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლია და თა ნას წო რუფ ლე ბი ა ნო ბის პრინ ცი პი 
უცი ლო ბელ დოგ მად არის მიჩ ნე უ ლი~ (გვ.19).

მხატ ვრულ სა ხე ებ ში ასა ხუ ლი პო ლი ტი კუ რი ტენ დენ ცი ე ბი დღე საც გვხიბ ლავს 
თა ვი სი მა ღა ლი ეს თე ტი კუ რი მიმ ზიდ ვე ლო ბით.

პო ე მა ში მო ცე მუ ლია სამ ხედ რო ძა ლის ორი ტი პი, ერ თი მხრივ, ესაა უხე ში ფი-
ზი კუ რი, სამ ხედ რო ძა ლა, რო ცა პი რა დი ვაჟ კა ცო ბა, პი რა დი სი მა მა ცე წარ მო ად-
გენს ერ თა დერთ ნორ მას, რო მე ლიც გა ნა გებს სა ხელ მწი ფოს, მე ო რე თუ იშიშ ვლებს 
ხმალს, იშიშ ვლებს მხო ლოდ იმი სათ ვის, რომ გა ა თა ვი სუფ ლოს ჩაგ რულ ნი. აქ, ივ. 
ჯა ვა ხიშ ვი ლის აზ რით, გვაქვს ორი სის ტე მის, ორი მიმ დი ნა რე ო ბის, ორი პო ლი ტი-
კუ რი დოქ ტრი ნის ასახ ვა, რომ ლე ბიც სა ქარ თვე ლო ში იყო და რო მელ თა შო რის იმ 
ეპო ქის სა ქარ თვე ლო ში წარ მო ებ და ბრძო ლა. პირ ველს ტა რი ე ლი გა მო ხა ტავს, მე-
ო რეს ავ თან დი ლი. ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის აზ რით, შო თა რუს თა ვე ლის მთა ვა რი გმი-
რია ავ თან დი ლი. იგი წერს: `ჩვე უ ლებ რივ ფიქ რო ბენ, რომ შო თა რუს თა ვე ლი აღ ტა-
ცე ბუ ლია ტა რი ე ლით, რომ ტა რი ე ლი მი სი საყ ვა რე ლი გმი რი ა. ეს მ ცდა რი აზ რი ა. 
საკ მა რი სი გა ვიხ სე ნოთ ის და ხა სი ა თე ბა, რო მელ საც იგი ტა რი ელს აძ ლევს რა თა 
გა ვი გოთ, რომ იგი აღ ტა ცე ბუ ლია მხო ლოდ მი სი სი მა მა ცით, ტა რი ე ლის მხო ლოდ 
პი რა დი ვაჟ კა ცო ბით~ (გვ.18).
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ივ. ჯა ვა ხი შვი ლის მოხ სე ნე ბას შთა გო ნე ბით ის მენს მრა ვალ რიცხ ო ვა ნი შეკ რე-
ბი ლო ბა, მაგ რამ სრუ ლი ად მო უ ლოდ ნე ლად მა შინ, რო ცა იგი სა ქარ თვე ლოს სა-
ხელ მწი ფოს შიგ ნით სა ეკ ლე სიო რე ლი გი უ რი უთან ხმო ე ბის შე სა ხებ ჰყვე ბო და, დარ-
ბაზ ში ატყ და ოვა ცი ა. მომ ხსე ნებ ლი სათ ვის ეს მო უ ლოდ ნე ლი იყო ტექ სტის თვალ-
საზ რი სით. მა ლე მან შე ამ ჩნი ა, რომ ეს ტა ში დარ ბაზ ში ახ ლად შე მო სულ 91 წლის 
ყა ზა ხე თის სა ხალ ხო აკინს ჯამ ბულ ჯა ბა ევს ეკუთ ვნო და, რო მე ლიც რუს თა ველ მა 
და ხალ ხთა მე გობ რო ბამ მო იყ ვა ნა აქ.

მომ ხსე ნე ბე ლი მა შინ ვე ტა შით შე უ ერ თდა ოვა ცი ის მო ნა წი ლეთ.
ივ. ჯა ვა ხიშ ვილ მა მოხ სე ნე ბა ში გა დაჭ რით გას ცა პა სუ ხი კითხ ვა ზე, თუ რა შე-

ად გენს `ვეფ ხის ტყა ოს ნის~ ძი რი თად იდე ას: `რა ინ დუ ლი სიყ ვა რუ ლი თუ ძმად ნა-
ფი ცო ბის იდეა – ხალ ხთა ძმო ბის იდე ა~. მი სი დას კვნით, სავ სე ბით უეჭ ვე ლი ა, რომ 
`ი დეა ძმო ბი სა, ამა თუ იმ ეროვ ნე ბი სად მი, ამა თუ იმ სარ წმუ ნო ე ბი სად მი კუთ ვნი-
ლე ბის და მო უ კი დებ ლად, წარ მო ად გენს ძი რი თად იდე ას, რომ ლის გუ ლი სათ ვის და-
ი წე რა შო თა რუს თა ვე ლის ეს გე ნი ა ლუ რი პო ე მა~ (გვ. 18). და სწო რედ ამ იდე ას თან 
ერ თად არა სო დეს მოკ ვდე ბა ეს დი დი პო ე მა.

დამ სწრე ნი აღ ტა ცე ბით ხვდე ბი ან მოხ სე ნე ბას. ღრმა შთა ბეჭ დი ლე ბე ბი ამ მოხ-
სე ნე ბის გა მო შემ დგო მაც გა მო ით ქვა. დი დი რუ სი მკვლე ვა რი აკად. ვ.თ. შიშ მა რი-
ო ვი ხა რობ და პეტ როგ რა დის უნი ვე რის ტე ტის პრო ფე სუ რი დან მი სი მე გობ რის  ივ. 
ჯა ვა ხი ში ვი ლის წარ მა ტე ბით, იმით, რომ `მან აჩ ვე ნა თა ვი სი კვლე ვი თი ნი ჭის მთე-
ლი ბრწყინ ვა ლე და ნა თე ლი მხა რე ე ბი~. ასე ვე აღ ტა ცე ბით წერ დნენ ამ მოხ სე ნე ბა ზე 
აკა დე მი კო სე ბი ვ.ვ. სტრუ ვე და ი.ი. მეშ ჩა ნი ნო ვი. უფ რო გვი ან, სა მი წლის შემ დეგ, 
ნ. ტი ხო ნო ვი, ა. ფა დე ე ვი და ვ. გოლ ცე ვი ივ. ჯა ვა ხიშ ვი ლის გარ დაც ვა ლე ბის გა მო 
გა მოგ ზავ ნი ლი სამ ძიმ რის ტექ სტში სა ჭი როდ თვლი ან, აღ ნიშ ნონ ის და უ ვიწყ ა რი 
შთა ბეჭ დი ლე ბა, რაც მათი მეხ სი ე რე ბის ეკ რან ზე ივ. ჯა ვა ხიშ ვი ლის ამ მოხ სე ნე ბამ 
და ტო ვა.
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სტა ტი ა ში მი მო ხი ლუ ლია კ.მარ ქსის თე ო რი ულ -ე კო ნო მი კუ რი მემ კვიდ-
რე ო ბა. გა მო ყო ფი ლია მი სი იდე ო ლო გი უ რი და შე მეც ნე ბი თი ას პექ ტე ბი. და-
ხა სი ა თე ბუ ლია `კაპიტალის~ პირ ველ და მე სა მე ტო მებ ში ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი 
ეკო ნო მი კუ რი კრი ზი სის კვლე ვის მე თო დო ლო გი ა. და სა ბუ თე ბუ ლი ა, რომ 
გლო ბა ლუ რი ფი ნან სურ -ე კო ნო მი კუ რი კრი ზი სი ჭარ ბწარ მო ე ბის კრი ზი სის 
მარ ქსი სე უ ლი ლო გი კის ჩარ ჩო ებ ში წა რი მარ თა იმ ფაქ ტის გათ ვა ლის წი ნე-
ბით, რომ სა ქონ ლის ჭარ ბწარ მო ე ბა ფი ნან სუ რი გლო ბა ლი ზა ცი ის ეპო ქა ში 
ფი ნან სუ რი ინ სტრუ მენ ტე ბის ჭარ ბწარ მო ე ბამ შეც ვა ლა. 

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: სა ქონ ლის ჭარ ბწარ მო ე ბა; გა დახ დი სუ ნა რი ა ნი 
მოთხ ოვ ნა, საკ რე დი ტო ექ სპან სი ა; ფიქ ტი უ რი კა პი ტა ლი; ფი ნან სუ რი გლო-
ბა ლი ზა ცი ა; ფი ნან სი ზა ცი ა; დე რი ვა ტი ვე ბი.
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კ. მარ ქსის თე ო რი ულ -ე კო ნო მი კუ რი მემ კვიდ რე ო ბა თა ნა მედ რო ვე 
კონ ტექ სტით

კ.მარ ქსი ერ თ-ერ თი უდი დე სი ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი მო აზ როვ ნეა კა ცობ რი ო ბის 
ის ტო რი ა ში. და სავ ლე თის ქვეყ ნებ ში ჩა ტა რე ბულ სა ზო გა დო ებ რი ვი აზ რის კვლე-
ვებ ში მას ყო ველ თვის მო წი ნა ვე ად გი ლი უკა ვი ა. მე ო ცე სა უ კუ ნის ბო ლოს BBC-ის 
მი ერ ჩა ტა რე ბულ გა მო კითხ ვა ში კი მარ ქსი აღი ა რე ბუ ლი იქ ნა მე ო რე ათას წლე უ ლის 
ყვე ლა ზე გა მო ჩე ნილ მო აზ როვ ნედ და ისეთ გე ნი ო სებ საც კი გა ას წრო, რო გო რე ბი-
ცაა ი. ნი უ ტო ნი და ა.ა ინ შტა ი ნი [1, გვ. 2]. `ე კო ნო მიკ სის~ პირ ვე ლი სა ხელ მძღვა ნე-
ლოს ნო ბე ლი ან ტი ავ ტო რი პ.სა მუ ელ სო ნი ყვე ლა დრო ის ყვე ლა ზე გა მო ჩე ნილ ეკო-
ნო მის ტებს შო რის ასა ხე ლებს ა. სმიტს, კ.მარქსს და ჯ.მ. კე ინზს [2, გვ. 32]. მარ ქსის 
მოძღ ვრე ბი სად მი და მო კი დე ბუ ლე ბა ათ წლე უ ლე ბის მან ძილ ზე რთულ მე ტა მორ ფო-
ზას გა ნიც დი და – ე.წ. `სა ე რო რე ლი გი ად~ აღი ა რე ბი დან დაწყ ე ბუ ლი, მი სი `შიშ ვე-
ლი~ უარ ყო ფით და მსოფ ლი ო ში მომ ხდა რი თით ქმის ყვე ლა უბე დუ რე ბის მთა ვარ 
მი ზე ზად ჩათ ვლით დამ თავ რე ბუ ლი.

გლო ბა ლი ზა ცი ის ფონ ზე მიმ დი ნა რე პრო ცე სებ ი მარ ქსის ეკო ნო მი კუ რი მოძღ-
ვრე ბის ახ ლე ბუ რი გა აზ რე ბის აუ ცი ლებ ლო ბის წი ნა შე გვა ყე ნებს. მსოფ ლი ოს წამ-
ყვა ნი ეკო ნო მის ტე ბი აღ ნიშ ნა ვენ, რომ: გლო ბა ლუ რი უთა ნას წო რო ბა იზ რდე ბა [3], 
ცალ კე უ ლი ქვეყ ნე ბის მი ხედ ვით კი, პი კურ მაჩ ვე ნე ბელს აღ წევს [4]; ტოპ მე ნე ჯე რე-
ბის ანაზღ ა უ რე ბა ათე ულ ჯერ და ასე ულ ჯე რაც აჭარ ბებს სა შუ ა ლო რგო ლის მუ-
შაკ თა ანაზღ ა უ რე ბას [5;6]; გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ ში მუ შაკ თა რე ა ლუ რი ხელ ფა სი 
ბო ლო რამ დე ნი მე ათ წლე უ ლის გან მავ ლო ბა ში სის ტე მა ტუ რად მცირ დე ბა[7]; კა პი-
ტა ლის ხვედ რი თი წი ლი ეროვ ნულ შე მო სა ვალ ში გა ნუხ რე ლად იზ რდე ბა, შრო მი სა 
კი მცირ დე ბა [8;9 გვ. 3-28], მზარ დი ეკო ნო მი კუ რი უთა ნას წო რო ბა საგ რძნობ ლად 
აფერ ხებს ეკო ნო მი კურ ზრდას [10;11]; მო მა ვალ ში უთა ნას წო რო ბის შემ დგო მი 
გაღ რმა ვე ბა შე ი ცავს მწვა ვე სო ცი ა ლუ რი კონ ფლიქ ტე ბის აღ მო ცე ნე ბის რე ა ლურ 
საფ რთხეს [12] და ა.შ.

მარ ქსის ეკო ნო მი კუ რი მოძღ ვრე ბის მი მართ ყუ რადღ ე ბა გან სა კუთ რე ბით გაძ-
ლი ერ და გლო ბა ლუ რი ფი ნან სუ რი კრი ზი სის დროს და უშუ ა ლოდ კრი ზი სის შემ დგომ 
პე რი ოდ ში. 2010 წელს გა მო ცე მუ ლი პო პუ ლა რუ ლი ჟურ ნა ლის ̀ The Economist~ ერ-
თ-ერ თი ნომ რის გა რე კანს `ამ შვე ნებ და~ საფ რან გე თის იმ ჟა მინ დე ლი პრე ზი დენ ტის 
ნ.სარ კო ზის კა რი კა ტუ რა ̀ კა პი ტა ლით~ ხელ ში. ამ მოვ ლე ნას წინ უძღ ო და სარ კო ზის 
მი ერ თა ნა მედ რო ვე კა პი ტა ლის ტუ რი სის ტე მის მწვა ვე კრი ტი კა. G20-ის ბერ ლი ნის 
სა მიტ ზე (2009 წლის თე ბერ ვა ლი) მან გა ნაცხ ა და, რომ `სა ჭი როა კა პი ტა ლიზ მის 
შექ მნა თა ვი დან და ვიწყ ოთ~ [13, გვ.12], ხო ლო და ვო სის მსოფ ლიო ეკო ნო მი კურ 
ფო რუმ ზე (2010 წლის 27 იან ვა რი) ჩა მო ა ყა ლი ბა კა პი ტა ლის ტუ რი ეკო ნო მი კის ახა-
ლი მო დე ლის სა მი მთა ვა რი პოს ტუ ლა ტი [14]:

 `ფი ნან სუ რი ოლი გარ ქი ა~ უნ და შე იც ვა ლოს `სა მე წარ მეო კა პი ტა ლიზ მით~;
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 ფი ნან სურ სფე რო ზე უნ და დამ ყარ დეს ეფექ ტი ა ნი სა ხელ მწი ფო კონ ტრო-
ლი, ზო გა დად კი უნ და გან ხორ ცი ელ დეს `რე გუ ლი რე ბად სა ბაზ რო ეკო ნო მი კა ზე~ 
სა ყო ველ თაო გა დას ვლა;

 ეკო ნო მი კამ უნ და იმუ შა ოს არა ფი ნან სუ რი კა პი ტა ლის თვის, არა მედ ადა-
მი ა ნის თვის.

მსოფ ლი ო ში უმ სხვი ლე სი ინ ტერ ნეტ მა ღა ზია Amazon.com-ის მფლო ბე ლი ჯ.ბე-
ზო სი ერ თ-ერთ თა ვის ინ ტერ ვი უ ში აღ ნიშ ნავ და, რომ 2009 წელს ინ ტერ ნეტ ქსე ლით 
გა ყი დულ წიგ ნებს შო რის კ.მარ ქსის `კა პი ტა ლი~ ლი დე რობ და [16]. უთა ნას წო რო-
ბას თან ერ თად გლო ბა ლი ზე ბულ სამ ყა რო ში მწვა ვე რჩე ბო და სი ღა რი ბის პრობ ლე-
მა. 2015 წელს სი ღა რი ბის ზღვარს ქვე მოთ  (დღე ში 1,90 აშშ დო ლა რი შე მო სა ვა-
ლი) მსოფ ლი ო ში 706 მლნი ადა მი ა ნი ანუ მსოფ ლიო მო სახ ლე ო ბის 9% ცხოვ რობ და 
[15, გვ.64]. სი ღა რი ბეს უმ თავ რე სად უმუ შევ რო ბა გა ნა პი რო ბებს, რო მე ლიც, თა ვის 
მხრივ, ბო ლო ათ წლე უ ლებ ში მსოფ ლიო ეკო ნო მი კის ზრდის ტემ პე ბის დაქ ვე ი თე ბამ 
გა მო იწ ვი ა. 2015 წელს უმუ შე ვარ თა რიცხ ვმა 197,1 მლნ ადა მი ანს მი აღ წი ა, რაც 
წი ნა წლის მო ნა ცემს 1 მლნ-ით, ხო ლო გლო ბა ლუ რი ფი ნან სუ რი კრი ზი სის წი ნა პე-
რი ო დის მაჩ ვე ნე ბელს 27 მლნ-ით აჭარ ბებ და [15, გვ.65].

უთა ნას წო რო ბა და სი ღა რი ბე უმ წვა ვეს პრობ ლე მებს წარ მო ად გენ და თა ნა მედ-
რო ვე სა ქარ თვე ლოს თვის. `ნა ცი ო ნა ლუ რი მოძ რა ო ბის~ მმარ თვე ლო ბის წლებ ში 
ეკო ნო მი კუ რი ზრდის ტემ პის დაჩ ქა რე ბის მი უ ხე და ვად, სი ღა რი ბე არ შემ ცი რე ბუ-
ლა, უთა ნას წო რო ბა კი უფ რო გა ი ზარ და და 2016 წელს `სა ქარ თვე ლო ევ რო პი 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 ფო იყო~ [ი გი ვე წყა რო, გვ.74]. მა შა-
სა და მე, პრობ ლე მე ბი, რო მელ თა შე სა ხე ბაც კ.მარ ქსი წერ და სა უ კუ ნე ნა ხევ რის წინ, 
არ სად გამ ქრა ლა, შე იც ვა ლა მა თი გა მოვ ლი ნე ბის ფორ მა იმ თვალ საზ რი სით, რომ 
იგი გა ცი ლე ბით უფ რო შე ნიღ ბუ ლი და დახ ვე წი ლი გახ და.

მარ ქსის თა ნა მო აზ რე, თა ნა მო კალ მე და მე გო ბა რი ფ.ენ გელ სი გა მოჰ ყოფ და 
ორ ფაქტს, რომ ლი თაც კ.მარ ქსმა რე ვო ლუ ცი უ რი გა დატ რი ა ლე ბა მო ახ დი ნა სა-
ზო გა დო ებ რივ მეც ნი ე რე ბებ ში. ის ტო რი ის მა ტე რი ა ლის ტუ რი გა გე ბა და ზედ მე ტი 
ღი რე ბუ ლე ბის კა ნო ნის აღ მო ჩე ნა [17, გვ,31]. პირ ვე ლის თა ნახ მად, ეკო ნო მი კა წარ-
მო ად გენს სა ზო გა დო ებ რი ვი ცხოვ რე ბის სა ფუძ ველს და ეკო ნო მი კუ რი პროგ რე სი 
გან საზღ ვრავს მთლი ა ნად სა ზო გა დო ებ რივ პროგ რესს. მე ო რე, კა პი ტა ლის ტურ 
ეკო ნო მი კა ში უშუ ა ლო მწარ მო ე ბე ლი ანუ და ქი რა ვე ბუ ლი მუ შა ქმნის ზედ მეტ ღი რე-
ბუ ლე ბას, რომ ლელ საც უსას ყიდ ლოდ ით ვი სებს წარ მო ე ბის ძი რი თად სა შუ ა ლე ბა თა 
მე სა კუთ რე - კა პი ტა ლის ტი. კა პი ტა ლის ტუ რი სა ბაზ რო ეკო ნო მი კის ორი მთა ვა რი 
სუ ბი ექ ტის ეს ურ თი ერ თო ბა ვლინ დე ბა წი ნა აღ მდე გო ბა ში წარ მო ე ბის სა ზო გა დო ებ-
რივ ხა სი ათ სა და მით ვი სე ბის კერ ძო ფორ მას შო რის. ესაა ძი რი თა დი წი ნა აღ მდე გო-
ბა, რომ ლის გა დაჭ რა, მარ ქსის აზ რით, კა პი ტა ლის ტუ რი სის ტე მის ჩარ ჩო ში შე უძ-
ლე ბე ლი ა [17, გვ. 956-957]. 
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კ.მარ ქსის უაღ რე სად მდი დარ თე ო რი ულ -ე კო ნო მი კურ მემ კვიდ რე ო ბა ში ცენ-
ტრა ლუ რი ად გი ლი უკა ვია `კა პი ტალს~, რო მე ლიც ავ ტორს თავ და პირ ვე ლად ჩა-
ფიქ რე ბუ ლი ჰქონ და ექ ვსი წიგ ნის გან შემ დგა რი გა მოკ ვლე ვის ერ თ-ერთ ნა წი ლად. 
ამას თა ნა ვე, `კა პი ტა ლი~ იყო მეც ნი ე რის ხან გრძლი ვი კვლე ვა- ძი ე ბის ლო გი კუ რი 
შე დე გი, რო მე ლიც რო გორც ჩანს, 1840-ი ა ნი წლე ბის შუა პე რი ო დი დან და იწყ ო. 
ჩვენ აქ მხედ ვე ლო ბა ში გვაქვს კ.მარ ქსის 1844 წლის ეკო ნო მი კურ -ფი ლო სო ფი უ რი 
ხელ ნა წე რე ბი [18]. მარ ქსმა ამ გრან დი ო ზუ ლი ჩა ნა ფიქ რის მხო ლოდ მცი რე ნა წი ლის 
გან ხორ ცი ე ლე ბა მო ას წრო `კა პი ტა ლის~ პირ ვე ლი ტო მის გა მო ცე მის სა ხით (1867) 
მი სი გარ დაც ვა ლე ბის შემ დეგ (1883) ფ.ენ გელ სმა გა მოს ცა მე ო რე ტო მი (1885), ხო-
ლო ცხრა წლის შემ დეგ (1894) მე სა მე ტო მი. XIX სა უ კუ ნის ბო ლოს და XX სა უ კუ ნის 
და საწყ ის ში მეც ნი ე რებს შო რის გა ი მარ თა ფარ თო დის კუ სია `კა პი ტა ლის~ პირ ველ 
და მე სა მე ტო მებს შო რის წი ნა აღ მდე გო ბის შე სა ხებ. `კა პი ტა ლი~ არის ეკო ნო მი კუ-
რი კა ნო ნე ბი სა და კა ტე გო რი ე ბის ორ გა ნუ ლი სის ტე მა, რო მე ლიც გვიხ სნის კა პი ტა-
ლის ტუ რი სა ზო გა დო ე ბის ეკო ნო მი კუ რი ბა ზი სის ფუნ ქცი ო ნი რე ბა- გან ვი თა რე ბის 
სიღ რმი სე ულ კა ნონ ზო მი ე რე ბებს. `კა პი ტა ლის~ კვლე ვის მე თო დო ლო გია ემ ყა რე ბა 
სო ცი ა ლურ -კრი ტი კუ ლი და ლო გი კურ -ის ტო რი უ ლი მიდ გო მე ბის ერ თი ა ნო ბას. მარ-
ქსთან ჩვენ ვხე დავთ, ჰე გე ლის დი ა ლექ ტი კუ რი მე თო დის ბრწყინ ვა ლე გა მო ყე ნე ბას 
რო გორც ეკო ნო მი კუ რი, ასე ვე მთლი ა ნად სა ზო გა დო ებ რი ვი მოვ ლე ნე ბი სა და პრო-
ცე სე ბის ანა ლი ზის პრო ცეს ში, რომ ლის სა ფუძ ველ ზეც კეთ დე ბა რამ დე ნი მე მნიშ ვნე-
ლო ვა ნი დას კვნა:

 კა ცობ რი ო ბის ის ტო რი ა, მარ ქსის თა ნახ მად, არის სა ზო გა დო ებ რი ვი ადა-
მი ა ნის `წარ მო ე ბა~ - სა ზო გა დო ებ რი ვი შრო მით ანუ სა ზო გა დო ებ რი ვი თვით წარ-
მო ე ბა;

 პირ ვე ლი თე ზი სი დან გა მომ დი ნა რე, მარ ქის თვის გა დამ წყვე ტი მნიშ ვნე ლო-
ბა აქვს არა ნივ თებს ან ცალ კე ულ ინ დი ვი დებს, არა მედ ინ დი ვი დებს შო რის ურ თი-
ერ თო ბებს ნივ თე ბის (მა ტე რი ა ლუ რი დოვ ლა თის) წარ მო ე ბა, გაც ვლა, განაწილება, 
გა და ნა წი ლე ბა, მოხ მა რე ბის პრო ცეს ში, ანუ სა ზო გა დო ებ რივ ეკონომიკურ ურ თი-
ერ თო ბებს;

 კა პი ტა ლიზ მის თა ვი სე ბუ რე ბა იმა ში ა, რომ ეს ურ თი ერ თო ბე ბი სა ქო ნელ ში, 
ფულ ში, კა პი ტალ ში და ა.შ. მა ტე რი ა ლიზ დე ბა და საგ ნებს შო რის ურ თი ერ თო ბის 
გარ დაქ მნილ (ი რა ცი ო ნა ლურ) ფორ მას იძენს;

 კა პი ტა ლის ტურ სა ზო გა დო ე ბა ში ნივ თუ რი სიმ დიდ რე კი არ ემ სა ხუ რე ბა 
ადა მი ა ნის გან ვი თა რე ბის ინ ტე რე სებს, არა მედ ადა მი ა ნი ემ სა ხუ რე ბა ნივ თი ე რი სიმ-
დიდ რის შექ მნის, დაგ რო ვე ბი სა და გაზ რდის მი ზანს. აღ ნიშ ნულ მოვ ლე ნას კ.მარ ქსი 
სა ქონ ლურ ფე ტი შიზმს უწო დებს და მი უ თი თებს, რომ ეს არის ე.წ. ̀ ა უ ცი ლებ ლო ბის 
სა მე ფოს თვის~ და მა ხა სი ა თე ბე ლი კა ნონ ზო მი ე რე ბა;

 `ა უ ცი ლებ ლო ბის სა მე ფოს თან~ ერ თად, მარ ქსის აზ რით, შე საძ ლე ბე ლია 
`თა ვი სუფ ლე ბის სა მე ფოს~ არ სე ბო ბაც. ნამ დვი ლი თა ვი სუფ ლე ბა ის სივ რცე ა, რო-
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მელ ში აც ადა მი ანს შე უძ ლია გახ დეს სა კუ თა რი თა ვის და სხვა ადა მი ა ნებ თან ურ თი-
ერ თო ბის ჭეშ მა რი ტი შე მოქ მე დი. ეს სივ რცე, მეც ნი ე რის ღრმა რწმე ნით, სა კუთ რივ 
`ე კო ნო მი კუ რი აუ ცი ლებ ლო ბის მიღ მა იწყ ე ბა~ [18, გვ. 262-263];

 `ე კო ნო მი კუ რი აუ ცი ლებ ლო ბის სა მე ფო~ ანუ კა პი ტა ლიზ მი სა კუ თა რი გან-
ვი თა რე ბის ლო გი კით ამ ზა დებს პი რო ბებს (მა ტე რი ა ლურ წა ნამ ძღვრებს) `თა ვი-
სუფ ლე ბის სა მე ფოს~ და სამ კვიდ რებ ლად, თუმ ცა უშუ ა ლო გა დას ვლა ხდე ბა სო ცი-
ა ლუ რი რე ვო ლუ ცი ის გზით. 

ამ რი გად, კ.მარ ქსის თე ო რი ულ მემ კვიდ რე ო ბა ში აშ კა რად ფი გუ რი რებს სა მეც-
ნი ე რო- მე თო დო ლო გი უ რი და იდე ო ლო გი უ რი მხა რე ე ბი. ამ ფაქტს ჯერ კი დევ ი. შუმ-
პე ტერ მა მი აქ ცია ყუ რადღ ე ბა, რო მე ლიც თა ვის ნაშ რომ ში `კა პი ტა ლიზ მის, სო ცი ა-
ლიზ მი და დე მოკ რა ტი ა~ (1942) კ.მარქსს ახა სი ა თებს ორ იპოს ტაზ ში – რო გორც 
`წი ნას წარ მეტყ ველს~ და `სწავ ლულ ეკო ნო მისტს~ [19, გვ.120-121]. ამ გვარ და ყო-
ფას, ჩვე ნი აზ რით, პრი ცი პუ ლი მნიშ ვნე ლო ბა აქვს კ.მარ ქსის თე ო რი უ ლი მემ კვიდ-
რე ო ბის ის ტო რი უ ლი შე ფა სე ბი სათ ვის. `კა პი ტა ლის~ მე თო დო ლო გი ას ეკო ნო მი კუ-
რი ანა ლი ზის პრო ცეს ში წა რუ ვა ლი ფა სე უ ლო ბა გა აჩ ნი ა, ხო ლო მი სი იდე ო ლო გია 
- პრო ლე ტა რი ა ტის კლა სობ რი ვი ბრძო ლის დოქ ტრი ნუ ლი და სა ბუ თე ბა - დე ტერ მი-
ნი რე ბუ ლია გან ვი თა რე ბის გარ კვე უ ლი ეტა პით და გარ და მა ვა ლი ხა სი ა თი სა ა. 

ეკო ნომი კუ რი და ფი ნან სუ რი კრი ზი სე ბის 
თე ო რი ულ -მე თო დო ლი გი უ რი სა ფუძ ვლე ბის კვლე ვა `კა პი ტალ ში~

კ.მარ ქსის მთა ვარ ნაშ რომ ში დი დი ად გი ლი ეთ მო ბა ეკო ნო მი კუ რი კრი ზი სის 
ფე ნო მე ნის კვლე ვას, რო მე ლიც სხვა დას ხვა რა კურ სით წარ მოდ გე ნი ლია `კა პი ტა-
ლის~ სა მი ვე ტომ ში. კა პი ტა ლის ტუ რი წარ მო ე ბის წე სის ანა ლი ზი იწყ ე ბა სა ქონ ლის, 
რო გორც `კა პი ტა ლის ტუ რი სა ზო გა დო ე ბის სიმ დიდ რის ელე მენ ტის~ სახ მა რი ღი-
რე ბუ ლე ბი სა და ღი რე ბუ ლე ბის წი ნა აღ მდე გო ბის გან ხილ ვით. მთე ლი შემ დგო მი 
კვლე ვა ნათ ლად ადას ტუ რებს, რომ სწო რედ აქ არის ̀ ჩა ბუ დე ბუ ლი~ კა პი ტა ლის ტუ-
რი სის ტე მის ძი რი თა დი წი ნა აღ მდე გო ბა, რო მე ლიც მარ ქსის აზ რით, ეკო ნო მი კუ რი 
კრი ზი სე ბის წარ მოქ მნის უპირ ვე ლე სი მი ზე ზი ა.

მარ ქსის თა ნახ მად, ეკო ნო მი კუ რი კრი ზი სი ყო ველ თვის ჯერ მი მოქ ცე ვის სფე-
რო ში ვლინ დე ბა, თუმ ცა მას ღრმა `წარ მო ე ბითი~ ფეს ვე ბი გა აჩ ნი ა. ამას თა ნა ვე, 
წარ მო ე ბა- მი მოქ ცე ვის სფე რო ე ბის კრი ზისს ჩვე უ ლებ რივ წინ უძღ ვის სერ ი ო ზუ ლი 
შე ფერ ხე ბე ბი ფუ ლად -საკ რე დი ტო სფე რო ში: საკ რე დი ტო ოპე რა ცი ე ბის მო ცუ ლო-
ბის შემ ცი რე ბა, სა ფონ დო ბირ ჟებ ზე აქ ცი ე ბის კურ სის და ცე მა, ცალ კე უ ლი ბან კე-
ბის, სა დაზღ ვე ვო, სა ინ ვეს ტი ციო კომ პა ნი ე ბის და სხვა სა ფი ნან სო ინ სტი ტუ ტე ბის 
გა კოტ რე ბა და ა.შ.

ანა ლი ზის პრო ცეს ში მარ ქსი ხაზს უს ვამ და ეკო ნო მი კუ რი კრი ზი სე ბის პე რი-
ო დუ ლო ბას, რო მელ საც უკავ ში რებ და ძი რი თა დი კა პი ტა ლის კვლავ წარ მო ე ბის კა-
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ნონ ზო მი ე რე ბებს. კრი ზი სის პი რო ბებ ში ძი რი თა დი კა პი ტა ლი სწრა ფად ცვდე ბა და 
სწრაფ აღ დგე ნას სა ჭი რო ებს, რაც მხო ლოდ ტექ ნი კუ რი პროგ რე სის სა ფუძ ველ ზეა 
შე საძ ლე ბე ლი. ტექ ნი კუ რი პროგ რე სის რო ლი აქ გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, 
რად გა ნაც, ჯერ ერ თი, ძი რი თა დი კა პი ტა ლის გა ნახ ლე ბის გზით ეკო ნო მი კა იწყ ებს 
კრი ზი სი დან თან და თა ნო ბით გა მოს ვლას, და მე ო რე, ტექ ნი კუ რი პროგ რე სი ეკო-
ნო მი კუ რი ზრდის ახა ლი ეტა პის დაწყ ე ბის ფაქ ტო რად გვევ ლი ნე ბა. ეკო ნო მი კუ რი 
ზრდის გარ კვე ულ ეტაპ ზე სა ზო გა დო ებ რივ კვლავ წარ მო ე ბა ში ახა ლი დის პრპორ-
ცი ე ბი წარ მო იქ მნე ბა, რომ ლებ საც ახალ კრი ზი სამ დე მივ ყა ვართ და ასე ხდე ბა კა-
პი ტა ლის ტუ რი სა ბაზ რო ეკო ნო მი კის ენ ტრო პი უ ლი ხა სი ა თის მქო ნე ციკ ლუ რი გან-
ვი თა რე ბა. 

სა კითხ ი სად მი ამ გვა რი მე თო დო ლო გი უ რი მიდ გო მა შემ დგომ ში არა ერ თხელ 
იქ ნა გა მო ყე ნე ბუ ლი მეც ნი ე რე ბის მი ერ სა ბაზ რო ეკო ნო მი კის ციკ ლუ რი რყე ვე ბის 
შეს წავ ლი სას. ამ მხრივ გან სა კუთ რე ბით აღ სა ნიშ ნა ვია კონ დრა ტი ე ვის კო ნი უნ ქტუ-
რის დი დი ციკ ლე ბის თე ო რი ა [20, გვ. 3-12]; მოკ ლე ვა დი ა ნი (3-დან 5 წლამ დე) ე.წ. 
კიტ ჩი ნის და სა შუ ა ლო ვა დი ა ნი ( 7-დან 10-12 წლამ დე) ანუ ჟუგ ლა რის ციკ ლე ბის 
[21, გვ. 97-106] ანა ლი ზი.

ეკო ნო მი კუ რი კრი ზი სე ბის გან მომ წვე ვი მთა ვა რი დის პრო პორ ცია წარ მო ე ბას  
(მი წო დე ბას) და მოხ მა რე ბას  (გა დახ დი სუ ნა რი ან მოთხ ოვ ნას) შო რის არ სე ბობს. 
კრი ზი სე ბის წარ მოქ მნის ფორ მა ლუ რი შე საძ ლებ ლო ბა მარ ტივ სა ქო ნელ წარ მო ე ბა-
შია მო ცე მუ ლი, რო მე ლიც კა პი ტა ლის ტურ სა ქო ნელ წარ მო ე ბა ში (კა პი ტა ლის ტურ 
სა ბაზ რო ეკო ნო მი კა ში) რე ა ლო ბად იქ ცე ვა. სა ქო ნელ თა ერ თმა ნეთ ზე უშუ ა ლო გაც-
ვლა ანუ ბარ ტე რი (ს-ს) ფუ ლის წარ მო შო ბის შემ დეგ ორ ნა წი ლად იყო ფა: სა ქონ ლის 
გა ყიდ ვა (ს-ფ) და სა ქონ ლის ყიდ ვა (ფ-ს). ამას თა ნა ვე, ეს პრო ცე სე ბი შე საძ ლე ბე ლია 
დრო ში არ და ემ თხვეს ერ თმა ნეთს, რომ ლის გა ნაც გა მომ დი ნა რე ობს სა ქონ ლის რე ა-
ლი ზა ცი ი სას სირ თუ ლე ე ბის წარ მოქ მნის შე საძ ლებ ლო ბა. თუ კი გამ ყიდ ვე ლი თა ვი სი 
სა ქონ ლის გა ყიდ ვის შემ დეგ არ იყი დის სხვის სა ქო ნელს, ეს უკა ნას კნე ლი არ რე ა-
ლიზ დე ბა და ეკო ნო მი კის ნორ მა ლუ რი ფუნ ქცი ო ნი რე ბა შე ფერ ხდე ბა. ეკო ნო მი კუ-
რი კრი ზი სის წარ მოქ მნის მე ო რე ფორ მა ლუ რი შე საძ ლებ ლო ბა ფუ ლის, რო გორც 
გა დახ დის სა შუ ა ლე ბის ფუნ ქცი ას თა ნაა და კავ ში რე ბუ ლი. არც ერ თი სა ქო ნელ მწარ-
მო ე ბე ლი არ არის დაზღ ვე უ ლი იმის გან, რომ გა დახ დის დად გო მის მო მენ ტში ის გა-
დახ დი სუ უ ნა რო აღ მოჩ ნდეს. ვი ნა ი დან სა სა ქონ ლო წარ მო ე ბა- მი მოქ ცე ვა ში ( სა ბაზ-
რო ეკო ნო მი კა ში) მრა ვა ლი სა ქო ნელ მწარ მო ე ბე ლი ერ თმა ნეთ თან საკ რე დი ტო ურ-
თი ერ თო ბი თაა და კავ ში რე ბუ ლი, ჯაჭ ვის ერ თი რგო ლის გაწყ ვე ტამ შე საძ ლე ბე ლია 
მთე ლი ჯაჭ ვის დარ ღვე ვა გა მო იწ ვიოს. მა შა სა და მე, ფერ ხდე ბა მთე ლი მი მოქ ცე ვის 
პრო ცე სი, რო მე ლიც შემ დეგ წარ მო ე ბა ზეც ვრცელ დე ბა.

მარ ტივ სა სა ქონ ლო წარ მო ე ბა ში მოქ ცე უ ლი ეკო ნო მი კუ რი კრი ზი სის ფორ მა-
ლუ რი შე საძ ლებ ლო ბა კა პი ტა ლის ტურ წარ მო ე ბა ში რე ა ლო ბად იქ ცე ვა. სა ზო გა დო-
ებ რი ვი წარ მო ე ბის  (მრა ვა ლი მუ შის ერ თობ ლი ვი შრო მის) შე დეგს ით ვი სე ბენ კერ ძო 
მე სა კუთ რე ე ბი ( კა პი ტა ლის ტე ბი), რო მელ თა საქ მი ა ნო ბის წარ მმარ თვე ლია მა თი 
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კერ ძო ინ ტე რე სე ბის რე ა ლი ზა ცი ა- მო გე ბის მი ღე ბა და მაქ სი მი ზა ცი ა. მო გე ბის მაქ-
სი მი ზა ცი ის მი ზა ნი წარ მო ე ბას  (მი წო დე ბას) გა ნუწყ ვე ტე ლი გა ფარ თო ე ბის კენ უბიძ-
გებს, რაც კ.მარ ქსის აზრთ, შე საძ ლე ბე ლია მუ შე ბის ხელ ფა სის შემ ცი რე ბის გზით, 
ვი ნა ი დან მო გე ბა და ხელ ფა სი ერ თმა ნე თის სა პი რის პი რო კა ტე გო რი ე ბი ა. მო გე ბის 
ზრდა იწ ვევს სა მუ შაო ძა ლის ღი რე ბუ ლე ბის შემ ცი რე ბას, მა შა სა და მე, გა დახ დი სუ-
ნა რი ა ნი მოთხ ოვ ნის შემ ცი რე ბა საც და სა ქონ ლის ჭარ ბწარ მო ე ბის აღ მო ცე ნე ბას [17, 
გვ. 792-807]. კ.მარ ქსის ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი მო საზ რე ბე ბი კა პი ტა ლის ტურ სა ბაზ რო 
ეკო ნო მი კა ში კრი ზი სე ბის წარ მო შო ბის მთა ვარ მი ზეზ თან და კავ ში რე ბით, ძა ლი ან 
ახ ლოს დგას აღ ნიშ ნულ სა კითხ ზე ს.დე სის მონ დის, რ.ლუქ სემ ბურ გის, კ.კა უც კის 
და სხვა თა შე ხე დუ ლე ბებ თან. მა გა ლი თად, სის მონ დის აზ რით, ფაბ რი კან ტის თვის 
მთა ვა რია პრო დუქ ტე ბის წარ მო ე ბა- რე ა ლი ზე ბის შემ დეგ მი ღე ბუ ლი მო გე ბა. ამ 
პრო დუქ ტე ბის უმე ტეს ნა წილს მო სახ ლე ო ბის ის კა ტე გო რია ყი დუ ლობს, რო მე ლიც 
გა მუდ მე ბულ პრო ლე ტა რი ზა ცი ას და პა უ პე რი ზა ცი ას გა ნიც დის. ამის შე დე გად 
პერ მა ნენ ტუ ლად მცირ დე ბა მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა წი ლის მსყიდ ვე ლო ბი თუ ნა რი ა ნო ბა, 
რაც პე რი ო დუ ლად გა ნა პი რო ბებს ეკო ნო მი კუ რი კრი ზი სე ბის დაწყ ე ბას [22]. ამა ვე 
დროს, მაქ სი მა ლუ რი მო გე ბის მი ღე ბის სურ ვი ლი კა პი ტა ლის ტებს წარ მო ე ბის მუდ-
მი ვი გა დარ თო ე ბის კენ უბიძ გებს. წარ მო ე ბის გა დად ხი სუ ნა რი ან მოთხ ოვ ნა ზე გა და-
ჭარ ბე ბის სა პა სუ ხო რე აქ ცია ბა ზარ ზე სა ქო ნელ ზე ფა სე ბის და ცე მა და წარ მო ე ბის 
შემ ცი რე ბა ა. ეს უკა ნას კნე ლი ნიშ ნავს და ქი რა ვე ბულ სა მუ შაო ძა ლა ზე მოთხ ოვ ნის 
შემ ცი რე ბას ანუ ასე იკ ვრე ბა წრე, რომ ლის გარ ღვე ვაც მხო ლოდ ეკო ნო მი კუ რი კრი-
ზი სი თაა შე საძ ლე ბე ლი. 

ჭარ ბწარ მო ე ბის კრი ზი სის დაძ ლე ვის ყვე ლა ზე გავ რცე ლე ბუ ლი მე თო დია საკ-
რე დი ტო ექ სპან სი ა. მა ღა ლი სა ბაზ რო კო ნი უნ ქტუ რის პი რო ბებ ში ბან კე ბი და სხვა 
საკ რე დი ტო ინ სტი ტუ ტე ბი ზრდი ან კრე დი ტე ბის გა ცე მას, რი თაც ას ტი მუ ლი რე ბენ 
მოთხ ოვ ნას სა ქო ნელ სა და მომ სა ხუ რე ბა ზე. მა შა სა და მე, კრე დი ტი ის ინ სტრუ მენ-
ტი ა, რო მე ლიც დრო ე ბით არ ბი ლებს წი ნა აღ მდე გო ბას წარ მო ე ბა სა და გა დახ დი სუ-
ნა რი ან მოთხ ოვ ნას შო რის. თუმ ცა, ამ გზით შექ მნი ლი მოთხ ოვ ნა ფიქ ტი უ რი ხა სი ა-
თი სა ა. იგი, ერ თი მხრივ, გა ნა პი რო ბებს ფირ მე ბი სა და სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბე ბის და-
ვა ლი ა ნე ბის გაზ რდას, რო მე ლიც `არ შე იძ ლე ბა უსას რუ ლოდ გაგ რძელ დეს. რა ღაც 
ეტაპ ზე იწყ ე ბა და ვა ლი ა ნე ბის კრი ზი სი, რო მე ლიც გა და იზ რდე ბა ჯერ ფი ნან სურ, 
შემ დეგ კი ეკო ნო მი კურ კრი ზი სებ ში~ [23, გვ. 79-80]. მე ო რე მხრივ, კრე დი ტი ყველ-
გან ხელს უწყ ობს სპე კუ ლა ცი ას, ვი ნა ი დან `შე საძ ლებ ვე ლია იყი დო და არ გა და ი ხა-
დო, გა ყი დო ისე, რომ არ ფლობ დე გა სა ყიდ სა ქო ნელს~ [24, გვ.14]. აღ ნიშ ნავს ნო-
ბე ლან ტი ფრან გი ეკო ნო მის ტი მ.ა ლე. სწო რედ წრე გა და სუ ლი სპე კუ ლა ცია გახ და, 
რო გორც ამას ქვე ვით და ვი ნა ხავთ, გლო ბა ლუ რი ფი ნან სუ რი კრი ზი სის აღ მო ცე ნე-
ბის ერ თ-ერ თი უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი მი ზე ზი.

ამ რი გად, საკ რე დი ტო ექ სპან სია ხე ლოვ ნუ რი გზით მოთხ ოვ ნის შექ მნით წარ-
მო ე ბას უბიძ გებს რე ა ლუ რი გა დახ დი სუ ნა რი ა ნი მოთხ ოვ ნის ჩარ ჩო ე ბი დან გას ვლი-
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სა კენ, არ ნა ხუ ლად აფარ თო ებს სპე კუ ლა ცი უ რი ოპე რა ცი ე ბის მას შტა ბებს და პერ-
სპექ ტი ვა ში კი დევ უფ რო ღრმა და და მან გრე ვე ლი კრი ზი სე ბის წარ მო შო ბის შე საძ-
ლებ ლო ბას წარ მოქ მნის. თუმ ცა, სხვა გზა კა პი ტა ლის ტურ სა ბაზ რო მე ურ ნე ო ბას 
არ გა აჩ ნი ა. არა საკ მა რი სი მოთხ ოვ ნა ნიშ ნავს წარ მო ე ბის და მა შა სა და მე, მო გე ბის 
შემ ცი რე ბას1. კა პი ტალს კი ̀ ი სე ეში ნია მო გე ბის უქონ ლო ბის ან ფრი ად მცი რე მო გე-
ბის, რო გორც ბუ ნე ბას - სი ცა რი ე ლი სა. სა თა ნა დო მო გე ბის დროს კა პი ტა ლი მა მა ცი 
ხდე ბა~ [17, გვ.954].

გლო ბა ლი ზა ცი ის ეპო ქა ში სა ქონ ლის ჭარ ბწარ მო ე ბის ეკო ნო მი კუ რი კრი ზი სე-
ბი ფი ნან სუ რი ინ სტრუ მენ ტე ბის ჭარ ბწარ მო ე ბ ის ანუ ფი ნან სურ კრი ზი სე ბად ტრან-
სფორ მირ და. კ.მარ ქსი სამ რეწ ვე ლო კა პი ტალ ზმის ეპო ქა ში ცხოვ რობ და და მოღ ვა-
წე ობ და. მი სი სი ცოცხ ლის მხო ლოდ ბო ლო პე რი ოდ ში იჩი ნა თა ვი ფი ნან სუ რი კა პი-
ტა ლიზ მის პირ ველ მა ნიშ ნებ მა, რომ ლე ბიც მი სი ყუ რადღ ე ბის მიღ მა არ დარ ჩე ნი ლა. 
მა თი ანა ლი ზი გად მო ცე მუ ლია `კა პი ტა ლის~ მე სა მე ტო მის მე ო რე ნა წილ ში. მარ ქსი 
მსჯე ლობს ფიქ ტი უ რი კა პი ტა ლის შე სა ხებ, რომ ლის ქვეშ გუ ლის ხმობს გარ კვე უ ლი 
შე მო სავ ლის მომ ტან ფა სი ან ქა ღალ დებს, რომ ლე ბიც სა ფონ დო ბირ ჟებ ზე მი მო იქ ცე-
ვა. ფიქ ტი უ რი კა პი ტა ლის სა ფუძ ვე ლი რე ა ლუ რი კა პი ტა ლი ა, ანუ რო გორც მარ ქსი 
შე ნიშ ნავს: `ფიქ ტი უ რი კა პი ტა ლი ტი ტუ ლე ბია ნამ დვი ლი კა პი ტა ლის მი მართ~ [25, 
გვ. 22]. ფიქ ტი უ რი კა პი ტა ლი სა ზო გა დო ებ რი ვი კვლავ წა რო ე ბის პრო ცეს ში წყდე ბა 
თა ვის სა ფუძ ველ ს (რე ა ლურ ეკო ნო მი კას) და სა კუ თარ და მო უ კი დე ბელ არ სე ბო ბას 
იწყ ებს. ფიქ ტი ურ კა პი ტალ ში `კა პი ტა ლის ღი რე ბუ ლე ბის ნამ დვი ლი ზრდის პრო-
ცეს თან კავ ში რის ყო ვე ლი კვა ლი და კარ გუ ლია და გან მტკი ცე ბუ ლია წარ მოდ გე ნა 
კაპი ტალ ზე, რო გორც ავ ტო მა ტუ რად თვით მზარდ ღი რე ბუ ლე ბა ზე~ [ი გი ვე წყა რო, 
გვ.9]. კ.მარ ქსი გა მო ყოფს ფიქ ტი უ რი კა პი ტა ლის ორ ნი შანს: ილუ ზო რუ ლო ბას და 
სპე კუ ლა ტი ურ ხა სი ათს. ამას თა ნა ვე მი უ თი თებს, რომ ფიქ ტი ურ კა პი ტალს კა პი ტა-
ლის ტუ რი სა ბაზ რო ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბას თან ერ თად გა ფარ თო ე ბის ტენ დენ-
ცია ახა სი ა თებ ს [ი გი ვე წყა რო, გვ.25]. იგი გვთა ვა ზობს კა პი ტა ლი სა და კა პი ტა ლის-
ტუ რი სა ზო გა დო ე ბის სიმ დიდ რის შემ დეგ კლა სი ფი კა ცი ას:

`სა ქონ ლუ რი კა პი ტა ლი~      `ნივ თი ე რი ( ნამ დვი ლი) სიმ დიდ რე~

`ფუ ლა დი კა პი ტა ლი~      `ფუ ლა დი სიმ დიდ რე~

`მწარ მო ებ ლუ რი კა პი ტა ლი~   `ფაქ ტი უ რი სიმ დიდ რე~ 
`ფიქ ტი უ რი კა პი ტა ლი~

კ. მარ ქსი სი თა ნახ მად, `ნამ დვი ლი~ კა პი ტა ლი სა ქონ ლუ რი კა პი ტა ლი სა და 
მწარ მო ებ ლუ რი კა პი ტა ლის ერ თობ ლი ო ბა ა, ფუ ლა დი კა პი ტა ლი კი გარ და მა ვა ლი 
სა ფე ხუ რია `ნამ დვილ კა პი ტალ სა~ და `ჭეშ მა რი ტად ფიქ ტი ურ კა პი ტალს~ – სა ხელ-
მწი ფო ქა ღალ დებს, ხა ზი ნის მოწ მო ბებს, ყო ველ გვარ აქ ცი ებს, თა მა სუ ქებს, ჰი პო-

1  „ჭარბი პულსი, (რომელიც იზომება როგორც დაკრედიტების მატების ტემპი) არღვევს 
სისტემას, მაგრამ მისი სისუსტე ან სულაც მისი არარსებობა, ისვე როგორც ცოცხალ 
ორგანიზმშია, აქაც დამღუპველია“ [23, გვ.84].
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თე კებს შო რის  [იქ ვე]. ერ თა დერ თი, რა საც მარ ქსი ამ ჩა მო ნათ ვალ ში არ ასა ხე ლებს 
– დე რი ვა ტი ვე ბი ა, რომ ლე ბიც მოგ ვი ა ნე ბით, უფ რო ზუს ტად, 1970-ი ა ნი წლე ბის 
შუა პე რი ოდ ში აღ მო ცენ და. კ.მარ ქსის მი ერ აღ მო ჩე ნი ლი და შეს წავ ლი ლია რამ დე-
ნი მე მნიშ ვნე ლო ვა ლი მო მენ ტი, რო მელ საც ჩვე ნი აზ რით, გარ კვე უ ლი ფა სე უ ლო ბა 
გა აჩ ნია თა ნა მედ რო ვე ფი ნან სუ რი კრი ზი სე ბის შეს წავ ლის საქ მე ში. ეს მო მენ ტე ბი ა:

 ფიქ ტი უ რი კა პი ტა ლის ფე ნო მე ნის გა მო ყო ფა;
 ფიქ ტი უ რი კა პი ტა ლის ილუ ზო რულ და სპე კუ ლა ტი ურ ბუ ნე ბა ზე მი ნიშ ნე ბა;
 ფიქ ტი უ რი კა პი ტა ლის გა ნუხ რე ლი ზრდის კა ნონ ზო მი ე რე ბის და ფიქ სი რე-

ბა;
 ფიქ ტი უ რი კა პი ტა ლის ჭარ ბწარ მო ე ბის ეკო ნო მი კურ კრი ზის თან და კავ ში-

რე ბა1.
თა ნა მედ რო ვე ფი ნან სუ რი კა პი ტა ლის უმე ტე სი ნა წი ლი შე იძ ლე ბა გან ხი ლუ ლი 

იქ ნეს კ.მარ ქსის პე რი ო დის ფიქ ტი უ რი კა პი ტა ლის მემ კვიდ რედ, თუმ ცა რი გი ფაქ-
ტო რე ბის – უახ ლე სი ინ ფორ მა ცი უ ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის, სა კო მუ ნი კა ციო სა შუ ა ლე-
ბე ბის, კორ პო რა ტი ულ -ქსე ლუ რი ბაზ რე ბის და ა.შ. ზე მოქ მე დე ბით, იგი გან სხვავ დე-
ბა `ძვე ლი~ ფიქ ტი უ რი კა პი ტა ლი სა გან. ძი რი თა დი გან სხვა ვე ბა მდგო მა რე ობს ვირ-
ტუ ა ლი ზა ცი ის გა ცი ლე ბით მა ღალ ხა რის ხში, რო მე ლიც თა ნა მედ რო ვე ფიქ ტი ურ 
კა პი ტალს ახა სი ა თებს. შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ ჩა მო ყა ლიბ და თა ნა მედ რო ვე ვირ-
ტუ ა ლუ რი კა პი ტა ლი, რო გორც ფიქ ტი უ რი კა პი ტა ლის გან სა კუთ რე ბუ ლი ფორ მა. 
ვირ ტუ ა ლუ რი კა პი ტა ლი ასე ვე წარ მოდ გე ნი ლია ვირ ტუ ა ლუ რი ფუ ლით, რო მე ლიც 
მთლი ა ნად თა ნა მედ რო ვე სა ინ ფორ მა ცი ო- სა კო მუ ნი კა ციო ტექ ნო ლო გი ე ბის პრო-
დუქ ტი ა. ვირ ტუ ა ლურ კა პი ტალს ასე ვე შე იძ ლე ბა მი ვა კუთ ვნოთ წარ მო ე ბუ ლი( მე ო-
რე უ ლი) ფი ნან სუ რი ინ სტრუ მენ ტი- დე რი ვა ტი ვე ბი, რომ ლის სა ხე ო ბე ბი ა: ოპ ცი ო ნე-
ბი, სვო პე ბი, ფი უ ჩერ სე ბი, ვა რან ტე ბი და ა.შ. ვირ ტუ ა ლუ რი ფი ნან სუ რი კა პი ტა ლის 
ბა ზა ზე ყა ლიბ დე ბა ეკო ნო მი კის ფიქ ტი უ რი ( ვირ ტუ ა ლუ რი) სექ ტო რი, რო გორც 
გან სა კუთ რე ბუ ლი სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი სივ რცე, რო მელ შიც ფუნ ქცი ო ნი რებს 
გარ დაქ მნი ლი  (ი რა ცი ო ნა ლუ რი) ფიქ ტი უ რი აგ რე გა ტე ბის ერ თობ ლი ო ბა. მას ში არ 
იქ მნე ბა მა ტე რი ა ლუ რი დოვ ლა თი და კულ ტუ რუ ლი ფა სე უ ლო ბე ბი. თა ნა მედ რო ვე 
პი რო ბებ ში ფიქ ტი უ რი კა პი ტა ლის და ეკო ნო მი კის ფიქ ტი უ რი სეგ მენ ტის გა და ჭარ-
ბე ბუ ლი მო ცუ ლო ბის არ სე ბო ბა ბევ რი ეკო ნო მის ტის მი ერ XX-XXI სა უ კუ ნის ფი ნან-
სუ რი კა პი ტა ლიზ მის არას ტა ბი ლუ რო ბის მნიშ ვნე ლო ვან მი ზე ზა დაა მიჩ ნე უ ლი [26; 
27; 28, გვ.124].

გლო ბა ლუ რი ფი ნან სუ რი კრი ზი სი მო ას წა ვებ და ვა ლე ბის დაგ რო ვე ბა სა და 
ფი ნან სუ რი ბუშ ტე ბის გა ბერ ვა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი ეკო ნო მი კუ რი ზრდის მო დე ლის 
კრახს. ვა ლე ბის დაგ რო ვე ბას კი ძი რი თად ორი გა რე მო ე ბა გა ნა პი რო ბებ და; ერ თობ-
ლი ვი მოთხ ოვ ნის საკ რე დი ტო სტი მუ ლი რე ბა და აქ ტი ვე ბის შე ძე ნა შემ დგომ ში მა თი 

1 კ.მარქსი წერს: „ფიქტიური კაპიტალის ზრდა ჭარბწარმოებასთან და უზომო სპეკუ-
ლაციასთან ხელიხელჩაკიდებული მიმდინარეობს“ [25,გვ.22].
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სარ ფი ა ნი გა ყიდ ვის ანუ სპე კუ ლა ცი ის მიზ ნით. ერ თობ ლი ვი მოთხ ოვ ნის საკ რე დი-
ტო სტი მუ ლი რე ბა კა ნონ ზო მი ე რე ბა ში გა დაზ რდი ლი იმ ტენ დენ ცი ის შე დე გი იყო, 
რო მე ლიც აშ შ-ში და სხვა წამ ყვან კა პი ტა ლის ტურ ქვეყ ნებ ში 1970-1980-ი ან წლებ ში 
ჩა მო ყა ლიბ და. იგი გა მო ი ხა ტა და ქი რა ვე ბუ ლი მუ შა კე ბის ხელ ფა სის ზრდის ტემ პის 
შემ ცი რე ბით და მოგ ვი ა ნე ბით მი სი ფაქ ტობ რი ვი შეწყ ვე ტით [29, გვ.144]. პრაქ ტი-
კუ ლად, ყვე ლა მა ღა ლი და სა შუ ა ლო შე მო სავ ლი ან ქვე ყა ნა ში ბო ლო ორ მო ცი წლის 
გან მავ ლო ბა ში ხელ ფა სის წი ლი მშპ-ში გა ნუხ რე ლად მცირ დე ბო და [30].

რო გორც ცნო ბი ლი ა, აშ შ-ში მთლი ა ნი შე მო სავ ლე ბის და ახ ლო ე ბით ¾ და ქი რა-
ვე ბუ ლი მუ შა კე ბის შრო მის ანაზღ ა უ რე ბა ზე მო დის [31, გვ. 584] და ამ შემ თხვე ვა ში 
ხელ ფა სის 5 პრო ცენ ტუ ლი პუნ ქტით შემ ცი რე ბა, რა საც ად გი ლი ჰქონ და უკა ნას-
კნელ პე რი ოდ ში, უარ ყო ფი თად მოქ მე დებ და მოხ მა რე ბა ზე, ამ ცი რებ და რა ერ თობ-
ლივ მოთხ ოვ ნას [32]. იმა ვე პე რი ოდ ში აშ შ-ში და სხვა გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ ში, 
ძი რი თა დად `ტექ ნო ლო გი უ რი შო კის~ ზე გავ ლე ნით ად გი ლი ჰქონ და ერ თობ ლი ვი 
მი წო დე ბის საგ რძნობ ზრდას, რაც კი დევ უფ რო აძ ლი ე რებ და წი ნა აღ მდე გო ბას წარ-
მო ე ბა სა და მოხ მა რე ბას (გა დახ დი სუ ნა რი ან მოთხ ოვ ნას) შო რის. ასეთ პი რო ბებ ში 
საკ რე დი ტო ემი სი ით და მა ტე ბი თი გა დახ დი სუ ნა რი ა ნი მოთხ ოვ ნის შექ მნა იყო ერ-
თა დერ თი გა მო სა ვა ლი, თუმ ცა ამ გზით მოხ და არა ეკო ნო მი კუ რი კრი ზი სის თა ვი-
დან აცი ლე ბა, არა მედ მი სი დრო ში გა და ვა დე ბა.

გლო ბა ლუ რი ფი ნან სუ რი კრი ზი სი უკავ შირ დე ბა სპე კუ ლა ცი ურ ოპე რა ცი ებს, 
რომ ლე ბიც გან სა კუთ რე ბით გაძ ლი ერ და 1990-ი ა ნი წლე ბის ბო ლოს 2000-ი ა ნი 
წლე ბის და საწყ ის ში მიმ დი ნა რე ეკო ნო მი კუ რი ბუ მის გავ ლე ნით და პირ ველ რიგ ში 
გა მოვ ლინ და უძ რა ვი ქო ნე ბის, კერ ძოდ, საცხ ოვ რე ბე ლი ფარ თის ბა ზარ ზე. უძ რავ 
ქო ნე ბა ზე ფა სე ბის გა ნუწყ ვე ტე ლი ზრდის გა მო მო ქა ლა ქე ე ბი ბი ნებს ძი რი თა დად 
ყი დუ ლობ დნენ არა სა კუ თა რი სა ჭი რო ე ბის თვის, არა მედ მო მა ვალ ში მა თი უფ რო 
ძვი რად გა სა ყი დად და ამ გზით წე ლი წად ში და ახ ლო ე ბით 20%-ი ან მო გე ბას იღებ-
დნენ. უძ რავ ქო ნე ბა ში ინ ვეს ტი რე ბის წყა როს არ წარ მო ად გენ და მო ქა ლა ქე თა და-
ნა ზო გე ბი. პი რი ქით, აშ შ-ის მო ქა ლა ქე თა 80%-ზე მე ტი კი არ ზო გავ და სა კუ თა რი 
შე მო სავ ლე ბის ნა წილს, არა მედ ვა ლე ბით ცხოვ რობ და. `დი დი რე ცე სი ის ~ (გლო-
ბა ლუ რი ფი ნან სუ რი კრი ზი სის) წინ ვა ლე ბის მომ სა ხუ რე ბის ჯა მუ რი და ნა ხარ ჯე ბი 
10%-ით აღე მა ტე ბო და ჯა მურ შე მო სავ ლებს [33, გვ.13]. ასეთ პი რო ბებ ში ინ ვეს ტი-
რე ბის თით ქმის ერ თა დერთ წყა როს ნა ყი დი სახ ლე ბის გი რა ო ში ჩა დე ბით აღე ბუ ლი 
სა ბან კო კრე დი ტე ბი წარ მო ად გენ და, რა საც ხელს უწყ ობ და აშ შ-ის ფუ ლად სფე რო-
ში აღ მოც ნე ბუ ლი ჭარ ბი ლიკ ვი დუ რო ბა. `ი ა ფი ფუ ლი~ ად ვი ლად ტრან სფორ მირ და 
`ი აფ კრე დი ტად~ და უპი რა ტე სად გა და ე დი ნა უძ რა ვი ქო ნე ბის (სა ბი ნა ო) ბა ზარ ზე. 
ფუ ლის სი ი ა ფის და ად ვი ლი ხელ მი საწ ვდო მო ბის გა მო ბან კე ბის მი ერ ჰი პო თე კუ რი 
კრე დი ტე ბი ხში რად გა ი ცე მო და მსეს ხებ ლის გა დახ დი სუ ნა რი ა ნო ბის შეს წავ ლი სა და 
გათ ვა ლის წი ნე ბის გა რე შე. აქე დან გა მომ დი ნა რე, საგ რძნობ ლად გა ი ზარ და და ბალ-
ხა რის ხი ა ნი ე.წ. subprimes კრე დი ტე ბის რა ო დე ნო ბა, რომ ლის ხვედ რით მა წილ მა 
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2002 წლის 6%-დან 2006 წელს 20%-მდე მი აღ წი ა [34, გვ. 21], ხო ლო აბ სო ლუ ტურ 
გა მო ხა ტუ ლე ბა ში ფან ტას ტი კუ რი თან ხა – 1,3 ტრლნ დო ლა რი, ანუ აშშ-ს მა შინ-
დე ლი მშპ-ს ზუს ტად 10% შე ად გი ნა [35, გვ. 39]. 2005-2006 წლებ ში 7,5 მი ლი ონ-
მა ამე რი კელ მა აი ღო იპო თე კუ რი კრე დი ტი, რომ ლის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა წი ლი, რო-
გორც ეს მოგ ვი ა ნე ბით გა მოჩ ნდა, არ იყო გა დახ დი სუ ნა რი ა ნი. 2006 წლის შუა პე რი-
ო დი დან აშ შ-ის საცხ ოვ რე ბე ლი ფარ თის ბა ზარ მა `გაგ რი ლე ბა~ და იწყ ო, რაც იმის 
მა ნიშ ნე ბე ლი იყო, რომ ეკო ნო მი კუ რი აღ მავ ლო ბის პი კი გან ვლი ლი იქ ნა. ინ ფლა ცი-
ის მო ლო დი ნით, რაც, თა ვის მხრივ, ეკო ნო მი კის ხან გრძლი ვი ( თით ქმის 15-წლი ა-
ნი) ზრდის კა ნონ ზო მი ერ შე დეგს წარ მო ად გენ და, შეშ ფო თე ბულ მა ფე დე რა ლურ მა 
სა რე ზერ ვო სის ტე მამ (ფედ -მა) სა დის კონ ტო გა ნაკ ვე თი 2004 წლის 1%-დან 2006 
წელს 5,2%-მდე გა ზარ და. ამან, ერ თი მხრივ, გან მო იწ ვია უძ რავ ქო ნე ბა ზე მოთხ-
ოვ ნის შემ ცი რე ბა და ფა სე ბის საგ რძნო ბი და ცე მა, მე ო რე მხრივ კი მკვეთ რად იმა ტა 
კრე დი ტის და უბ რუ ნებ ლო ბის შემ თხვე ვებ მა, 2,5 მლნმა მსეს ხე ბელ მა ვერ შეძ ლო ვა-
ლის დრო უ ლად გა დახ და და და იწყო კრე დი ტე ბით ნა ყი დი სახ ლე ბის ბა ზარ ზე გა ტა-
ნა, რა მაც კი დევ უფ რო შე ამ ცი რა მა თი ფა სე ბი და აშ შ-ის საცხ ოვ რე ბე ლი სახ ლე ბის 
ბა ზა რი დე ფოლ ტის მდგო მა რე ო ბა ში ჩა ა ყე ნა.

იპო თე კუ რი ბაზ რის კრი ზი სი დან გა მომ დი ნა რე ბან კებს, სა ინ ვეს ტი ცი ო, სა-
დაზღ ვე ვო კომ პა ნი ებს, ჰეჯ ფონ დებს ლიკ ვი დუ რო ბის შემ ცი რე ბის გა მო რთუ ლი 
პრობ ლე მე ბი გა უჩ ნდა. ფაქ ტობ რი ვად შეწყ და ეკო ნო მი კის და ფი ნან სე ბა და წარ მო-
იშ ვა ე.წ. `ფი ნან სუ რი ტრომ ბი~, რო მე ლიც მწვა ვე ფი ნან სუ რი კრი ზი სის დაწყ ე ბის 
მა ნიშ ნე ბე ლი იყო. კრი ზი სი არ შე მო ფარ გლუ ლა მხო ლოდ ფი ნან სუ რი სექ ტო რით 
და გა და ვი და ეკო ნო მი კის რე ა ლურ სექ ტორ ში. 2008 წელს აშ შ-ის ეკო ნო მი კა ში მე-
სა მე და მე ოთხე კვარ ტალ ში ეკო ნო მი კუ რი ზრდის ტემ პის შე სა ბა მი სად 0,5%-ით და 
6,2%-ით შემ ცი რე ბა ნიშ ნავ და ეკო ნო მი კუ რი რე ცე სი ის დაწყ ე ბას მის გან გა მომ დი ნა-
რე უარ ყო ფი თი შე დე გე ბით. 2009 წლის იან ვარ ში უმუ შევ რო ბის დო ნე 7,6%-მდე გა-
ი ზარ და, რო ცა წი ნა ათი წლის გან მავ ლო ბა ში იგი 4-5%-ის ფარ გლებ ში მერ ყე ობ და. 
მოხ და სა მომ ხმა რებ ლო ფა სე ბის ინ დექ სის შემ ცი რე ბა( თვე ში იგი შე ად გენ და1%-ს) 
და ყვე ლა ზე და ბა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი იყო აშ შ-ში 1949 წლის შემ დეგ [36, გვ.17-31]. 
აშ შ-დან ფი ნან სურ -ე კო ნო მი კურ მა კრი ზის მა გა და ი ნაც ვლა ევ რო პა ში, მათ შო რის, 
ცენ ტრა ლუ რი და სამ ხრეთ -აღ მო სავ ლეთ ევ რო პის ყო ფილ სო ცი ა ლის ტურ სა ხელ-
მწი ფო ებ ში, ბალ ტი ის ქვეყ ნებ ში, გა მო იწ ვია ჩი ნე თის და ინ დო ე თის ეკო ნო მი კე ბის 
ზრდის ტემ პე ბის შემ ცი რე ბა და, მა შა სა და მე, გლო ბა ლუ რი ხა სი ა თი მი ი ღო.

* * *
ამ რი გად, გლო ბა ლუ რი ფი ნან სურ -ე კო ნო მი კუ რი კრი ზი სის წარ მო შო ბი სა და 

გან ვი თა რე ბის ლო გი კა მთლი ა ნად `ე წე რე ბა~ კ.მარ ქსის მი ერ XIX სა უ კუ ნის 50-ი ა ნი 
და 60-ი ა ნი წლე ბის მიჯ ნა ზე შე მუ შა ვე ბულ ჭარ ბწარ მო ე ბის ეკო ნო მი კუ რი კრი ზი-
სე ბის თე ო რი ა ში იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ სამ რეწ ვე ლო კა პი ტა ლიზ მის ეპო ქი-
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სათ ვის და მა ხა სი ა თე ბე ლი სა ქონ ლის ჭარ ბწარ მო ე ბა ფი ნან სუ რი ინ სტრუ მენ ტე ბის 
ჭარ ბწარ მო ე ბამ შეც ვა ლა. აღ ნიშ ნუ ლი გა რე მო ე ბა ნათ ლად ადას ტუ რებს მარ ქსის 
თე ო რი ულ -ე კო ნო მი კუ რი მემ კვიდ რე ო ბის აქ ტუ ა ლუ რო ბას და მის მა ღალ შე მეც ნე-
ბით -ა ნა ლი ტი კურ პო ტენ ცი ალ ზე მი უ თი თებს.
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K. Marx is one of the greatest intellectual fi gures in human history. Now, when there 
is no longer a ~socialist~ system based on the main postulates of Marx, its great merit as a 
research scholar is acknowledged by modern visible authors. They name Marx among the 
most prominent economists of all time, along with A. Smith and J. M. Keynes.

Interest in Marx’s theoretical heritage became especially strong in the global 
fi nancial crisis and post-crisis period. At that time, K. Marx’s ~Сapital~ became the 
best-selling book, and the infl uential magazine ~The Economist~ published the French 
President N.Sarkozy’s caricature holding ~Capital~ in his hands. This fact was preceded 
by a number of acute public speeches of Sarkozy, including the EU summit in October 
2008, where he said that ultra liberal capitalism suff ered a collapse and it was necessary 
to change it with the model of social market economy. Marx had supposed to publish his 
main work ~The Critique of Political Economy~ in six books, but managed to realize only 
a small part of this idea as the fi rst volume of ~Capital.~ The second and third volumes of 
~Capital~ were published by his like-minded and friend F. Engels.

In all three volumes of the ~Сapital~ there is presented economic crisis research 
in diff erent aspects. Marx notes that formal likelihood of the emergence of economic 
crises is given in a simple commodity production that becomes a reality in the capitalist 
market economy. According to the scientist, capitalism is characterized by excessive 
production crises, which generate a chronic excess supply of solvency demand. Marx 
makes this interaction with classical content. He wrote on the controversy between the 
public character and the private capitalist form of misappropriation, which is the main 
obstacle to the rule of capitalist production. S. Sismondi, J. Hobson, K. Kautsky and R. 
Luxemburg’s views are close to Marxist theory of economic crises.

K. Marx worked in the industrial epoch of capitalism and naturally studied the 
overproduction crises of goods and capital taking place in the real sector of the economy. 
Later, especially in the epoch of globalization, the crises moved into fi nancial sphere and 
emerged primarily in the form of overproduction crises of produced fi nancial instruments. 
In addition, overproduction of goods in industrialized and post-industrial countries has 
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not disappeared. Moreover, through the credit emission, it was the attempt to solve the 
problem in the US at the beginning of the second millennium. The ~cheap money~ was 
transformed into a ~cheap credit~ and ~fl ew into~ the housing mortgage market which 
led to a mortgage debt, and then the country’s fi nancial system crisis and its spread 
throughout the world. 

In the third volume of ~capital,~ there are formulated the theoretical and methodological 
foundations of the research of fi nancial capital. Marx argues here about the ~fi ctitious 
capital~ which, in his opinion, is only a ~ghost~ of real capital, is illusory and does not 
create real wealth of society. The main diff erence of modern fi ctitious capital from the 
fi ctitious capital analyzed by Marx is in much high quality of virtualization. Through 
the use of the latest information-communication tools, especially the Internet, it became 
possible to make billion worth of deals and process intercontinental transactions in real-
time. In the decisive segment of the global fi nancial market, trading is like a computer 
game whose participants show interest in not real goods and services, but in produced 
fi nancial instruments that are symbolic values. The growth of the fi nancial sector in the 
modern world (global) economy is signifi cantly ahead of the growth of the real sector 
and at the same time the virtualization of fi nancial sector is going very rapidly. There 
is a deformation of the global economy structure that acquires the shape of overturned 
pyramid and is more vulnerable to any kind of shocks. The global fi nancial crisis was due 
to this reason.

Thus, on the basis of impartial and objective analysis of K. Marx’s ~Capital~ it 
is possible to separate two theoretical-methodological and ideological aspects. The 
ideological aspect is to justify the class struggle of the proletariat and its importance 
from the modern perspective is equal to zero. Theoretical-methodological aspect implies 
the use of a dialectical method in the study of economic events and processes and still 
maintains its importance. The problem of global fi nancial and economic crisis is a good 
illustration for this case. The logic of origin and development of crisis is totally ~fi t~ into 
the Marxist methodology of economic crises research. 

Keywords: K. Marx’s theoretical and economic heritage; global fi nancial crisis; 
economic crises of overproduction; overproduction of fi nancial instruments; fi ctitious 
capital; virtual economy

JEL Codes: E11, E65, G01
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სტა ტი ა ში, მაკ რო ე კო ნო მი კურ მაჩ ვე ნე ბელ თა ანა ლი ზი სა და შე და რე-
ბის სა ფუძ ველ ზე, და ხა სი ა თე ბუ ლია სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კა ში არ სე ბუ ლი 
არა სა ხარ ბი ე ლო მდგო მა რე ო ბა. ნაჩ ვე ნე ბია მო სახ ლე ო ბის ერთ სულ ზე რე-
ა ლუ რი მთლი ა ნი ში გა პრო დუქ ტის და ბა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი, ანუ ცხოვ რე ბის 
არა საკ მა რი სი დო ნე და ევ რო კავ ში რის გან სე რი ო ზუ ლი ჩა მორ ჩე ნა. 

სა თა ნა დო გათ ვლე ბი სა და აბ სტრაქ ცი ის მე თო დის სა ფუძ ველ ზე და სა-
ბუ თე ბუ ლია ამ გვა რი მდგო მა რე ო ბი დან გა მოს ვლი სა და ევ რვო კავ შირ თან 
ეტა პობ რი ვი და ახ ლო ე ბის თვის ეკო ნო მი კის წლი უ რი არა 3%-ით, არა მედ 
უფ რო მა ღა ლი ტემ პით, სტა ბი ლუ რი და გრძელ ვა დი ა ნი ზრდის ობი ექ ტუ რი 
აუ ცი ლებ ლო ბა. გან საზღ ვრუ ლია დაჩ ქა რე ბუ ლი ზრდის ძი რი თა დი პრი ო რი-
ტე ტე ბი.

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: ეკო ნო მი კუ რი ზრდის ტემ პი; ცხოვ რე ბის დო ნე; 
მშპ მო სახ ლე ო ბის ერთ სულ ზე; დრო ის ყიდ ვა; პრობ ლე მე ბი და შე საძ ლებ-
ლო ბე ბი; ხარ ვე ზე ბი და რე ზერ ვე ბი; ძი რი თა დი პრი ო რი ტე ტე ბი.

საქართველოს ეკონომიკაში არსებული არასახარბიელო 
მდგომარეობა

ამ თა ვით ვე ის მის კითხ ვა – რა მდგო მა რე ო ბაა სა ქარ თვე ლოს თა ნა მედ რო ვე 
ეკო ნო მი კა ში? გა რეშე თვა ლით, სა ქარ თვე ლო, ერ თი მხრივ, პოს ტსაბ ჭო ურ ქვეყ-
ნებს შო რის გა მო ირ ჩე ვა თა ვი სი სა ბაზ რო -ინ სტი ტუ ცი ო ნა ლუ რი გარ დაქ მნე ბით, 
ხო ლო, მე ო რე მხრივ, მან ვე რა და ვერ გა დაწყ ვი ტა თა ვი სი ძი რე უ ლი სო ცი ა ლურ -ე-
კო ნო მი კუ რი პრობ ლე მე ბი [1]. 

ekonomika da biznesi, 2017, 3,  gv. 34-48

ECONOMICS  AND  BUSINESS, 2017, 3,  pp. 34-48
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უფ რო კონ კრე ტუ ლად მსოფ ლიო ბან კი ყო ველ წლი უ რად აქ ვეყ ნებს მსოფ ლიო 
ეკო ნო მი კე ბის ანა ლი ტი კურ კლა სი ფი კა ცი ას, რომ ლის მი ხედ ვით კა ტე გო რი ე ბი 
ეფუძ ნე ბა ქვეყ ნის სიმ დიდ რის გან საზღ ვრის შე და რე ბით უფ რო ზუსტ, მო სახ ლე ო-
ბის ერთ სულ ზე მშპ-ის მე თოდს. ახა ლი კლა სი ფი კა ცი ით ქვეყ ნე ბი ასე გა ნა წილ დნენ: 
და ბა ლი შე მო სავ ლე ბის ჯგუ ფი - მშპ მო სახ ლე ო ბის ერთ სულ ზე 1025$ ან ნაკ ლე ბი; 
ქვე და სა შუ ა ლო შე მო სავ ლე ბის ჯგუ ფი – მშპ მო სახ ლე ო ბის ერთ სულ ზეႰ 1025$-
დან 4035$-მდე; ზე და სა შუ ა ლო შე მო სავ ლე ბის ჯგუ ფი – მშპ მო სახ ლე ო ბის ერთ 
სულ ზე 4036$-დან 12476$-მდე; მა ღა ლი შე მო სავ ლე ბის ჯგუ ფი -მშპ მო სახ ლე ო ბის 
ერთ სულ ზე 12476 $და მე ტი. 

ახა ლი კლა სი ფი კა ცი ის მი ხედ ვით, მარ თა ლი ა, სა ქარ თვე ლომ მო სახ ლე ო ბის 
ერთ სულ ზე 4160 აშშ დო ლა რით ქვე და სა შუ ა ლო შე მო სავ ლე ბის მქო ნე ქვეყ ნი დან 
ზე და სა შუ ა ლო შე მო სავ ლე ბის მქო ნე ქვეყ ნე ბის კა ტე გო რი ა ში გა და ი ნაც ვლა (ზე და 
სა შუ ა ლო შე მო სავ ლე ბის ჯგუ ფი-მშპ მო სახ ლე ო ბის ერთ სულ ზე 4 036 დო ლა რი-
დან 12 476 დო ლა რამ დე), მაგ რამ აღ ნიშ ნუ ლი მაჩ ვე ნებ ლით ის მა ღა ლი შე მო სავ-
ლე ბის ჯგუ ფის ქვეყ ნე ბის მი ნი მა ლურ ზღვარს (12476 დო ლა რი მო სახ ლე ო ბის ერთ 
სულ ზე) მა ინც ჩა მორ ჩე ბა და ახ ლო ე ბით სამ ჯერ, ხო ლო ევ რო კავ ში რის სა შუ ა ლო 
მაჩ ვე ნე ბელს (32000 დო ლა რი მო სახ ლე ო ბის ერთ სულ ზე) -და ახ ლო ე ბით 7,7 ჯერ. 
სა ქარ თვე ლო ქვე და სა შუ ა ლო შე მო სავ ლე ბის ქვეყ ნე ბის კა ტე გო რი ა ში გა სუ ლი 
თხუთ მე ტი წლის მან ძილ ზე იმ ყო ფე ბო და, იქამ დე კი ის და ბალ შე მო სავ ლი ა ნი 
ქვეყ ნე ბის ჯგუფ ში მო ი აზ რე ბო და [2].

ცნო ბი ლია ისიც, რომ უსაფ რთხო ე ბის ინ დი კა ტო რე ბი დან გა მომ დი ნა რე, ქვე-
ყა ნა მყა რად ვი თარ დე ბა მხო ლოდ იმ შემ თხვე ვე ში, რო დე საც სა არ სე ბო მი ნი მუმს 
დაბ ლაა მო სახ ლე ო ბის მაქ სი მუმ 10%–ის შე მო სავ ლე ბი და მი სი მო ქა ლა ქე ე ბი გა-
მო ი მუ შა ვე ბენ იმ დენ შე მო სა ვალს (მო სახ ლე ო ბის ერთ სულ ზე არა ნაკ ლებ 12476 
დო ლა რი), რომ ლი თაც, ერ თი მხრივ, უზ რუნ ველ ყო ფენ ბა ზარ ზე მდგრად მოთხ-
ოვ ნას და, მე ო რე მხრივ, ქმნი ან და ნა ზო გებს, რო მე ლიც შე იძ ლე ბა გა მო ყე ნე ბუ ლი 
იქნჵს მა თი მფლო ბე ლე ბის სა სარ გებ ლოდ და ეროვ ნუ ლი ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბის 
და სა ფი ნან სებ ლად. იმ შემ თხვე ა ში, რო დესც მშპ მო სახ ლე ო ბის ერთ სულ ზე სა არ სე-
ბო მი ნი მუმ ზე (არ სე ბო ბი სათ ვის აუ ცი ლე ბე ლი სა შუ ა ლე ბე ბი მი ნი მა ლუ რი ფა სე ბით) 
და ბა ლი ა, ადა მი ა ნებს ნაკ ლებ მი უწ ვდე ბათ ხე ლი გა ნათ ლე ბა ზე, სა მე დი ცი ნო მომ-
სა ხუ რე ბა ზე, უწევთ შიმ ში ლო ბა, არა სა თა ნა დოდ ჩაც მა- და ხურ ვა და ავად მყო ფო ბა. 
ცხა დი ა, ბევ რი ამ სი ღა რი ბე სა და დუხ ჭირ ცხოვ რე ბას ვერ უძ ლებს და კვდე ბა, რის 
შე დე გა დაც მო სახ ლე ო ბის რა ო დე ნო ბა მცირ დე ბა და მო სახ ლე ო ბის ერთ სულ ზე 
მშპ-ის სა შუ ა ლო სი დი დე გარ კვე უ ლად მა ტუ ლობს. 

ხაზ გა სას მე ლი ა, რომ სა შუ ა ლო შე მო სა ვა ლი გარ კვე ულ წი ლად მაც დუ რი მაჩ ვე-
ნე ბე ლი ა. რაც იმას ნიშ ნავს, რომ რე ა ლუ რად ზოგს 4160 დო ლარ ზე მე ტი და ზოგს 
ნაკ ლე ბი შე მო სა ვა ლი აქვს. ამი ტომ გა საკ ვი რი არა ა, რომ 2016 წელს რე გის ტრი-
რე ბუ ლი სი ღა რი ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი, ანუ სა ხელ მწი ფო სა არ სე ბო შემ წე ო ბის მიმ ღე ბი 
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მო სახ ლე ო ბა შე ად გენს 10,1%-ს. ე.ი. სა ქარ თვე ლო ში ყო ვე ლი მე ა თე ადა მი ა ნი ღა-
რი ბი ა. მო სახ ლე ო ბის 20% კი ფარ დო ბით სი ღა რი ბე ში ა, ანუ სა ქარ თვე ლო ში სა შუ-
ა ლო შე მო სავ ლის 60%-ზე ნაკ ლებს მო იხ მარს მო სახ ლე ო ბის 20%, ხო ლო 40%-ზე 
ნაკ ლებს – 7,1% [რე გის ტრი რე ბუ ლი და ფარ დო ბი თი სი ღა რი ბე, 3]. 

სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ო ბის და ახ ლო ე ბით 20%-ის ფარ დო ბი თი სი ღა რი ბე 
ბიზ ნე სის და ბალ გან ვი თა რე ბუ ლო ბის არამ ხო ლოდ შე დე გი, არა მედ მი ზე ზი ცა ა, 
რად გა ნაც ღა რი ბი, არა საკ მა რი სად გა მოკ ვე ბი ლი და ჩაც მულ -და ხუ რუ ლი, არა სა-
თა ნა დო გა ნათ ლე ბი თა და სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბით უზ რუნ ველ ყო ფი ლი ადა მი ა-
ნე ბი სა გან ეკო ნო მი კუ რი უკუ გე ბა და ბა ლი ა. სწო რედ ამი ტომ, სი ღა რი ბის შეზღ უდ-
ვის პრობ ლე მა უნ და გან ვი ხი ლოთ არა- მხო ლოდ ჰუ მა ნუ რო ბის, არა მედ ეროვ ნუ ლი 
მე ურ ნე ო ბის აღ მშე ნებ ლო ბის უდი დე სი პო ტენ ცი ა ლის შე ნარ ჩუ ნე ბი სა და ეფექ ტი ა-
ნად ამოქ მე დე ბის პო ზი ცი ე ბი და ნაც. 

მსოფ ლიო პრაქ ტი კი დან გა მომ დი ნა რე, წარ მო უდ გე ნე ლია ქვე ყა ნა, სა დაც მო-
სახ ლე ო ბის ერთ სულ ზე შე მო სა ვა ლი სა ქარ თვე ლოს მაჩ ვე ნებ ლის ტო ლი ან ნაკ ლე-
ბია და მის მო ქა ლა ქე ებს არ აწუ ხებთ უმუ შევ რო ბის, სი ღა რი ბის, და ბა ლი ხელ ფა-
სე ბის, გა ნათ ლე ბის და ბა ლი დო ნის, ხა რის ხი ა ნი ჯან დაც ვის ხელ მი საწ ვდო მო ბი სა 
და სხვა სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი პრობ ლე მე ბი. ამ მდგო მა რე ო ბი დან ერ თა დერ თი 
გა მო სა ვა ლი კი ეკო ნო მი კის ზრდაა [4].

აღნიშნულზე ნათლად მეტყველებს პოსტსოციალისტური ტრანსფორმაციის 
პერიოდში საქართველოში განვითარებული მოვლენები. კერძოდ, საქართველოში 
1990 წელს მშპ მოსახლეობის ერთ სულზე შეადგენდა 2684 დოლარს, ხოლო 1994 
წელს შემცირდა 252 დოლარამდე. დამოუკიდებელ საქართველოში მშპ-ის ზრდა 
დაიწყო 1995 წლიდან. 1990-2015 წლებში საშუალო წლიური ეკონომიკური 
ზრდა ტოლი იყო 3,3%-ის. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 
მონაცემებით 1996 წელს საქართველოში წარმოებული იქნა 3 062 მლნ დოლარის 
მშპ მიმდინარე ფასებით, ხოლო მოსახლეობის რაოდენობა იყო 5 მლნ. შესაბამისად, 
1996 წელს მოსახლეობის ერთ სულზე მშპ-მა შეადგინა 629 დოლარი. 2015 წელს 
საქართველოში წარმოებული იქნა 14 068 მლნ დოლარის მშპ მიმდინარე ფასებით, 
ხოლო მოსახლეობის რაოდენობამ შეადგინა 3 713 000 კაცი. შესაბამისად, 2015 
წელს მოსახლეობის ერთ სულზე მშპ ტოლი იყო 3  789 დოლარის (2015 წელს 
მოსახლეობის ერთ სულზე გაანგარიშებულ მაჩვენებლებში ასახულია მოსახლეობის 
2014 წლის საყოველთაო აღწერის მონაცემები!), ხოლო 2016 წელს – 3852 დოლარი. 
როგორც ჩანს, საანალიზო პერიოდში (1996-2015წწ.) მოსახლეობის რაოდენობა (5 
000 000-3713000)=1 287 000 კაცით შემცირდა [ 5].

მაშასადამე, საქართველოში, XX საუკუნის 90-იანი წლების დასაწყისიდან 
დღემდე, ცხოვრების დონე გარკვეულად ამაღლდა არა მხოლოდ ეკონომიკური 
ზრდის, არამედ მოსახლეობის რაოდენობის შემცირების ხარჯზეც. თავის 
მხრივ, მოსახლეობის რაოდენობის შემცირება განაპირობა, ჯერ ერთი, ქვეყნის 



37

საქართველოს ეკონომიკური ზრდის დაჩქარების ობიექტური აუცილებლობა ...

ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევამ, სამუშაო ადგილების დეფიციტის გამო 
შრომითი ემიგრაციამ და, მეორე, ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესების 
გამო სიკვდილიანობის ზრდამ და შობადობის შემცირებამ. ჩვენი აზრით, ქვეყნის 
ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას, სამუშაო ადგილების ზრდას, შრომითი 
ემიგრანტების უკან დაბრუნებასა და მოსახლეობის სიცოცხლის გახანგრძლივებას 
ხელი უნდა შეუწყოს ეფექტიანმა ეკონომიკურმა პოლიტიკამ, ხოლო შობადობის 
ზრდას – გონივრულმა დემოგრაფიულმა პოლიტიკამ. 

საინტერესოა საქართველოში როგორი ტემპებით იზრდებოდა რეალური 
მშპ 2006-2016 წლებში: ბოლო ათი წლის განმავლობაში მშპ-ის ზრდის დინამიკა 
ასე გამოიყურება:12% – 2005წ., 9.4% – 2006წ., 12.3% – 2007წ., -2.3% – 2008წ., 
3.8% – 2009წ., 6.3% – 2010წ., 7.2% – 2011წ., 6,2% – 2012წ., 3,4% – 2013წ., 
4,6% – 2014წ., 2,8% – 2015წ., 2,7% – 2016 [5]. მარტივი გამოთვლით, საანალიზო 
პერიოდში ეკონომიკის საშუალოწლიური ზრდის ტემპი იყო 5,3%. ყველაზე მაღალი 
ზრდის ტემპი (12,3%) დაფიქსირდა 2007 წელს. მშპ-ის მაჩვენებელი შემცირდა 
2008 წელს და შეადგინა (-2,3%), რაც განაპირობა რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს 
ომმა და ამავე პერიოდის მსოფლიო ფინანსურმა კრიზისმა. 

როგორია ეროვნული მეურნეობის თითოეული დარგის წილი საქართველოს 
ეკონომიკის ზრდაში 2016 წელს?  2016 წლის მთლიანი შიდა პროდუქტის 
დარგობრივ სტრუქტურაში ყველაზე დიდი წილით გამოირჩევა მრეწველობა 
(17,1%) და ვაჭრობა (16,3%). შემდგომ პოზიციებს იკავებს ტრანსპორტი და 
კავშირგაბმულობა (10,1%), სოფლის მეურნეობა, მეთევზეობა (9,3 პროცენტი), 
სახელმწიფო მმართველობა (9,1%), მშენებლობა (8,3%), ოპერაციები უძრავი 
ქონებით, იჯარა და მომხმარებლისათვის მომსახურების გაწევა (6,6%), 
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება (5,8 %), დანარჩენი დარგები 
17,5% [5].

რაც შეეხება საქართველოს რეალურ მშპ-ს მოსახლეობის ერთ სულზე, 
იმავე საანალიზო პერიოდში (2006-2015 წწ), ასეთი დინამიკით ხასიათდებოდა: 
1763.5 დოლარი – 2006წ., 2314.6 დოლარი – 2007წ., 2921.1 დოლარი – 2008წ., 
2455.2 დოლარი – 2009წ., 2623.0 დოლარი – 2010წ., 3230.7 დოლარი – 2011წ., 
3523.4 დოლარი – 2012წ, 3596.6 დოლარი – 2013წ., 3681 დოლარი – 2014წ., 
3 789 დოლარი (მსოფლიო ბანკის მონაცემებით – 4160 დოლარი) – 2015წ., 3852 
დოლარი – 2016წ. [5]. 

ქვე ყა ნა ში არ სე ბულ მაკ რო ე კო ნო მი კურ ფონს კარ გად ახა სი ა თებს უმუ შევ-
რო ბის ნორ მაც. უსაფ რთხო ე ბის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის მი ხედ ვით უმუ-
შევ რო ბის ნორ მა 5-6%-ი ა. სა ქარ თვე ლოს სტა ტის ტი კის ეროვ ნუ ლი სამ სა ხუ რის 
მო ნა ცე მე ბის მი ხედ ვით 2012 წელს, რო დე საც სა ქარ თვე ლო ში ახა ლი ხე ლი სუფ-
ლე ბა მო ვი და, უმუ შე ვა რი იყო 305 100 კა ცი და უმუ შევ რო ბის დო ნე შე ად გენ და 
15%-ს. 2013 წელს კი სა ქარ თვე ლო ში უმუ შევ რო ბის დო ნე გა უ ტოლ და 14,6%-ს, 
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ხო ლო უმუ შე ვარ თა რა ო დე ნო ბა-291 800 კაცს. 2014 წელს უმუ შევ რო ბის დო ნე წი-
ნა წელ თან შედ რე ბით 12,4%-მდე შემ ცირ და და უმუ შე ვარ თა რა ო დე ნო ბამ შე ად-
გი ნა 246 000 კა ცი, ხო ლო 2015 წელს უმუ შევ რო ბის დო ნე 12%-მდე შემ ცირ და და 
უმუ შე ვარ თა რა ო დე ნო ბამ შე ად გი ნა 241 600 კა ცი, 2016 წელს კი უმუ შევ რო ბის 
დო ნე 11,8 %-მდე შემ ცირ და და უმუ შე ვარ თა რა ო დე ნო ბამ შე ად გი ნა 241 000 კა ცი, 
[5]. ე.ი. სა ა ნა ლი ზო პე რი ოდ ში უმუ შე ვარ თა რა ო დე ნო ბა შემ ცირ და 64 100 კა ცით, 
ანუ 21%-ით. თუმ ცა, სა ქარ თვე ლო ში უმუ შევ რო ბის დო ნე ჯერ კი დევ და ახ ლო ე ბით 
ორ ჯერ მე ტია უმუ შევ რო ბის უსაფ რთხო ე ბის ნორ მა ზე. ეს კი ზრდის ფაქ ტობ რი ვი 
მშპ-ის პო ტენ ცი უ რი მშპ-დან ჩა მორ ჩე ნას, უმუ შევ რო ბას, სი ღა რი ბე სა და სი ღა-
ტა კეს. 

ხაზ გა სას მე ლია ისიც, რომ უმუ შევ რო ბის მთლი ა ნად აღ მოფ ხვრა თვით 
ქვეყ ნის თვის არა ხელ საყ რე ლი ა, რად გა ნაც უმუ შე ვარ თა გარ კვე უ ლი არ მია ყო-
ველ თვის აი ძუ ლებს მო მუშ ვე პერ სო ნალს მა ღალ დო ნე ზე შე ას რუ ლოს თა ვი სი 
სა მუ შა ო, რა თა მი სი ად გი ლი უმუ შე ვარ მა არ და ი კა ვოს; უმუ შევ რო ბა დამ ქი რა-
ვე ბელს სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს არ ჩე ვა ნი გა ა კე თოს და სა ქი რა ვებ ლე ბი დან; უმუ-
შევ რო ბის აღ მოფ ხვრა, ანუ სრუ ლი და საქ მე ბა წა ა ხა ლი სებს ინ ფლა ცი ას და სხვ.

სა ქარ თვე ლო ში, ბო ლო ოც და ხუ თი წლის გან მავ ლო ბა ში, საბ ჭო თა ბაზ რის და-
კარ გვი სა და პოს ტსო ცი ა ლის ტუ რი გარ დაქ მნე ბი სას ადა მი ან თა ერ თმა ნა წილ მა და-
კარ გა არა მხო ლოდ სა მუ შა ო, არა მედ პრო ფე სი ა, სპე ცი ა ლო ბა და კვა ლი ფი კა ცი აც. 
ე. ი. სა ჭი როა შრო მის ბა ზარ ზე არ სე ბუ ლი მოთხ ოვ ნის შე სა ბა მი სად მა თი პრო ფე სი-
უ ლი მომ ზა დე ბა, გა დამ ზა დე ბა, კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბა, დატ რე ნინ გე ბა და სხვა. 
ნურც იმას და ვი ვიწყ ებთ, რომ გან ვი თა რე ბულ, დი ნა მი კურ ქვეყ ნებ ში ადა მი ა ნე ბი 
თა ვი ან თი შრო მით ბი ოგ რა ფი ის მან ძილ ზე სულ ცო ტა სამ ჯერ იც ვლი ან პრო ფე სი ას 
და იმაღ ლე ბენ კვა ლი ფი კა ცი ას. უმუ შევ რო ბის შემ ცი რე ბა ში ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა-
ნი ა, ასე ვე, სა მუ შა ოს მიმ ცემ თა გან თა ვი სუფ ლე ბა ბი უ როკ რა ტი უ ლი მარ წუ ხე ბი სა-
გან, რად გა ნაც დამ ქი რა ვებ ლებ ზე ზი ა ნის მი ყე ნე ბით ვვნებთ სა მუ შა ოს მა ძი ებ ლებ-
საც. ამას თან, სა ჭი როა არა უბ რა ლოდ და საქ მე ბა, არა მედ ეფექ ტი ა ნი და საქ მე ბა, 
რა თა კო რუფ ცი ას, ჩრდი ლო ვან ეკო ნო მი კას და სი ღა რი ბეს სა ფუძ ვე ლი გა მო ე ცა-
ლოს. აშ შ-ი პრო დუქ ცი ი სა და მომ სა ხუ რე ბის ხა რის ხი მა ღა ლია იმი ტომ, რომ იქ 
მუ ში დან დაწყ ე ბუ ლი, მე ნე ჯე რით დამ თავ რე ბუ ლი, ყვე ლა ექ ვემ დე ბა რე ბა უწყ ვეტ 
გა ნათ ლე ბას. შე სა ბა მი სად, სა ქარ თვე ლო ში უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბა ორ გა ნუ ლად 
უნ და ერ წყმო დეს უმაღ ლე სამ დე და უმაღ ლე სის შემ დგო მი გა ნათ ლე ბის სა ფე-
ხუ რებს და ერ თი ა ნი სის ტე მის ორ გა ნულ შე მად გე ნელ ნა წილს შე ად გენ დეს. 

ცნობილია, რომ საქართველო ესწრაფვის გლობალურ და რეგიონულ 
ეკონომიკაში დაბალანსებულ ინტეგრაციას. ცალსახაა ისიც, რომ საქართველოს 
სტრატეგიული ორიენტირია ევროკავშირთან ინტეგრაცია. ევროკავშირთან 
საქართველოს ინტეგრაცია კი გულისხმობს არა ტერიტორიული, არამედ სოციალურ-
ეკონომიკური განვითარების დონის, ცხოვრების სტანდარტებისა და ფასეულობების 
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(დემოკრატიული, საკანონმდებლო, კულტურული, საგანმანათლებლო და სხვა) 
მიხედვით დაახლოებას, ანუ ევროპეიზაციას [6,გვ.127]. 

სწორედ ამიტომ, ბუნებრივად ისმის კითხვა – როგორ დგას ევროკავშირსა 
და მის ეკონომიკურად ყველაზე სუსტ ქვეყნებთან საქართველოს ეკონომიკური 
განვითარების დონით დაახლოების საკითხი? 

ევროკავშირის საშუალო მაჩვენებელს (მოსახლეობის ერთ სულზე რეალური მშპ 
32000 დოლარი) საქართველო ჩამორჩება დაახლოებით 7,7 ჯერ; ევროკავშირთან 
კონვერგენციულ კრიტერუმს, ანუ განვითარებული ქვეყნის მინიმალურ 
კრიტერიუმს (მოსახლეობის ერთ სულზე მშპ 12476 დოლარი) - დაახლოებით 
სამჯერ. ევროკავშირის ეკონომიკურად ყველაზე სუსტი ქვეყნის, ბულგარეთის 
20014 წლის შესაბამის მაჩვენებელს (მოსახლეობის ერთ სულზე რეალური მშპ 
7530 დოლარი) – დაახლოებით 1,7-ჯერ [8, გვ.84]. 

მაშასადამე, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო ტერიტორიულად 
მნიშვნელოვნად დაუახლოვდა ევროკავშირს (განსაკუთრებით ბოლო გაფართოების 
შემდეგ, როდესაც მასში გაწევრიანდა რუმინეთი და ბულგარეთი) და 2014 წლის 
27 ივნისს მასთან გაფორმდა ასოცირების შეთანხმება, ეკონომიკური განვითარების 
დონით მას მაინც საგრძნობლად ჩამორჩება.

ისმის მორიგი კითხვა – საქართველოს, აღნიშნული ჩამორჩენის დაძ-
ლევისთვის, ანუ ცხოვრების ცივილიზებულ დონეზე გასვლისთვის, რამდენი 
დრო დასჭირდება? - 

ეს დრო დამოკიდებულია საქართველოს ეკონომიკის მოძრაობის 
`სიჩქარეზე~, ანუ ზრდის ტემპზე. როგორ გავარკვიოთ მოსახლეობის ერთ 
სულზე საშუალო შემოსავალი რა პერიოდის განმავლობაში გაორმაგდება? 
ამისათვის ეკონომიკურ მეცნიერებაში არსებობს ე.წ. ~70-ის წესი~, რომლის 
თანახმად, თუ რაიმე ცვლადი წელიწადში X%-ით იზრდება, მაშინ ეს ცვლადი 
ორმაგდება დაახლოებით 70/X წელიწადში. მაგალითად, თუ საქართველოში 
ეკონომიკა საშუალოდ 7%-ით იზრდება, მაშინ საშუალო შემოსავალი გაორმაგდება 
70/7=10 წელიწადში. ეკონომიკურ თეორიაში ფართოდ ცნობილი `70-ის~ წესის 
გამოყენებით, თუ ამოვალთ ჩვენი ქვეყნის ბოლო ოცდახუთი წლისთვის 
დამახასიათებელი საშუალო ეკონომიკური ზრდის 3,3%-იანი მაჩვენებლიდან, 
მაშინ ევროკავშირის საშუალო მაჩვენებელს საქართველო მიაღწევს 69 წელიწადში. 
გაანგარიშების სიმარტივისთვის 4160 დოლარი დავამრგვალოთ 4000 დოლარად, 
ხოლო საშუალო ეკონომიკური ზრდის 3,3%-3%-ად. ეკონომიკის 3%-ით ზრდის 
შემთხვევაში 4000 დოლარის მშპ-ის გაორმაგებას, ანუ მშპ-ის 8 000 დოლარამდე 
გაზრდას დასჭირდება 70/3=23 წელი; 8 000 დოლარის მშპ-ის გაორმაგებას, 
ანუ მშპ-ის 16 000 დოლარამდე გაზრდას დ 23 წელი; 16 000 დოლარის მშპ-ის 
გაორმაგებას, ანუ მშპ-ის 32 000 აშშ დოლარამდე გაზრდას კვლავ -23 წელი. 
საბოლოო ანგარიშით, ევროკავშირის საშუალო მაჩვენებელს (მოსახლეობის 
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ერთ სულზე მშპ 32000 დოლარი) საქართველო მიაღწევს 69 წელიწადში. იგივე 
პრინციპით, ევროკავშირთან კონვერგენციულ კრიტერიუმს, ანუ განვითარებული 
ქვეყნის მინიმალურ კრიტერიuმს (მოსახლეობის ერთ სულზე 12 476 დოლარი) 
საქართველო მიაღწევს დაახლოებით 30 წელიწადში, ხოლო ბულგარეთის 20014 
წლის შესაბამის მაჩვენებელს (მოსახლეობის ერთ სულზე მშპ 7530 დოლარი) დ 
დაახლოებით 13 წელიწადში. 

ჩვე ნი აზ რით, სა ქარ თვე ლოს პერ სპექ ტი ვის შე სა ხებ რე ა ლუ რი სუ რა თის მი-
ღე ბის თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნია გა ვით ვა ლის წი ნოთ მხა რე ე ბის ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა-
რე ბის არამ ხო ლოდ სას ტარ ტო მდგო მა რე ო ბა, არა მედ მა თი ეკო ნო მი კუ რი ზრდის 
თი თო ე უ ლი პრო ცენ ტის `ხვედ რი თი წო ნა~ და მო სახ ლე ო ბის ზრდის ტემ პიც, რო-
მე ლიც გან ვი თა რე ბა დი ქვეყ ნის კვა ლო ბა ზე, რო გორც ით ქვა, სა ქარ თვე ლო ში და-
ბა ლი ა. ამ გვა რი მიდ გო მით, თუ ამო ვალთ იქი დან, რომ სა ქარ თვე ლო ში 2015 წელს 
რე ა ლუ რი მშპ მო სახ ლე ო ბის ერთ სულ ზე 4160 ამე რი კუ ლი დო ლა რია და ეკო ნო მი-
კუ რი ზრდა 1990-2015 წლებ ში სა შუ ა ლოდ 3,3%, ხო ლო ევ რო პის ერ თ-ერთ გან ვი-
თა რე ბულ ქვე ყა ნა ში, გერ მა ნი ა ში კი, შე სა ბა მი სი მაჩ ვე ნებ ლე ბი ტო ლია 44 000 დო-
ლა რი სა და 2%-ის. მა შინ, სხვა თა ნა ბარ პი რო ბებ ში, სა ქარ თვე ლო ში მშპ მო სახ ლე-
ო ბის ერთ სულ ზე წე ლი წად ში 125 დო ლა რით გა იზ რდე ბა, ხო ლო გერ მა ნი ა ში – 880 
დო ლა რით. აქე დან გა მომ დი ნა რე, წლი უ რი 3,3%-ი ა ნი ეკო ნო მი კუ რი ზრდით 
სა ქარ თვე ლო არამ ხო ლოდ ვერ და ე წე ვა გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებს, არა მედ ეკო-
ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის თვალ საზ რი სი თაც კი და შორ დე ბა მათ და დარ ჩე ბა ჩა-
მორ ჩე ნი ლი ქვეყ ნე ბის რი გებ ში. 

ამ გვა რად, სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ო ბის ცხოვ რე ბის დო ნის სის ტე მა ტუ რი 
ამაღ ლე ბი სა და გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბი სა გან ჩა მორ ჩე ნის დაძ ლე ვის თვის 
აუ ცი ლე ბე ლია არა ბო ლო ოც და ხუ თი წლი სათ ვის და მა ხა სი ა თე ბე ლი ეკო ნო მი-
კის სა შუ ა ლოწ ლი უ რი 3,3%-ით ზრდა, არა მედ, სა გა რეო სა ვაჭ რო -ე კო ნო მი კუ-
რი ვექ ტო რე ბის ქვეყ ნობ რი ვი (სა ბაზ რო), სა სა ქონ ლო სტრუქ ტუ რის და უცხ ო-
უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის დი ვერ სი ფი კა ცი ის სა ფუძ ველ ზე გა ცი ლე ბით მა ღა ლი, 7 და 
მე ტი პრო ცენ ტუ ლი მაჩ ვე ნებ ლით სტა ბი ლუ რი და გრძელ ვა დი ა ნი ზრდა. ასეთ 
შემ თხვე ვა ში მო სახ ლე ო ბის სა შუ ა ლო შე მო სა ვა ლი ყო ველ ათ წე ლი წად ში გა ორ მაგ-
დე ბა. შე სა ბა მი სად, სხვა თა ნა ბარ პი რო ბებ ში, სა ქარ თვე ლო ევ რო კავ ში რის სა შუ ა-
ლო მაჩ ვე ნე ბელს (მო სახ ლე ო ბის ერთ სულ ზე მშპ 32000 აშშ დო ლა რი) და უ ახ ლოვ-
დე ბა 30 წე ლი წად ში, ევ რო კავ შირ თან კონ ვერ გენ ცი ულ კრი ტე რი უმს, ანუ გან ვი თა-
რე ბუ ლი ქვეყ ნის მი ნი მა ლურ კრი ტე რი უმს (მო სახ ლე ო ბის ერთ სულ ზე რე ა ლუ რი 
მშპ 12 476 დო ლა რი) – 15 წე ლი წად ში და ევ რო კავ ში რის ეკო ნო მი კუ რად ყვე ლა ზე 
ჩა მორ ჩე ნი ლი ქვეყ ნის, ბულ გა რე თის 2014 წლის შე სა ბა მის მაჩ ვე ნე ბელს (მო სახ ლე-
ო ბის ერთ სულ ზე რე ა ლუ რი მშპ 7530 დო ლა რი) – 7 წე ლი წად ში.

ჩვე ნი აზ რით, შე მო თა ვა ზე ბუ ლი 7-პრო ცენ ტი ა ნი ტემ პით ეკო ნო მი კის ზრდა 
სავ სე ბით რე ა ლუ რია სა შუ ა ლო და გრძელ ვა დი ან პერ სპექ ტი ვა ში, ჯერ ერ თი, იმი-
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ტომ რომ არ სე ბობს ამის პრქტი კა. მა გა ლი თად, ოთხ ჯე რა დი ვარ დნის შემ დეგ, 1996-
1997 წლებ ში მო ხერ ხდა 11%-ი ა ნი ზრდა. ასე ვე, 2003-2007 წლებ ში სა ქარ თვე ლოს 
ეკო ნო მი კა სა შუ ა ლოდ 10,1%-ით იზ რდე ბო და: 8,6% – 2003წ; 8,4% – 2004წ; 12% 
– 2005წ; 9.4% – 2006წ; 12.3% – 2007წ. [53], და, მე ო რე, იმი ტომ, რომ არ სე-
ბობს სე რი ო ზუ ლი რე ზერ ვე ბი, კერ ძოდ: გა მო უ ყე ნე ბუ ლია ჰიდ რო ე ნერ გე ტი კუ ლი 
პო ტენ ცი ა ლის და ახ ლო ე ბით 75%, და უ მუ შა ვე ბე ლია სახ ნა ვი მი წე ბის დი დი ნა წი ლი, 
სოფ ლად გა სა ტა რე ბე ლი კო ო პე რი რე ბა, ინ დუს ტრი ა ლი ზა ცია და მო დერ ნი ზა ცია 
გაზ რდის მწარ მო ებ ლუ რო ბას და გა მო ან თა ვი სუფ ლებს შრო მით რე სურ სებს მომ-
სა ხუ რე ბის სფე რო სათ ვის, ასე ვე კვე ბი სა და მსუ ბუ ქი მრეწ ვე ლო ბი სათ ვის, რო მე-
ლიც სუს ტად არის წარ მოდ გე ნი ლი შრო მის სა ერ თა შო რი სო და ნა წი ლე ბა ში, დი დი 
პო ტენ ცი ა ლია სა წარ მოო მშე ნებ ლო ბა ში, ქვე ყა ნა ში ჯერ კი დევ მა ღა ლია უმუ შევ რო-
ბის ფაქ ტობ რი ვი ნორ მა და არა ე ფექ ტი ა ნია და საქ მე ბა, ჩა მო სა ყა ლი ბებ ლია მცი რე 
და სა შუ ა ლო ბიზ ნე სის დი ნა მი კუ რი გან ვი თა რე ბის გა რე მო, რაც და აჩ ქა რებს სა ქარ-
თვე ლოს ეკო ნო მი კის სტრუქ ტუ რუ ლი ადაპ ტა ცი ის პრო ცესს, ახა ლი სა წარ მო ე ბის 
ჩა მო ყა ლი ბე ბა- ფუნ ქცი ო ნი რე ბას, ეკო ნო მი კის ში და მოთხ ოვ ნა ზე რე ა გი რე ბას და 
შე ამ ცი რებს არა გო ნივ რულ იმ პორტს. ამას თან, პერ მა ნენ ტუ ლად იზ რდე ბა ბაზ რის 
მას შტა ბე ბი და სა გა რეო მოთხ ოვ ნა. სა ქარ თვე ლოს თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის შე თან-
ხმე ბა გა ფორ მე ბუ ლი აქვს ევ რო კავ შირ თან, ევ რო პის თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის ასო-
ცი ა ცი ას თან, თურ ქეთ თან, ჩი ნეთ სა და დსთ-ს ქვეყ ნებ თან. სა ქარ თვე ლო შე ღა ვა-
თი ა ნი სა ვაჭ რო რე ჟი მით სარ გებ ლობს, აგ რეთ ვე, ეკო ნო მი კუ რად გან ვი თა რე ბულ 
ისეთ სტრა ტე გი ულ ქვეყ ნებ თან, რო გო რი ცაა აშშ, კა ნა და, ია პო ნი ა. ქვე ყა ნა სარ-
გებ ლობს უპი რა ტე სი ხელ შეწყ ო ბის რე ჟი მით ვაჭ რო ბის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ის 
წევ რებ თან. ეს, სა ერ თო ჯამ ში, ორ მლრდ-ზე მე ტი მომ ხმა რებ ლის ბა ზა რი ა, რაც 
აყა ლი ბებს ვე ე ბერ თე ლა სა ბაზ რო პო ტენ ცი ალს, რომ ლის გო ნივ რუ ლი გა მო ყე ნე ბის 
შემ თხვე ვა ში საგ რძნობ ლად დაჩ ქარ დე ბა სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კუ რი ზრდა. ასე-
ვე, მნიშ ვნე ლო ვა ნია ე.წ. `დრო ის ყიდ ვა~ ანუ გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბის პო ზი ტი-
უ რი და ნე გა ტი უ რი გა მოც დი ლე ბის გო ნივ რუ ლი გა მო ყე ნე ბა, რო გორც ეს მოხ და, 
მა გა ლი თად, მო სახ ლე ო ბი თა და ტე რი ტო რი ით სა ქარ თვე ლო ზე გა ცი ლე ბით ისეთ 
პა ტა რა ქვეყ ნებ ში, რო გო რი ცა ა: ბალ ტი ი პი რე თის რეს პუბ ლი კე ბი, მალ ტა, კვიპ რო-
სი, ლუქ სემ ბურ გი და სხვა, რომ ლე ბიც უკ ვე ეზი არ ნენ ევ რო პულ მშვი დო ბას, სტა-
ბი ლუ რო ბას, ეკო ნო მი კურ გან ვი თა რე ბა სა და კე თილ დღე ო ბას.

ეკონომიკური ზრდის დაჩქარების ძირითადი პრიორიტეტები

არ სე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბის მი ხედ ვით, სა ქარ თვე ლოს ექ სპორ ტის ამ ჟა მინ დე ლი 
სტრუქ ტუ რა გარ კვე ულ წი ლად ასა ხავს ქვე ყა ნა ში შე ფარ დე ბი თი უპი რა ტე სო ბის 
მქო ნე დარ გებს. სწო რედ ამი ტომ, ზე მოხ სე ნე ბუ ლი ეკო ნო მი კუ რი ზრდის დაჩ ქა რე ბა 
შე საძ ლე ბე ლია სა ქარ თვე ლო ში გა მოვ ლე ნი ლი შე ფარ დე ბი თი უპი რა ტე სო ბის მქო ნე 
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შემ დეგ სექ ტო რებ ში: ჰიდ რო ე ნერ გე ტი კა, ტრან სპორ ტი რე ბა, უწი ნა რეს ყოვ ლი სა, 
ენერ გე ტი კუ ლი რე სურ სე ბი სა, აგ რეთ ვე – სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა, კვე ბი სა და მსუ ბუ ქი 
მრეწ ვე ლო ბა, არამ ხო ლოდ სა ბი ნა ო, არა მედ სა წარ მო თა მშე ნებ ლო ბაც, ტუ რიზ მი 
და ფი ნან სუ რი სექ ტო რი [9, გვ. 76.]. 

უფ რო კონ კრე ტუ ლად, სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კის ზრდის დაჩ ქა რე ბა ში 
ყვე ლა ზე მე ტი წვლი ლის შე ტა ნა შე უძ ლია შემ დეგ პრი ო რი ტე ტულ სექ ტო რებს: 

ჰიდ რო ე ნერ გე ტი კა. სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კის ზრდა დღეს პირ და პირ უკავ-
შირ დე ბა ინ დუს ტრი უ ლი წარ მო ე ბის შექ მნას, რაც, თა ვის მხრივ, ენერ გე ტი კის გან-
ვი თა რე ბას მო ითხ ოვს. წი ნა აღ მდეგ შემ თხვე ვა ში, სა ქარ თვე ლო დარ ჩე ბა ჩა მორ ჩე-
ნი ლი ქვე ყა ნა. ბო ლოდ რო ინ დე ლი კვლე ვე ბით სა ქარ თვე ლოს ჰიდ რო პო ტენ ცი ა ლი 
ათ ვი სე ბუ ლია და ახ ლო ე ბით 25 %-ით. ეს პრობ ლე მაც არის და გა მო უ ყე ნე ბე ლი 
შე საძ ლებ ლო ბაც. აი, ამ გა მო უ ყე ნე ბე ლი პო ტენ ცი ლის ამოქ მე დე ბა ხელს შე უწყ ობს 
ქვეყ ნის არამ ხო ლოდ ენერ გო და მო უ კი დებ ლო ბი სა და ენერ გო უ საფ რთხო ე ბის გაძ-
ლი ე რე ბას, არა მედ, ერ თი მხრივ, ელექ ტრო ე ნერ გი ის ექ სპორტს და, მე ო რე მხრივ, 
ამ ენერ გი ა ზე მო მუ შა ვე სა წარ მო ე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბას, მათ სა ში ნაო და სა გა რეო ბა-
ზარ ზე ორი ენ ტი რე ბას და ეკო ნო მი კურ ზრდას. 

სა ქარ თვე ლო ში ამ ჟა მად ელექ ტრო ე ნერ გი ის 75% იწარ მო ე ბა ჰიდ რო ე ლექ-
ტრო სად გუ რებ ზე, 20% თბო ე ლექ ტრო სად გუ რებ ზე კი 800 მლნ კვტ/სთ ელე ნერ-
გია შე მო დის რუ სე თი დან. ამო ცა ნა ისა ა, რომ იმ პორ ტუ ლი რუ სუ ლი ელე ნერ გი ა, 
რო მე ლიც ყო ველ წლი უ რად 5%-ით მა ტუ ლობს, ჩა ვა ნაც ვლოთ სა კუ თა რი ენერ გო-
რე სურ სე ბით. ამ მი მარ თუ ლე ბით გარ და ბან ში შენ დე ბა ორი თბო ე ლექ ტრო სად გუ-
რი, სა ი და ნაც 500-600 მგვტ ახალ სიმ ძლავ რე ებს მი ვი ღებთ. მაგ რამ ეს თბო ე ლექ-
ტრო სად გუ რე ბი მუ შა ობს გაზ ზე. გა ზი კი არ არის სა მა მუ ლო ენერ გო რე სურ სი. ამ 
მი მარ თე ბით სა ჭი როა გა ზის ალ ტერ ნა ტი ვე ბი და მა თი სწო რად შერ ჩე ვა. გა ზის 
რაც უფ რო მე ტი მილ სა დე ნი და წყა რო იქ ნე ბა (თურ ქმე ნე თი, ირა ნი, ყა ზა ხე თი, 
აზერ ბა ი ჯა ნი, რუ სე თი და სხვა), მით მა ღა ლი იქ ნე ბა დი ვერ სი ფი კა ცია და ნაკ-
ლე ბი – რის კე ბი. თუმ ცა, ყვე ლა მილ სა დე ნი და ყვე ლა წყა რო სან დო არ არის. 
აღ სა ნიშ ნა ვია ისიც, რომ სა ქარ თვე ლო რე გი ონ ში ერ თა დერ თი ქვე ყა ნა ა, რო მელ საც 
მი წის ქვე შა გაზ სა ცა ვი არ გა აჩ ნი ა, რაც მნიშ ვნე ლო ვან პრობ ლე მებს ქმნის გა ზის 
მო წო დე ბის და უ გეგ მა ვი შეწყ ვე ტის, აგ რეთ ვე, მო წო დე ბა სა და მოხ მა რე ბას შო რის 
არ სე ბუ ლი სე ზო ნუ რი დის ბა ლან სის გა მო. სწო რედ ამი ტომ, ხსე ნე ბუ ლი საფ რთხე-
ე ბი სა და რის კე ბის შემ ცი რე ბი სათ ვის მი ზან შე წო ნი ლია აშენ დეს მი წის ქვე შა გაზ სა-
ცა ვი, რომ ლის ტე ვა დო ბა იქ ნე ბა წლი უ რი მოხ მა რე ბის მი ნი მუმ 15%. გაზ სა ცა ვე ბი 
მსოფ ლი ოს ყვე ლა წამ ყვან ქვე ყა ნას გა აჩ ნი ა. სულ მსოფ ლი ო ში 635 გაზ სა ცა ვი ა. 
ამი ერ კავ კა სი ის რე გი ონ ში სა მი მი წის ქვე შა გაზ სა ცა ვია – ორი აზერ ბა ი ჯან ში და ერ-
თი- სომ ხეთ ში.

სა ქარ თვე ლო ში თან და თან იწყ ე ბა გა ნახ ლე ბა დი, ად გი ლობ რი ვი რე სურ სე ბის 
ათ ვი სე ბა და გა მო ყე ნე ბაც. ამას ადას ტუ რებს ქა ლაქ გორ ში 20 მგვტ სიმ ძლავ რის 
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ქა რის ელექ ტრო სად გუ რის მშე ნებ ლო ბა, რო მე ლიც ევ რო პის რე კონ სტრუქ ცი ი სა 
და გან ვი თა რე ბის ბან კის (EBRD) მხარ და ჭე რით შენ დე ბა. 150 მე გა ვა ტის სიმ ძლავ-
რის ნახ ში რის ქვე სად გუ რი, რომ ლის პრო ექ ტიც ტყი ბულ ში უნ და გან ხორ ცი ელ დეს. 
გარ და ამი სა, მზის გა მოს ხი ვე ბაც სა ქარ თვე ლო ში საკ მა ოდ მა ღა ლი ა: ბევრ რა ი ონ ში 
მზის ნა თე ბის წლი უ რი ხან გრძლი ვო ბა 250-დან 280 დღემ დე მერ ყე ობს. შე სა ბა მი-
სად, მზის ელექ ტრო სად გუ რის მშე ნებ ლო ბა ზეც არის მსჯე ლო ბა. თუმ ცა, ამ ეტაპ ზე, 
ჰიდ რო რე სურ სი ჩვე ნი ქვეყ ნის თვის მთა ვა რი იმე დია და მას მზის, ან ქა რის ენერ გია 
კონ კუ რენ ცი ას ვერ გა უ წევს [10].

სწო რედ ამი ტომ, ჩვე ნი აზ რით, სა ქარ თვე ლოს ენერ გო უ საფ რთხო ე ბის ძი-
რი თა დი წყა რო უნ და იყოს სა მა მუ ლო ჰიდ რო ე ნერ გორ სურ სი. სა ქარ თვე ლოს 
აქვს 63 ჰიდ რე ლექ ტრო სად გუ რი, რო მელ თა სიმ ძლავ რე ე ბი ძი რი თა დად ათ ვი სე ბუ-
ლი ა, ისი ნი მაქ სი მუმს გა მო ი მუ შა ვე ბენ. ამი ტომ, აუ ცი ე ლე ბე ლია მათ და ე მა ტოს ახა-
ლი ჰიდ რო ე ლექ ტრო სად გუ რე ბი. არ სე ბობს ორი ტი პის ჰიდ რო ე ლექ ტრო სად გუ რი: 
მდი ნა რის მო დი ნე ბა ზე მო მუ შა ვე და რე ზერ ვუ ა რი ა ნი. იმი სათ ვის, რომ ხსე ნე ბულ 
იმ პორტს და ვაღ წი ოთ თა ვი, სა ჭი რო ა: ერ თი თბო ე ლექ ტრო სად გუ რის მშე ნებ ლო ბის 
დას რუ ლე ბა და ახა ლი 230-500 მგვტი -ა ნი ახა ლი თბო ე ლექ ტრო სად გუ რის აშე ნე-
ბა. ასე ვე, სა ჭი როა აშენ დეს 1500-2000 მგვტი -ა ნი სიმ ძლავ რის მცი რე და სა შუ ა ლო 
მო დი ნე ბა ზე მო მუ შა ვე ჰიდ რო ე ლექ ტრო სად გუ რი, სა ი და ნაც ელექ ტრო ე ნეგ რგი-
ის მი ღე ბა მხო ლოდ სე ზო ნუ რად არის შე საძ ლე ბე ლი. უნ და აშენ დეს, ასე ვე, 1800 
მგვტი -ა ნი რე ზერ ვუ ა რი ა ნი სტრა ტე გი უ ლი პრო ექ ტე ბი: ხუ დონ ჰე სი, ნენ სკრა ჰე სი, 
ენ გუ რის კას კა დი, რომ ლე ბიც ჰიდ რო ე ნერ გი ას გა მო ი მუ შა ვე ბენ შე მოდ გო მა- ზამ-
თარ ში, მაგ რამ ყო ვე ლი ვე ამას წინ უნ და უს წრებ დეს ინ ფრას ტრუქ ტუ რის გან ვი-
თა რე ბა. ყო ვე ლი ვე ამის სა ფუძ ველ ზე, ელექ ტრო ე ნერ გი ის ტა რი ფებ მა (ფა სებ მა), 
ერ თი მხრივ, ხე ლი უნ და შე უწყ ოს ეკო ნო მი კურ გან ვი თა რე ბას და, მე ო რე მხრივ, 
შე ი ნარ ჩუ ნოს ქვე ყა ნა ში ჯან სა ღი სო ცი ა ლუ რი გა რე მო; 

სატ რან სპორ ტო ინ ფრას ტრუქ ტუ რა ტვირ თე ბი სა და ენერ გოპ რო დუქ ტე ბის 
გა და ად გი ლე ბი სათ ვის. აღ მო სავ ლეთ -და სავ ლეთ სა და ჩრდი ლო ეთ -სამ ხრეთს შო-
რის სა ქარ თვე ლოს ხელ საყ რე ლი გე ო პო ლი ტი კუ რი მდე ბა რე ო ბა, მი სი სა ერ თა შო-
რი სო სატ რან ზი ტო კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბი სა და ლო გის ტი კურ და სა ვაჭ რო ჰა ბად 
გა დაქ ცე ვის ერ თ-ერ თი ძი რი თა დი პი რო ბა ა. სწო რედ ამ პო ტენ ცი ა ლის რე ა ლი ზა ცი-
ი სა კენ არის მი მარ თუ ლი არ სე ბუ ლი და მშე ნე ბა რე სატ რან სპორ ტო ინ ფრას ტრუქ-
ტუ რა: ევ რო პა- კავ კა სი ა -ა ზი ას შო რის სატ რან სპორ ტო კო რი დო რი, ბა ქო- თბი ლი-
სი- ჯე ი ჰა ნის ნავ თობ სა დე ნი, ბა ქო- თბი ლი სი -ერ ზე რუ მის გაზ სა დე ნი, ევ რო პის ყა ზა-
ხეთ თან და ჩი ნეთ თან და მა კავ ში რე ბე ლი ყარ სი -ა ხალ ქა ლა ქი- თბი ლი სი- ბა ქოს სარ-
კი ნიგ ზო მა გის ტრა ლი, სა ავ ტო მო ბი ლო მა გის ტრა ლი. ასე ვე, ბა თუ მის, ფო თი სა და 
ანაკ ლი ის ღრმაწყ ლო ვა ნი პორ ტი, რომ ლის მშე ნებ ლო ბის დამ თავ რე ბა 2019 წლის-
თვის არის და გეგ მი ლი, რაც სა ქარ თვე ლოს სა ერ თა შო რი სო მნიშ ვნე ლო ბის ლო გის-
ტი კურ და სა ვაჭ რო ჰა ბად ჩა მო ა ყა ლი ბებს. ყო ვე ლი ვე ეს ხელს შე უწყ ობს სა ქარ-
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თვე ლოს სა ერ თა შო რი სო სატ რან ზი ტო ფუნ ქცი ის რე ა ლი ზე ბას, რე ექ სპორ ტის 
ახა ლი შე საძ ლებ ლო ე ბე ბის გა ჩე ნა სა და ექ სპორ ტზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი სა მა მუ-
ლო, თუ უცხ ო უ რი სა წარ მო ე ბის მშე ნებ ლო ბას. ეს, ერ თი მხრივ, გა მო ა ჯან სა-
ღებს სა ქარ თვე ლოს მძი მე სა ვაჭ რო ბა ლანსს და მე ო რე მხრივ, გაზ რდის და-
საქ მე ბას, შე მო სავ ლებ სა და კე თილ დღე ო ბას. ამ მიზ ნით, აუ ცი ლე ბე ლი ა, ასე ვე, 
ფარ თო რეკ ლა მა და ბრენ დი რე ბა, რომ სა ქარ თვე ლო რე გი ონ ში არის ღი ა, ყვე-
ლა ზე უსაფ რთხო, ეკო ნო მი უ რი და მოკ ლე გზა ევ რო პა სა და აზი ას, ჩრდი ლო-
ეთ სა და სამ ხრეთს შო რის. 

სწო რედ ამი ტომ, სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბა უნ და ეცა დოს უკეთ გა მო ი ყე ნოს 
ქვეყ ნის გე ოგ რა ფი უ ლი მდე ბა რე ო ბა, რა თა ეკო ნო მი კუ რი სარ გე ბე ლი მო უ ტა ნოს 
სა კუ თარ მო სახ ლე ო ბას. ამ მი მარ თე ბით მშე ნე ბა რე ანაკ ლი ის ღრმაწყ ლო ვა ნი პორ-
ტი ხელს შე უწყ ობს ერ თი ა ნი ეკო ნო მი კუ რი ინ ტე რე სე ბის მა ტა რე ბე ლი ბლო კის 
ჩა მო ყა ლი ბე ბას, რო მელ შიც თი თო ე უ ლი ქვე ყა ნა შეძ ლებს მე ტი სარ გე ბე ლი მო უ-
ტა ნოს სა კუ თარ მო სახ ლე ო ბას. მაგ რამ ამის თვის მათ აუ ცი ლებ ლად უნ და შექ მნან 
ერ თი ა ნი ინ ფრას ტრუქ ტუ რა, რა თა შეძ ლონ და ა კავ ში რონ ბაზ რე ბი და შე საძ ლე ბე-
ლი გახ დეს სა ქონ ლი სა და მომ სა ხუ რე ბის რე გი ო ნის ქვეყ ნებს შო რის თა ვი სუ ფა ლი 
გა და ად გი ლე ბა. ამე რი კუ ლი კომ პა ნი ე ბი ამ რე გი ონ ში შე ი ტა ნენ თა ნა მედ რო ვე ტექ-
ნო ლო გი ებს, სერ ვისს, სა თა ნა დო გა მოც დი ლე ბა სა და ცოდ ნას [11];

სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა და მას თან და კავ ში რე ბუ ლი კვე ბი სა და მსუ ბუ ქი მრეწ-
ვე ლო ბა. სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა მთა ვა რი მი მარ თუ ლე ბა ა, რო მე ლიც სა ჭი რო ებს გან-
ვი თა რე ბას სა ქარ თვე ლო ში იმი ტომ, რომ სა ქარ თვე ლო არის აგ რა რუ ლი ქვე ყა ნა. პა-
რა დოქ სი ა, რომ აგ რა რულ ქვე ყა ნა ში პრო დუქ ცი ის 85% იმ პორ ტი რე ბუ ლია და ამავ-
დრო უ ლად სახ ნა ვი მი წე ბის 40% არის და უ მუ შა ვე ბე ლი. ეს სე რი ო ზუ ლი ხარ ვე ზი ა, 
მაგ რამ ამავ დრო უ ლად სე რი ო ზუ ლი რე ზერ ვიც. აი, ამ რე ზერ ვე ბის ამოქ მე დე ბა 
და დარ გის გან ვი თა რე ბა უზ რუნ ველ ყოფს ქვეყ ნის სა სურ სა თო უსაფ რთხო ე ბას, რე-
გი ო ნებ ში შექ მნის სა მუ შაო ად გი ლებს, გაზ რდის დოვ ლათს, შე მო სავ ლებს და წა ა ხა-
ლი სებს მას თან და კავ ში რე ბუ ლი კვე ბი სა და მსუ ბუ ქი მრეწ ვე ლო ბის გან ვი თა რე ბას. 
მი უ ხედ ვად ბო ლო წლებ ში ამ დარ გის ბე ნე ფი ცი ა რებ ზე გა ცე მუ ლი 300 მლნ ლარ ზე 
მე ტი სუბ სი დი ე ბი სა და ათას ზე მე ტი შექ მნი ლი კო ო პე რა ტი ვი სა, დარგს შიგ ნით და 
ქვე დარ გობ რი ვი ჭრი ლით მა ინც შე იმ ჩნე ვა ასი მეტ რი უ ლო ბა და არა საკ მა რი სი ეფექ-
ტი ა ნო ბა. კერ ძოდ, 2015 წელს 2012 წელ თან შე და რე ბით მეცხ ო ვე ლე ო ბის ზრდის 
ტემ პი არის და ბა ლი, ხო ლო მემ ცე ნა რე ო ბა ში და მომ სა ხუ რე ბა ში უმ ნიშ ვნე ლო წინ-
სვლა ა, რაც, გარ კვე ულ წი ლად, იმით უნ და აიხ სნას, რომ სოფ ლად მომ სა ხუ რე ბის 
წი ლი ისე დაც მე ტად და ბა ლი ა, სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა შე და რე ბით ინერ ტუ ლია და 
და ბან დე ბუ ლი კა პი ტა ლის უკუ გე ბა დიდ დროს მო ითხ ოვს. აგ რეთ ვე იმით, რომ ად-
გი ლობ რი ვი ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბე ბი არც საკ მა რი სად გან ვი თა რე ბუ ლია და არც 
იმ მას შტა ბი სა ა, რომ ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი მოთხ ოვ ნა და აკ მა ყო ფი ლოს. სწო რედ 
ამი ტომ, ბაზ რის ძა ლი ან დი დი ნა წი ლი სწო რედ იმ პორ ტი რე ბულ ხორცს უჭი რავს 
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[12]. ამ ჟა მად Ⴐსა ქარ თვე ლო ში 1,745 მლნ ადა მი ა ნია და საქ მე ბუ ლი. აქე დან უმე ტე-
სო ბა, 888 ათა სი სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა შია და საქ მე ბუ ლი, 744 ათა სამ დე – მომ სა ხუ-
რე ბის სფე რო ში, ხო ლო 113 ათა სი – მრეწ ვე ლო ბა ში. ეს მა შინ, რო დე საც მსოფ ლიო 
მას შტა ბით, და საქ მე ბულ თა უმე ტე სო ბა მომ სა ხუ რე ბის სფე რო ში მუ შა ობს [13]. მა-
შა სა და მე, თუ სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა ში არ ამაღ ლდა შრო მის მწარ მო ებ ლუ რო ბა, არ 
გა მო თა ვი სუფ ლდა აქე დან სა მუ შაო ძა ლა სხვა დარ გე ბი სათ ვის, ვერ გან ვი თარ დე-
ბა მას თან და კავ ში რე ბუ ლი გა და მა მუ შა ვე ბე ლი, კვე ბის მრეწ ვე ლო ბა და მსუ ბუ ქი 
მრეწ ვე ლო ბა, სა დაც სამ რეწ ვე ლო პრო დუქ ცი ის 50-60% იწარ მო ე ბა სოფ ლის მე-
ურ ნე ო ბის მი ერ მი წო დე ბუ ლი ნედ ლე უ ლი სა და ნა ხე ვა ფაბ რი კა თე ბის სა ფუძ ველ ზე 
და სა დაც გა ბა ტო ნე ბუ ლია მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზ ნე სი. შე სა ბა მი სად, ვერ გან ვი-
თარ დე ბა ტუ რიზ მი და მომ სა ხუ რე ბის სხვა დარ გე ბიც. მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, ასე ვე, პერ-
სპექ ტი ვა ზე გათ ვლი ლი, სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის თი თო ე უ ლი დარ გის გან ვი თა რე ბის 
სტრა ტე გი ა. სა ქარ თვე ლო ში უნ და არ სე ბობ დეს სამ სა ხუ რი, რო მე ლიც მო ეხ მა რე ბა 
სა მა მუ ლო მე წარ მე ებს უცხ ო ურ ბაზ რებ ზე შეს ვლა სა და იქ დამ კვიდ რე ბა ში. Uსა ჭი-
როა წა ხა ლის დეს ის ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბე ბი და პრო დუქ ცი ა, რო მე ლიც უფ რო 
მოთხ ოვ ნა დია საზღ ვარ გა რე თის ბაზ რებ ზე;

ტუ რიზ მი. სა ქარ თვე ლოს ხელ საყ რე ლი გე ო პო ლი ტი კუ რი მდე ბა რე ო ბის, მდი-
და რი ბუ ნებ რივ -სო ცი ა ლურ -კულ ტუ რუ ლი რე სუს რე ბი სა და ქარ თველ თა სტუ მარ-
თმოყ ვა რე ო ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, ტუ რიზ მი ეროვ ნუ ლი მე ურ ნე ო ბის ერ თ-ერ თი 
(და არა ერ თა დერ თი!) პრი ო რი ტე ტუ ლი მი მარ თუ ლე ბა ა. ტუ რიზ მი ხელს უწყ ობს 
და საქ მე ბის დო ნის ზრდას, რად გა ნაც მას ში ერ თი სა მუ შაო ად გი ლის შექ მნა უშუ ა-
ლოდ მო მიჯ ნა ვე დარ გებ ში (ტრან სპორ ტი, მომ სა ხუ რე ბა, ვაჭ რო ბა და სხვა) ქმნის 
3 ახალ სა მუ შაო ად გილს; ტუ რიზ მი აჩ ქა რებს მრა ვა ლი მო მიჯ ნა ვე და არა მო მიჯ-
ნა ვე დარ გე ბის გან ვი თა რე ბას, ზრდის მშპ-ს, სა ვა ლუ ტო ნა კა დე ბის შე მო დი ნე ბას 
და სხვა. ხაზ გა სას მე ლი ა, რომ ქვე ყა ნა ში, სა დაც ტუ რიზ მი იმ პორ ტზეა და მო-
კი დე ბუ ლი, მი სი ეფექ ტი ა ნო ბა ერ თობ დბა ლი და სა რის კო ა. სწო რედ ამი ტომ 
სა ჭი როა ტუ რიზ მი სა ქარ თვე ლოს სოფ ლის მე ურ ნე ო ბამ უზ რუნ ველ ყოს და არა 
იმ პორ ტულ მა პრო დუქ ცი ამ. აღ სა ნიშ ნა ვია ისიც, რომ ტუ რის ტუ ლი პრო დუქ ტი არ 
არის პირ ვე ლა დი მოთხ ოვ ნის სა ქო ნე ლი. ტუ რის ტუ ლი მომ სა ხუ რე ბით სარ გებ ლო ბა 
შე უძ ლი ათ მხო ლოდ გარ კვე უ ლი შე მო სავ ლე ბის, და ნა ზო გე ბის მქო ნე ადა მი ა ნებს, 
რო მელ თაც ამავ დრო უ ლად აქვთ მზარ დი დრო ის ბი უ ჯე ტი და მოგ ზა უ რო ბის სურ-
ვი ლი (მო ტი ვი). ეს ტუ რიზმს უაღ რე სად მგრძნო ბი ა რეს ხდის პარ ტნი ორ ქვეყ ნებ ში 
ეკო ნო მი კუ რი მდგო მა რე ო ბის გა უ ა რე სე ბის მი მართ; 

ფი ნან სუ რი სექ ტო რი. ქარ თუ ლი ბიზ ნე სის ერ თ-ერ თი ნა თე ლი წერ ტი ლია სა-
ბან კო სექ ტო რი, რო მე ლიც ორ გა ნი ზე ბუ ლო ბის დო ნის მი ხედ ვით წინ უს წრებს ეკო-
ნო მი კის სხვა სექ ტო რებს. ეს გა ნა პი რო ბა სა ბან კო სის ტე მის ორ ბუ ნე ბოვ ნე ბამ. ერ-
თი მხრივ, ის არის ეროვ ნუ ლი ეკო ნო მი კუ რი სის ტე მის და, მე ო რე მხრივ, მსოფ ლიო 
ფი ნან სუ რი სი ტე მის ნა წი ლი. სწო რედ ეს ორ ბუ ნე ბოვ ნე ბა აი ძუ ლებს მას გან ვი თარ-
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დეს უფ რო სწრა ფი ტემ პე ბით, და ნერ გოს სა ბან კო საქ მის გაძღ ო ლის, რე გუ ლი რე-
ბი სა და კონ ტრო ლის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბი. სწო რედ ამი ტომ, სა ქარ თვე-
ლო ში სა ბან კო სის ტე მა უნ და მოგ ვევ ლი ნოს მთე ლი ეკო ნო მი კის ლო კო მო ტი ვად, 
მან უნ და უზ რუნ ველ ყოს ეკო ნო მი კის სუ ბი ექ ტე ბი სათ ვის ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბის 
ხელ მი საწ ვდო მო ბა. სამ წუ ხა როდ, სა ქარ თვე ლოს ფი ნან სუ რი ბა ზა რი, ფაქ ტობ რი-
ვად, დგას ერთ ფეხ ზე. არის ბან კი და არ არის კა პი ტა ლის ბა ზა რი. ბან კებს არა 
აქვთ კონ კუ რენ ცია კა პი ტა ლის ბაზ რის მხრი დან. სწო რედ ამი ტომ, აუ ცი ლე ბე ლია 
ბან კო ცენ ტრის ტუ ლი სის ტე მი დან პო ლი ცენ ტრის ტულ სის ტე მა ზე გა დას ვლა, სა ჭი-
როა კრე დი ტის ალ ტერ ნა ტი ვე ბი, ანუ და ფი ნან სე ბის წყა რო ე ბის გამ რა ვალ ფე როვ-
ნე ბა: დაგ რო ვე ბი თი სა პენ სიო სის ტე მა; სა ფონ დო ბირ ჟა, რო მე ლიც თი თო ე ულ მო-
ქა ლა ქეს აქ ცი ე ბის შე ძე ნით სა შუ ა ლე ბას მის ცემს მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღოს სხვა კომ პა-
ნი ა ში; დე პო ზი ტე ბის დაზღ ვე ვის სის ტე მა; ექ სპორ ტის დაკ რე დი ტე ბა; ვენ ჩე რუ ლი 
კა პი ტა ლი და სა ინ ვეს ტი ციო ფონ დე ბი; ფერ მერ თა ერ თი ნა წი ლის მი წის ნაკ ვე თე ბის 
და რე გის ტრი რე ბა, რა თა მა თი ბან კში უზ რუნ ველ ყო ფის სა შუ ა ლე ბად ჩა დე ბით შე-
საძ ლე ბე ლი გახ დეს კრე დი ტის აღე ბა; ლი ზინ გი; გრან ტი; ბიზ ნე სან გე ლო ზე ბი; ჯე-
რო ვან დო ნე ზე შეს რუ ლე ბუ ლი, კრე დი ტო რე ბი სა და ინ ვეს ტო რე ბი სათ ვის მიმ ზიდ-
ვე ლი მომ გე ბი ა ნი ბიზ ნეს -გეგ მა და სხვა. ვიტყ ვით იმა საც, რომ გა სუ ლი სა უ კუ ნის 
90-ი ან წლებ ში არ სე ბულ გა მოწ ვე ვებ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი, მოძ ვე ლე ბუ ლი ქარ-
თუ ლი სა ბან კო სის ტე მის მო დე ლი უნ და შე იც ვა ლოს ამ ჟა მინ დელ პრობ ლე მებ-
ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი სა ბან კო მო დე ლით. კერ ძოდ, მი ზან შე წო ნი ლია სა ბან კო 
სექ ტო რი, იმ პორ ტმას ტი მუ ლი რე ბე ლი სა მომ ხმა რებ ლო სეს ხი დან და ვა ლუ ტის 
კურ სი დან, გა და ერ თოს ეროვ ნუ ლი წარ მო ე ბის მას ტი მუ ლი რე ბელ სა წარ მოო 
ბიზ ნეს -სეს ხსა და ვა ლუ ტის კურ სზე, რაც ხელს შე უწყ ობს სა ქონ ლი სა და ფუ-
ლის ყიდ ვა- გა ყიდ ვის ბიზ ნე სი დან სა ქონ ლის წარ მო ე ბით მო გე ბის მი ღე ბის ბიზ-
ნეს ზე გა დას ვლას. 

ზე მოთ გან ხი ლუ ლი პრი ო რი ტე ტე ბი ის სექ ტო რე ბი ა, სა დაც შე ფარ დე ბი თი 
უპი რა ტე სო ბა უკ ვე გა მოკ ვე თი ლი ა. დრო თა ვი თა რე ბა ში, ახა ლი და გა ფარ თო ე ბუ-
ლი სა ბაზ რო მოთხ ოვ ნე ბის შე სა ბა მი სად, სა ვა რა უ დოდ, გა მოვ ლინ დე ბა ახა ლი სა ექ-
სპორ ტო შე ფარ დე ბი თი უპი რა ტე სო ბის მქო ნე დარ გე ბი და სა წარ მო ე ბიც, რო გორც 
ეს ხდე ბო და გან ვი თა რე ბით ჩვენ ზე წინ მდგომ ქვეყ ნებ ში. სა ქარ თვე ლოს სა გა რეო 
ბაზ რე ბის გე ოგ რა ფი უ ლი და სა სა ქონ ლო დი ვერ სი ფი კა ცია (გამ რა ვალ ფე როვ-
ნე ბა), ბა დებს ახალ ბიზ ნე სი დე ებს. სწო რედ ამი ტომ, კომ პა ნი ე ბი თუ დამ წყე ბი 
მე წარ მე ნი უნ და და აკ ვირ დნენ ახა ლი ბაზ რე ბის მომ ხმა რებ ლე ბის სა ჭი რო ე ბებს 
და პრობ ლე მებს და მა თი სა ჭი რო ე ბე ბი და პრობ ლე მე ბი სა კუ თა რი ბიზ ნე სის 
შე საძ ლებ ლო ბად აქ ცი ონ.



47

საქართველოს ეკონომიკური ზრდის დაჩქარების ობიექტური აუცილებლობა ...

* * *
და ბო ლოს, ის, რომ ჰიდ რო ე ნერ გე ტი კუ ლი პო ტენ ცი ა ლი არ არის გა მო ყე ნე-

ბუ ლი სრუ ლად; ის, რომ სახ ნა ვი მი წე ბის დი დი ნა წი ლი და უ მუ შა ვე ბე ლი ა; ის, რომ 
დი დია უმუ შევ რო ბა და არა ე ფექ ტი ა ნია და საქ მე ბა; ის, რომ კვე ბი სა და მსუ ბუ ქი 
მრეწ ვე ლო ბა ჯერ კი დევ სრუ ლად არ არის ჩაწ ნუ ლი შრო მის სარ თა შო რი სო და ნა-
წი ლე ბა ში; ის, რომ სა ხე ზეა სა ბი ნაო და არა სა წარ მოო მშე ნებ ლო ბა; ის, რომ შე საც-
ვლე ლია სა ბან კო სის ტე მის მო დე ლი და სხვა. ეს არის სე რი ო ზუ ლი პრობ ლე მა და 
ხარ ვე ზი. ახ ლა ამო ცა ნა ისა ა, რომ ყვე ლა ეს პრობ ლე მა შე საძ ლებ ლო ბად და ყვე ლა 
ეს ხარ ვე ზი რე ზერ ვად ვაქ ცი ოთ და ამის სა ფუძ ველ ზე და ვაჩ ქა როთ ქვეყ ნის ეკო-
ნო მი კუ რი ზრდა. ყო ვე ლი ვე ზე მოთ ქმუ ლი დან გა მომ დი ნა რე შე იძ ლე ბა და ვას კვნათ: 
ევ რო კავ შირ ში გა წევ რი ა ნე ბა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი სა ქარ თვე ლოს ერ თ-ერ თი ყვე ლა-
ზე მწვა ვე გა მოწ ვე ვაა ეკო ნო მი კუ რი ზრდა ანუ მშპ-ის მა ღა ლი ტემ პით, სტა ბი ლუ რი 
და გრძელ ვა დი ა ნი ზრდა და ნაზ რდი შე მო სავ ლის არა ე.წ. სა ყო ველ თა ო, არა მედ 
მიზ ნობ რი ვი, მი სა მარ თი ა ნი გა ნა წი ლე ბა. სხვაგ ვა რად, სა ჭი როა არა შე მო სავ ლე ბის 
გა ნა წი ლე ბა ზე, არა მედ შე მო სავ ლე ბის გა მო მუ შა ვე ბა სა და ზრდა ზე ორი ენ ტა ცი ა. 
ამის გა რე შე შე უძ ლე ბე ლია მო სახ ლე ო ბის თი თო ე ულ სულ ზე მოხ მა რე ბუ ლი სა ქონ-
ლი სა და მომ სა ხუ რე ბის მო ცუ ლო ბის ზრდა ანუ ცხოვ რე ბის დო ნის ამაღ ლე ბა, უმუ-
შევ რო ბის შემ ცი რე ბა, სი ღა ტა კის დაძ ლე ვა და სი ღა რი ბის შეზღ უდ ვა, ხა რის ხი ან 
გა ნათ ლე ბა სა და ჯან დაც ვა ზე ხელ მი საწ ვდო მო ბა, ინ ფრას ტრუქ ტუ რის ჯე როვ ნად 
გან ვი თა რე ბა, ახა ლი ბაზ რე ბის მოთხ ოვ ნე ბის შე სა ბა მი სად წარ მო ე ბის მო დერ ნი ზა-
ცია და შემ დგო მი გა ფარ თო ე ბა, თავ დაც ვი სუ ნა რი ა ნო ბის გან მტკი ცე ბა, გან ვი თა რე-
ბუ ლი ქვეყ ნე ბი სა გან ეკო ნო მი კუ რი ჩა მორ ჩე ნის დაძ ლე ვა და სა ქარ თვე ლოს ავ ტო-
რი ტე ტი სა და ცნო ბა დო ბის ამაღ ლე ბა. ყო ვე ლი ვე ეს ხელს შე უწყ ობს მო სახ ლე ო ბის 
სა ყო ველ თა ო, დი ფე რენ ცი ულ კე თილ დღე ო ბას და თი თო ე ულ მო ქა ლა ქე ში კა ნონ-
ზო მი ე რი სი ა მა ყი სა და ქვეყ ნი სად მი პატ რი ო ტიზ მის გრძნო ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბას.
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სტა ტი ა ში ნე ო ინ სტი ტუ ცი ო ნა ლიზ მის მე თო დო ლო გი ა ზე დაყ რდნო ბით, 
გა ა ნა ლი ზე ბუ ლია ფორ მა ლუ რი და არა ფორ მა ლუ რი ინ სტი ტუ ტე ბის თა ნა-
არ სე ბო ბის წი ნა აღ მდე გობ რი ვი ხა სი ა თი, არა ფორ მა ლუ რი ინ სტი ტუ ცი ო ნა-
ლი ზა ცი ის პრო ცე სის ლო გი კა და მი სი გავ ლე ნა ეკო ნო მი კურ და სო ცი ა ლურ 
გან ვი თა რე ბა ზე. დად გე ნი ლი ა, რომ `გარ ღვე ვა~ ფორ მა ლურ ინ სტი ტუ ცი ურ 
მო დელ სა და ელი ტე ბის რე ა ლურ პრაქ ტი კებს შო რის, გა ნა პი რო ბებს `ა რა-
ფორ მა ლიზ მის~ რო გორც `ინ სტი ტუ ცი უ რი ხა ფან გის წარ მო შო ბას~. ელი ტე-
ბის მი ერ ფორ მა ლუ რი ინ სტი ტუ ტე ბით მა ნი პუ ლი რე ბა, მა თი მო ნო პო ლია 
ფორ მა ლუ რი წე სე ბის შექ მნა სა და ინ ტერ პრე ტა ცი ა ზე კა ნო ნის შეს რუ ლე ბის 
კონ ტრო ლის სე ლექ ცი უ რო ბის სა ფუძ ვე ლი ა. 

არა ფორ მა ლუ რი ინ სტი ტუ ტე ბის ანა ლი ზი სად მი ჩვე ნი მიდ გო მა ეფუძ ნე-
ბა იმ თე ზისს, რომ მან კი ე რი არა ფორ მა ლუ რი ინ სტი ტუ ტე ბის გან მტკი ცე ბა 
წი ნას წარ გან ზრა ხულ ქმე დე ბა თა შე დე გი ა. ქარ თუ ლი `ა რა ფორ მა ლუ რო ბა~, 
რო გორც ქრო ნი კუ ლი, `ა რა საყ მაწ ვი ლო~ სე ნი, ერ თდრო უ ლად `კულ ტუ რუ ლი 
მემ კვიდ რე ო ბის~, `პოს ტტრავ მუ ლი სინ დრო მის~ და `ე ლი ტუ რი~ თვით ნე ბო ბის 
თა ვი სე ბურ სიმ ბი ო ზად წარ მოგ ვიდ გე ბა თა ვი სი მრა ვალ ფე რო ვა ნი გა მოვ ლი ნე-
ბით (ნე პო ტიზ მი, ფა ვო რი ტიზ მი, კრო ნიზ მი, ელი ტუ რი და სხვ.). 

ნაშ რომ ში პოს ტსაბ ჭო თა `ა რა ფორ მა ლიზ მის~ რეტ როს პექ ტუ ლი ანა ლი-
ზის სა ფუძ ველ ზე წა მო ყე ნე ბუ ლია არა ფორ მა ლუ რი ინ სტი ტუ ტე ბის `პო პუ ლა-
ცი ის~ `მემ კვიდ რე ო ბი თო ბის~ და `ცვა ლე ბა დო ბის~ ჰი პო თე ზა. ტრა დი ცი უ ლი 
არა ფორ მა ლუ რი ინ სტი ტუ ტე ბი, ერ თი მხრივ, შე ნარ ჩუნ დე ბა, მე ო რე მხრივ, 
`მუ ტა ცი ას~ გა ნიც დის, ტრან სფორ მირ დე ბა ახალ ფორ მებ ში. არა ფორ მა ლუ რი 
ინ სტი ტუ ცი ო ნა ლი ზა ცი ის ამ გვა რი სცე ნა რი გა ნა პი რო ბებს გა ნუ საზღ ვრე-

ekonomika da biznesi, 2017, 3,  gv. 49-72

ECONOMICS  AND  BUSINESS, 2017, 3,  pp. 49-72
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ლო ბის მა ღალ დო ნეს ეკო ნო მი კა ში და ნე გა ტი უ რი ინ სტი ტუ ცი უ რი მო ლო-
დი ნე ბის ფორ მი რე ბას, ეკო ნო მი კურ აგენ ტთა უნ დობ ლო ბას წეს თა ლე გი ტი-
მუ რი სის ტე მი სად მი. 

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: ელი ტა; ფორ მა ლუ რი წე სე ბი; არა ფორ მა ლუ რი 
ინ სტი ტუ ცი ო ნა ლი ზა ცი ა; ინ სტი ტუ ცი უ რი ̀ ხა ფან გი~; კულ ტუ რუ ლი დე ტერ-
მი ნიზ მი; ინ სტი ტუ ცი უ რი ტრან სფორ მა ცი ა. 

არა ფორ მა ლუ რი ინ სტი ტუ ტე ბის პრობ ლე მა უკა ნას კნელ ათ წლე უ ლებ ში პო-
ლი ტი კუ რი და ეკო ნო მი კუ რი მეც ნი ე რე ბის ერ თ-ერ თი პო პუ ლა რუ ლი სა დის კუ სიო 
თე მა ა. `ა რა ფორ მა ლუ რო ბა~, თა ვის თა ვად, ნე ბის მი ე რი სა ზო გა დო ე ბის იმა ნენ ტუ-
რი მა ხა სი ა თე ბე ლია [1, გვ. 6], მას შე იძ ლე ბა ჰქონ დეს სხვა დას ხვა შე დე გი ინ დი-
ვიდ თა ქცე ვა სა და ფორ მა ლურ ინ სტი ტუ ტებ ზე ზე მოქ მე დე ბის თვალ საზ რი სით [2, 
გვ. 728–730]. მაგ რამ, მკვლე ვარ თა ყუ რადღ ე ბის ცენ ტრში უფ რო ხში რად ხვდე ბა 
სწო რედ ის `კონ კუ რი რე ბა დი~ (competing) არა ფორ მა ლუ რი ინ სტი ტუ ტე ბი, რომ-
ლე ბიც არა მარ ტო ანაც ვლე ბენ ფორ მა ლურ წე სებს, არა მედ ნე გა ტი ურ ეფექ ტებ საც 
იწ ვე ვენ. კო რუფ ცი ა, კლი ენ ტე ლიზ მი, კლა ნუ რი პო ლი ტი კა, სა ხელ მწი ფო აპა რა ტის 
მი ერ სა მარ თლის სე ლექ ცი უ რი გა მო ყე ნე ბა ასე თი ნე გა ტი უ რი ეფექ ტე ბი ა, რაც 
სრუ ლი ად სა მარ თლი ა ნად ექ ვემ დე ბა რე ბა კრი ტი კას ლა თი ნუ რი ამე რი კი დან [3] 
ცენ ტრა ლურ აზი ამ დე [4]. ამ თვალ საზ რი სით, პოს ტსაბ ჭო თა სა ქარ თვე ლო შე იძ-
ლე ბა ჩა ით ვა ლოს არა ფორ მა ლუ რი ინ სტი ტუ ტე ბის ბა ტო ნო ბის თა ვი სე ბურ `ბუ ნებ-
რივ ექ სპე რი მენ ტად~, მრა ვალ რიცხ ო ვა ნი ნე გა ტი უ რი გა მოვ ლი ნე ბით პო ლი ტი კა ში, 
ეკო ნო მი კა სა და სა ზო გა დო ე ბა ში. საკ მა რი სია და ვა სა ხე ლოთ `კა ნო ნი ე რი ქურ დის~ 
ფე ნო მე ნი, პრი ვა ტი ზა ცი ის მა ნი პუ ლა ცი უ რი მე ქა ნიზ მე ბი, კერ ძო ბიზ ნე სის მი ტა ცე-
ბა, პარ ტი ე ბის და არ ჩევ ნე ბის გა უმ ჭვირ ვა ლე და ფი ნან სე ბა და სხვ.

`გარ ღვე ვა~ ფორ მა ლურ ინ სტი ტუ ცი ურ მო დელ სა და ელი ტე ბის რე ა ლურ 
პრაქ ტი კებს შო რის, და მა ხა სი ა თე ბე ლია პოს ტსაბ ჭო თა სივ რცის სა ხელ მწი ფო თა 
უმე ტე სო ბის თვის, სა დაც `დე მოკ რა ტი უ ლი და კონ სტი ტუ ცი უ რი `ფა სა დი~ ეხა მე ბა 
პრე ზი დენ ტის (ან ელი ტის სხვა წარ მო მად გენ ლის) პი რად ძა ლა უფ ლე ბას~. ინ სტი-
ტუ ტე ბის ასე თი სის ტე მის ჩა მო ყა ლი ბე ბის თა ვი სე ბუ რე ბა ისა ა, რომ ისი ნი აღ მო ცენ-
დე ბი ან არა სხვა დას ხვა პო ლი ტი კუ რი და სა ზო გა დო ებ რი ვი ძა ლე ბის კონ სენ სუ სის 
შე დე გად, არა მედ სი ტუ ა ცი ა ში, რო მელ საც შე იძ ლე ბა ეწო დოს `თა მა ში ნუ ლო ვა ნი 
ჯა მით~. ინ სტი ტუ ცი ო ნა ლი ზა ცი ის პრო ცე სი წა რი მარ თე ბა დი დი დაბ რკო ლე ბე ბით, 
რო დე საც თა მა შის წე სე ბი ყა ლიბ დე ბა მცი რე რიცხ ო ვა ნი პო ლი ტი კუ რი ძა ლე ბის ინ-
ტე რე სე ბის თვის. ვ. გელ მა ნის სიტყ ვე ბით, ხდე ბა `ფორ მა ლუ რი და არა ფორ მა ლუ რი 
ინ სტი ტუ ტე ბის კონ სტე ლა ცი ა, რო მე ლიც ძირს უთხ რის და, ფაქ ტობ რი ვად, ამა ხინ-
ჯებს დე მოკ რა ტი ის სა ფუძ ვლებს, სა მარ თლის უზე ნა ე სო ბას და ეფექ ტი ან პო ლი ტი-
კურ -ე კო ნო მი კურ მარ თვას~ [5, გვ. 7].
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ჩვენ ვვა რა უ დობთ, რომ ინ სტი ტუ ტე ბის (მათ შო რის არა ფორ მა ლუ რის) ფორ-
მი რე ბა ში მნიშ ვნე ლო ვან როლს ას რუ ლებ და და ას რუ ლებს ელი ტა, რომ არა ფორ მა-
ლუ რი ინ სტი ტუ ტე ბიც შე იძ ლე ბა შე იქ მნას და გან მტკიც დეს სა ხელ მწი ფოს და მი სი 
ცალ კე უ ლი წარ მო მად გენ ლე ბის მი ერ `მარ თვა დო ბის~ ამაღ ლე ბის ან კორ პო რა ტი-
უ ლი თუ პერ სო ნა ლუ რი მიზ ნე ბის მიღ წე ვი სათ ვის. მსგავ სი მოვ ლე ნე ბი ამ ცი რებს 
სა ზო გა დო ე ბის ნდო ბას ელი ტი სა და სა ხელ მწი ფო ინ სტი ტუ ტე ბი სად მი. არ სე ბუ ლი 
მდგო მა რე ო ბის თა ვი სე ბუ რე ბა და არა ფორ მა ლუ რი ას პექ ტია შე უ სა ბა მო ბა მმარ-
თვე ლი ფე ნის იე რარ ქი ა ში ფორ მა ლუ რად და კა ვე ბულ მდგო მა რე ო ბა სა და ცალ კე-
ულ აქ ტორ თა რე ა ლურ უფ ლე ბა მო სი ლე ბებ სა და პო ლი ტი კურ წო ნას შო რის. არა-
ფორ მა ლუ რი ინ სტი ტუ ცი ო ნა ლი ზა ცია და მა ხა სი ა თე ბე ლი ა, აგ რეთ ვე, ელი ტე ბის 
კვლავ წარ მო ე ბის მე ქა ნიზ მის თვი საც. სა პა სუ ხის მგებ ლო პოს ტებ ზე კან დი დატ თა 
შერ ჩე ვა ში დო მი ნი რებს პერ სო ნი ფი ცი რე ბუ ლი პრაქ ტი კა და არა ფორ მა ლუ რი ურ-
თი ერ თო ბე ბი. 

პოს ტსაბ ჭო თა `ა რა ფორ მა ლუ რო ბის~ პრე ვა ლი რე ბის აშ კა რა სუ რა თის მი უ ხე-
და ვად, მი სი თე ო რი უ ლი ანა ლი ზი გარ კვე ულ ფუნ და მენ ტურ პრობ ლე მებს აწყ დე ბა: 
რამ დე ნად ეფექ ტი ა ნია არა ფორ მა ლუ რი ინ სტი ტუ ტე ბის ანა ლი ზის არ სე ბუ ლი ინ-
სტრუ მენ ტე ბი შე მეც ნე ბი თი სა შუ ა ლე ბე ბის თვალ საზ რი სით? რა მი ზე ზე ბი გა ნა პი-
რო ბებს არა ფორ მა ლუ რი ინ სტი ტუ ტე ბის პრე ვა ლი რე ბას თა ნა მედ რო ვე სა ქარ თვე-
ლო ში? რო გო რია პოს ტსაბ ჭო თა `ა რა ფორ მა ლუ რო ბის~ გე ნე ზი სი? არ სე ბობს თუ 
არა მი სი ნე გა ტი უ რი შე დე გე ბის დაძ ლე ვის გზე ბი? - პა სუ ხე ბი ამ კითხ ვებ ზე არც 
ისე ცხა დი ა. 

ფორ მა ლუ რი და არა ფორ მა ლუ რი ინ სტი ტუ ტე ბი: თა ნა არ სე ბო ბის 
წი ნა აღ მდე გობ რი ვი ხა სი ა თი

ინ სტი ტუ ცი უ რი მიდ გო მით, პო ლი ტი კურ პრო ცეს ში ინ სტი ტუ ტე ბი არ არის 
ნე იტ რა ლუ რი ტრან სლა ტო რი და აგ რე გა ცი ის მე ქა ნიზ მი. ინ სტი ტუ ტე ბის შექ მნის 
წე სე ბი გან საზღ ვრავს პო ლი ტი კუ რი ინ ტე რე სე ბის შე ფარ დე ბით ძა ლას და კონ კუ-
რენ ცი ას. ქცე ვი თი (უ ტი ლი ტა რუ ლი) ვერ სი ის გან გან სხვა ვე ბით, რო მე ლიც პო ლი-
ტი კუ რი წო ნას წო რო ბის სპონ ტა ნუ რად მიღ წე ვას ვა რა უ დობს (და ახ ლო ე ბით ისე ვე, რო-
გორც ნე ოკ ლა სი კურ ეკო ნო მი კურ თე ო რი ა ში - ზო გა დი წო ნას წო რო ბა), ინ სტი ტუ ცი უ რი 
თე ო რია პო ლი ტი კურ ბა ზარ ზე წო ნას წო რო ბას გა ნი ხი ლავს რო გორც ადა მი ა ნუ რი ნე ბის 
არ ტე ფაქტს. ინ სტი ტუ ტებს შე უძ ლია წო ნას წო რო ბის (ან წო ნას წო რო ბის პრობ ლე მე ბის) 
გე ნე რი რე ბა პო ლი ტი კურ ბაზ რებ ზე და გავ ლე ნას ახ დე ნენ პო ლი ტი კურ შე დე გებ ზე. ჯ. 
მარ ჩის და ი. ოლ სე ნის სიტყ ვე ბით, `ა და მი ა ნის ქმე დე ბე ბი, სო ცი ა ლუ რი კონ ტექ სტი და 
ინ სტი ტუ ტე ბი საკ მა ოდ რთუ ლად ურ თი ერ თქმე დე ბენ ერ თმა ნეთ თან და ურ თი ერ თქმე-
დე ბა თა ეს კომ პლექ სი გავ ლე ნას ახ დენს პო ლი ტი კურ ცხოვ რე ბა ზე~ [6, გვ. 742].
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რო გორც დ. ნორ ტი აღ ნიშ ნავს, `მე სა მე სამ ყა როს~ ბევრ ქვე ყა ნა ში ...პო ლი ტი-
კურ და ეკო ნო მი კურ ხელ მძღვა ნე ლებს შე საძ ლებ ლო ბა თა შე რე უ ლი ნაკ რე ბი აქვთ, 
მაგ რამ ეს შე საძ ლებ ლო ბე ბი დიდ წი ლად წა ა ხა ლი სებს უფ რო გა და მა ნა წი ლე ბელ 
საქ მი ა ნო ბას, ვიდ რე მა ტე რი ა ლუ რი დოვ ლა თის წარ მო ე ბას, უფ რო მო ნო პო ლი ე ბის, 
ვიდ რე კონ კუ რენ ტუ ლი გა რე მოს ფორ მი რე ბას და უფ რო ზღუ დავს, ვიდ რე აფარ-
თო ებს არ ჩე ვანს. ამ ინ სტი ტუ ცი ურ ჩარ ჩო ებ ში გან ვი თა რე ბა დი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი 
უფ რო ეფექ ტი ა ნი ხდე ბა, მაგ რამ ეფექ ტი ა ნი სა ზო გა დო ე ბის სა ერ თო პრო დუქ ტი-
უ ლო ბის შემ ცი რე ბა სა და ისე თი სა ბა ზო ინ სტი ტუ ცი უ რი სტრუქ ტუ რის გან ვი თა-
რე ბა ში, რო მე ლიც კი დევ უფ რო ნაკ ლე ბად კე თილ სა სურ ვე ლია პრო დუქ ტი უ ლი 
საქ მი ა ნო ბის თვის. გან ვი თა რე ბის ასე თი ტრა ექ ტო რია შე იძ ლე ბა ხან გრძლი ვი და 
მყა რი იყოს, რად გან `მსგავს ეკო ნო მი კებ ში პო ლი ტი კუ რი და ეკო ნო მი კუ რი ბაზ რე-
ბის ტრან საქ ცი უ რი ხარ ჯე ბი, `აქ ტორ თა~ აღ ქმა ში გა ბა ტო ნე ბულ სუ ბი ექ ტურ მო-
დე ლებ თან ერ თად, ხელს არ უწყ ობს ამ სა ზო გა დო ე ბე ბის თან და თა ნო ბით წინ სვლას 
უფ რო ეფექ ტი ა ნი შე დე გე ბის კენ~ [7, გვ. 25].

დ. ნორ ტის მი ხედ ვით, `ის, რომ არა ფორ მა ლუ რი შეზღ უდ ვე ბი მნიშ ვნე ლო ვა-
ნია თა ვის თა ვად (და არა რო გორც და მა ტე ბა ფორ მა ლუ რი წე სე ბი სად მი) აშ კა რაა 
იქი დან, რომ ერ თსა და იმა ვე ფორ მა ლურ წე სებს და /ან კონ სტი ტუ ცი ებს სხვა დას-
ხვა სა ზო გა დო ე ბა ში სხვა დას ხვა გა მოვ ლი ნე ბე ბი აქვს. დის კრე ტულ ინ სტი ტუ ცი ურ 
ცვლი ლე ბებს, მა გა ლი თად, რე ვო ლუ ცი ებს ან სამ ხედ რო დაპყ რო ბებს, უდა ვოდ, მო-
აქვს ფორ მა ლუ რი წე სე ბის ახა ლი სის ტე მე ბი. მაგ რამ, სა ინ ტე რე სო ა... რომ სა ზო გა-
დო ე ბე ბი შე უ პოვ რად ინარ ჩუ ნე ბენ ძველ ელე მენ ტებს: ია პო ნუ რი კულ ტუ რა გა დარ-
ჩა ამე რი კუ ლი ოკუ პა ცი ის პი რო ბებ ში მე ო რე მსოფ ლიო ომის შემ დეგ; ამე რი კუ ლი 
სა ზო გა დო ე ბა რე ვო ლუ ცი ის შემ დეგ დიდ წი ლად ისე თი ვე დარ ჩა, რო გო რიც კო ლო-
ნი ურ პე რი ოდ ში... თვით რუ სუ ლი რე ვო ლუ ცია - შე საძ ლო ა, ჩვენ თვის ცნო ბი ლი 
ფორ მა ლუ რი ტრან სფორ მა ცი ე ბი დან ყვე ლა ზე სრუ ლი - შე უძ ლე ბე ლია ბო ლომ დე 
გა ვი გოთ, თუ არ გა ვერ კვე ვით მრა ვა ლი არა ფორ მა ლუ რი შეზღ უდ ვის გა დარ ჩე ნის 
დ შე ნარ ჩუ ნე ბის სა კითხ ში~ [7, გვ. 56-57].

დ. ნორ ტის თვის ფორ მა ლუ რი ინ სტი ტუ ტე ბი წი ნას წარ გან ზრა ხუ ლია (intentional), 
ხო ლო არა ფორ მა ლუ რი - აღ მო ცენ დე ბა და იც ვლე ბა სპონ ტა ნუ რად. `სა ი დან ჩნდე ბა 
არა ფორ მა ლუ რი შეზღ უდ ვე ბი? ისი ნი წარ მო ი შო ბა სო ცი ა ლუ რი მე ქა ნიზ მე ბის მეშ ვე ო-
ბით გა და ცე მუ ლი ინ ფორ მა ცი ი დან და წარ მო ად გენს იმ მემ კვიდ რე ო ბის ნა წილს, რო-
მელ საც ჩვენ კულ ტუ რას ვუ წო დებ თ...კულ ტუ რუ ლი ფილ ტრი უზ რუნ ველ ყოფს უწყ ვე-
ტო ბას, რომ ლის წყა ლო ბი თაც გაც ვლის პრობ ლე მე ბის არა ფორ მა ლუ რი გა დაწყ ვე ტა, 
ნა პოვ ნი წარ სულ ში, გად მო დის აწ მყო ში და წი ნან დელ არა ფორ მა ლურ შეზღ უდ ვებს უწყ-
ვე ტო ბის მნიშ ვნე ლო ვან წყა როდ აქ ცევს~ [7, გვ. 57]. მი სი ვე აზ რით, არა ფორ მა ლუ რი 
წე სე ბი არა ნაკ ლებ ლე გი ტი მუ რი და ქმე დი თი ა. ისი ნი არ ქა უ ლი ა, დიდ წი ლად მემ კვიდ რე-
ო ბით გად მო ე ცე მა, ვიდ რე კონ სტრუ ირ დე ბა, ე.ი. უფ რო მე ტად ის ტო რი უ ლი გან ვი თა-
რე ბის პრო დუქ ტია და არა - რა ცი ო ნა ლუ რი არ ჩე ვა ნის ან ინ ტე რეს თა შე თან ხმე ბის. არა-
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ფორ მა ლუ რი შეზღ უდ ვე ბი თან და თა ნო ბით ყა ლიბ დე ბა წი ნა პე რი ოდ ში, რო გორც ად რე 
არ სე ბუ ლი ფორ მა ლუ რი წე სე ბის გაგ რძე ლე ბა. თუმ ცა, ფორ მა ლუ რი წე სე ბის სრუ ლად 
შეც ვლა შე საძ ლე ბე ლი ა, მაგ რამ ბევ რი არა ფორ მა ლუ რი შეზღ უდ ვა სი ცოცხ ლი სუ ნა რი-
ა ნი აღ მოჩ ნდე ბა იმი ტომ, რომ ისი ნი კვლავ და ეხ მა რე ბა სა ზო გა დო ებ რივ, პო ლი ტი კურ 
და ეკო ნო მი კურ მო თა მა შე ებს გაც ვლის ფუნ და მენ ტუ რი პრობ ლე მე ბის გა დაწყ ვე ტა ში.

ინ სტი ტუ ტე ბის გა ნა წი ლე ბი თი თე ო რი ის თა ნახ მად, ისი ნი აღ მო ცენ დე ბა არა რო-
გორც კო ორ დი ნა ცი ის და კო ლექ ტი უ რი მოქ მე დე ბე ბის პრობ ლე მის გა დაწყ ვე ტის სა შუ-
ა ლე ბა, არა მედ რო გორც ძა ლა უფ ლე ბი სა და რე სურ სე ბის გა ნა წი ლე ბის თვის ბრძო ლის 
თა ნამ დე ვი კონ ფლიქ ტი (`დის ტრი ბუ ცი უ ლი ტრა დი ცი ა~ ინ სტი ტუ ტე ბის გა გე ბა ში ჯერ 
კი დევ, კ. მარ ქსთან და მ. ვე ბერ თან შე იძ ლე ბა ვი პო ვოთ). ჯ. ნა ი ტის მი ხედ ვით, ინ სტი-
ტუ ტე ბი `ო რა დი ხა სი ა თი სა ა“. ერ თი მხრივ, ისი ნი იძ ლე ვა კო ლექ ტი ურ სარ გებ ლო ბას, 
მე ო რე მხრივ, სხვა დას ხვაგ ვა რად ანა წი ლე ბენ მო გე ბებს ინ დი ვი დებს შო რის. ნა ი ტი ასა-
ბუ თებს, რომ ̀ სო ცი ა ლუ რი ინ სტი ტუ ტე ბის შექ მნი სას თავ და პირ ვე ლი მო ტი ვა ცია არ შე-
იძ ლე ბა იყოს კო ლექ ტი უ რი მიზ ნე ბის მიღ წე ვა. ინ სტი ტუ ცი უ რი წე სე ბი იქ მნე ბა რა ცი ო ნა-
ლუ რი აქ ტო რე ბის მოქ მე დე ბე ბით... ინ სტი ტუ ტე ბის გან მათ სურთ, რომ ეს უკა ნას კნელ ნი 
ფო კუ სირ დე ბოდ ნენ არა იმ დე ნად კო ლექ ტი ურ შე დე გებ ზე, რამ დე ნა დაც აწარ მო ებ დნენ 
მათ თვის, რო გორც რა ცი ო ნა ლუ რი აქ ტო რე ბის თვის, ყვე ლა ზე ხელ საყ რელ სო ცი ა ლურ 
შე დე გებს. ჩვე უ ლებ რივ, ძა ლა უფ ლე ბა გა ნი საზღ ვრე ბა `ურ თი ერ თქმე დე ბის ფაქ ტით~ 

(ex post). თუმ ცა იმის გან საზღ ვრა, თუ ვი სა აქვს ძა ლა უფ ლე ბა, შე იძ ლე ბა წი ნას წა რაც 
(ex ante), თუ ამ ურთიერთქმედების წესები უკვე დადგენილია: `A-ს აქვს ძალაუფლება 
B-ზე, თუ მას შეუძლია მიაღწიოს იმას, რომ B-მ მო ი წო ნოს ინ სტი ტუ ცი უ რი წე სი, რო მე-
ლიც დის ტრი ბუ ცი უ ლად ხელ საყ რე ლია A-სთვის [8, გვ. 38]. მა შა სა და მე, ინ სტი ტუ ტე ბის 
წარ მო შო ბა შე იძ ლე ბა ძა ლა უფ ლე ბის თვის ბრძო ლის შე დე გა დაც ჩა ით ვა ლოს. სხვე ბის 
მოქ მე დე ბე ბის შეზღ უდ ვით ძა ლა უფ ლე ბის სუ ბი ექ ტი იღებს ინ ფორ მა ცი ას იმა ზე, თუ 
რო გორ მო იქ ცე ვი ან სხვე ბი, რაც ამ ცი რებს გა ნუ საზღ ვრე ლო ბას ურ თი ერ თქმე დე ბა ში. 

ამ გვა რად, მან კი ე რი არა ფორ მა ლუ რი ინ სტი ტუ ტე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბის დის ტრი-
ბუ ცი უ ლი არ სი სა ზო გა დო ებ რი ვი რე სურ სე ბის (ფუ ლის, ძა ლა უფ ლე ბის, სტა ტუ სის, 
კავ ში რე ბის და სხვ.) ელი ტუ რი ჯგუ ფე ბის სა სარ გებ ლოდ გა და ნა წი ლე ბა ა, დარ ჩე-
ნი ლი ნა წი ლის `სო ცი ა ლუ რი აუტ სა ი დე რე ბის თვის~ გა და ნა წი ლე ბას თან ერ თად. თუმ ცა, 
უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ არა ფორ მა ლუ რი ინ სტი ტუ ტე ბი არა მარ ტო ელი ტე ბის ხელ ში 
`სარ გებ ლი ა ნო ბის უთა ნაბ რო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბის ია რა ღი ა~, არა მედ, უფ რო ფარ თო ფე-
ნე ბის ქცე ვის წე სი და აზ როვ ნე ბის ინერ ცი აც. 

ვ. გელ მა ნის აზ რით, ფორ მა ლუ რი და არა ფორ მა ლუ რი ინ სტი ტუ ტე ბი ურ თი-
ერ თგა დახ ლარ თუ ლია ერ თი და იმა ვე ინ სტი ტუ ტის ფარ გლებ ში. ეს არის ფორ მა-
ლუ რი `გარ სის~ და არა ფორ მა ლუ რი `ბირ თვის~ `მავ ნებ ლუ რი~ სიმ ბი ო ზი [9]. თუ 
პრობ ლე მას გან ვი ხი ლავთ რეტ როს პექ ტი ვა ში, საბ ჭო თა პო ლი ტი კის და ეკო ნო მი კის 
მთე ლი ინ სტი ტუ ცი უ რი ორ გა ნი ზა ცია ანა ლო გი უ რი კონ ტექ სტით შე იძ ლე ბა აღი წე-
როს. საბ ჭო თა ინ სტი ტუ ტე ბის ერ თი ნა წი ლი ატა რებ და არა ნა ი რი მნიშ ვნე ლო ბის 
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მქო ნე ფა სა დის ხა სი ათს (რო გორც, მა გა ლი თად, კონ სტი ტუ ცი ა, რო მე ლიც გუ ლის-
ხმობ და პარ ლა მენ ტა რიზმს და სა ყო ველ თაო არ ჩევ ნებს ერ თპარ ტი უ ლი ბა ტო ნო ბის 
ფონ ზე), მე ო რე ნა წი ლი, სის ტე მის ნგრე ვას თან ერ თად, და ინ გრა.

გ. ჰელ მკემ და ს. ლე ვიტ სკიმ გა ა ა ნა ლი ზეს თით ქმის მთელ მსოფ ლი ო ში შეკ რე ბი ლი 
მო ნა ცე მე ბი არა ფორ მა ლუ რი `თა მა შის წე სე ბის~ შე სა ხებ. მა თი აზ რით, გა მოკ ვლე ვე ბი 
აჩ ვე ნებს, რომ მრა ვა ლი `თა მა შის წე სი~, პო ლი ტი კუ რი ცხოვ რე ბის სტრუქ ტუ რა არა ო-
ფი ცი ა ლუ რია - იქ მნე ბა, კო მუ ნი ცირ დე ბა (ვრცელ დე ბა და გა და ე ცე მა) და რე ა ლიზ დე ბა 
მა ი ძუ ლე ბე ლი სან ქცი ე ბით ოფი ცი ა ლურ არ ხებს გა რეთ. არა ო ფი ცი ა ლუ რი სტრუქ-
ტუ რე ბი, ხში რად, მო უ ლოდ ნე ლი სა ხით ჩნდე ბა. `მა გა ლი თად, სა კა ნონ მდებ ლო და 
აღ მას რუ ლე ბელ ხე ლი სუფ ლე ბას შო რის ურ თი ერ თო ბა ყო ველ თვის ვერ აიხ სნე ბა 
კონ სტი ტუ ცი უ რი დი ზა ი ნის თვალ საზ რი სით. ნე ო პატ რი მო ნი ა ლუ რი ნორ მე ბი, რო-
მე ლიც უშ ვებს არა რე გუ ლი რე ბად საპ რე ზი დენ ტო კონ ტროლს სა ხელ მწი ფო ინ სტი-
ტუ ტებ ზე აფ რი კა სა და ლა თი ნურ ამე რი კა ში, ხში რად გა ნა პი რო ბებს აღ მას რუ ლე ბე-
ლი ხე ლი სუფ ლე ბის დო მი ნი რე ბუ ლო ბის ისეთ ხა რისხს, რო მე ლიც დი დად აჭარ ბებს 
პრე ზი დენ ტე ბის კონ სტი ტუ ცი ურ უფ ლე ბა მო სი ლე ბებს... ფარ თოდ გავ რცე ლე ბუ ლი 
კლი ენ ტე ლიზ მის კონ ტექ სტით (მო სახ ლე ო ბის) პირ ვე ლა დი მო ნა წი ლე ო ბა პო ლი-
ტი კურ პრო ცეს ში შეზღ უ დუ ლი ა: ადა მი ა ნე ბი იძუ ლე ბულ ნი არი ან, ხმა მის ცენ ად-
გი ლობ რივ საქ მოს ნებს. ასეთ არ ჩევ ნებს იგე ბენ არა იდე ო ლო გი უ რი კან დი და ტე ბი, 
არა მედ ისი ნი, რო მელ თაც აქვთ ყვე ლა ზე მსხვი ლი პო ლი ტი კუ რი მან ქა ნა (ქარ თუ ლი 
ტერ მი ნო ლო გი ით - ად მი ნის ტრა ცი უ ლი რე სურ სი) [2, გვ. 726]. მეც ნი ერ თა აზ რით, 
შე საძ ლე ბე ლია სა პი რის პი რო სი ტუ ა ცი აც: არა ფორ მა ლუ რი ინ სტი ტუ ტე ბი ზე მოქ-
მე დე ბენ ფორ მა ლურ ზე ადეკ ვა ტუ რი წე სე ბის დაც ვი სათ ვის სტი მუ ლე ბის შექ მნის ან 
გაძ ლი ე რე ბის გზით. ამ გვა რად, ფორ მა ლუ რი ინ სტი ტუ ტე ბის მი მართ მა თი `ჩრდი-
ლო ვა ნი თა ნამ გზავ რე ბი~ შე იძ ლე ბა რო გორც კე თილ სა სურ ვე ლი (ხელ შემ წყო ბი), 
ასე ვე შე მა კა ვე ბე ლი (წი ნა აღ მდეგ მოქ მე დი) იყოს. 

ნილს ბო ე სე ნის მოხ სე ნე ბა ში - `მმარ თვე ლო ბა და პა სუ ხის მგებ ლო ბა - რო გორ 
ურ თი ერ თქმე დე ბენ და იც ვლე ბი ან ფორ მა ლუ რი და არა ფორ მა ლუ რი ინ სტი ტუ ტე-
ბი?~ (მოხ სე ნე ბა წა კითხ ულ იქ ნა სე მი ნარ ზე `ა რა ფორ მა ლუ რი ინ სტი ტუ ტე ბი და 
გან ვი თა რე ბა - რა ვი ცით და რა შეგ ვიძ ლია გა ვა კე თოთ?~, რო მე ლიც ჩა ტარ და ეკო-
ნო მი კუ რი თა ნამ შრომ ლო ბი სა და გან ვი თა რე ბის ორ გა ნი ზა ცი ის (OECD) ეგი დით, 
2006 წ.) - მი ნიშ ნე ბუ ლია არა ფორ მა ლუ რი ინ სტი ტუ ტე ბის არ სე ბო ბის პრაქ ტი კულ 
პრობ ლე მებ ზე. პი რად ურ თი ერ თო ბებ ზე დამ ყა რე ბუ ლი მარ თვის არა ფორ მა ლუ რი 
ინ სტი ტუ ტე ბი, - აღ ნიშ ნავს ექ სპერ ტი, - მარ თვის იმ ფორ მა ლუ რი მო დე ლე ბის წი-
ნა მორ ბედ ნი არი ან, რომ ლებ მაც OECD-ის გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ ში დო მი ნი რე ბა 
და იწყ ეს მხო ლოდ ცო ტა ხნის წინ. ნ. ბო ე სე ნის აზ რით, არა ფორ მა ლუ რი ინ სტი-
ტუ ტე ბის გა დარ ჩე ნის მი ზე ზი ისა ა, რომ არ სე ბობს გან სხვა ვე ბა და წე რილ წე სებ-
ზე და ფუძ ნე ბულ მარ თვა სა და ადა მი ა ნებს შო რის ურ თი ერ თო ბებ ზე დამ ყა რე ბულ 
მარ თვას შო რის. პირ ველ შემ თხვე ვა ში, აქ ტო რე ბი ურ თი ერ თქმე დე ბენ კა ნო ნი სად მი 



55

ელიტების ქცევა და არაფორმალური ინსტიტუციონალიზაცია

ნდო ბის, მე ო რე ში კი - პი როვ ნე ბე ბი სად მი ნდო ბის სა ფუძ ველ ზე. სწო რედ, ეს გან-
საზღ ვრავს არა ფორ მა ლუ რი წე სე ბის ეფექ ტი ა ნო ბას და, მა შა სა და მე, მათ სი ცოცხ-
ლი სუ ნა რი ა ნო ბას. ~...მარ თვის არა ფორ მა ლუ რი მე ქა ნიზ მე ბის სიმ რავ ლე, და ფუძ ნე-
ბუ ლი პერ სო ნე ბი სად მი და არა ფორ მა ლუ რი შე თან ხმე ბე ბი სად მი ნდო ბა ზე... არ სე-
ბი თი ნი შა ნია იმი სა, რა მაც ურ თი ერ თო ბებ ზე დამ ყა რე ბუ ლი მარ თვის სა ხელ წო დე ბა 
მი ი ღო. ასე თი მარ თვა, თა ვი სი ბუ ნე ბით, არა ფორ მა ლუ რი ხა სი ა თი სა ა~ [9]. ნ. ბო-
ე სე ნის აზ რით, `რო დე საც ურ თი ერ თო ბებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი მარ თვა დო მი ნი რებს, 
მა შინ არ არ სე ბობს ძლი ე რი ფორ მა ლუ რი სა ხელ მწი ფო ხე ლი სუფ ლე ბა, რო მე ლიც 
შეძ ლებ და ბაზ რის ეფექ ტი ა ნად რე გუ ლი რე ბას, კონ ტრაქ ტე ბის შეს რუ ლე ბის გა რან-
ტი რე ბას და სა კუთ რე ბის უფ ლე ბე ბის უზ რუნ ველ ყო ფას... მარ თვა (ამ შემ თხვე ვა ში) 
გან ხორ ცი ელ დე ბა, ძი რი თა დად, პერ სო ნა ლი ზე ბუ ლი ურ თი ერ თო ბე ბის გზით. იბა-
ტო ნებს ისე თი პო ლი ტი კუ რი კურ სე ბი, რაც აღ მო ცენ დე ბა მო რი გე ბის - ე. ი., ოჯა-
ხე ბის, კლა ნე ბის და ა.შ. პატ რონ -კლი ენ ტუ რი სის ტე მის მი ხედ ვით ორ გა ნი ზე ბუ ლი 
ინ ტე რე სე ბი სა და ძა ლის და ბა ლან სე ბის შე დე გად~ [9]. 

მო დერ ნი ზა ცი ის ტერ მი ნე ბით, ეს არის `გა ნუ ვი თა რებ ლო ბის~, `ა რა ბო ლომ-
დე მო დერ ნი ზე ბუ ლო ბის~ ნი შა ნი. მო დერ ნი ზა ცი ულ პა რა დიგ მა ში გა აზ რე ბუ ლი 
ძლი ე რი არა ფორ მა ლუ რი ინ სტი ტუ ტე ბი რამ დე ნი მე საფ რთხის ერ თობ ლი ო ბა ა: 1) 
პრინ ცი პუ ლი დაბ რკო ლე ბა კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნი ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბის თვის, 
დოვ ლა თის არა სა მარ თლი ა ნი, არა სა ჯა რო გა ნა წი ლე ბის და მა ღა ლი ტრან საქ ცი უ რი 
ხარ ჯე ბის შე დე გად; 2) არ სე ბი თი შეზღ უდ ვა პა სუ ხის მგებ ლო ბის მქო ნე სა მო ქა ლა ქო 
სა ზო გა დო ე ბის გან ვი თა რე ბის თვის, რო მელ საც მა ღა ლი სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი 
`ვი ტა ლუ რო ბა~ ექ ნე ბა, რად გან არა ფორ მა ლუ რი ინ სტი ტუ ტე ბი ვერ ტი კა ლუ რი ბა-
ტო ნო ბა- მორ ჩი ლე ბის არა ლე გა ლუ რი კავ ში რე ბის კულ ტი ვი რე ბას ახ დე ნენ (ზოგ-
ჯერ ყვე ლა ზე ვე ლუ რი ფორ მე ბით), სო ცი ა ლუ რი უთა ნას წო რო ბა, პა რა ზი ტიზ მი და 
სა მარ თლებ რი ვი ნი ჰი ლიზ მი; 3) არა სა სურ ვე ლი ჯგუ ფე ბის (მა ფი ო ზუ რი კლა ნე ბი, 
ბი უ როკ რა ტი უ ლი ოლი გარ ქია და სხვ.) მი ერ სო ცი ა ლუ რი, ეკო ნო მი კუ რი და პო ლი-
ტი კუ რი ძა ლა უფ ლე ბის უზურ პა ცი ის შე საძ ლებ ლო ბა; 4) ბი უ როკ რა ტი ის ფუნ ქცი-
ო ნი რე ბის ვე ბე რი ა ნუ ლი, მე რი ტოკ რა ტი უ ლი პრინ ცი პე ბის ჩა ნაც ვლე ბის გა მო პატ-
რო ნა ჟუ ლი, ნე პო ტის ტუ რი და ა.შ. პრინ ცი პე ბით სა ხელ მწი ფოს ქმე დუ ნა რი ა ნო ბის 
ტო ტა ლუ რი და ცე მა. აქე დან გა მომ დი ნა რე, `ა რა ფორ მა ლუ რო ბას თან~ ბრძო ლის 
მთა ვა რი ინ სტრუ მენ ტი მა თი `ღი რე ბუ ლე ბის~ გაზ რდა ა. 

არა ფორ მა ლუ რი ინ სტი ტუ ცი ო ნა ლი ზა ცი ის ლო გი კა: 
ელი ტე ბის რო ლი

ვ. რა და ე ვის გან მარ ტე ბით, წე სე ბის დე ფორ მა ლი ზა ცია - ეს არის `ინ სტი ტუ ტე ბის 
გა ნუწყ ვე ტე ლი ტრან სფორ მა ცი ა, რომ ლის დრო საც ფორ მა ლუ რი წე სე ბი მნიშ ვნე ლო ვან-
წი ლად ჩა ნაც ვლდე ბა არა ფორ მა ლუ რით და ჩა შენ დე ბა არა ფორ მა ლურ ურ თი ერ თო ბებ-
ში~. ასე თი ტენ დენ ცია წარ მო ი შო ბა იმ სი ტუ ა ცი ა ში, რო დე საც აქ ტო რე ბი მეტ -ნაკ ლე ბად 
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ინ ფორ მი რე ბუ ლე ბი არი ან არ სე ბუ ლი ფორ მა ლუ რი წე სე ბის შე სა ხებ, მაგ რამ ყო ველ თვის 
არ ას რუ ლე ბენ მას [10, გვ. 63]. არ სე ბი თად, საქ მე ეხე ბა ამ წე სე ბის შე უ სა ბა მო ბას ჩა მო-
ყა ლი ბე ბულ პრაქ ტი კას თან, რაც იწ ვევს მათ ჩა ნაც ვლე ბას არა ფორ მა ლუ რი ნორ მე ბით. 

გ. ჰელ მკეს და ს. ლე ვიტ სკის მი ხედ ვით, ფორ მა ლუ რი და არა ფორ მა ლუ რი ინ სტი-
ტუ ტე ბის ურ თი ერ თქმე დე ბის კლა სი ფი კა ცია შე საძ ლე ბე ლია ორი კრი ტე რი უ მით: 1) 
ფორ მა ლუ რი ინ სტი ტუ ტე ბის ეფექ ტი ა ნო ბა, რო მე ლიც და მო კი დე ბუ ლია იმა ზე, თუ რამ-
დე ნად ემორ ჩი ლე ბი ან აქ ტო რე ბი მის მი თი თე ბებს და ხორ ცი ელ დე ბა თუ არა მა თი შეს-
რუ ლე ბის რე გუ ლა რუ ლი კონ ტრო ლი; 2) შე თავ სე ბა დო ბის ხა რის ხი არა ფორ მა ლუ რი ინ-
სტი ტუ ტე ბის მეშ ვე ო ბით რე ა ლი ზე ბად მიზ ნებ სა და იმ შე დე გე ბის მო ლო დი ნებს შო რის, 
რო მე ლიც ევენ ტუ ა ლუ რად მიღ წე ვა დია ფორ მა ლუ რი ინ სტი ტუ ტე ბის ფარ გლებ ში. ამ 
კრი ტე რი უ მე ბი დან გა მომ დი ნა რე, ისი ნი გა მო ყო ფენ ურ თი ერ თქმე დე ბის ოთხ წესს: კომ-
პლე მენ ტა რუ ლი, შემ თან ხმე ბე ლი (accommodating), კონ კუ რენ ტუ ლი და ჩამ ნაც ვლე ბე ლი.

ბო ლო ორი წე სი გან სა კუთ რე ბით სა ინ ტე რე სოა ჩვე ნი ანა ლი ზის თვის, ვი ნა ი დან სწო-
რედ ისი ნია ყვე ლა ზე მე ტად და მა ხა სი ა თე ბე ლი პოს ტკო მუ ნის ტუ რი სა ქარ თვე ლოს თვის 
1990-ი ა ნი წლე ბი დან დღემ დე. რო გორც გ. ჰელ მკე და ს. ლე ვიტ სკი აღ ნიშ ნა ვენ, კონ კუ-
რი რე ბა დი არა ფორ მა ლუ რი ინ სტი ტუ ტე ბი აქ ტო რე ბის თვის ფორ მა ლურ წე სებ თან შე უ-
თავ სე ბელ სტი მუ ლებს ქმნი ან - თუ და ი ცავ ერთს, შე უძ ლე ბე ლია არ და არ ღვიო მე ო რე, 
მა გა ლი თად, კლი ენ ტე ლიზ მი, პატ რი მო ნი ა ლიზ მი, კლა ნუ რი პო ლი ტი კა და სხვა. ამ გვა-
რი კონ კუ რენ ტუ ლი ურ თი ერ თქმე დე ბა აღ მო ცენ დე ბა იმ შემ თხვე ვა ში, რო დე საც სუს ტი 
ან არა ე ფექ ტი ა ნი ფორ მა ლუ რი ინ სტი ტუ ტე ბის და ნა წე სე ბი ეწი ნა აღ მდე გე ბა აქ ტორ თა 
მიზ ნებს. თუ ასე თი წი ნა აღ მდე გო ბა არ არ სე ბობს, მაგ რამ ფორ მა ლურ ინ სტი ტუ ტებს არ 
შე უძ ლია უზ რუნ ველ ყოს ის შე დე გე ბი, რა საც მათ გან მო ე ლოდ ნენ, იქ მნე ბა `ჩამ ნაც ვლე-
ბე ლი არა ფორ მა ლუ რი ინ სტი ტუ ტე ბი [2].

ვ. მერ კე ლის და ა. კრუ ა სა ნის აზ რით, არა ფორ მა ლუ რი ინ სტი ტუ ცი ო ნა ლი ზა ცი-
ის გზა ზე დამ დგა რი სა ზო გა დო ე ბა შე იძ ლე ბა გან ვი თარ დეს სა მი ჰი პო თე ტუ რი სცე ნა-
რის მი ხედ ვით: 1) რეგ რე სი, ე. ი., სულ უფ რო მე ტი `დე ფორ მა ლი ზა ცი ა~; 2) პროგ რე-
სი, ანუ არა ფორ მა ლუ რი პრაქ ტი კის თან და თა ნო ბი თი შე ვიწ რო ე ბა; 3) სტა ბი ლუ რო ბა. 
ამ უკა ნას კნელ შემ თხვე ვა ში, `ფორ მა ლუ რი დე მოკ რა ტი უ ლი ინ სტი ტუ ტე ბის და არა-
ფორ მა ლუ რად გა დაგ ვა რე ბუ ლი დე მოკ რა ტი უ ლი დე ფექ ტე ბის გა დახ ლარ თვა გა და დის 
თვით კვლავ წარ მო ე ბად წო ნას წო რო ბა ში, რაც იწ ვევს დე ფექ ტუ რი დე მოკ რა ტი ის სტა-
ტუს -კვოს სტა ბი ლი ზა ცი ას. სტა ბი ლუ რო ბა შე ნარ ჩუნ დე ბა მა ნამ დე, სა ნამ დე მოკ რა ტი ის 
სპე ცი ფი კუ რი დე ფექ ტე ბი სა ხე ლი სუფ ლო ელი ტის ბა ტო ნო ბის გა რან ტი ას იძ ლე ვა და 
ხელს უწყ ობს მო სახ ლე ო ბის (სის ტე მის მხარ დამ ჭე რი ნა წი ლის) ინ ტე რე სე ბის დაკ მა ყო-
ფი ლე ბას~ [11, გვ. 27-28]. მა ში ნაც კი, რო დე საც კა ნო ნის მი თი თე ბე ბი მეტ -ნაკ ლე ბად 
ცნო ბი ლი ა, აქ ტო რე ბი მათ ანაც ვლე ბენ ან ჩა ა შე ნე ბენ ჩვე ულ არა ფორ მა ლურ ურ თი ერ-
თო ბებ ში. აღ მო ცენ დე ბა პა რა დოქ სუ ლი სი ტუ ა ცი ა: უნი ვერ სა ლუ რი ნორ მე ბი ათ ვი სე ბუ-
ლი ა, მაგ რამ მოკ ლე ბუ ლია პრაქ ტი კულ აზრს. ასე თი სი ტუ ა ცი ის ახ სნა შე საძ ლე ბე ლია 
კოგ ნი ტუ რი მიდ გო მის სა ფუძ ველ ზე.
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ინ სტი ტუ ტე ბის იმ პორ ტი რე ბი სას (ან პრო ექ ტი რე ბი სას) რე ფორ მა ტორ თა დის კურ-
სის ლო გი კა ხში რად არ ემ თხვე ვა ამ ინ სტი ტუ ტე ბის `გა მომ ყე ნე ბელ თა~ (ჩი ნოვ ნი კე ბის 
და რი გი თი მო ქა ლა ქე ე ბის) დის კურ სის ლო გი კას - შე ხე დუ ლე ბებს სო ცი უ მის მოწყ ო ბა-
ზე. რო გორც ჯ. დრა ი ზე კი აღ ნიშ ნავს, ინ სტი ტუ ტე ბის ̀ და სეს ხე ბის~ მომ ხრე თა ლო გი კის 
სა ფუძ ვე ლია წარ მოდ გე ნა პი როვ ნე ბის რა ღაც უნი ვერ სა ლურ ტიპ ზე, აგ რეთ ვე, ზუს ტი 
წე სე ბის არ სე ბო ბა ზე, რო მელ საც ექ ვემ დე ბა რე ბა ადა მი ან თა ურ თი ერ თქმე დე ბა. ასე თი 
ლო გი კა დე დუქ ცი უ რი ხა სი ა თი სა ა: ინ სტი ტუ ცი ურ და ნა წე სებ თან და კავ ში რე ბუ ლი დას-
კვნე ბი გა მო იყ ვა ნე ბა იმ ვა რა უდ ზე დაყ რდნო ბით, თუ რო გორ იმოქ მე დე ბენ ადა მი ა ნე-
ბი ამა თუ იმ წეს თა სის ტე მა ში [12]. მსგავ სი ლო გი კის გა მო ყე ნე ბის მა გა ლი თია სა ქარ-
თვე ლოს სა მარ თლებ რი ვი სის ტე მა, რო დე საც კა ნო ნე ბი, ნა წი ლობ რივ, გად მო წე რი ლია 
`უცხ ო უ რი ნი მუ შე ბი დან~, ხო ლო ნა წი ლობ რივ, სპე ცი ა ლუ რა დაა შექ მნი ლი იმი სათ ვის, 
რომ და ამ სხვრი ოს სა ზო გა დო ე ბა ში არ სე ბუ ლი ქცე ვის ნი მუ შე ბი. თუმ ცა, ისი ნი ხში რად 
არ შე ე სა ბა მე ბა, ჯერ ერ თი, აქ ტორ თა ნორ მა ტი ულ წარ მოდ გე ნებს სა მარ თლი ა ნო ბა ზე, 
მე ო რე, კონ ფლიქ ტე ბის და რე გუ ლი რე ბის მათ თვის ჩვე ულ წესს. წი ნა აღ მდე გო ბა დად გე-
ნილ ფორ მა ლურ წე სებ სა და რე ა ლურ პრაქ ტი კას შო რის მეტ -ნაკ ლე ბი წარ მა ტე ბით გა-
და ი ლა ხე ბა ინ სტი ტუ ტე ბის `გა მომ ყე ნე ბელ თა~ არა ფორ მა ლუ რი დის კურ სის ფარ გლებ-
ში. არა ფორ მა ლუ რი მიდ გო მა ად ვი ლად `უმ კლავ დე ბა~ ადა მი ან თა ურ თი ერ თქმე დე ბის 
დროს აღ მო ცე ნე ბულ ორაზ როვ ნე ბას. 

ფორ მა ლურ და არა ფორ მა ლურ დის კურ სებს შო რის გან სხვა ვე ბა ინ სტი ტუ ცი უ რი 
ხა ფან გე ბის წარ მო შო ბის წა ნამ ძღვრებს ქმნის. მი სი სიმ ყა რე გან პი რო ბე ბუ ლია `გარ-
ღვე ვით~ რე ა ლურ პრაქ ტი კა სა და ფორ მა ლურ წე სებს შო რის. `სა კუ თარ~ მიზ ნებ თან 
შე გუ ე ბის თვის, გვერ დის ავ ლის თვის ან დარ ღვე ვის თვის აქ ტო რე ბი იძუ ლე ბულ ნი არი-
ან, `ა ით ვი სონ~ ეს წე სე ბი. ამას თან, ამ გვა რი ჩა ნაც ვლე ბით და ინ ტე რე სე ბულ აქ ტო რებს 
გარ კვე ულ ხა ფან გში აღ მო ჩე ნის რის კი ემუქ რე ბათ: წე სე ბის დე ფორ მა ლი ზა ცი ის დროს, 
იმ პორ ტი რე ბუ ლი ინ სტი ტუ ტი სუს ტდე ბა და აღარ შე უძ ლია არც ნორ მა ტი უ ლი და არც 
სო ცი ა ლი ზა ცი ის ფუნ ქცი ის შეს რუ ლე ბა.

იმ პორ ტი რე ბუ ლი ინ სტი ტუ ტის და ნერ გვის პრო ცეს ში ამ ფუნ ქცი ე ბის მჭიდ რო კავ-
ში რის შე სა ხებ მი ა ნიშ ნებს კლა უს ოფეც: `მა ში ნაც კი, თუ იმი ტა ცია (მა გა ლი თად, პო-
ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის საქ მი ა ნო ბის მა რე გუ ლი რე ბე ლი ინ სტი ტუ ცი უ რი წე სე ბი სა) რა ი მე 
წარ მა ტე ბუ ლი ნი მუ შის წუნ და უ დე ბე ლი ას ლის გა ჩე ნას გა მო იწ ვევს, ღი ად რჩე ბა კითხ ვა: 
შეძ ლე ბენ კი ახა ლი ინ სტი ტუ ტე ბი იგი ვე ნა ი რად და იგი ვე შე დე გე ბით ფუნ ქცი ო ნი რე ბას, 
რო გორც `დე და ნი~, ისი ნი ხომ, ამ უკა ნას კნე ლის გან გან სხვა ვე ბით, მხარ და ჭე რი ლი არ 
არის სა თა ნა დო ̀ სუ ლით~ და კო ლექ ტი უ რი მეხ სი ე რე ბით იმ პრო ცე სის შე სა ხებ, რომ ლის 
წყა ლო ბი თაც ეს ̀ სუ ლი~, ანუ ̀ ე თო სი~ ინ სტი ტუ ცი უ რი წე სე ბის ერ თობ ლი ო ბად გა და იქ-
ცა? კონ სტრუქ ტი ვის ტუ ლი მიდ გო მა ეჯა ხე ბა, სულ მცი რე, ერთ სა ხი ფა თო პრობ ლე მას 
მა ინც, რო მე ლიც უც ნა უ რად გვა გო ნებს `სო ცი ა ლის ტუ რი პი როვ ნე ბის შექ მნას თან~ და-
კავ ში რე ბულ ცნო ბილ შეც ბუ ნე ბას... კა პი ტა ლიზ მის `სუ ლი~ უნ და გან მტკიც დეს მას შემ-
დეგ, რაც კა პი ტა ლიზ მის ინ სტი ტუ ტე ბი უკ ვე აღ მო ცენ და [13, გვ. 213]. თუ მო ცე მუ ლი 
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ფორ მა ლუ რი ინ სტი ტუ ტი არა ფორ მა ლურ თან კომ პლე მენ ტა რუ ლო ბის რე ჟიმ ში კი არ 
ურ თი ერ თქმე დებს, არა მედ კონ კუ რი რებს მას თან, დი დია იმის ალ ბა თო ბა, რომ აქ ტორ-
თა მიზ ნე ბი, რო მელ თა მიღ წე ვა საც ისი ნი არა ფორ მა ლუ რი ინ სტი ტუ ტე ბის მეშ ვე ო ბით 
ცდი ლო ბენ, წი ნა აღ მდე გო ბა ში იქ ნე ბა ფორ მა ლუ რი ინ სტი ტუ ტე ბით მიღ წე ვა დი შე დე გე-
ბის მო ლო დი ნებ თან. რაც უფ რო ღრმაა ეს წი ნა აღ მდე გო ბა, მით უფ რო ძლი ე რია იმედ-
გაც რუ ე ბა ინო ვა ცი ებ ში და მით უფ რო ცუ დად ას რუ ლე ბენ კო პი რე ბუ ლი ინ სტი ტუ ტე ბი 
ნორ მა ტი ულ და მა სო ცი ა ლი ზე ბელ ფუნ ქცი ებს. 

კ. ოფეს აზ რით, ინ სტი ტუ ტებ სა და სო ცი ა ლურ ნორ მებს შო რის კავ ში რი არა ცალ-
მხრი ვი, არა მედ ორ მხრი ვი და ციკ ლუ რი ხა სი ა თი სა ა: `სო ცი ა ლუ რი აქ ტო რე ბი აყა ლი-
ბე ბენ და მოქ მე დე ბა ში მოჰ ყავთ ინ სტი ტუ ტე ბი, ხო ლო ისი ნი, თა ვის მხრივ, აყა ლი ბე ბენ 
აქ ტო რებს, რომ ლებ საც შე უძ ლი ათ სო ცი ა ლუ რი ნორ მე ბის დაც ვა. ინ სტი ტუ ტე ბი აწე სე-
ბენ ნორ მა ტი ულ და კოგ ნი ტურ ნი მუ შებს იმი სა, რაც უნ და ჩა ით ვა ლოს ნორ მა ლუ რად, 
რა საც უნ და ვე ლო დეთ, რა საც უნ და და ვეყ რდნოთ, რო მელ პო ზი ცი ებ ზე ცაა გა ნა წი ლე-
ბუ ლი ესა თუ ის უფ ლე ბე ბა- მო ვა ლე ო ბე ბი და რაც სჭირ დე ბა იმ სა ზო გა დო ე ბას, რო მელ-
შიც მო ცე მუ ლი ინ სტი ტუ ტი მოქ მე დებს. ინ სტი ტუ ტე ბი ას რუ ლე ბენ მა სო ცი ა ლი ზე ბელ 
ფუნ ქცი ას ეტა ლო ნე ბის შე თა ვა ზე ბით და იმის შეხ სე ნე ბით, თუ რო გორ უნ და ̀ მო იქ ცნენ~ 
ადა მი ა ნე ბი სხვე ბის მი მართ და რას უნ და ელოდ ნენ მათ გან~ [13, გვ. 200]. 

მნიშ ვნე ლო ვა ნი მიდ გო მა არა ფარ მა ლუ რი პრაქ ტი კე ბის აღ წე რი სათ ვის არის უ. 
ბე კის `რის კის სა ზო გა დო ე ბის თე ო რი ა~. არა ფორ მა ლურ სა ზო გა დო ე ბას, რო გორც 
რის კის სა ზო გა დო ე ბას, თა ვი სი კა ნო ნე ბი აქვს, რო მელ საც, სა ბო ლოო ან გა რი შით, 
ყვე ლა ემორ ჩი ლე ბა. თუ დე მოკ რა ტი ულ სა ზო გა დო ე ბებ ში სა ყო ველ თაო სო ცი ა ლუ-
რი წეს რი გის ელე მენ ტი ბა ზა რი ა, რის კის სა ზო გა დო ე ბა ში მას ცვლის პი რა დი კავ-
ში რე ბის ქსე ლი, რო მე ლიც მი მარ თუ ლია კერ ძო ან კორ პო რა ტი უ ლი ინ ტე რე სე ბის 
დაკ მა ყო ფი ლე ბი სა კენ. თა ნა მედ რო ვე არა ფორ მა ლუ რო ბა არის არა ინ ტე ლექ ტუ ა-
ლუ რი კა პი ტა ლი პი როვ ნე ბი სა და სა ზო გა დო ე ბის გან ვი თა რე ბი სათ ვის, არა მედ სა-
ყო ველ თაო გა ურ კვევ ლო ბის და ში შის პი რო ბებ ში ინ დი ვი დუ ა ლი რი გა დარ ჩე ნა [14, 
გვ. 260].

ე. ოს ტრო მის მი ხედ ვით, ინ სტი ტუ ტე ბი არის არა ის, რაც და წე რი ლია კა ნო ნებ ში ან 
`მო რა ლურ კო დექ სებ ში~, არა ის, რა საც ადა მი ა ნე ბი ამ ბო ბენ მათ ზე ტრი ბუ ნე ბი დან ან 
კუ ლუ ა რებ ში, არა მედ ის, რაც რე ა ლუ რად არე გუ ლი რებს სო ცი ა ლურ ურ თი ერ თქმე დე-
ბას. ეს არის `მოქ მე დი წე სე ბი~ (working rules, rules-in-use). ისინი `უხილავია~ (invisible) 
და ̀ წარ მო ად გე ნენ ფუნ და მენ ტუ რად გა ზი ა რე ბულ ცნე ბებს, რომ ლე ბიც, უფ რო ხში რად, 
მო ნა წი ლე თა გო ნე ბა ში იმ პლი ცი ტუ რი ცოდ ნის ფორ მით არ სე ბობს~ [15, გვ. 37]. თუმ ცა, 
იმ პლი ცი ტუ რი ხა სი ა თი (მი სი გა მო ყე ნე ბა უფ რო ად ვი ლი ა, ვიდ რე არ ტი კუ ლი რე ბა) არ 
ამ ცი რებს წე სე ბის, რო გორც ურ თი ერ თქმე დე ბის რე გუ ლა ტო რის, პრაქ ტი კულ მნიშ ვნე-
ლო ბას, ოღონდ ერ თი პი რო ბით: არა ერ თმა ინ დი ვიდ მა, არა მედ სა ზო გა დო ე ბის (ჯგუ-
ფის) ყვე ლა წევ რმა უნ და იცო დეს, რომ მო ცე მუ ლი წე სი არ სე ბობს და გა მო ი ყე ნე ბა მათ 
მი მართ ყო ველ გვა რი გა მო ნაკ ლი სის გა რე შე. რო გორც აღ ნიშ ნავს ჯ. ნა ი ტი, `წე სე ბის 
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უნი ვერ სა ლუ რო ბა ზე შე იძ ლე ბა ვი ლა პა რა კოთ მხო ლოდ მა შინ, რო დე საც ისი ნი გა ნა პი-
რო ბე ბენ არა მარ ტო ჩვენს სა კუ თარ მოქ მე დე ბებს, არა მედ იმა თი მოქ მე დე ბე ბის მო ლო-
დი ნებ საც, ვის თა ნაც კონ ტაქ ტში შევ დი ვართ~ [8, გვ. 70-71]. 

აქ ტორ თა მი ერ ქცე ვის ახა ლი წე სე ბის რე ა ლუ რო ბის მი ღე ბის პრო ცე სი, უპირ ვე ლეს 
ყოვ ლი სა, და მო კი დე ბუ ლია ნორ მის შე სა ხებ სა ყო ველ თა ოდ აღი ა რე ბულ წარ მოდ გე ნებ-
ზე. ჯ. ნა ი ტის სიტყ ვე ბით რომ ვთქვათ, ეს არის `მო მა ვალ მოქ მე დე ბა თა ორი ენ ტი რი, 
სა ხელ მძღვა ნე ლო პრინ ცი პი. რო გორც გა მოკ ვლე ვე ბი აჩ ვე ნებს, კა ნონ მორ ჩი ლე ბა არ 
არის ამა თუ იმ ელი ტი სათ ვის გავ ლე ნის მქო ნე ფა სე უ ლო ბა. ფაქ ტობ რი ვად, ჩა მო-
ყა ლიბ და ფა რი სევ ლო ბის ̀ კულ ტუ რა~, ანუ ორ მა გი სტან დარ ტე ბი. ̀ კა ნო ნის უზე ნა-
ე სო ბა ოფი ცი ა ლუ რად გაცხ ა დე ბუ ლი ფა სე უ ლო ბა ა, მაგ რამ რე ა ლუ რად, კა ნო ნე ბის 
ჩამ ნაც ვლე ბე ლი სხვა ნორ მე ბი უფ რო ფუნ ქცი ო ნა ლუ რი ა~ [16]. ეს ნიშ ნავს, რომ ადა-
მი ან თა ცნო ბი ე რე ბა ში ფორ მა ლუ რი წე სი აღიქ მე ბა არა იმ დე ნად რო გორც ორი ენ ტი რი 
ან ნი მუ ში, რამ დე ნა დაც რა ღაც `დის ტან ცი ა~, რო მე ლიც უნ და შე ი ნარ ჩუ ნო, `ზღვა რი~, 
რო მელ საც ან არ უნ და გა დახ ვი დე, ან ფრთხი ლად გვერ დი აუ ა რო (კა ნო ნი სად მი მსგავ სი 
და მო კი დე ბუ ლე ბა სხვა პოს ტსაბ ჭო თა ქვეყ ნებ შიც დას ტურ დე ბა). კა ნო ნის ამ გვა რი აღ-
ქმა მას გან სა კუთ რე ბუ ლი რე ა ლო ბის სტა ტუსს აძ ლევს: კა ნო ნის ფარ გლებ ში დარ ჩე ნა 
ნიშ ნავს, შეძ ლო მი სი ნორ მე ბით მა ნი პუ ლი რე ბა. სწო რედ, მსგავ სი მა ნი პუ ლა ცი ე ბის 
პრო ცეს ში ხდე ბა წე სე ბის დე ფორ მა ლი ზა ცი ა. ფორ მა ლუ რი წე სე ბი იმ სა ხი სა ა, რომ არ 
ვა რა უ დობს მათ სრულ და უპი რო ბო შეს რუ ლე ბას. ელი ტის ამო ცა ნა არც არის ასე თი 
შეს რუ ლე ბის მიღ წე ვა, რა ზეც მეტყ ვე ლებს ფორ მუ ლი რე ბებ ში შეგ ნე ბუ ლად დაშ ვე ბუ ლი 
ორაზ როვ ნე ბე ბი. ეს კი კა ნო ნებს აახ ლო ვებს და უ წე რელ ნორ მებ თან, რო მელ თა გა მო ყე-
ნე ბაც თით ქმის ყვე ლა მო ქა ლა ქეს ათ ვი სე ბუ ლი აქვს ინ ტუ ი ცი ურ დო ნე ზე. ყა ლიბ დე ბა 
აზ როვ ნე ბის ონ ტო ლო გი უ რი სტი ლი - აქ ცენ ტი ინ ტუ ი ცი ა სა და ცხოვ რე ბი სე ულ გა მოც-
დი ლე ბა ზე. აქ ტორ თა უმ რავ ლე სო ბის თვის ფორ მა ლუ რი სა მარ თლის ეფექ ტი ა ნო ბის 
სა სარ გებ ლო `და სავ ლუ რი არ გუ მენ ტე ბი~ სრუ ლი ად გა სა გე ბი ა, მაგ რამ ლო გი კუ რად 
არაცხ ა დი.

დე ფორ მა ლი ზა ცი ის ლო გი კის ერ თ-ერ თი ელე მენ ტია გა ურ კვევ ლო ბა ფორ მა-
ლუ რი წე სე ბის ინ ტერ პრე ტა ცი ა ში. ოფი ცი ა ლუ რი ორ გა ნო ე ბი `თით ქმის ყო ველ-
თვის ან ად გილს ტო ვე ბენ გა ნუ საზღ ვრე ლო ბის თვის და შე უძ ლე ბე ლია ყვე ლა სა კა-
ნონ მდებ ლო სი ცა რი ე ლის შევ სე ბა, ან სრუ ლი ად შეგ ნე ბუ ლად ქმნი ან გა ნუ საზღ ვრე-
ლო ბის არე ალს... ფორ მა ლუ რი წე სე ბის სხვა დას ხვაგ ვა რი გან მარ ტე ბის თვის შე საძ-
ლებ ლო ბე ბის შე მო ნახ ვით~ [10, გვ. 64]. ასე თი პრაქ ტი კა ახა სი ა თებს სა ხე ლი სუფ ლო 
ელი ტე ბის კოგ ნი ტურ კომ პე ტენ ცი ას - სი ტუ ა ცი ე ბის გან მარ ტე ბის მათ თვის და მა-
ხა სი ა თე ბელ ხერხს, არაცხ ა დად ან ორაზ როვ ნად ფორ მუ ლი რე ბუ ლი წე სე ბი შე ა და-
რონ და უ წე რელ, ანუ არა არ ტი კუ ლი რე ბულ ნორ მებს. 

აქ ტორ თა მი ერ ახა ლი წე სე ბის რე ა ლო ბის `მი ღე ბა~ და მო კი დე ბუ ლია იმა ზე, 
თუ რო გორ ჩათ ვლის სა ჭი როდ ჩი ნოვ ნი კი, გა მო ი ყე ნოს მის ხელთ არ სე ბუ ლი სა-
ხე ლი სუფ ლო რე სურ სი და და ად გი ნოს არ სე ბუ ლი და ნა წე სი დან გა დახ რის ზღვა რი. 
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აქე დან ლო გი კუ რად გა მომ დი ნა რე ობს არა ფორ მა ლუ რი ინ სტი ტუ ცი ო ნა ლი ზა ცი ის 
პრო ცე სის შემ დე გი ელე მენ ტი - სა მე ურ ნეო აგენ ტე ბის მი ერ ფორ მა ლუ რი წე სე-
ბის რე ა ლი ზა ცი ის კონ კრე ტუ ლი პი რო ბე ბის შე თან ხმე ბა მა კონ ტრო ლე ბელ ორ გა-
ნო ებ თან - არა ფორ მა ლუ რი შე თან ხმე ბე ბის და დე ბა. ელი ტის მი ერ მით ვი სე ბუ ლი 
მო ნო პო ლია კა ნო ნის ში ნა არ სის გან მარ ტე ბა სა და `მოქ მე დე ბის~ საზღ ვრე ბის გან-
საზღ ვრა ზე კა ნო ნის შეს რუ ლე ბის კონ ტრო ლის სე ლექ ცი უ რო ბის სა ფუძ ვე ლი ა. 
შე დე გად, რი გით მა მო ქა ლა ქე ებ მა ხში რად არა ფე რი იცი ან ფორ მა ლუ რი წე სე ბის 
პრაქ ტი კუ ლი გა მო სა დე გო ბის შე სა ხებ და არც მა თი ქმე დი თო ბის იმე დი აქვთ. 

ამა თუ იმ ფორ მა ლუ რი წე სის არა ფორ მა ლუ რი ნორ მით ჩა ნაც ვლე ბის პრო ცე-
სი მიმ დი ნა რე ობს `ე ლი ტუ რი თვით ნე ბო ბით~, რო დე საც `წე სე ბის მი ხედ ვით თა-
მა ში~ იც ვლე ბა `წე სებ თან თა მა შით~. მი სი შე დე გი დე ტერ მი ნი რე ბუ ლია აქ ტორ თა 
დის კურ სე ბის თავ სე ბა დო ბით. მა თი არას რუ ლი თავ სე ბა დო ბის შემ თხვე ვა ში კი ხდე-
ბა სა ერ თო რე ციპ რო კუ ლო ბის ნორ მის პრაქ ტი კუ ლი მნიშ ვნე ლო ბის დე ვალ ვა ცი ა, 
რო დე საც რი გით მო ქა ლა ქეს აი ძუ ლე ბენ პატ რი მო ნი ა ლუ რი ბა ტო ნო ბა/ მორ ჩი ლე-
ბის ყვე ლა ზე მარ ტივ და უხეშ ურ თი ერ თო ბას `მთხოვ ნე ლის~ მო დე ლის მი ხედ ვით. 
`თავ და პირ ვე ლად იგი დე მონ სტრა ცი უ ლი უხე შო ბით, მრა ვალ ჯე რა დი უა რით და 
მსგავ სი სა შუ ა ლე ბე ბით დაჰ ყავთ `ჩვე ნი ადა მი ა ნის~ დო ნემ დე, ე.ი. ადა მი ა ნი სა, რო-
მე ლიც შეჩ ვე უ ლია ასეთ ურ თი ერ თო ბას და მზა და ა, და ე მორ ჩი ლოს ამ ჯე რა დაც. შე-
თან ხმე ბა ში დარ წმუ ნე ბის შემ დეგ, მას უკ ვე აძ ლე ვენ შე საძ ლებ ლო ბას, გა მო ი ყე ნოს 
პრობ ლე მა თა გა დაწყ ვე ტის პრაგ მა ტუ ლი სა შუ ა ლე ბე ბი: და ი მოწ მოს სა ჭი რო ნაც ნო-
ბო ბა, გა მო ი ყე ნოს ფუ ლი და ა.შ. ესე იგი, მო იქ ცეს რო გორც `მა თი ადა მი ა ნი~ [17, 
გვ. 35-36]. სხვაგ ვა რად რომ ვთქვათ, ფორ მა ლუ რი წე სე ბის ინ ტერ პრე ტა ცია და მო კი დე-
ბუ ლია კო მუ ნი კა ცი ურ რა ცი ო ნა ლუ რო ბა ზე, რო მე ლიც გა მო ი ხა ტე ბა არა ფორ მა ლუ რი 
ურ თი ერ თქმე დე ბის მეშ ვე ო ბით გა ნუ საზღ ვრე ლო ბას თან გამ კლა ვე ბის უნა რით. 

აღ სა ნიშ ნა ვია არა ფორ მა ლუ რი ინ სტი ტუ ცი ო ნა ლი ზა ცი ის ერ თი სა ინ ტე რე სო პა-
რა დოქ სი: ადა მი ან თა გა ერ თი ა ნე ბის თვის მზად ყოფ ნა კონ ტრა გენ ტი სად მი ნდო ბის არ-
ქო ნის შემ თხვე ვა შიც. ამ პა რა დოქ სის ერ თ-ერთ ახ სნას იძ ლე ვა `ი ძუ ლე ბი თი ნდო ბის~ 
(enforceable trust) ქსე ლი, რო გორც სო ცი ა ლუ რი კა პი ტა ლის სა ხე ო ბა. მი სი თა ვი სე ბუ-
რე ბა ისა ა, რომ იგი ემ ყა რე ბა არა ინ დი ვიდ თა პი როვ ნულ თვი სე ბებს, არა მედ ჯგუ ფის მი-
ერ თა ვი სი წევ რე ბის ქცე ვის რე გუ ლი რე ბის შე საძ ლებ ლო ბას [18, გვ. 54]. გარ და მა ვა ლი 
ეკო ნო მი კე ბის კვლე ვის შე დე გე ბი აჩ ვე ნებს, რომ თა ნა სა ზო გა დო ე ბა, რო მე ლიც ინ ტეგ-
რი რე ბუ ლია `ი ძუ ლე ბი თი ნდო ბის~ სა ფუძ ველ ზე, მო სახ ლე ო ბის საკ მა ოდ დი დი ნა წი ლის 
მიკ რო გა რე მოს ქმნის.

არა ფორ მა ლუ რი ურ თი ერ თქმე დე ბის იმა ნენ ტუ რი შე მად გე ნე ლია შე თან ხმე ბის 
სტრა ტე გი ა. უმე ტეს შემ თხვე ვა ში, მსგავ სი შე თან ხმე ბა ელი ტის წარ მო მად გენ ლებ სა და 
სა მე ურ ნეო აგენ ტებს შო რის მო რი გე ბის ფორ მას იღებს, ვი ნა ი დან მი ღე ბუ ლი ნორ მის, 
დად გე ნი ლი წეს რი გის გარ კვე ულ დარ ღვე ვას გუ ლის ხმობს. სა მე ურ ნეო აგენ ტე ბი ცდი-
ლო ბენ, `ჩრდი ლო ვა ნი~ ლო ბი რე ბის გზით, წეს რი გი თა ვის სა სარ გებ ლოდ შეც ვა ლონ. 
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ყა ლიბ დე ბა ინ სტი ტუ ცი უ რი კომ პრო მი სი, რო დე საც აგენ ტებს, გარ კვე ულ ფარ გლებ-
ში, დად გე ნი ლი ფორ მა ლუ რი წე სე ბის დარ ღვე ვის უფ ლე ბა ეძ ლე ვათ. ამ გვა რი ინ სტი-
ტუ ცი უ რი კომ პრო მი სი ფორ მა ლუ რი წე სე ბის რი ტუ ა ლურ დაც ვას მა ინც გუ ლის ხმობს, 
რაც, თა ვის მხრივ, რთუ ლი და და ფა რუ ლი არა ფორ მა ლუ რი სტრა ტე გი ე ბის სა ფარ ვე-
ლად გა მო ი ყე ნე ბა [10, გვ. 66]. გარ და ამი სა, წე სე ბის რი ტუ ა ლუ რი დაც ვის აუ ცი ლებ ლო-
ბა აქ ტო რებს უბიძ გებს, მსგავ სი მოქ მე დე ბა `უცხ ო ე ბის~ `თა ვი სი ა ნე ბად~ გა დაქ ცე ვის 
სტრა ტე გი ად გა მო ი ყე ნონ. ქცე ვის ფორ მა ლუ რი და არა ფორ მა ლუ რი `კო დე ბის~ პა რა-
ლე ლუ რი გა მო ყე ნე ბა და ნერ გილ ინ სტი ტუ ტებს `თა ვი სი ა ნე ბის თვის~ ეფექ ტი ანს, ხო ლო 
`~სხვე ბის თვის~ არა ე ფექ ტი ანს ხდის, ხელს უწყ ობს სო ცი ა ლუ რი წეს რი გის ფრაგ მენ ტულ 
ინ სტი ტუ ცი ო ნა ლი ზა ცი ას. ამა ვე დროს, ფორ მა ლუ რი წე სე ბის მოჩ ვე ნე ბი თი დაც ვა, მა-
თით მა ნი პუ ლა ცი ა, ინ სტი ტუ ცი უ რი ხა ფან გის არ სე ბო ბა ზე მი უ თი თებს. ̀ თა ვი სი ა ნებს~ 
შო რის დამ ყა რე ბუ ლი ნდო ბი თი ურ თი ერ თო ბე ბი სა ჯა რო რო ლებს ფარ გლებს გა რეთ, 
ელი ტის წარ მო მად გე ნელ თა გა უ მარ თლე ბე ლი ჩა რე ვის გან კერ ძო ცხოვ რე ბის უსაფ-
რთხო ე ბის დაც ვის სა შუ ა ლე ბა საც იძ ლე ვა. ხო ლო უთან ხმო ე ბა მო ქა ლა ქე თა მოთხ ოვ-
ნი ლე ბებ სა და მა თი დაკ მა ყო ფი ლე ბის თვის გან კუთ ვნილ ინ სტი ტუ ცი ურ სტრუქ ტუ რას 
შო რის მსგავ სი სი ტუ ა ცი ის კვლავ წარ მო ე ბას გა ნა პი რო ბებს, ას ტი მუ ლი რებს არა ფორ მა-
ლუ რი კავ ში რე ბის ექ სპან სი ას მაკ რო გა რე მო ში. 

არა ფორ მა ლუ რო ბის `ა რა საყ მაწ ვი ლო სე ნი~ სა ქარ თვე ლო ში: 
პოს ტსაბ ჭო თა რეტ როს პექ ტი ვა 

რო გო რია ქარ თუ ლი `ა რა ფორ მა ლიზ მის~ მან კი - `მემ კვიდ რე ო ბი თი~ თუ `გა-
და დე ბუ ლი~? ქრო ნი კუ ლი თუ გან კურ ნე ბა დი? 

და მო უ კი დებ ლო ბის მო პო ვე ბის შემ დეგ, ქარ თუ ლი სა ხელ მწი ფო ხე ლი სუფ ლე-
ბის გან მტკი ცე ბი სა და პო ლი ტი კუ რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის რე ა ლუ რად გა ტა რე ბის-
თვის იბ რძო და. `რე ვო ლუ ცი ამ დე ლი არა ფორ მა ლიზ მის~ ლო გი კუ რი სქე მა პი რო ბი-
თად, შემ დეგ ნა ი რად შე იძ ლე ბა წარ მო ვად გი ნოთ: 

 სხვა დას ხვა ძა ლა უფ ლებ რი ვი ჯგუ ფე ბის და ბა ლან სე ბის მცდე ლო ბა, 
რა მაც შე დე გად, სა ხელ მწი ფოს მი ერ ორ გა ნი ზე ბუ ლი `კო რუფ ცი უ ლი პი რა მი დის~ 
ფორ მი რე ბა გა მო იწ ვია (პოს ტსაბ ჭო თა სივ რცე ში ეს ფე ნო მე ნი ფარ თოდ იყო გავ-
რცე ლე ბუ ლი ტრან სფორ მა ცი ის პირ ველ ფა ზა ში [19; 20]; 

 `კო რუფ ცი უ ლი პი რა მი და~ - რო გორც სხვა დას ხვა ძა ლა უფ ლებ რივ ჯგუ-
ფებს შო რის ეკო ნო მი კუ რი პრი ვი ლე გი ე ბის გა და ნა წი ლე ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი არა-
ფორ მა ლუ რი ინ სტრუ მენ ტი. ამ პო ლი ტი კუ რი პრაქ ტი კის მას შტა ბი იმა ში აი სა ხა, 
რომ კო რუფ ცი ის აღ ქმის ინ დექ სში სა ქარ თვე ლომ ყვე ლა ზე უფ რო კო რუფ ცი ულ 
ქვე ყა ნა თა სი ა ში მეშ ვი დე ად გი ლი და ი კა ვა;

 კვა ზი ლე გა ლუ რი `კა ნო ნი ე რი ქურ დე ბის~ ინ სტი ტუ ტის მეშ ვე ო ბით კრი-
მი ნა ლე ბის ხელ საყ რე ლი თა ნამ შრომ ლო ბა მთავ რო ბას თან და მის წარ მო მად გენ-
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ლებ თან [21, გვ. 49–64]. (მათ მი ერ სა არ ჩევ ნო კამ პა ნი ე ბის და ფი ნან სე ბა, არ ჩევ-
ნებ ში მო ნა წი ლე ო ბა, მნიშ ვნე ლო ვა ნი ეკო ნო მი კუ რი სექ ტო რე ბის (სას ტუმ რო ე ბი, 
რეს ტორ ნე ბი, სა ცა ლო ვაჭ რო ბა) გა კონ ტრო ლე ბა [22, გვ. 53, 56], ეკო ნო მი კუ რი 
პრი ვი ლე გი ე ბის გა და ნა წი ლე ბის სა კითხ ის `მოგ ვა რე ბა~ სა კუ თარ ძა ლა უფ ლებ რივ 
წყა რო ებ ზე დაყ რდნო ბით) [23];

 ფორ მა ლუ რი (ლე გა ლუ რი) წე სე ბის მრა ვალ რიცხ ოვ ნე ბა და წი ნა აღ მდე-
გობ რი ვი ხა სი ა თი, მა თი დაც ვის სირ თუ ლე, რო გორც ინ სტი ტუ ცი უ რი წი ნა პი-
რო ბა კო რუფ ცი უ ლი პი რა მი დე ბი სათ ვის. შე დე გად - სა ხელ მწი ფო თა ნამ დე ბო ბის 
პი რე ბის მი ერ ქრთა მის აღე ბა გარ კვე უ ლი სამ სა ხუ რის გა წე ვი სათ ვის [24, გვ. 167-
184]; 

 ეკო ნო მი კუ რი პრი ვი ლე გი ე ბის სის ტე მა და პრო ტექ ცი ო ნიზ მი მმარ-
თველ ელი ტას თან და კავ ში რე ბუ ლი მე წარ მე ე ბის თვის - 1997-2003 წლებ ში სა გა-
და სა ხა დო კო დექ სში შე ტა ნი ლი 74 ცვლი ლე ბა `პრი ვი ლე გი რე ბულ ბიზ ნესს~ სა შუ-
ა ლე ბას აძ ლევ და, გა მო ნაკ ლი სე ბით ესარ გებ ლათ. შე დე გად - ქარ თუ ლი ბიზ ნე სის 
დი დი ნა წი ლის გა და ნაც ვლე ბა ჩრდი ლო ვან ეკო ნო მი კა ში [25, გვ. 55).

ზო გი ერ თი მკვლე ვა რის აზ რით, სწო რედ, მა სობ რი ვი კო რუფ ცია და დის ფუნ-
ქცი უ რი სა ხელ მწი ფო წარ მო ად გენ და 2003 წლის `ვარ დე ბის რე ვო ლუ ცი ის~ ძი რი-
თად მი ზეზს [26].

`ვარ დე ბის ელი ტის~ მო დერ ნი ზა ცი უ ლი პო ლი ტი კის მი უ ხე და ვად, რო მე ლიც, 
`ფუნ ქცი ო ნი რე ბა დი სა ხელ მწი ფოს~ შექ მნა სა და სა ზო გა დო ე ბის თვის ეფექ ტი ა ნი 
მომ სა ხუ რე ბის ახა ლი სი სი ტე მის და ნერ გვა ში~ გა მო ი ხა ტა [27], არა ფორ მა ლუ რი 
მმარ თვე ლო ბის პრაქ ტი კა, რო გორც წი ნა ხე ლი სუფ ლე ბის `კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ-
რე ო ბა~, კვლავ გაგ რძელ და. 

`ვარ დის ფე რი არა ფორ მა ლიზ მის~ მო ზა ი კუ რი მრა ვალ ფე როვ ნე ბის მი უ ხე და-
ვად, შე საძ ლე ბე ლია მი სი არ სე ბი თი მა ხა სი ა თებ ლებ ლე ბის გა მო ყო ფა: 

 სა კუთ რე ბის უფ ლე ბე ბის ხელ ყო ფა, გა მო ხა ტუ ლი: 1) ვი თომ და `ნე ბა-
ყოფ ლო ბით ჩუ ქე ბებ ში~ დეპ რი ვა ტი ზა ცი ის სა ბურ ველ ქვეშ, რო დე საც პრი ვა ტი ზე-
ბუ ლი ობი ექ ტებს, პრი ვა ტი ზა ცი ის პრო ცეს ში დაშ ვე ბუ ლი შეც დო მე ბის გა მოს წო რე-
ბის სა ბა ბით, მე სა კუთ რე ებს ძა ლო ვა ნი უწყ ე ბე ბის ზე წო ლით არ თმევ დნენ, ხე ლა ხა-
ლი პრი ვა ტი ზე ბის მიზ ნით; 2) კე ძო სა კუთ რე ბა ში არ სე ბუ ლი შე ნო ბე ბის ნგრე ვა ში, 
ვი თომ და ქა ლა ქის იერ სა ხის გა უმ ჯო ბე სე ბის თვის. სი ნამ დვი ლე ში, `სა კუთ რე ბის 
უფ ლე ბის ხელ ყო ფა გა მო ი ყე ნეს ხე ლი სუფ ლე ბას თან და ახ ლო ვე ბულ ე.წ. ელი ტე-
რულ ბიზ ნეს მენ თათ ვის ქო ნე ბის გა და სა ნა წი ლებ ლად~ [28, გვ. 137]. (2011 წლის 
და საწყ ი სის თვის, სა ქარ თვე ლოს მას შტა ბით, და ფიქ სირ და სა ხელ მწი ფოს სა სარ გებ-
ლოდ ქო ნე ბის მი ტო ვე ბის 1563, მთლი ა ნად, 2004-2012 წლებ ში - ქო ნე ბის ჩუ ქე ბის 
9860 შემ თხვე ვა, ხო ლო ნა ჩუ ქა რი ქო ნე ბის ღი რე ბუ ლე ბამ 163 175 118,86 ლა რი, 
11 568 836,73 დო ლა რი და 10 100 ევ რო შე ად გი ნა). რო გორც მკვლე ვა რე ბი აღ-
ნიშ ნავ დნენ, სა კუთ რე ბის არა ფორ მა ლუ რი წე სით ხელ ყო ფა არა მარ ტო ახა ლი ეკო-
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ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის ნა წი ლი იყო, არა მედ სი კე თის ფორ მა ლუ რად გა და ნა წი ლე-
ბის ახალ შე საძ ლებ ლო ბებ საც ქმნი და; 

 ბიზ ნეს მე ნე ბის იძუ ლე ბა, ძა ლო ვა ნი სტრუქ ტუ რე ბის გა მო ყე ნე ბით, არა-
ა დეკ ვა ტუ რი ფა სი გა და ე ხა დათ და ზი ა ნე ბუ ლი და უვარ გი სი ობი ექ ტე ბის შეს ყიდ-
ვა ში, უკა ნო ნო სის ხლის სა მარ თლებ რი ვი დევ ნის შეწყ ვე ტის სა ნაც ვლოდ [29, გვ. 
42-43];

 `ი ძუ ლე ბი თი ინ ვეს ტი ცი ე ბი~ ფორ მუ ლით - `ბიზ ნე სის სა ზო გა დო ებ-
რი ვი პა სუ ხის მგებ ლო ბა~. რო გორც ქრის ტი ან ტი მი აღ ნიშ ნავს, `სა ქარ თვე ლოს 
სა დაზღ ვე ვო ლან დშაფ ტი კარ გი მა გა ლი თია მსგავ სი იძუ ლე ბი თი ინ ვეს ტი ცი ე ბის 
სა ი ლუს ტრა ცი ოდ. სა ა ვად მყო ფო ე ბის პრი ვა ტი ზე ბი სას სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნი ებს 
მოს თხო ვეს მნიშ ვნე ლო ვა ნი ინ ვეს ტი ცი ე ბი გა ნე ხორ ცი ე ლე ბი ნათ სა ა ვად მყო ფო ე ბის 
ბა ზარ ზე. სა ხელ მწი ფო და ბიზ ნე სის სამ ყა როს ეს სიმ ბი ო ზუ რი კავ ში რი ცხა დი ხდე-
ბა იმი თაც, რომ სა ხელ მწი ფო არა ნე ბა ყოფ ლო ბი თი ინ ვეს ტი ცი ე ბის კომ პენ სი რე ბას 
სა დაზღ ვეო კომ პა ნი ებს შო რის ბაზ რის გა და ნა წი ლე ბით შე ე ცა და~; 

 სპე ცი ა ლუ რი `ა რა სა ბი უ ჯე ტო ან გა რი შე ბი~, რო მე ლიც შე იქ მნა სა მი ნის-
ტრო ებ თან 2003 წ. წი ნა ხე ლი სუფ ლე ბის ფუნ ქცი ო ნერ თა მი ერ `თა ვი სუფ ლე ბის 
სა ფა სუ რის~ შე ტა ნი სათ ვის. ამ თან ხე ბის ნა წი ლი მი დი ო და სა ხელ მწი ფო ბი უ ჯეტ-
ში. შემ დგომ ში კი მან არა ო ფი ცი ა ლუ რი და ბეგ ვრის სა ხე მი ი ღო. ამ გზით მხო ლოდ 
თავ დაც ვის სა მი ნის ტრომ 2004-2006 წწ. 35 მლნ ლა რი (29 მლნ დო ლა რი) მი ი ღო. 
ვი ნა ი დან `ა რა სა ბი უ ჯე ტო ან გა რი შე ბის გა უმ ჭვირ ვა ლე ო ბა თა ვა დაა კო რუფ ცი ის 
წყა რო~ [28, გვ. 136], (მი სი ხარ ჯვა უშუ ა ლოდ მთავ რო ბის პრე რო გა ტი ვა იყო და 
სა ზო გა დო ე ბის მხრი დან კონ ტროლს არ ექ ვემ დე ბა რე ბო და), აღ ნიშ ნუ ლი მოვ ლე ნა 
ნათ ლად მი უ თი თებს იმა ზე, თუ რო გორ შე უძ ლია ელი ტას კო რუფ ცი ის წი ნა აღ მდეგ 
საბ რძოლ ვე ლად თვით კო რუფ ცი უ ლი ინ სტი ტუ ტის შექ მნა და გა მო ყე ნე ბა; 

 ელი ტე ბის მი ერ სა კუ თა რი ბიზ ნე სის თვის ექ სკლუ ზი უ რი პი რო ბე ბის 
შექ მნა პრინ ცი პით: `მე გობ რებს - წყა ლო ბა, და ნარ ჩე ნებს - კა ნო ნი~ (ლათ.: 
Bonitas in suos, justitia in omnes). სა ხელ მწი ფოს მხრი დან ფა ვო რი ტიზ მის და ბიზ ნე-
სის ცალ კე ულ წარ მო მად გენ ლებ თან ში და გა რი გე ბე ბის დას ტუ რი ა, მა გა ლი თად, სა-
გა და სა ხა დო წნე ხის გა მო ყე ნე ბა მე დი ა ბიზ ნე სის მი მართ: 2010 წლის სა გა და სა ხა დო 
ამ ნის ტი ით სა ხელ მწი ფომ ტე ლე კომ პა ნი ებს - `რუს თა ვი 2~, `ი მე დი~ და `სა ზო გა-
დო ებ რი ვი არ ხი~ - 2010 წლის 36 მლნ-მდე და ვა ლი ა ნე ბა ჩა მო ა წე რა; ტე ლე კომ პა ნია 
`კავ კა სი ას~ კი 30 000 ლა რის სა გა და სა ხა დო და ვა ლი ა ნე ბა 2007 წლის გა ზაფ ხულ-
ზე ყა და ღის გზით გა და ახ დე ვი ნეს. ასე ვე ყა და ღის გზით ამო ი ღეს მათ გან 2,5-ლა რი-
ა ნი სა გა და სა ხა დო ნაშ თი [30].

ამ გვა რად, `ხე ლი სუფ ლე ბი სა და სა კუთ რე ბის ძვე ლი სიმ ბი ო ზი და ირ ღვა, მაგ-
რამ მის ად გი ლას ახა ლი სიმ ბი ო ზი დამ კვიდ რდა, რო მე ლიც უმ თავ რე სად ელი ტა-
რუ ლი კო რუფ ცი ით გა მოვ ლინ და~ [27] .

`პოს ტვარ დის ფე რი არა ფორ მა ლიზ მი~, ერ თი მხრივ, `რე ვო ლუ ცი ამ დე ლი~ და 
`ვარ დის ფე რი არა ფორ მა ლიზ მის~ `ტრა დი ცი უ ლი~, `მემ კვიდ რე ო ბი თი~ პა ტერ ნე-
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ბის მა ტა რე ბე ლი ა, ხო ლო, მე ო რე მხრივ, გარ კვე უ ლი უნი კა ლუ რო ბით გა მო ირ ჩე ვა. 
ახალ მა ელი ტამ ბიზ ნეს ზე არა ფორ მა ლუ რი ზე წო ლის მავ ნე პრაქ ტი კა აღ მოფ-
ხვრა [31, გვ.5], მაგ რამ თვით `ა რა ფორ მა ლიზ მის~ მან კი ე რი სე ნის გან ვერ გან თა-
ვი სუფ ლდა, რის გა მო ხა ტუ ლე ბა ცა ა: 

 ნე პო ტიზ მი და კრო ნიზ მი სა ჯა რო სამ სა ხურ ში - სა ჯა რო სამ სა ხუ რის 
სა კა ნონ მდებ ლო ჩარ ჩოს გა უმ ჯო ბე სე ბის მი უ ხე და ვად (მა გა ლი თად, სა ჯა რო სამ-
სა ხურ ში კონ კურ სის ჩა ტა რე ბის ახა ლი წე სის შე მუ შა ვე ბა), მთავ რო ბამ ვერ შეძ ლო 
და მო უ კი დე ბე ლი და პო ლი ტი კუ რი გავ ლე ნის გან თა ვი სუ ფა ლი სა ჯა რო სამ სა ხუ რის 
ჩა მო ყა ლი ბე ბა; `სა ერ თა შო რი სო გამ ჭვირ ვა ლო ბა - სა ქარ თვე ლოს~ შე ფა სე ბით, ნე-
პო ტიზ მთან ბრძო ლა სა ხელ მწი ფოს ერ თ-ერთ უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს გა მოწ ვე ვას წარ-
მო ად გენს. მან პარ ლა მენ ტში წა რად გი ნა სა კა ნონ მდებ ლო წი ნა და დე ბა, რო მე ლიც 
ნე პო ტიზ მის კრი მი ნა ლი ზე ბას ით ვა ლის წი ნებ და. თუმ ცა ეს წი ნა და დე ბა არ იქ ნა მო-
წო ნე ბუ ლი და პარ ლა მენტს იგი არ გა ნუ ხი ლავს. [32]; (NDI-ს ბო ლოდ რო ინ დე ლი 
კვლე ვის მი ხედ ვით, გა მო კითხ უ ლი მო სახ ლე ო ბის 68% მი იჩ ნევს, რომ ად გი ლობ რივ 
ხე ლი სუფ ლე ბა ში ნე პო ტიზ მის პრობ ლე მა ა. ამ მო საზ რე ბას მო სახ ლე ო ბის მხო ლოდ 
15% არ ეთან ხმე ბა, 17%-მა კი - `არ იცის~); 

 გა დაწყ ვე ტი ლე ბა თა მი ღე ბის კუ ლუ ა რი ზა ცია - არა სამ თავ რო ბო ოპ გა ნი-
ზა ცი ე ბის დო კუ მენ ტში ვე ნე ცი ის კო მი სი ი სად მი - `სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო 
კო მი სი ის მუ შა ო ბის ერ თობ ლი ვი შე ფა სე ბა~ - აღ ნიშ ნუ ლი ა: ̀ მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ 
პრო ცეს ში სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ჩარ თუ ლო ბა უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იყო, კრი-
ტე რი უ მი, რის მი ხედ ვი თაც შე არ ჩი ეს ექ სპერ ტე ბი, ბუნ დო ვა ნია და ისეთ შთა ბეჭ-
დი ლე ბას ტო ვებს, თით ქოს ზო გი ერ თი შერ ჩე უ ლი და მო უ კი დე ბე ლი ექ სპერ ტი ან 
მმარ თველ გუნ დთან იყო აფი ლი რე ბუ ლი ან მმარ თვე ლი გუნ დის წარ მო მად გენ ლე-
ბის მსგავ სი შე ხე დუ ლე ბე ბი ჰქონ და. ..კო მი სი ის მუ შა ო ბის მან ძილ ზე გა დაწყ ვე ტი-
ლე ბის მი ღე ბის პრო ცესს აკ ლდა სიცხ ა დე და წი ნას წა რი გან ჭვრე ტა... გა უ გე ბა რი 
იყო, რო გორ იღებ და გა დაწყ ვე ტი ლე ბას სა მუ შაო ჯგუ ფი იმის შე სა ხებ, თუ რო მე ლი 
ალ ტერ ნა ლი ვა უნ და ასა ხუ ლი ყო კა ნონ პრო ექ ტში~ [33];

 არა ფორ მა ლუ რი მმარ თვე ლო ბა - ე.წ. `სო ლო- კრა ტი ა~, რომ ლის არ სია 
`ა რა ფორ მა ლუ რი და სრუ ლი ძა ლა უფ ლე ბის თავ მოყ რა იმ ადა მი ა ნის ხელ ში, რო-
მელ საც რა ი მე სა ხის სა ხელ მწი ფო პა სუ ხის მგებ ლო ბა და ვალ დე ბუ ლე ბე ბი არა აქვს~ 
[27]. რო დე საც არა უფ ლე ბა მო სი ლი პი რე ბი ჩარ თულ ნი არი ან კონ კრე ტუ ლი სა ხელ-
მწი ფო ებ რი ვი სა კითხ ე ბის გა დაწყ ვე ტა ში, ეს უარ ყო ფით გავ ლე ნას ახ დენს ქვე ყა ნა-
ში დე მოკ რა ტი უ ლი ინ სტი ტუ ტე ბის გა მარ თულ ფუნ ქცი ო ნი რე ბა ზე, გა ნამ ტკი ცებს 
`პატ რონ -კლი ენ ტუ რი ქსე ლე ბის~ სის ტე მას, ამა ვე დროს, ასუს ტებს ლე გა ლუ რი ინ-
სტი ტუ ტე ბის `სა სიგ ნა ლო~ ფუნ ქცი ას.

არა ფორ მა ლუ რი ინ სტი ტუ ცი ო ნა ლი ზა ცი ის ამ გვა რი სცე ნა რი და ელი ტე ბის ინ-
სტი ტუ ცი უ რი ვო ლუნ ტა რიზ მი გა ნა პი რო ბებს, ერ თი მხრივ, `გა ნუ საზღ ვრე ლო ბის 
მა ღალ დო ნეს ეკო ნო მი კა ში, ხო ლო, მე ო რე მხრივ, ნე გა ტი უ რი ინ სტი ტუ ცი უ რი 
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მო ლო დი ნე ბის ფორ მი რე ბას~, რო დე საც ეკო ნო მი კუ რი აგენ ტე ბი არ ენ დო ბი ან 
წეს თა ლე გი ტი მურ სის ტე მას და ცდი ლო ბენ ჩა ა ნაც ვლონ იგი არა ფორ მა ლუ რი წე-
სე ბით (მით უმე ტეს, რო დე საც ამ გვა რი ჩა ნაც ვლე ბის მა გა ლითს ელი ტე ბი უჩ ვე ნე ბენ). 

გან ვი თა რე ბუ ლი სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის არ სე ბო ბი სას, სა ხელ მწი ფო გა-
დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბა ელი ტე ბის პრე რო გა ტი ვად რჩე ბა, მაგ რამ არა მათ `სა-
ში ნაო საქ მედ~, ვი ნა ი დან ელი ტებს არ შე უძ ლი ათ სა ზო გა დო ებ რი ვი ინ ტე რე სე ბის 
იგ ნო რი რე ბა და მა სე ბის კონ ტრო ლის და ზე წო ლის ქვეშ იმ ყო ფე ბი ან. რე ჟი მი, ამ 
შემ თხვე ვა ში, ნაკ ლე ბად `ე ლი ტო ცენ ტრუ ლი~ ხდე ბა [34]. ღია ხელ მი საწ ვდო მო ბის 
რე ჟიმ ში გა დას ვლა ხდე ბა თან და თან და გარ კვე უ ლი სა მიჯ ნე პი რო ბე ბის შეს რუ-
ლე ბას თან ერ თად, რო მელ თა გან ერ თ-ერ თი კა ნო ნის უზე ნა ე სო ბის გან მტკი ცე ბა ა, 
პირ ველ რიგ ში, თვით ელი ტე ბის თვის, რომ ლე ბიც ურ თი ერ თქმე დე ბენ ფორ მა ლუ-
რი წე სე ბის და არა კერ ძო შე თან ხმე ბე ბის სა ფუძ ველ ზე [35]. კა ნო ნის უზე ნა ე სო ბის 
აღი ა რე ბა ნიშ ნავს ელი ტე ბის ცვლი ლე ბა საც, რაც ხელს უწყ ობს ელი ტე ბის და სა ზო-
გა დო ე ბის ინ სტი ტუ ცი ურ პრე ფე რენ ცი ა თა და ახ ლო ვე ბას - ელი ტე ბის ლო ი ა ლუ რო-
ბას ინ სტი ტუ ტე ბი სად მი და არა გან საზღ ვრუ ლი ინ დი ვი დე ბი სა და არა ფორ მა ლუ რი 
ჯგუ ფე ბი სად მი [36], ინ სტი ტუ ტე ბის გა მო ყე ნე ბას თა ვი სი და ნიშ ნუ ლე ბით და არა 
რო გორც მა ნი პუ ლი რე ბის ობი ექ ტი სა [37]. 

სა ქარ თვე ლო ში და მო უ კი დებ ლო ბის მთე ლი ის ტო რი ის მან ძილ ზე, სა ზო გა დო-
ე ბა არ აკონ ტრო ლებ და ინ სტი ტუ ტე ბის არ ჩე ვის პრო ცესს, გა დას ცა რა იგი ელი-
ტებს. ხო ლო ელი ტე ბის უპი რა ტე სო ბა ნი ყო ველ თვის არ შე ე სა ბა მე ბო და სა ზო გა-
დო ე ბის სა ჭი რო ე ბებს, რის შე დე გა დაც `ღია ხელ მი საწ ვდო მო ბის რე ჟი მის~ (დ. ნორ-
ტის ტერ მი ნო ლო გი ით) ფორ მი რე ბა და სტა ბი ლუ რი გან ვი თა რე ბა ვერ მო ხერ ხდა. 
თით ქმის ოც და ათ წლი ა ნი გა მოც დი ლე ბა გვა ი ძუ ლებს, ეჭ ვი შე ვი ტა ნოთ ქარ თუ ლი 
ინ სტი ტუ ტე ბის და ეკო ნო მი კის `ზე მო დან მო დერ ნი ზა ცი ის~ შე საძ ლებ ლო ბა ში, მი-
უ ხე და ვად იმი სა, თუ რით აიხ სნე ბა ამ გვა რი მიდ გო მა: ტრა დი ცი ით, მა სე ბის პა სი უ-
რო ბით თუ პო ლი ტი კუ რი ცენ ტრა ლი ზა ცი ის უპი რა ტე სო ბე ბით. 

`ა რა ფორ მა ლიზ მი~ - `კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბა~, 
`ტრან სფორ მა ცი უ ლი სინ დრო მი~ თუ `ე ლი ტუ რი თვით ნე ბო ბა?~

ვი ნა ი დან არა ფორ მა ლუ რი ინ სტი ტუ ტე ბი იდენ ტი ფი ცირ დე ბა ტრა დი ცი ებ თან, 
წეს -ჩვე უ ლე ბებ სა და კულ ტუ რულ შეზღ უდ ვებ თან, მა თი ფეს ვე ბი უკავ შირ დე ბა 
წარ სუ ლის არა კე თილ სა სურ ვე ლი მემ კვიდ რე ო ბის ეფექტს, დრო თა გან მავ ლო ბა ში 
გან მტკიც დე ბა კულ ტუ რა ში და გა და იქ ცე ვა დაბ რკო ლე ბად ინ სტი ტუ ცი უ რი მო დერ-
ნი ზა ცი ის გზა ზე. გან ვი თა რე ბის ის ტო რი უ ლი გან პი რო ბე ბუ ლო ბა (path dependency) 
გა და უ ლა ხავ ბა რი ე რებს ქმნის ინ სტი ტუ ცი უ რი ცვლი ლე ბე ბის თვის მო მა ვალ ში. ამ 
მე ტად პე სი მის ტუ რი თვალ საზ რი სით, სა ზო გა დო ე ბა, რო მელ საც `მან კი ე რი~ ინ-
სტი ტუ ტე ბი სად მი ის ტო რი უ ლი იმუ ნი ტე ტი არა აქვს, შე იძ ლე ბა დი დი ხნით აღ მოჩ-
ნდეს მა თი მსხვერ პლი.
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`კულ ტუ რუ ლი დე ტერ მი ნიზ მის~ ლო გი კით, `მან კი ე რი~ არა ფორ მა ლუ რი ინ-
სტი ტუ ტე ბის პრე ვა ლი რე ბის მი ზე ზად გა მო დის ხე ლი სუფ ლე ბის ის ტო რი უ ლად გან-
მტკი ცე ბუ ლი თვით ნე ბო ბა (arbitrary rule), რა საც თან სდევ და რეპ რე სი უ ლი პრაქ ტი-
კა და მა სე ბის თავ დაც ვი თი რე აქ ცი ე ბი. ამი ტომ საბ ჭო თა პე რი ოდ ში გავ რცე ლე ბუ-
ლი კლი ენ ტე ლიზ მი, ჩრდი ლო ვა ნი ეკო ნო მი კა ან `კა ნო ნი ე რი ქურ დის~ ინ სტი ტუ ტი, 
`სუს ტი~ ინ დი ვი დე ბის თა ვი სე ბუ რი წი ნა აღ მდე გო ბის ია რა ღი გახ და. პოს ტსაბ ჭო თა 
პე რი ოდ ში ასე თი სი ტუ ა ცია კი დევ უფ რო გაღ რმავ და, რად გან არა ფორ მა ლუ რი 
მარ თვის ამ ინ სტი ტუ ტებ მა თა ვი სი ფუნ ქცი ო ნა ლუ რო ბა და ამ ტკი ცა, ინ დი ვი დე ბის 
და ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ადაპ ტა ცი ის გარ კვე ულ რე სურ სად გა და იქ ცა.

თუ კულ ტუ რუ ლი `მემ კვიდ რე ო ბა~ ეკო ნო მი კუ რი და სო ცი ა ლუ რი ქცე ვის 
დე ტერ მი ნი რე ბას ახ დენს, შე იძ ლე ბა და ვას კვნათ, რომ `მან კი ე რი~ არა ფორ მა ლუ-
რი ინ სტი ტუ ტე ბის პრე ვა ლი რე ბა სა ქარ თვე ლო ში თით ქმის ფა ტა ლუ რი ა. რად გან 
`მოთხ ოვ ნა სა მარ თალ ზე~ ამ სა ზო გა დო ებ რი ვი დოვ ლა თის მომ ხმა რე ბელ თა (ინ დი-
ვი დე ბის და ორ გა ნი ზა ცი ე ბის) მხრი დან, სა ხელ მწი ფო სად მი და ბა ლი ნდო ბის, ასე ვე 
პატ რო ნა ჟულ -კლი ენ ტე ლუ რი კავ ში რე ბის ღრმად ფეს ვგად გმუ ლო ბის გა მო, არ არ-
სე ბობს, ამი ტომ სა ზო გა დო ე ბის თვის კა ნო ნის უზე ნა ე სო ბის დამ ყა რე ბის ნე ბის მი ე რი 
მცდე ლო ბა წა რუ მა ტე ბე ლი იქ ნე ბა, ყო ველ შემ თხვე ვა ში, მოკ ლე ვა დი ან პერ სპექ ტი-
ვა ში. ზო გი ერ თი კვლე ვის მო ნა ცე მე ბი ქარ თველ თა გან წყო ბე ბის და ფა სე უ ლო ბე ბის 
შე სა ხებ ამ თე ზი სის სა სარ გებ ლოდ მეტყ ვე ლებს [38]. თუმ ცა, რო გორც `ე კო ნო მი-
კუ რი სას წა უ ლის~ ქვეყ ნე ბის ევო ლუ ცია გვიჩ ვე ნებს, სწრა ფი ეკო ნო მი კუ რი ზრდის 
პი რო ბებ ში, კულ ტუ რუ ლი მა ხა სი ა თებ ლე ბი შე იძ ლე ბა ორი- სა მი ათ წლე უ ლის გან-
მავ ლო ბა შიც შე იც ვა ლოს. ეკო ნო მი კუ რი მო დერ ნი ზა ცია ბა დებს მოძ რა ო ბას `გა-
დარ ჩე ნის ფა სე უ ლო ბე ბი დან~ `თვით გა მო ხატ ვის ფა სე უ ლო ბე ბის კენ~ [39]. გარ და 
ამი სა, რო გორც გა მოც დი ლე ბა გვიჩ ვე ნებს, `სუს ტთა ია რა ღი~ სო ცი ა ლურ -ე კო ნო-
მი კუ რი უფ ლე ბე ბის თვის ბრძო ლა ში კა ნონ მდებ ლო ბის ფორ მა ლუ რი ნორ მე ბია და 
არა არა ფორ მა ლუ რი ინ სტი ტუ ტე ბი: სა სა მარ თლო სარ ჩე ლე ბი და ხმა უ რი ა ნი სა-
ჯა რო კამ პა ნი ე ბი სა ქარ თვე ლო ში ამის მა გა ლი თი ა. ეს ნიშ ნავს არა `სა მარ თალ ზე 
მოთხ ოვ ნის~ არარ სე ბო ბას, არა მედ ფორ მა ლუ რი წე სე ბის უუ ნა რო ბას ან მათ ბო-
რო ტად გა მო ყე ნე ბას. ამ შემ თხვე ვა ში, მა სე ბის გან წყო ბე ბი და ორი ენ ტა ცი ე ბი არა-
ფორ მა ლუ რი მმარ თვე ლო ბის მი ზე ზად კი არა, უფ რო მის შე დე გად უნ და ჩა ით ვა-
ლოს. `კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის~ არ გუ მენ ტით ვერ იხ სნე ბა ისიც, თუ რა ტომ 
არის არა ფორ მა ლუ რი ინ სტი ტუ ტე ბი ერთ შემ თხვე ვა ში მნიშ ვნე ლო ვა ნი, ხო ლო სხვა 
შემ თხვე ვა ში - არა (მა გა ლი თად, ბიზ ნე სის ინ სტი ტუ ცი უ რი გა რე მოს გა უმ ჯო ბე სე ბა, 
სა გა და სა ხა დო სამ სა ხუ რის მუ შა ო ბის ეფექ ტი ა ნო ბის ამაღ ლე ბა და სხვ.). 

ვი ღებთ თა ვი სე ბურ ჩა კე ტილ წრეს: კა ნო ნის უზე ნა ე სო ბას სა ქარ თვე ლო ში არ 
შე უძ ლია დამ კვიდ რე ბა არა კე თილ სა სურ ვე ლი კულ ტუ რუ ლი `მემ კვიდ რე ო ბის~ შე-
დე გად, ხო ლო გან ვი თა რე ბის ეს `მემ კვიდ რე ო ბით~ გან პი რო ბე ბუ ლი ტრა ექ ტო რია 
ვერ შე იც ვლე ბა კა ნო ნის უზე ნა ე სო ბის არარ სე ბო ბის პი რო ბებ ში. 
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უფ რო ოპ ტი მის ტუ რი მიდ გო მით, მან კი ე რი არა ფორ მა ლიზ მის გა ბა ტო ნე ბა 
`რე ვო ლუ ცი უ რი~ ტრან სფორ მა ცი ის თა ვი სე ბუ რი `პოს ტ-ტრავ მუ ლი სინ დრო მი ა~. 
ახა ლი ინ სტი ტუ ტე ბის ტრან სპლან ტა ცია `ძველ~ ინ სტი ტუ ცი ურ გა რე მო ში სა ხელ-
მწი ფოს ად მი ნის ტრა ცი უ ლი პო ტენ ცი ა ლის და ცე მას და ფორ მა ლუ რი ინ სტი ტუ ტე-
ბის შეს რუ ლე ბის იძუ ლე ბის უუ ნა რო ბას იწ ვევს. ამი ტომ, არა ფორ მა ლუ რი ინ სტი-
ტუ ტე ბი დრო ე ბით ავ სებს შექ მნილ ვა კუ უმს და ას რუ ლებს ტრან საქ ცი უ რი ხარ ჯე-
ბის მი ნი მი ზა ცი ის როლს. მა თი გა მო ყე ნე ბა ეკო ნო მი კურ და სო ცი ა ლურ აგენ ტებს 
გა ნუ საზღ ვრე ლო ბის შემ ცი რე ბის და ცვა ლე ბად გა რე მოს თან თუნ დაც ნა წი ლობ-
რი ვი ადაპ ტი რე ბის შე საძ ლებ ლო ბას აძ ლევს. `ა რა ფორ მა ლუ რო ბა~ ამ პი რო ბებ ში, 
ვ. გელ მა ნის სიტყ ვე ბით რომ ვთქვათ, `ნა კე რის ან თა ბა ში რის სახ ვე ვის მსგავ სი ა~, 
რო მე ლიც გარ ღვე ულ ქსო ვილს შე ხორ ცე ბის სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს, ხო ლო ტრავ მი-
რე ბულ ორ გა ნიზმს - გა აძ ლი ე როს თა ვი სი პო ტენ ცი ა ლი ახა ლი ინ სტი ტუ ტე ბის `გა-
მოზ რდი სათ ვის~ [5, გვ.7]. 

ამ შემ თხვე ვა ში, არა ფორ მა ლუ რი ინ სტი ტუ ტე ბი გა დარ ჩე ნის პი რო ბად და 
გან ვი თა რე ბის წყა რო დაც კი გა მო დის. მა გა ლი თად, ის ეხ მა რე ბა ბიზ ნეს ქსე ლე ბის 
ფორ მი რე ბას სა ბაზ რო ეკო ნო მი კის ჩა მო ყა ლი ბე ბის პრო ცეს ში. ამ თვალ საზ რი სით, 
`ა რა ფორ მა ლიზ მი~ უფ რო დრო ე ბი თი ა, რა ღაც `საყ მაწ ვი ლო სე ნის~ მსგავ სი ა, რო-
მე ლიც შე იძ ლე ბა დიდ ხანს გა ჭი ა ნურ დეს, მაგ რამ მა ინც გან კურ ნე ბა დი ა. 

სა ქარ თვე ლოს და მო უ კი დებ ლო ბის პირ ველ წლებ ში, სა ხელ მწი ფოს ად მი ნის-
ტრა ცი უ ლი პო ტენ ცი ა ლის აშ კა რა სი სუს ტის გა მო, ფორ მა ლუ რი ინ სტი ტუ ტე ბი 
თან და თა ნო ბით შე ვიწ როვ და და ჩა ნაც ვლდა არა ფორ მა ლუ რით, ხო ლო დე მოკ რა-
ტი ზა ცი ის პრო ცესს რო გორც ზე მოთ ვნა ხეთ, მოჰ ყვა სხვა დას ხვა ტი პის აქ ტორ თა 
აღ ზე ვე ბა, რომ ლე ბიც პრე ტენ ზი ას აცხ ა დებ დნენ სა ხელ მწი ფოს სა ხე ლით გა მოს-
ვლა ზე. თუმ ცა `ვარ დე ბის რე ვო ლუ ცი ის~ შემ დეგ მსგავ სი მოვ ლე ნე ბი ან გა ნი დევ ნა, 
ან ად ვი ლად `ჩა შენ და~ ახალ ინ სტი ტუ ცი ურ გა რე მო ში. ამას თან, ფორ მა ლუ რი `თა-
მა შის წე სე ბი~ ელი ტე ბის ხელ ში სე ლექ ცი უ რი გა მო ყე ნე ბის ია რა ღად გა და იქ ცა [40, 
გვ. 328-329] ეკო ნო მი კურ აგენ ტთა ერ თი ნა წი ლის წა სა ხა ლი სებ ლად და მე ო რე თა 
და სას ჯე ლად. მა შა სა და მე, თვით ძლი ე რი სა ხელ მწი ფოს პი რო ბებ შიც, ტრან სფორ-
მა ცი ის პრო ცეს ში აღ მო ცე ნე ბულ მან კი ერ ინ სტი ტუ ტებს წარ მა ტე ბით შე უძ ლი ათ 
`მუ ტა ცი ა~, ელი ტე ბის ან გა რე ბი ა ნი ინ ტე რე სე ბის ინ სტრუ მენ ტად გა დაქ ცე ვა. მი უ-
ხე და ვად იმი სა, რომ `ა რა ფორ მა ლიზ მი~ სუს ტი სა ხელ მწი ფოს ატ რი ბუ ტი ა, ძლი ე-
რი სა ხელ მწი ფო შე იძ ლე ბა არა ნაკ ლებ სა ხი ფა თო დაბ რკო ლე ბა აღ მოჩ ნდეს კა ნო ნის 
უზე ნა ე სო ბის თვის. ჩა მო ყა ლიბ დეს `მტა ცე ბე ლი სა ხელ მწი ფო~ (predatory state).

ამ გვა რად, მა ში ნაც კი, თუ `ა რა ფორ მა ლიზ მი~ ტრან სფორ მა ცი ის პე რი ო დის 
`საყ მაწ ვი ლო სე ნი ა~, ძლი ე რი სა ხელ მწი ფო მას ყო ველ თვის წარ მა ტე ბით ვერ `კურ-
ნავს~. სა ქარ თვე ლოს `ვარ დის ფე რი~ გა მოც დი ლე ბა გვიჩ ვე ნებს, რომ `პოს ტტრავ-
მუ ლი სინ დრო მი~ შე იძ ლე ბა `ქრო ნი კულ და ა ვა დე ბა ში~ გა და ი ზარ დოს. ბა ტო ნო ბის 
ფორ მებს, რომ ლებ მაც პრაქ ტი კა ში გა ა მარ თლეს, შე უძ ლი ათ სტა ბი ლუ რად კვლავ-
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წარ მო ე ბა და რე ჟი მე ბის ახა ლი ჰო მო ლო გი უ რად მსგავ სი ნა ირ სა ხე ო ბე ბის წარ მო-
შო ბა [41, გვ. 64-67]. ასეთ მემ კვიდ რე ო ბი თო ბას გა ნა პი რო ბებს, პირ ველ რიგ ში, 
ის, რომ ხე ლი სუფ ლე ბის ფუნ ქცი ო ნი რე ბის პრინ ცი პე ბის შე სა ხებ შექ მნი ლი წარ მოდ-
გე ნე ბი თა ო ბა თა ცვლის მი უ ხე და ვად ნარ ჩუნ დე ბა. შე სა ბა მი სად, ყო ველ თვის რჩე-
ბა შე საძ ლებ ლო ბა წი ნა წეს რი გის სრუ ლი ან ნა წი ლობ რი ვი რეს ტავ რა ცი ი სათ ვის. 
(აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ავ ტო რი ტა რუ ლი რე ჟი მის კენ დაბ რუ ნე ბა დე მოკ რა ტი ზა ცი ის 
შემ დეგ სუ ლაც არ არის იშ ვი ა თი მოვ ლე ნა. თით ქმის 100 ქვეყ ნი დან, სა დაც მოხ და 
პო ლი ტი კუ რი რე ჟი მე ბის ლი ბე რა ლი ზა ცი ის მცდე ლო ბა, მხო ლოდ 18-მა `შე ი ნარ-
ჩუ ნა და დე ბი თი დი ნა მი კა ამ პრო ცეს ში~ [42]. დ. ასე მოგ ლუს და მი სი კო ლე გე ბის 
კვლე ვა ში არის დე მოკ რა ტი ზა ცი ის 122 ეპი ზო დი და 71 დაბ რუ ნე ბა არა დე მოკ რა-
ტი უ ლი რე ჟი მის კენ [43]. 

არა ფორ მა ლუ რი ინ სტი ტუ ტე ბის ანა ლი ზი სად მი ჩვე ნი მიდ გო მა ეფუძ ნე ბა იმ 
თე ზისს, რომ `ინ სტი ტუ ტე ბი ...იქ მნე ბა უფ რო იმი სათ ვის, რა თა ემ სა ხუ როს იმათ 
ინ ტე რე სებს, ვინც ფლობს ძა ლა უფ ლე ბას, რა თა გავ ლე ნა მო ახ დი ნოს ახა ლი წე-
სე ბის ფორ მი რე ბა ზე [44, გვ. 360-361]. ამ ინ ტე რე სე ბის გავ ლე ნა ინ სტი ტუ ცი უ რი 
მშე ნებ ლო ბის პრო ცეს ზე, გარ კვე ულ პი რო ბებ ში, შე იძ ლე ბა მან კი ე რი ინ სტი ტუ ტე-
ბის დამ კვიდ რე ბის სა ფუძ ვე ლი გახ დეს, გა ზარ დოს ცალ კე ულ აქ ტორ თა (ე ლი ტე-
ბის) კერ ძო დოვ ლა თი მთე ლი სა ზო გა დო ე ბის ინ ტე რე სე ბის სა ზი ა ნოდ. ამ გვა რად, 
მან კი ე რი ინ სტი ტუ ტე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა და გან მტკი ცე ბა წი ნას წარ გან ზრა ხულ 
ქმე დე ბა თა შე დე გი ა. გან ვი თა რე ბუ ლი სა ზო გა დო ე ბე ბი ამ გვა რი ̀ მან კის~ სა წი ნა აღ-
მდე გო იმუ ნი ტეტს ფლო ბენ, მაგ რამ სა ზო გა დო ე ბის თვის, რო მე ლიც იძუ ლე ბუ ლი ა, 
ინ სტი ტუ ტე ბის მშე ნებ ლო ბა `ნუ ლი დან~ და იწყ ოს, გა ცი ლე ბით რთუ ლია ეფექ ტი ა ნი 
`ან ტის ხე უ ლე ბის~ გა მო მუ შა ვე ბა.

  
დას კვნე ბი და წი ნა და დე ბე ბი

 სა ქარ თვე ლოს და მო უ კი დე ბე ლი სა ხელ მწი ფოს არ სე ბო ბის მთელ მან ძილ ზე 
ელი ტე ბი ინარ ჩუ ნებ დნენ და აკ ვლავ წარ მო ებ დნენ არა ფორ მა ლუ რი ინ სტი ტუ ცი ო ნა ლი-
ზა ცი ის გარ კვე ულ პა ტერ ნებს, ფორ მა ლუ რი ინ სტი ტუ ცი უ რი ჩარ ჩო ე ბის გან და მო უ კი-
დებ ლად. ეს პრო ცე სი (სა ხელ მწი ფოს აღ მო ცე ნე ბის მ. ოლ სო ნი სე უ ლი თე ო რი ის კონ ტექ-
სტში) ჰგავს მუდ მივ მოძ რა ობს `მომ თა ბა რე ბან დიტ სა~ და `სტა ცი ო ნა რულ ბან დიტს~ 
შო რის, რო მე ლიც ქმნის არა სტა ბი ლურ ფორ მა ლურ პო ლი ტი კურ და სა ხელ მწი ფო ინ-
სტი ტუ ტებს, არა მედ მხო ლოდ მუდ მი ვად ტრან სფორ მი რე ბად ინ სტი ტუ ცი ურ `დამ ღას~ 
თა ვის სა სარ გებ ლოდ სარ გებ ლო ბის მი ღე ბის არა ფორ მა ლუ რი პრაქ ტი კის შე სა ნიღ ბად;

 პოს ტსაბ ჭო თა `ა რა ფორ მა ლიზ მის~ რეტ როს პექ ტი ვა გვიჩ ვე ნებს, რომ სა ქარ-
თვე ლო ში არა ფორ მა ლუ რი ინ სტი ტუ ტე ბის ̀ პო პუ ლა ცი ის თვის~ და მა ხა სი ა თე ბე ლია რო-
გორც `მემ კვიდ რე ო ბი თო ბა~, ასე ვე `ცვა ლე ბა დო ბა~. ტრა დი ცი უ ლი არა ფორ მა ლუ რი 
ინ სტი ტუ ტე ბი, ერ თი მხრივ, შე ნარ ჩუნ დე ბა, მე ო რე მხრივ, ̀ მუ ტა ცი ას~ გა ნიც დის, ტრან-
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სფორ მირ დე ბა ახალ ფორ მებ ში (მა გა ლი თად, ჰო რი ზონ ტა ლუ რი კო რუფ ცია - ვერ ტი კა-
ლურ (ე ლი ტურ) კო რუფ ცი ა ში; ავ ტოკ რა ტია - სო ლო- კრა ტი ა ში და სხვ.);

 ქარ თუ ლი `ა რა ფორ მა ლუ რო ბა~ ქრო ნი კუ ლი, ე.წ. `ა რა საყ მაწ ვი ლო~ სე ნი ა, რო-
მე ლიც ერ თდრო უ ლად `კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის~, `პოს ტტრავ მუ ლი სინ დრო მის~ 
და `ე ლი ტუ რი~ თვით ნე ბო ბის თა ვი სე ბუ რი სიმ ბი ო ზი ა, მრა ვალ ფე რო ვა ნი, მო ზა ი კუ რი 
გა მოვ ლი ნე ბე ბით. 

 არა ფორ მა ლუ რი ინ სტი ტუ ცი ო ნა ლი ზა ცი ის არ სე ბუ ლი სცე ნა რი გა ნა პი რო-
ბებს: 1) ეკო ნო მი კა ში - ერ თი მხრივ, გა ნუ საზღ ვრე ლო ბის მა ღალ დო ნეს, მე ო რე 
მხრივ, ნე გა ტი უ რი ინ სტი ტუ ცი უ რი მო ლო დი ნე ბის ფორ მი რე ბას და `ინ ვეს ტი ცი ურ 
ახ ლომ ხედ ვე ლო ბას~; სა მარ თლის სფე რო ში - `მომ გე ბი ა ნი კო ა ლი ცი ის~ (ე ლი ტე ბის 
გარ კვე უ ლი ჯგუ ფის) ინ ტე რე სე ბის მომ სა ხუ რე წე სე ბის დად გე ნას, პატ რონ -კლი-
ენ ტუ რი ქსე ლე ბის გან მტკი ცე ბას; სა ზო გა დო ე ბა ში - სო ცი ა ლურ ანო მი ას და ნი ჰი-
ლიზმს, პო ლი ტი კუ რი ინ კლუ ზი უ რო ბის შემ ცი რე ბას, რაც უბიძ გებს `მომ გე ბი ა ნი 
კო ა ლი ცი ის~ გა რეთ დარ ჩე ნი ლებს, პო ლი ტი კუ რი მო ნა წი ლე ო ბის არა კონ ვენ ცი ო-
ნა ლუ რი წე სე ბი ეძე ბონ;

 არ სე ბუ ლი ტრა ექ ტო რი ის შეც ვლის ერ თ-ერ თი გზა გან ვი თა რე ბუ ლი სა-
მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბა და `ინ კლუ ზი უ რი ინ სტი ტუ ტე ბი ა~. გა მოც დი ლე ბა გვა-
ი ძუ ლებს, ეჭ ვი შე ვი ტა ნოთ ქარ თუ ლი ინ სტი ტუ ტე ბის და ეკო ნო მი კის `ზე მო დან 
მო დერ ნი ზა ცი ის~ შე საძ ლებ ლო ბა ში, რად გან სა ზო გა დო ე ბის მხრი დან გა უ კონ ტრო-
ლე ბე ლი ინ სტი ტუ ცი უ რი არ ჩე ვა ნი `შეზღ უ დუ ლი ხელ მი საწ ვდო მო ბის რე ჟი მის~ და 
ელი ტე ბის თვით ნე ბო ბის მას ტი მუ ლი რე ბე ლი ა.

ო. ბის მარ კის ცნო ბი ლი გა მო ნათ ქვა მის თა ნახ მად, `ცუ დი კა ნო ნე ბით და კარ გი 
ჩი ნოვ ნი კე ბით სრუ ლი ად შე საძ ლე ბე ლია ქვეყ ნის მარ თვა, მაგ რამ ცუ დი ჩი ნოვ ნი კე-
ბის შემ თხვე ვა ში, სა უ კე თე სო კა ნო ნე ბიც ვერ გვიშ ვე ლის~.
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ადამიანის ფსიქიკის ფიზიოლოგიური საფუძველი

ლია სვანიძე 

ფსიქოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი, 
პროფესორი

მა ტე რი ა ლუ რი სამ ყა რო სა გან და მო უ კი დებ ლად არ არ სე ბობს ფსი ქი კა. 
იგი ტვი ნის წარ მო შო ბას თან ერ თად ჩა მო ყა ლიბ და, რო გორც მი სი ორ გა ნუ-
ლი თვი სე ბა, არა მა ტე რი ა ლუ რი ფე ნო მე ნი, რო გორც გან ცდა თა სამ ყა რო, 
რო მე ლიც სი ცოცხ ლის პრო ცესს უდევს სა ფუძ ვლად და ობი ექ ტუ რი სი ნამ-
დვი ლის აქ ტი ურ ასახ ვას ემ სა ხუ რე ბა. 

რე ა ლუ რი ობი ექ ტუ რი სი ნამ დვი ლე გრძნო ბის ორ გა ნო ე ბის გზით ზე-
მოქ მე დებს ტვინ ზე და ფსი ქი კურ პრო ცე სებს, პირ ველ რიგ ში, შეგ რძნე ბებს 
და აღ ქმებს იწ ვევს, რაც, თა ვის მხრივ, სი ნამ დვი ლის სუ ბი ექ ტურ ხატს წარ-
მო ად გე ნენ. 

ფსი ქო ლო გი ი სათ ვის უდი დე სი მნიშ ვნე ლო ბა აქვს სა კითხს, თუ რა და-
მო კი დე ბუ ლე ბა არ სე ბობს ფსი ქი კურ სა და ფი ზი ო ლო გი ურ პრო ცე სებს შო-
რის და, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ფსი ქი კა ტვი ნის თვი სე ბას წარ მო ად გენს 
და, შე სა ბა მი სად, გარ კვე ულ ფი ზი ო ლო გი ურ პრო ცე სებს ემ ყა რე ბა, იგი მხო-
ლოდ ამ პრო ცე სებ თან ურ თი ერ თო ბით არ ამო ი წუ რე ბა. ამი ტომ, ფსი ქი კის 
მეც ნი ე რუ ლი შეს წავ ლა, ტვინ ში მიმ დი ნა რე უმაღ ლე სი ნერ ვუ ლი მოქ მე დე ბის 
კა ნო ნე ბის ცოდ ნის გა რე შე შე უძ ლე ბე ლი ა. 

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: ადა მი ა ნის ფსი ქი კა; ფსი ქი კუ რი და ფსი ქო ლო გი უ-
რი პრო ცე სე ბი; ფსი ქი კა და ცნო ბი ე რე ბა; ნერ ვუ ლი სი სი ტე მა; ფსი ქი კა - ტვი-
ნის თვი სე ბა.

ყო ვე ლი ფსი ქი კუ რი პრო ცე სი არის ცენ ტრა ლუ რი ნერ ვუ ლი სის ტე მის სა პა სუ-
ხო რე აქ ცია გა რე გამ ღი ზი ა ნებ ლებ ზე. ის გა რე მო ე ბა, რომ ფსი ქი კა ტვი ნის მოქ-
მე დე ბის თვი სე ბა ა, სრუ ლი ად არ ნიშ ნავს, რომ ფსი ქი კურ მოქ მე დე ბა სა და ტვი ნის 
მოქ მე დე ბას შო რის იგი ვე ო ბა ა. ფსი ქი კურ მოქ მე დე ბას გა აჩ ნია თა ვი სი სპე ცი ფი კუ-
რი კა ნონ ზო მი ე რე ბა ნი, რომ ლე ბიც არ და იყ ვა ნე ბა ტვინ ში მიმ დი ნა რე ფი ზი ო ლო გი-
ურ პრო ცე სებ ზე. 
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ძი რი თა დი თა ვი სე ბუ რე ბა, რო მე ლიც ფსი ქი კას გა აჩ ნი ა, არის მი სი ასახ ვი თი ბუ-
ნე ბა. იგი ჩვენ გან და მო უ კი დებ ლად არ სე ბუ ლი ობი ექ ტუ რი სამ ყა როს ჩვენ ში სუ ბი-
ექ ტურ ასახ ვას უზ რუნ ველ ყოფს. მა შა სა და მე, ჩვენს გან ცდებ ში აი სა ხე ბა ობი ექ ტუ-
რად არ სე ბუ ლი საგ ნე ბი სუ ბი ექ ტუ რად, ჩვენ შე ვიგ რძნობთ მა ტე რი ის თვი სე ბებს, 
ვწვდე ბით სა გან თა და მოვ ლე ნა თა შო რის არ სე ბულ და მო კი დე ბუ ლე ბებს. გა რე 
სი ნამ დვი ლის ჩვენ ში ასახ ვის უნა რი – ფსი ქი კა ში აღ მო ცენ დე ბა ცოცხ ა ლი არ სე ბის 
გა რე მოს თან ურ თი ერ თო ბის, მას თან შე გუ ე ბის პრო ცეს ში; ადა მი ა ნი არა მხო ლოდ 
ეგუ ე ბა გა რე სამ ყა როს, არა მედ გარ დაქ მნის კი დეც მას, და გარ დაქ მნის პრო ცეს ში 
თვი თო ნაც იც ვლე ბა. ადა მი ანს აუ ცი ლებ ლად უნ და ჰქონ დეს წი ნას წარ ვე გარ კვე უ-
ლი მიზ ნე ბი, რო მელ თა მიღ წე ვი სათ ვი საც სა ჭი როა სა თა ნა დო გეგ მე ბი. 

ცნო ბი ე რე ბა - ფსი ქი კის გან ვი თა რე ბის უმაღ ლე სი სა ფე ხუ რი

რე ა ლურ სამ ყა როს თან ისეთ და მო კი დე ბუ ლე ბას, რო მე ლიც შეგ ნე ბუ ლი, წი-
ნას წარ და სა ხუ ლი მიზ ნით გან საზღ ვრულ მოღ ვა წე ო ბა ში მჟღავ ნდე ბა, ცნო ბი ე რე ბა 
ეწო დე ბა. ცნო ბი ე რე ბა ფსი ქი კის გან ვი თა რე ბის უმაღ ლე სი სა ფე ხუ რი, სი ნამ დვი ლის 
ასახ ვის ფორ მა ა. გან სა კუთ რე ბით უნ და გა ეს ვას ხა ზი იმას, რომ გა რე სი ნამ დვი ლის 
ფსი ქი კუ რი ასახ ვა არ არის პა სი უ რი აქ ტი. ფსი ქი კა არის გა რე სი ნამ დვი ლის აქ ტი-
უ რი ასახ ვის პრო ცე სი. გა რე სი ნამ დვი ლის ასახ ვა გა რე სი ნამ დვი ლის ზუსტ შე მეც-
ნე ბას ნიშ ნავს, ხო ლო შე მეც ნე ბა სა ზო გა დო ებ რი ვი მოღ ვა წე ო ბის პრაქ ტი კის პრო-
ცეს ში ხორ ცი ელ დე ბა. მხო ლოდ ინ დი ვი დი, პი როვ ნე ბა არის ფსი ქი კის მა ტა რე ბე ლი. 
პი როვ ნე ბი სა გან იზო ლი რე ბუ ლი ფსი ქი კა და ცნო ბი ე რე ბა არ არ სე ბობს. 

გა მომ დი ნა რე ზე მოთ ქმუ ლი დან, ერ თმნიშ ვნე ლოვ ნად უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ 
ფსი ქი კის ფი ზი ო ლო გი უ რი სა ფუძ ვე ლი ა[1] წარ მო ად გენს თა ვის ტვი ნი (კერ ძოდ, 
თა ვის ტვი ნის ქერ ქი და ქერ ქქვე შა ბუ დე ე ბი). 

ნო ბე ლის პრე მი ის ლა უ რე ატ მა, ცნო ბილ მა ამე რი კელ მა ფი ზი ო ლოგ მა და ფსი-
ქო ლოგ მა ჯონ კე რიუ ეკ კლსმა [1] (მრა ვალ გზის გა მოკ ვლე ვე ბის შე დე გად) და ამ-
ტკი ცა, რომ ადა მი ა ნის თა ვის ტვი ნი უნ და გან ვი ხი ლოთ არა რო გორც ფსი ქი კუ რი 
პრო ცე სე ბის გე ნე რა ტო რი – წარ მომ ქმნე ლი, რაც იმას ნიშ ნავს, რომ ტვი ნი კი არ 
წარ მო შობს ფსი ქი კურ პრო ცე სებს, არა მედ ამ ჟღავ ნებს მათ. მა შა სა და მე, ტვი ნი 
ფსი ქი კუ რი პრო ცე სე ბის დე ტექ ტო რი – გა მომ ჟღავ ნე ბე ლი ა.

თა ვის ტვი ნი სუ ლი სათ ვის გა მოვ ლე ნის ინ სტრუ მენ ტი ა, რომ ლის სა შუ ა ლე ბი-
თაც გვეძ ლე ვა სუ ლი ე რი აქ ტი ვო ბა - სხვაგ ვა რად არ შე იძ ლე ბა არა ვი თა რი გან ცდა 
და მოქ მე დე ბა. 

აკა დე მი კოს მა ცოტ ნე ჩხიკ ვიშ ვილ მა [2, გვ. 21,9] შე მოგ ვთა ვა ზა ჩვენ თვის მე-
ტად სა ინ ტე რე სო კვლე ვის შე დე გე ბით მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ა: 

თა ვის ტვი ნის ქერ ქში ხორ ცი ელ დე ბა გა რე გა ნი და ში ნა გა ნი სიგ ნა ლე ბის რა ო-
დე ნობ რი ვი და თვი სებ რი ვი უნა ტი ფე სი ანა ლი ზი. ამის სა ფუძ ველ ზე კი ყა ლიბ დე ბა 
რო გორც გარ კვე უ ლი ში ნა გა ნი მოთხ ოვ ნი ლე ბა და მის და საკ მა ყო ფი ლებ ლად მი-
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მარ თუ ლი, ასე ვე გარ კვე უ ლი მოქ მე დე ბის მო ტი ვა ცია და ამ მოქ მე დე ბის რე ა ლუ რი 
`პროგ რა მაც~. სწო რედ ამ პროგ რა მის რე ა ლი ზა ცი ის ყვე ლა ეტაპ ზე წარ მოქ მნი ლი 
უკუ სიგ ნა ლე ბი წარ მო ად გენს შე დე გის შემ თხვე ვა ში მოქ მე დე ბის გაგ რძე ლე ბის სან-
ქცი ას ან წა რუ მა ტებ ლო ბის შემ თხვე ვა ში, მოქ მე დე ბის წი ნა ეტა პის ვა რი ან ტუ ლი 
გან მე ო რე ბის სან ქცი ას, ხო ლო მოქ მე დე ბის პროგ რა მის მთლი ა ნი დას რუ ლე ბის შემ-
თხვე ვა ში, თუ შე დე გი სრუ ლად ემ თხვე ვა მთლი ა ნი პროგ რა მის მი ზანს - მოქ მე დე ბის 
შეწყ ვე ტი სა და სხვა ახა ლი მოთხ ოვ ნი ლე ბის სა ფუძ ველ ზე წარ მოქ მნი ლი პროგ რა მის 
სა რე ა ლი ზა ციო მოქ მე დე ბა ზე გა დას ვლის სან ქცი ის სა ფუძ ველს .

თუ ამას კი დევ და ვუ მა ტებთ ყუ რადღ ე ბის ურ თუ ლეს სის ტე მას, შე იქ მნე ბა თა-
ვის ტვი ნის სის ტე მუ რი მოქ მე დე ბის თით ქმის ამომ წუ რა ვი სქე მა. ამას თან, ძი რი თა-
დი ქერ ქის ყვე ლა არეს შე სა ბა მი სი ქერ ქქვე შა წარ მო ნაქ მნებ თან ერ თად, თა ვი სი სპე-
ცი ფი კუ რი წვლი ლი შე აქვს თა ვის ტვი ნის სის ტე მუ რი მოქ მე დე ბის ორ გა ნი ზა ცი ა ში 
[2,გვ.2]. 

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ორ გა ნიზ მის არ ცერთ ნა წილს არ შე უძ ლია არ სე ბობ დეს სი-
ცოცხ ლის თვის აუ ცი ლე ბე ლი გა რე მო პი რო ბე ბის გა რე შე. 

ორ გა ნიზ მსა და გა რე მოს შო რის კავ ში რის დამ ყა რე ბა ნერ ვუ ლი სის ტე მის ძი-
რი თად ფუნ ქცი ას შე ად გენს. გა რე დან მიმ დი ნა რე ზე მოქ მე დე ბა ნერ ვუ ლი სის ტე მის 
სა შუ ა ლე ბით გა და ე ცე მა ორ გა ნიზმს და, პი რი ქით, ორ გა ნიზ მის ზე მოქ მე დე ბა გა რე-
მო ზე ისევ ნერ ვუ ლი სის ტე მის სა შუ ა ლე ბით ხდე ბა. გა რე მოს თან ურ თი ერ თო ბა ში 
ორ გა ნიზ მი მოქ მე დებს რო გორც მთლი ა ნი ნერ ვუ ლი სის ტე მა, ერ თი მხრივ, აერ თი-
ა ნებს ორ გა ნიზ მის ყვე ლა ნა წილს, მე ო რე მხრივ, აკავ ში რებს ორ გა ნიზმს გა რე მოს-
თან. ი. პავ ლო ვი აღ ნიშ ნავს: `ნერ ვუ ლი სის ტე მა არის ორ გა ნიზ მის მრა ვალ რიცხ ო-
ვა ნი ნა წი ლის ურ თი ერ თო ბის, ორ გა ნიზ მის, რო გორც ურ თუ ლე სი სის ტე მის, გა რე-
მოს ურიცხვ ზე გავ ლე ნას თან კავ ში რის გა მო უთ ქმე ლად ურ თუ ლე სი და უზუს ტე სი 
ინ სტრუ მენ ტი~. [3, გვ. 253]

ნერ ვუ ლი სი სი ტე მის არ სი და ფუნ ქცი უ რი ერ თე უ ლი

სა ჭი როდ მი მაჩ ნია ნერ ვუ ლი სის ტე მის ძი რი თა დი არ სის შე თა ვა ზე ბა და ინ ტე-
რე სე ბუ ლი პი რე ბი სათ ვის, ძალ ზე ლა კო ნუ რად, ვი საც შე ხე ბა ექ ნე ბა გან ხი ლულ 
პრობ ლე მას თან. 

ნერ ვუ ლი სის ტე მის მორ ფო ლო გი უ რი და ფუნ ქცი უ რი ერ თე უ ლია ნე ი რო ნი. 
ნერ ვულ უჯ რედს ყვე ლა თა ვი სი ტო ტით, ნე ი რო ნი ეწო დე ბა. ტო ტე ბი ორ გვა რი ა: 
1. აქ სო ნე ბი (გრძე ლი ტო ტე ბი) და 2. დენ ტრი ტე ბი (მოკ ლე ტო ტე ბი). აღ ნიშ ნუ ლი 
ტო ტე ბის სა შუ ა ლე ბით ნე ი რო ნე ბი უკავ შირ დე ბა სხვა ნე ი რო ნებს და ორ გა ნიზ მის 
სხვა ქსო ვი ლებს. ორი ნერ ვუ ლი უჯ რე დის შე ერ თე ბის წერ ტილს სი ნაფ სი ეწო დე ბა. 
ნე ი რო ნე ბის ტო ტე ბის სა შუ ა ლე ბით ნერ ვუ ლი უჯ რე დე ბის და კავ ში რე ბა (სი ნაფ სი) 
სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს ნერ ვულ სის ტე მას შე ას რუ ლოს თა ვი სი ფუნ ქცი ა, გა ა ერ თი ა ნოს 
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ორ გა ნიზ მის ცალ კე უ ლი ნა წი ლე ბის მოქ მე დე ბა, და ამ ყა როს კავ ში რი გა რე მო სა და 
ორ გა ნიზმს შო რის. 

ცნო ბი ლია სა მი სა ხის ნე ი რო ნი: 1. ცენ ტრის კე ნუ ლი (ა ფე რენ ტუ ლი, მგრძნო ბი ა-
რე); 2. ცენ ტრი და ნუ ლი (ე ფე რენ ტუ ლი, მოძ რა ო ბი თი) და 3. ცენ ტრა ლუ რი (შე მა ერ-
თე ბე ლი). აფე რენ ტუ ლი ნე ი რო ნი პე რი ფე რი ა ზე იწყ ე ბა რე ცეპ ტო რით – გრძნო ბის 
ორ გა ნო თი. ნე ი რო ნის ძი რი თად თვი სე ბას შე ად გენს: გამ ღი ზი ა ნებ ლის ზე გავ ლე ნით 
აგ ზნე ბის წარ მო შო ბა, რაც და კავ ში რე ბუ ლია უჯ რე დის ში ნა გან ცვლი ლე ბას თან, და 
აგ ზნე ბის სა წი ნა აღ მდე გო პრო ცე სის შე კა ვე ბის გა ჩე ნას თან, ვლინ დე ბა იჩენს აგ ზნე-
ბის შე ჩე რე ბის, შეწყ ვე ტის სა ხით. აგ ზნე ბა შე კა ვე ბას თან ორ გა ნუ ლად არის და კავ-
ში რე ბუ ლი. ნე ი რო ნი გა ნუწყ ვეტ ლივ გა და დის აგ ზნე ბის მდგო მა რე ო ბი დან შე კა ვე-
ბის მდგო მა რე ო ბა ში. 

გა რე გამ ღი ზი ა ნებ ლე ბის რე ცეპ ტო რე ბით გა მოწ ვე უ ლი აგ ზნე ბა ნერ ვუ ლი ბოჭ-
კო ე ბით გა და ე ცე მა ნერ ვუ ლი სის ტე მის ცენ ტრა ლურ ნა წილს; ცენ ტრა ლუ რი ნერ ვე-
ბით აგ ზნე ბა გა და ე ცე მა ეფე რენ ტულ ნე ი რო ნებს. ეს უკა ნას კნე ლი გა რე მოს სიგ ნა-
ლე ბის შე სა ბა მი სად იწ ვევს გრძნო ბის ორ გა ნო ე ბის, კერ ძოდ მოძ რა ო ბე ბის აპა რა-
ტის ამოქ მე დე ბას. ცენ ტრა ლუ რი ნერ ვუ ლი სის ტე მა აფე რენ ტუ ლი გზით მიმ დი ნა რე 
ნერ ვულ იმ პულ სებს იღებს და ეფე რენ ტუ ლით გა დას ცემს, ე.ი. ორი ვე ამ სის ტე მის 
და მო კი დე ბუ ლე ბას და მა თი ორ გა ნიზ მის გა რე მოს თან ურ თი ერ თო ბას აწეს რი გებს. 

ნერ ვუ ლი სის ტე მის ძი რი თად მოქ მე დე ბას, რო გორც ცნო ბი ლი ა, აწარ მო ებს 
რეფ ლექ სი. რეფ ლექ სი წარ მო ად გენს გა რე გან და ში ნა გან გამ ღი ზი ა ნებ ლებ ზე ორ-
გა ნიზ მის რე აქ ცი ას. რეფ ლექ სის თა ვი სე ბუ რე ბა გა ნი საზღ ვრე ბა არამ ხო ლოდ გამ-
ღი ზი ა ნებ ლის თვი სე ბე ბით, არა მედ ცენ ტრა ლურ ნერ ვულ სის ტე მა ში დამ ყა რე ბუ ლი 
კავ ში რე ბით. გზას, რო მელ საც ნერ ვუ ლი სის ტე მა გა ივ ლის რეფ ლექ სის გან სა ხორ-
ცი ე ლებ ლად აგ ზნე ბის დაწყ ე ბის მო მენ ტი დან სა პა სუ ხო რე აქ ცი ამ დე, რეფ ლექ სუ-
რი რგო ლი ეწო დე ბა. ყო ველ რეფ ლექ სურ რკალ ში შე იძ ლე ბა რამ დე ნი მე რგო ლის 
გა მო ყო ფა: რეფ ლექ სუ რი რკა ლის პირ ველ რგო ლად ით ვლე ბა გრძნო ბის ორ გა ნო 
– რე ცეპ ტო რი და ის ნერ ვუ ლი გზა, რო მელ საც აგ ზნე ბა რე ცეპ ტო რი დან მი აქვს 
ცენ ტრა ლუ რი ნერ ვუ ლი სის ტე მი სა კენ. მე ო რე რგო ლია ცენ ტრა ლუ რი ნერ ვუ ლი 
სის ტე მა, სა დაც აგ ზნე ბა გა ნიც დის რთულ ცვლი ლე ბებს და გა და დის ეფე რენ ტუ ლი 
ნე ი რო ნე ბის უჯ რე დებ ში. ეფე რენ ტულ ნერვს ცენ ტრა ლუ რი ნერ ვუ ლი სის ტე მი დან 
აგ ზნე ბა მი აქვს იმ ორ გა ნომ დე, რო მე ლიც პა სუ ხობს სა პა სუ ხო მოძ რა ო ბე ბით. არ ჩე-
ვენ მარ ტივ და რთულ რეფ ლექ სურ რკა ლებს. მარ ტი ვი რეფ ლექ ტუ რი რკა ლი შე ი-
ცავს ორ ნე ი რონს: აფე რენ ტულს და ეფე რენ ტულს. რთულ რეფ ლექ სურ რკალ ში კი 
შე დის ორ ზე მე ტი ნე ი რო ნი. 

ორ გა ნიზ მის რეფ ლექ სუ რი რე აქ ცია შე იძ ლე ბა წარ მო იშ ვას რო გორც გა რე გა-
ნი, ესე ვე ში ნა გა ნი მრა ვალ ფე რო ვა ნი გამ ძღი ზი ა ნებ ლო ბის ზე გავ ლე ნით. რე აქ ცი ის 
მიმ დი ნა რე ო ბას შე იძ ლე ბა მოჰ ყვეს სხე უ ლის ცალ კე უ ლი ორ გა ნო ე ბის მოქ მე დე ბა ან 
მა თი შეც ვლა. 
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რეფ ლექ სუ რი აქ ტი წარ მო ად გენს ცენ ტრა ლუ რი ნერ ვუ ლი სის ტე მის მოქ მე დე-
ბის – ორ გა ნიზ მის გა რე მოს თან შე გუ ე ბის, ურ თი ერ თო ბის ძი რი თად ფი ზი ო ლო გი-
ურ მე ქა ნიზმს. 

ი.პ. პავ ლოვ მა ექ სპე რი მენ ტუ ლად და ამ ტკი ცა, რომ თა ვის ტვი ნის მოქ მე დე ბაც 
ძი რი თა დად რეფ ლექ სუ რი მე ქა ნიზ მით წარ მო ებს. 

გან ვი თა რე ბის რაც უფ რო მა ღალ სა ფე ხურ ზეა ორ გა ნიზ მი, მით უფ რო გან ვი-
თა რე ბუ ლი აქვს მას გა რე მოს თან ურ თი ერ თო ბის ნერ ვუ ლი მე ქა ნიზ მე ბი. 

ორ გა ნიზ მის ში ნა გა ნი ორ გა ნო ე ბის რე გუ ლა ცია ვე გე ტა ტუ რი ნერ ვუ ლი სის ტე-
მის სა შუ ა ლე ბით ხერ ხდე ბა, მი სი სა შუ ა ლე ბით რე გუ ლირ დე ბა გუ ლის, სის ხლის მი-
მოქ ცე ვის ში ნა გა ნი სეკ რე ცი ე ბის, კუ ჭის, ნაწ ლა ვე ბის მოქ მე დე ბა, გავ ლე ნას ახ დენს 
ნივ თი ე რე ბა თა ცვლის, კუნ თე ბი სა და რე ცეპ ტო რე ბის მოქ მე დე ბა ზე, იგი შეს დგე ბა 
სიმ პა თი კუ რი და პა რა სიმ პა თი კუ რი ნერ ვუ ლი გზე ბი სა გან. ყვე ლა ში ნა გა ნი ორ გა-
ნოს ინერ ვა ცია ხდე ბა ერ თდრო უ ლად. ში ნა გა ნი ორ გა ნო ე ბის ცვლი ლე ბე ბი ვე გე ტა-
ტუ რი ნერ ვუ ლი სის ტე მის გზით გავ ლე ნას ახ დენს ცენ ტრა ლუ რი ნერ ვუ ლი სის ტე-
მის მოქ მე დე ბა ზე. 

ფსი ქი კუ რი პრო ცე სე ბის `ცენტრს~ დიდ ტვინს უწო დე ბენ, რო მელ მაც თა ვი სი 
გან ვი თა რე ბის უმაღ ლეს სა ფე ხურს მი აღ წია ადა მი ა ნის ორ გა ნიზ მში. 

ადა მი ა ნის ფსი ქი კა გა ნუ ყო ფელ ერ თი ა ნო ბა შია თა ვის ტვი ნის ქერ ქის მოქ მე დე-
ბას თან. ტვი ნის ქერ ქის გან ვი თა რე ბა მიმ დი ნა რე ობ და გა რე მოს თან გარ თუ ლე ბუ-
ლი ურ თი ერ თო ბის ზე გავ ლე ნით. თა ვის ტვი ნი შეს დგე ბა 14 მილრდ ნე ი რო ნი სა გან, 
ნერ ვუ ლი ბოჭ კო ე ბი სა გან შეს დგე ბა თა ვის ტვი ნის თეთ რი ნივ თი ე რე ბა. ეს ბოჭ კო-
ე ბი ტვი ნის ქვე და ნა წი ლი დან, გან სა კუთ რე ბით მხედ ვე ლო ბის ბორ ცვე ბი დან გა მო-
დის და უკავ შირ დე ბა ტვი ნის ქერქს, ასე ვე უკავ შირ დე ბა ერ თმა ნეთს დი დი ტვი ნის 
სხვა დას ხვა უჯ რე დე ბი. ნერ ვუ ლი უჯ რე დე ბის კვან ძე ბი წარ მო შობს რუხ ნივ თი ე რე-
ბას დი დი ტვი ნის ქერ ქის სა ხით და 2000 კვ.სმ ფარ თო ბი უკა ვია და 9 მლნ ნერ ვულ 
უჯ რედს შე ი ცავს. მი სი ზე და პი რი და ნა ო ჭე ბუ ლია და მთელ რიგ ღა რებ სა და ნა ო-
ჭებს შე ი ცავს. 

თა ვის ტვი ნის აგე ბუ ლე ბის, ფუნ ქცი ის გარ თუ ლე ბა სა და გან ვი თა რე ბას თან და-
კავ ში რე ბით თა ვის ტვი ნის ქერქს და მას თან და კავ ში რე ბულ უმაღ ლეს ნერ ვულ მოქ-
მე დე ბას წამ ყვა ნი მნიშ ვნე ლო ბა ენი ჭე ბა. 

ნერ ვუ ლი სის ტე მა - ორ გა ნიზ მის არ სე ბო ბის ფუნ ქცი ის 
შემ სრუ ლე ბე ლი

ნერ ვუ ლი სის ტე მა რო გორც მორ ფო ლო გი უ რად, ასევე ფუნ ქცი ო ნა ლუ რად ურ-
თუ ლეს სის ტე მას წარ მო ად გენს. იგი ემ სა ხუ რე ბა ადა მი ა ნის ორ გა ნიზ მის ცალ კე უ-
ლი ნა წი ლე ბი სა და სის ტე მე ბის მოქ მე დე ბის შე თან ხმე ბას და გა რე მოს თან ურ თი ერ-
თო ბის მო წეს რი გე ბას. 
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ის მე ბა კითხ ვა, რო გორ ას რუ ლებს ნერ ვუ ლი სის ტე მა ორ გა ნიზ მის არ სე ბო ბი-
სათ ვის აუ ცი ლე ბელ ასეთ უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს ფუნ ქცი ას? 

ი. პავ ლო ვის მოძღ ვრე ბის თა ნახ მად, ნერ ვუ ლი სის ტე მა მუ შა ობს რეფ ლექ სის 
პრინ ცი პის მი ხედ ვით. ორ გა ნიზ მი ნერ ვუ ლი სის ტე მის მეშ ვე ო ბით გა რე გა ნი და ში-
ნა გა ნი გამ ღი ზი ა ნებ ლე ბის ზე მოქ მე დე ბა ზე გარ კვე უ ლი რე აქ ცი ით პა სუ ხობს. 

ცნო ბი ლია რეფ ლექ სე ბის ორი ჯგუ ფი: პი რო ბი თი და უპი რო ბო რეფ ლექ სე ბი. 
პი რო ბი თი რეფ ლექ სე ბი ადა მი ა ნის თა ვის ტვი ნის ქერ ქის მეშ ვე ო ბით ხორ ცი ელ დე-
ბა. ამ რეფ ლექ სის რკა ლი, ნერ ვუ ლი იმ პულ სის გზა, გა ივ ლის თა ვის ტვი ნის ქერქს. 
უპი რო ბო რეფ ლექ სის გან ხორ ცი ე ლე ბა კი შე საძ ლე ბე ლია ქერ ქქვე შა კვან ძე ბის 
გზი თაც. ის თან და ყო ლი ლია და შთა მო მავ ლო ბას გა და ე ცე მა, იგი მთე ლი გვა რის 
კუთ ვნი ლე ბა ა. რაც შე ე ხე ბა პი რო ბით რეფ ლექსს, მი სი წარ მო შო ბი სათ ვის აუ ცი-
ლე ბე ლია პი რო ბი თი რეფ ლექ სის სიგ ნა ლი სა და უპი რო ბო რეფ ლექ სის მრა ვალ ჯერ 
შე უღ ლე ბა. პი რო ბი თი რეფ ლექ სი წარ მო ად გენს უპი რო ბო, თან და ყო ლი ლი რეფ-
ლექ სი დან პი რო ბი თი გამ ღი ზი ა ნებ ლის – სიგ ნა ლის ისეთ შე ერ თე ბას, რომ ლის მეშ-
ვე ო ბი თაც პი რო ბი თის გა ღი ზი ა ნე ბა უშუ ა ლოდ იწ ვევს თან და ყო ლი ლი რეფ ლექ სის 
ამოქ მე დე ბას (მა გა ლი თად, საკ ვე ბი და ზა რი), პი რო ბი თი რეფ ლექ სე ბის რა ო დე ნო ბა 
უსაზღ ვროა – ბგე რე ბი, სი ნათ ლის სხი ვე ბის ინ ტენ სი ვო ბა და სხვა, რაც თა ვის ტვი-
ნის აგ ზნე ბას იწ ვევს. 

ადა მი ან ში პი რო ბი თი რეფ ლექ სის ძი რი თად მე ქა ნიზმს წარ მო ად გენს დი დი 
ტვი ნის ქერ ქში აგ ზნე ბის ორ კე რას შო რის დამ ყა რე ბუ ლი ნერ ვუ ლი კავ ში რე ბი. ეს 
ნერ ვუ ლი კავ ში რი წარ მო შო ბი ლია უპი რო ბო და პი რო ბი თი გამ ღი ზი ა ნებ ლე ბის შე-
უღ ლე ბის შე დე გად. 

ყუ რადღ ე ბას იმ სა ხუ რებს ში ნა გა ნი შე კა ვე ბის რი გი თა ვი სე ბუ რე ბა ნი: ში ნა გა ნი 
შე კა ვე ბა თა ვის ტვი ნის უჯ რე დებს იცავს ფუნ ქცი უ რი დარ ღვე ვე ბი სა გან; და ძა ბულ 
აგ ზნე ბა ში მყო ფი ტვი ნის უჯ რე დე ბი ში ნა გა ნი შე კა ვე ბის წყა ლო ბით ის ვე ნებს, ახერ-
ხებს ენერ გი ის აღ დგე ნას. ში ნა გა ნი შე კა ვე ბა ტვი ნის უჯ რე დის დამ ცვე ლის როლ ში 
გა მო დის. შე კა ვე ბის ეს ფუნ ქცია მკვეთ რად მჟღავ ნდე ბა ძი ლის მდგო მა რე ო ბა ში. ძი-
ლის დროს ში ნა გა ნი შე კა ვე ბა ვრცელ დე ბა, რო გორც დი დი ტვი ნის ნა ხე ვარ სფე რო-
ე ბის მთელ ქერ ქზე, ისე ქერ ქქვეშ მდე ბა რე ფე ნებ შიც. 

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ რთუ ლი ქერ ქუ ლი პრო ცე სე ბი და კავ ში რე ბუ ლია ირა დი ა ცი-
ის, კონ ცენ ტრა ცი ი სა და ინ დუქ ცი ის მოვ ლე ნებ თან. თა ვის ტვი ნის ქერ ქში გა ნუწყ-
ვეტ ლივ მიმ დი ნა რე ობს აგ ზნე ბი სა და შე კა ვე ბის კე რე ბის აღ მო ცე ნე ბა და ჩაქ რო ბა. 
ორი ვე პრო ცე სი გა ნუწყ ვეტ ლივ რთულ ურ თი ერ თო ბა ში ა, რა საც ფუნ ქცი ურ მო ზა-
ი კას უწო დე ბენ (ი. პავ ლო ვი). 

თა ვის ტვი ნის ქერ ქი გა რე მოს თან ორ გა ნიზ მის ურ თი ერ თო ბე ბის მომ წეს რი გე-
ბე ლი ორ გა ნო ა. გა რე მო რთუ ლი, ძალ ზე ცვა ლე ბა დი და მრა ვა ლი გან სხვა ვე ბუ ლი 
გამ ღი ზი ა ნებ ლის შემ ცვე ლი ა. ასეთ რთულ და ცვა ლე ბად გა რე მოს თან შე გუ ე ბას 
ორ გა ნიზ მი იმით ახერ ხებს, რომ თა ვის ტვი ნის ქერქს ანა ლი ზურ -სინ თე ზუ რი მოქ-
მე დე ბის უნა რი გა აჩ ნი ა. 
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ადა მი ა ნის ცხოვ რე ბის პი რო ბე ბი სა და მი სი ანა ლო გი უ რი აგე ბუ ლე ბის გარ თუ-
ლე ბას თან ერ თად თან და თა ნო ბით ვი თარ დე ბა ეს უნა რიც. წარ მო იშ ვა `მგრძნო ბი-
ა რე ბა~ – გა რე მო დან მომ დი ნა რე გამ ღი ზი ა ნე ბელ თა გან ცდა. ეს გან ცდა თან და-
თა ნო ბით გარ და იქ მნა ადა მი ა ნი სათ ვის მნიშ ვნე ლო ვა ნი საგ ნე ბის და მოვ ლე ნე ბის 
თვი სე ბე ბის ასახ ვის უნა რე ბად – შეგ რძნე ბე ბად. 

ადა მი ა ნის ფსი ქი კის გან ვი თა რე ბის მა ტე რი ა ლუ რი სა ფუძ ვე ლია მი სი ანა ტო-
მი ურ -ფი ზი ო ლო გი უ რი წყო ბის გან ვი თა რე ბა. ადა მი ა ნის ორ გა ნიზ მის ანა ტო მი ურ 
-ფი ზი ო ლო გი უ რი წყო ბის გან ვი თა რე ბა სა და გარ თუ ლე ბას თან ერ თად, იც ვლე ბა 
და ვი თარ დე ბა გა ნიც დის ფსი ქი კაც, რო გორც ამ უკა ნას კნე ლის თვი სე ბა. ფსი ქი კის 
გან ვი თა რე ბის ყვე ლა სა ფე ხურს შე ე სატყ ვი სე ბა ნერ ვუ ლი სის ტე მის სრუ ლი ად თა-
ვი სე ბუ რი აგე ბუ ლე ბა. 

ცენ ტრა ლუ რი ნერ ვუ ლი სის ტე მის უნა რია გა რე მო დან გა მო ყოს, გა მო არ ჩი ოს 
გან სხვა ვე ბუ ლი სიგ ნა ლე ბი, მო ახ დი ნოს გა რე გამ ღი ზი ა ნებ ლე ბის დი ფე რენ ცი ა ცი ა, 
მა თი ანა ლი ზი. ამა ვე დროს, მას შე უძ ლია ამ გამ ღი ზი ა ნე ბელ თა სინ თე ზიც. 

გამ ღი ზი ა ნე ბელ თა ანა ლი ზი და სინ თე ზი მჭიდ როდ არის და კავ ში რე ბუ ლი 
რთულ ნერ ვულ აპა რატ თან – ანა ლი ზა ტო რებ თან. ყო ვე ლი ანა ლი ზა ტო რი შეს დგე-
ბა სა მი ნა წი ლი სა გან: 1. პე რი ფე რი უ ლი – მიმ ღე ბი ნა წი ლი (რე ცეპ ტო რი); 2. გამ ტა-
რი გზი სა გან, რომ ლი თაც ნერ ვუ ლი აგ ზნე ბა გა და ე ცე მა პე რი ფე რი ი დან – ცენტრს 
და 3. ანა ლი ზა ტო რის ქერ ქუ ლი ნა წი ლი სა გან, რო მე ლიც იღებს გა ღი ზი ა ნე ბის შე-
დე გად წარ მო შო ბილ ნერ ვულ იმ პულსს. ამ ნერ ვუ ლი გზის მთლი ა ნი სის ტე მით გან-
საზღ ვრუ ლია ტვი ნის ქერ ქის ანა ლი ზურ -სინ თე ზუ რი მუ შა ო ბა. 

ტვი ნის ქერ ქი წარ მო ად გენს ყვე ლა ანა ლი ზა ტო რის კრე ბა დო ბა ა. გამ ღი ზი ა ნებ-
ლე ბის მარ ტი ვი ანა ლი ზი იწყ ე ბა რე ცეპ ტორ ში. მა გა ლი თად, ში და ყურ ში მო თავ სე-
ბუ ლი კორ ტის ორ გა ნო, რო მე ლიც წარ მო ად გენს ბგე რის გამ ღი ზი ა ნებ ლის რე ცეპ-
ტორს, ახერ ხებს მას ზე ზე მომ ქმე დი ბგე რის გამ ღი ზი ა ნე ბელ თა დი ფე რენ ცი რე ბას 
სი მაღ ლის მი ხედ ვით. მაგ რამ, უმაღ ლე სი ანა ლი ზი ხერ ხდე ბა მხო ლოდ დი დი ტვი-
ნის ქერ ქის მეშ ვე ო ბით. გა რე მოს რთუ ლი ზე მოქ მე დე ბის ზუს ტი ანა ლი ზი მიმ დი-
ნა რე ობს თა ვის ტვი ნის ქერ ქის სხვა დას ხვა არე ში აგ ზნე ბის და შე კა ვე ბის პრო ცესს 
შო რის ზუს ტი ურ თი ერ თო ბის დამ ყა რე ბის გზით. გან სა კუთ რე ბუ ლი მნიშ ვნე ლო ბა 
ენი ჭე ბა სა დი ფე რენ ცი ა ციო ში ნა გან შე კა ვე ბას. 

ქერ ქის ანა ლი ზუ რი მუ შა ო ბა მჭიდ რო დაა და კავ ში რე ბუ ლი მის სინ თე ზურ მოქ-
მე დე ბას თან, ე.ი. ტვი ნის ცალ კე ულ არე ებ ში აღ მო ცე ნე ბულ აგ ზნე ბი სა და გა ერ თი-
ა ნე ბის უნარ თან. 

ტვი ნის ქერ ქის სინ თე ზუ რი მოქ მე დე ბის წყა ლო ბით ცალ კე უ ლი გამ ღი ზი ა ნებ-
ლე ბი ერ თი ან დე ბი ან ერთ რთულ მთლი ან გამ ღი ზი ა ნებ ლად. 

თა ვის ტვი ნის ქერ ქზე ზე მოქ მე დებს უამ რა ვი და დე ბი თი და უარ ყო ფი თი გამ-
ღი ზი ა ნე ბე ლი. ტვინ ში მიმ დი ნა რე ინ დუქ ცი ის პრო ცე სის ნი ა დაგ ზე აღ მო ცენ დე ბა 
ურ თი ერ თსა პი რის პი რო აგ ზნე ბი სა და შე კა ვე ბის აუ რაცხ ე ლი პრო ცე სი, მაგ რამ ყვე-
ლა ეს პრო ცე სი მჭიდ რო ურ თი ერ თკავ შირ ში იმ ყო ფე ბა. 
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ქერ ქი წარ მო ად გენს რთულ დი ნა მი კურ ერ თე ულს, სის ტე მას, რო მე ლიც მუ დამ 
ის წრაფ ვის გა ერ თი ა ნე ბის კენ, ინ ტეგ რა ცი ი სა კენ.

ყო ვე ლი რეფ ლექ სუ რი პრო ცე სის გან ხორ ცი ე ლე ბას თა ვის ტვი ნის ქერ ქში შე ე-
სატყ ვი სე ბა აგ ზნე ბი სა და შე კა ვე ბის პრო ცე სე ბის გარ კვე უ ლი ურ თი ერ თო ბა. 

თა ვის ტვი ნის ქერ ქის სის ტე მა ტუ რო ბა მის უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს კა ნონ ზო მი ე რე-
ბას წარ მო ად გენს და, შე სა ბა მი სად, უმაღ ლე სი ნერ ვუ ლი მოქ მე დე ბის მე ქა ნიზ მე ბი 
ფსი ქი კის ფი ზი ო ლო გი ურ მე ქა ნიზ მად გვევ ლი ნე ბა. 

დი დი ტვი ნის ქერ ქში ანა ლი ზა ტო რე ბის რთუ ლი სის ტე მის სა შუ ა ლე ბით გა-
ნუწყ ვეტ ლივ მიმ დი ნა რე ობს გამ ღი ზი ა ნებ ლე ბის შე მად გე ნელ ელე მენ ტე ბად დაშ ლა. 
ამით ხდე ბა გა რე მოს თან დი ფე რენ ცი რე ბუ ლი შე გუ ე ბა, ამა ვე დროს ამ ელე მენ ტე-
ბის გა ერ თი ა ნე ბა, სინ თე ზი – ტვინ ზე ზე მომ ქმე დი გამ ღი ზი ა ნებ ლე ბის ნი ა დაგ ზე 
წარ მო შო ბი ლი დრო ე ბი თი კავ ში რე ბის რთუ ლი სის ტე მის წარ მოქ მნა. 

ტვი ნის ქერ ქის ანა ლი ზურ -სინ თე ზუ რი მოქ მე დე ბა წარ მო ად გენს ადა მი ა ნის 
მი ერ გა რე სამ ყა როს შე მეც ნე ბის – შეგ რძნე ბის, აღ ქმის, აზ როვ ნე ბის, მეხ სი ე რე-
ბის და სხვა თა ფი ზი ო ლო გი ურ სა ფუძ ველს. 

უმაღ ლე სი ნერ ვუ ლი მოქ მე დე ბა გან საზღ ვრუ ლია ტვი ნის სა მუ შაო მდგო მა რე-
ო ბით, მი სი სტრუქ ტუ რით. ნერ ვუ ლი მოქ მე დე ბის ფი ზი ო ლო გი უ რი ფუნ ქცი ე ბის 
თა ვი სე ბუ რე ბა და კავ ში რე ბუ ლია არამ ხო ლოდ სიგ ნა ლე ბის ბუ ნე ბას თან, არა მედ 
ცენ ტრა ლუ რი ნერ ვუ ლი სის ტე მის აგე ბუ ლე ბის თა ვი სე ბუ რე ბებ თან. ნერ ვუ ლი პრო-
ცე სი და მო კი დე ბუ ლია არამ ხო ლოდ გამ ღი ზი ა ნებ ლის თა ვი სე ბუ რე ბებ ზე, არა მედ 
გან საზღ ვრუ ლი ტვი ნის სტრუქ ტუ რა ზეც. 

მოძღ ვრე ბა უმაღ ლე სი ნერ ვუ ლი მოქ მე დე ბის შე სა ხებ წარ მო ად გენს მთლი-
ა ნი ორ გა ნიზ მის ქცე ვის ფი ზი ო ლო გი ას. ამ მოძღ ვრე ბის მი ხედ ვით, დი დი ტვი ნის 
ქერ ქის მოქ მე დე ბა ორ გა ნიზ მი სა და გა რე მოს ურ თი ერ თო ბის უმაღ ლე სი რე გუ ლა-
ტო რი ა, ყო ვე ლი მი ზან შე წო ნი ლი ქცე ვის ფი ზი ო ლო გი ურ სა ფუძ ველს, რო მელ შიც 
ხორ ცი ელ დე ბა ორ გა ნიზ მის და გა რე მოს ერ თი ა ნო ბა. რად გან ფსი ქო ლო გი ის სა-
განს ფსი ქი კუ რი სი ნამ დვი ლე, ანუ გან ცდე ბის სამ ყა რო შე ად გენს, მის ამო ცა ნად ამ 
სი ნამ დვი ლის ობი ექ ტუ რი და სუ ბი ექ ტუ რი მხა რე ე ბის ერ თი ა ნო ბა ში შეს წავ ლა გვევ-
ლი ნე ბა. რა კი ფსი ქი კა ტვი ნის `პრო დუქტს~, მის თვი სე ბას წარ მო ად გენს, უდა ვო ა, 
რომ ფსი ქი კის ახ სნა ფი ზი ო ლო გი ურ პრო ცე სებ ში უნ და ვე ძი ოთ. 

სუ ლი სა და სხე უ ლის ერ თი ა ნო ბა მათ გა ნუ ყო ფელ კავ შირ ში მდგო მა რე ობს, და 
ეს კავ ში რი ყვე ლა ზე აშ კა რად გა მოვ ლინ და ჩვე ნი ორ გა ნიზ მის უფა ქი ზეს ნა წილ-
ში – ტვინ ში. თა ვის ტვი ნი (მი სი ქერ ქი და ქერ ქქვე შა ნა წი ლე ბი) ჩვე ნი სუ ლი სათ ვის 
გა მოვ ლე ნის ია რა ღი, ინ სტრუ მენ ტი ა, რომ ლის სა შუ ა ლე ბი თაც გვეძ ლე ვა სუ ლი ე რი 
აქ ტი ვო ბა, სხვაგ ვა რად ვერ იარ სე ბებს ფსი ქი კუ რი გან ცდა და ქმე დე ბა, არა ვი თა რი 
პი როვ ნუ ლი თვი სე ბე ბი და მდგო მა რე ო ბა. 

მო ცე მუ ლი პრობ ლე მის შეს წავ ლამ და ჩა მო ყა ლი ბე ბამ ნათ ლად და ა დას ტუ რა, 
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ადამიანის ფსიქიკის ფიზიოლოგიური საფუძველი

რომ ადა მი ა ნის ფსი ქი კის ფი ზი ო ლო გი უ რი სა ფუძ ვე ლი თა ვის ტვი ნის ქერ ქის მთლი-
ა ნო ბაა. ამი ტომ, ფსი ქი კის მთე ლი არ სი გან ხი ლუ ლი და შეს წავ ლი ლი უნ და იყოს 
ფი ზი ო ლო გი უ რი პრობ ლე მე ბის კა ნონ ზო მი ე რე ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით. 
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Physiological Basics of Human Psyche 

Lia Svanidze,
Doctor of Psychology, Professor

The work discusses extremely scrupulous problem, which over the centuries was 
in the center of interest of corresponding sciences – the issue of interrelations and 
interdependence of soul and body, material and nonmaterial, psyche and physiology. The 
author absolutely intelligibly considers this extremely complicated problem and from 
the very beginning informs us that psyche doesn’t exist irrespective of material world. 
It was formed along with origination of brain, as organic brain property, nonmaterial 
phenomenon, as the world of emotional experience, which underlies a life process and 
serves subjective, active refl ection of objective reality. The author emphasizes: ~Despite 
the fact that psyche is brain property and is based on corresponding physiological 
processes, it isn’t confi ned only by interrelations with these processes. That’s why 
scientifi c study of psyche is impossible without knowledge of laws of supreme neural 
impact taking place in the brain~.
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ლია სვანიძე

Inappreciable results of research conducted in relation to this issue gave the 
luminaries of physiology and psychology the opportunity to take a deep look into the 
state, which seems to be fogged at fi rst sight.

The author of the represented work confi dently indicates that the unity of soul 
and body is most distinctively manifested in the brain – the most delicate part of our 
organism. Brain – its cortex and subcortical divisions are the tool of manifestation of our 
soul, with the help of which we acquire activity of spirit, otherwise mental emotions and 
actions can’t exist. 

Study and formulation of this problem clearly showed that cortex is the physiological 
basis of human psyche. That’s why all essence of psyche has to be considered and studied 
taking into account physiological regularities, to which the represented work is devoted. 

Keywords: Human psychic; psychic and psychological processes; psyche and 
consciousness; nervous system, psyche-brain quality.
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მი ლი ტა რუ ლი მე გატ რენ დის ეკო ნო მი კუ რი ანა ლი ზი და მი სი გავ ლე ნა 

მსოფ ლიო გე ოს ტრა ტე გი უ ლი ლან დშაფ ტის ფორ მი რე ბა ზე

ბად რი რა მიშ ვი ლი 

ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის 
თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტის 

ასო ცი რე ბუ ლი პრო ფე სო რი

XX სა უ კუ ნე ში დე და მი წამ ორი მსოფ ლიო ომი გა და ი ტა ნა, რაც უზარ-
მა ზა რი ეკო ნო მი კუ რი პო ტენ ცი ა ლის მო ბი ლი ზე ბის ფონ ზე მიმ დი ნა რე ობ-
და. გარდა ამი სა, ამ პე რი ოდ ში გლო ბა ლუ რი სამ ხედ რო ბლო კე ბის და პი-
რის პი რე ბის ტენ დე ცი ა საც და ე დო სა ფუძ ვე ლი. ცი ვი ომის დას რუ ლე ბი სა და 
სამ ხედ რო თვალ საზ რი სით მცი რეხ ნი ა ნი მო დუ ნე ბის შემ დეგ, XXI სა უ კუ ნის 
დას წყი სი დან, კვლავ გა ნახ ლდა გლო ბა ლუ რი და პი რის პი რე ბის ეს კა ლა ცია 
და რაც გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, ამ და პი რის პი რე ბის ერ თ-ერ თი 
ეპი ცენ ტრი სა ქარ თვე ლო ა. ჩვე ნი ქვეყ ნის მო მავ ლის გან საზღ ვრი სას მუდ მი-
ვად უნ და გვახ სოვ დეს ეს და აქე დან გა მომ დი ნა რე გა ვი თავ ლის წი ნოთ ისიც, 
რომ მი ლი ტა რუ ლი მე გატ რენ დი გა დამ წყვეტ როლს ას რუ ლებს გლო ბა ლუ-
რი გე ოს ტრა ტე გი უ ლი ლან დშაფ ტის ფორ მი რე ბა ში.

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: მი ლი ტა რუ ლი მე გატ რენ დი; ვარ შა ვის ხელ შეკ რუ-
ლე ბის ორ გა ნი ზა ცი ა; ჩრდი ლო -ატ ლან ტი კუ რი ორ გა ნი ზა ცი ა; კო ლექ ტი უ რი 
უსაფ რთხო ე ბის ხელ შეკ რუ ლე ბის ორ გა ნი ზა ცი ა; სამ ხედ რო ხარ ჯე ბი; სამ-
ხედ რო ხარ ჯე ბის წი ლი მშპ-ში.

უხ სო ვა რი დრო ი დან კა ცობ რი ო ბა სა კუ თა რი შე საძ ლებ ლო ბე ბის დიდ და სა უ-
კე თე სო ნა წილს სამ ხედ რო მიზ ნებს უთ მობ და. სადღ ე ი სოდ, თვით მშვი დო ბი ა ნო-
ბის პი რო ბებ შიც კი, მსოფ ლი ოს თით ქმის ყვე ლა ქვე ყა ნა მნიშ ვნე ლო ვან რე სურ სებს 
წარ მარ თავს თავ დაც ვის თვის. ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბა პირ და პირ გა ნა პი რო ბებს 
სამ ხედ რო ძლი ე რე ბას, ასე ვე პი რი ქით, სამ ხედ რო ძლი ე რე ბა და უსაფ რთხო ე ბა სა-
ფუძ ვე ლია ნე ბის მი ე რი ქვეყ ნის ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის თვის. ქვე მოთ სწო რედ 

ekonomika da biznesi, 2017, 3,  gv. 83-99
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ბადრი რამიშვილი

სამ ხედ რო ხარ ჯე ბის შე სა ხებ გვექ ნე ბა მსჯე ლო ბა და მას თან და კავ ში რე ბუ ლი სხვა-
დას ხვა ინ დი კა ტო რის მეშ ვე ო ბით შე ვეც დე ბით მი ლი ტა რუ ლი ტრენ დის ეკო ნო მი კუ-
რი სა ფუძ ვლე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბას.

ციკ ლის პირ ველ სტა ტი ა ში[1] მსჯე ლო ბა გვქონ და ეკო ნო მი კუ რი ტრენ დის შე-
სა ხებ, სა დაც გლო ბა ლურ ძალ თა შო რის ეკო ნო მი კუ რი კონ კუ რენ ცი ის ძი რი თა დი 
პა რა მეტ რე ბი გან ვი ხი ლეთ. მო ვახ დი ნეთ ოთხი გლო ბა ლუ რი ძა ლის იდენ ტი ფი ცი-
რე ბა, თუმ ცა, დაწ ვრი ლე ბით ვიმ სჯე ლეთ სა მის და სავ ლუ რი, ჩი ნუ რი და რუ სუ ლი 
გლო ბა ლუ რი ძა ლე ბის შე სა ხებ. ასე თი მიდ გო მა, გარ და პირ ველ სტა ტი ა ში მოყ ვა-
ნი ლი არ გუ მენ ტე ბი სა, გა მოწ ვე უ ლი იყო ეკო ნო მი კუ რი კონ კუ რენ ცი ის სა ყო ველ-
თა ო ბით. თუმ ცა, რო დე საც ვმსჯე ლობთ მი ლი ტა რუ ლი ტრენ დის შე სა ხებ და ამა ვე 
დროს ჩვე ნი კვლე ვის მთა ვა რი სა კითხია სა ქარ თვე ლოს ად გი ლის გან საზღ ვრა გე-
ოს ტრა ტე გი ულ ლან დშაფ ტში, რამ დე ნი მე ას პექ ტი უნ და გა ვით ვა ლის წი ნოთ: პირ-
ვე ლია სამ ხედ რო მო კავ ში რე ო ბის მხრივ არ სე ბუ ლი ფორ მა ლუ რი ვი თა რე ბა, მე ო-
რე გე ოგ რა ფი უ ლი მდე ბა რე ო ბის სა კითხ ი, ხო ლო მე სა მე კი სა ქარ თვე ლოს სამ ხედ-
რო პო ლი ტი კუ რი მდგო მა რე ო ბა. მა თი გათ ვა ლის წი ნე ბით მი ლი ტა რულ ტრენ დზე 
მსჯე ლო ბი სას მო ცე მულ სტა ტი ა ში ყუ რადღ ე ბა გა ვა მახ ვი ლეთ კო ლექ ტი უ რი უსაფ-
რთხო ე ბის ხელ შეკ რუ ლე ბი სა და ჩრდი ლო -ატ ლან ტი კუ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მზარ-
დი და პი რის პი რე ბის შე სა ხებ, თუმ ცა ეს არ გვზღუ დავს სა მო მავ ლოდ აღ ნიშ ნუ ლი 
პრობ ლე მა უფ რო ფარ თოდ გა ვა ა ნა ლი ზოთ.

XX სა უ კუ ნის მე ო რე ნა ხე ვა რი, სა ო მა რი მოქ მე დე ბე ბის თვალ საზ რი სით, ერ-
თ-ერ თი მშვი დი პე რი ო დი იყო კა ცობ რი ო ბის ის ტო რი ა ში, მი უ ხე და ვად რე გი ო ნუ-
ლი თუ ლო კა ლუ რი სამ ხედ რო კონ ფლიქ ტე ბი სა, რად გან გლო ბა ლუ რი ხა სი ა თის 
სა ო მა რი მოქ მე დე ბე ბი ამ პე რი ოდ ში არ წარ მო ე ბუ ლა. თუმ ცა, ეს არ ნიშ ნავს, რომ 
მი ლი ტა რუ ლი მის წრა ფე ბე ბი პლა ნე ტა რუ ლი თვალ საზ რი სით მე ო რე პლან ზე იყო 
გა და სუ ლი. პი რი ქით, ამ პე რი ოდ ში მიმ დი ნა რე ობ და `ცი ვი ომი სა~ და `გა მა ლე ბუ ლი 
შე ი ა რა ღე ბის~ სა ხე ლე ბით ცნო ბი ლი პრო ცე სე ბი, რა საც წერ ტი ლი საბ ჭო თა კავ ში-
რის დან გრე ვამ და უს ვა და რომ ლის დრო საც, ორ ჯგუ ფად გა ყო ფი ლი დე და მი წის 
სა ხელ მწი ფო თა დი დი ნა წი ლი, ერ თმა ნეთს სწო რედ თა ნა მედ რო ვე შე ი ა რა ღე ბის 
შექ მნა ში ეჯიბ რე ბო და. ეს პე რი ო დი სამ ხედ რო- სამ რეწ ვე ლო კომ პლექ სე ბის თვის 
ოქ როს ხა ნა დაც შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს, რად გან, ამ დროს და პი რის პი რე ბუ ლი ბა-
ნა კე ბის წევ რი ქვეყ ნე ბის და გან სა კუთ რე ბით კი აშ შ-ი სა და სსრკ-ის ეკო ნო მი კებ ში 
აშ კა რად დო მი ნი რებ და მი ლი ტა რუ ლი მი მარ თუ ლე ბა, რაც ცხა დად ჩან და მა თი წი-
ლით მშპ-ის სტრუქ ტუ რა შიც. 

ამ ჟა მად, მსოფ ლი ო ში შექ მნი ლი ვი თა რე ბა ნათ ლად მი ა ნიშ ნებს ორი სამ ხედ-
რო- პო ლი ტი კუ რი ბლო კის და პი რის პი რე ბის გა ნახ ლე ბა ზე, თუმ ცა, ძალ თა ბა ლან-
სი ამ ჟა მად ცალ სა ხად გან სხვა ვე ბუ ლია და დრო თა გან მავ ლო ბა ში კვლავ გა ნიც დის 
ცვლი ლე ბას. ყო ვე ლი ვე ეს კი, რო გორც აღ ვნიშ ნეთ, დი დად მოქ მე დებს სა ქარ თვე-
ლოს გან ვი თა რე ბის პერ სპექ ტი ვებ ზე, მის უსაფ რთხო ე ბა ზე. სწო რედ აღ ნიშ ნუ ლი 
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მი ლი ტა რუ ლი მე გატ რენ დის ეკო ნო მი კუ რი ანა ლი ზი და მი სი გავ ლე ნა ...

პრობ ლე მის ანა ლიზს ეძღ ვნე ბა მიმ დი ნა რე ნაშ რო მიც, რო მე ლიც იმ სტა ტი ა თა ციკ-
ლის გაგ რძე ლე ბა ა, რაც გლო ბა ლურ გე ოს ტრა ტე გი ულ ლან დშაფ ტში ჩვე ნი ქვეყ ნის 
ად გი ლის გან საზღ ვრის კე ნაა მი მარ თუ ლი.

რე ი გა ნის სამ ხედ რო -ე კო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის რო ლი 
სსრკ-ის კრახ ში

საბ ჭო თა კავ ში რის სამ ხედ რო ხარ ჯე ბის შე სა ხებ არც თა ვის დრო ზე იყო ნა თე-
ლი სუ რა თი და ამ სა კითხ ის გარ შე მო პო ლე მი კა დღე საც გრძელ დე ბა. ჩვენ ქვე მოთ 
რამ დე ნი მე წყა რო დან მო ვიყ ვანთ მო ნა ცე მებს ამ სა კითხ ის მეტ -ნაკ ლე ბად და სა კონ-
კრე ტებ ლად. რაც შე ე ხე ბა აშ შ-ის თავ დაც ვით ბი უ ჯეტს, ის ყო ველ თვის და ზუს ტე-
ბუ ლი და მკა ფი ოდ გა წე რი ლი იყო. მე ო რე მსოფ ლიო ომის შემ დეგ, აშ შ-მა სამ ხედ რო 
ხარ ჯე ბის მკვეთ რი შემ ცი რე ბა და იწყო და მი სი წი ლი მშპ-ში XX სა უ კუ ნის 40-50-ი ა-
ნი წლე ბის მიჯ ნა ზე 5%-ის[2] მახ ლობ ლად მერ ყე ობ და, რის შემ დე გაც ეს მაჩ ვე ნე ბე-
ლი კვლავ გა ი ზარ და და 1950-ი ა ნი წლე ბის შუ ა ხა ნის თვის ორ ნიშ ნა ციფ რი შე ად გი-
ნა. 1960-ი ან წლებ ში ამ მაჩ ვე ნე ბელ მა მაქ სი მუმს 8.756%-ს 1967[3] წელს მი აღ წი ა, 
რის შემ დე გაც მან და იწყო შემ ცი რე ბა, რაც 1980-ი ა ნი წლე ბის და საწყ ი სამ დე, ანუ 
რო ნალდ რე ი გა ნის გაპ რე ზი დენ ტე ბამ დე გრძელ დე ბო და.

რო ნალდ რე ი გა ნი ერ თ-ერ თი უდი დე სი ფი გუ რაა აშ შ-ი სა და მსოფ ლიო ის ტო-
რი ა ში. სწო რედ მან შექ მნა სსრკ-ის დე მონ ტა ჟის წი ნა პი რო ბა, რის ერ თ-ერ თი უმ-
ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი სა ფუძ ვე ლი სამ ხედ რო ხარ ჯე ბის ზრდა იყო. მი სი პრე ზი დენ ტო ბის 
და საწყ ი სის თვის აშშ მშპ-ის 4.6%-ს[3] ხარ ჯავ და თავ დაც ვა ზე. რე ი გან მა და მის მა 
გუნ დმა სწო რად გათ ვა ლეს, რომ თუ ისი ნი მო ახ დენ დნენ ეკო ნო მი კუ რი და ტექ-
ნო ლო გი უ რი თვალ საზ რი სით სამ ხედ რო მე გაპ რო ექ ტის ინი ცი რე ბას, სსრკ-ს გა უ-
ჭირ დე ბო და ადეკ ვა ტუ რი პა სუ ხი და ან სამ ხედ რო თვალ საზ რი სით და ირ ღვე ო და 
პა რი ტე ტი აშშ-ს სა სარ გებ ლოდ, ან ეკო ნო მი კუ რი კრა ხის წი ნა შე აღ მოჩ ნდე ბო და 
ბო რო ტე ბის იმ პე რი ა. `1981 წელს რე ი გან მა წა რად გი ნა აშშ-ს ის ტო რი ა ში არა სა-
ო მა რი დრო ის თან ხობ რი ვად ყვე ლა ზე დი დი ბი უ ჯე ტი, რაც მთლი ა ნი ფე დე რა ლუ-
რი ბი უ ჯე ტის თით ქმის 30%-ს შე ად გენ და. გარ და ამი სა მან წა მო ა ყე ნა წი ნა და დე ბა 
`სტრა ტე გი უ ლი თავ დაც ვი თი ინი ცი ა ტი ვის~ შე მუ შა ვე ბის შე სა ხებ, რი თაც კოს მოს ში 
ბა ზი რე ბუ ლი თავ დაც ვი თი ან ტი სა რა კე ტო ტექ ნო ლო გი ე ბის მეშ ვე ო ბით უნ და მომ-
ხდა რი ყო `ბირ თვუ ლი ქოლ გის~ შექ მნა, რი თაც მოხ დე ბო და საბ ჭო თა კავ ში რის გან 
მო მა ვა ლი ატო მუ რი საფ რთხის აცი ლე ბა. ძნე ლია გა და ჭარ ბე ბუ ლად აღ წე რო გორ-
ბა ჩო ვის ში ში სტრა ტე გი უ ლი თავ დაც ვი თი ინი ცი ა ტი ვის მი მართ, რად გან ის დარ-
წმუ ნე ბუ ლი იყო, რომ ამ ნო მი ნა ლუ რად თავ დაც ვით ია რაღს აშშ შე ტე ვის თვი საც 
გა მო ი ყე ნებ და~[4].

არა ვინ და ვობს, რომ ცივ ომ ში აშ შ-ი სა და მი სი მო კავ ში რე ე ბის გა მარ ჯვე ბის 
სა ფუძ ვე ლი მა თი ეკო ნო მი კუ რი ძლი ე რე ბა იყო. ამას თან, სსრკ-ის კრა ხის ერ თ-ერ თი 
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ძი რი თა დი გან მა პი რო ბე ბე ლი ისიც იყო, რომ მან ვერ გა უძ ლო სამ ხედ რო ხარ ჯებს, 
რა მაც სო ცი ა ლის ტუ რი ეკო ნო მი კის გა მო ფიტ ვა გა მო იწ ვი ა. კერ ძოდ, თავ და პირ ვე-
ლად რე ი გა ნის ინი ცი ა ტი ვის სა პა სუ ხოდ სსრ კავ შირ მა სცა და თა ვა დაც გა ე ზარ და 
სამ ხედ რო ხარ ჯე ბი, რა მაც ყვე ლა ზე მოკ რძა ლე ბუ ლი შე ფა სე ბე ბი თაც შთამ ბეჭ დავ 
მას შტა ბებს მი აღ წი ა. მა გა ლი თად, სსრკ-ის მა შინ დელ მა `სა გა რეო საქ მე თა მი ნის-
ტრმა ედუ არდ შე ვარ დნა ძემ 1988 წლის მა ის ში გა ნაცხ ა და, რომ ქვეყ ნის სამ ხედ რო 
ხარ ჯე ბი მთლი ა ნი ეროვ ნუ ლი პრო დუქ ტის 19%-ს უდ რი და, ხო ლო 1990 წლის აპ-
რილ ში გორ ბა ჩოვ მა ეს ციფ რი 20%-მდე და ამ რგვა ლა. 1991 წლის ბო ლოს კი გე ნე-
რა ლუ რი შტა ბის უფ როს მა ლო ბოვ მა თქვა, რომ საბ ჭო თა კავ ში რის სამ ხედ რო ხარ-
ჯე ბი მეპ -ის მე სა მედს ან მეტს შე ად გენ და~ [5]. უფ რო მოკ რძა ლე ბუ ლად აფა სებ და 
ამ მო ნა ცემს აშ შ-ის ცენ ტრა ლუ რი სა დაზ ვერ ვო სამ მარ თვე ლო. მი სი მო ნა ცე მე ბით, 
1989 წლის თვის სსრკ-ის სამ ხედ რო ხარ ჯე ბი მეპ -ის 15-17%-ს შო რის მერ ყე ობ და. 
სხვა ამე რი კუ ლი წყა რო ე ბიც ამ უკა ნას კნე ლი შე ფა სე ბის კენ იხ რე ბი ან და სსრკ-ის 
სამ ხედ რო ხარ ჯებს 1960 წლი დან მო ყო ლე ბუ ლი მაქ სი მუმ მშპ-ის 20%-მდე[2] აფა-
სე ბენ. ჩვე ნი აზ რით, ეს მო ნა ცე მი ჭეშ მა რი ტე ბას თან ახ ლო სა ა, ვი ნა ი დან ის ემ თხვე-
ვა სსრკ-ის ხელ მძღვა ნე ლო ბის მი ერ გა კე თე ბუ ლი გან ცხა დე ბებ საც. ამ უკა ნას კნე-
ლებ მა კი კარ გად იცოდ ნენ სა კუ თა რი ქვეყ ნის ეკო ნო მი კის სპე ცი ფი კა. მა გა ლი თად, 
გარ და პირ და პი რი ხარ ჯე ბი სა, საბ ჭო თა კავ შირ ში არ სე ბობ და სამ ხედ რო სფე როს 
ფა რუ ლი და ფი ნან სე ბის პრაქ ტი კა, რო დე საც ეს ხარ ჯე ბი ბი უ ჯეტ ში `სა ხალ ხო მე-
ურ ნე ო ბის~ და სა ხე ლე ბით აი სა ხე ბო და. გარ და ამი სა, ად გი ლი ჰქონ და ისეთ მოვ-
ლე ნებ საც, რო გო რი ცაა ორ მა გი და ნიშ ნუ ლე ბის სა წარ მო ე ბი, რომ ლე ბიც ქმნიდ ნენ 
რო გორც სამ ხედ რო, ასე ვე სა მო ქა ლა ქო პრო დუქ ცი ას. ვი საც სი ცოცხ ლის ცნო ბი-
ე რი ნა წი ლი საბ ჭო ეთ ში აქვს გა ტა რე ბუ ლი, ახ სოვს, რა ო დენ ძვი რი ღირ და სა ყო-
ფაცხ ოვ რე ბო ტექ ნი კა, რომ ლის ფა სე ბიც ხში რად რამ დე ნი მე ჯერ აღე მა ტე ბო და 
თვით ღი რე ბუ ლე ბას. ამ პრო დუქ ცი ის ან მი სი მა კომ პლექ ტებ ლე ბის დი დი ნა წი ლი 
სწო რედ ორ მა გი და ნიშ ნუ ლე ბის ქარ ხნებ ში მზად დე ბო და და ასეთ შემ თხვე ვებ ში, 
ხში რად გა მო ი ყე ნე ბო და ე.წ. `ჯვა რე დი ნი ფას წარ მოქ მნის~ მსგავ სი მიდ გო მა და სამ-
ხედ რო პრო დუქ ცი ა ზე გა წე უ ლი და ნა ხარ ჯე ბის გარ კვე უ ლი ოდე ნო ბა სა მო ქა ლა ქო 
სა ქონ ლის ფა სებ ში აი სა ხე ბო და. ამ მსჯე ლო ბი დან იმ დას კვნის გა მო ტა ნა გვსურს, 
რომ სსრკ-ის სამ ხედ რო ხარ ჯე ბი ცი ვი ომის პიკ ში მშპ-ის 20%-ის მახ ლობ ლად იყო, 
ეს კი მშვი დო ბი ა ნო ბის პე რი ო დის თვის მე ტად მძი მე ტვირ თია ნე ბის მი ე რი ეკო ნო მო-
მი კის თვის და სწო რედ ეს გახ და სსრკ-ის კრა ხის ერ თ-ერ თი მთა ვა რი გა მომ წვე ვი.

აშ შ-ის სამ ხედ რო ხარ ჯე ბი რე ი გა ნის მმარ თვე ლო ბის პირ ვე ლი ვე წლებ ში ნახ-
ტო მი სე ბუ რად გა ი ზარ და და უკ ვე 1982 წლის თვის მან მშპ-ის 6.39%-ს [3] მი აღ წი ა, 
რაც აბ სო ლუ ტუ რი შე ფა სე ბით $213.6[3] მლრდ-ს შე ად გენ და. ამის შემ დეგ თან ხობ-
რი ვად ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი საბ ჭო თა კავ ში რის ლიკ ვი და ცი ამ დე იზ რდე ბო და და პირ-
ვე ლად მხო ლოდ 1991 წელს შემ ცირ და. ეს ფაქ ტე ბი ნათ ლად მი უ თი თებს ძლი ე რი 
და სუს ტი ეკო ნო მი კე ბის და პი რის პი რე ბის მნიშ ვნე ლო ვან ას პექ ტზე, კერ ძოდ, სუსტ 
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ეკო ნო მი კას სამ ხედ რო თვალ საზ რი სით მეტ -ნაკ ლე ბი პა რი ტე ტის შე ნარ ჩუ ნე ბის-
თვის გა ცი ლე ბით დი დი ფარ დო ბი თი ტვირ თის ზიდ ვა უხ დე ბა, რა საც, ცხა დი ა, აქვს 
საზღ ვრე ბი და რაც დრო თა გან მავ ლო ბა ში აუ ცი ლებ ლად იწ ვევს მის გა მო ფიტ ვას.

XX სა უ კუ ნის ბო ლოს ორი სამ ხედ რო ბლო კის და პი რის პი რე ბის 
ანა ლი ზი სამ ხედ რო ხარ ჯე ბის კონ ტექ სტით

 XX სა უ კუ ნის მე ო რე ნა ხე ვარ ში მი ლი ტა რუ ლი ტრენ დის ფორ მი რე ბა ძი რი-
თა დად აშ შ-ი სა და სსრკ-ის და პი რის პი რე ბის ფონ ზე ხდე ბო და. მაგ რამ, ცხა დი ა, ამ 
მი მარ თუ ლე ბით დი დი რო ლი ენი ჭე ბო და იმ სამ ხედ რო- პო ლი ტი კურ ბლო კებ საც, 
რომ ლე ბიც ამ ორი ზე სა ხელ მწი ფოს გარ შე მო ჩა მო ყა ლიბ და. ვარ შა ვის ხელ შეკ რუ-
ლე ბი სა და ჩრდი ლო -ატ ლან ტი კუ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი მე ო რე მსოფ ლიო ომის შემ დეგ 
შე იქ მნა და თა ვი დან ვე მა თი და ნიშ ნუ ლე ბა ერ თმა ნე თის გან მო მა ვა ლი საფ რთხის 
არი დე ბა იყო. ამ ფაქტს არა მარ ტო სამ ხედ რო, არა მედ იდე ო ლო გი უ რი სა ფუძ ვე-
ლიც ჰქონ და და პა ექ რო ბა სო ცი ა ლის ტურ და კა პი ტა ლის ტურ ეკო ნო მი კურ სის ტე-
მებს შო რი საც მიმ დი ნა რე ობ და. ქვე მოთ, ცხრი ლის სა ხით წარ მოდ გე ნი ლია ამ ორი 
ბლო კის წევრ სა ხელ მწი ფო თა სამ ხედ რო ხარ ჯე ბი 1988-1990 წლებ ში, ანუ ცი ვი 
ომის გა დამ წყვეტ პე რი ოდ ში, რო დე საც, ერ თი მხრივ, მაქ სი მუმს მი აღ წია და ძა ბუ-
ლო ბამ, თუმ ცა, მე ო რე მხრივ სსრკ-ში მიმ დი ნა რე პე რეს ტრო ი კის ფონ ზე, სწრფად ვე 
გა ნი მუხ ტა ვი თა რე ბა. ამ მი მარ თე ბით 1990 წე ლი კულ მი ნა ცი უ რად ორი მო მენ ტის 
გა მო შე იძ ლე ბა მი ვიჩ ნი ოთ, ჯერ ერ თი გერ მა ნია გა ერ თი ან და და მე ო რე, სსრკ-მ მხა-
რი არ და უ ჭი რა თა ვის ძველ პარ ტნი ორს ერაყს და ფაქ ტობ რი ვად ყო ფი ლი მო წი ნა-
აღ მდე გე ე ბის ბა ნაკ ში აღ მოჩ ნდა, რა მაც შე საძ ლე ბე ლი გა ხა და ერა ყის წი ნა აღ მდეგ 
კო ა ლი ცი უ რი ძა ლე ბის გა ე როს ეგი დით მოქ მე დე ბა.

ვარშავის ხელშეკრულებისა და ჩრდილო-ატლანტიკური ორგანიზაციების სამხედრო 
ხარჯები (მლნ დოლ.) 1988-1990 წლებში. მონაცემები წარმოდგენილია 2016 წლის $-ში 

(ცხრილი შედგენილია [6] მასალების საფუძველზე)
ცხრილი 1

ვარშავის ხელშეკრულების ორგანიზაცია 1988 1989 1990
სსრკ 253,253 234,826 198,660
ჩეხოსლოვაკია 6,474 9,562 8,341
ბულგარეთი1 3,732 3,732 3,015
პოლონეთი 7,257 5,896 6,125
უნგრეთი 3,385 2,682 2,321
რუმინეთი 8,076 8,600 3,788
გდრ 10,014 10,250 -------
სულ 292,191 275,548 222,250
ჩრდილო-ატლანტიკური ორგანიზაცია 1988 1989 1990
აშშ 595,063 588,950 562,619
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ბელგია 7,315 7,201 7,065
გაერთიანებული სამეფო 60,191 60,722  60,808
დანია 4,100 3,998 4,001
ისლანდია2 0 0 0
იტალია  32,152 32,405 31,168
ლუქსემბურგი 160 160 152
ნიდერლანდები 11,901 12,014 11,676
გერმანია 58,987 58,825 61,995
საბერძნეთი  5,956 5,586 5,646
თურქეთი 8,041 9,304 11,242
ესპანეთი 16,384 16,296 16,530
პორტუგალია 3,038 3,189 3,278
კანადა 17,143 17,056 17,041
ნორვეგია 4,308 4,423 4,459
საფრანგეთი 58,450 59,166 58,905
სულ 883,189 879,295 856,585

1 ვინაიდან ბულგარეთის 1988 წლის მონაცემი არ ფიქსირდება ჩვენთვის ხელ-
მი საწვდომ წყაროებში, ჯამურ მონაცემში გავითვალისწინეთ 1989 წლის მაჩვე-
ნებელი; 

2 ისლანდია, მართალია წევრია ჩრდილო-ატლანტიკური ორგანიზაციისა, მაგრამ 
მას არ გააჩნია სამხედრო ძალები და შესაბამისად არც სამხედრო ხარჯებს გასწევს 

1988 წელს, ვარ შა ვის ხელ შეკ რუ ლე ბის ორ გა ნი ზა ცი ამ, არ სე ბო ბის მან ძილ ზე 
მაქ სი მა ლუ რად $292.2 მლრდ-ით და ა ფი ნან სა სამ ხედ რო სფე რო, სა ი და ნაც 86.7%, 
ანუ $253.3 მლრდ სსრკ-ზე მო დი ო და. ეს ფაქ ტი ცხა დად მი უ თი თებს საბ ჭო თა კავ-
ში რის როლ ზე მო ცე მულ ალი ან სში, სა დაც 1987 წელს დეკ ლა რი რე ბულ მა ძი რე უ ლი 
ცვლი ლე ბე ბის პო ლი ტი კამ, რო მელ საც წინ უძღ ვო და 1986 წლის ბო ლოს რე ი გა ნი სა 
და გორ ბა ჩო ვის შეხ ვედ რა რე ი კი ა ვიკ ში, გა ნა პი რო ბა სა ერ თა შო რი სო პო ლი ტი კის 
გა და ხედ ვის აუ ცი ლებ ლო ბა, რა მაც სამ ხედ რო ბი უ ჯე ტებ ზე რე ა ლუ რი ასახ ვა 1989 
წლი დან ჰპო ვა. ამ წელს, 1988 წელ თან შე და რე ბით, ვარ შა ვის ხელ შეკ რუ ლე ბის ორ-
გა ნი ზა ცი ის წევ რი ქვეყ ნე ბის სამ ხედ რო ხარ ჯე ბი და ახ ლო ე ბით 7%-ით, ხო ლო 1990 
წლის თვის - 21.6%-ით შემ ცირ და.

ცხრი ლი 1 ცხა დად ასა ხავს და სავ ლუ რი ბლო კის გა დამ წყვეტ უპი რა ტე სო ბას 
სამ ხედ რო ხარ ჯე ბის მხრივ. ამ მაჩ ვე ნებ ლით 1988 წელს ჩრდი ლო -ატ ლან ტი კუ რი 
ორ გა ნი ზა ცია ვარ შა ვის ხელ შეკ რუ ლე ბის ორ გა ნი ზა ცი ას 3-ჯერ სჭარ ბობ და, რაც 
მომ დევ ნო წლებ ში (ამ უკა ნას კნე ლის ლიკ ვი და ცი ამ დე) კი დევ უფ რო გა ი ზარ და. სა-
ინ ტე რე სოა ერ თი ფაქ ტიც: აშ შ-ის რო ლი ჩრდი ლო -ან ტლან ტი კუ რი ორ გა ნი ზა ცი ის 
სახ მედ რო და ფი ნან სე ბის მხრივ უფ რო მოკ რძა ლე ბუ ლი იყო, ვიდ რე სსრკ-ი სა ვარ-
შა ვის ხელ შეკ რუ ლე ბის ორ გა ნი ზა ცი ა ში და მას ზე 1988 წელს მო დი ო და ალი ან სის 
თავ დაც ვის ხარ ჯე ბის 67.4%.



89

მი ლი ტა რუ ლი მე გატ რენ დის ეკო ნო მი კუ რი ანა ლი ზი და მი სი გავ ლე ნა ...

და სავ ლე თი სა და რუ სე თის თა ნა მედ რო ვე და პი რის პი რე ბის 
სამ ხედ რო -ე კო ნო მი კუ რი სა ფუძ ვლე ბი

ცხა დი ა, ეკო ნო მი კუ რი სიძ ლი ე რე ყო ველ თვის იყო მნიშ ვნე ლო ვა ნი ფაქ ტო რი 
სამ ხედ რო და პი რის პი რე ბი სას, მაგ რამ დრო თა გან მავ ლო ბა ში ის სულ უფ რო მეტ 
როლს ას რუ ლებს მი ლი ტა რუ ლი ტრენ დის ჩა მო ყა ლი ბე ბა სა და გან ვი თა რე ბა ში. ეს, 
ძი რი თა დად უახ ლე სი სამ ხედ რო ტექ ნო ლო გი ე ბის შე დე გად ხდე ბა, რაც თან და თა-
ნო ბით ამ ცი რებს სუ ბი ექ ტუ რი ფაქ ტო რის მნიშ ვნე ლო ბას თა ნა მედ რო ვე ბრძო ლის 
ველ ზე, ხო ლო გან ვი თა რე ბუ ლი ტექ ნო ლო გი ე ბი პირ და პი რი შე დე გია ძლი ე რი ეკო-
ნო მი კი სა. სწო რედ ამი ტო მა ცა ა, რომ ჩვენ მი ერ გან ხი ლულ ხუთ მე გატ რენ დში ერთ-
ერ თი ტექ ნო ლო გი უ რი ა, რის შე სა ხე ბაც მიმ დი ნა რე ციკ ლის დას კვნით სტა ტი ა ში 
ვიმ სჯე ლებთ და სა დაც სამ ხედ რო ას პექ ტებ საც შე ვე ხე ბით.

პუ ტი ნის ხე ლი სუფ ლე ბა უკ ვე აშ კა რად ცდი ლობს იმ პე რი ის აღ დგე ნას და სსრკ-
ის გავ ლე ნი სა და პრეს ტი ჟის დაბ რუ ნე ბას. 2000-ი ან წლებ ში ნახ შირ წყალ ბა დის 
ბა ზარ ზე შექ მნილ მა ვი თა რე ბამ, რუ სეთს საკ მა ოდ სწრა ფი ეკო ნო მი კუ რი ზრდის 
შე საძ ლებ ლო ბა გა უ ჩი ნა, რაც ხე ლი სუფ ლე ბის არას წო რი პო ლი ტი კის შე დე გად ბო-
ლომ დე ვერ იქ ნა გა მო ყე ნე ბუ ლი, თუმ ცა, ქვეყ ნის ეკო ნო მი კამ ზრდის გარ კვე უ ლი 
ტემ პე ბი გა ნა ვი თა რა. საკ მა ოდ გა ი ზარ და მი სი მშპ-იც, რაც პირ ველ რიგ ში, რუ სე-
თის სამ ხედ რო- სამ რეწ ვე ლო კომ პლექ სის და ფი ნან სე ბა ზე აი სა ხა. ამ მოვ ლე ნებ მა 
წარ მოშ ვა კითხ ვე ბი: რამ დე ნად შეძ ლებს რუ სე თი და სა ხუ ლი იმ პე რი უ ლი მიზ ნე ბის 
რე ა ლი ზე ბას? გახ დე ბა თუ არა ის და სავ ლე თის სამ ხედ რო ალი ან სის სა პირ წო ნე ძა-
ლა, რო გორც ეს ცი ვი ომის დროს იყო? რამ დე ნად შეს წევს დღეს რუ სეთს და მის 
გარ შე მო შე კო წი წე ბულ სამ ხედ რო ალი ანსს გა უ წი ოს კონ კუ რენ ცია ძი რი თად მე ტო-
ქეს (რო გორც ეს რუ სეთ ში მი აჩ ნი ათ)? ჩვენ ქვე მოთ შე ვეც დე ბით ამ კითხ ვებ ზე პა-
სუ ხის გა ცე მას.

ცხრილ 2-ში წარ მოდ გე ნი ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბის ანა ლი ზის დაწყ ე ბამ დე ერთ ნი-
შან დობ ლივ ფაქ ტზე უნ და შევ ჩერ დეთ: 1988 წლის თვის ვარ შა ვის ხელ შეკ რუ ლე ბის 
ორ გა ნი ზა ცი ა ში, საბ ჭო თა კავ ში რის გარ და, გა ერ თი ა ნე ბუ ლი იყო აღ მო სავ ლეთ ევ-
რო პის 6 ქვე ყა ნა, ხო ლო ჩრდი ლო -ატ ლან ტი კურ ორ გა ნი ზა ცი ა ში კი 16, სადღ ე ი სოდ 
სსრკ-ის ყვე ლა მო კავ ში რე ჩრდი ლო -ატ ლან ტი კუ რი ორ გა ნი ზა ცი ის წევ რია (ერ თი 
რო გორც ქვეყ ნის ნა წი ლი). უფ რო მე ტიც, კო ლექ ტი უ რი უსაფ რთხო ე ბის ხელ შეკ-
რუ ლე ბის ორ გა ნი ზა ცი ა ში საბ ჭო თა კავ ში რიც კი არაა სრუ ლად წარ მოდ გე ნი ლი, 
გარ და იმი სა, რომ ბალ ტი ის პი რე თის 3 სა ხელ მწი ფო ასე ვე და სავ ლუ რი ალი ან სის 
წევ რი ა, აქეთ კენ მი ის წრა ფის ყო ფი ლი მო კავ ში რე რეს პუბ ლი კე ბი დან მი ნი მუმ 2 (სა-
ქარ თვე ლო და უკ რა ი ნა), ხო ლო შუა აზი ის 2 სა ხელ მწი ფო ნე იტ რა ლი ტე ტის პო ლი-
ტი კას ად გას. სამ ხედ რო თვალ საზ რი სით რუ სე თის გან დის ტან ცი რე ბუ ლია მოლ დო-
ვა ცა და აზერ ბა ი ჯა ნიც.

სამ ხედ რო ხარ ჯე ბის მი ხედ ვით სსრკ-ი სა და რუ სე თის შე და რე ბა მკა ფიო დას-
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კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულებისა და ჩრდილო-ატლანტიკური 
ორგანიზაციების სამხედრო ხარჯები (მლნ დოლ.) 2014-2016 წლებში1 

(ცხრილი შედგენილია [6,7] მასალების საფუძველზე)

კოლექტიური უსაფრთხოების 
ხელშეკრულების ორგანიზაცია 2014 2015 2016 2016 პმუ

რუსეთი 62,423 67,282 71,259 210,927
ბელორუსი 747 733 673 2,322
სომხეთი 418 453 428 1,047
ტაჯიკეთი 89  97  0 378
ყაზახეთი 2,014 2,073 1,524 5,578
ყირგიზეთი 226 234 215 815
სულ 65,917 70,872 74,099 221,067
ჩრდილო-ატლანტიკური ორგანიზაცია 2014 2015 2016 2016 (პმუ)
აშშ 618,574 603,758 614,114 614,114
ალბანეთი 154 134 144 402

ბელგია  4,414 4,273 4,080 4,406
ბულგარეთი 707 670 766 2,175
გერმანია 39,130 40,331 41,518 47,331
დანია 3,443 3,408 3,533 3,074
გაერთიანებული სამეფო 55,652 54,562 54,922 57,668
ესპანეთი 14,475 15,131 15,189 20,505
ესტონეთი 432 475 500 830
თურქეთი 15,597 16,087 15,169 30,035
ისლანდია 0 0 0 0
იტალია 26,745 25,624 28,330 33,996
კანადა 15,816 15,516 15,707 17,121
ლატვია 251 287 411 830
ლიტვა 359 477 642 1,284
ლუქსემბურგი 237 280 297 285
მონტენეგრო 58 57 68 170

ნიდერლანდები 8,804 8,781 9,369 10,540
ნორვეგია 5,934 5,891 6,159 5,974
პოლონეთი 8,683 10,346 9,918 22,316
პორტუგალია 3,499 3,603 3,799 5,471
რუმინეთი 2,266 2,615 2,853 6,733
საბერძნეთი 4,602 5,012 5,051 7,475
საფრანგეთი 53,887 56,061 56,405 60,917
სლოვაკია 842 999 1,049 1,962
სლოვენია 409 406 410 636
უნგრეთი 1,019 1,146 1,274 2,917
ჩეხეთი 1,614 1,786 1,948 3,526
ხორვატია 766 763 696 1,315
სულ 888,369 878,479 894,321 964,008

1 მო ნა ცე მე ბი წარ მოდ გე ნი ლია 2016 წლის $-ში, ბო ლო სვეტ ში კი გათ ვა ლის წი ნე-
ბუ  ლია $-ის პა რი ტე ტუ ლი მყიდ ვე ლო ბი თუ ნა რი ა ნო ბა (პმუ)

ცხრილი 2
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კვნის შე საძ ლებ ლო ბას გვაძ ლევს. 2016 წლის რუ სე თის სამ ხედ რო ხარ ჯე ბი 3.5-ჯერ 
ნაკ ლე ბი იყო სსრკ-ის 1988 წლის ანა ლო გი ურ მაჩ ვე ნე ბელ თან შე და რე ბით. იმა ვე 
წლებ ში თით ქმის 4-ჯე რა დი იყო სხვა ო ბა ვარ შა ვის ხელ შეკ რუ ლე ბი სა და კო ლექ ტი-
უ რი უსაფ რთხო ე ბის ხელ შეკ რუ ლე ბის ორ გა ნი ზა ცი ებს შო რის, პირ ვე ლი მათ გა ნის 
სა სარ გებ ლოდ. ჩრდი ლო -ატ ლან ტი კუ რი ორ გა ნი ზა ცი ის სამ ხედ რო ხარ ჯე ბი კი პი-
რი ქით, 2016 წლის თვის და ახ ლო ე ბით 9%-ით მე ტი იყო 1988 წლის მაჩ ვე ნე ბელ თან 
შე და რე ბით. გან სა ხილ ველ წლებ ში გაზ რდი ლია აშ შ-ის სამ ხედ რო ხარ ჯე ბიც. 

ცხრი ლი 2-ის ბო ლო სვეტ ში მო ცე მუ ლია 2016 წლის სამ ხედ რო ხარ ჯე ბი $-ის 
პა რი ტე ტუ ლი მყიდ ვე ლო ბი თუ ნა რი ა ნო ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით. ამ მაჩ ვე ნებ ლის მი-
ხედ ვით, აშ შ-ის მო ნა ცე მი თით ქმის 3-ჯერ სჭარ ბობს რუ სე თი სას, ხო ლო ჩრდი ლო -
ატ ლან ტი კუ რი ორ გა ნი ზა ცი ი სა კი კო ლექ ტი უ რი უსაფ რთხო ე ბის ხელ შეკ რუ ლე ბის 
ორ გა ნი ზა ცი ი სას 4.4-ჯერ. რო გორც ვხე დავთ და სავ ლუ რი ბლო კის უპი რა ტე სო ბა 
რუ სე თის გარ შე მო შექ მნი ლი ალი ან სის მი მართ გა ი ზარ და, ისე ვე რო გორც აშ შ-ი სა 
თა ვად რუ სე თის მი მართ.

ცხრი ლი 3-ში წარ მოდ გე ნი ლი მო ნა ცე მე ბი გან სა კუთ რე ბით აქ ტუ ა ლუ რი გახ-
და ტრამ პის გაპ რე ზი დენ ტე ბის შემ დეგ. მან კა ტე გო რი უ ლად მო ითხ ო ვა ევ რო პე ლი 
პარ ტნი ო რე ბი სა და კა ნა დის გან სამ ხედ რო ხარ ჯე ბის გაზ რდა მშპ-ის 2%-მდე. მი უ-
ხე და ვად იმი სა, რომ მსგავ სი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ჩრდი ლო -ატ ლან ტი კურ ალი ანსს უკ-
ვე მი ღე ბუ ლი ჰქონ და, ტრამ პის პო ზი ცი ამ, ფაქ ტობ რი ვად, სა ბო ლო ოდ გა დაწყ ვი ტა 
ეს სა კითხ ი. აღ ნიშ ნუ ლის შე სა ხებ, ალი ან სის გე ნე რა ლურ მა მდი ვან მა იენს სტოლ-
ტენ ბერ გმა 25 მა ისს ბრი უ სელ ში ჩრდი ლო -ატ ლან ტი კუ რი ალი ან სის წევრ სა ხელ-
მწი ფო თა და მთავ რო ბე ბის მე თა უ რე ბის შეხ ვედ რის შემ დეგ ჩა ტა რე ბულ ინ ტერ ვი უ-
ში გა ნაცხ ა და: `ჩვენ ავი ღეთ ვალ დე ბუ ლე ბა შევ წყვი ტოთ თავ დაც ვის ხარ ჯე ბის შემ-
ცი რე ბა, შემ დეგ კი და ვიწყ ოთ მი სი ზრდა მშპ-ის 2%-მდე. მე ვი ცი, რომ პრე ზი დენ ტი 
ტრამ პი ამ სა კითხ ის ევ რო პე ლი პარ ტნი ო რე ბის თვის გაც ნო ბის დროს იყო და რჩე ბა 
უკი დუ რე სად მკა ფი ო, ხის ტი და ად ვი ლად გა სა გე ბი. ეს ეხე ბა კა ნა და საც~[8]. ფაქ-
ტობ რი ვად, უმაღ ლე სი დო ნის ამ შეხ ვედ რამ გან საზღ ვრა მო მა ვა ლი ათ წლე უ ლის 
ძი რი თა დი მი ლი ტა რუ ლი ტრენ დი, რაც თავ დაც ვის ხარ ჯე ბის ზრდას გუ ლის ხმობს.

ცხრი ლი 3-ის მო ნა ცე მე ბის ანა ლი ზი ცხა დად ადას ტუ რებს, რომ პრე ზი დენტ 
ტრამ პის აღ შფო თე ბას პარ ტნი ო რე ბის სამ ხედ რო ხარ ჯებ თან და კავ ში რე ბით, ნამ-
დვი ლად აქვს სა ფუძ ვე ლი. აშ შ-ის გარ და, გან სა ხილ ველ პე რი ოდ ში, ჩრდი ლო -ატ-
ლან ტი კუ რი ალი ან სის წევ რი სა ხელ მწი ფო ე ბის გან მხო ლოდ ოთხ ი: საფ რან გე თი, სა-
ბერ ძნე თი, ეს ტო ნე თი და პო ლო ნე თი ხარ ჯავ და თავ დაც ვა ზე მშპ-ის თით ქმის 2-%-
ს ან მეტს. ამ ნიშ ნულ თან მი ახ ლო ე ბუ ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბი ჰქონ დათ გა ერ თი ა ნე ბულ 
სა მე ფოს, თურ ქეთ სა და პორ ტუ გა ლი ას. სა ინ ტე რე სოა ის ფაქ ტიც, რომ ცხრილ ში 
წარ მოდ გე ნი ლი ბევ რი ქვე ყა ნა მშპ-ის და ახ ლო ე ბით 1%-ს, ან ან კლებ საც კი ხარ ჯავს 
თავ დაც ვა ზე და ეს იმ დროს, რო დე საც 2016 წელს აშ შ-ის სამ ხედ რო ხარ ჯე ბი მშპ-
ის 3.29%-ს შე ად გენ და და პრე ზი დენტ ტრამ პის მი ერ ამ მაჩ ვე ნებ ლის მნიშ ვნე ლოვ-
ნად გაზ რდა იგეგ მე ბა.
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ბადრი რამიშვილი

კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციისა და 
ჩრდილო-ატლანტიკური ორგანიზაციის სამხედრო ხარჯები %-ულად მშპ-ში. 

(ცხრილი შედგენილია [3;7] მასალების საფუძველზე)
ცხრილი 3

კოლექტიური უსაფრთხოების 
ხელშეკრულების ორგანიზაცია

2014 2015 2016

რუსეთი 4.10 4.86 5.40
ბელორუსი 1.28 1.28 1.27
სომხეთი 3.94 4.25 4.09
ტაჯიკეთი 1.13 1.22 ---
ყაზახეთი 1.04 1.11 0.82
ყირგიზეთი 3.378 3.45 3.15
ჩრდილო-ატლანტიკური ორგანიზაცია 2014 2015 2016
აშშ 3.51 3.30 3.29
ალბანეთი 1.35 1.16 1.23
ბელგია 0.97 0.93 0.87
ბულგარეთი 1.47 1.32 1.44
გერმანია 1.19 1.18 1.18
დანია 1.15 1.12 1.15
გაერთიანებული სამეფო 1.97 1.88 1.84
ესპანეთი 1.25 1.25 1.21
ესტონეთი 1.95 2.09 2.17
თურქეთი 1.90 1.85 1.73
ისლანდია 0 0 0
იტალია 1.47 1.39 1.51
კანადა 1.00 0.99 0.99
ლატვია 0.94 1.05 1.47
ლიტვა 0.88 1.14 1.49
ლუქსემბურგი 0.42 0.48 0.49
მონტენეგრო 1.47 1.38 1.61
ნიდერლანდები 1.17 1.16 1.20
ნორვეგია 1.47 1.50 1.62
პოლონეთი 1.90 2.14 1.99
პორტუგალია 1.79 1.79 1.84
რუმინეთი 1.35 1.45 1.47
საბერძნეთი 2.34 2.54 2.56
საფრანგეთი 2.23 2.27 2.26
სლოვაკია 0.99 1.13 1.16
სლოვენია 0.98 0.94 0.92
უნგრეთი 0.87 0.93 1.01

ჩეხეთი 0.91 0.95 1.01

ხორვატია 1.59 1.55 1.38
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მი ლი ტა რუ ლი მე გატ რენ დის გან ვი თა რე ბის პერ სპექ ტი ვე ბი 
და პი რის პი რე ბუ ლი ბლო კე ბის ეკო ნო მი კუ რი პო ტენ ცი ა ლის ფონ ზე 

და მი სი გავ ლე ნა სა ქარ თვე ლო ზე

ეკო ნო მი კუ რი ბა ზი სი, რომ თა ნა მედ რო ვე სამ ხედ რო და პი რის პი რე ბა ში წარ მა-
ტე ბის მიღ წე ვის სა ფუძ ვე ლი ა, ეს სა ყო ველ თაო ჭეშ მა რი ტე ბა ა, რა საც ჩვენც შე ვე-
ხეთ. ამი ტომ, სტა ტი ის დას კვნი თი ნა წი ლი ჩვენ მი ერ გან ხი ლუ ლი სამ ხედ რო ალი ან-
სე ბის სა მო მავ ლო ეკო ნო მი კუ რი პო ტენ ცი ა ლის დად გე ნა სა და მას ზე დაყ რდნო ბით 
სამ ხედ რო ხარ ჯე ბის მო ბი ლი ზე ბის შე საძ ლებ ლო ბას მი ეძღ ვნე ბა. კვლე ვა ჩა ვა ტა-
რეთ 14 წლი ა ნი პე რი ო დის თვის - 2030 წლის ჩათ ვლით და მი ღე ბულ შე დე გებს ის-
ტო რი უ ლი კონ ტექ სტით გან ვი ხი ლავთ. (იხ. ცხრი ლი 4)

ცხრილ 4-ში მო ცე მუ ლია გან სა ხილ ვე ლი სამ ხედ რო ბლო კე ბის წევრ სა ხელ-
მწი ფო თა მშპ 2016 წლის თვის და იგი ვე ინ დი კა ტო რის საპ როგ ნო ზო მაჩ ვე ნებ ლე ბი 
2020, 2025 და 2030 წლე ბის ბო ლოს თვის. მშპ-ის ზრდის საპ როგ ნო ზო ტემ პი გა-
მო ან გა რი შე ბუ ლია რო გორც 2013, 2014, 2015, 2016 წლე ბის მშპ-ის ზრდის ტემ-
პე ბის სა შუ ა ლო ა რით მე ტი კუ ლი. რამ დე ნი მე ქვეყ ნის შემ თხვე ვა ში, არ გა ვი თავ ლის-
წი ნეთ 2013 წლის მაჩ ვე ნე ბე ლი, რად გან ის ერ თგვა რად ამო ვარ დნი ლი იყო ტენ დენ-
ცი ი დან. ეს ქვეყ ნე ბია ყა ზა ხე თი, ყირ გი ზე თი, ეს პა ნე თი, თურ ქე თი და სა ბერ ძნე თი. 
ტრენ დის გარ კვე ულ კო რექ ტი რე ბას ვახ დენ დით დამ რგვა ლე ბის დრო საც. მაჩ ვე ნებ-
ლე ბი წარ მოდ გე ნი ლია $-ის პმუ -ის გათ ვა ლის წი ნე ბით.

რუ სეთ ში მიმ დი ნა რე ეკო ნო მი კუ რი კრი ზი სი, რა საც აქვს პო ტენ ცი ა ლი პერ მა-
ნენ ტულ რე ცე სი ა ში თუ არა, ეკო ნო მი კურ სტაგ ნა ცი ა ში გა და ი ზარ დოს, გავ ლე ნას 
ახ დენს ყო ველ მის ეკო ნო მი კურ პარ ტნი ორ ზე, რომ ლე ბიც ამა ვე დროს სამ ხედ რო 
მო კავ ში რე ე ბიც არი ან. ამას თან, რუ სეთ ში ეკო ნო მი კუ რი კრი ზი სის გა მომ წვე ვი ძი-
რი თა დი ფაქ ტო რე ბი (ან მი ნი მუმ ორი მათ გა ნი): და სავ ლე თის მი ერ და წე სე ბუ ლი 
სან ქცი ე ბი, ნავ თობ ზე და ბა ლი ფა სე ბი [იხ. 9], მძი მე დე მოგ რა ფი უ ლი მდგო მა რე-
ო ბა [იხ. 10] და ქვე ყა ნა ში დამ ყა რე ბუ ლი მა ფი ო ზურ -ო ლი გარ ქი უ ლი მმარ თვე ლო-
ბი თი რე ჟი მი, დი დი ალ ბა თო ბით, საპ როგ ნო ზო პე რი ო დის ბო ლომ დე შე ნარ ჩუნ-
დე ბა, ამი ტომ, ვფიქ რობთ, მშპ-ის ზრდის წარ მოდ გე ნი ლი ტემ პე ბი რუ სე თი სა და 
მი სი მო კავ ში რე ე ბის შემ თხვე ვა ში უფ რო ოპ ტი მის ტუ რი ა, ვიდ რე პე სი მის ტუ რი, რაც 
გა ნამ ტკი ცებს ჩვე ნი კვლე ვის შე დე გებს. ცხრილ ში წარ მოდ გე ნი ლი გა ან გა რი შე ბე ბი 
ცხად ყოფს, რომ რუ სე თის მშპ შემ ცირ დე ბა გან სა ხილ ველ პე რი ოდ ში, რაც ანა ლო-
გი ურ ტენ დენ ცი ას წარ მო შობს კო ლექ ტი უ რი უსაფ რთხო ე ბის ხელ შეკ რუ ლე ბის ორ-
გა ნი ზა ცი ის ჯა მუ რი შე ფა სე ბის თვი საც. 

ჩრდი ლო -ატ ლან ტი კუ რი ორ გა ნი ზა ცი ის წევ რი სა ხელ მწი ფო ე ბის უმ რავ ლე სო-
ბა ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის იმ ფა ზა ში იმ ყო ფე ბა, რომ მათ თვის ექ სტრა პო ლი-
რე ბის მე თო დი ზუს ტი დას კვნის შე საძ ლებ ლო ბას იძ ლე ვა. ამი ტომ, მი ღე ბუ ლი შე-
დე გე ბის და მა ტე ბით და სა ბუ თე ბას არ შე ვუდ გე ბით. მხო ლოდ აღ ვნიშ ნავთ, რომ ამ 



94

ბადრი რამიშვილი

კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულებისა და ჩრდილო-ატლანტიკური 
ორგანიზაციების ეკონომიკური ზრდის პოტენციალი (ცხრილი შედგენილია [3,7] 

მასალების საფუძველზე)

კოლექტიური უსაფრთხოების 
ხელშეკრულების ორგანიზაცია

20
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 %

მშპ-ის საპროგნოზო 
მაჩვენებელი ($ მლრდ)

2020 2025 2030

რუსეთი 3,745.0 -0.4 3,685 3,612 3,541
ბელორუსი 165.4 -1.0 159 151 144
სომხეთი 26.3 3.0 30 34 40
ტაჯიკეთი 25.8 6.5 33 45 62
ყაზახეთი 460.7 1.5 489 527 567
ყირგიზეთი 21.0 3.3 24 28 33
სულ 4,444.2 4,420 4,397 4,387
ჩრდილო-ატლანტიკური 
ორგანიზაცია
აშშ 18,560.0 2.1 20,169 22,377 24,828
ალბანეთი 33.9 2.2 37 41 46
ბელგია 508.6 1.1 531 561 593
ბულგარეთი 143.1 2.2 156 174 194
გერმანია 3,979.0 1.4 4,207 4,509 4,834
დანია 264.8 1.4 280 300 322
გაერთიანებული სამეფო 2,788.0 2.2 3,042 3,391 3,781
ესპანეთი 1,690.0 2.5 1,865 2,110 2,388
ესტონეთი 38.7 1.8 42 45 50
თურქეთი 1,670.0 4.8 2,014 2,547 3,219
ისლანდია 16.2 3.8 19 22 27
იტალია 2,221.0 0.0 2,221 2,221 2,221
კანადა 1,674.0 1.8 1,798 1,966 2,149
ლატვია 50.7 2.4 56 63 71
ლიტვა 85.6 2.7 95 109 124
ლუქსემბურგი 58.7 4.2 69 85 104
მონტენეგრო 10.6 3.1 12 14 16
ნიდერლანდები 870.8 1.3 917 978 1043
ნორვეგია 364.7 1.3 384 410 437
პოლონეთი 1,052.0 2.9 1,179 1,361 1,570
პორტუგალია 297.1 0.6 304 313 323
რუმინეთი 441.0 3.9 514 622 753
საბერძნეთი 290.5 0.1 291 293 295
საფრანგეთი 2,699.0 1.0 2,809 2,952 3,102
სლოვაკია 168.8 2.8 189 216 248
სლოვენია 68.4 1.7 73 80 87
უნგრეთი 267.6 2.8 299 343 394
ჩეხეთი 350.9 2.3 384 431 482
ხორვატია 94.2 0.5 96 99 101
სულ 40,757.9 44,052 48,633 53,802

ცხრილი 4
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სამ ხედ რო ბლო კის ჯა მუ რი ეკო ნო მი კუ რი პო ტენ ცი ა ლი, 2016 წელ თან შე და რე ბით, 
2020 წლის თვის გა იზ რდე ბა 8.1%-ით, 2025 წლის თვის - 19.3%-ით, ხო ლო 2030 
წლის თვის - 32%-ით. სა ინ ტე რე სო ა, რო გორ აი სა ხე ბა ორი სამ ხედ რო ბლო კის ეკო-
ნო მი კურ პო ტენ ცი ა ლებს შო რის მზარ დი დის ბა ლან სი მათ სამ ხედ რო -ე კო ნო მი კურ 
პო ტენ ცი ალ ზე. აღ ნიშ ნუ ლი სა კითხ ის ირ გვლივ გა ან გა რი შე ბე ბი მოყ ვა ნი ლია ცხრი-
ლი 5-ში. 

უპირ ვე ლე სი, რაც ცხრი ლი 5-ის გან ხილ ვის დროს უნ და აღი ნიშ ნოს, არის ის, 
თუ რო გორ იქ ნა მი ღე ბუ ლი ამა თუ იმ ქვეყ ნის მშპ-დან საპ როგ ნო ზო სამ ხედ რო 
ხარ ჯე ბის პრო ცენ ტუ ლი წი ლი. ამის თვის რამ დე ნი მე მიდ გო მა გა მო ვი ყე ნეთ, რაც 
არ სე ბუ ლი ტენ დენ ცი ე ბი დან გა მომ დი ნა რე ობს. კერ ძოდ, ჩრდი ლო -ატ ლან ტი კუ რი 
ორ გა ნი ზა ცი ის წევ რი ქვეყ ნე ბის თვის და ვეყ რდე ნით იმ ვი თა რე ბას, რო მე ლიც ტრამ-
პის აშ შ-ის პრე ზი დენ ტად არ ჩე ვის შემ დეგ შე იქ მნა, რო დე საც მან, ალი ან სში იმ პარ-
ტნი ო რებს, რომ ლე ბიც თავ დაც ვა ზე 2%-ზე ნაკ ლებს ხარ ჯა ვენ, კა ტე გო რი უ ლად 
მოს თხო ვა ხარ ჯე ბის მო ცე მულ ნიშ ნუ ლამ დე გაზ რდა. ამ სა კითხს ჩვენ ზე მოთ შე ვე-
ხეთ და ისიც აღ ვნიშ ნეთ, რომ და ფი ნან სე ბის ზრდის შე სა ხებ ალი ან სში და დე ბი თი 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბა უკ ვე მი ღე ბუ ლი ა. ამი ტომ, ყვე ლა ასე თი ქვეყ ნის თვის, ჩვენ საპ-
როგ ნო ზო პე რი ოდ ში თავ დაც ვის ხარ ჯე ბი მშპ-ის 2%-ის დო ნე ზე მი ვიჩ ნი ეთ. ჩრდი-
ლო -ატ ლან ტი კუ რი ალი ან სის იმ სა ხელ მწი ფო ე ბის თვის, რომ ლე ბიც უკ ვე ხარ ჯა ვენ 
2%-ზე მეტს (გარ და აშ შ-ი სა) და კო ლექ ტი უ რი უსაფ რთხო ე ბის ხელ შეკ რუ ლე ბის 
ორ გა ნი ზა ცი ის ყვე ლა ქვეყ ნის თვის, (გარ და რუ სე თი სა), საპ როგ ნო ზო ნიშ ნუ ლად 
მიჩ ნე ულ იქ ნა მშპ-დან ბო ლო სა მი წლის სამ ხედ რო ხარ ჯე ბის პრო ცენ ტუ ლი წი ლის 
სა შუ ა ლო ა რით მე ტი კუ ლი. გა მო ნაკ ლი სია ტა ჯი კე თი, სა დაც 2016 წლის სამ ხედ რო 
ხარ ჯე ბის მო ნა ცე მის არ ქო ნის გა მო, საპ როგ ნო ზო ნიშ ნუ ლად აღე ბულ იქ ნა 2014-
2015 წლე ბის მაჩ ვე ნებ ლე ბის სა შუ ა ლო ა რით მე ტი კუ ლი. აშ შ-ში 2018 ფის კა ლურ 
წელს ტრამ პის მი ერ იგეგ მე ბა თავ დაც ვის ხარ ჯე ბის და ახ ლო ე ბით 9%-ი ა ნი[11] 
ზრდა, რა საც, დი დი ალ ბა თო ბით, მხარს კონ გრე სიც და უ ჭერს. შექ მნი ლი სამ ხედ-
რო- პო ლი ტი კუ რი ვი თა რე ბი დან გა მომ დი ნა რე, ვფიქ რობთ, ზრდის ამ ტემ პის ასახ ვა 
ჩვენ მი ერ და სად გენ საპ როგ ნო ზო მაჩ ვე ნებ ლის თვის არ იქ ნე ბა სა ფუძ ველს მოკ ლე-
ბუ ლი, გან სა კუთ რე ბით თუ იმ ფაქ სტაც გა ვით ვა ლის წი ნებთ, რომ ასეთ შემ თხვე ვა-
ში აშ შ-ის თავ დაც ვის ხარ ჯე ბი მშპ-ის და ახ ლო ე ბით 4.5% გახ დე ბა, ეს კი გა ცი ლე-
ბით ნაკ ლე ბია იმ მაქ სი მუმ ზე, რაც ამ ქვე ყა ნას ჰქო ნია მშვი დო ბი ა ნო ბის დროს. რაც 
შე ე ხე ბა რუ სეთს, გა ვით ვა ლის წი ნეთ ამ ქვეყ ნის პო ლი ტი კუ რი ხელ მძღვა ნე ლო ბის 
მზარ დი სა ო მა რი მის წრა ფე ბე ბი, აგ რეთ ვე სამ ხედ რო ხარ ჯე ბის ზრდის აშ კა რად 
გა მოკ ვე თი ლი ტენ დენ ცია და გა მო ვი ყე ნეთ ექ სტრა პო ლი რე ბის მე თო დი. ვი ნა ი დან 
2014-2016 წწ პე რი ოდ ში რუ სე თის სამ ხედ რო ხარ ჯე ბი წე ლი წად ში სა შუ ა ლოდ მშპ-
ის 0.65%-ით იზ რდე ბო და, ამ ტემ პის შე ნარ ჩუ ნე ბით 2020 წლის თვის ეს მაჩ ვე ნე-
ბე ლი 8%-ს მი აღ წევს, რაც შე ე ხე ბა მომ დევ ნო წლე ბის სამ ხედ რო ხარ ჯე ბის ამა ვე 
ნიშ ნუ ლით შე ფა სე ბას, ამას ქვე მოთ შე ვე ხე ბით.
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კო ლექ ტი უ რი უსაფ რთხო ე ბის ხელ შეკ რუ ლე ბი სა და ჩრდი ლო -ატ ლან ტი კუ რი 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბის სამ ხედ რო ხარ ჯე ბის საპ როგ ნო ზო მაჩ ვე ნებ ლე ბი 

(ცხრი ლი შედ გე ნი ლია [3] მა სა ლე ბის, სტა ტი ა ში მო ტა ნი ლი მსჯე ლო ბი სა და 
ცხრი ლი 4-ის მო ნა ცე მე ბის სა ფუძ ველ ზე)

კოლექტიური უსაფრთხოების 
ხელშეკრულების ორგანიზაცია
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სამხედრო ხარჯების 
საპროგნოზო მაჩვენებელი ($ 

მლრდ)

2020 2025 2030

რუსეთი 8.0 294.8 289.0 283.3
ბელორუსი 1.3 2.1 2.0 1.9
სომხეთი 4.1 1.2 1.4 1.6
ტაჯიკეთი 1.2 0.4 0.5 0.7
ყაზახეთი 1.0 4.9 5.3 5.7
ყირგიზეთი 3.3 0.8 0.9 1.1
სულ 304.2 299.1 294.3
ჩრდილო-ატლანტიკური ორგანიზაცია
აშშ 4.5 907.6 1007.0 1117.3
ალბანეთი 2.0 0.7 0.8 0.9
ბელგია 2.0 10.6 11.2 11.9
ბულგარეთი 2.0 3.1 3.5 3.9
გერმანია 2.0 84.1 90.2 96.7
დანია 2.0 5.6 6.0 6.4
გაერთიანებული სამეფო 2.0 60.8 67.8 75.6
ესპანეთი 2.0 37.3 42.2 47.8
ესტონეთი 2.1 0.9 1.0 1.1
თურქეთი 2.0 40.3 50.9 64.4
ისლანდია 2.0 0.3 0.4 0.5
იტალია 2.0 44.4 44.4 44.4
კანადა 2.0 36.0 39.3 42.0
ლატვია 2.0 1.1 1.3 1.4
ლიტვა 2.0 1.9 2.2 2.5
ლუქსემბურგი 2.0 1.4 1.7 2.1
მონტენეგრო 2.0 0.2 0.3 0.3
ნიდერლანდები 2.0 18.3 19.6 20.9
ნორვეგია 2.0 7.7 8.2 8.7
პოლონეთი 2.0 23.6 27.2 31.4
პორტუგალია 2.0 6.1 6.3 6.5
რუმინეთი 2.0 10.3 12.4 15.1
საბერძნეთი 2.5 7.3 7.3 7.4
საფრანგეთი 2.25 63.2 66.4 69.8
სლოვაკია 2.0 3.8 4.3 5.0
სლოვენია 2.0 1.5 1.6 1.7
უნგრეთი 2.0 6.0 6.9 7.9
ჩეხეთი 2.0 7.7 8.6 9.6
ხორვატია 2.0 1.9 2.0 2.0
სულ 1393.7 1541.0 1705.2

ცხრი ლი 5
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რუ სე თის მი ერ სამ ხედ რო ხარ ჯე ბის ზრდის ტენ დენ ცი ის შე ნარ ჩუ ნე ბა შეზღ უ-
დუ ლია ეკო ნო მი კის მძი მე მდგო მა რე ო ბით, თუმ ცა, გარ კვე უ ლი რე სურ სი ამ მხრივ 
არ სე ბობს. თვალს თუ გა და ვავ ლებთ სამ ხედ რო ხარ ჯე ბის მო ბი ლი ზე ბის პრაქ ტი-
კას, ვნა ხავთ, რომ დე მოკ რა ტი ის პი რო ბებ ში, ასე თი მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი 1967 
წელს ჰქონ და აშშ-ს 8.7%-ის ოდე ნო ბით. ავ ტოკ რა ტი ის პი რო ებ ში სსრკ-ის სამ ხედ-
რო ხარ ჯე ბი, რო გორც უკ ვე აღ ვნიშ ნეთ, და ახ ლო ე ბით 20%-ის დო ნე ზე იყო. სა-
ერ თოდ მიგ ვაჩ ნი ა, რომ ავ ტოკ რა ტი ულ რე ჟი მებს მე ტი სა მო ბი ლი ზა ციო რე სურ სი 
აქვთ. ამა ზე მეტყ ვე ლებს სსრკ-ის მა გა ლი თიც. მაგ რამ რუ სეთ ში არც დე მოკ რა ტიაა 
და არც ისე თი ავ ტოკ რა ტი უ ლი რე ჟი მი ა, რო გო რიც სსრკ-ში იყო. სა დაც ათ წლე-
უ ლე ბის გან მავ ლო ბა ში მი ლი ო ნო ბით ადა მი ა ნის სი ცოცხ ლის ფა სად ჩა მო ყა ლიბ და 
ხის ტი მმარ თვე ლო ბი თი ვერ ტი კა ლი და სამ ხედ რო ინ ტე რე სებ თან მორ გე ბუ ლი სა-
მო ბი ლი ზა ციო ეკო ნო მი კა. გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი ა, აგ რეთ ვე, რუ სეთ ში არ სე ბუ ლი 
აღ ვი რახ სნი ლი კო რუფ ცი ა, რაც მე ტად ამ ცი რებს გა წე უ ლი სამ ხედ რო ხარ ჯე ბის 
ეფექ ტი ა ნო ბას და ეკო ნო მი კუ რი კრი ზი სის ნიშ ნე ბი. ამი ტომ, ვფიქ რობთ, რუ სეთს 
გა უ ჭირ დე ბა სამ ხედ რო ხარ ჯე ბის პერ მა ნენ ტუ ლი ზრდა და ჩვენ მი ერ დაშ ვე ბუ ლი 
8%-ი ა ნი ზღვა რი მე ტად ოპ ტი მის ტუ რია მის თვის. სა მა გი ე როდ სამ ხედ რო ხარ ჯე-
ბის ზრდის დი დი პო ტენ ცი ა ლი აქვს აშშ-ს და ჩვენს მი ერ მო ტა ნი ლი საპ როგ ნო ზო 
მაჩ ვე ნე ბე ლი 4.5%-ის დო ნე ზე მხო ლოდ მი ნი მა ლურ მაჩ ვე ნებ ლად შე იძ ლე ბა გან ვი-
ხი ლოთ. 

ცხრი ლი 5-ის ანა ლი ზი სა ფუძ ველს გვაძ ლევს და ვას კვნათ, რომ დის პა რი ტე ტი 
კო ლექ ტი უ რი უსაფ რთხო ე ბის ხელ შეკ რუ ლე ბი სა და ჩრდი ლო -ატ ლან ტი კუ რი ორ-
გა ნი ზა ცი ე ბის სამ ხედ რო ხარ ჯებს შო რის გა იზ რდე ბა. კერ ძოდ, თუ 2020 წლის თვის 
ეს მო ნა ცე მი იქ ნე ბა 4.6-ჯე რად ნიშ ნულ ზე, 2025 წლის თვის ის მი აღ წევს 5.2-ჯე-
რადს, ხო ლო 2030 წლის ბო ლოს თვის კი 5.8-ჯე რადს და ეს იმ დროს, რო დე საც 
დის პა რი ტე ტის მაჩ ვე ნე ბე ლი 1988 წლის თვის, რა საც ვარ შა ვის ხელ შეკ რუ ლე ბის 
ორ გა ნი ზა ცი ის კრა ხი მოჰ ყვა, რო გორც ზე მოთ აღ ვნიშ ნეთ, მხო ლოდ 3-ჯე რა დი 
იყო. აქ ვე უნ და აღი ნიშ ნოს ისიც, რომ ამ სცე ნა რის მი ხედ ვით, და სავ ლურ ალი ანსს 
სამ ხედ რო ხარ ჯე ბის კი დევ უფ რო ზრდის გა ცი ლე ბით მე ტი შე საძ ლებ ლო ბა რჩე ბა, 
ვიდ რე კო ლექ ტი უ რი უსაფ რთხო ე ბის ხელ შეკ რუ ლე ბის ორ გა ნი ზა ცი ას.

ზე მოთ მო ტა ნი ლი ანა ლი ზი ცალ სა ხად ადას ტუ რებს ჩრდი ლო -ატ ლან ტი კუ რი 
ორ გა ნი ზა ცი ის გა დამ წყვეტ, დამ თრგუნ ველ უპი რა ტე სო ბას რუ სე თი სა და მის გარ-
შე მო არ სე ბუ ლი ალი ან სის მი მართ, ეს კი, კი დევ ერ თი უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი არ გუ-
მენ ტია სა ქარ თვე ლოს გე ო პო ლი ტი კუ რი არ ჩე ვა ნის სა სარ გებ ლოდ, რაც და სავ ლურ 
ორი ენ ტა ცი ა სა და ევ რო პულ თუ ჩრდი ლო -ატ ლან ტი კურ სტრუქ ტუ რებ ში ინ ტეგ რა-
ცი ას გუ ლის ხმობს.
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Economic Analysis of the Military Megatrend and Its Influence on the Forma-
tion of the World Geostrategic Landscape

Badri Ramishvili,
Doctor of Economics, Associate Professor

Iv. Javakhishvili Tbilisi State University

The presented article is a continuation cycle aimed at identifying Georgia’s position 
in the global geostrategic landscape. The given paper describes the economic analysis of 
the military megatrend. Based on the geopolitical location of Georgia and the situation 
created, the research of this trend is especially important.

The author begins the research of military megatrend with the historic perspective 
of the post-World War II confrontation between the USSR and the US. In the article, the 
research continues about the situation created in the late XX century, when two military 
blocks confronted each other. The author also analyzes the modern confrontation of the 
West and Russia with the historical context. Russia’s military expenditures in 2016 were 
3.5 times lower as compared with the analogous indicator of the USSR in 1988. In the 
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same years the diff erence between the Warsaw Agreement and the Collective Security 
Treaty Organization was almost 4-fold, in favor of the fi rst one. While on the contrary 
the military spending increased in the North Atlantic Treaty Organization and the USA. 
According to this indicator, the US data exceeds almost three times the size of Russia 
and the data of North Atlantic Treaty Organization 4.4 times is higher than the Collective 
Security Treaty Organization.

The fi nal part of the work is dedicated to the prospect of development of military 
megatrend and its impact on Georgia. The author concludes that the disparity between 
the Collective Security Treaty and the North Atlantic Treaties’ military expenses will 
increase. In particular, if by 2020 this fi gure will be 4.6 times higher, by 2025 it will 
higher 5.2 times, and by the end of 2030 it is will be 5.8 times higher, while the disparity 
indicator was higher only 3 times in 1988.

All of this is unambiguously confi rmed by the decisive, depressing advantage of 
the North Atlantic Treaty on Russia and its allies around it. This is another important 
argument in favor of Georgia’s geopolitical choice, which implies Western orientation 
and integration into European and North Atlantic structures.

Keywords: Military megatrend, Warsaw Treaty Organization, North Atlantic 
Organization; Organization of the Collective Security Agreement, military expenses, 
The share of military spending in GDP.

JEL Codes: H50, H56, H59
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მსოფლიო გამოცდილება და საქართველო

თენგიზ ვერულავა

მედიცინის აკადემიური დოქტორი,
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი

Tengiz.verulava@gmail.com

ბევრ გან ვი თა რე ბულ და გან ვი თა რე ბად ქვე ყა ნა ში სა მე დი ცი ნო ორ გა-
ნი ზა ცი ე ბის მე სა კუთ რე ო ბის რამ დე ნი მე ფორ მა არ სე ბობს: არა კო მერ ცი უ-
ლი, მომ გე ბი ა ნი, სა ხელ მწი ფო, სა ხელ მწი ფო- კერ ძო პარ ტნი ო რუ ლი. ასე თი 
მრა ვალ ფე როვ ნე ბა ძი რი თა დად სა მე დი ცი ნო ბაზ რის თა ვი სე ბუ რე ბე ბი თაა 
გან პი რო ბე ბუ ლი. აღ ნიშ ნუ ლის გან გან სხვა ვე ბით, სა ქარ თვე ლო ში უმ თავ რე-
სად სა მე დი ცი ნო და წე სე ბუ ლე ბე ბის მე სა კუთ რე ო ბის მხო ლოდ ორი ფორ მაა 
გან ვი თა რე ბუ ლი: კერ ძო მომ გე ბი ა ნი და სა ხელ მწი ფო.

სტა ტი ის მი ზა ნია გა ვარ კვი ოთ თუ რა ტომ წარ მო იშ ვა თა ნა მედ რო ვე 
მსოფ ლი ო ში სა მე დი ცი ნო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მე სა კუთ რე ო ბის მრა ვა ლი ფორ-
მა; ამ ფორ მა თა გან რო მე ლია უპი რა ტე სად გან ვი თა რე ბუ ლი და რით არის ეს 
გა მოწ ვე უ ლი; რამ გა ნა პი რო ბა სა ქარ თვე ლოს ჯან დაც ვის სის ტე მა ში მე სა-
კუთ რე ო ბის მხო ლოდ ორი ფორ მის არ სე ბო ბა და რა არის მი სი უარ ყო ფი თი 
მხა რე ე ბი, რამ დე ნად სა სურ ვე ლი გა რე მოა შექ მნი ლი სა ქარ თვე ლო ში არა-
მომ გე ბი ა ნი სა ა ვად მყო ფო ე ბის გან ვი თა რე ბის თვის; არ სე ბობს თუ არა სა-
ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბა ში რა ი მე მას ტი მუ ლი რე ბე ლი მუხ ლე ბი მსგავ სი 
ინ სტი ტუ ტე ბის გან ვი თა რე ბის თვის; რა სა კა ნონ მდებ ლო ბა რი ე რე ბი არ სე-
ბობს, რაც ხელს უშ ლის არა მომ გე ბი ა ნი საქ მი ა ნო ბის გან ვი თა რე ბას; რამ-
დე ნად სა სურ ვე ლია და რა და დე ბით შე დეგს მო ი ტანს სა ზო გა დო ე ბის თვის 
მა თი გან ვი თა რე ბა ქარ თულ ბა ზარ ზე; რა ღო ნის ძი ე ბე ბი უნ და გან ხორ ცი-
ელ დეს შექ მნი ლი მდგო მა რე ო ბის გა მო სას წო რებ ლად. 

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: არა მომ გე ბი ა ნი სა ა ვად მყო ფო; სა მე დი ცი ნო ბა ზა-
რი; სა ხელ მწი ფო სა ა ვად მყო ფო, სა ხელ მწი ფო- კერ ძო პარ ტნი ო რუ ლი მო დე-
ლი, მომ გე ბი ა ნი სა ა ვად მყო ფო.

ekonomika da biznesi, 2017, 3,  gv. 100-109

ECONOMICS  AND  BUSINESS, 2017, 3,  pp. 100-109
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არა კო მერ ცი უ ლი სა ა ვად მყო ფო ე ბის არ სი

სა მე დი ცი ნო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მე სა კუთ რე ო ბის ერ თერ თი ფორ მაა სა ხელ მწი-
ფო სა მე დი ცი ნო და წე სე ბუ ლე ბე ბი (მათ შო რის მუ ნი ცი პა ლუ რი სა ა ვად მყო ფო ე ბი). 
კერ ძო, კო მერ ცი უ ლი სა მე დი ცი ნო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მე სა კუთ რე ე ბი ინ დი ვი დუ ა ლუ-
რი პი რე ბი ა. ისი ნი შექ მნი ლია სა მე წარ მეო საქ მი ა ნო ბი სათ ვის, რომ ლის ძი რი თა დი 
მი ზა ნი მო გე ბის მი ღე ბა ა. ასე თი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ფორ მე ბი ა: ინ დი ვი დუ ა ლუ რი 
კერ ძო (ერ თპი როვ ნუ ლი) სა წარ მო, შეზღ უ დუ ლი პა სუ ხის მგებ ლო ბე ბის სა ზო გა დო-
ე ბა, ღია და და ხუ რუ ლი აქ ცი ო ნე რუ ლი სა ზო გა დო ე ბე ბი.

სა მე დი ცი ნო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მე სა კუთ რე ო ბის ყვე ლა ზე გავ რცე ლე ბუ ლი ფორ-
მა არა კო მერ ცი უ ლი (ა რა მომ გე ბი ა ნი) ორ გა ნი ზა ცი ე ბი ა. ხში რად სიტყ ვა `ა რა მომ გე-
ბი ა ნის~ არას წორ ინ ტერ პრე ტა ცი ას ახ დე ნენ და წარ მოგ ვიდ გე ნენ ისეთ ორ გა ნი ზა-
ცი ად, რო მე ლიც არ ეწე ვა მომ გე ბი ან საქ მი ა ნო ბას. სი ნამ დვი ლე ში კი არა მომ გე ბი ან, 
ისე ვე რო გორც მომ გე ბი ან, ან სა ხელ მწი ფო სა მე დი ცი ნო და წე სე ბუ ლე ბებ ში ცდი-
ლო ბენ მი ი ღონ მო გე ბა. ისი ნი ერ თმა ნე თი სა გან გან სხვავ დე ბი ან მი ღე ბუ ლი მო გე ბის 
გა ნა წი ლე ბის თვალ საზ რი სით. კერ ძოდ, არა მომ გე ბი ან სა ა ვად მყო ფო ებ ში, მომ გე-
ბი ან სა ა ვად მყო ფო ე ბის გან გან სხვა ვე ბით, მო გე ბის გა ნა წი ლე ბა არ ხდე ბა მე სა კუთ-
რე ებ ზე ან აქ ცი ო ნე რებ ზე. არა კო მერ ცი ულ სა ა ვად მყო ფო ებს მარ თა ვენ საბ ჭო ე ბი, 
რომ ლე ბიც წარ მოდ გე ნი ლია ექი მე ბით, სა ზო გა დო ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბით. მა თი 
საქ მი ა ნო ბით მი ღე ბუ ლი მო გე ბა კი ნა წილ დე ბა სა მე დი ცი ნო სერ ვი სე ბის ხა რის ხის 
გა უმ ჯო ბე სე ბა ზე, ახა ლი სა დი აგ ნოს ტი კო მოწყ ო ბი ლო ბა- და ნად გა რე ბის შე ძე ნა ზე, 
სა მე დი ცი ნო პერ სო ნა ლის ხელ ფა სის გაზ რდა ზე [1].

არა კო მერ ცი უ ლი სა ა ვად მყო ფო ე ბის უპი რა ტე სი გან ვი თა რე ბა აღი ნიშ ნე ბა რო-
გორც ევ რო პის ქვეყ ნებ ში, სა დაც უმ თავ რე სად უნი ვერ სა ლუ რი ჯან დაც ვაა გან ვი-
თა რე ბუ ლი, ასე ვე აშ შ-ი, სა დაც ჯან დაც ვა უმ თავ რე სად გა ნი ხი ლე ბა რო გორც სა მე-
დი ცი ნო ბა ზა რი. ევ რო პის ქვეყ ნებ ში არა კო მერ ცი უ ლი სა მე დი ცი ნო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი 
შე ად გე ნენ 70-80%-ზე მეტს, ასე ვე, აშ შ-ში - 57%-ს შე ად გენს არა მომ გე ბი ან სა მე დი-
ცი ნო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, 26% - სა ხელ მწი ფო სა ა ვად მყო ფო ე ბი, ხო ლო კერ ძო მომ გე-
ბი ა ნი სა ა ვად მყო ფო ე ბი - 17 % [2] (იხ. გრა ფი კი 1).

სა ქარ თვე ლო ში სა მე დი ცი ნო და წე სე ბუ ლე ბე ბის მე სა კუთ რე ო ბის მხო ლოდ ორი 
ფორ მა არ სე ბობს - სა ა ვად მყო ფო თა 88.6% კერ ძო, მომ გე ბი ა ნი ორ გა ნი ზა ცი ე ბია 
(მათ შო რის 42% სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნი ებს ეკუთ ვნის, ფი ზი კურ პი რებს - 29 %, 
სხვა ტი პის კომ პა ნი ებს - 18.4%), ხო ლო 8% - სა ხელ მწი ფოს; სა ხელ მწი ფოს სა კუთ-
რე ბა ში, ძი რი თა დად, ფსი ქი ატ რი უ ლი და სპე ცი ფი კუ რი სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის 
გამ წე ვი სა ა ვად მყო ფო ე ბია [3] (იხ. გრა ფი კი 2). 
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აშ შ-ის სა ა ვად მყო ფო ე ბის რა ო დე ნო ბა სა კუთ რე ბის ფორ მე ბის მი ხედ ვით [2]
გრა ფი კი 1

სა ქარ თვე ლო ში მოქ მე დი სა ა ვად მყო ფო ე ბის მფლო ბე ლო ბის ტი პე ბი [3]
გრა ფი კი 2

სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნი ე ბის მფლო ბე ლო ბა ში არ სე ბუ ლი სა ა ვად მყო ფო ე ბი პრო ცენ ტუ ლი 
გა ნა წი ლე ბა [3]

გრა ფი კი 3
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იმ სა ა ვად მყო ფო ე ბი დან, რომ ლებ საც სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნი ე ბი ფლო ბენ, სა მი 
სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნია - ̀ ალ და გი ბი სი ა ი~, ̀ ჯი პი აი ჰოლ დინ გი - ვე ნის სა დაზღ ვე ვო 
ჯგუ ფი~ და `ა ვერ სი~ /`ალ ფა~, ფლო ბენ სა ა ვად მყო ფო ე ბის 80%-ზე მეტს; სა დაზღ-
ვე ვო კომ პა ნია `ალ და გი ბი სი ა ი~ სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნი ის მფლო ბე ლო ბა ში არ სე ბულ 
სა ა ვად მყო ფო თა 49%-ს ფლობს. `ვე ნის სა დაზღ ვე ვო ჯგუ ფი~, რო მე ლიც სა დაზღ-
ვე ვო კომ პა ნი ე ბის `ჯი პი აი ჰოლ დინ გი სა~ და `ი რა ოს~ მე სა კუთ რე ა, სა ა ვად მყო-
ფო თა 25 %-ს ფლობს, ხო ლო სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნია `ალ ფა~ კი სა ა ვად მყო ფო ე ბის 
17%-ს [3] (იხ. გრა ფი კი 3).

არა კო მერ ცი უ ლი სა ა ვად მყო ფო ე ბის გან ვი თა რე ბის ის ტო რია

არა კო მერ ცი უ ლი სა ა ვად მყო ფო ე ბის უპი რა ტე სო ბა და კავ ში რე ბუ ლია იმ გა-
რე მო ე ბას თან, რომ შუა სა უ კუ ნე ე ბი დან მათ ჩა მო ყა ლი ბე ბა ში უდი დე სი წვლი ლი 
მი უძღ ვით რე ლი გი ურ ორ გა ნი ზა ცი ებს და ად გი ლობ რივ სა თე მო გა ერ თი ა ნე ბებს. 
ისი ნი ეხ მა რე ბოდ ნენ მო სახ ლე ო ბის ღა რიბ ფე ნებს, ობ ლებს, ტუ ბერ კუ ლო ზით და-
ა ვა დე ბულ პა ცი ენ ტებს. მო სახ ლე ო ბის ამ ნა წილს ბი ნა ზე არ გა აჩ ნდა მკურ ნა ლო-
ბი სათ ვის სა თა ნა დო სა ნი ტა რი ულ -ჰი გი ე ნუ რი პი რო ბე ბი, რაც მო ითხ ოვ და სა ა ვად-
მყო ფო ე ბის, ანუ სას ნე უ ლო ე ბის (რო გორც მათ ძველ სა ქარ თვე ლო ში უწო დებ დნენ) 
აშე ნე ბას და შე ნახ ვას. ღა რიბ თა გან გან სხვა ვე ბით, მდი დარ ფე ნას თა ვის სა სახ ლე ში 
ჰყავ და კა რის ექი მე ბი და სა ა ვად მყო ფო ებს არ სა ჭი რო ებ და. ამ რი გად, რო გორც 
ევ რო პის ქვეყ ნებ ში, ასე ვე აშ შ-ში, არა მომ გე ბი ა ნი სა ა ვად მყო ფო ე ბი თა ვი დან ვე შე იქ-
მნა ღა რიბ თათ ვის სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის გა სა წე ვად, რო მელ თა და ფი ნან სე ბის 
უმ თავ რე სი წყა რო იყო შე მო წი რუ ლო ბე ბი [4]. 

XX სა უ კუ ნის და საწყ ის ში სა მე დი ცი ნო ტექ ნო ლო გი ე ბის გან ვი თა რე ბამ ხე ლი შე-
უწყო სა ა ვად მყო ფოს ისე თი სა ხით ჩა მო ყა ლი ბე ბას, რო გო რი თაც იგი დღე ის თვის არ-
სე ბობს. შე იქ მნა რო გორც გა და უ დე ბე ლი, ასე ვე გეგ მუ რი სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის 
სა ა ვად მყო ფო ე ბი, სამ კურ ნა ლო- სა რე ა ბი ლი ტა ციო ცენ ტრე ბი. აღ ნიშ ნუ ლის შე დე გად 
შე იც ვა ლა სა ა ვად მყო ფო ე ბის რო ლი. სა ა ვად მყო ფო გახ და სა მე დი ცი ნო პერ  სო ნა ლის 
საქ მი ა ნო ბის, პა ცი ენ ტთა სა თა ნა დო დო ნე ზე მკურ ნა ლო ბის ად გი ლი [5]. 

სა ა ვად მყო ფოს ფუნ ქცი ის შეც ვლას თან ერ თად, შე იც ვა ლა სა ა ვად მყო ფო თა 
და ფი ნან სე ბის მე ქა ნიზ მე ბი. თუ წი ნათ საქ ველ მოქ მე დო ფონ დე ბი, შე მო წი რუ ლო ბე-
ბი იყო სა ა ვად მყო ფოს შე მო სავ ლე ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი წყა რო, შემ დგომ პე რი ოდ ში 
გა ი ზარ და პა ცი ენ ტე ბის მი ერ გა ღე ბუ ლი ხარ ჯე ბის, ასე ვე სა ხელ მწი ფოს და კერ ძო 
დაზღ ვე ვის წი ლი. ასე გა და იქ ცა საქ ველ მოქ მე დო სა ა ვად მყო ფო ე ბი არა მომ გე ბი ან, 
ანუ არა კო მერ ცი ულ სა ა ვად მყო ფო ე ბად. 

სა ქარ თვე ლოს თან მი მარ თე ბით არ უნ და დაგ ვა ვიწყ დეს ერ თი ფრი ად მნიშ ვნე-
ლო ვა ნი ფაქ ტი. გა საბ ჭო ე ბამ დე სა ქარ თვე ლო შიც არ სე ბობ და საქ ველ მოქ მე დო სა ა-
ვად მყო ფო ე ბი. ასე, მა გა ლი თად, თბი ლის ში, ყო ფი ლი მე-9 სა ა ვად მყო ფოს ად გილ ზე 
1908 წლი დან, წმ. ან დრია პირ ველ წო დე ბუ ლის სახ. ტა ძარ თან გან თავ სდა ლა ზა რე-



104

თენგიზ ვერულავა

თი. დღე ვან დე ლი სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტის შე ნო ბა ში წმინ და ნი ნოს სა ხე ლო ბის 
ლა ზა რე თი იყო გან თავ სე ბუ ლი, სა დაც ვა ჟა- ფშა ვე ლამ და ლია სუ ლი. აღ ნიშ ნუ ლი 
და სხვა მრა ვა ლი სა ა ვად მყო ფო იყო არა კო მერ ცი უ ლი. 1921 წლი დან, გა საბ ჭო ე ბის 
შემ დეგ, არა კო მერ ცი უ ლი სა ა ვად მყო ფო ე ბი გა და კეთ და სა ხელ მწი ფო სა კუთ რე ბა-
ში მყოფ სა მე დი ცი ნო ორ გა ნი ზა ცი ე ბად. შე დე გად, საბ ჭო თა პე რი ოდ ში სა ქარ თვე-
ლო ში სა მე დი ცი ნო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მე სა კუთ რე ო ბის მხო ლოდ ერ თი ფორ მა იყო 
გან ვი თა რე ბუ ლი. და მო უ კი დებ ლო ბის მო პო ვე ბის შემ დეგ, 1990-ი ან წლებ ში მას 
და ე მა ტა კერ ძო სა ა ვად მყო ფო ე ბი. შე სა ბა მი სად, დღე ი სათ ვის სა ქარ თვე ლო ში სა-
ა ვად მყო ფო ე ბის სა კუთ რე ბის მხო ლოდ ორი - სა ხელ მწი ფო და კერ ძო ფორ მე ბია 
გავ რცე ლე ბუ ლი [6]. 

აქე დან გა მომ დი ნა რე, შე იძ ლე ბა ით ქვას, საბ ჭო თა პე რი ო დი დან მო ყო ლე ბუ ლი 
სა ქარ თვე ლოს ჯან დაც ვის სის ტე მა ზო გი ერ თი ნიშ ნით (სა მე დი ცი ნო ორ გა ნი ზა ცი-
ე ბის მე სა კუთ რე ო ბის ფორ მე ბი ჯან დაც ვის სის ტე მის ერ თ-ერ თი მა ხა სი ა თე ბე ლი ა) 
გან ვი თა რე ბის იმ ხაზს ას ცდა, სა ით კე ნაც ვი თარ დე ბოდ ნენ ევ რო პის ქვეყ ნე ბი. გარ-
და იმი სა, რომ და სავ ლე თის ქვეყ ნებ ში არა კო მერ ცი უ ლი სა ა ვად მყო ფო ე ბი ხელ შემ-
წყობ ის ტო რი ულ გა რე მო ში გან ვი თარ და, არა ნაკ ლე ბი რო ლი ითა მა შა სა ხელ მწი-
ფოს უდი დეს მა მხარ და ჭე რამ. რად გა ნაც არა მომ გე ბი ა ნი სა ა ვად მყო ფო ე ბი ემ სა-
ხუ რე ბა ღა რიბ და და ბალ შე მო სავ ლი ან პა ცი ენ ტებს, მა თი საქ მი ა ნო ბა გა ნი ხი ლე ბა 
რო გორც საქ ველ მოქ მე დო. შე სა ბა მი სად, მა თი შე მო სა ვა ლი და ქო ნე ბა უმ თავ რე სად 
გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლია სა ხელ მწი ფო გა და სა ხა დე ბის გან. არა მომ გე ბი ა ნი სა ა ვად მყო-
ფო ე ბი თა ვი დან ვე შე იქ მნა ღა რიბ თათ ვის სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის გა სა წე ვად, მა-
თი და ფი ნან სე ბის უმ თავ რე სი წყა რო სა ზო გა დო ე ბის შე მო წი რუ ლო ბე ბი ა, რაც მათ 
აძ ლევთ თა ვი სე ბურ მო ტი ვა ცი ას სო ცი ა ლუ რად და უც ველ ფე ნებს გა უ წი ონ სა მე დი-
ცი ნო მომ სა ხუ რე ბა. იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ აშ შ-ში მო სახ ლე ო ბის გარ კვე უ ლი 
ნა წი ლი ჯე რაც და უზღ ვე ვე ლი ა, არა მომ გე ბი ა ნი სა ა ვად მყო ფო ე ბი უზ რუნ ველ ყოფს 
იმ ადა მი ან თა სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბას, ვინც არა გა დამ ხდე ლუ ნა რი ა ნია [7]. აღ-
სა ნიშ ნა ვი ა, რომ სა ა ვად მყო ფო ე ბის შე მო სავ ლებ ში საგ რძნობ ლად შემ ცირ და შე მო-
წი რუ ლო ბე ბის წი ლი და დღე ი სათ ვის სა ხელ მწი ფო და კერ ძო დაზღ ვე ვა გახ და მი სი 
და ფი ნან სე ბის მთა ვა რი წყა რო [8].

არა კო მერ ცი უ ლი სა ა ვად მყო ფო ე ბის უპი რა ტე სო ბის მი ზე ზე ბი

ევ რო პა სა და აშ შ-ში არა მომ გე ბი ა ნი სა ა ვად მყო ფო ე ბის ფარ თოდ გავ რცე ლე ბა 
გა ნა პი რო ბა სა ზო გა დო ე ბის მხრი დან წლე ბის გან მავ ლო ბა ში გამ ყა რე ბულ მა ნდო-
ბის ფაქ ტორ მა. საქ მე ისა ა, რომ სა მე დი ცი ნო ბა ზარ ზე, სა დაც პა ცი ენ ტი მცი რე დაა 
ინ ფორ მი რე ბუ ლი და ნაკ ლე ბი ცოდ ნა გა აჩ ნია სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის სა ჭი რო-
ე ბა ზე, გან სა კუთ რე ბუ ლი მნიშ ვნე ლო ბა ენი ჭე ბა ნდო ბა ზე და ფუძ ნე ბულ ურ თი ერ-
თო ბას. მომ გე ბი ან თან შე და რე ბით, პა ცი ენ ტე ბი უფ რო ენ დო ბი ან არა მომ გე ბი ან 
სა ა ვად მყო ფო ებს, რად გან ეს უკა ნას კნე ლი არ არის და ინ ტე რე სე ბუ ლი მო გე ბის მი-
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ღე ბით და არ ცდი ლობს პა ცი ენ ტის არა ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის გა მო მი ი ღოს სარ გე-
ბე ლი [9]. 

გარ და ამი სა, არა მომ გე ბი ა ნი სა ა ვად მყო ფოს საქ მი ა ნო ბას ზე დამ ხედ ვე ლობს 
სა ზო გა დო ე ბა, სა დაც ექი მებს უფ რო მე ტი შე საძ ლებ ლო ბა აქვთ და მო უ კი დებ ლად 
გან საზღ ვრონ სა ა ვად მყო ფოს პო ლი ტი კა, შე ი ძი ნონ მათ თვის სა სურ ვე ლი სა მე დი-
ცი ნო მოწყ ო ბი ლო ბა- და ნად გა რე ბი, მომ გე ბი ა ნი სა ა ვად მყო ფო ე ბის გან გან სხვა ვე-
ბით, პა ცი ენ ტებს და ბალ ფა სად მი ა წო დონ ძვი რადღ ი რე ბუ ლი სერ ვი სე ბი. შე სა ბა-
მი სად, არა მომ გე ბი ა ნი სა ა ვად მყო ფო ე ბი გა ცი ლე ბით მე ტად შე ე სა ბა მე ბა ექი მე ბის 
ფი ნან სურ ინ ტე რე სებს [10]. 

მო სახ ლე ო ბა ში კერ ძო, არა მომ გე ბი ა ნი სა ვად მყო ფო ე ბის პო პუ ლა რო ბა ზე მი ა-
ნიშ ნებს ის გა რე მო ე ბა, რომ აშ შ-ში მათ მი მარ თავს პა ცი ენ ტე ბის 70 %, ხო ლო მომ-
გე ბი ან სა ა ვად მყო ფო ებს პა ცი ენ ტე ბის მხო ლოდ 13%. სა მე დი ცი ნო პერ სო ნა ლიც 
არა კო მერ ცი ულ სა ა ვად მყო ფო ებს ანი ჭებს უპი რა ტე სო ბას, რაც იმით გა მო ი ხა ტე ბა, 
რომ ექიმ თა უმ რავ ლე სო ბა საქ მი ა ნო ბას ეწე ვა კერ ძო არა მომ გე ბი ან სა ა ვად მყო ფო-
ებ ში [2].

სა ზო გა დო ე ბა ში გარ ცე ლე ბუ ლი შე ხე დუ ლე ბით, კერ ძო, მომ გე ბი ა ნი ორ გა ნი-
ზა ცია ყო ველ თვის ასო ცირ დე ბა სა მე დი ცი ნო მომ სა უ რე ბის უფ რო უკე თეს ხა რის-
ხთან. თუმ ცა, კვლე ვე ბი ადას ტუ რებს, რომ გა წე უ ლი სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის 
ხა რის ხის თვალ საზ რი სით, მომ გე ბი ან და არა მომ გე ბი ან სა ა ვად მყო ფო ებს შო რის 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი გან სხვა ვე ბა არ შე ი ნიშ ნე ბა, რაც და დას ტურ და კვლე ვი თაც [11]. 

რო გორც ევ რო პის ქვეყ ნებ ში, ასე ვე აშ შ-ში, არა მომ გე ბი ა ნი სა ა ვად მყო ფო ე ბის 
უპი რა ტე სი გან ვი თა რე ბა და კავ ში რე ბუ ლია თა ვად ჯან დაც ვის დარ გის თა ვი სე ბუ რე-
ბე ბით. ჯან დაც ვის ბა ზა რი არ სე ბი თად გან სხვავ დე ბა ეკო ნო მი კის სხვა სფე რო ებ თან 
შე და რე ბით. გან სხვა ვე ბუ ლია ჯან დაც ვის ბა ზარ ზე მოქ მე დი სუ ბი ექ ტე ბის ქცე ვა სხვა 
ბა ზარ ზე მოქ მე დი სუ ბი ექ ტე ბის ქცე ვი სა გან. ჯან დაც ვის ბა ზარ ზე მომ ხმა რებ ლე ბი, 
ანუ პა ცი ენ ტე ბი ნაკ ლე ბად არი ან კომ პე ტენ ტუ რი შე ა ფა სონ მი ღე ბუ ლი მომ სა ხუ-
რე ბის ხა რის ხი, გან საზღ ვრონ მი სი სა ჭი რო ე ბა, ან შე ა და რონ მომ სა ხუ რე ბის ფა სი 
მის ხა რისხს. შე დე გად, ექი მი (ა ნუ მიმ წო დე ბე ლი) გან საზღ ვრავს პა ცი ენ ტი სათ ვის 
(ა ნუ მომ ხმა რებ ლი სათ ვის) სა ჭი რო სამ კურ ნა ლო- დი აგ ნოს ტი კურ სერ ვი სებს, გან-
სხვა ვე ბით ჩვე უ ლებ რი ვი ბაზ რი სა გან, სა დაც მყიდ ვე ლი გან საზღ ვრავს მი წო დე ბას. 
ამ გვა რად, სა მე დი ცი ნო ბა ზარ ზე მოთხ ოვ ნას გან საზღ ვრავს მიმ წო დე ბე ლი (სა მე დი-
ცი ნო პერ სო ნა ლი). სა მე დი ცი ნო ბა ზარ ზე მიმ წო დე ბელ სა და მომ ხმა რე ბელს შო რის 
არ სე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის ასი მეტ რი ის გა მო (მიმ წო დე ბელს უფ რო მე ტი ინ ფორ მა-
ცია გა აჩ ნია ვიდ რე მომ ხმა რე ბელს), მიმ წო დე ბელს შე უძ ლია მის ხელთ არ სე ბუ ლი 
ინ ფორ მა ცი უ ლი უპი რა ტე სო ბით სტი მუ ლი მის ცეს პა ცი ენ ტი სათ ვის რაც შე იძ ლე ბა 
მე ტი რა ო დე ნო ბით მომ სა ხუ რე ბის მოთხ ოვ ნას. ამ ფე ნო მენს ჯან დაც ვის ეკო ნო მი კა-
ში უწო დე ბენ მი წო დე ბით წარ მო ე ბულ მოთხ ოვ ნას. ოპო ნენ ტე ბი, რომ ლე ბიც მი იჩ ნე-
ვენ რომ სა მე დი ცი ნო ბა ზა რი არ გან სხვავ დე ბა ჩვე უ ლებ რი ვი ბაზ რი სა გან, ხში რად, 
შეგ ნე ბუ ლად თუ შე უგ ნებ ლად ახ დე ნენ ჯან დაც ვის ეკო ნო მი კი სათ ვის და მა ხა სი ა თე-
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ბე ლი ამ მნიშ ვნე ლო ვა ნი თა ვი სე ბუ რე ბე ბის იგ ნო ნი რე ბას [12]. ჩვე უ ლებ რი ვი ბაზ რი-
სათ ვის ძი რი თა დად და მა ხა სი ა თე ბე ლია მაქ სი მა ლუ რი მო გე ბის კენ სწრაფ ვა. მომ-
გე ბი ა ნი სა ა ვად მყო ფო ე ბი ცდი ლო ბენ სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბა ზე ისე თი ფა სე ბი 
და ა წე სონ, რომ მაქ სი მა ლუ რად გა ზარ დონ მო გე ბა. სა მე დი ცი ნო ბა ზარ ზე გარ კვე-
უ ლი სერ ვი სე ბი სა ზო გა დო ებ რი ვი სი კე თის ნიშ ნე ბით ხა სი ათ დე ბა. არა მომ გე ბი ა ნი 
სა ა ვად მყო ფო ე ბი ცდი ლო ბენ სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბა ზე ისე თი ფა სი და ა წე სონ, 
რომ გა წე ე უ ლი ხარ ჯე ბის და სა ფა რად გა აჩ ნდეთ საკ მა რი სი შე მო სავ ლე ბი [12]. 

სა ყუ რადღ ე ბოა სა ქარ თვე ლოს ჰოს პი ტა ლურ სექ ტორ ში არ სე ბუ ლი შემ დე გი 
პრობ ლე მის გათ ვა ლის წი ნე ბაც: უმე ტეს სა ა ვად მყო ფო ებ ში სა წოლ თა რა ო დე ნო ბა 
50-ზე ნაკ ლე ბია (სა ა ვად მყო ფო ე ბის 34%-ს 11-დან 20 სა წო ლამ დე აქვს, 17%-ს - 
21-დან 30 სა წო ლამ დე, ხო ლო 41%-ში სა წო ლე ბის რა ო დე ნო ბა 31-დან 50-მდე მერ-
ყე ობს). სა ერ თა შო რი სო გა მოც დი ლე ბა ზე დაყ რდნო ბით, 50 სა წო ლი ან ზე ნაკ ლე ბი 
სა ა ვად მყო ფო შე უძ ლე ბე ლია მომ გე ბი ა ნი გახ დეს, უფ რო მე ტიც, 200-სა წო ლი ან ზე 
ნაკ ლე ბი სა ა ვად მყო ფო, ხში რად, ვერ ღე ბუ ლობს ისეთ მო გე ბას, რომ ყვე ლა სა ხის 
სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბა გრძელ ვა დი ა ნად შე ი ნარ ჩუ ნოს [3]. ამას თან, გა სათ ვა-
ლის წი ნე ბე ლი ა, რომ სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის გარ კვე უ ლი სა ხე ე ბი არა მომ გე ბი ა-
ნი ა, რომ ლე ბიც სა ა ვად მყო ფო ე ბის მფლო ბე ლებ მა შე საძ ლოა არ და ა ფი ნან სონ. 

და სავ ლე თის ქვეყ ნებ ში არა კო მერ ცი უ ლი სა ა ვად მყო ფო ე ბის გან ვი თა რე ბას ხე-
ლი შე უწყო მა თი შე მო სავ ლე ბი სა და ქო ნე ბის გა თა ვი სუფ ლე ბამ სა ხელ მწი ფო გა და-
სა ხა დე ბის გან. თუმ ცა, ამ მხრივ, სა ქარ თვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის მი ხედ ვით, 
არა სა მე წარ მეო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, რომ ლე ბიც საქ ველ მოქ მე დო საქ მი ა ნო ბას ეწე ვი ან, 
სარ გებ ლო ბენ სა გა და სა ხა დო შე ღა ვა თე ბით. საქ ველ მოქ მე დო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მო-
გე ბა, ეკო ნო მი კუ რი საქ მი ა ნო ბით მი ღე ბუ ლი მო გე ბის გარ და, გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლია 
მო გე ბის გა და სა ხა დი სა გან. ასე ვე, სა ქარ თვე ლოს სა მო ქა ლა ქო კო დექ სი გვაძ ლევს 
არა კო მერ ცი უ ლი ორ გა ნი ზა ცი ის გან მარ ტე ბას: ,,ორ გა ნი ზა ცი ა, რომ ლის მი ზა ნი არ 
არის სა მე წარ მეო საქ მი ა ნო ბა და მი სი ფუნ ქცი ო ნი რე ბის ძი რი თა დი მა მო ტი ვი რე ბე-
ლი ფაქ ტო რი არ არის მა ტე რი ა ლუ რი მო გე ბის მი ღე ბა, არის არა სა მე წარ მეო (ა რა-
კო მერ ცი უ ლი) იუ რი დი უ ლი პი რი~. ასე ვე, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ არა სა მე წარ მეო 
იუ რი დი უ ლი პი რი, თა ვი სი არ სით, არ შე იძ ლე ბა იყოს კო მერ ცი ულ საქ მი ა ნო ბა ზე 
ორი ენ ტი რე ბუ ლი, მას უფ ლე ბა აქვს, ეწე ო დეს დამ ხმა რე ხა სი ა თის სა მე წარ მეო საქ-
მი ა ნო ბას. ასე თი საქ მი ა ნო ბი დან მი ღე ბუ ლი მო გე ბა უნ და მოხ მარ დეს არა სა მე წარ-
მეო (ა რა კო მერ ცი უ ლი) იუ რი დი უ ლი პი რის მიზ ნე ბის რე ა ლი ზე ბას და მი სი გა ნა წი-
ლე ბა არა სა მე წარ მეო იუ რი დი უ ლი პი რის დამ ფუძ ნებ ლებს, წევ რებს, შე მომ წირ ვე-
ლებს, აგ რეთ ვე ხელ მძღვა ნე ლო ბი სა და წარ მო მად გენ ლო ბი თი უფ ლე ბა მო სი ლე ბის 
მქო ნე პი რებს შო რის და უშ ვე ბე ლია [13].

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ სა გა და სა ხა დო კო დექ სში არა კო მერ ცი ულ ორ გა ნი ზა-
ცი ებ ზე გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია სა გა და სა ხა დო შე ღა ვა თე ბი, მი სი მხო ლოდ ჩა ნა წე რის 
სა ხით არ სე ბო ბა არ არის საკ მა რი სი ქვე ყა ნა ში არა კო მერ ცი უ ლი სა ა ვად მყო ფო ე ბის 
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გან ვი თა რე ბის ხელ შე საწყ ო ბად. სა ქარ თვე ლო ში სა მე დი ცი ნო ბა ზარ ზე არა მომ გე-
ბი ა ნი (ა რა კო მერ ცი უ ლი) ორ გა ნი ზა ცი ე ბის გა ნუ ვი თა რებ ლო ბა ადას ტუ რებს, რომ 
არ არ სე ბობს სა ა ვად მყო ფო ე ბის არა მომ გე ბი ა ნი სა ხით ფუნ ქცი ო ნი რე ბის საკ მა რი სი 
მო ტი ვა ცი ა. სა ჭი როა სა გა და სა ხა დო კო დექ სში გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სა გა და სა ხა დო 
შე ღა ვა თე ბის შემ დგო მი დახ ვე წა და ევ რო პუ ლი გა მოც დი ლე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბა. 
მი ზან შე წო ნი ლია არა მომ გე ბი ა ნი სა ა ვად მყო ფო ე ბის რო ლის გაზ რდა სა ქარ თვე ლოს 
სა მე დი ცი ნო ბა ზარ ზე.

სა მე დი ცი ნო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მე სა კუთ რე ო ბის ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი ფორ მე ბის 
გარ და, გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ ში გავ რცე ლე ბუ ლია სა ხელ მწი ფო- კერ ძო პარ ტნი-
ო რუ ლი სა მე დი ცი ნო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი. ისი ნი წარ მო ად გე ნენ სა ხელ მწი ფოს და კერ-
ძო ბიზ ნე სის თა ნამ შრომ ლო ბას ჯან დაც ვის გან ვი თა რე ბის პრი ო რი ტე ტუ ლი ამო-
ცა ნე ბის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად, სარ გებ ლე ბის, ხარ ჯე ბის და რის კე ბის ერ თმა ნეთს 
შო რის გა ნა წი ლე ბის მეშ ვე ო ბით, გრძელ ვა დი ან, ნე ბა ყოფ ლო ბით პრინ ცი პებ ზე. 
სა ხელ მწი ფო- კერ ძო ბიზ ნე სის პარ ტნი ო რუ ლი თა ნამ შრომ ლო ბის ერ თ-ერ თი სა შუ-
ა ლე ბაა სა ხელ მწი ფო ქო ნე ბის იჯა რით გა ი ცე მა. ამ დროს სა ხელ მწი ფო ახ დენს მის 
სა კუთ რე ბა ში არ სე ბუ ლი გა მო უ ყე ნე ბე ლი შე ნო ბა- ნა გე ბო ბე ბის, ლა ბო რა ტო რი ულ -
დი აგ ნოს ტი კუ რი აღ ჭურ ვი ლო ბე ბის იჯა რით გა ცე მას კერ ძო ბიზ ნეს ზე [14]. 

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ სა ქარ თვე ლო ში იგეგ მე ბა კერ ძო- სა ხელ მწი ფო პარ ტნი ო რო-
ბის მო დე ლის და ნერ გვა [15]. კერ ძოდ, ბავ შვთა ინ ფექ ცი უ რი, ონ კო ლო გი უ რი და 
რეს პუბ ლი კუ რი სა ა ვად მყო ფო ე ბი სა ხელ მწი ფო და კერ ძო სექ ტო რის თა ნა არ სე ბო-
ბით ჩა მო ყა ლიბ დე ბი ან [16]. კერ ძო ორ გა ნი ზა ცია ვალ დე ბუ ლი იქ ნე ბა კერ ძო- სა-
ხელ მწი ფო პარ ტნი ო რო ბის პრინ ცი პით, სა ხელ მწი ფოს თან ერ თად მო ახ დი ნოს სა ა-
ვად მყო ფო ე ბის მარ თვა, ფლო ბა და ოპე რი რე ბა. შე სა ბა მი სი რე გუ ლა ცი ე ბის არარ-
სე ბო ბის გა მო ეკო ნო მი კის სა მი ნის ტრო ამ ჟა მად მუ შა ობს ჯან დაც ვის ობი ექ ტებ თან 
მი მარ თე ბა ში კერ ძო და სა ხელ მწი ფო სტრუქ ტუ რე ბის თა ნა არ სე ბო ბის შე სა ხებ კა-
ნო ნის შექ მნა ზე [17]. 

დას კვნა

ჩვე უ ლებ რი ვი ბაზ რე ბი სა გან გან სხვა ვე ბით, სა მე დი ცი ნო ბა ზარ მა მო ითხ ო ვა 
მე სა კუთ რე ო ბის მრა ვა ლი ფორ მის არ სე ბო ბა, სა დაც წარ მოდ გე ნი ლია რო გორც 
კერ ძო არა კო მერ ცი უ ლი, ასე ვე კერ ძო მომ გე ბი ა ნი, სა ხელ მწი ფო და სა ხელ მწი ფო- 
კერ ძო პარ ტნი ო რუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი. 

სა ქარ თვე ლოს ბა ზარ ზე არა მომ გე ბი ა ნი (ა რა კო მერ ცი უ ლი) ორ გა ნი ზა ცი ე ბი 
ერთობ მცი რე დაა წარ მოდ გე ნი ლი. რო გორც ჩანს, არ არ სე ბობს სა ა ვად მყო ფო ე ბის 
და სა ერ თოდ ორ გა ნი ზა ცი ე ბის არა მომ გე ბი ა ნი სა ხით ფუნ ქცი ო ნი რე ბის საკ მა რი სი 
მო ტი ვა ცი ა. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ სა გა და სა ხა დო კო დექ სში გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია 
სა გა და სა ხა დო შე ღა ვა თე ბი, მი სი მხო ლოდ ჩა ნა წე რის სა ხით არ სე ბო ბა ვერ უზ რუნ-
ველ ყოფს მაქ სი მა ლურ შე დეგს. სა ჭი როა მე სა კუთ რე ო ბის სხვა ფორ მე ბის, კერ ძოდ, 
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არა მომ გე ბი ა ნი სა მე დი ცი ნო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის გან ვი თა რე ბის ხელ შეწყ ო ბაც. ამით 
გა იზ რდე ბა სა მე დი ცი ნო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მე სა კუთ რე ო ბის ფორ მებს შო რის კონ კუ-
რენ ცი ა, რაც ხელს შე უწყ ობს ჯან დაც ვის სერ ვი სებ ზე მო სახ ლე ო ბის ხელ მი საწ ვდო-
მო ბის ამაღ ლე ბას, და რაც მთა ვა რი ა, სა ქარ თვე ლოს ჯან დაც ვის სის ტე მის და ახ ლო-
ე ბას ევ რო პის ქვეყ ნე ბის გა მოც დი ლე ბას თან.

ლი ტე რა ტუ რა:
1. Feldstein P.J. (2011). Health Policy Issues: An Economic Perspective, Fourth Edition 

Chicago AUPHA press.
2. AHA, 2007. American Hospital Association. Hospital Statistics. Chicago: AHA.
3. საქართველოს ჰოსპიტალური სექტორი (2012). საერთაშორისო გამჭვირვალობა 

– საქართველო. თბილისი.
4. Sloan F. (2000). ~Not-for-Profi t Ownership and Hospital Behavior. New York North-

Holland Press.
5. ვერულავა თ. (2016). ჯანდაცვის პოლიტიკა. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა.
6. ვერულავა თ. (2016). სამედიცინო ორგანიზაციების მესაკუთრეობის ფორმები, 

მსოფლიო პრაქტიკა და საქართველო. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების 
ინსტიტუტი.

7. Folland S., Goodman A.C., Stano M. (2007). The economics of health and health care. New Jersey.
8. McClellan, M., and D. Staiger. (2000). Comparing Hospital Quality at For-Profi t and 

Not-For-Profi t Hospitals. Chicago: The University of Chicago Press.
9. Norton E., Staiger. (1994). How Hospital Ownership Aff ects Access to Care for 

Nonprofi ts Diff erent? Health Aff airs 18. (3): 167-73.
10. Gruber, J. (1994). The Eff ect of Competitive Preasure on Charity. Hospital Responses to 

Price Shopping in California. Journal of Health Economics. 13. (2) 183-212.
11. Walker. D, M. (2005). Nonprofi t, For-Profi t and Government Hospital Uncompensated 

Care and Other Community Benefi t. Testimory before the Committee on Ways and 
Means, House of Representatives.

12. ვერულავა თ. (2007). ჯანდაცვის ეკონომიკა და დაზღვევა. საქართველოს 
უნივერსიტეტის გამომცემლობა.

13. მხეიძე ი, ჩარკვიანი გ, ნაცვლიშვილი ვ. (2012). არასამეწარმეო იურიდიული 
პირების დაბეგვრის თავისებურებები საქართველოში. აღმოსავლეთ-დასავლეთის 
მართვის ინსტიტუტი.

14. ვერულავა თ.  (2016) სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობის მოდელი – ჯანდაცვის 
ინოვაციური მექანიზმი.  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პაატა გუგუ-
შვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის საერთაშორისო კონფერენციის 
`ინოვაციური ეკონომიკა და მისი ფორმირების პრობლემები პოსტკომუნისტურ 
ქვეყნებში~ მასალების კრებული. გვ. 130-134.

15. სერგეენკო, დ. `პირველადი ჯანდაცვა სერიოზულ რეფორმას საჭიროებს~. Ipress.
ge. 10. 12. 2015.



109

არამომგებიანი საავადმყოფოების როლი ჯანდაცვის სისტემაში:...

16. კვარაცხელია, ვ. 2016 წელს საქართველოს თანამედროვე ტექნოლოგიებით 
აღჭურვილი 4 კლინიკა შეემატება. Ipress. 10. 12. 2015.

17. Verulava, T., Maglakelidze T. (2017). Health Financing Policy in the South Caucasus: 
Georgia, Armenia, Azerbaijan. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences 
11 (2), 143-150.

The Role of Non-Profit Hospitals in Health Care System: World Practice and 
Georgia

Tengiz Verulava,
Doctor of Medicine, Professor 

Ilia State University
Tengiz.verulava@gmail.com

The health care market is substantially diff erent from other areas of the economy 
and therefore the behavior of health care providers operating in the health care market 
is diff erent, which is mainly related to the form of ownership. If the market is mainly 
characterized by the pursuit of maximum profi t, medical services market has for some 
public good features. Because of this, non-profi t hospitals in Western countries are 
considered as an alternative form of commercial hospitals. The purpose of the research 
was to study the role of not-for-profi t hospitals in the United States as an example, and 
in this regard examine the situation of the medical market in Georgia. Methodology: 
The existing literature about non-profi t hospitals, relevant legislation and statistical 
data, scientifi c articles, and other related works. Results: The majority of the hospitals in 
Georgia represents profi table (commercial) organizations. 42% of the hospitals owned 
by private insurance companies, 29% - by private owners , only 8% of them were 
under the state ownership. In contrast to this, 50% of the healthcare system of West 
Europe as well as USA is composed of non-profi t (commercial) hospitals. Discussion, 
conclusion: In Georgia there is no suffi  cient motivation for operation of hospitals as 
non-profi t organizations. It is necessary to further adjust tax benefi ts in the Tax Code 
of Georgia and share European experiences. It is reasonable to increase the role of non-
profi t hospitals on the healthcare market that will increase accessibility to healthcare 
services for the population and moreover, it will bring Georgian healthcare system close 
to the experience of civilized world.

Keywords: Healthcare, non-profi t hospital, commercial hospitals, ownership.
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შრო მის ბაზ რის ძი რი თა დი გა მოწ ვე ვე ბი სა ქარ თვე ლო ში

შო რე ნა ტი ე ლი ძე

ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის 
თსუ -ის დოქ ტო რან ტი

შრო მის ბა ზა რი სა ბაზ რო ეკო ნო მი კის უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი კომ პო ნენ-
ტი ა, რომ ლის ძი რი თა დი ფუნ ქციაა შე სა ბა მი სი ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბით 
წარ მო ე ბი სა და მომ სა ხუ რე ბის სფე როს უზ რუნ ველ ყო ფა. შრო მის ბაზ რის 
გა მარ თულ ფუნ ქცი ო ნი რე ბა ზე მნიშ ვნე ლოვ ნად არის და მო კი დე ბუ ლი ქვეყ-
ნის შრო მი თი და ეკო ნო მი კუ რი პო ტენ ცი ა ლის გა მო ყე ნე ბის ხა რის ხი, ასე-
ვე მო სახ ლე ო ბის ცხოვ რე ბის დო ნე. თუმ ცა, შრო მის ბაზ რის გან ვი თა რე ბის 
გზა ზე არა ერ თი პრობ ლე მა არ სე ბობს, რომ ლის მოგ ვა რე ბა შე საძ ლე ბე ლია 
შრო მი სა და და საქ მე ბის სფე რო ში მი ზან მი მარ თუ ლი სა ხელ მწი ფო პო ლი ტი-
კის შე მუ შა ვე ბი თა და გან ხორ ცი ე ლე ბით. 

სტა ტი ა ში მსჯე ლო ბაა სა ქარ თვე ლოს შრო მის ბაზ რის ძი რი თად ინ დი-
კა ტო რებ ზე, შრო მის ბაზ რის მოთხ ოვ ნი სა და მი წო დე ბის კომ პო ნენ ტებ ზე 
და მათ მნიშ ვნე ლო ბა ზე ქვეყ ნის ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის ხელ შეწყ ო ბის-
თვის. ხაზ გას მუ ლია ბო ლო პე რი ოდ ში არ სე ბუ ლი შრო მის ბაზ რის გა მოწ ვე-
ვე ბი და მათ ზე რე ა გი რე ბის სა თა ნა დო მე ქა ნიზ მე ბი. 

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: და საქ მე ბა, უმუ შევ რო ბა, შრო მის ბა ზა რი

შრომის ბაზრის ძირითადი ინდიკატორების მიმოხილვა

ქვეყ ნის ეკო ნო მი უ რი მდგო მა რე ო ბის შე სა ფა სებ ლად სხვა დას ხვა ეკო ნო მი კუ-
რი ინ დი კა ტო რი გა მო ი ყე ნე ბა. მთლი ა ნი ში გა პრო დუქ ტის (მშპ) დო ნის გარ და, ერ-
თ-ერ თი სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მი, რაც ეკო ნო მის ტთა და ასე ვე, სა ზო გა დო ე ბის 
ყუ რადღ ე ბას იქ ცევს, ქვე ყა ნა ში უმუ შევ რო ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი ა. უმუ შევ რო ბა ქვეყ ნის 
მო სახ ლე ო ბას მძი მე ტვირ თად აწ ვე ბა და ეკო ნო მი კურ, ფსი ქო ლო გი ურ და სო ცი ა-
ლურ და ნა კარგს იწ ვევს [1. გვ.7]. თუ გა ვით ვა ლის წი ნებთ ქვეყ ნის ძი რი თად მაკ რო ე-
კო ნო მი კურ მაჩ ვე ნებ ლებს, ჩანს, რომ სა ქარ თვე ლო ში სა ბაზ რო ეკო ნო მი კის შე სა ბა-
მი სი შრო მის ბა ზა რი ფორ მი რე ბის სტა დი ა შია და ამ პრო ცეს ში არა ერ თი გა მოწ ვე ვა 
არ სე ბობს.

ekonomika da biznesi, 2017, 3,  gv. 110-118
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2015 წელს სა ქარ თვე ლოს შრო მის, ჯან მრთე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის 
სა მი ნის ტროს მი ერ ჩა ტა რე ბულ მა შრო მის ბაზ რის მოთხ ოვ ნის კომ პო ნენ ტის კვლე-
ვამ აჩ ვე ნა, რომ გა მო კითხ უ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი დან 16% გა ნიც დის შრო მი თი რე-
სურ სე ბის ნაკ ლე ბო ბას გარ კვე ულ პო ზი ცი ებ ზე, მათ შო რის ½-ზე მეტ შემ თხვე ვა ში 
კად რე ბის და ქი რა ვე ბის სირ თუ ლე და კავ ში რე ბუ ლია სა მუ შა ოს მა ძი ე ბელ თა არა სა-
თა ნა დო კვა ლი ფი კა ცი ას თან [2. გვ.18], რაც კი დევ უფ რო ამ ყა რებს მო საზ რე ბას 
შრო მის ბაზ რის გა მარ თუ ლი ფორ მი რე ბის სა ჭი რო ე ბას თან და კავ ში რე ბით. ამის 
ერ თ-ერთ მი ზე ზად შე საძ ლოა და სა ხელ დეს შრო მის ბაზ რის ინ ფორ მა ცი ა ზე, ასე ვე, 
მოთხ ოვ ნად პრო ფე სი ებ სა და სა მუ შა ოს შე სა ბა მის უნა რებ ზე ხელ მი საწ ვდო მო ბის 
სირ თუ ლე.

ბო ლო 11 წლის გან მავ ლო ბა ში უმუ შევ რო ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი მნიშ ვნე ლოვ ნად იც-
ვლე ბო და. სა ქარ თვე ლოს სტა ტის ტი კის ეროვ ნუ ლი სამ სა ხუ რის 2016 წლის მო ნა-
ცე მე ბის მი ხედ ვით, უმუ შევ რო ბის მაჩ ვე ნე ბელ მა ყვე ლა ზე და ბალ ნიშ ნულს 11,8%-ს 
მი აღ წი ა, მა შინ რო დე საც 2012 წელს უმუ შევ რო ბა 15% შე ად გენ და და წი ნა წელ თან 
შე და რე ბით 0,2 პრო ცენ ტუ ლი პუნ ქტით შემ ცირ და.

უმუშევრობის დონე საქართველოში [3]

ბო ლო მო ნა ცე მე ბით, სა ქარ თვე ლო ში და ქი რა ვე ბით და საქ მე ბულ თა რიცხ ვი 
და საქ მე ბულ თა მთლი ა ნი რა ო დე ნო ბის 42,3%-ს შე ად გენს. თვით და საქ მე ბულ თა 
რა ო დე ნო ბა 57,7%-ი ა. ასე ვე, ერ თი მხრივ, აღ სა ნიშ ნა ვია ისიც, რომ და საქ მე ბუ ლე-
ბი დან 14,9% სა ხელ მწი ფო სექ ტორ შია და საქ მე ბუ ლი, ხო ლო 85,1% არა სა ხელ მწი-
ფო სექ ტორ ში [3], რაც ადას ტუ რებს იმ ფაქტს, რომ სა ქარ თვე ლო ში შრო მის ბაზ რის 
მოქ მე დე ბის არე ა ლი მკვეთ რა დაა შეზღ უ დუ ლი. მე ო რე მხრივ, აღ სა ნიშ ნა ვია ისიც, 
რომ 2014 წელს ბიზ ნეს -სექ ტორ ში და ქი რა ვე ბით და საქ მე ბულ თა რა ო დე ნო ბამ 565 
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902 ადა მი ა ნი შე ად გი ნა, რაც 10%-ით აღე მა ტე ბა 2012 წლის შე სა ბა მის მაჩ ვე ნე-
ბელს [4]. ყო ვე ლი ვე ეს ნიშ ნავს იმას, რომ ქვე ყა ნა ში ბიზ ნეს -სექ ტორს გან ვი თა რე ბის 
რე ა ლუ რი შე საძ ლებ ლო ბა აქვს, რაც სა ხელ მწი ფოს მხრი დან გან სა კუთ რე ბულ მხარ-
და ჭე რას და წა ხა ლი სე ბას სა ჭი რო ებს. სა ხელ მწი ფო დო ნე ზე, და საქ მე ბის ხელ შეწყ-
ო ბი სა და შრო მის ბაზ რის გან ვი თა რე ბის მიზ ნით, სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის მი ერ 
შე მუ შავ და 2015-2018 წლე ბის შრო მის ბაზ რის ფორ მი რე ბის სა ხელ მწი ფო სტა ტე-
გია და სა მოქ მე დო გეგ მა, რომ ლის მი ზა ნია შრო მის ბაზ რის ეფექ ტი ა ნი ფუნ ქცი ო ნი-
რე ბის თვის და სა მუ შა ოს მა ძი ე ბელ თათ ვის და საქ მე ბის მყა რი სა ფუძ ვლის შექ მნა [5].

იმის თვის, რომ შრო მის ბა ზარ მა მო ახ დი ნოს ცვლი ლე ბებ ზე სწრა ფი რე ა გი-
რე ბა აუ ცი ლე ბე ლია არ სე ბობ დეს მდი და რი ინ ფორ მა ცი უ ლი რე სურ სი შრო მის ბა-
ზარ ზე მიმ დი ნა რე ტენ დენ ცი ე ბის შე სა ხებ. სა ჭი როა მუდ მი ვად გა ნახ ლე ბა დი ინ-
ფორ მა ცი ა, რაც, თა ვის მხრივ, სა ფუძ ველს ჩა უყ რის სა მუ შაო ძა ლის უნა რე ბი სა და 
შე საძ ლებ ლო ბე ბის და ახ ლო ე ბას შრო მის ბაზ რის მოთხ ოვ ნებ თან. 2015 წლამ დე, 
სა ხელ მწი ფო დო ნე ზე არ არ სე ბობ და შრო მის ბა ზარ ზე დამ საქ მე ბელ თა მოთხ ოვ ნის 
შეს წავ ლის მე ქა ნიზ მი, 2015 წელს ჩა ტა რე ბულ მა შრო მის ბაზ რის მოთხ ოვ ნის კომ-
პო ნენ ტის კვლე ვამ გა მო ავ ლი ნა სა მუ შაო ძა ლის მო ძი ე ბი სას არ სე ბუ ლი ძი რი თა დი 
პრობ ლე მე ბი. სა ქარ თვე ლო ში მოქ მედ 960 ორ გა ნი ზა ცი ა ში 6004 ვა კან სი ის სა ჭი-
რო ე ბა გა მოვ ლინ და. აღ ნიშ ნუ ლის ერ თ-ერთ მთა ვარ მი ზე ზად არ სე ბუ ლი სა მუ შაო 
ძა ლის არა საკ მა რი სი უნა რე ბი და და ბა ლი კვა ლი ფი კა ცია და სა ხელ და [2. გვ.17]. 
აქ ვე უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ კვლე ვის მი ხედ ვით, უცხ ო უ რი სა მუ შაო ძა ლის და საქ მე-
ბის მაჩ ვე ნე ბელ მა შე ად გი ნა 5578 ადა მი ა ნი [2. გვ.28]. იმ პო ზი ცი ებ ზე, რო მელ ზეც 
და საქ მე ბუ ლია უცხ ო უ რი სა მუ შაო ძა ლა, ძი რი თა დად, მოთხ ოვ ნა დია სა შუ ა ლო და 
პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის დო ნე. უცხ ო უ რი სა მუ შაო ძა ლის და ქი რა ვე ბის ძი რი თად 
მი ზე ზად სა ხელ დე ბა ად გი ლობ რი ვი არაკ ვა ლი ფი ცი უ რი სა მუ შაო ძა ლის არ სე ბო ბა. 
ეს გან სა კუთ რე ბით კარ გად ჩანს აჭა რის ავ ტო ნო მი უ რი რეს პუბ ლი კის რე გი ონ ში გა-
მოვ ლე ნი ლი და საქ მე ბის ტენ დენ ცი ე ბის მა გა ლით ზე. აღ ნიშ ნუ ლი ფაქ ტი სა კა მა თოს 
ხდის ორ სა კითხს. ერ თი მხრივ, შე საძ ლო ა, რომ უცხ ო ე ლე ბის და საქ მე ბა საფ რთხეს 
წარ მო ად გენ დეს ად გი ლობ რი ვი სა მუ შაო ძა ლის თვის და საფ რთხეს უქ მნი დეს მა თი 
და საქ მე ბის შე საძ ლებ ლო ბებს, მე ო რე მხრივ, უცხ ო უ რი სა მუ შაო ძა ლა შე საძ ლოა 
პო ზი ტი ურ ეფექტს ქმნი დეს ქვე ყა ნა ში ად გი ლობ რი ვი სა მუ შაო ძა ლის კვა ლი ფი კა-
ცი ის ამაღ ლე ბი სა და მა თი შე საძ ლებ ლო ბე ბის გაძ ლი ე რე ბის თვალ საზ რი სით. 

რო დე საც მსჯე ლო ბაა შრო მის ბა ზარ ზე მოთხ ოვ ნა- მი წო დე ბას შო რის დის ბა-
ლან სზე, აუ ცი ლებ ლად გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია შრო მის ანაზღ ა უ რე ბის სა კითხ იც, 
რად გან გავ რცე ლე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ით, სა ქარ თვე ლოს თვის საკ მა ოდ აქ ტუ ა ლუ-
რია ე.წ `ღა რი ბი და საქ მე ბუ ლე ბის პრობ ლე მა~. ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტის ტი კით, 2015 
წელს და ქი რა ვე ბით და საქ მე ბულ თა ხელ ფა სი სა შუ ა ლოდ 904.40 ლარს შე ად გენს, 
აღ ნიშ ნუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი 9,15 პრო ცენ ტით გა ი ზარ და 2014 წელ თან შე და რე ბით 
[4], საქ მი ა ნო ბის სა ხე ე ბის მი ხედ ვით ხელ ფა სებს შო რის დი ფე რენ ცი ა ცია საკ მა ოდ 
მა ღა ლი ა, რაც იწ ვევს იმას, რომ და საქ მე ბულ თა დი დი ნა წი ლის თვის არ სე ბუ ლი 



113

შრო მის ბაზ რის ძი რი თა დი გა მოწ ვე ვე ბი სა ქარ თვე ლო ში

ხელ ფა სი არა საკ მა რი სი ა. ეკო ნო მი კის მა ღა ლი დო ლა რი ზა ცი ის პი რო ბებ ში, რო დე-
საც ეროვ ნუ ლი ვა ლუ ტის კურ სი დო ლარ თან მი მარ თე ბით სის ტე მა ტუ რად უფა სურ-
დე ბა პრობ ლე მა უფ რო და უფ რო აქ ტუ ა ლუ რი ხდე ბა.

ხში რად უმუ შევ რო ბის მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი გან პი რო ბე ბუ ლია ბაზ რის თვის 
არა სა ჭი რო პრო ფე სი ის კად რე ბის ჭარ ბი მი წო დე ბით და პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის 
და ბა ლი დო ნით. ბო ლო მო ნა ცე მე ბით, სა ქარ თვე ლო ში უმუ შე ვარ თა თით ქმის 1/3-ს 
უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბა აქვს [3]. ეს გან პი რო ბე ბუ ლი ა, რო გორც უმაღ ლე სი გა ნათ-
ლე ბის მქო ნე პირ თა დი დი წი ლით მო სახ ლე ო ბა ში, ასე ვე შრო მის ბაზ რი სად მი მა თი 
გაზ რდი ლი მოთხ ოვ ნე ბი თა და მო ლო დი ნე ბით, ასე ვე, გარ კვე უ ლი სპე ცი ა ლო ბე ბის 
უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის მქო ნე კად რე ბის ჭარ ბწარ მო ე ბით, რა მე თუ კონ კრე ტულ 
სპე ცი ა ლო ბებ ზე და საქ მე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბი შეზღ უ დუ ლი ა. ისიც აღ სა ნიშ ნა ვი ა, 
რომ დამ საქ მებ ლე ბი ხში რად სა მუ შა ოს მა ძი ებ ლთა გა მო უც დე ლო ბით აპე ლი რე ბენ, 
რის გა მოც უმუ შევ რო ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი გან სა კუთ რე ბით მა ღა ლია 20-29 ასა კობ რივ 
ჯგუფ ში [3]. ბა ზა რი გან სა კუთ რე ბით გა ჯე რე ბუ ლია ისე თი პრო ფე სი ე ბით, რო გო-
რი ცაა მა გა ლი თად, ეკო ნო მის ტე ბი, იუ რის ტე ბი და სხვა. ამას თან ერ თად, არ სე ბობს 
პრო ფე სი ე ბი, რო მელ ზეც მოთხ ოვ ნის მი უ ხე და ვად, არ არ სე ბობს შე სა ბა მი სი კად რი. 

შრომის ბაზრის განვითარების სახელმწიფო პოლიტიკა

შრო მის ბაზ რის არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბის ანა ლიზ მა გა ნა პი რო ბა ერ თი ა ნი 
სა ხელ მწი ფო პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბის აუ ცი ლებ ლო ბა, რო მე ლიც ხელს შე უწყ ობს 
შრო მი სა და და საქ მე ბის სფე რო ში სა ქარ თვე ლოს მი ერ რა ტი ფი ცი რე ბუ ლი სა ერ თა-
შო რი სო კონ ვენ ცი ე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი მოთხ ოვ ნე ბის შეს რუ ლე ბას. ამას თან 
ერ თად, გაზ რდის ქვეყ ნე ბის შრო მის ბაზ რის ეფექ ტურ ფუნ ქცი ო ნი რე ბას და გა ა უმ-
ჯო ბე სებს მო სახ ლე ო ბის სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კურ მდგო მა რე ო ბას. 

არ სე ბუ ლი შრო მის ბაზ რის ფორ მი რე ბის სა ხელ მწი ფო სტრა ტე გი ის ძი რი თა დი 
მი ზა ნია ეფექ ტი ა ნი და საქ მე ბის ხელ შეწყ ო ბა, არ სე ბუ ლი შრო მი თი ძა ლის პო ტენ-
ცი ა ლის რა ცი ო ნა ლუ რი გა მო ყე ნე ბა და სრულ ყო ფა სა ჯა რო- კერ ძო პარ ტნი ო რო ბის 
გან ვი თა რე ბის სა ფუძ ველ ზე [5]. სტრა ტე გი ის დამ ტკი ცე ბამ შექ მნა მყა რი სა ფუძ-
ვე ლი შრო მის ბაზ რის სა ინ ფორ მა ციო სის ტე მი სა [6] და შრო მის ბაზ რის აქ ტი უ რი 
პო ლი ტი კის [7] შექ მნი სა და გან ვი თა რე ბის თვის.

რო გორც უკ ვე აღი ნიშ ნა, შრო მის ბა ზა რის ერ თ-ერ თი პრობ ლე მაა ადეკ ვა ტუ-
რი ინ ფორ მა ცი ის ნაკ ლე ბო ბა. ამ მიზ ნით, 2016 წელს შე იქ მნა შრო მის ბაზ რის სა-
ინ ფორ მა ციო სის ტე მის (LMIS) ვებპორტალი. იგი ერთი ფანჯრის (one-stop-shop) 
პრინ ციპ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი სის ტე მაა და აერ თი ა ნებს გა ნათ ლე ბის, და საქ მე ბის, უმუ-
შევ რო ბის, აქ ტი უ რი სა მუ შაო ძა ლის, შრო მი თი მიგ რა ცი ის და სხვა მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
ცვლა დე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ას. რაც ყვე ლა ზე ყუ რად სა ღე ბი ა, არ არ სე ბობს აღ-
ნიშ ნუ ლი სის ტე მის გან ვი თა რე ბი სა და გა მო ყე ნე ბის გრძელ ვა დი ა ნი ხედ ვა. 
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შრო მის ბაზ რის ინ ფორ მა ცი ის ნაკ ლე ბო ბის გარ და, პრობ ლე მაა მოწყ ვლა დი და 
და ბალ კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნი ჯგუ ფე ბის და საქ მე ბის სა კითხ იც. აღ ნიშ ნუ ლის და რე-
გუ ლი რე ბის თვის სა ქარ თვე ლოს შრო მის, ჯან მრთე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც-
ვის სა მი ნის ტროს მი ერ შე იქ მნა შრო მის ბაზ რის აქ ტი უ რი პო ლი ტი კის სა ხელ მწი ფო 
სტრა ტე გი ა, რო მე ლიც მი მარ თუ ლია ახალ გაზ რდე ბი სა და და ბალ კონ კუ რენ ტუ-
ნა რი ა ნი მო სახ ლე ო ბის შრო მით ინ ტეგ რა ცი ა სა და შრო მი თი პო ტენ ცი ა ლის ამაღ-
ლე ბა ზე [7]. ამ ეტაპ ზე სტრა ტე გი ის ფარ გლებ ში დამ ტკი ცე ბუ ლია სა მუ შა ოს მა ძი-
ე ბელ თა პრო ფე სი უ ლი მომ ზა დე ბა- გა დამ ზა დე ბი სა და კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბის 
სა ხელ მწი ფო პროგ რა მა [8]. ამ უკა ნას კნე ლის ძი რი თა დი მი ზა ნია სა მუ შაო ძა ლის 
კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბი სა და სა მუ შაო უნა რე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის გზით და საქ მე-
ბის ხელ შეწყ ო ბა, თუმ ცა, პროგ რა მა ში არ არის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი დამ საქ მებ ლე-
ბი სა და პრო ფე სი უ ლი სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბის აქ ტი უ რი ჩარ თუ ლო ბა 
კუ რი კუ ლუ მე ბის შედ გე ნის პრო ცეს ში, ასე ვე, სა კა მა თოა პა სუ ხობს თუ არა სა გან მა-
ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბი შრო მის ბაზ რის მოთხ ოვ ნას.

სა ხელ მწი ფო ში ნე ბის მი ე რი რე ფორ მის გან ხორ ცი ე ლე ბას თან ახ ლავს გარ კვე-
უ ლი სირ თუ ლე ე ბი, რო მე ლიც შე იძ ლე ბა სხვა დას ხვა ფორ მით იყოს გა მო ხა ტუ ლი. 
მა გა ლი თად, ეს შე იძ ლე ბა იყოს მა ტე რი ა ლუ რი და არა მა ტე რი ა ლუ რი რე სურ სე ბის 
დე ფი ცი ტი, ბი უ როკ რა ტი უ ლი პრო ცე დუ რე ბი, რო მე ლიც აფერ ხებს პრო ცე სე ბის 
თან მიმ დევ რულ მიმ დი ნა რე ო ბას და ა.შ. მი უ ხე და ვად ამი სა, აუ ცი ლე ბე ლია სა ხელ-
მწი ფო რე გუ ლა რუ ლად ატა რებ დეს რე ფორ მებს, რო მე ლიც მი მარ თუ ლი იქ ნე ბა 
გრძელ ვა დი ან პე რი ოდ ში გან ვი თა რე ბა ზე.

სა ხელ მწი ფოს რო ლი შრო მის ბაზ რის გან ვი თა რე ბა ში შე საძ ლოა გა მო ხა ტუ ლი 
იყოს რამ დე ნი მე მი მარ თუ ლე ბით: 

1. სა მუ შაო ად გი ლე ბის შექ მნა; 
2. სა მუ შაო ძა ლის სა თა ნა დო მომ ზა დე ბა;
3. შრო მის ბაზ რის ინ ფორ მა ცი ის შეგ რო ვე ბა, და მუ შა ვე ბა და ანა ლი ზი. 

1. სა მუ შაო ად გი ლე ბის შექ მნის თვის აუ ცი ლე ბე ლი ა, სა ხელ მწი ფომ ხე ლი შე-
უწყ ოს პერ სპექ ტი უ ლი სფე რო ე ბის გან ვი თა რე ბას, სა ქარ თვე ლოს შემ თხვე ვა ში ასე-
თია მა გა ლი თად: ინ ფორ მა ცი უ ლი ტექ ნო ლო გი ე ბი, სამ შე ნებ ლო და ვაჭ რო ბის სფე-
როს მი მარ თუ ლე ბე ბი. 

2. სა მუ შაო ძა ლის სა თა ნა დო მომ ზა დე ბი სა და კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბის 
მიზ ნით სა ხელ მწი ფომ უნ და უზ რუნ ველ ყოს მოთხ ოვ ნად პრო ფე სი ებ ში კად რე ბის 
გა დამ ზა დე ბა და კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნი კად რე ბის მომ ზა დე ბა მოთხ ოვ ნად პრო ფე-
სი ებ ში, რის თვი საც აუ ცი ლე ბე ლია რე გუ ლა რუ ლად ტარ დე ბო დეს შრო მის ბაზ რის 
კვლე ვე ბი. შემ დგომ აუ ცი ლე ბე ლია შე მუ შავ დეს შე სა ბა მი სი სა ხელ მწი ფო პო ლი ტი კა, 
რო მე ლიც გრძლე ვა დი ან პე რი ოდ ში უზ რუნ ველ ყოფს სა მუ შაო ძა ლის მოთხ ოვ ნა სა 
და მი წო დე ბას შო რის ბა ლან სის დაც ვას.
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3. რაც შე ე ხე ბა შრო მის ბაზ რის ინ ფორ მა ცი ის შეგ რო ვე ბის, და მუ შა ვე ბი სა და 
ანა ლი ზის მი მარ თუ ლე ბით სა ხელ მწი ფოს როლს, შრო მის ბაზ რის სა ინ ფორ მა ციო 
სის ტე მა უნ და წარ მო ად გენ დეს შრო მის ბაზ რის ინ ფორ მა ცი ის გავ რცე ლე ბის ძი-
რი თად წყა როს. თუმ ცა, აუ ცი ლებ ლად უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ ამ გვა რი სის ტე მის 
და ნერ გვას თან ახ ლავს გარ კვე უ ლი სირ თუ ლე ე ბი, რაც გა მო ი ხა ტე ბა მა ღალ კვა ლი-
ფი ცი უ რი ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის დე ფი ციტ ში. ყო ვე ლი ვე ეს გა ნა პი რო ე ბებს უცხ-
ო უ რი სა მუ შაო ძა ლი სა და ექ სპერ ტე ბის მო ზიდ ვას. ამას თან ერ თად, სა ხელ მწი ფომ 
უნ და იზ რუ ნოს ად გი ლობ რი ვი შრო მის ბა ზა რი და იც ვას უცხ ო უ რი სა მუ შაო ძა ლის-
გან, რა თა კი დევ უფ რო არ შე იზღ უ დოს ად გი ლობ რი ვი სა მუ შაო ძა ლის და საქ მე-
ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბი. თუმ ცა, რა მე ქა ნიზ მით და ი ცავს სა ხელ მწი ფო ად გი ლობ რივ 
მუ შა ხელს, ეს მთლი ა ნად ად გი ლობ რი ვი ბაზ რის სფე ცი ფი კა ზეა და მო კი დე ბუ ლი. 
ცნო ბი ლია რამ დე ნი მე მათ გა ნი: 1) `შრო მის ბაზ რის ტეს ტი~, რომ ლის მი ხედ ვი თაც 
დამ საქ მე ბე ლი ვალ დე ბუ ლია ჯერ ად გი ლობ რივ ბა ზარ ზე მო ი ძი ოს სა სურ ვე ლი კან-
დი და ტი, და მხო ლოდ მოთხ ოვ ნის და უკ მა ყო ფი ლებ ლო ბის შემ თხვე ვა ში მო ი ძი ოს 
უცხ ო უ რი სა მუ შაო ძა ლა. 2) კვო ტი რე ბის სის ტე მა, რომ ლის მი ხედ ვი თაც, მა გა ლი-
თად, ერ თი წლის მან ძილ ზე ად გი ლობ რივ ბა ზარ ზე წეს დე ბა კვო ტა უცხ ო უ რი სა-
მუ შაო ძა ლის მი მართ. მა გა ლი თად, საფ რან გეთ ში, სა დაც და საქ მე ბის უფ ლე ბის მო-
პო ვე ბა ერ თ-ერთ ყვე ლა ზე უფ რო რთუ ლად მი იჩ ნე ვა ევ რო პა ში, `შრო მი თი ბაზ რის 
ტეს ტის~ მოთხ ოვ ნა არ ვრცელ დე ბა პი რებ ზე, რო მელ თა ყო ველ თვი უ რი ხელ ფა სი 3 
600 ევ როს აღე მა ტე ბა [9]. იმ პი რო ბებ ში, სა დაც ბა ზარ ზე არ სე ბუ ლი სა მუ შაო ძა-
ლის ძი რი თა დი პრობ ლე მა და ბა ლი კვა ლი ფი კა ცი ა ა, ვფიქ რობ, აღ ნიშ ნუ ლი კა ნო ნი 
ერ თგვა რი ბა რი ე რია ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბის თვის, მა შინ რო დე საც შე საძ ლოა უცხ-
ო უ რი სა მუ შაო ძა ლა გა მო ყე ნე ბუ ლი იყოს ად გი ლობ რი ვი სა მუ შაო ძა ლის კვა ლი ფი-
კა ცი ის ასა მაღ ლებ ლად.

ყო ვე ლი ვე ზე მოხ სე ნე ბუ ლის შე სას რუ ლებ ლად, აუ ცი ლე ბე ლი ა, უწყ ე ბებს შო-
რის სრულ ყო ფი ლი კო მუ ნი კა ცია და კო ორ დი ნი რე ბუ ლი მუ შა ო ბა, რაც თი თო ე უ ლი 
მხა რის მი ერ ვალ დე ბუ ლე ბე ბის აღე ბა სა და უფ ლე ბა მო სი ლე ბის სიღ რმი სე ულ გა აზ-
რე ბას გუ ლის ხმობს.

დასკვნა და რეკომენდაციები

შე იძ ლე ბა და ვას კვნათ, რომ სა ქარ თვე ლო ში შრო მის ბა ზა რი ჯერ კი დევ ფორ-
მი რე ბის სტა დი ა ში ა. იმ პი რო ბებ ში, სა დაც უმუ შევ რო ბის ერ თ-ერ თი მთა ვა რი მი-
ზე ზი ად გი ლობ რი ვი სა მუ შაო ძა ლის და ბა ლი კვა ლი ფი კა ცი ა ა, აუ ცი ლე ბე ლია სა-
ხელ მწი ფო პო ლი ტი კა სწო რედ სა მუ შაო ძა ლის კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბის კენ იყოს 
მი მარ თუ ლი.

შრო მის ბაზ რის გან ვი თა რე ბი სა და სრულ ყო ფის თვის აუ ცი ლე ბე ლი ა:
1. შრო მის ბაზ რის ინ ფორ მა ცი ის სის ტე მა ტუ რი შეგ რო ვე ბა, ანა ლი ზი და ერ-

თი ა ნი ინ ფორ მა ცი უ ლი ბა ზის შექ მნა. ამ კუთხ ით მნიშ ვნე ლო ვა ნია რო გორც სა ჯა-
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რო, ასე ვე, კერ ძო სექ ტო რის აქ ტი უ რო ბა და ჩარ თვა სა მუ შაო პრო ცეს ში. იმ პი-
რო ბებ ში, რომ ლის დრო საც ქვეყ ნის ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის თვის ძი რი თა დი 
წამ ყვა ნი ძა ლა კერ ძო სექ ტო რი ა, შრო მის ბაზ რის გან ვი თა რე ბის სა ხელ მწი ფო პო-
ლი ტი კი სა და სტრა ტე გი ის შე მუ შა ვე ბა, და გეგ მვა და გან ხორ ცი ე ლე ბა წარ მო უდ გე-
ნე ლია კერ ძო სექ ტო რის მოთხ ოვ ნე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბის გა რე შე. კერ ძო სექ ტორ მა 
უნ და უკარ ნა ხოს სა ხელ მწი ფოს შრო მის ბა ზარ ზე ადა მი ა ნუ რი, მა ტე რი ა ლუ რი თუ 
სხვა სა ხის რე სურ სე ბის მხრივ არ სე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბის შე სა ხებ და სა ხელ მწი ფომ 
ადეკ ვა ტუ რი რე ა გი რე ბა უნ და მო ახ დი ნოს ყო ვე ლი ვე ზე მო აღ ნიშ ნულ ზე. ასეთ პი-
რო ბებ ში შე საძ ლე ბე ლი გახ დე ბა შრო მის ბაზ რის ძლი ე რი ინ ფორ მა ცი უ ლი ქსე ლის 
ჩა მო ყა ლი ბე ბა, სა დაც ყვე ლა მოქ მე დი მხა რე (სა მუ შა ოს მა ძი ებ ლე ბი, დამ საქ მებ ლე-
ბი თუ გა ნათ ლე ბის მიმ წო დებ ლე ბი) ფლობს მის თვის აუ ცი ლე ბელ ინ ფორ მა ცი ას;

2. კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნი სა მუ შაო ძა ლის მომ ზა დე ბა შე სა მა ბი სი სა ხელ მწი ფო 
პროგ რა მე ბის შე მუ შა ვე ბი თა და გრძლე ვა დი ა ნი ხედ ვის გან ვი თა რე ბით. სა ხელ მწი-
ფომ ხე ლი უნ და შე უწყ ოს ად გი ლობ რი ვი შრო მი თი რე სურ სე ბის ოპ ტი მა ლუ რად 
გა მო ყე ნე ბას, კერ ძო სექ ტო რის აქ ტი უ რი მო ნა წი ლე ო ბით კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნი 
შრო მი თი ძა ლის მომ ზა დე ბას, შრო მის ბაზ რის ცვლა დებ ზე მყა რი ინ ფორ მა ცი უ ლი 
ქსე ლის შექ მნას სა ჯა რო და კერ ძო სექ ტო რის პარ ტნი ო რო ბის გან ვი თა რე ბის სა-
ფუძ ველ ზე, რაც, თა ვის მხრივ, და დე ბი თად აი სა ხე ბა უმუ შევ რო ბის შემ ცი რე ბა ზე. 

3. მოწყ ვლა დი და და ბალ კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნი ჯგუ ფე ბის და საქ მე ბის ხელ-
შემ წყო ბი მე ქა ნიზ მე ბის გან ვი თა რე ბა. ერ თ-ერ თი სე რი ო ზუ ლი გა მოწ ვე ვა სა ხელ-
მწი ფოს თვის დღეს დღე ო ბით არის უმუ შევ რო ბის მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი მოწყ ვლად 
ჯგუ ფებ ში, რო მე ლიც დას ტურ დე ბა სტა ტის ტი კის ეროვ ნუ ლი სამ სა ხუ რის მო ნა ცე-
მე ბი თაც. ამი ტო მაც, მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის და საქ მე ბის ხელ შეწყ ო ბის თვის მნიშ ვნე-
ლო ვა ნია დამ საქ მებ ლე ბის მი ერ პა სუ ხის მგებ ლო ბა თა და ვალ დე ბუ ლე ბა თა გა აზ რე-
ბა და მო ლო დი ნე ბის შერ ბი ლე ბა.

სა ბო ლოო ან გა რი შით, შრო მის ბაზ რის ეფექ ტი ა ნი ფუნ ქცი ო ნი რე ბა უზუნ ველ-
ყოფს მო სახ ლე ო ბის პრო დუქ ტი უ ლი და საქ მე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბის ზრდას და კონ-
კუ რენ ტუ ლი სა მუ შაო ძა ლის ჩა მო ყა ლი ბე ბას. 
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Labour market is the most signifi cant component of the market economy whose 
main function is to provide manufacturing and service sector with relevant human 
resources. The perfect functioning of the labor market largely determines the quality of 
use of the country’s labor and economic potential, as well as the living standards of the 
population. However, there are many problems in the process of market development 
that can be solved by developing and implementing targeted state policy in the fi eld of 
employment.

The article discusses the main indicators of the labor market of Georgia, labor 
market demand and supply components and their importance for promoting economic 
development of the country. There are highlighted the recent labor market challenges 
and adequate response mechanisms.
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ქართული პრო დუქ ცი ის სა ექ სპორ ტო პო ტენ ცი ა ლი და კონ კუ რენ ტუ ლი 

უპი რა ტე სო ბე ბი ევ რო კავ ში რის ბა ზარ ზე

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 ავ ტო რი იკ ვლევს სა ქარ თვე ლოს სა ექ სპორ ტო პო ტენ ცი ა ლი-
სა და ქარ თუ ლი პრო დუქ ცი ის კონ კუ რენ ტუ ლი უპი რა ტე სო ბის სა კითხ ებს 
ევ რო კავ ში რის ბა ზარ ზე. კერ ძოდ, გა ა ნა ლი ზე ბუ ლია სა ექ სპორ ტო პო ტენ-
ცი ა ლის მო ცუ ლო ბა, მი სი ათ ვი სე ბი სა და ზრდის შე საძ ლებ ლო ბე ბი. სა ექ-
სპორ ტო პო ტენ ცი ა ლის ანა ლი ზი ემ ყა რე ბა ევ რო კავ ში რის სა იმ პორ ტო ბაზ-
რის დე ტა ლურ ანა ლიზს კონ კრე ტუ ლი სა სა ქონ ლო ჯგუ ფე ბის მი ხედ ვით.

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: სა ექ სპორ ტო პო ტენ ცი ა ლი; კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა-
ნო ბა; ვაჭ რო ბის ინ ტენ სი ვო ბა.

ევ რო კავ ში რის ბა ზა რი წარ მო ად გენს ერ თ-ერთ ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვან სა ექ-
სპორ ტო ბა ზარს სა ქარ თვე ლო სათ ვის. სწო რედ ამ ბა ზარ ზე უნ და იქ ნეს მიღ წე უ ლი 
სტა ბი ლუ რი სა ექ სპორ ტო გა ყიდ ვე ბი და ამ მიზ ნით პირ ველ რიგ ში უნ და შე ფას დეს 
ამ ბაზ რის სა ექ სპორ ტო პო ტენ ცი ა ლი. სა ქარ თვე ლოს სა გა რეო ბა ზარ ზე სა ექ სპორ-
ტო პო ტენ ცი ა ლის ათ ვი სე ბის ანა ლი ზი უნ და და ვიწყ ოთ ისე თი ფუნ და მენ ტუ რი 
ფაქ ტო რის გან ხილ ვით, რო გო რი ცაა სა გა რეო ვაჭ რო ბის ნორ მა ლი ზა ცი ის ინ დექ-
სი. ეს ინ დექ სი გვაძ ლევს შე საძ ლებ ლო ბას გან ვი ხი ლოთ სა ექ სპორ ტო პო ტენ ცი ა ლის 
ასა მაღ ლებ ლად ყვე ლა ზე უფ რო პერ სპექ ტი უ ლი სა გა რეო ბაზ რე ბი. სა ქარ თვე ლოს 
სა გა რეო ვაჭ რო ბის სა ვაჭ რო ბა ლან სის ნორ მა ლი ზა ცი ის ინ დექ სი გვიჩ ვე ნებს კონ-
კრე ტულ პარ ტნი ო რებ თან სა გა რეო ვაჭ რო ბის მდგო მა რე ო ბას, კერ ძოდ: თუ მი სი 
მნიშ ვნე ლო ბა იც ვლე ბა -1-დან 0-მდე, მა შინ ეს ნიშ ნავს მა ღალ იმ პორტს, ხო ლო 
0-დან +1-მდე კი პი რი ქით, ექ სპორ ტის პრე ვა ლი რე ბას იმ პორ ტზე. ჩვე ნი აზ რით, 
ამ ინ დექ სის მნიშ ვნე ლო ბა ცალ კე უ ლი პარ ტნი ო რე ბის მი ხედ ვით უნ და იქ ნეს გან ხი-

ekonomika da biznesi, 2017, 3,  gv. 119-130

ECONOMICS  AND  BUSINESS, 2017, 3,  pp. 119-130

 marketingi   menejmenti  turizmi
MARKETING   MANAGEMENT   TOURISM



120

გიორგი ღაღანიძე

ლუ ლი და შე და რე ბუ ლი სა ერ თო ინდექსთან. გაანგარიშებისათვის აღებული იქნა 
საქსტატის მაჩვენებლები.1

 N=(X-M)/(X+M) , X მთლიანი ექსპორტი, ხოლო M მთლიანი იმპორტი.
საქართველოს სავაჭრო ბალანსის ნორმალიზაციის ინდექსი 2010-15 

წლებისათვის შემდეგია:
2010 წელი (-3580)/6934=-0.52;
2011 წელი (-4852)/9225=-0.53; 
2012 წელი (-5661)/10413=-0.54;
2013 წელი (-5102)/10922=-0.47;
2014 წელი (-5733)/11454=-0.50;
2015 წელი (-5524)/9932=-0.56.
გავიანგარიშოთ ანალოგიური ინდექსი ყველა ძირითადი სავაჭრო პარ ტნიო-

რისათვის (იხ. ცხრილები 1-5, ათასი აშშ დოლარი).

ცხრილი 1. სავაჭრო ბალანსის ნორმალიზაციის ინდექსი 
საქართველო - თურქეთი   

წელი 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ექსპორტი (X) 216,799 226,388 140,089 183,796 239,296 186,011

იმპორტი (M) 886,694 1,276,488 1,468,825 1,408,931 1,727,391 1,330,834

N= -0.61 -0.70 -0.83 -0.77 -0.76 -0.75

ცხრილი 2. სავაჭრო ბალანსის ნორმალიზაციის ინდექსი 
საქართველო - ევროკავშირის ქვეყნები 
(EU)
წელი 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ექსპორტი (X) 309,513 424,342 352,901 607,113 624,086 646,427

იმპორტი (M) 1,467,163 2,048,356 2,425,713 2,263,657 2,369,696 2,518,617

=
-0.65 -0.66 -0.75 -0.58 -0.58 -0.59

ცხრილი 3. სავაჭრო ბალანსის ნორმალიზაციის ინდექსი 
საქართველო - აშშ  

წელი 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ექსპორტი (X) 187,226 143,466 226,219 137,539 207,333 104,181
იმპორტი (M) 180,951 245,584 213,150 253,867 287,092 252,267
N= 0.02 -0.26 0.03 -0.30 -0.16 -0.42

1  სტატიაში მოყვანილი გაანგარიშებები შესრულებულია თსუ-ის ეკონომიკისა და ბიზნესის 
ფაკულტეტის საგრანტო დაფინანსებით განხორციელებული კვლევის „საქართველოს 
საგარეო სავაჭრო ბალანსის გაუმჯობესების ძირითადი მიმართულების“ ფარგლებში.
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ცხრილი 4. სავაჭრო ბალანსის ნორმალიზაციის ინდექსი 
საქართველო - ჩინეთი  
წელი 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ექსპორტი (X) 26,762 28,886 25,609 33,862 90,393 125,800

იმპორტი (M) 335,206 525,077 613,587 611,555 732,997 587,021

N= -0.85 -0.90 -0.92 -0.90 -0.78 -0.65

ცხრილი 5. სავაჭრო ბალანსის ნორმალიზაციის ინდექსი 
საქართველო - დსთ-ს ქვეყნები

წელი 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ექსპორტი (X) 676,673 1,052,505 1,244,428 1,620,731 1,465,185 839,514

იმპორტი (M) 1,587,618 1,923,383 2,047,037 2,173,2 77 2,124,317 1,968,586

N= -0.40 -0.29 -0.24 -0.15 -0.18 -0.40

სა ვაჭ რო ბა ლან სის ნორ მა ლი ზა ცი ის ინ დექ სი ცალ სა ხად მეტყ ვე ლებს სა ქარ-
თვე ლოს მხრი დან ყვე ლა ძი რი თა დი სა ვაჭ რო პარ ტნი ო რის მი ხედ ვით სა ექ სპორ ტო 
პო ტენ ცი ა ლის უფ რო მნიშ ვნე ლოვ ნად ათ ვი სე ბის აუ ცი ლებ ლო ბა ზე. ამას თან ერ-
თად, ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნია სწო რად გა ნი საზღ ვროს ძა ლის ხმე ვის მი მარ თუ ლე-
ბა. მცი რე რე სურ სე ბის პი რო ბებ ში აუ ცი ლე ბე ლია მა თი გა მო ყე ნე ბის ეფექ ტი ა ნო-
ბის მაქ სი მა ლუ რი მნიშ ვნე ლო ბის მიღ წე ვა. ყო ვე ლი ვე ზე მოთ ქმუ ლი პრაქ ტი კუ ლი 
საქ მი ა ნო ბის ველ ში ნიშ ნავს იმ ბაზ რე ბის გა მო ყო ფას, სა დაც ყვე ლა ზე ნაკ ლე ბა დაა 
ათ ვი სე ბუ ლი სა ექ სპორ ტო პო ტენ ცი ა ლი და ამის შემ დეგ ამ ბაზ რებ ზე ძა ლის ხმე ვის 
მაქ სი მა ლუ რი კონ ცენ ტრა ცი ით სა ექ სპორ ტო რე ა ლი ზა ცი ის ზრდის მიღ წე ვას. სა ექ-
სპორ ტო პო ტენ ცი ა ლის ათ ვი სე ბი სათ ვის გა მო ყე ნე ბუ ლია ვაჭ რო ბის ინ ტენ სი ვო ბის 
ინ დექ სი. უნ და ით ქვას, რომ ვაჭ რო ბის ინ ტენ სი ვო ბის ინ დექ სი აბ სო ლუ ტუ რად ზუს-
ტად არ ზო მავს სა ექ სორ ტო პო ტენ ცი ალს, მაგ რამ რამ დე ნი მე ბაზ რის შე და რე ბის 
შემ თხვე ვა ში, ის ძა ლი ან კარ გად ას რუ ლებს იმ ფუნ ქცი ას, რომ სწო რად გა ნი საზღ-
ვროს ბაზ რე ბი, სა დაც სა ექ სპორ ტო პო ტენ ცი ა ლი ყვე ლა ზე უა რე სა დაა ათ ვი სე ბუ-
ლი და ამ დე ნად ამ ბაზ რებ ზე მოხ დეს სა ექ სპორ ტო აქ ტი ვო ბის კონ ცენ ტრა ცი ის 
ხელ შეწყ ო ბა. გან ვი ხი ლოთ ვაჭ რო ბის ინ ტენ სი ვო ბა სა ქარ თვე ლოს ძი რი თა დი სა-
ვაჭ რო პარ ტნი ო რე ბის მი ხედ ვით. ვაჭ რო ბის ინ ტენ სი ვო ბის ინ დექ სი გვაძ ლევს შე-
საძ ლებ ლო ბას უკეთ შე ვა ფა სოთ სა ექ სპორ ტო პო ტენ ცი ა ლი. (იხ. ცხრი ლე ბი 6-8, 
ზო მის ერ თე უ ლი ათა სი აშშ დო ლა რი)



122

გიორგი ღაღანიძე

ცხრილი 6. ვაჭრობის ინტენსივობის ინდექსი
საქართველო - თურქეთი  

წელი 2011 2012 2013 2014 2015

i ქვეყნის ექსპორტი j 
ქვეყანაში (Xij)

226,388 140,089 182,863 239,313 180,575

i ქვეყნის მთლიანი 
ექსპორტი (Xi)

2,186,715 2,376,155 2,908,444 2,861,189 1,792,719

j ქვეყნის მთლიანი 
იმპორტი (Mj)

240,838,853 236,544,494 251,661,250 242,223,959 207,203,370

მსოფლიო იმპორტი 
(M)

18,238,694,336 18,329,977,181 18,705,114,822 18,729,446,763 16,582,021,695

Iij= 7.84 4.57 4.67 6.47 8.06

ცხრილი 7. ვაჭრობის ინტენსივობის ინდექსი
საქართველო - დსთ-ს ქვეყნები  

წელი 2011 2012 2013 2014 2015

i ქვეყნის 
ექსპორტი j 
ქვეყანაში (Xij)

1,052,505 1,244,428 1,620,930 1,465,470 623,401

i ქვეყნის 
მთლიანი 
ექსპორტი (Xi)

2,186,715 2,376,155 2,908,444 2,861,189 1,792,719

j ქვეყნის 
მთლიანი 
იმპორტი (Mj)

523,244,721 546,834,817 542,732,181 486,598,274 217,135,967

მსოფლიო 
იმპორტი (M) 18,238,694,336 18,329,977,181 18,705,114,822 18,729,446,763 16,582,021,695

Iij= 16.78 17.55 19.21 19.71 26.56

ცხრილი 8. ვაჭრობის ინტენსივობის ინდექსი
საქართველო - ევროკავშირის ქვეყნები (EU 28)

წელი 2011 2012 2013 2014 2015
i ქვეყნის 
ექსპორტი j 
ქვეყანაში (Xij)

424,342 352,901 607,866 620,872 569,487

i ქვეყნის 
მთლიანი 
ექსპორტი (Xi)

2,186,715 2,376,155 2,908,444 2,861,189 1,792,719

j ქვეყნის 
მთლიანი 
იმპორტი (Mj)

6,125,215,121 5,730,502,560 5,830,239,653 5,908,839,063 5,217,407,003

მსოფლიო 
იმპორტი (M) 18,238,694,336 18,329,977,181 18,705,114,822 18,729,446,763 16,582,021,695

Iij= 0.58 0.48 0.67 0.69 1.01
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ანა ლი ზი ცხად ყოფს, რომ სა ქარ თვე ლოს ევ რო კავ ში რის ბა ზარ ზე, დსთ-ს 
ბაზ რებ თან შე და რე ბით, გა ცი ლე ბით უფ რო ცუ დი მაჩ ვე ნებ ლე ბი აქვს, შე სა ბა-
მი სად, ევ რო კავ ში რის ბა ზარ ზე სა ექ სპორ ტო ძა ლის ხმე ვის კონ ცენ ტრა ცია აბ სო-
ლუ ტუ რად გა მარ თლე ბუ ლი და რა ცი ო ნა ლუ რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ა. ცხა დი ა, რომ 
ევ რო კავ ში რის ბა ზა რი მიმ ზიდ ვე ლია ყვე ლა ექ სპორ ტი ო რი სათ ვის. რა წარ მო ად-
გენს წარ მა ტე ბის გან მსაზღ ვრელ ფაქ ტო რებს ამ ბა ზარ ზე, რა მი მარ თუ ლე ბებ ზე 
უნ და მოხ დეს სა ექ სპორ ტო ძა ლის ხმე ვის კონ ცენ ტრა ცი ა? იმი სათ ვის, რომ უკეთ 

გა ვი გოთ სა ექ სპორ ტო აქ ტი ვო ბე ბის ძა ლის ხმე ვის მი მარ თუ ლე ბა და მნიშ ვნე ლო-
ბა, ჩა მო ვა ყა ლი ბოთ შე სა ბა მი სი კვლე ვი თი ჰი პო თე ზე ბი.

ჰი პო თე ზა 1. სა ექ სპორ ტო გა ყიდ ვე ბის ზრდი სათ ვის, უფ რო მნიშ ვნე ლო ვა ნია 
ხან გრძლივ ვა დი ა ნი სა ექ სპორ ტო პრაქ ტი კა, ვიდ რე სა ვაჭ რო რე ჟი მი.

ჰი პო თე ზა 2. სა ექ სპორ ტო გა ყიდ ვებ ში მან ძი ლი ნაკ ლე ბად მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, 
ვიდ რე სა ვაჭ რო რე ჟი მი.

კვლე ვის პრაქ ტი კუ ლი მე თო დო ლო გია გა ნი საზღ ვრა შემ დეგ ნა ი რად: აღე ბუ ლი 
იქ ნა სა ქარ თვე ლოს ექ სპორ ტის მაჩ ვე ნებ ლე ბი სა ქონ ლის კლა სი ფი კა ცი ის ჰარ მო ნი-
ზე ბუ ლი სის ტე მის 4 და 6-ნიშ ნა დო ნე ზე. ერ თი ა ნი მიდ გო მის უზ რუნ ველ სა ყო ფად, 
ყვე ლა მო ნა ცე მი აღე ბუ ლი იქ ნა სა ერ თა შო რი სო სა ვაჭ რო ცენ ტრის მო ნა ცემ თა ბა-
ზი დან [1]. გარ კვე უ ლი გან სხვა ვე ბე ბი სა ქარ თვე ლო დან ექ სპორ ტი სა და ევ რო კავ-
ში რის წევრ ქვე ყა ნა ში აღ რიცხ ულ იმ პორტს შო რის აიხ სნე ბა აღ რიცხ ვის მე თო დო-
ლო გი ით, ვი ნა ი დან ექ სპორ ტი აღი რიცხ ე ბა სა კონ ტრაქ ტო ფა სის FOB ბა ზა ზე, ხო-
ლო იმ პორ ტი - სა კონ ტრაქ ტო ფა სის CIF ბა ზა ზე. ამის შემ დეგ ევ რო კავ ში რის წევრ 
ქვეყ ნებ ში შე ფა სე ბუ ლი იქ ნა სა ქარ თვე ლოს სა ექ სპორ ტო პო ზი ცია 6-ნიშ ნა დო ნე ზე. 
შერ ჩე უ ლი იქ ნა (ჯერ 4-ნიშ ნა დო ნე ზე, ხო ლო შემ დეგ 6 - ნიშ ნა დო ნე ზე) შემ დე გი 
სა სა ქონ ლო ჯგუ ფე ბი: 0802; 2008; 2201; 2204; 2208; 2603; 3102; 4011; 6202; 
7202. ქვე მოთ მო ცე მუ ლია სა სა ქონ ლო კო დე ბის გა შიფ რვა 4 და 6-ნიშ ნა დო ნე ებ ზე:

0802 - თხი ლი და სხვა კა კა ლი;
080222 
-

ახალი ან ხმელი ნაჭუჭგაცლილი, ტყის კაკალი ანუ თხილი (Coryus spp.)

2008 - ნაყოფი და მცენარის სხვა ნაწილები, სხვა წესით დამზადებული ან 
დაკონსერვებული
200819 
-

კაკალი და სხვა თესლები, ერთმანეთში შერეული ან შეურეველი, სხვა 
ხერხით დამზადებული ან დაკონსერვებული, შაქრის, სხვა დამატკბობელი 
ნივთიერებების ან სპირტის დანამატების შემცველობით ან მათ გარეშე, 
სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი

2201 - მინერალური და მტკნარი წყლები.
220110 
-

წყლები მინერალური და გაზიანი.
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2204 - ყურძნის ნატურალური ღვინოები.
220421 
-

ყურძნის ნატურალური ღვინოები (ყურძნის ცქრიალა ღვინოების გარდა), 
2 ლ ან ნაკლები ტევადობის ჭურჭელში.

2208 - ეთილის სპირტი არადენატურირებული, სპირტის კონცენტრაციით 80 
მოც.%-ზე ნაკლები. 
220820 
-

სპირტის ნაყენები, მიღებული ყურძნის ღვინისა ან ჭაჭის დისტილაციის 
(გამოხდის) შედეგად.

2603 - მადნები და კონცენტრატები სპილენძის.
260300 
-

სპილენძის მადნები და კონცენტრატები.

3102 - სასუქები მინერალური ან ქიმიური, აზოტოვანი.
310230 
-

ამონიუმის ნიტრატი, მათ შორის წყალხსნარში (მინერალური ან ქიმიური, 
აზოტოვანი სასუქი).

4011 - რეზინის პნევმატური სალტეები და საბურავები, ახალი.
401110 
-

რეზინის ახალი პნევმატური სალტეები და საბურავები მსუბუქი ავტომო-
ბილებისათვის (სატვირთო-სამგზავრო ავტომობილი-ფურგონებისა და 
სპორტული ავტომობილების ჩათვლით).

401120 
-

რეზინის ახალი პნევმატური სალტეები და საბურავები ავტობუსებისა ან 
ტვირთის გადასაზიდი ძრავიანი სატრანსპორტო საშუალებებისათვის.

6202 - პალტოები, ლაბადები და ანალოგიური ნაწარმი ქალისა ან გოგონასათვის.
620211 
-

ქა ლი სა ან გო გო ნე ბის პალ ტო ე ბი, მოკ ლე პალ ტო ე ბი, მო სას ხა მე ბი, ლა ბა-
დე ბი, ქურ თუ კე ბი და ანა ლო გი უ რი ნა წარ მი, მატყ ლის ნარ თი სა ან ცხო-
ვე ლე ბის წმინ და ბეწ ვის ნარ თი სა გან, გარ და ტრი კო ტა ჟი სა და 6204 სა სა-
ქონ ლო პო ზი ცი ის ნა წარ მი სა.

620219 
-

ქა ლი სა ან გო გო ნე ბის პალ ტო ე ბი, მოკ ლე პალ ტო ე ბი, მო სას ხა მე ბი, ლა-
ბა დე ბი და ანა ლო გი უ რი ნა წარ მი, ტექ სტი ლის მა სა ლე ბი სა გან, გარ და 
მატყ ლის ნარ თის ან ცხო ვე ლე ბის წმინ და ბეწ ვის ნარ თი სა გან, ბამ ბის ნარ-
თი სა გან, ქი მი უ რი ძა ფე ბი სა გან დამ ზა დე ბუ ლი სა, ტრი კო ტა ჟი სა და 6204 
სა სა ქონ ლო პო ზი ცი ის ნა წარ მი სა

7202 – ფეროშენადნობები.
720230 
-

ფეროსილიკომანგანუმი.

გა ვა ა ნა ლი ზოთ ცალ კე უ ლი სა სა ქონ ლო ჯგუ ფე ბის ექ სპორ ტი სა და ევ რო კავ ში-
რის შე სა ბა მის ბაზ რებ ზე სა იმ პორ ტო მო ნა ცე მე ბი. სა სა ქონ ლო ჯგუფ ში - 0802 ევ-
რო კავ ში რის მთლი ა ნი იმ პორ ტი 2015 წელს შე ად გენ და 8,2 მლრდ აშშ დოლ ლარს. 
აქე დან ყვე ლა ზე მსხვი ლი იმ პორ ტი ო რი ქვეყ ნე ბი არი ან გერ მა ნი ის ფე დე რა ცი უ ლი 
რეს პუბ ლი კა 2,4 მლრდ; იტა ლია 1,3 მლრდ და ეს პა ნე თი 1,1 მლრდ. სა ინ ტე რე სო ა, 
რომ 4 - ნიშ ნა დო ნე ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი ექ სპორ ტი ო რე ბი არი ან აშშ, თურ ქე თი, ჩი-
ნე თი, ავ სტრა ლი ა, ირა ნი და სა ქარ თვე ლო. 6 - ნიშ ნა დო ნე ზე კი, სა დაც სა ქარ თვე-
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ლო ახ დენს ექ სპორ ტი რე ბას, პრაქ ტი კუ ლად მხო ლოდ თურ ქე თი და სა ქარ თვე ლო 
არი ან წარ მოდ გე ნი ლი. მა გა ლი თად, იტა ლი ა ში ჩი ლე მაც გა ნა ხორ ცი ე ლა ექ სპორ ტი 
080222 სა სა ქონ ლო ჯგუფ ში 13,8 მლნ დო ლა რის, მა შინ რო ცა იმა ვე პე რი ოდ ში ექ-
სპორ ტი სა ქარ თვე ლო დან იყო 43,2 მლნ დო ლა რი. თხი ლის მოხ მა რე ბის თა ვი სე ბუ-
რე ბი დან შე იძ ლე ბა მარ ტი ვად და ვას კვნათ, რომ სა ქარ თვე ლო დან ამ პრო დუქ ცი ის 
ექ სპორტს ევ რო კავ შირ ში არა ნა ი რი პრობ ლე მა არ ექ ნე ბა, პრაქ ტი კუ ლად გა ი ყი დე-
ბა იმ დე ნი, რამ დე ნიც გვექ ნე ბა თხი ლის მო სა ვა ლი, იმ ხა რის ხობ რი ვი პა რა მეტ რე ბის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით, რო მელ საც ად გე ნენ ევ რო კავ ში რის ბა ზარ ზე. ამ დე ნად, ამ სა-
სა ქონ ლო ჯგუფ ში მი ზან შე წო ნი ლია წარ მო ე ბის მო ცუ ლო ბის მაქ სი მა ლუ რი ზრდა, 
რაც მო ითხ ოვს თხი ლის პლან ტა ცი ე ბის გა შე ნე ბას. ეს უკა ნას კნე ლი უნ და გა მოცხ-
ად დეს სა ხელ მწი ფო ებ რივ პრი ო რი ტე ტად და შე სა ბა მი სად მოხ დეს მი სი წარ მო ე ბის 
მო ცუ ლო ბის ზრდის ხელ შეწყ ო ბა.

შემ დე გი სა სა ქონ ლო ჯგუ ფია 2201, სა დაც წარ მოდ გე ნი ლია 6 - ნიშ ნა დო ნე ზე 
ერ თი პო ზი ცია 220110, ხო ლო ექ სპორ ტის აბ სო ლუ ტუ რი უმ რავ ლე სო ბა გან ხორ-
ცი ელ და ლიტ ვა ში. სა ქარ თვე ლო ლიტ ვა ში ამ სა სა ქონ ლო ჯგუფ ში ყვე ლა ზე მსხვი-
ლი ექ სპორ ტი ო რი ა. ამ დე ნად, შე იძ ლე ბა და ვას კვნათ, რომ ლიტ ვა ში ექ სპორ ტი რე-
ბას ხელს უწყ ობს აღ ნიშ ნუ ლი პრო დუქ ცი ის მა ღა ლი ცნო ბა დო ბა, ჯერ კი დევ სსრკ-ს 
პე რი ო დი დან.

2204 სა სა ქონ ლო ჯგუფ ში ასე ვე ერ თი ძი რი თა დი სა ექ სპორ ტო პო ზი ცია 
გვაქვს - 220421, ხო ლო ძი რი თა დი სა ექ სპორ ტო ქვე ყა ნა პო ლო ნე თი ა. პო ლო ნეთ ში 
სა ქარ თვე ლოს ექ სპორ ტის მო ცუ ლო ბაა 4,9 მლნ დო ლა რი, ასე ვე ექ სპორ ტი გან-
ხორ ცი ელ და ლატ ვი ა ში 2,8 მლნ; ეს ტო ნეთ ში 1,6 მლნ; ლიტ ვა ში 1,5 მლნ. 220421 
სა სა ქონ ლო ჯგუ ფის მთლი ა ნი იმ პორ ტი პო ლო ნეთ ში შე ად გენ და 254 მლნ-ს, ხო ლო 
წამ ყვა ნი ექ სპორ ტი ო რე ბი არი ან აშშ - 40 მლნ, ჩი ლე - 18,1 მლნ, მოლ დო ვა - 9,2 
მლნ. არც აშშ-ს და არც ჩი ლეს სა ქარ თვე ლოს თან შე და რე ბით არ გა აჩ ნია რა ი მე 
უპი რა ტე სო ბა ან სა ვაჭ რო რე ჟი მის ან მან ძი ლის მი ხედ ვით. ალ ბათ, ეს სა სა ქონ ლო 
ჯგუ ფი, რო მე ლიც ერ თ-ერ თი ყვე ლა ზე კონ კუ რენ ტუ ლია სა ქარ თვე ლო ში, კარ გად 
აჩ ვე ნებს სტა ტი ა ში წარ მოდ გე ნი ლი კვლე ვი თი ჰი პო თე ზე ბის სის წო რეს.

2208 ჯგუფ ში ასე ვე ერ თი პო ზი ცი ა ა, კერ ძოდ - 220820, სა დაც ძი რი თა დი იმ-
პორ ტი ო რია საფ რან გე თი, ხო ლო ყვე ლა ზე დი დი ექ სპორ ტი ო რი ეს პა ნე თი - 35,1 
მლნ, შემ დე გია სა ქარ თვე ლო - 10,1 მლნ და იტა ლია - 7,1 მლნ. ამ პრო დუქ ცი ის მი-
წო დე ბის თა ვი სე ბუ რე ბე ბი ასე ვე აჩ ვე ნებს, რომ სა ქარ თვე ლოს აქვს არა სა ექ სპორ-
ტო ბაზ რე ბის, არა მედ სა ექ სპორ ტო პრო დუქ ცი ის პრობ ლე მა.

სა სა ქონ ლო ჯგუფ ში - 2603 ძი რი თა დი პო ზი ცია არის 260300, რომ ლის წამ-
ყვა ნი სა ექ სპორ ტო ბაზ რე ბია ბულ გა რე თი - 140,9 მლნ; ეს პა ნე თი - 21,9 მლნ, რუ-
მი ნე თი - 10,3 მლნ. ბულ გა რე თის იმ პორ ტში წამ ყვა ნი ად გი ლი უკა ვია ავ სტრა ლი ას 
156,8 მლნ-ით, ხო ლო შემ დეგ პო ზი ცი ა ზეა სა ქარ თვე ლო - 143,5 მლნ.
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ცხრილი 9.
სასაქონლო 
ჯგუფი 7202

RCA აშშ R C A  
ჩინეთი

R C A 
ევროკავშირი

RCA  დსთ R C A 
თურქეთი

R C A  
საერთო

2012 5.00 - 0.03 0.30 0.70 0.06
2013 9.20 - 0.50 0.40 0.40 0.06
2014 7.50 - 0.40 0.30 0.50 0.07
2015 7.60 - 0.30 0.60 0.20 -

სასაქონლო 
ჯგუფი 2201 RCA აშშ R C A 

ჩინეთი
R C A 
ევროკავშირი RCA  დსთ R C A 

თურქეთი
R C A 
საერთო

2012 - - 1.00 2.00 - 100.00
2013 - - 0.25 1.50 - 200.00
2014 - - 0.40 1.60 - 250.00
2015 - - 0.40 2.20 - -

სასაქონლო 
ჯგუფი 2204 RCA  აშშ R C A 

ჩინეთი
R C A  
ევროკავშირი RCA  დსთ R C A  

თურქეთი
R C A  
საერთო

2012 - 5.00 1.00 1.33 - 15.00
2013 - 2.50 0.50 1.75 - 40.00
2014 - 0.80 0.33 1.70 - 60.00
2015 - 2.00 0.38 2.20 - -

სასაქონლო 
ჯგუფი 2603 RCA  აშშ R C A 

ჩინეთი
R C A  
ევროკავშირი RCA  დსთ R C A 

თურქეთი
R C A 
საერთო

2012 - - 7.50 - - 10.00
2013 - - 4.50 - - 30.00
2014 - 8.20 3.20 - - 45.00
2015 - 7.20 2.00 - - -

სასაქონლო 
ჯგუფი 3004 RCA  აშშ R C A 

ჩინეთი
R C A  
ევროკავშირი RCA დსთ R C A 

თურქეთი
R C A 
საერთო

2012 - - - 2.00 - 2.00
2013 - - - 1.50 - 2.00
2014 - - - 2.00 - 3.00
2015 - - - 2.70 - -
სასაქონლო 
ჯგუფი 3102 RCA  აშშ R C A 

ჩინეთი
R C A 
ევროკავშირი RCA  დსთ R C A 

თურქეთი
R C A 
საერთო

2012 14.00 - 2.40 0.10 0.20 50.00
2013 7.50 - 2.30 0.20 4.30 40.00
2014 4.00 - 1.00 0.20 4.20 50.00
2015 1.50 - 2.00 0.30 0.30 -

სასაქონლო 
ჯგუფი 2208 RCA  აშშ R C A  

ჩინეთი
R C A 
ევროკავშირი RCA  დსთ R C A 

თურქეთი
R C A  
საერთო

2012 0.01 49.05 6.76 3.13 0.17 21.02
2013 0.10 37.40 6.86 2.21 0.05 20.83
2014 1.78 2.30 5.37 2.66 - 20.49
2015 0.35 0.47 2.50 5.00 - 17.32
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ეს პა ნეთ ში უმ სვი ლე სი ექ სპორ ტი ო რე ბი 260300 სა სა ქონ ლო ჯგუფ ში არი ან ჩი-
ლე - 983,8 მლნ; პე რუ - 465,2 მლნ; აშშ - 410 მლნ; ბრა ზი ლია - 222,7 მლნ; ინ დო ნე-
ზია - 159,3 მლნ; არ გენ ტი ნა - 133,2 მლნ; კა ნა და - 86,8 მლნ; სომ ხე თი - 40,4 მლნ; 
კო ლუმ ბია - 25,2 მლნ. ამ პრო დუქ ცი ის ექ სპორ ტში მთა ვა რია თვით პრო დუქ ცი ის 
რა ო დე ნო ბა და ამ დე ნად აქაც ექ სპორ ტში პრობ ლე მე ბი არ გვექ ნე ბა, თუ გვექ ნა შე-
სა ბა მი სი რა ო დე ნო ბით პრო დუქ ცი ა.

სა სა ქონ ლო პო ზი ცი ა ში 3102, რო მე ლიც ყვე ლა ზე მა ღა ლი დი ვერ სი ფი კა ცი ით 
გა მო ირ ჩე ვა ევ რო კავ ში რის ბა ზარ ზე, კერ ძოდ 6-ნიშ ნა დო ნე ზე - 310230 ექ სპორ-
ტი რე ბუ ლია ბულ გა რეთ ში - 14,6 მლნ; რუ მი ნეთ ში - 3,3 მლნ; სა ბერ ძნეთ ში - 2,7 
მლნ; ეს პა ნეთ ში - 2,3 მლნ; იტა ლი ა ში - 1,3 მლნ. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ევ რო კავ ში რის 
ყვე ლა ქვე ყა ნა ში, სა დაც სა ქარ თვე ლო ან ხორ ცი ე ლებს ექ სპორტს, ის ლი დე რი ა. ამ 
მოვ ლე ნას აქვს ორი ახ სნა: პირ ვე ლი, აღ ნიშ ნუ ლი პრო დუქ ცი ის გა მო ყე ნე ბის შეზღ-
უ დუ ლი არე ა ლი, მე ო რე, აღ ნიშ ნუ ლი პრო დუქ ცი ის მწარ მო ებ ლე ბის შეზღ უ დუ ლი 
რა ო დე ნო ბა. ამ დე ნად, აქ არ სე ბუ ლი სა ექ სპორ ტო პო ტენ ცი ა ლი საკ მა ოდ შეზღ უ-
დუ ლი ა. მი უ ხე და ვად ამი სა, შე საძ ლე ბე ლია ექ სპორ ტის გარ კვე უ ლი ზრდა, წარ მო ე-
ბის მო ცუ ლო ბის ზრდის კვა ლო ბა ზე.

სა სა ქონ ლო ჯგუფ ში - 2008, ასე ვე ერ თი პო ზი ციაა 6-ნიშ ნა დო ნე ზე - 200819, 
სა ქარ თვე ლოს ექ სპორ ტი გერ მა ნი ა ში და ბა ლია 6,6, მლნ, მა შინ რო ცა თურ ქე თის 
ექ სპორ ტი შე ად გენს 509,5 მლნ, რუ სე თის ფე დე რა ცი ის 12 მლნ-ს. აქ მი ზან შე წო ნი-
ლია გან ხი ლუ ლი იქ ნეს პირ და პი რი უცხ ო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის სა ფუძ ველ ზე ახა ლი 
სა წარ მოო სიმ ძლავ რე ე ბის ფორ მი რე ბის სა კითხ ე ბი. 

სა სა ქონ ლო ჯგუფ ში - 4011, გვაქვს ორი ქვეჯ გუ ფი 6-ნიშ ნა დო ნე ზე - 401110 
და 401120. სა ქარ თვე ლოს ძი რი თა დი სა ექ სპორ ტო ბა ზა რია ნი დერ ლან დე ბის სა მე-
ფო 12,1 მლნ (ჯგუ ფი 401110), რომ ლის მთლი ა ნი იმ პორ ტი შე ად გენს 1,6 მლრდს. 
401120-ის ექ სპორ ტი გან ხორ ცი ელ და გერ მა ნი ა ში - 2,6 მლნ, მა შინ რო ცა გერ მა-
ნი ის იმ პორ ტი შე ად გენს 3,1 მლრდს. ამ სა სა ქონ ლო ჯგუ ფებ ში აშ კა რაა არ სე ბუ ლი 
პო ტენ ცი ა ლი, თუმ ცა სა ქარ თვე ლოს ექ სპორ ტი ძა ლი ან მცი რეა ამ ეტაპ ზე. ამ დე-
ნად, მი ზან შე წო ნი ლია ექ სპორ ტის წა ხა ლი სე ბის კონ კრე ტუ ლი მე ქა ნიზ მე ბის ფორ-
მი რე ბა, პირ ველ რიგ ში - პუ ი-ს მო ზიდ ვით.

სა სა ქონ ლო ჯგუ ფი 6202 წარ მოდ გე ნი ლია 6-ნიშ ნა დო ნე ზე ორი ჯგუ ფით 
- 620211 და 620219. ძი რი თა დი სა ექ სპორ ტო ბაზ რე ბია იტა ლია და გერ მა ნი ა, 
იტა ლი ა ში ექ სპორ ტი შე ად გენს 5,7 მლნ, ხო ლო გერ მა ნი ა ში 1,4 მლნ. ხო ლო, იმა ვე 
პე რი ოდ ში იტა ლი ის იმ პორ ტში წამ ყვა ნი პო ზი ცი ე ბი უკა ვია ჩი ნეთს - 407,8 მლნ, 
ვი ეტ ნამს - 26,6; ბოს ნი ა- ჰერ ცო გო ვი ნას - 24,6 მლნ. ამ პრო დუქ ცი ის თა ვი სე ბუ რე-
ბე ბი დან გა მომ დი ნა რე, რთუ ლი წარ მო სად გე ნია სა ქარ თვე ლოს ექ სპორ ტის ზრდა, 
ვი ნა ი დან ძი რი თად ექ სპორ ტი ო რებს აშ კა რა უპი რა ტე სო ბე ბი აქვთ პრო დუქ ცი ა ზე 
და ნა ხარ ჯე ბის თვალ საზ რი სით.
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სა სა ქონ ლო ჯგუფ ში – 7202, წარ მოდ გე ნი ლია ერ თი ქვეჯ გუ ფი 6-ნიშ ნა დო ნე-
ზე - 720230. უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ სა ქარ თვე ლოს ამ სა სა ქონ ლო ჯგუფ ში ძლი ე რი 
პო ზი ცი ე ბი აქვს: ეს პა ნეთ სა და სა ბერ ძნეთ ში ის პირ ვე ლი ექ სპორ ტი ო რი ა; ბრი ტა-
ნეთ ში - მე ო რე, მას უს წრებს მხო ლოდ უკ რა ი ნა; პორ ტუ გა ლი ა სა და საფ რან გეთ ში 
- მე სა მე, პორ ტუ გა ლი ა ში მას უს წრე ბენ უკ რა ი ნა და სამ ხრეთ აფ რი კა, ხო ლო საფ-
რან გეთ ში -ნორ ვე გია და კო რე ა, ბულ გა რეთ ში სა ქარ თვე ლო ზე მა ღა ლი ექ სპორ ტი 
აქვთ უკ რა ი ნას, ინ დო ეთს, ჰონ გ-კონგს და ნორ ვე გი ას. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ სწო რედ 
ეს პა ნეთ სა და სა ბერ ძნეთ ში უფ რო მა ღა ლია ექ სპორ ტის აბ სო ლუ ტუ რი მაჩ ვე ნებ ლე-
ბი. აქ მნიშ ვნე ლო ვა ნია ორი სა კითხ ის გა მიჯ ვნა: პირ ვე ლი ა, აღ ნიშ ნუ ლი პრო დუქ-
ცი ის გა მო ყე ნე ბის შეზღ უ დუ ლი არე ა ლი, ხო ლო მე ო რე, აღ ნიშ ნუ ლი პრო დუქ ცი ის 
წარ მო ე ბის სპე ცი ფი კა. რე ა ლის ტუ რი შე ფა სე ბით, ექ სპორ ტის ზრდა შე საძ ლე ბე ლია 
წარ მო ე ბის მო ცუ ლო ბის ზრდის ხარ ჯზე. რამ დე ნა დაც გა იზ რდე ბა წარ მო ე ბის მო-
ცუ ლო ბა, იმ დე ნად გა იზ რდე ბა ექ სპორ ტი.

სა ინ ტე რე სოა გან ვი ხი ლოთ აღ ნიშ ნუ ლი სა სა ქონ ლო ჯგუ ფე ბის (4-ნიშ ნა დო ნე-
ზე) კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბა, რო გორც ცალ კე უ ლი ძი რი თა დი პარ ტნი ო რე ბის, ასე ვე 
სა ერ თო მაჩ ვე ნებ ლე ბის მი ხედ ვით. (იხ ცხრი ლი 9 – გა მოვ ლე ნი ლი კონ კუ რენ ტუ ლი 
უპი რა ტე სო ბე ბი).

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ გა მოვ ლე ნი ლი კონ კუ რენ ტუ ლი უპი რა ტე სო ბე ბი მნიშ ვნე-
ლოვ ნად გან სხვავ დე ბა ბაზ რე ბის მი ხედ ვით, რაც არ თუ ლებს პრო დუქ ცი ის ექ სპორ-
ტი რე ბი სას მი სი დი ვერ სი ფი ცი რე ბის შე საძ ლებ ლო ბებს.

არ შე იძ ლე ბა კვლე ვას დას რუ ლე ბუ ლი სა ხე ჰქონ დეს, თუ არ მოხ დე ბა ექ სპორ-
ტის კონ ცენ ტრა ცი ის შე ფა სე ბა. ამ მიზ ნით ვი ყე ნებთ სა ექ სპორ ტო კონ ცენ ტრა ცი ის 
ჰერ ფინ და ლის ინ დექსს, ინ დექ სი გა ა ინ გა რი შე ბა:

Hi=√∑(Xik2

Xik საქართველოს k პროდუქტის ექსპორტია კონკრეტულ ქვეყანაში, რაც უფრო 
მაღალია ინდექსი, მით უფრო მაღალია კონცენტრაცია.

ცხრილი 10. ჰერფინდალის ინდექსი

წელი ჩინეთი აშშ ევროკავშირი დსთ თურქეთი
2010 0.47 0.80 0.17 0.21 -
2011 0.72 0.52 0.19 0.29 -
2012 0.61 0.47 0.15 0.27 0.42
2013 0.61 0.35 0.14 0.20 0.8
2014 0.60 0.46 0.16 0.18 0.77
2015 0.56 0.56 0.15 0.15 0.14
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რო გორც ჰერ ფინ და ლის ინ დექ სი აჩ ვე ნებს, ექ სპორ ტის კონ ცენ ტრა ცია ევ რო-
კავ შირ ში და ბა ლი ა, რაც პო ზი ტი უ რი მოვ ლე ნა ა.

ევ რო კავ შირ ში სა ქარ თვე ლოს ექ სპორ ტის ანა ლი ზი დან ვა კე თებთ შემ დეგ დას-
კვნებს:

1. სა ქარ თვე ლო ევ რო კავ შირ ში ახორ ცი ე ლებს ნედ ლე უ ლის ექ სპორტს. ნედ ლე-
ულ ზე და ბა ლი ფა სე ბის გა მო, თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბით მი ღე ბუ ლი პრე ფე რენ ცი ე ბი 
უმ ნიშ ვნე ლო ა. ევ რო კავ ში რი ნედ ლე უ ლის ყვე ლა იმ პორ ტი ორს საკ მა ოდ კარგ პი-
რო ბებს სთა ვა ზობს და ამ დე ნად რა ი მე უპი რა ტე სო ბის მიღ წე ვა მხო ლოდ სა ვაჭ რო 
რე ჟი მის ხარ ჯზე შე უძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა. თა ნა მედ რო ვე სატ რან სპორ ტო სის ტე მე ბის 
გან ვი თა რე ბამ კი მნიშ ვნე ლოვ ნად შე ამ ცი რა სატ რან სპორ ტო და ნა ხარ ჯე ბი, რაც 
ასე ვე არ თუ ლებს გე ოგ რა ფი უ ლი სი ახ ლო ვის სა ფუძ ველ ზე რა ი მე უპი რა ტე სო ბის 
მი ღე ბას; 

2. სა ქარ თვე ლოს მი ერ მი წო დე ბუ ლი სამ რეწ ვე ლო პრო დუქ ცია და ბალტექ ნო-
ლო გი უ რი ა და ის თა ვი სი მა ხა სი ა თებ ლე ბით, უახ ლოვ დე ბა ნედ ლე უ ლის სა სა ქონ ლო 
ჯგუფს. ამ დე ნად, სა ვაჭ რო რე ჟი მი სა და გე ოგ რა ფი უ ლი სი ახ ლო ვის ხარ ჯზე, რა ი მე 
ხელ შე სა ხე ბი უპი რა ტე სო ბის მიღ წე ვა ასე ვე შე უძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა;

3. ანა ლიზ მა და ა დას ტუ რა სა ქარ თვე ლოს თან მი მარ თე ბით წა მო ყე ნე ბუ ლი 
კვლე ვი თი ჰი პო თე ზე ბის სის წო რე, ვი ნა ი დან უფ რო უა რე სი სა ვაჭ რო რე ჟი მის მქო ნე 
და სა ქარ თვე ლო ზე შორს მყო ფი ქვეყ ნე ბი დან გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ექ სპორ ტი აჭარ-
ბებს ქარ თულ ექ სპორტს;

4. თხი ლის ექ სპორ ტის ანა ლი ზი ცხად ყოფს, რომ სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის პრო-
დუქ ცი ა ზე უპი რა ტე სო ბის მი ღე ბა უნ და ეფუძ ნე ბო დეს ბუ ნებ რივ -კლი მა ტურ თა ვი-
სე ბუ რე ბებს. ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნია სა ქარ თვე ლო ში მოხ დეს ცალ კე უ ლი პრო დუქ-
ცი ის წარ მო ე ბის შე და რე ბა, კერ ძოდ რამ დე ნად ად რე მწიფ დე ბა სოფ ლის მე ურ ნე ო-
ბის პრო დუქ ცია სა ქარ თვე ლო ში, ვიდ რე ევ რო კავ შირ ში, რამ დე ნად შე საძ ლე ბე ლია 
მა ღა ლი ფა სის მქო ნე პრო დუქ ცი ის (მა გა ლი თად, კენ კრო ვა ნი პრო დუქ ცი ა) ექ სპორ-
ტი რე ბა ევ რო კავ შირ ში. მი ზან შე წო ნი ლია ევ რო კავ შირ თან მი მარ თე ბით შე მუ შავ დეს 
სექ ტო რა ლუ რი სა ექ სპორ ტო სტრა ტე გი ე ბი, სა დაც მაქ სი მა ლუ რად იქ ნე ბა გათ ვა-
ლის წი ნე ბუ ლი სა ქარ თვე ლოს უპი რა ტე სო ბე ბი. ასე ვე ყუ რადღ ე ბა უნ და მი ექ ცეს გა-
და მა მუ შა ვე ბე ლი სიმ ძლავ რე ე ბის გან ვი თა რე ბას, ვი ნა ი დან ასეთ პრო დუქ ცი ას აქვს 
უფ რო მა ღა ლი და მა ტე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბა და სწო რედ ამ შემ თხვე ვა ში შე საძ ლე-
ბე ლი იქ ნე ბა სა ვაჭ რო რე ჟი მის სა ფუძ ველ ზე უპი რა ტე სო ბის მი ღე ბა. სამ რეწ ვე ლო 
პრო დუქ ცი ას თან მი მარ თე ბით კი, მი ზან შე წო ნი ლია ევ რო კავ ში რის წევ რი სა ხელ მწი-
ფო ე ბი დან ინ ვეს ტო რებს და უ წეს დეთ და მა ტე ბი თი შე ღა ვა თე ბი, რა თა მოხ დეს მა თი 
პუ ი-ს წა ხა ლი სე ბა სა ქარ თვე ლო ში. 

ლი ტე რა ტუ რა:
1. სა ერ თა შო რი სო სა ვაჭ რო ცენ ტრი, ITC, www. intracen.org
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მდგრა დი გან ვი თა რე ბის ტრან სდის ციპ ლი ნური კვლე ვე ბის 

აქ ტუ ა ლუ რო ბა ტუ რიზ მში

(სა ქარ თვე ლოს რე გი ო ნე ბის მა გა ლით ზე)

იო სებ ხე ლაშ ვი ლი, 

ივ. ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თსუ -ის პრო ფე სო რი, 
ტუ რიზ მი სა და მას პინ ძლო ბის მე ნეჯ მენ ტის 

კა თედ რის ხელ მძღვა ნე ლი

მდგრა დი გან ვი თა რე ბის კონ ცეფ ცია მი მარ თუ ლია რე სურ სე ბის რა ცი-
ო ნა ლურ გა მო ყე ნე ბა ზე ხან გრძლი ვი პე რი ო დის გან მავ ლო ბა ში და ეფუძ ნე-
ბა სა ზო გა დო ებ რი ვი პრო ცე სე ბის შეს წავ ლას სო ცი ა ლურ, ეკო ნო მი კურ და 
ეკო ლო გი ურ გა რე მოს თან ურ თირ თკავ ში რით. კონ ცეფ ცი ის ეს თა ვი სე ბუ რე-
ბე ბი გა ნა პი რო ბებს ტუ რიზ მის, რო გორც კომ პლექ სუ რი მოვ ლე ნის შეს წავ-
ლის აქ ტუ ა ლუ რო ბას. 

აღ ნიშ ნუ ლი კონ ცეფ ცი ის სრულ ყო ფის მიმ დი ნა რე ეტაპ ზე, შე მუ შავ და 
ახა ლი, ე.წ. ტრან ს-დის ციპ ლი ნუ რი მიდ გო მე ბის მე თო დო ლო გი ა. იგი გა-
მიზ ნუ ლია თე ო რი უ ლი და პრაქ ტი კუ ლი ცოდ ნის შერ წყმა ზე, კომ პლექ სუ რი 
პრობ ლე მებ ში სო ცი ა ლუ რი, ეკო ნო მი კუ რი და ეკო ლო გი უ რი კომ პო ნენ ტე ბის 
ურ თი ერ თკავ ში რე ბის გა მოვ ლე ნა სა და შეს წავ ლა ზე. ეს ხი ლუ ლი თუ ფა რუ-
ლი სის ტე მუ რი კავ ში რე ბი გა ნა პი რო ბებს პრობ ლე მე ბის არსს, ხო ლო მა თი 
წარ მა ტე ბის გა დაჭ რა - მდგრად გან ვი თა რე ბას. 

სა ქარ თვე ლოს შა ვიზღ ვის პი რა, მთი ა ნი და და ცუ ლი ტე რი ტო რი ე ბის 
ფარ გლებ ში, გა მო იკ ვე თა პრობ ლე მე ბი, რაც ავ ტო რის აზ რით, წარ მო ად-
გენს ტრან სდის ციპ ლი ნუ რი კვლე ვის ობი ექტს. ამა ვე კონ ცეფ ცი ის თა ნახ-
მად, მსგავ სი პრობ ლე მე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბა შეს წავ ლის პირ ვე ლი ფა ზის 
ამო ცა ნა ა, რო მე ლიც გან საზღ ვრავს შემ დგო მი კვლე ვე ბის მი მარ თუ ლე ბებს.

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: მდგრა დი გან ვი თა რე ბა; ტრან სდის ციპ ლი ნა რუ ლი 
მიდ გო მა; სა ქარ თვე ლოს ტუ რიზ მი. 

ekonomika da biznesi, 2017, 3,  gv. 131-143

ECONOMICS  AND  BUSINESS, 2017, 3,  pp. 131-143
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იოსებ ხელაშვილი

ტუ რიზ მის ინ დუს ტრი ის გან ვი თა რე ბის გლო ბა ლუ რი მას შტა ბე ბი, მის თვის და-
მა ხა სი ა თე ბე ლი ფარ თო და კომ პლექ სუ რი კავ ში რე ბით გა რე მო სა თან, სულ უფ რო 
აქ ტუ ა ლურს ხდის ამ დარ გთან და კავ ში რე ბუ ლი პრო ცე სე ბის შე სა წავ ლას თა ნა მედ-
რო ვე, მდგრა დი გან ვი თა რე ბის კონ ცეფ ცი ის პო ზი ცი ე ბი დან. ეს აქ ტუ ა ლუ რო ბა, 
ლო გი კუ რად ვრცელ დე ბა სა ქარ თვე ლო ზეც [1;2;10; 12;17], სა დაც ტუ რიზ მი ხდე ბა 
ქვეყ ნის ერ თ-ერ თი წამ ყვა ნი მი მარ თუ ლე ბა თა ვი სი მრა ვალ მნიშ ვნე ლო ვა ნი თვი სე-
ბე ბით და ზე მოქ მე დე ბით სო ცი ა ლურ, ეკო ნო მი კურ და ბუ ნებ რივ გა რე მო ზე [13; 
14].

მდგრა დი გან ვთა რე ბა შე და რე ბით ახა ლი კონ ცეფ ცი ა ა, რო მე ლიც ითავ სებს რო-
გორც თე ო რი ულ და მე თო დი კურ ცოდ ნას, ასე ვე პრაქ ტი კულ სა მოქ მე დო გეგ მებ სა 
და რე კო მენ და ცი ებს. ამ კონ ცეფ ცი ის გან ვი თა რე ბის მიმ დი ნა რე ეტა პის ერ თ-ერ თი 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი გა მოვ ლი ნე ბაა ე.წ. ტრან სდის ციპ ლი ნუ რი მიდ გო მე ბის შე მუ შა ვე ბა 
და გა მო ყე ნე ბა. მი სი მი ზა ნია შე ავ სოს თე ო რი ულ და პრაქ ტი კულ ცოდ ნას შო რის 
შექ მნი ლი ვა კუ უ მი, გა მო ავ ლი ნოს და გა ნა ზო გა დოს ურ თი ერ თგან მსაზღ ვრე ლი სო-
ცა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი და ეკო ლო გი უ რი პრობ ლე მე ბი. ამ სის ტე მუ რი პრო ცე სე ბის 
ცალ კე უ ლი ას პექ ტე ბი ემ პი რი უ ლად აღიქ მე ბა პრაქ ტი კო სე ბის მი ერ, ცალ კე ულ სა-
კითხ ებს იკ ვლე ვენ სხვა დას ხვა დარ გის მეც ნი ე რე ბი, ზოგ ჯერ ერ თობ ლი ვა დაც კი, 
მაგ რამ არ ხდე ე ბა მი ღე ბუ ლი ცოდ ნის და გა მოც დი ლე ბის ერ თი ან სის ტე მა ში გე ნე-
რი რე ბა და ახა ლი პა რა დიგ მე ბის შე მუ შა ვე ბა.

მო ცე მუ ლი სტა ტი ის მი ზა ნია მდგრა დი გან ვი თა რე ბი სა და ტრან ს-დის ციპ ლი-
ნუ რი მიდ გო მე ბის პო ზი ცი ე ბი დან იმ ტი პუ რი პრობ ლე მე ბის გა მოვ ლე ნა, რო მე ლიც 
შე ი ცავს ერ თმა ნეთ თან და კავ ში რე ბულ სო ცი ა ლურ, ეკო ნო მი კურ და ეკო ლო გი ურ 
კომ პო ნენ ტებს. ამი სათ ვის, გან ვი ხი ლეთ მდგრა დი გან ვი თა რე ბის კონ ცეფ ცი ის ძი-
რი თა დი თა ვი სე ბუ რე ბე ბი ტუ რიზ მთან მი მარ თე ბით; შე ვის წავ ლეთ ტრან სდის ციპ-
ლი ნუ რი მიდ გო მის საკ ვან ძო დე ბუ ლე ბე ბი; და ბო ლოს, აღ ნიშ ნუ ლი კონ ცეფ ცი ე ბის 
პო ზი ცი ე ბი დან, გა მო ვავ ლი ნეთ ცალ კე უ ლი პრობ ლე მე ბი სა ქარ თვე ლოს სხვა დას ხვა 
რე გი ონ ში, რომ ლე ბიც გან სხვავ დე ბი ან თა ვი სი ბუ ნებ რი ვი, სო ცი ა ლუ რი და ეკო ნო-
მი კუ რი გა რე მო თი. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ კვლე ვის მიზ ნი დან გა მომ დი ნა რე, აქ ცენ ტი 
გა კეთ და იმ პრობ ლე მებ ზე, რომ ლე ბიც ნაკ ლე ბად არის აღ ქმუ ლი სა ზო გა დო ე ბა ში 
ან აღ ქმუ ლია არა სის ტე მუ რად. სის ტე მუ რო ბა ში, მო ცე მულ კონ ტექ სტში, იგუ ლის-
ხმე ბა კომ პლექ სუ რი პრობ ლე მე ბის სო ცი ა ლუ რი, ეკო ნო მი კუ რი და ეკო ლო გი უ რი 
შე მად გენ ლე ბის ურ თი ერ თკავ ში. 

კვლე ვის მიმ დი ნა რე ეტაპ ზე, მი ღე ბულ შე დე გებს გან ვი ხი ლავთ ტრან სდის ციპ-
ლი ნუ რი კვლე ვე ბის საწყ ის ფა ზად, რა საც, ამა ვე კონ ცეფ ცი ის მე თო დი კის თა ნახ-
მად, უნ და მოჰ ყვეს პრობ ლე მე ბის სტრუქ ტუ რი ზე ბა, ანა ლი ზი და შე დე გე ბის გე ნე-
რი რე ბა ახალ ცოდ ნა ში (პა რა დიგ მა ში). ამ ფა ზებს გან ვი ხი ლავთ მო მა ვა ლი კვლე ვის 
ამო ცა ნე ბად. 



133
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მდგრა დი გან ვი თა რე ბის კონ ცეფ ცი ი სა და ტრან სდის ციპ ლი ნუ რი 
მიდ გო მის სა კითხ ე ბი

მდგრა დი გან ვი თა რე ბა წარ მო ად გენს კომ პლექ სურ, მრა ვალ კომ პო ნენ ტი ან 
კონ ცეფ ცი ას. ამან გა ნა პი რო ბა გან მარ ტე ბე ბის სიმ რავ ლე, რომ ლე ბიც ასა ხა ვენ მის 
სხვა დას ხვა თვი სე ბებს და ას პექ ტებს. გა მოვ ყოფთ, ჩვე ნი აზ რით 5 საკ ვან ძო დე ბუ-
ლე ბე ბას, რომ ლე ბიც გან ზო გა დე ბუ ლად ასა ხა ვენ ამ მიდ გო მის ძი რი თად თა ვი სე ბუ-
რე ბებს. კერ ძოდ ტუ რიზ მის მდგრა დი გან ვი თა რე ბის კონ ცეფ ცია ით ვა ლის წი ნებს:

1. ტუ რის ტთა მოთხ ოვ ნი ლე ბე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბას მო მა ვა ლი თა ო ბე ბის 
მოთხ ოვ ნე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით;

2. ყვე ლა და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რის ინ ტე რე სე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბას (და ბა-
ლან სე ბას), იგუ ლის ხმე ბა - ტუ რის ტე ბის, ბიზ ნე სის, ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბის, 
სა ხელ მწი ფოს და სხვა და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რე ე ბის ინ ტე რე სე ბი; 

3. მო ცე მუ ლი დარ გის (ტუ რიზ მის) გან ვი თა რე ბის ხედ ვას გა რე მოს თან კავ-
შირ ში. გა რე მო პი რო ბი თად იყო ფა სო ცი ა ლურ, ეკო ნო მი კურ და ბუ ნებ რივ შე მად-
გენ ლე ბად;

4. გა რე მოს თან ორ მხრივ ურ თი ერ თო ბას - დარ გის ზე გავ ლე ნას ბუ ნებ რივ, 
ეკო ნო მი კურ და სო ცი ა ლურ გა რე მო ზე და ამ გა რე მოს ზე გავ ლე ნას ტუ რიზ მის გან-
ვი თა რე ბა ზე;

5. პრო ცე სე ბის გან ვი თა რე ბას ტუ რიზ მის და ნიშ ნუ ლე ბის ად გი ლებ ში (დეს ტი-
ნა ცი ებ ში).

ტრან სდის ციპ ლი ნუ რი კონ ცეფ ცი ის წარ მოქ მნა გა ნა პი რო ბა თე ო რი უ ლი და 
პრაქ ტი კუ ლი ცოდ ნის პა რა ლე ლურ მა გან ვი თა რე ბამ, ისე, რომ მათ შო რის კავ ში რი 
დრო თა გან მავ ლო ბა ში სულ უფ რო იკარ გე ბო და. შე სა ბა მი სად, იზ რდე ბა ამ ორი 
მი მარ თუ ლე ბის შერ წყმის აქ ტუ ა ლო ბა. ტუ რიზ მის სფე რო შიც შე იმ ჩნე ვა ცალ კე 
პრაქ ტი კულ სა ქა მი ა ნო ბა ში ჩაბ მუ ლი პი რე ბის ემ პი რი უ ლი ცოდ ნის დაგ რო ვე ბა და 
ცალ კე, მდგრა დი გან ვი თა რე ბის თე ო რი უ ლი დე ბუ ლე ბე ბის გან ვი თა რე ბა. მე ტიც, 
ტუ რიზ მი, რო გორც გა მოკ ვე თი ლად კომ პლექ სუ რი მოვ ლე ნა, სხვა დას ხვა სა ბუ ნე-
ბის მეტყ ვე ლო, სო ცი ა ლუ რი და ეკო ნო მი კუ რი მეც ნი ე რე ბე ბის კვლე ვის ობი ექ ტი ა, 
მაგ რამ არ ხდე ბა მი ღე ბუ ლი დარ გობ რი ვი ცოდ ნის ერ თი ან სის ტე მა ში გან ზო გა დე ბა 
და მოვ ლე ნე ბის სის ტე მუ რი გა ა ნა ლი ზე ბა. ეს კი მნიშ ვნე ლო ვა ნია პრობ ლე მე ბის რა-
ცი ო ნა ლუ რი გა დაჭ რის გზე ბის გა მო სავ ლე ნად და დარ გის მდგრა დი გან ვი თა რე ბის 
უზ რუნ ველ სა ყო ფად.

ტრან სდი ციპ ლი ნუ რი მიდ გო მის და ნიშ ნუ ლე ბაა ამ ვა კუ უ მის შევ სე ბა, მეც ნი ე რე-
ბის პრაქ ტი კას თან უფ რო მჭიდ რო და კავ ში რე ბით და მრა ვა ლას პექ ტი ა ნი პრობ ლე-
მე ბის სხვა დას ხვა პო ზი ცი ი დან ერ თი ა ნი და კომ პლექ სუ რი შეს წავ ლით [16, გვ.4].

ტრან სდი ციპ ლი ნუ რი მიდ გო მის გან სხვა ვე ბა სხვა მიდ გო მე ბი სა გან ვლინ დე ბა 
ავ სტრი ე ლი მეც ნი ე რე ბის ქვე მოთ მოყ ვა ნილ გან მარ ტე ბებ ში [16]: 
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იოსებ ხელაშვილი

მო ნოდის ციპ ლი ნუ რი (ა ნუ ინ ტრა დის ციპ ლი ნუ რი) მიდ გო მა - გუ ლიხ მობს შეს-
წავ ლას ერ თი კონ კრე ტუ ლი მეც ნი ე რე ბის პო ზი ცი ი დან;

მულ ტი დის ციპ ლი ნუ რი მიდ გო მა ნიშ ნავს ერ თი თე მის შეს წავ ლას მეც ნი ე რე ბის 
გან სხვა ვე ბუ ლი დარ გე ბის პო ზი ცი ე ბი დან, მი ღე ბუ ლი შე დე გე ბის სინ თე ზის გა რე შე; 

ინ ტერ დის ციპ ლი ნუ რი მიდ გო მა ით ვა ლის წი ნებს კომ პლექ სუ რი პრობ ლე მის 
შეს წავ ლას მეც ნი ე რე ბის სხვად სხვა დარ გის პო ზი ცი ე ბი დან, მი ღე ბუ ლი შე დე გე ბის 
სინ თე ზით. ამ მიდ გო მას შე იძ ლე ბა ეწო დოს: ~ მეც ნი ე რე ბა - სა ზო გა დო ე ბის თვის~;

ტრან სდის ციპ ლი ნუ რი მიდ გო მა გუ ლის ხმობს კომ პლექ სუ რი პრობ ლე მის შეს-
წავ ლას მეც ნი ე რე ბის სხვა დას ხვა დარ გის პო ზი ცი ე ბი დან და, რაც მთა ვა რი ა, ამ 
პრობ ლე მას თან და კავ ში რე ბით პრაქ ტი კუ ლი ცოდ ნის შერ წყმას თე ო რი ულ ცოდ ნას-
თან. ეს უკა ნას კნე ლი შე იძ ლე ბა გა აჩ ნდეს და გა აჩ ნი ათ ად გი ლობ რივ მო სახ ლე ო-
ბას, ორ გა ნი ზა ცი ებს და კომ პა ნი ებს, მეც ნი ე რებს, რომ ლებ საც აქვთ კავ ში რი გა-
მო საკ ვლევ პრობ ლე მებ თან. ასეთ მა მიდ გო მამ და იმ კვიდ რა სა ხე ლი - `მეც ნი ე რე ბა 
სა ზო გა დო ე ბას თან ერ თად~. იგი ვე ავ ტო რე ბი, აღ ნიშ ნა ვენ, ცოდ ნის შემ დეგ კა ტე-
გო რი ებს: მეც ნი ე რუ ლი (science-episteme); პრაქტიკული (life-world action - praxis); 
ტექნოლოგიური (production - poiêsis); და გონივრული (prudence - phronêsis). [15]. 
გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი ა, რომ ტრან სდის ციპ ლი ნუ რი მიდ გო მა არ ნიშ ნავს სხვა დას-
ხვა მეც ნი ე რე ბის მე თო დე ბი სა და მიდ გო მე ბის კრე ბულს, იგი უნ და გან ვი თარ დეს 
სპე ცი ა ლუ რი პა რა დიგ მე ბის შე მუ შა ვე ბის გზით [15, გვ. 7].

ტრან სდის ციპ ლი ნურ კვლე ვებ ში ექ სპერ ტე ბი, რო გორც წე სი, გა მო ყო ფენ 3 ძი-
რი თად ფა ზას [15, გვ.6,19]: 

1. პრობ ლე მის იდენ ტი ფი ცი რე ბა და სტრუქ ტუ რი ზე ბა (Problem Identifi cation 
and Structuring); 

2. პრობლემის ანალიზი და გამოკვლევა (Problem Analysis);
3. შედეგების მიღება (Bringing Results to Fruition). 
მა თი დე ტა ლი ზა ცია და მო დი ფი კა ცია და მო კი დე ბუ ლია კონ კრე ტულ კვლე ვა-

ზე.
ტრან სდის ციპ ლი ნუ რი კვლე ვის ტი პუ რი ამო ცა ნე ბი ა:
- პრობ ლე მის კომ პლექ სუ რო ბის გა მოვ ლე ნა;
- პრობ ლე მის პრაქ ტი კულ და მეც ნი ე რულ აღ ქმას შო რის გან სხვა ვე ბის გათ-

ვა ლის წი ნე ბა;
- აბ სტრაქ ტუ ლი ცოდ ნის და კავ ში რე ბა პრობ ლე მის კონ კრე ტულ ცოდ ნას-

თან;
- იმ ცოდ ნი სა და პრაქ ტი კუ ლი ქმე დე ბე ბის გა მოვ ლე ნა, რომ ლე ბიც ხელს შე-

უწყ ობს სა ერ თო ინ ტე რე სებ ში შე მა ვა ლი შე დე გის მი ღე ბას. ასეთ შე დეგს და ერ ქვა 
~სა ერ თო პრო დუქ ტი~, ხო ლო მის მი სა ღე ბად სა ჭი რო თე ო რი ულ და პრაქ ტი კუ ლი 
ცოდ ნის ერ თო ბას - `მიზ ნობ რი ვი ცოდ ნა~ [15, გვ. 4-5, 19, 428, 430; 16].
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მდგრა დი გან ვი თა რე ბის ტრან სდის ციპ ლი ნუ რი პრობ ლე მე ბი 
სა ქარ თვე ლოს რე გი ო ნე ბის მა გა ლით ზე

სა ქარ თვე ლო ში ტრან ს-დის ციპ ლი ნუ რი პრობ ლე მე ბის მა გა ლი თე ბის გა მო სავ-
ლე ნად, ვი ხელ მძღვა ნე ლეთ ზე მო თაღ წე რი ლი მიდ გო მე ბით. კერ ძოდ, აქ ცენ ტი გა-
კეთ და კომ პლექ სუ რი პრობ ლე მე ბის შე მად გე ნე ლი კომ პო ნენ ტე ბის ურ თი ერ თკავ-
ში რის გა მოვ ლე ნა ზე და არა მა თი ცალ კე უ ლი ას პექ ტე ბის სიღ რმი სე ულ ანა ლიზ ზე. 
რო გორც აღი ნიშ ნა, ტრან სდის ციპ ლი ნუ რი კვლე ვის პირ ველ ფა ზას წარ მო ად გენს ამ 
სა ხის პრობ ლე მე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბა. ქვე მოთ გა ნი ხი ლე ბა ამ კუთხ ით გა მო ყო ფი-
ლი სა ვა რა უ დო პრობ ლე მე ბი სა ქარ თვე ლოს სხვა დას ხვა რე გი ონ ში.

შა ვიზღ ვის პი რა რე გი ო ნი. სა ქარ თვე ლოს გა აჩ ნია 310 კმ-ი ა ნი ზღვის სა ნა პი-
რო, 4-5 თვი ა ნი სა ბა ნაო სე ზო ნით. მის ცალ კე ულ მო ნაკ ვეთ ში, ტუ რიზ მის გან ვი თა-
რე ბის ტენ დენ ცი ე ბი შე ი ცავს კომ პლექ სუ რი ხა სი ა თის რის კებს. ქვე მოთ აღ ვნიშ ნავთ 
იმ თა ვი სე ბუ რე ბებს და პრობ ლე მებს, რო მელ თა ფორ მი რე ბა ში გან სა კუთ რე ბულ 
როლს ას რუ ლებს ად გი ლობ რი ვი ბუ ნებ რი ვი თუ სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი თა ვი-
სე ბუ რე ბე ბი. 

მთის ფერ დო ბე ბის სი ახ ლო ვე სა ნა პი როს თან აჭა რის და აფ ხა ზე თის მო ნაკ ვე-
თებ ში, დიდ უპი რა ტე სო ბას ანი ჭებს ად გი ლობ რივ ბუ ნე ბას ხე დე ბის მიმ ზიდ ვე ლო-
ბის მხრივ. ამას თან, ზღვას თან ახ ლოს მდე ბა რე, მკვეთ რად დახ რი ლი ფერ დო ბე ბი 
ზრდი ან ჩამ დი ნა რე წყლე ბის ენერ გი ას და მთი ა ნი და სახ ლე ბე ბი დან ნარ ჩე ნი მა სა-
ლე ბის ჩა მო ზიდ ვის ინ ტენ სი ვო ბას. ტუ რიზ მზე ზე გავ ლე ნის თვალ საზ რი სით ეს მა-
სა ლა სულ ცო ტა სამ კა ტე გო რი ად შე იძ ლე ბა და ი ყოს: 

ა) მთი ა ნი სოფ ლე ბის კო მუ ნა ლუ რი და სა მე ურ ნეო ნარ ჩე ნე ბი, რაც იყ რე ბა და 
ის ხმე ბა მდი ნა რე ებ ში, ქმნის პრობ ლე მებს სა ნა პი რო კუ რორ ტე ბი სათ ვის. ბუ ნებ რი-
ვი ა, რომ ამ მა სა ლის ერ თი ნა წი ლი ხვდე ბა ზღვის რეკ რე ა ცი ულ წყლე ბის ზო ნა ში და 
პლა ჟებ ზე. მთი ან სოფ ლებ ში, კო მუ ნა ლუ რი ნარ ჩე ნე ბის ად გი ლი დან გა ტა ნას, გა და-
მუ შა ვე ბას ან შე სა ბა მი სი ინ ფრას ტუქ ტუ რის მოწყ ო ბას არ თუ ლებს და აძ ვი რებს ამ 
და სახ ლე ბე ბის მდე ბა რე ო ბა და გა ფან ტუ ლო ბა ძნე ლად მი საღ წევ ად გი ლებ ში. და-
ბინ ძუ რე ბის ამ წყა როს ემა ტე ბა, სა ნი ტა რუ ლი თვალ საზ რი სით მო უწყ ო ბე ლი ტუ-
რის ტთა გან თავ სე ბის სა შუ ა ლე ბე ბი, დამ სვნე ბელ თა კვე ბის და სხვა მომ სა ხუ რე ბის 
მრა ვალ რიცხ ო ვა ნი ობი ექ ტე ბი, ასე ვე თა ვად ტუ რის ტე ბის მი ერ და ტო ვე ბუ ლი ნარ-
ჩე ნე ბი. შე დე გად, და ბინ ძუ რე ბა გან სა კუთ რე ბით მა ტუ ლობს ივ ნის -სექ ტემ ბრის სა-
კუ რორ ტო სე ზო ნის პე რი ოდ ში, რაც პე რი ო დუ ლად ეპი დე მი ე ბის გა მოვ ლე ნებ ში გა-
და დის. კვლე ვებ მა აჩ ვე ნეს, რომ სწო რედ აჭა რა ში შე იმ ჩნე ვა ნაწ ლა ვუ რი და ა ვა დე ბე-
ბის გან სა კუთ რე ბუ ლად ხში რი შემ თხვე ე ვი ქვეყ ნის სხვა რე გი ო ნებ თან შე და რე ბით. 
მა გა ლი თად, 2014 წელს აქ და ფიქ სირ და 2620 შემ თხვე ვა, აქე დან 55-60% მო დის 
ივ ნის -სექ ტემ ბრის ტუ რის ტულ სე ზონ ზე. შე და რე ბი სათ ვის, მე ო რე ად გილ ზეა იმე-
რე თის რე გი ო ნი სულ 900-მდე შემ თხვე ვით [4, გვ.55]. ამ რი გად, ად გი ლობ რი ვი მო-
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სახ ლე ო ბა და ინ ტე რე სე ბუ ლია ტუ რიზ მის ინ დუს ტრი ის ზრდით, თუმ ცა, არ სე ბულ 
ვი თა რე ბა ში, იგი პა რა ლე ლუ რად გაზ რდის აღ ნიშ ნულ რის კებს და პრობ ლე მებს, 
რა მაც შე საძ ლოა სა კუთ რივ დარ გზე მო ახ დი ნოს უარ ყო ფი თი ზე გავ ლე ნა `ი მი ჯის~ 
გა უ რე სე ბით, ტუ რის ტთა ნა კა დე ბის მო უ ლოდ ნე ლი შემ ცი რე ბით, პლა ჟე ბის და ნაგ-
ვი ა ნე ბით.

ბ) მდი ნა რე ე ბის მი ერ შე სარ თა ვამ დე მო ტა ნი ლი ნა შა ლი მა სა ლა, რო მე ლიც აბა-
ლან სებს ზღვის ტალ ღე ბის და დი ნე ბე ბის მი ერ სა ნა პი რო დან გა რეცხ ილ ქვი შა- ქვას 
(ა ნუ აბ რა ზი ის პო ცესს). ბუ ნებ რი ვი ა, რომ ერ თ-ერ თი პრო ცე სის ინ ტენ სი ვო ბის ცვა-
ლე ბა დო ბა იწ ვევს ზღვის სა ნა პი როს კონ ფი გუ რა ცი ის შეც ვლას. ექ სპერ ტებ მა შე ის-
წავ ლეს, რომ მე-XX სა უ კუ ნის და საწყ ი სამ დე აჭა რის სა ნა პი რო ზო ლის მდი ნა რე ებს 
იმა ზე მე ტი მყა რი მა სა ლა ჩა მო ქონ და, ვიდ რე ეს სა ჭი რო იყო ნა პი რის დი ნა მი კუ რი 
წო ნას წო რო ბის შე სა ნარ ჩუ ნებ ლად. ამის შე დე გად, სა ნა პი როს თით ქმის მთელ ზოლ-
ში გან ვი თა რე ბუ ლი იყო სა შუ ა ლოდ 20-40 მეტ რის, ზოგ მო ნაკ ვე თებ ზე კი 40-60 
მეტ რის სი გა ნის პლა ჟე ბი [8, გვ 70]. პლა ჟე ბის მა ტე ბამ ხე ლი შე უწყო ტუ რიზ მის 
სწრაფ გან ვი თა რე ბას. შემ დგომ ში, დამ ცა ვი დამ ბე ბის, ნავ სად გუ რის, ინერ ტუ ლი 
მა სა ლის ქარ ხნე ბის და ჰიდ რო ტექ ნი კუ რი ნა გე ბო ბე ბის მშე ნებ ლო ბამ შეც ვა ლა სა-
ნა პი რო ზო ლის კონ ფი გუ რა ცი ა. ამის შე დე გად, ბევრ სა კუ რორ ტო და რეკ რე ა ცი ულ 
ზო ნას შე ექ მნა პრობ ლე მე ბი პლა ჟე ბის შემ ცი რე ბის, გაქ რო ბის და კო მუ ნი კა ცი ე ბის 
და ზი ა ნე ბის გა მო [8, გვ 70]. მიდ გო მა რა დი კა ლუ რად შე იც ვა ლა 1982-91 წლებ ში. 
ამ დროს `...შეტანილ იქ ნა დი დი რა ო დე ნო ბის ინერ ტუ ლი მა სა ლა, რა მაც პლა ჟე-
ბის ფარ თო ბი 54 ჰა -ით გა ზარ და [8, გვ 70]. 1992 წლი დან 2007 წლამ დე ნა პირ-
დამ ცა ვი სა მუ შა ო ე ბი შეწყ და რთუ ლი ეკო ნო მი კუ რი პი რო ბე ბის გა მო და მე რე ისევ 
გა ნახ ლდა [8, გვ. 70-71]. იმავ დრო უ ლად, გა აქ ტი ურ და პლა ჟე ბის გა მო რეცხ ვის 
პრო ცე სე ბიც. ამის ერ თი მთა ვა რი მი ზე ზია მდ. ჭო რო ხის ზე და წელ ში თურ ქე თის 
კაშ ხლე ბის მშე ნებ ლო ბა. ეს მდი ნა რე სა ნა პი რო ზო ლის მა საზ რდო ე ბე ლი უმ თავ რე-
სი წყა როა და ეხ ლა პრაქ ტი კუ ლად შეწყ და ნა პი რე ბის კვე ბა მყა რი ნა ტა ნით. მე ო რე 
მი ზე ზი ა, ტალ ღე ბის ბუ ნებ რი ვი გა აქ ტი უ რე ბა გლო ბა ლუ რი დათ ბო ბის შე დე გად [8, 
გვ 69-71]. ექ სპერ ტე ბის გან ცხა დე ბით, ბო ლო წლებ ში წა რეცხ ი ლი სა ნა პი რო ხმე-
ლე თის ფარ თობ მა რამ დე ნი მე ასე ულ ჰა-ს გა და ა ჭარ ბა და აჭა რის სა ნა პი რო ზო ნის 
გან ვი თა რე ბის თა ნა მედ რო ვე მორ ფო დი ნა მი კა შე ფა სე ბუ ლი ა, რო გორც სტი ქი უ რი 
უბე დუ რე ბის მა ღა ლი რის კის შემ ცვე ლი ზო ნა. [4, გვ 6-7]. ამას თან, აჭა რა დღემ დე 
წარ მო ად გნეს ტუ რიზ მის აქ ტი უ რი გან ვი თა რე ბის რე გი ონს, შე სა ბა მი სი ინ ვეს ტი ცი-
ე ბით, შე მო სავ ლე ბით, ინ ფრას ტრუქ ტუ რის გან ვი თა რე ბით და სა მუ შაო ად გი ლე ბის 
შექ მნით. ამი ტომ, პლა ჟე ბის აღ დგე ნას, ერ თი მხრივ, დი დი სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ-
რი მნიშ ვნე ლო ბა ენი ჭე ბა. მე ო რე მხრივ კი, ასე თი აღ დგე ნი თი ღო ნის ძი ე ბე ბი დიდ 
ხარ ჯებ თან არის და კავ შრე ბუ ლი. მა გა ლი თად, ბა თუ მის სამ ხრე თის, მოკ ლე, 1,8 
კმ-ი ა ნი ზო ნის გა მაგ რე ბი თი სა მუ შა ო ე ბის პრო ექ ტი მო ითხ ოვს 12 მლნ ევ როს [5]. 
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შე და რე ბის თვის აღ ვნიშ ნავთ, რომ ეს ოდე ნო ბა აჭა რის ბი უ ჯე ტის 16%-ს შედ გენს. 
შე დე გად ვი ღებთ კონ ფლიქ ტურ ვი თა რე ბას ერ თმა ნეთ თან და კავ ში რე ბულ ბუ ნებ-
რივ და სო ცი ა ლურ და ეკო ნო მი კუ რი პრო ცე სებს შო რის. 

გ) შხამ -ქი მი კა ტე ბი, ნიტ რა ტე ბი და ფოს ფა ტე ბი, რომ ლე ბიც გა მო ი ყე ნე ბა ად-
გი ლობ რივ სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა ში. მა თი ნარ ჩე ნე ბი მდი ნა რეს ჩა მო აქვს ზღვის სა ნა-
პი რო ზო ნის რეკ რე ა ცი ულ წყლებ ში, გან სა კუთ რე ბით შე სარ თა ვებ ში და მე რე ზღვის 
დი ნე ბებს გა და აქვთ სა ნა პი როს სხვა მო ნაკ ვე თებ ზე. აღ ნიშ ნუ ლი ქი მი კა ტე ბი აფუ-
ჭებს რეკ რე ა ცი უ ლი წყლის ხა რისხს და ხელს უწყ ობს წყლის ევ ტრო ფი კა ცი ას (ი გი ვე 
ჰი პერ ტრო ფი ზა ცი ა), რაც ნიშ ნავს წყლის ზედ მე ტად გა ჯე რე ბას ბი ო გე ნუ რი ელე-
მენ ტე ბით და ბი ო ლო გი უ რი ფუნ ქცი ე ბის გა აქ ტი უ რე ბას. ამ პრო ცესს წყლე ბის `და-
ბე რე ბას~ ან `და ჭა ო ბე ბას~ უწო დე ბენ. ის აფუ ჭებს რეკ რე ა ცი უ ლი წყლის ხა რისხს. 
მარ თა ლი ა, შა ვი ზღვის დი ნე ბე ბი სა და ფსკე რის რე ლი ე ფის გა მო, ეს პრობ ლე მა ამ 
ეტაპ ზე ნაკ ლე ბად არის მო სა ლოდ ნე ლი, მაგ რამ არ გა მო ი რიცხ ე ბა და ბინ ძუ რე ბის 
შემ დგო მი ზრდის შე დე გად. სპე ცი ა ლის ტე ბის გა მოკ ვლე ვით, 1970-ი ან და 1990-ი ან 
წლებს შო რის პე რი ოდ ში ად გი ლი ჰქონ და ნიტ რა ტის კონ ცენ ტრა ცი ის მაქ სი მუ მის 
ორ -სამ ჯერ ზრდას. იმა ვე პე რი ოდ ში შვიდ ჯერ არის გაზ რდი ლი ფოს ფა ტის კონ ცენ-
ტრა ცია ჩრდი ლო- და სავ ლეთ შელ ფზე [8, გვ. 72]. ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბა ხელს 
უწყ ობს ად გი ლობ რი ვი სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის გან ვი თა რე ბას, რო მე ლიც მჭიდ როდ 
არის და კავ ში რე ბუ ლი კვე ბის პორ დუქ ტე ბით მო მა რა გე ბას თან, ხო ლო ეს უკა ნას-
კნე ლი ტუ რის ტუ ლი მოთხ ოვ ნე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბას თან. ქვეყ ნი სათ ვის მნიშ ვნე ლო-
ვა ნი ა, რომ ტუ რის ტთა და ტუ რის ტე ბის მომ სა ხუ რე კვე ბის ობი ექ ტე ბი მა რაგ დე-
ბო დეს ად გი ლობ რი ვი ნა წარ მით. ეს შე ამ ცი რებს ტუ რიზ მი დან მი ღე ბუ ლი შე მო სავ-
ლე ბის გა დი ნე ბას იმ პორ ტზე და გაზ რდის და საქ მე ბას. ამ რი გად, ისევ ვლინ დე ბა 
ეკო ლო გი უ რი და სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი პრო ცე სე ბის წი ნა აღ მდე გობ რი ვი კავ-
ში რე ბი. 

მთი ა ნი რე გი ო ნე ბი, სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო რი ის 54% უკა ვია მთი ან რე ლი-
ეფს, ხო ლო და ცულ ტე რი ტო რი ებს ქვეყ ნის სა ერ თო ფარ თო ბის 8,62%. ზო გა დად 
მთი ან რე გი ო ნებს ახა სი ა თებს პრობ ლე მის წარ მოქ მნის გან სა კუთ რე ბუ ლად მა ღა ლი 
რის კი. ეს რის კე ბი შე საძ ლოა გა მოწ ვე უ ლი იყოს ეკო ნო მი კუ რი საქ მი ა ნო ბის, მათ 
შო რის ტუ რიზ მის, გან ვი თა რე ბით ან თვით, გან ვი თა რე ბუ ლი ეკო ნო მი კუ რი საქ მი-
ა ნო ბა მო ექ ცეს ბუ ნებ რი ვი კა ტაკ ლიზ მე ბის ზე მოქ მე დე ბის ქვეშ. ასე თი რის კის მა-
ტა რე ბე ლი ბუ ნებ რი ვი პრო ცე სე ბი და მოვ ლე ნე ბი ა: ერო ზი ა, ღვარ ცო ფი, მეწყ ე რი, 
ზვა ვი, მი წის ძვრე ბი, წყალ დი დო ბე ბი და სხვა. 

მა ღალ მთი ა ნი რე ლი ე ფის სპე ცი ფი კა. სა ქარ თვე ლოს მა ღალ მთი ან რე გი ო ნებ-
ში (მა გა ლი თად ტუ რის ტუ ლად მნიშ ვნე ლო ვან მდ.ა რაგ ვის შუა და ზე მო ნა წილ ში, 
მეს ტი ის რა ი ონ ში) ხში რია მდი ნა რე ე ბი ის მი ერ ფორ მი რე ბუ ლი მკვეთ რად დახ რი-
ლი ფერ დო ბე ბი, რომ ლებ საც ~V~-სე ბურ ხე ო ბებს უწო დე ბენ. გან სხვა ვე ბით, მა გა-
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ლი თად, ალ პე ბის მთე ბი სა გან, სა დაც ხში რი ა, მყინ ვა რე ბის მი ერ გა მო მუ შა ვე ბუ ლი, 
ბრტყელ -ძი რი ა ნი ტრო გე ბი, ე.წ. ~U~-სე ბუ რი ხე ო ბე ბი. ვიწ რო ხე ო ბე ბი ზღუ დავს 
ტუ რის ტუ ლი ობი ექ ტე ბის (სას ტუმ რო ე ბის, რეს ტორ ნე ბის, ბა რე ბის და ა.შ.) გა ნა-
შე ნი ა ნე ბის სივ რცეს, აშო რებს და შე სა ბა მი სად აძ ვი რებს ტუ რის ტუ ლი არე ა ლე ბის 
მომ სა ხუ რე და მომ მა რა გე ბე ლი ობი ექ ტე ბის გან ლა გე ბას (კლას ტე რის სივ რცობ რივ 
მოწყ ო ბას), მათ შო რის და საქ მე ბულ პირ თა საცხ ოვ რე ბელ ად გი ლებს. დახ რი ლი 
ფერ დო ბე ბი ზრდის ეკო ლო გი ურ რის კებს და უფ რო მგრძნო ბი ა რეს ხდის სტი ქი უ რი 
მოვ ლე ნე ბის მი მართ. კვლე ვებ მა გა მო ავ ლი ნა, რომ `90-ი ა ნი წლე ბი დან მო ყო ლე ბუ-
ლი პრო ცე სე ბის სა შუ ა ლო ფონს ზე მოთ გა აქ ტი უ რე ბა აღი ნიშ ნე ბა თით ქმის ყო ველ 
წელს, ხო ლო მა თი ექ სტრე მა ლუ რი გა მოვ ლი ნე ბის ინ ტერ ვა ლე ბი მნიშ ვნე ლოვ ნად 
არის შემ ცი რე ბუ ლი. აღ ნიშ ნუ ლი პრო ცე სე ბის უარ ყო ფი თი მოქ მე დე ბის არე ალ ში 
ექ ცე ვა სულ ახა ლი და ახა ლი ტე რი ტო რი ე ბი, და სახ ლე ბუ ლი პუნ ქტე ბი, სა ინ ჟინ-
რო- სა მე ურ ნეო ობი ექ ტე ბი და სხვ.~ [6, გვ 44]. მა გა ლი თის თვის აღ ვნიშ ნავთ ხუ ლოს 
ხე ო ბა ში ჰიდ რო ტექ ნი კუ რი ნა გე ბო ბე ბის მშე ნებ ლო ბის ზე გავ ლე ნას გა რე მო ზე. ამ 
მშე ნებ ლო ბამ გა მო იწ ვია გრუნ ტის წყლე ბის რე ჟი მის შეც ვლა, რის შე დე გად, ად გი-
ლობ რივ მო სახ ლე ო ბას შე უწყ დათ და მნიშ ვნე ლოვ ნად შე უმ ცირ დათ წყა როს წყლე-
ბი, რომ ლებ საც იყე ნებ დნენ რო გორც, პი რა დი მოხ მა რე ბის თვის ასე ვე, სარ წყა ვად. 
ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბის გან ცხა დე ბით, დარ ჩე ნი ლი წყა რო ე ბი ნაკ ლე ბა დაა 
გა მო სა დე გი და სა ლე ვად. ამას გარ და, ცალ კე ულ უბ ნებ ში გა მო ი ფი ტა ნი ა და გი, 
გა მეჩხ ერ და მცე ნა რე უ ლი სა ფა რი, შემ ცირ და მო სავ ლი ა ნო ბა, ხე ლი შე ეწყო მეწყ-
ე რე ბის გან ვი თა რე ბას, ხო ლო გახ ში რე ბულ მა მეწყ ე რებ მა და ა ზი ა ნეს რა მო დე ნი მე 
საცხ ოვ რე ბე ლი სახ ლი, რაც ბევ რი მო სახ ლი სათ ვის წარ მო ად გენს მა მა- პა პი სე ულ 
კულ ტუ რულ ღი რე ბუ ლე ბას. ბუ ნებ რი ვი ა, ყვე ლა ფე რი ეს არ არის მარ ტო გვი რა ბის 
მშე ნებ ლო ბით გა მოწ ვე უ ლი, მაგ რამ მი სი რო ლი ამ მო სახ ლე ო ბის მი ერ გან ცხა დე-
ბუ ლი პრობ ლე მე ბის გან ვი თა რე ბა ში უდა ვო ა. ეს იმი თაც დას ტურ დე ბა, რომ კომ-
პა ნი ამ და მთავ რო ბამ ად გი ლობ რივ მო სახ ლე ო ბას გარ კვე უ ლი კომ პენ სა ცია გა და-
უ ხა დეს [9]. ზო გა დად, ქვეყ ნის მთი ან რე გი ო ნებ ში რთუ ლი სა მე ურ ნეო პი რო ბე ბის 
გა მო ძა ხი ლია მთე ლი რი გი სა კა ნონ მდებ ლო და ეკო ნო მი კუ რი შე ღა ვა თე ბის და წე-
სე ბა და სა ხელ მწი ფოს მი ერ მთი ან რე გი ო ნებ ში გზე ბის გაყ ვა ნის და გა ფარ თო ვე-
ბის ამ ბი ცი უ რი გეგ მე ბის მი ღე ბა. ამ რი გად, ვლინ და პრო ცე სე ბი, რომ ლე ბიც ქმნი ან 
ხელ საყ რელ პი რო ბებს ეკო ნო მი კის და ბიზ ნე სის გა აქ ტი უ რე ბი სათ ვის, რაც თა ვის 
მხრივ შე ი ცავს კომ პლექ სუ რი პრობ ლე მე ბის გა მოვ ლე ნის რის კებ საც. ეს უკა ნას კნე-
ლი ზრდის კვლე ვე ბის გაგ რძე ლე ბის აქ ტუ ა ლო ბას, მათ შო რის მდგრა დი გან ვი ა თა-
რე ბის კუთხ ით.

მთი ა ნი ტე რი ტო რი ე ბის ეკო ლო გი უ რი პრობ ლე მე ბი, ხში რად გან პი რო ბე ბუ ლია 
სხვა სა ხის სო ცი ა ლუ რი და ეკო ნო მი კუ რი ფაქ ტო რე ბი თაც. ერ თი ასე თი გავ რცე-
ლე ბუ ლი პრობ ლე მაა ტყის უკა ნო ნო გა ჩეხ ვა, რო მე ლიც ხდე ბა ზამ თარ ში სახ ლე ბის 
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გათ ბო ბის, ასე ვე შე შის გა ყიდ ვის მიზ ნით. ამის ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი მი ზე ზია მთის 
რე გი ო ნებ ში ეკო ნო მი კუ რი საქ მი ა ნო ბის შეზღ უ დუ ლი არ ჩე ვა ნი. სხვა მი ზე ზებს შო-
რის აღ სა ნიშ ნა ვია გარ კვე უ ლი ობი ექ ტე ბის მშე ნებ ლო ბა, მათ შო რის ტუ რის ტუ ლი 
ან ტუ რიზ მის მომ სა ხუ რე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი ნა გე ბო ბე ბის, სათხ ი ლა მუ რო 
ტრა სე ბის მოწყ ო ბა და სხვა. ეს მშე ნებ ლო ბა ზოგ ჯერ ვრცელ დე ბა სა ძობ რე ბის ტე-
რი ტო რი ა ზე, რაც შე საძ ლოა ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბის თვის უფ რო მნიშ ვნე ლო-
ვან რე სურს წარ მო ად გენ დეს ვიდ რე მოკ ლე ვა დი ა ნი ტუ რიზ მი. სწო რედ ამ პრობ-
ლე მამ იჩი ნა თა ვი, მა გა ლი თად, აჭა რის მთი ან სო ფელ ში - გო მარ დულ ში. ამას თან, 
ტუ რიზ მმა, მი სი რა ცი ო ნა ლუ რი გან ვი თა რე ბის პი რო ბებ ში, შე იძ ლე ბა შე ას რუ ლოს 
არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის გა დაჭ რის ფუნ ქცი ა, სა მუ შაო ად გი ლე ბის და ალ ტერ ნა-
ტი უ ლი შე მო სავ ლე ბის შექ მნით. ტუ რიზ მის თა ვი სე ბუ რე ბაა ის, რომ მი სი გან ვი თა-
რე ბის თვის ხში რად გა მო ი ყე ნე ბა ისე თი რე სურ სე ბი, რაც არ მო იხ მა რე ბა ეკო ნო მი-
კის სხვა დარ გებ ში. იგუ ლის ხმე ბა მთის მწვერ ვა ლე ბი, ე.წ. `სა თავ გა და სავ ლო ბი-
ლი კე ბი~, ხე დე ბი და პე ი ზა ჟე ბი, კულ ტუ რულ -ის ტო რი უ ლი ძეგ ლე ბი, ად გი ლობ რი ვი 
კულ ტუ რუ ლი ტრა დი ცი ე ბი. 

კლი მა ტის ცვლი ლე ბის, ანუ გლო ბა ლუ რი დათ ბო ბის ზე გავ ლე ნა მთი ან რე გი-
ო ნებ ზე ვლინ დე ბა ზვა ვე ბის, ერო ზი ე ბის, მეწყ ე რე ბის, ღვარ ცო ფე ბის, წყალ დი დო-
ბე ბის, ტყე ე ბის თვი თა ა ლე ბის და სხვა სტი ქი უ რი მოვ ლე ნე ბის კი დევ უფ რო გა აქ-
ტი უ რე ბა ში. ექ სპერ ტე ბის აზ რით `სტი ქი უ რი კა ტას ტრო ფუ ლი პრო ცე სე ბის გან-
ვი თა რე ბის მას შტა ბით, დრო ში გან მე ო რე ბა დო ბი თა და მი ყე ნე ბუ ლი ეკო ნო მი კუ რი 
ზა რა ლის მი ხედ ვით, სა ქარ თვე ლო მსოფ ლი ოს მთი ან მხა რე თა ურ თუ ლეს რე გი ონს 
წარ მო ად გენს~ მა თი ვე დას კვნით `...გა მოწ ვე უ ლი უარ ყო ფი თი სო ცი ა ლურ -ე კო ნო-
მი კუ რი და გე ო ე კო ლო გი უ რი შე დე გე ბი მე ურ ნე ო ბის ყვე ლა სფე როს მო ი ცავს~ [3, 
გვ 28-29].

სტი ქი უ რი მოვ ლე ნე ბის რის კე ბი შე და რე ბით მა ღა ლია სვა ნეთ ში, ყაზ ბე გის რა ი-
ონ ში, მთი ან აჭა რა ში, სა დაც ვი თარ დე ბა ახა ლი სა კუ რორ ტო ინ ფრას ტრუქ ტუ რა და 
ფარ თოვ დე ბა ტუ რის ტთა აქ ტი ვო ბა. (შე და რე ბი სათ ვის აღ ვნიშ ნავთ, რომ ამ მხრივ 
პრაქ ტი კუ ლად ურის კო ად გი ლის მა გა ლი თია კუ რორ ტი ბა კუ რი ა ნი). ბიზ ნეს ზე ზე-
გავ ლე ნის თვალ საზ რი სით, სტი ქი უ რი მოვ ლე ნე ბის ტი პუ რი შე დე გე ბია გზის ჩა ხერ-
გვა, შე ნო ბე ბის და ზი ა ნე ბა, ინ ფრას ტუქ ტუ რის მწყობ რი დან გა მოს ვლა. მა გა ლი თი-
სათ ვის აღ ვნიშ ნავთ ტუ რის ტთა მოთხ ოვ ნე ბის ზრდის შე დე გად სა კალ მა ხე მე ურ ნე-
ო ბის პო პუ ლა რი ზა ცი ას გა სულ წელს. ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბა აქ ტი უ რად ჩა ე ბა 
ამ ბიზ ნეს ში, მათ შო რის სა ხელ მწი ფო პროგ რა მე ბის ხელ შეწყ ო ბით. მაგ რამ, მა ლე 
ბევ რი მე წარ მე გა კოტ რდა ან მი ა ტო ვა ეს საქ მი ა ნო ბა. ად გი ლობ რი ვი ექ სპერ ტე ბი სა 
და თა ვად მე წარ მე ე ბის გან ცხა დე ბით, მი ზეზ თა შო რის, ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლოვ ნი იყი 
გახ ში რე ბუ ლი წვი მა და წყალ დი დო ბე ბი. ერ თი მხრივ, არა სა თა ნა დოდ აღ ჭურ ვი ლი 
მე ურ ნე ო ბე ბი ად ვი ლად ზი ან დე ბო და ამ ბუ ნებ რი ვი მოვ ლე ნე ბით. მე ო რე მხრივ, მე-
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წარ მე ე ბი არ ან ვერ იღებ დნენ საკ მა რი სი რა ო დე ნო ბის სეს ხებს მე ურ ნე ო ბის უკეთ 
მოწყ ო ბის თვის და არ ან ვერ აზღ ვევ დნენ თა ვი ანთ ბიზ ნესს. ამის მი ზე ზი არის კერ-
ძო ბან კე ბი სა და სა დაზღ ვეო კომ პა ნი ე ბის ნაკ ლე ბი და ინ ტე რე სე ბა მა ღა ლი რის კის 
შემ ცვე ლი ბიზ ნე სით ან მა თი მომ სა ხუ რე ბის სიძ ვი რე. შე დე გად, 2017 წყლის და-
საწყ ის ში არ სე ბუ ლი 64 ფერ მი დან, 7 თვე ში შე მორ ჩა სულ 24. ამას თან, ტუ რის ტთა 
მზარ დი მოთხ ოვ ნე ბის და საკ მა ყო ფი ლებ ლად იზ რდე ბა ამ პრო დუქ ტის იმ პორ ტი 
[9]. ამის სა პი რის პი როდ, ად გი ლობ რი ვი პი რო ბე ბის და დე ბით მხა რეთ, მნიშ ვნე-
ლო ვა ნია აღი ნიშ ნოს, რომ მთელ სა ქარ თვე ლო ში თით ქმის არ არ სე ბობს ტყე ე ბის 
თვი თა ა ლე ბის პი რო ბე ბი, გან სხვა ვე ბით, მა გა ლი თად, ხმელ თა შუ აზღ ვის პი რა რე გი-
ო ნის გან ან კა ლი ფორ ნი ის მთის ტყე ე ბის ზო ნის გან, სა დაც ჰა ე რის ტემ პე რა ტუ რის 
მაქ სი მუ მი ემ თხვე ვა წლის ყვე ლა ზე მშრალ პე რი ოდს. ამ ვი თა რე ბა ში ხში რია ტყე ე-
ბის თვი თა ა ლე ბა).

და ცუ ლი ტე რი ტო რი ე ბის პრობ ლე მე ბი. სა ქარ თევ ლო ში დღე ი სათ ვის არის 
14 სა ხელ მწი ფო ნაკ რძა ლი, 11 ეროვ ნუ ლი პარ კი, 19 აღ კვე თი ლი, 41 ბუ ნებ რი ვი 
ძეგ ლი და 2 და ცუ ლი ლან დშაფ ტი [7]. აქ ვლინ დე ბა არა ერ თი ურ თი ერ თდა კავ ში-
რე ბუ ლი ეკო ლო გი უ რი სო ცი ა ლუ რი და ეკო ნო მი კუ რი ხა სი ა თის პრობ ლე მა. სა ქარ-
თვე ლო ში მათ არა აქვთ მი ღე ბუ ლი მწვა ვე ფორ მე ბი, მაგ რამ ტუ რიზ მის შემ დგო მი 
გან ვი თა რე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, არ სე ბუ ლი სირ თუ ლე ე ბი უკ ვე იმ სა ხუ რებს ყუ-
რადღ ე ბას. დღე ი სათ ვის გა მოვ ლე ნილ პრობ ლე მებს შო რის აღი ნიშ ნე ბა (სიმ წვა ვის 
თა ნა მიმ დევ რო ბით): ტყის გა ჩეხ ვა, ძო ვე ბა, ნა დი რო ბა, სხვა სა მარ თლებ ლი ვი დარ-
ღვე ვე ბი, თევ ზა ო ბა და თევ ზა ო ბის წე სე ბის დარ ღვე ვა [11]. პრობ ლე მად რჩე ბა ასე-
ვე და ნაგ ვი ა ნე ბა ტუ რის ტე ბის მი ერ და ტო ვე ბუ ლი ნარ ჩე ნე ბით, ად გილ ზე გან ხორ-
ცი ე ლე ბუ ლი მშე ნებ ლო ბე ბის მი წი სა და კლდო ვა ნი ქა ნე ბის ნა ყა რით და სხვა. უფ რო 
მძი მე შე დე გე ბი მო აქვს გა უფ რთხი ლებ ლო ბით ან ხე ლოვ ნუ რად გა ჩე ნილ ხან ძრებს, 
რაც მოხ და, მა გა ლი თად, ბორ ჯომ -ხა რა გა უ ლის ტე რი ტო რი ა ზე 2008 წლის აგ რე-
სი ის შე დე გად, წაღ ვერ ში 2017 წლის 26 ივ ნისს, დამ სვე ნე ბელ თა და ად გი ლობ რი ვი 
მო სახ ლე ო ბის გა უფ რთხი ლებ ლო ბით. მსგავ სი პრობ ლე მე ბის დაძ ლე ვა და კავ ში რე-
ბუ ლია და მა ტე ბი თი ხარ ჯე ბის გა წე ვას თან ისეთ ღო ნის ძი ე ბებ ზე, რო გო რი ცა ა: და-
სუფ თა ვე ბის სა მუ შა ო ე ბის ორ გა ნი ზე ბა, ნა გავ საყ რე ლე ბის და სხვა ინ ფრას ტრუქ-
ტუ რის მოწყ ო ბა, რე გუ ლი რე ბე ბის მი ღე ბა და კონ ტრო ლის და წე სე ბა, ტუ რის ტთა 
ქცე ვის კულ ტუ რის ამაღ ლე ბის სა ინ ფორ მა ციო აქ ცი ე ბის ჩა ტა რე ბა და სო ცი ა ლუ რი 
რეკ ლა მე ბის გა მოშ ვე ბა. უფ რო მძი მე ეკო ლო გი უ რი შე დე გე ბის აღ მოფ ხრა, რო გო-
რი ცა ა, მა გა ლი თად, ტყის ხან ძრე ბის შე დე გე ბი, და კავ ში რე ბუ ლია მრა ვალ წლი ან 
სა მუ შა ო ებ თან. ეს გა რე მო ე ბა ზრდის და ცუ ლი ტე რი ტო რი ე ბის და ფი ნან სე ბის მნიშ-
ვნე ლო ბას. ფი ნან სურ უზ რუნ ველ ყო ფას, ძი რი თა დად ახორ ცი ე ლე ბენ სა ხელ მწი ფო 
სტრუქ ტუ რე ბი, სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი და სხვა არა კო მერ ცი უ ლი და წე სე-
ბუ ლე ბე ბი. ამას თან, თა ვი სი რო ლი შე იძ ლე ბა შე ას რუ ლოს კო მერ ცი უ ლი ტუ რიზ მის 
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გან ვი თა რე ბა მაც, რო გორც და ცუ ლი ტე რი ტო რი ებს თვით და ფი ნან სე ბის ერ თა დერ-
თმა წყა რომ. და ფი ნან სე ბა ში ასე თი თა ნა მო ნა წი ლე ო ბა, ბუ ნებ რი ვი ა, მნიშ ვნე ლო ვა-
ნი გა რე მო ე ბაა ეკო ნო მი კუ რად არა მომ გე ბი ა ნი და იმავ დრო უ ლად ხარ ჯი ა ნი ობი-
ექ ტე ბის თვის. ამას თან, ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბას შე იძ ლე ბა ჰქონ დეს სხვა სო ცი-
ა ლუ რი და ეკო ნო მი კუ რი სარ გე ბე ლიც. მა გა ლი თად, ექ სპერ ტე ბის გან ცხა დე ბით, 
მარ ტვი ლის კა ნი ო ნის ინ ფრას ტრუქ ტუ რის მოწყ ო ბა ზე და ი ხარ ჯა 1 200 000 ლა-
რი, რა მაც სულ 4 თვე ში მო ი ზი და 70 000-ზე მე ტი ტუ რის ტი და მო ი ტა ნა 700 000 
ლა რი შე მო სა ვა ლი, მიმ დე ბა რე ტე რი ო ტო რი ებ ზე მო სახ ლე ო ბამ გახ სნა მა ღა ზი ე ბი, 
კვე ბის ობი ექ ტე ბი და სა ო ჯა ხო სას ტუმ რო ე ბი. გა მოჩ ნდნენ ადა მი ა ნე ბი, რომ ლებ-
მაც გი დო ბა და ტუ რე ბის და გეგ მვა და იწყ ეს~ [13]. მა თი ვე ინ ფორ მა ცი ით, ზო გა-
დად, სა ქარ თვე ლო ში და ცუ ლი ტე რი ტო რი ე ბის მიმ დე ბა რე მო სახ ლე ო ბის და საქ მე ბა 
გა ი ზარ და 28%-ით. [13]. მე ო რე მსგავ სი მა გა ლი თია თუ შე თი, სა დაც ამ ჟა მად ~... 47 
სა ო ჯა ხო სას ტუმ რო ა, რო მე ლიც კი დევ ვი თარ დე ბა და ვი ზი ტო რე ბის რაოდენობა 
ყო ველ წელს იზ რდე ბა. თუ შეთ ში უკ ვე 13 000 ვი ზი ტო რი და ფიქ სირ და [11]. 

* * *
ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვა წარ მო ად გენს სა ქარ თვე ლოს რე გი ო ნე ბის მა გა ლით ზე, 

ტუ რიზ მის მდგრა დი გან ვი თა რე ე ბის ტრან სდის ციპ ლი ნური მიდ გო მე ბის გა მო ყე ნე-
ბის პირ ველ მცდე ლო ბას. გა მოვ ლინ და ამ დარ გთან და კავ ში რე ბუ ლი პრობ ლე მე-
ბის და რის კე ბის ერ თი ჯგუ ფი. გა ა ნა ლი ზე ბუ ლი იქ ნა მა თი ხი ლუ ლი ას პექ ტე ბის 
ურ თი ერ თკავ შირი ნაკ ლე ბად ხილ ვად, სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კურ და ეკო ლო გი ურ 
პრო ცე სებ თან. მი ღე ბუ ლი შე დე გე ბი ცხად ყო ფს ტრან სდის ციპ ლი ნური მიდ გო მე ბის 
მნიშ ვნე ლო ბას ტუ რიზ მის მიმ დი ნა რე პრო ცე სე ბის შეს წავ ლა ში და ამ სფე როს რა ცი-
ო ნა ლუ რი და მდგრა დი გან ვი თა რე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა ში. მსგავ სი პრობ ლე მე ბის 
იდენ ტი ფი ცი რე ბა შეს წავ ლის პირ ვე ლი ფა ზის ამო ცა ნა ა, რო მე ლიც გან საზღ ვრავს 
შემ დგო მი კვლე ვე ბის მი მარ თუ ლე ბებს. 
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The Importance of Transdisciplinary Studies in Sustainable 
Development of Tourism

Ioseb Khelashvili
Professor, head of the Department of Tourism and Management

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

The concept of sustainable development is focused on rational allocation of limited 
resources in the long-term. It deals with the inter-related social, economic and ecological 
processes which are the cornerstones for studying complex tourism-related issues. 

While developing the concept, a new trans-disciplinarily approach has emerged. 
It aims to diminish the gap between theory and practice, and to generate new ways to 
address complex and interrelated social, economic and ecological issues. These are the 
explicit and implicit driving forces of many tourism-related problems. Identifying and 
solving these issues lead to sustainable development.

In Georgia’s Black Sea coast, mountainous regions and protected areas, some 
problems have surged as subjects of the transdisciplinary study. According to the 
concept’s methodology, the fi rst step is identifying such problems. Further steps include 
problem structuring, followed by phases of problem analysis, and fi nally bringing results 
into conclusions, all of which are subject to further studies.

Keywords: Sustainable development; transdisciplinary approach; tourism in 
Georgia.
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უარყოფითი საპროცენტო განაკვეთების წარმოშობის მიზეზები

მალხაზ ჩიქობავა, 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
მაკროეკონომიკის კათედრის 
ასოცირებული პროფესორი

სტა ტი ა ში გან ხი ლუ ლია მსოფ ლიო ფი ნან სურ -ე კო ნო მი კუ რი კრი ზი სის 
წარ მო შო ბის მი ზე ზე ბი და გლო ბა ლუ რი ერ თობ ლი ვი მოთხ ო ნის დე ფი ცი ტის 
პრობ ლე მე ბი. გა ა ნა ლი ზე ბუ ლია ზო გი ერ თი ევ რო პუ ლი ქვეყ ნი სა და ია პო ნი-
ის მო ნე ტა რუ ლი ხე ლი სუფ ლე ბე ბის მი ერ ამ ქვეყ ნებ ში ეკო ნო მი კუ რი ზრდის 
სტი მუ ლი რე ბის მიზ ნით უარ ყო ფი თი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბის გა მო ყე ნე-
ბით ეკო ნო მი კუ რი კრი ზი სის დაძ ლე ვის შე საძ ლებ ლო ბე ბი.

საკ ვან ძო ტერ მი ნე ბი: ფი ნან სუ რი კრზი სი; სე კუ რი ტი ზა ცი ა; ოპო თე-
კუ რი დე ფოლ ტი; რა ო დე ნობ რი ვი შერ ბი ლე ბა; უარ ყო ფი თი საპ რო ცენ ტო 
გა ნაკ ვე თე ბი სა დე პო ზი ტო ოპე რა ცი ებ ზე; რე ფი ნან სი რე ბის გა ნაკ ვე თი; რე-
პო ო პე რა ცი ე ბი; აშ შ-ის ხა ზი ნის ფა სი ა ნი ქა ღალ დე ბი; ̀ გა და საყ რე ლი~ ობ ლი-
გა ცი ე ბი. 

თანამედროვე მსოფლიო ფინანსურ-ეკონომიკური კრიზისის 
წარმოშობის მიზეზები

2008 წელს აშ შ-ის ეკო ნო მი კამ ფი ნან სუ რი კრი ზი სი გა ნი ცა და. ამ დრო ის მოვ-
ლე ნე ბი დან ზო გი ერ თი მოგ ვა გო ნებ და 1930-ი ა ნი წლე ბის მოვ ლე ნებს, რის გა მოც 
ანა ლი ტი კო სე ბი ში შობ დნენ, რომ ად გი ლი ექ ნე ბო და ეკო ნო მი კუ რი აქ ტი ვო ბის მო-
რიგ სე რი ო ზულ ვარ დნას და უმუ შევ რო ბის მნიშ ვნე ლო ვან ზრდას.

აშ შ-ის აკა დე მი უ რი წრე ე ბის (მა გა ლი თად, ჰარ ვარ დის უნი ვერ სი ტე ტის პრო ფე-
სო რის გრე გო რი მენ ქი უს, მა სა ჩუ სეტ სის ტექ ნო ლო გი უ რი ინ სტი ტუ ტის პრო ფე სო-
რის ოლი ვიე ბლან შა რის და სხვა თა) ოფი ცი ა ლუ რი ვერ სი ით, 2008 წლის კრი ზისს 
თა ვი სი წი ნა ის ტო რია გა აჩ ნი ა. რამ დე ნი მე წლით ად რე საცხ ოვ რე ბე ლი სახ ლე ბის 
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უარყოფითი საპროცენტო განაკვეთების წარმოშობის მიზეზები

ბა ზა რი ბუ მით ხა სი ათ დე ბო და [1, გვ. 588; 2, 182]. აღ ნიშ ნულ ბუმს რამ დე ნი მე წყა-
რო გა აჩ ნდა. კერ ძოდ, ის გა მოწ ვე უ ლი იყო მე ტის მე ტად და ბა ლი საპ რო ცენ ტო გა-
ნაკ ვე თე ბით. რო გორც ცნო ბი ლი ა, ფე დე რა ლურ მა სა რე ზერ ვო სის ტე მამ შე ამ ცი რა 
საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბი ის ტო რი უ ლად უპ რე ცე დენ ტო და ბალ დო ნემ დე 2001 
წლის რე ცე სი ის შემ დეგ. და ბალ მა საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თებ მა სტი მუ ლი მის ცა ეკო-
ნო მი კის გა ჯან სა ღე ბას, მაგ რამ ამა ვე დროს ძალ ზე გა ი აფ და იპო თე კუ რი კრე დი-
ტით სარ გებ ლო ბა და საცხ ოვ რე ბე ლი სახ ლე ბის ყიდ ვა, რა მაც, თა ვის მხრივ, ხე ლი 
შე უწყო საცხ ოვ რე ბელ სახ ლებ ზე ფა სე ბის ზრდას. 

გარ და ამი სა, იპო თე კურ ბა ზარ ზე მოვ ლე ნე ბის გან ვი თა რე ბამ ძა ლი ან გა უ ად-
ვი ლა სუბ სტან დარ ტულ მსეს ხებ ლებს - მსეს ხებ ლებს დე ფოლ ტის უფ რო მა ღა ლი 
რის კით, გა მომ დი ნა რე მა თი შე მო სავ ლე ბი დან და საკ რე დი ტო ის ტო რი ი დან - იპო-
თე კუ რი კრე დი ტე ბით სარ გებ ლო ბა საცხ ოვ რე ბე ლი სახ ლე ბის სა ყიდ ლად. ერ თ-ერ-
თი მოვ ლე ნა იყო სე კუ რი ტი ზა ცია - პრო ცე სი, რო ცა ფი ნან სუ რი ინ სტი ტუ ტი (ი პო-
თე კუ რი ორი გი ნა ტო რი) გას ცემ და კრე დიტს და შემ დეგ მას `ფუ თავ და~ სხვა დას ხვა 
`ფა სი ან ქა ღალ დთან, რაც უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იყო უძ რა ვი ქო ნე ბით~ [1, გვ. 588]. 
შემ დგომ, აღ ნიშ ნუ ლი ფა სი ა ნი ქა ღალ დე ბი მი ე ყი დე ბო და სხვა ინ სტი ტუ ტებს (ბან-
კებს ან სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნი ებს), რომ ლებ საც არ შე ეძ ლოთ სრუ ლად შე ე ფა სე ბი-
ნათ რის კე ბი, რა საც ისი ნი ღე ბუ ლობ დნენ. ზო გი ერ თი ეკო ნო მის ტი ამა ში ადა ნა შა-
უ ლებს აღ ნიშ ნუ ლი მა ღალ რის კი ა ნი სეს ხე ბის არა საკ მა რის რე გუ ლი რე ბას. სხვებს 
სჯე რათ, რომ პრობ ლე მა მხო ლოდ ძა ლი ან მცი რე რე გუ ლი რე ბა არ ყო ფი ლა, არა-
მედ არას წო რი ხედ ვა: მთავ რო ბის ზო გი ერ თი პო ლი ტი კა ას ტი მუ ლი რებ და აღ ნიშ-
ნულ მა ღალ რის კი ან კრე დი ტებს, კერ ძოდ, მი სი პო ლი ტი კა და ბალ შე მო სავ ლი ა ნი 
ოჯა ხე ბის მი ერ ბი ნე ბის ყიდ ვის მი ზანს უფ რო მიღ წე ვადს ხდი და. ერ თობ ლი ვად, ამ 
ძა ლებ მა ზრდის კენ უბიძ გა საცხ ოვ რე ბელ სახ ლებ ზე მოთხ ოვ ნა სა და ფა სებს. 1995 
წლი დან 2006 წლამ დე, საცხ ოვ რე ბე ლი სახ ლე ბის სა შუ ა ლო ფა სე ბი აშ შ-ში ორ ჯერ-
ზე მე ტად გა ი ზარ და. 

მაგ რამ, საცხ ოვ რე ბე ლი სახ ლე ბის ფა სე ბი არას ტა ბი ლუ რი აღ მოჩ ნდა. 2006 
წლი დან 2008 წლამ დე სახ ლებ ზე ფა სე ბი ეროვ ნუ ლი მას შტა ბით და ახ ლო ე ბით 20 
%-ით შემ ცირ და. ასე თი ფა სის მი ე რი რყე ვე ბი დიდ პრობ ლე მას არ წარ მო ად გენს სა-
ბაზ რო ეკო ნო მი კა ში. ბო ლოს და ბო ლოს, ფა სე ბის დი ნა მი კა სხვა არა ფე რი ა, თუ არა 
ბაზ რის მი ერ მი წო დე ბი სა და მოთხ ოვ ნის გა წო ნას წო რე ბა. გარ და ამი სა, 2008 წელს 
საცხ ოვ რე ბე ლი სახ ლე ბის ფა სე ბი უბ რა ლოდ უბ რუნ დე ბო და დო ნეს, რო მე ლიც პრე-
ვა ლი რებ და 2004 წელს. მაგ რამ, ამ შემ თხვე ვა ში, ფა სე ბის შემ ცი რე ბამ მო ახ დი ნა 
და მა ტე ბი თი პრობ ლე მე ბის პრო ვო ცი რე ბა [2, გვ. 185]. 

ამ შე დე გე ბი დან პირ ვე ლი იყო იპო თე კუ რი დე ფოლ ტე ბი სა და და გი რა ვე ბუ ლი 
ქო ნე ბის გა მოს ყიდ ვის უფ ლე ბე ბის ჩა მორ თმე ვის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ზრდა. სა ბი ნაო 
ბუ მის პე რი ოდ ში, მრა ვალ მა ბი ნათ მფლო ბელ მა თა ვი სი სახ ლი გა მო ის ყი და, ძი რი-
თა დად, ნა სეს ხე ბი ფუ ლით და მი ნი მა ლუ რი თავ და პირ ვე ლი შე ნა ტა ნით. რო დე საც 
ფა სე ბი სახ ლებ ზე შემ ცირ და, აღ ნიშ ნუ ლი ბი ნათ მფლო ბე ლე ბი აღ მოჩ ნდნენ შემ დე გი 
ფაქ ტის წი ნა შე: მათ უფ რო მე ტი მარ თებ დათ თა ვი ანთ იპო თე კურ სეს ხებ ზე ბან კე-
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ბის მი მართ, ვიდ რე მა თი სახ ლი ღირ და. მრა ვალ მა მათ გან მა სა ერ თოდ შეწყ ვი ტა 
სა კუ თა რი სეს ხის და ფარ ვა. ბან კებ მა, რომ ლე ბიც ემ სა ხუ რე ბო და იპო თე კურ კრე-
დი ტებს, დე ფოლ ტებ ზე უპა სუ ხეს იმით, რომ გი რა ოს გა მოს ყიდ ვის უფ ლე ბის ჩა-
მორ თმე ვით მი ი ღეს სახ ლე ბი და და იწყ ეს მა თი გა ყიდ ვა. ბან კე ბის მი ზა ნი იყო ამო ე-
ღოთ იმ დე ნი თან ხა, რამ დენ საც შეძ ლებ დნენ. მაგ რამ, გა სა ყი დად გა ტა ნი ლი სახ ლე-
ბის რა ო დე ნო ბის ზრდამ კი დევ უფ რო გა ამ წვა ვა ბი ნებ ზე ფა სე ბის სპი რა ლი სე ბუ რი 
ვარ დნის პრო ცე სი. 

მე ო რე შე დე გი იყო ფი ნან სუ რი ინ სტი ტუ ტე ბის ძა ლი ან დი დი და ნა კარ გე ბი, 
რომ ლე ბიც ფლობ დნენ იპო თე კით უზ რუნ ველ ყო ფილ ფა სი ან ქა ღალ დებს. მა ღალ-
რის კი ა ნი იპო თე კუ რი კრე დი ტე ბის სა ყიდ ლად მსხვი ლი თან ხე ბის სეს ხე ბით, აღ ნიშ-
ნუ ლი კომ პა ნი ე ბი ფსონს დებ დნენ იმა ზე, რომ შე ნარ ჩუნ დე ბო და სახ ლებ ზე ფა სე ბის 
ზრდა; რო დე საც აღ ნიშ ნუ ლი ფსო ნი მცდა რი აღ მოჩ ნდა, ისი ნი უკ ვე გა ბან კრო ტე-
ბულ ნი იყ ვნენ ან ძა ლი ან ახ ლოს იყ ვნენ ბან კრო ტო ბას თან. თვით ჯან საღ მა ბან კებ-
მაც კი შეწყ ვი ტეს ერ თმა ნე თის მი მართ ნდო ბა და და იწყ ეს თა ვის არი დე ბა ბან კთა-
შო რი სი დაკ რე დი ტე ბის გან, რად გა ნაც ძა ლი ან რთუ ლი იყო იმის გან ჭვრე ტა, თუ 
რო მე ლი ინ სტი ტუ ტი იქ ნე ბო და ბიზ ნე სი დან გას ვლის (ბან კრო ტო ბის) რე ა ლუ რი 
კან დი და ტი. ფი ნან სურ ინ სტი ტუ ტებ ში სწო რედ ამ დი დი და ნა კარ გე ბის, ფარ თოდ 
გავ რცე ლე ბუ ლი ში ში სა და უნ დობ ლო ბის გა მო, ფი ნან სუ რი სის ტე მა უუ ნა რო აღ-
მოჩ ნდა მო ეხ დი ნა გა დახ დი სუ ნა რი ა ნი კლი ენ ტე ბის დაკ რე დი ტე ბაც კი.

მე სა მე შე დე გი სა ფონ დო ბაზ რებ ზე ფა სი ა ნი ქა ღალ დე ბის კურ სის ძლი ე რი ვარ-
დნა იყო. კომ პა ნი ე ბი, რო გორც წე სი, ეყ რდნო ბი ან ფი ნან სურ სის ტე მას ბიზ ნე სის 
გა სა ფარ თო ებ ლად სა ჭი რო ფი ნან სუ რი რე სურ სის მი სა ღე ბად ან სა კუ თა რი მოკ ლე-
ვა დი ა ნი ფუ ლა დი ნა კა დე ბის სწო რი მე ნეჯ მენ ტის უზ რუნ ველ სა ყო ფად. იმ ფი ნან-
სურ სის ტე მა ში, რო მე ლიც ნაკ ლე ბად უნა რი ა ნია შე ას რუ ლოს თა ვი სი ჩვე უ ლებ რი ვი 
ოპე რა ცი ე ბი, მრა ვა ლი კომ პა ნი ის რენ ტა ბე ლო ბა კითხ ვის ნიშ ნის ქვეშ დგე ბა. რად-
გა ნაც რთუ ლი იყო იმის გა გე ბა, თუ რამ დე ნად გა უ ა რეს დე ბო და სი ტუ ა ცი ა, სა ფონ-
დო ბაზ რის ვო ლა ტი ლუ რო ბამ მი აღ წია იმ დო ნე ებს, რო მე ლიც 1930-ი ა ნი წლე ბის 
შემ დეგ არა ვის უნა ხავს. 

უფ რო მა ღა ლი ვო ლა ტი ლუ რო ბა, თა ვის მხრივ, იწ ვევს მომ ხმა რე ბელ თა ნდო-
ბის შემ ცი რე ბას. გა ურ კვევ ლო ბის გა მო, ში ნა მე ურ ნე ო ბე ბი იწყ ე ბენ ხარ ჯე ბის გეგ-
მე ბის გა და ვა დე ბას, გრძელ ვა დი ა ნი გა მო ყე ნე ბის სა ქონ ლებ ზე და ნა ხარ ჯე ბი მკვეთ-
რად მცირ დე ბა. სა ბო ლო ოდ, ეკო ნო მი კა გა ნიც დის ერ თობ ლი ვი მოთხ ოვ ნის მას-
შტა ბურ ვარ დნას.

აშ შ-ის მთავ რო ბამ ძალ ზე ენერ გი უ ლი ნა ბი ჯე ბი გა დად გა, რო გორც კი კრი-
ზი სი გაღ რმავ და: პირ ვე ლი, ფედ -მა შე ამ ცი რა ფე დე რა ლურ ფონ დებ ზე გა ნაკ ვე თი, 
2007 წლის სექ ტემ ბერ ში არ სე ბუ ლი 5.25%-დან, თით ქმის ნუ ლამ დე 2008 წლის დე-
კემ ბრი სათ ვის. მე ო რე, კი დევ უფ რო უჩ ვე უ ლო ნა ბი ჯი გა და იდ გა კონ გრე სის მი ერ 
2008 წლის ოქ ტომ ბერ ში, რო ცა მან და ახ ლო ე ბით 800 მლრდ დო ლა რი გა მო უ ყო ხა-
ზი ნას იმის თვის, რომ გა დარ ჩე ნი ლი ყო ფი ნან სუ რი სის ტე მა [1, გვ. 589]. ამ გვა რად, 



147

უარყოფითი საპროცენტო განაკვეთების წარმოშობის მიზეზები

ხა ზი ნამ ფონ დე ბი გა ნა თავ სა სა ბან კო სის ტე მა ში, რო მელ თა გა მო ყე ნე ბა ბან კებს სეს-
ხე ბის გა სა ცე მად შე ეძ ლოთ; ამ ფონ დე ბის სა ნაც ვლოდ, აშ შ-ის მთავ რო ბა ბან კე ბის 
თა ნამ ფლო ბე ლი გახ და, უკი დუ რეს შემ თხვე ვა ში, დრო ე ბით მა ინც. გა დარ ჩე ნის მი-
ზა ნი (ა ნუ `კა ტა პულ ტი რე ბა~, რო გორც ამას ზოგ ჯერ უწო დე ბენ) იყო უოლ -სტრიტ-
ზე ფი ნან სუ რი კრი ზი სის შე ჩე რე ბა და ტო ტა ლუ რი დეპ რე სი ის პრო ვო ცი რე ბის აღ-
მოფ ვრა. სა ბო ლო ოდ, რო ცა ბა რაკ ობა მა გახ და პრე ზი დენ ტი 2009 წლის იან ვარ ში, 
ერ თობ ლი ვი მოთხ ოვ ნის გა სა ფარ თო ებ ლად მი სი პირ ვე ლი წი ნა და დე ბა სა ხელ მწი დო 
ხარ ჯე ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ზრდა იყო.

თუმ ცა, ე.წ. რა ო დე ნობ რი ვი შერ ბი ლე ბის პო ლი ტი კას სა სურ ვე ლი შე დე გი არ 
მოჰ ყო ლი ა. უფ რო მე ტიც, სამ თავ რო ბო ხარ ჯე ბის ზრდის შე დე გად გან ვი თა რე ბუ ლი 
ქვეყ ნე ბის ეროვ ნულ მა ვალ მა ბო ლო 10 წლის გან მავ ლო ბა ში ას ტრო ნო მი ულ რიცხ-
ვებს მი აღ წი ა. მა გა ლი თად, აშ შ-ის ეროვ ნუ ლი ვა ლი 2008 წელს არ სე ბუ ლი 10 ტრლნ 
დო ლა რი დან დღე ი სათ ვის და ახ ლო ე ბით 20 ტრლნ დო ლა რამ დეა გაზ რდი ლი, ხო ლო 
მი სი მთლი ა ნი ვა ლი 67 ტრლნ დო ლარს აჭარ ბებს. მი უ ხე და ვად ამი სა, გლო ბა ლუ რი 
ერ თობ ლი ვი მოთხ ოვ ნის უკ მა რი სო ბა გა და უჭ რელ პრობ ლე მად რჩე ბა. 

გლო ბა ლუ რი ერ თობ ლი ვი მოთხ ოვ ნის დე ფი ცი ტის აღ მოფ ხვრის 
ცდე ბი უარ ყო ფი თი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბის და წე სე ბით

რე ა ლურ სექ ტორ ში ინ ვეს ტი ცი ე ბის წა ხა ლი სე ბის მიზ ნით წამ ყვა ნი ქვეყ ნე ბის 
ცენ ტრა ლურ მა ბან კებ მა ის ტო რი უ ლად უპ რე ცენ დენ ტო ნა ბი ჯი გა დად გეს. კერ-
ძოდ, 2016 წლის თე ბერ ვლი დან ია პო ნი ის ცენ ტრა ლურ მა ბან კმა დე პო ზი ტებ ზე 
უარ ყო ფი თი პრო ცენ ტე ბის და რიცხ ვა და იწყ ო. მის მი ერ გან საზღ ვრუ ლი სა ბა ზი-
სო საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თი ამ ჟა მად შე ად გენს -0,1%-ს. მას მე დია ამას წარ მო ა ჩენს, 
რო გორც სენ სა ცი ას. სი ნამ დვი ლე ში არა ვი თარ სენ სა ცი ას არ აქვს ად გი ლი. `ოქ როს 
მი ლი არ დის~ ქვეყ ნე ბის ცენ ტრა ლუ რი ბან კე ბის გა დას ვლა მი ნუ სი ან ზო ნა ში პა სი უ-
რი ოპე რა ცი ე ბის მი ხედ ვით, ჯერ კი დევ 2011 წლი დან და იწყო (იხ. ცხრი ლი).

ზო გი ერ თი ცენ ტრა ლუ რი ბან კის გა დას ვლა უარ ყო ფით საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თებ ზე 
სა დე პო ზი ტო ოპე რა ცი ე ბის მი ხედ ვით [3, გვ. 305]

ცენტრალური ბანკი
დრო, როცა პირველად იქნა 
შემოღეული უარყოფითი 
განაკვეთი

განაკვეთი
მიმდინარე
პერიოდში, %

შვედეთის ცენტრალური ბანკი (რიკსბანკი) ივლისი 2009 წ. -0,35

დანიის ეროვნული ბანკი ივლისი 2009 წ. -0,75

შვეიცარიის ეროვნული ბანკი დეკემბერი 2014 წ. -0,75

ევროპის ცენტრალური ბანკი ივნისი 2014 წ. -0,30

იაპონიის ბანკი თებერვალი 2016 წ. -0,10
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დე პო ზი ტე ბის მი ხედ ვით უარ ყო ფით საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვეთ ზე გა დას ვლის 
მო ტი ვა ცია და და სა ბუ თე ბა რამ დე ნად მე გან სხვა ვე ბუ ლი იყო ცენ ტრა ლუ რი ბან-
კე ბი სათ ვის. შვე დე თის ცენ ტრა ლურ მა ბან კმა და ევ რო პის ცენ ტრა ლურ მა ბან კმა 
თა ვი ან თი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა, უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, ახ სნეს იმით, რომ შვე დე თი სა 
და ევ რო ზო ნის ეკო ნო მი კებ ში დეფ ლა ცი ის სა შიშ რო ე ბა წარ მო იშ ვა. მა თი აზ რით, 
უარ ყო ფი თი გა ნაკ ვე თი ფულს უფ რო ხელ მი საწ ვდომს გახ დის და შეძ ლებს შექ მნას 
მი ნი მა ლუ რი ინ ფლა ცია თუნ დაც. შვე ი ცა რი ი სა და და ნი ის ეროვ ნულ მა ბან კებ მა წი-
ნა პლან ზე და ა ყე ნეს თა ვი ან თი ეროვ ნუ ლი ფუ ლა დი ერ თე უ ლე ბის (შვე ი ცა რი უ ლი 
ფრან კი სა და და ნი უ რი კრო ნის) კურ სის ძლი ე რი ზრდის სა შიშ რო ე ბა. ასე თი სა შიშ-
რო ე ბა წარ მო იქ მნა ევ რო ზო ნა ში კრი ზი სუ ლი პრო ცე სე ბის, ინ ვეს ტო რე ბის მი ერ 
ევ როს მი მართ მზარ დი უნ დობ ლო ბი სა და ევ რო ზო ნი დან შვე ი ცა რი ი სა და და ნი ის 
სა ბან კო სის ტე მა ში კა პი ტა ლის მკვეთ რად გაძ ლი ე რე ბუ ლი მი დი ნე ბის გა მო. ყო ველ 
შემ თხვე ვა ში, ოთხი ცენ ტრა ლუ რი ბან კის ხელ მძღვა ნე ლე ბი აცხ ა დებ დნენ ასე ვე იმის 
შე სა ხებ, რომ აუ ცი ლე ბე ლი იყო ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის სტი მუ ლი რე ბა, ხო ლო 
ამი სათ ვის არ უნ და ყო ფი ლი ყო წა ხა ლი სე ბუ ლი თა ვი სუ ფა ლი კა პი ტა ლის გან თავ-
სე ბა ბან კე ბის დე პო ზი ტებ ზე. ცენ ტრა ლუ რი ბან კე ბის დე პო ზი ტებ ზე უარ ყო ფი თი 
საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბის და წე სე ბა მო წო დე ბუ ლია იმის კენ, რომ კო მერ ცი უ ლი 
ბან კე ბი მი უბ რუნ დნენ ეკო ნო მი კის რე ა ლურ სექ ტორს.

უარ ყო ფი თი გა ნაკ ვე თე ბი სად მი გა დას ვლის ეფექ ტი ძალ ზე მოკ რძა ლე ბუ ლი 
იყო. მა გა ლი თად, ევ რო პის ცენ ტრა ლურ მა ბან კმა 2014 წლის ზაფ ხულ ში და ა წე სა 
გა ნაკ ვე თი -0,10%-ის დო ნე ზე. ამ ღო ნის ძი ე ბამ ვერ შე ამ ცი რა დეფ ლა ცი ის სა შიშ-
რო ე ბა ევ რო ზო ნის ქვეყ ნებ ში, ამი ტომ, ევ რო პის ცენ ტრა ლურ ბანკს მო უ წია გა ნაკ-
ვე თის კი დევ უფ რო შემ ცი რე ბა. ბო ლო შემ ცი რე ბა შედ გა 2015 წლის დე კემ ბერ ში, 
რო ცა გა ნაკ ვე თი და წეს და მი ნუს 0,30%-ის დო ნე ზე. ჯერ კი დევ 2015 წლის ზაფ-
ხულ ში, ევ რო პის ცენ ტრა ლუ რი ბან კის მე თა უ რი მა რიო დრა გი აცხ ა დებ და, რომ მი-
ნუს 0,20%-ის ქვე მოთ გა ნაკ ვე თი არა სო დეს და ეშ ვე ბო და. და ახ ლო ე ბით იგი ვე ხდე-
ბო და სხვა ცენ ტრა ლურ ბან კებ ში. შვე ი ცა რი ის ცენ ტრა ლურ მა ბან კმა 2014 წლის 
დე კემ ბერ ში და იწყო -0,25%-ი ა ნი გა ნაკ ვე თით, ხო ლო ერ თი წლის შემ დეგ, ის უკ ვე 
და ვი და -0,75%-მდე. შვე დე თის ცენ ტრა ლუ რი ბან კი 2015 წლის ზაფ ხულ ში იძუ ლე-
ბუ ლი გახ და და მა ტე ბით შე ემ ცი რე ბი ნა საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თი. ეს იყო შვე დუ რი 
კრო ნის კურ სის ზრდის მი მართ რე აქ ცი ა. კურ სის ზრდა კი, თა ვის მხრივ, გან პი რო-
ბე ბუ ლი იყო სა ბერ ძნე თის ირ გვლივ არ სე ბუ ლი მოვ ლე ნე ბით (მო სა ლოდ ნე ლი დე-
ფოლ ტით და ევ რო ზო ნის კრი ზი სით), რა მაც გა აძ ლი ე რა კა პი ტა ლის გაქ ცე ვა ევ რო-
ზო ნი დან მე ზო ბელ ევ რო პულ ქვეყ ნებ ში [3, გვ. 307]. 

ია პო ნი ის ბან კი `უ არ ყო ფი თი გა ნაკ ვე თე ბის~ კლუ ბის მე ხუ თე წევ რი გახ და. და-
სავ ლე თის მთე ლი რი გი ცენ ტრა ლუ რი ბან კე ბი ყუ რადღ ე ბით ადევ ნე ბენ თვალ ყურს 
უარ ყო ფი თი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბის ექ სპე რი მენტს. იმა ვე ინ გლი სის ბან კმა უკ-
ვე არა ერ თხელ გა ნაცხ ა და, რომ არ გა მო რიცხ ავს შე საძ ლებ ლო ბას, მი ბა ძოს კონ ტი-
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ნენ ტუ რი ევ რო პის ცენ ტრა ლუ რი ბან კე ბის მა გა ლითს. ის შე იძ ლე ბა გახ დეს კლუ ბის 
მე ექ ვსე წევ რი. მეშ ვი დე პო ტენ ცი ურ წევ რად ექ სპერ ტე ბი მი იჩ ნე ვენ ნორ ვე გი ის ცენ-
ტრა ლურ ბანკს. 

რა საკ ვირ ვე ლი ა, ცენ ტრა ლუ რი ბან კე ბის დე პო ზი ტებ ზე საპ რო ცენ ტო გა ნაკ-
ვე თე ბის შემ ცი რე ბა გარ და უ ვა ლად აი სა ხე ბა ეკო ნო მი კის ფუ ლად -საკ რე დი ტო და 
ფი ნან სუ რი სფე როს ყვე ლა სხვა პა რა მეტ რზე.

პირ ვე ლი, თით ქმის სინ ქრო ნუ ლად, სა დე პო ზი ტო გა ნაკ ვე თის შემ ცი რე ბას თან 
ერ თად, ად გი ლი აქვს საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბის შემ ცი რე ბას ცენ ტრა ლუ რი ბან-
კე ბის აქ ტი უ რი (საკ რე დი ტო) ოპე რა ცი ე ბის მი ხედ ვით. ეს არის რე ფი ნან სი რე ბის 
გა ნაკ ვე თე ბი, რე პო -ო პე რა ცი ებ ზე გა ნაკ ვე თე ბი და ა.შ.. ზო გი ერ თი ცენ ტრა ლუ რი 
ბან კი სა ერ თოდ უფა სოდ თა ვა ზობს კო მერ ცი ულ ბან კებს ფულს. აი, რო გორ გა-
მო ი ყუ რე ბო და სუ რა თი 2015 წლის ბო ლო სათ ვის: ევ რო პის ცენ ტრა ლუ რი ბან კი - 
0,05% (რე ფი ნან სი რე ბის ძი რი თა დი გა ნაკ ვე თი); და ნი ის ეროვ ნუ ლი ბან კი - 0,50% 
(ლიკ ვი დო ბის დე ფი ცი ტის და ფი ნან სე ბის გა ნაკ ვე თი); შვე ი ცა რი ის ეროვ ნუ ლი ბან კი 
- 0,05% (დაკ რე დი ტე ბის გა ნაკ ვე თი). შვე დე თის ცენ ტრა ლურ ბანკს რე პო ო პე რა ცი-
ა ზე ჰქონ და უარ ყო ფი თი გა ნაკ ვე თიც კი - მი ნუს 0,35%. მარ ტი ვად რომ ვთქვათ, 
ფუ ლი ხდე ბა ია ფი და თით ქმის უფა სოც კი კერ ძო ბან კე ბი სათ ვის. 

მე ო რე, ცენ ტრა ლუ რი ბან კე ბის დე პო ზი ტებ ზე საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბის 
შემ ცი რე ბის კვალ დაკ ვალ მცირ დე ბა გა ნაკ ვე თე ბი კო მერ ცი უ ლი ბან კე ბის დე პო-
ზი ტებ ზე უარ ყო ფი თი გა ნაკ ვე თე ბის და წე სე ბამ დე. სხვა სიტყ ვე ბით რომ ვთქვათ, 
კო მერ ცი უ ლი ბან კე ბი აწე სე ბენ სა კო მი სიო გა დახ დებს ან გა რი შე ბის გახ სნა სა და 
წარ მო ე ბა ზე. გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღ ე ბა მი იქ ცია მსოფ ლი ოს ერ თ-ერ თი უმ-
სხვი ლე სი ბან კის HSBC-ის (The Hongkong and Shanghai Banking Corporation) გან-
ცხა დე ბამ [4]. 2015 წლის ზაფ ხულ ში მან გა აფ რთხი ლა სხვა ბან კე ბი, რომ იწყ ებ და 
სა კო მი სი ოს და წე სე ბას დე პო ზი ტებ ზე ევ რო ებ ში, და ნი ურ და შვე დურ კრო ნებ ში, 
ასე ვე შვე ი ცა რი ულ ფრან კებ ში. ეს ვა ლუ ტე ბი იმ ქვეყ ნე ბი სა ა, რო მელ თა ცენ ტრა-
ლურ მა ბან კებ მა შე მო ი ღეს უარ ყო ფი თი გა ნაკ ვე თე ბი დე პო ზი ტებ ზე. HSBC ჯერ ჯე-
რო ბით აწარ მო ებს გა დახ დებს მხო ლოდ სხვა კო მერ ცი უ ლი ბან კე ბის ან გა რი შე ბის 
მი ხედ ვით, რაც არ ეხე ბა ინ დი ვი დუ ა ლურ და კორ პო რა ცი ულ კლი ენ ტებს. HSBC-
მდე უარ ყო ფი თი გა ნაკ ვე თე ბი შე მო ი ღეს შვე ი ცა რი ულ მა ბან კებ მა. ისი ნი იღებ დნენ 
სა კო მი სი ოს ზო გი ერ თი ინ სტი ტუ ცი უ რი ან გა რი შე ბი დან, მაგ რამ არა ჩვე უ ლებ რი ვი 
სა ცა ლო ანაბ რე ბი დან. 2016 წლის ზაფ ხულ ში გერ მა ნი ი სა და და ნი ის მთელ მა რიგ მა 
მცი რე კო მერ ცი ულ მა ბან კებ მა გა ნაცხ ა დეს, რომ შე უძ ლი ათ ფა სი ა ნი გა ხა დონ დე-
პო ზი ტე ბი სა ცა ლო კლი ენ ტე ბი სათ ვის. მარ თა ლი ა, ზო გი ერთ შემ თხვე ვა ში კერ ძო 
ბან კე ბი დე პო ზი ტებ ზე უარ ყო ფი თი პრო ცენ ტე ბის შე მო ღე ბას (ა ნუ ფუ ლის შე ნახ-
ვა ზე გა დახ დებს) არამ ხო ლოდ ცენ ტრა ლუ რი ბან კე ბის საპ რო ცენ ტო პო ლი ტი კით 
ხსნი ან, არა მედ იმით, რომ 2007-2009 წლე ბის ფი ნან სუ რი კრი ზი სის შემ დეგ გამ-
კაც რდა სა ბან კო საქ მი ა ნო ბის რე გუ ლი რე ბა. კერ ძოდ, ამე რი კუ ლი ბან კი JP Morgan 
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აცხ ა დებ და, რომ სწო რედ ამ მი ზე ზის გა მო იწყ ებ და სა კო მი სი ოს და წე სე ბას ზო გი-
ერ თი თა ვი სი უმ სხვი ლე სი კლი ენ ტე ბის დე პო ზი ტე ბი დან. 

მე სა მე, ცენ ტრა ლუ რი ბან კე ბის საპ რო ცენ ტო პო ლი ტი კა ახ დენ და და ახ ლაც 
ახ დენს ძლი ერ გავ ლე ნას სა ხელ მწი ფო ფა სი ა ნი ქა ღალ დე ბის ბა ზარ ზე. კერ ძოდ, 
თავ და პირ ვე ლად მოხ და ასეთ ქა ღალ დებ ზე შე მო სავ ლი ა ნო ბის შემ ცი რე ბა, შემ დეგ 
მა თი ნა წი ლი გა და ვი და მი ნუ სი ან ზო ნა ში. სა ხელ მწი ფო ფა სი ან ქა ღალ დებ ზე საპ-
რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თის ასე თი მოძ რა ო ბა ნა წი ლობ რივ გან პი რო ბე ბუ ლია სა ბაზ რო 
მე ქა ნიზ მე ბის მოქ მე დე ბით (ქა ღალ დე ბის ბა ზარ ზე და დე პო ზი ტე ბის ბა ზარ ზე პი-
რო ბე ბის გა მო თა ნაბ რე ბით). ზოგ ჯერ სა ხელ მწი ფო მი ზან მი მარ თუ ლად ატა რებს 
თა ვის ქა ღალ დებ ზე შე მო სავ ლი ა ნო ბის შემ ცი რე ბის პო ლი ტი კას, მა გა ლი თად, იმი-
სათ ვის, რომ შერ ბილ დეს უცხ ო ე ლი ინ ვეს ტო რე ბის მო დი ნე ბა და აღიკ ვე თოს ეროვ-
ნუ ლი ვა ლუ ტე ბის მკვეთ რი გაძ ვი რე ბა. 

მას მე დია ძი რი თად ყუ რადღ ე ბას უთ მობ და და უთ მობს აშ შ-ის სა ხა ზი ნო ვალ-
დე ბუ ლე ბებს. ეს არ ცაა გა საკ ვი რი, რად გა ნაც მას ზე მო დის მსოფ ლი ოს მრა ვა ლი 
ქვეყ ნის ცენ ტრა ლუ რი ბან კე ბის სა ერ თა შო რი სო რე ზერ ვე ბის ძი რი თა დი ნა წი ლი. 
ინ სტი ტუ ცი უ რი ინ ვეს ტო რე ბის (სა ი ვეს ტი ციო ფონ დე ბის, სა პენ სიო ფონ დე ბის, სა-
დაზღ ვე ვო კომ პა ნი ე ბის და ა.შ.) პორ ტფე ლე ბის დი დი ნა წი ლი ასე ვე შედ გე ბა აშ შ-ის 
ხა ზი ნის ფა სი ა ნი ქა ღალ დე ბის გან, ე. წ. `თრე ჟა რე ბის გან~ (Treasures). ამ ქა ღალ დე-
ბის შე მო სავ ლი ა ნო ბა ბო ლო წლებ ში გა ნუხ რე ლად მცირ დე ბო და. მრა ვალ თათ ვის, 
რო გორც ჩანს, გა მო ცა ნად რჩე ბა შემ დე გი ფაქ ტი: რა ტო მა ა, რომ ცენ ტრა ლუ რი 
ბან კე ბი, სუ ვე რე ნუ ლი ფონ დე ბი, სხვა ინ სტი ტუ ცი უ რი ინ ვეს ტო რე ბი ყი დუ ლო ბენ 
ამე რი კულ ფა სი ან ქა ღალ დებს წმინ და სიმ ბო ლუ რი პრო ცენ ტე ბით? პა სუ ხი მარ ტი-
ვი ა: იმი ტომ, რომ სხვა მრა ვალ სა ხა ზი ნო ვალ დე ბუ ლე ბებ ზე ის კი დევ უფ რო და-
ბა ლი ან სუ ლაც უარ ყო ფი თი ა. პირ ვე ლი სა ხა ზი ნო ვალ დე ბუ ლე ბე ბი უარ ყო ფი თი 
პრო ცენ ტე ბით გა მოჩ ნდა ევ რო პა ში ჯერ კი დევ ექ ვსი წლის წი ნათ. მა შინ ეს ეგ ზო-
ტი კა იყო, დღეს კი - ნორ მა ა. 

გა სულ წელს ბან კმა - JP Morgan, გა მო აქ ვეყ ნა ზო გი ერ თი მო ნა ცე მი იმის შე-
სა ხებ, რომ ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნე ბის და ახ ლო ე ბით 1,7 ტრლნ დო ლა რის ღი რე ბუ-
ლე ბის ობ ლი გა ცი ებს, 1 წელ ზე მე ტი და ფარ ვის ვა დით, გა აჩ ნი ათ უარ ყო ფი თი შე-
მო სავ ლი ა ნო ბა. ამას უნ და და ე მა ტოს შვე დე თის, შვე ი ცა რი ი სა და და ნი ის 1 ტრლნ 
დო ლა რის ღი რე ბუ ლე ბის ანა ლო გი უ რი ობ ლი გა ცი ე ბი. სა ბო ლო ოდ, ფი ნან სურ ბაზ-
რებ ზე ერ თი წლით ად რე მი მო იქ ცე ო და ია პო ნუ რი ობ ლი გა ცი ე ბი უარ ყო ფი თი შე მო-
სავ ლი ა ნო ბით 1,8 ტრლნ დო ლა რის ოდე ნო ბით. გა სულ წელს პირ ვე ლად ბა ზარ ზე 
`უ არ ყო ფი თი~ ფა სი ა ნი ქა ღალ დე ბით გა მო ვი და ფი ნე თი [3, გვ. 307]. 

ჯერ კი დევ ერ თი წლის წი ნათ, სა ხელ მწი ფო ობ ლი გა ცი ე ბი მი ნუ სი ნიშ ნით, სა-
ხელ მწი ფო ფა სი ა ნი ქა ღალ დე ბის მსოფ ლიო მო ცუ ლო ბის მხო ლოდ 6,8%-ს შე ად-
გენ და, ხო ლო 2016 წლის 1 თე ბერ ვლი სათ ვის, Deutsche Bank-ის შე ფა სე ბით, უარ-
ყო ფი თი შე მო სავ ლი ა ნო ბის მქო ნე ობ ლი გა ცი ე ბის წი ლი 25%-მდე გა ი ზარ და. თუ 
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დღე ი სათ ვის აშ შ-ის სა ხა ზი ნო ფა სი ან ქა ღალ დებს 2 წლამ დე და ფარ ვის ვა დით გა აჩ-
ნია შე მო სავ ლი ა ნო ბა პლუს 0,72%-ის ოდე ნო ბით, ანა ლო გი ურ ქა ღალ დებს გერ მა-
ნი ა ში გა აჩ ნია მი ნუს 0,50%, ია პო ნი ა ში - მი ნუს 0,17%. 

მე ოთხ ე, უარ ყო ფი თი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბის ეპი დე მია გავ რცელ და კორ-
პო რა ცი უ ლი ფა სი ა ნი ქა ღალ დე ბის ბა ზარ ზე. და ვო სის 2016 წლის მსოფ ლიო ეკო-
ნო მი კურ ფო რუმ ზე გაჟ ღერ და Bank of Amerika Merrill Lynch-ის (BAML) სა ინ ფორ-
მა ცი ო -ა ნა ლი ტი კუ რი სამ სა ხუ რის მო ნა ცე მე ბი. BAML-ის შე ფა სე ბის თა ნახ მად, ევ-
რო პუ ლი კორ პო რა ცი უ ლი ობ ლი გა ცი ე ბი და ახ ლო ე ბით 65 მლრდ ევ როს (71 მლრდ 
დო ლა რის) ოდე ნო ბით იყი დე ბა უარ ყო ფი თი შე მო სავ ლი ა ნო ბით; სხვა სიტყ ვე ბით 
რომ ვთქვათ, ინ ვეს ტო რე ბი, რო მელ თაც გა აჩ ნი ათ აღ ნიშ ნუ ლი ფა სი ა ნი ქა ღალ დე-
ბი, ფულს კარ გა ვენ. ასე თი ფუ ლით მუ შა ო ბას ამ ჯო ბი ნე ბენ კონ სერ ვა ტი უ ლი ინ-
ვეს ტო რე ბი, რო მელ თათ ვი საც სა ი მე დო ო ბა და უსაფ რთხო ე ბა უფ რო მაღ ლა დგას, 
ვიდ რე შე მო სავ ლი ა ნო ბა. ასე თი ფა სი ა ნი ქა ღალ დის კლა სი კუ რი მა გა ლი თია ცნო ბი-
ლი შვე ი ცა რი უ ლი კომ პა ნია Nეს ტლე-ს კორ პო რა ცი უ ლი ობ ლი გა ცი ე ბი. კომ პა ნი ის 
ხელ მძღვა ნე ლე ბი თვლი ან, რომ მა თი ობ ლი გა ცი ე ბი არაფ რით ჩა მორ ჩე ბა და სავ ლე-
თის წამ ყვა ნი ქვეყ ნე ბის სა ხა ზი ნო ფა სი ან ქა ღალ დებს და მათ პრე ტენ ზია აქვთ ჩარ-
თულ იქ ნეს აღ ნიშ ნუ ლი ობ ლი გა ცი ე ბი სო ლი დუ რი ინ სტი ტუ ცი უ რი ინ ვეს ტო რე ბის 
პორ ტფელ ში [5]. 

მე ხუ თე, კორ პო რა ცი უ ლი ფა სი ა ნი ქა ღალ დე ბის ბაზ რებ ზე ხა რის ხი ან ფა სი ან 
ქა ღალ დებ ზე საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბის შემ ცი რე ბის ტენ დენ ცი ას ეწი ნა აღ მდე გე-
ბა სხვა ფა სი ან ქა ღალ დებ ზე საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბის ამაღ ლე ბა. ძლი ერ დე ბა 
საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბის პო ლა რი ზა ცი ა: ერთ პო ლუს ზე იმ ყო ფე ბა ხა რის ხი ა ნი 
კორ პო რა ცი უ ლი ქა ღალ დე ბი, და ბა ლი ან სუ ლაც უარ ყო ფი თი გა ნაკ ვე თე ბით; მე-
ო რე პო ლუს ზე, რო გორც თოვ ლის გუნ და, ისე იზ რდე ბა სპე კუ ლა ცი უ რი კორ პო-
რა ცი უ ლი ქა ღალ დე ბის მო ცუ ლო ბა, რო მე ლიც შე იძ ლე ბა მი ვა კუთ ვნოდ `გა და საყ-
რელ თა~ თან რიგს. სპრე დი (სა ხელ მწი ფო სეს ხე ბის გა ნაკ ვე თის პრო ცენ ტზე და ნა მა-
ტი), რო მელ საც იხ დი ან `გა და საყ რე ლი~ ობ ლი გა ცი ე ბის ემი ტენ ტე ბი, თით ქმის 3,5 
პრო ცენ ტუ ლი პუნ ქტით გა ი ზარ და 2015 წლის მარ ტი დან. დღე ი სათ ვის გან სხვა ვე-
ბა თით ქმის ისე თი ვე ა, რო გო რიც იყო 2011 წელს ევ როს კრი ზი სის დროს, თუმ ცა 
სა ნა ხევ როდ ნაკ ლე ბი ა, ვიდ რე 2008 წელს Lehman Brothers-ის კო ლაპ სის შემ დეგ. 
ამას თან, გა ნაკ ვე თე ბი, რომ ლის მი ხედ ვი თაც და ბალ ხა რის ხი ა ნი, ანუ `გა და საყ რე-
ლი~ ობ ლი გა ცი ე ბის ემი სია ხდე ბო და, 2015 წელს სწრა ფად იზ რდე ბო და. `გა და საყ-
რე ლი~ (ა ნუ `ტოქ სი კუ რი~) ობ ლი გა ცი ე ბის წილ მა, რაც ხვდე ბო და `მა ღალ რის კი-
ა ნე ბის~ კა ტე გო რი ა ში (რომ ლებ ზეც შე მო სავ ლი ა ნო ბა 10 პრო ცენ ტუ ლი პუნ ქტით 
მა ღა ლი ა, ვიდ რე სა ხა ზი ნო ობ ლი გა ცი ებ ზე), 2016 წლის და საწყ ის ში 29,6%-ს მი აღ-
წი ა, ერ თი წლის წი ნან დელ 13,5%-თან შე და რე ბით. სა რე ი ტინ გო სა ა გენ ტო S&P-ის 
მო ნა ცე მე ბით, ეს `ტოქ სი კუ რი~ ბაზ რის ყვე ლა ზე მა ღა ლი დო ნეა 2009 წლი დან [5]. 
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მალხაზ ჩიქობავა

* * *
უნ და აღ ვნიშ ნოთ, რომ `გა და საყ რე ლი ობ ლი გა ცი ე ბის~ მო ცუ ლო ბის ზრდას 

ფი ნან სურ ბაზ რებ ზე ხე ლი შე უწყო არამ ხო ლოდ ცენ ტრა ლუ რი ბან კე ბის საპ რო-
ცენ ტო პო ლი ტი კამ, არა მედ ე.წ. `რა ო დე ნობ რი ვი შერ ბი ლე ბის~ პო ლი ტი კა მაც. აშ-
შ-ის ფედ -ი და ინ გლი სის ბან კი ამ ცი რებ დნენ თა ვი ანთ საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თებს, 
მაგ რამ მათ ის მა ინც არ და უყ ვა ნი ათ მი ნუ სე ბამ დე. თუმ ცა, სწო რედ ამ ორ მა ცენ-
ტრა ლურ მა ბან კმა მო ახ დი ნა რა ო დე ნობ რი ვი შერ ბი ლე ბის ყვე ლა ზე მას შტა ბუ რი 
პროგ რა მე ბის რე ა ლი ზა ცი ა. მი თი თე ბუ ლი პროგ რა მე ბი წარ მო ად გენ და ცენ ტრა-
ლუ რი ბან კე ბის მი ერ სა ხელ მწი ფო ობ ლი გა ცი ე ბის (სრუ ლი ად სხვა დას ხვა ხა რის-
ხის) შეს ყიდ ვას, რა მაც შე ამ ცი რა მა თი შე მო სავ ლი ა ნო ბა. აშ შ-ის სამ თვი ა ნი სა ხა-
ზი ნო ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შე მო სავ ლი ა ნო ბა 2015 წელს და ე ცა ნუ ლო ვან დო ნემ დეც 
კი. მსგავს სი ტუ ა ცი ა ში მრა ვალ ინ ვეს ტორს არ დარ ჩა სხვა არ ჩე ვა ნი, გარ და იმი სა, 
რომ გა დარ თუ ლიყ ვნენ მცი რე შე მო სავ ლი ა ნი ან `ნუ ლო ვა ნი~ სა ხელ მწი ფო ფა სი ა ნი 
ქა ღალ დე ბი დან კორ პო რა ცი ულ ფა სი ან ქა ღალ დებ ზე. სა ბო ლო ოდ, ცენ ტრა ლურ-
მა ბან კებ მა მო ახ დი ნეს არც ისე მა ღა ლი ხა რის ხის კორ პო რა ცი ულ ობ ლი გა ცებ ზე 
მოთხ ოვ ნის სტი მუ ლი რე ბა, ხო ლო მათ შო რის ზო გი ერ თი, მოხ ვდა რა კერ ძო ინ ვეს-
ტო რე ბის პორ ტფელ ში, მა ლე `გა და საყ რე ლი~ აღ მოჩ ნდა. რა ღაც მო მენ ტში `გა და-
საყ რე ლი~ ქა ღალ დე ბის მფლო ბე ლებს შე იძ ლე ბა ნერ ვებ მა უმ ტყუ ნონ და და იწყ ონ 
ამ ქა ღალ დე ბის მა სობ რი ვი, არა კონ ტრო ლი რე ბა დი თა ვი დან მო შო რე ბა...

ამ გვა რად, და სავ ლე თის ცენ ტრა ლუ რი ბან კე ბის პო ლი ტი კამ საპ რო ცენ ტო გა-
ნაკ ვე თის შემ ცი რე ბის მხრივ, `რა ო დე ნობ რივ შერ ბი ლე ბებ თან~ ერ თად, შექ მნა ყვე-
ლა პი რო ბა მსოფ ლიო ფი ნან სუ რი კრი ზი სის მე ო რე ტალ ღის და საწყ ე ბად. 
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მაია გოგოხია

ეკონომიკის დოქტორი, 
ივ. ჯავახიშვილის სახ. თსუ-ის ლექტორი

სტა ტი ის მი ზა ნია თა ნა მედ რო ვე სა ფონ დო ბაზ რებ ზე ფარ თოდ გა მო-
ყე ნე ბა დი ვა დი ა ნი წარ მო ე ბუ ლი ფი ნან სუ რი ინ სტრუ მენ ტის - ოფ ცი ო ნუ რი 
კონ ტრაქ ტის ძი რი თა დი ნიშ ნე ბის (რე ა ლი ზა ცი ის ფორ მა, შეს რუ ლე ბის დრო 
და პი რო ბე ბი, ში ნა გა ნი და დრო ი თი ღი რე ბუ ლე ბა) და ოფ ცი ო ნურ პო ზი ცი-
ებ თან და კავ ში რე ბუ ლი ზო გი ერ თი რის კის (სა ბა ზი სო აქ ტი ვის ფა სის არა-
ხელ საყ რე ლი მოძ რა ო ბის, რთუ ლი ოფ ცი ო ნუ რი სქე მე ბის) წარ მო ჩე ნა, ოფ-
ცი ო ნე ბის ღი რე ბუ ლე ბის შე ფა სე ბი სა და სხვა დას ხვა ოფ ცი ო ნუ რი სტრა ტე-
გი ის გან ხილ ვის სა ფუძ ველ ზე.

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: ოფ ცი ო ნი; მარ ჟა; დელ ტა; ჰე ჯე რე ბის სტრა ტე-
გი ა; სპე კუ ლან ტე ბის სტრა ტე გი ა; სტრედ ლი.

ოფ ცი ო ნე ბის მა ხა სი ა თებ ლე ბი

ფი ნან სუ რი კონ ტრაქ ტე ბი ისე ვე ძვე ლი ა, რო გორც კა ცობ რი ო ბის ის ტო რი ა. 
ცნო ბი ლი ა, რომ მი წის ყიდ ვის გა რი გე ბე ბი თა რიღ დე ბა 2800წ ჩვენს ერამ დე. ჰა მუ-
რა ბის კა ნო ნე ბი (1800 წ ძვე ლი წელ თაღ რიცხ ვით) არე გუ ლი რებ და დაკ რე დი ტე ბის 
პი რო ბებ საც. მას ში გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი იყო და საკ მა ოდ გავ რცე ლე ბულს წარ მო-
ად გენს კონ ტინ გენ ტუ რი კონ ტრაქ ტე ბი, რო მე ლიც შე ი ცავ და ამა თუ იმ გა რე მო ე-
ბა ზე და მოკ იდ ე ბუ ლე ბას. ამ კა ნო ნე ბის თა ნახ მად მო სავ ლის და კარ გვა ქა რიშ ხლის 
ან გვალ ვის გა მო წარ მო ად გენ და სა ფუძ ველს მი წის ვალ ზე წლი უ რი პრო ცენ ტის გა-
დახ დის გა სა უქ მებ ლად. ოფ ცი ო ნე ბით პირ ვე ლი ვაჭ რო ბა, შე საძ ლოა გაჩ ნდა ასეთ-
სა ვე ძველ დროს. [1, გვ.327]

თუმ ცა, სე რი ო ზულ მნიშ ვნე ლო ბას ის იძენს 1973 წლი დან, რო დე საც ჩი კა გოს 
სა ვაჭ რო ბირ ჟამ და ა ფუძ ნა ჩი კა გოს ოფ ცი ო ნე ბის ბირ ჟა (Chicago Board Options 
Exchange, CBOE), სა დაც და იწყო სა ვაჭ რო ოპე რა ცი ე ბი ოფ ცი ო ნე ბით ჩვე უ ლებ რივ 

ekonomika da biznesi, 2017, 3,  gv. 154-159

ECONOMICS  AND  BUSINESS, 2017, 3,  pp. 154-159
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აქ ცი ებ ზე. საწყ ის მა წარ მა ტე ბებ მა ოპე რა ცი ე ბის გა ფარ თო ე ბა ში CBOE-ზე გა ნა პი-
რო ბა ბაზ რის გაზ რდა, სა ვაჭ რო ოპე რა ცი ე ბი უკ ვე ხორ ცი ელ დე ბო და ოფ ცი ო ნე ბით 
ფა სი ან ქა ღალ დებ ზე ფიქ სი რე ბუ ლი შე მო სავ ლე ბით, უცხ ო ურ ვა ლუ ტა ზე, აქ ცი ე ბი-
სა და ობ ლი გა ცი ე ბის სა ინ დექ სო კონ ტრაქ ტებ სა და ასე ვე, სხვა დას ხვა სა ქო ნელ ზე 
[2, გვ 347].

დღე ი სათ ვის ოფ ცი ო ნი, ანუ ოფ ცი ო ნუ რი კონ ტრაქ ტი ფი ნან სურ ბაზ რებ ზე 
ერ თ-ერ თი პო პუ ლა რუ ლი ფა სი ა ნი ქა ღალ დთა გა ნი ა. იგი წარ მო ად გენს ორ მხა რეს 
(ოფ ცი ო ნის გამ ყიდ ველ სა და მყიდ ველს) შო რის შე თან ხმე ბას წი ნას წა რი გან საზღ-
ვრუ ლი პი რო ბე ბით რა ი მე ფი ნან სუ რი ინ სტრუ მენ ტის ან სა ქონ ლის ყიდ ვა- გა ყიდ ვის 
თა ო ბა ზე. ოფ ცი ო ნის მფლო ბელს (მყიდ ველს) უფ ლე ბა აქვს მო მა ვალ ში, წი ნას წარ 
გან საზღ ვრულ დროს, ანუ ოფ ცი ო ნის აღ სრუ ლე ბის (გა ნაღ დე ბის) დროს იყი დოს 
ან გა ყი დოს აქ ცია (ან კონ ტრაქ ტის სხვა სა გა ნი) წი ნას წარ შე თან ხმე ბულ ფა სად, 
რო მელ საც შე თან ხმე ბის ფა სი (შეს რუ ლე ბის ფა სი ან სტრა იკ ფა სი - exercise price, 
strike) ეწო დე ბა. ოფ ცი ო ნის გამ ყიდ ვე ლი (ე მი ტენ ტი), ვალ დე ბუ ლია სა ჭი რო ე ბის 
შემ თხვე ვა ში შე ას რუ ლოს ოფი ო ნუ რი კონ ტრაქ ტით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი პი რო ბე ბი. 
ევ რო პუ ლი ოფ ცი ო ნის მფლო ბელს შე უძ ლია მი სი გა ნაღ დე ბა ოფ ცი ო ნის სი ცოცხ-
ლის პე რი ო დის მხო ლოდ ბო ლო მო მენ ტში. ამის გან გან სხვა ვე ბით, ამე რი კუ ლი ოფ-
ცი ო ნის მფლო ბელს შე უძ ლია მი სი გა ნაღ დე ბა ოფ ცი ო ნის სი ცოცხ ლის პე რი ო დის 
ნე ბის მი ერ შემ თხვე ვით მო მენ ტში. ბუ ნებ რი ვი ა, ამე რი კუ ლი ოფ ცი ო ნი ევ რო პულ ზე 
უფ რო მიმ ზიდ ვე ლია [3; გვ. 145].

ამ რი გად, ოფ ცი ო ნი იძ ლე ვა ყიდ ვის ან გა ყიდ ვის უფ ლე ბას და არა ვალ დე ბუ ლე-
ბას. იმ ფი ნან სუ რი ინ სტრუ მენ ტე ბის ყიდ ვის უფ ლე ბა, რაც დევს ოფ ცი ო ნუ რი კონ-
ტრაქ ტის სა ფუძ ველ ში, იწო დე ბა ქოლ (call) ოფციონად, ხოლო გაყიდვის უფლება 
- ფუთ (put) ოფი ო ნად. არ ჩე უ ლი აქ ტი ვის ყიდ ვის ან გა ყიდ ვის უფ ლე ბა ეკუთ ვნის 
ოფ ცი ო ნის მფლო ბელს ანუ ტრე ი დერს, რო მე ლიც იკა ვებს გრძელ პო ზი ცი ას. ტრე ი-
დე რი, რო მელ მაც გა მო წე რა ოფ ცი ო ნი, ანუ და ი კა ვა მოკ ლე პო ზი ცი ა, იწო დე ბა ოფ-
ცი ო ნის გამ ყიდ ვე ლად (writer). ტრე ი დე რი შე იძ ლე ბა შე მო ი ფარ გლოს მხო ლოდ ოფ-
ცი ო ნის ყიდ ვით ან გა ყიდ ვით ოფ ცი ო ნე ბის ბა ზარ ზე სა კუ თა რი ღია პო ზი ცი ის დაც-
ვის გა რე შე. ამ გვა რი პო ზი ცია (ოფ ცი ო ნი) იწო დე ბა და უ ფა რა ვად (naked option). 
ამავ დრო უ ლად, კომ ბი ნა ცია ოფ ცი ო ნე ბის ბაზ რი სა და მის სა ფუძ ველ ში ჩა დე ბუ ლი 
სა ბა ზი სო აქ ტი ვის ბაზ რი სა, ხში რად შე საძ ლებ ლო ბას იძ ლე ვა საგ რძნობ ლად შემ-
ცირ დეს და ნა კარ გე ბის რის კი. ამ შემ თხვე ვა ში მსჯე ლო ბენ და ფა რულ ოფ ცი ონ ზე 
(covered option) და ჰე ჯი რე ბულ პო ზი ცი ა ზე არა სა სურ ვე ლი და ნა კა გე ბი სა გან.

ოფ ცი ო ნის ფა სი ში ნა გა ნი ღი რე ბუ ლე ბი სა (intrinsic value) და დრო ი თი ღი რე-
ბუ ლე ბის (time value) ჯა მი ა. ოფ ცი ო ნის ში ნა გა ნი ღი რე ბუ ლე ბა (მას ხში რად უწო-
დე ბენ ოფ ცი ო ნის მო გე ბას - (in- the-moneyness) - ეს არის ოფი ო ნის ღი რე ბუ ლე ბა 
მი სი და უ ყოვ ნებ ლი ვი რე ა ლი ზა ცი ის პი რო ბით. ოფ ცი ო ნი ით ვლე ბა მომ გე ბი ა ნად 
(in- the-money), თუ მი სი ღი რე ბუ ლე ბა და უ ყოვ ნებ ლი ვი შეს რუ ლე ბი სას და დე ბი თი ა. 
ში ნა გან ღი რე ბუ ლე ბას ფლობს მხო ლოდ მომ გე ბი ა ნი ოფ ცი ო ნე ბი. შე სა ბა მი სად ოფ-
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ცი ო ნი წამ გე ბი ა ნია (out-of-the-money), თუ მი სი ღი რე ბუ ლე ბა და უ ყოვ ნებ ლი ვი შეს-
რუ ლე ბი სას უარ ყო ფი თია და არა ვი სი (at-the-money), თუ მი სი შეს რუ ლე ბის ფა სი 
სა ბა ზი სო აქ ტი ვის სა ბაზ რო კურ სის ტო ლი ა. ოფ ცი ო ნის დრო ი თი ღი რე ბუ ლე ბა - ეს 
არის მი სი პო ტენ ცი უ რი მო მა ვა ლი ღი რე ბუ ლე ბა.

რო დე საც გა მო ი წე რე ბა და უ ფა რა ვი ქო ლოფ ცი ო ნი, ანუ რა ი ტე რი არ ფლობს 
სა ბა ზი სო აქ ტივს, ამოქ მედ დე ბა მარ ჟის წე სე ბი. ამ შემ თხვე ვა ში, რო გორც წე სი, 
ორი მნიშ ვნე ლო ბა გა მო ით ვლე ბა: 

- პირ ვე ლი, ოფ ცი ო ნის პრე მია პლუს სა ბა ზი სო აქ ტი ვის სა კურ სო ღი რე ბუ ლე-
ბის 20%, მი ნუს დელ ტა სტრა იკ ფას სა და სა ბა ზი სო აქ ტი ვის სა ბაზ რო კურსს შო-
რის, თუ უკა ნას კნე ლი სტრა იკ ფასზე ნაკ ლე ბი ა;

- მე ო რე, ოფ ცი ო ნის პრე მია პლუს სა ბა ზი სო აქ ტი ვის სა კურ სო ღი რე ბუ ლე ბის 
10%. 

მარ ჟის შე და რე ბის რო მე ლი მე თო დიც მეტ სი დი დეს მოგ ვცემს, სწო რედ ეს სი-
დი დე იქ ნე ბა სა გი რავ ნო უზ რუნ ველ ყო ფა და ბრო კე რი გა ყი ნავს ტრე ი დე რის დე პო-
ზიტ ზე აღ ნიშ ნულ თან ხას.

ოფ ცი ო ნე ბის ღი რე ბუ ლე ბის შე ფა სე ბა

ოფ ცი ო ნუ რი ტრე ი დე რის თვის დრო თა მა შობს უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს როლს. ოფ-
ცი ო ნის მფლო ბე ლი დღი თიდღე კარ გავს ოფ ცი ო ნის დრო ი თი ღი რე ბუ ლე ბის ნა-
წილს. ოფ ცი ო ნის გამ ყიდ ველს, პი რი ქით, დრო ხელს უწყ ობს, რად გან ოფ ცი ო ნებს, 
რაც მან გა ყი და, აქვს დი დი შან სი საგ რძნობ ლად და იკ ლოს ფას ში. დრო ის გარ და 
ოფ ცი ო ნის ღი რე ბუ ლე ბის შე ფა სე ბი სას მე ო რე უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი კომ პო ნენ ტია სა-
ბა ზი სო აქ ტი ვის ბაზ რის ვო ლა ტი ლო ბა, რო მე ლიც ახა სი ა თებს ფა სის ან შე მო სავ-
ლი ა ნო ბის რყე ვის ამ პლი ტუ დას. 

ოფ ცი ო ნის ოპ ტი მა ლუ რი ფა სი გა მო ით ვლე ბა რთუ ლი მა თე მა ტი კუ რი ფორ მუ-
ლით, რო მელ შიც გა ით ვა ლის წი ნე ბა: სა ბა ზი სო აქ ტი ვის მიმ დი ნა რე ფა სი, ოფ ცი ო-
ნის შეს რუ ლე ბის ფა სი, სა ბა ზი სო აქ ტი ვის ბაზ რის ვო ლა ტო ლო ბა და საპ რო ცენ ტო 
გა ნაკ ვე თი. ოფი ცი ო ნე ბით ვაჭ რო ბი სას არ არის ფას და დე ბის სტან დარ ტუ ლი მო დე-
ლი. ნი ჭი ე რი ტრე ი დე რი ხში რად იყე ნებს სა კუ თარ სა ი დუმ ლო ფორ მუ ლებს [4, გვ. 
621]. ამას თან, ოფ ცი ო ნუ რი ტრე ი დე რე ბის უმე ტე სო ბა იყე ნებს ოთხი პო პუ ლა რუ ლი 
მო დე ლი დან ერ თ-ერთს (ი მი ტა ცი უ რი მო დე ლი `მონ ტე- კარ ლო~, `ბლეკ -შო ულ ზის~ 
მო დე ლი, ფას და დე ბის ბი ნო მუ რი მო დე ლი და ნახ ტო მი სებ -დი ფუ ზი უ რი მო დე ლი).

ოფ ცი ო ნე ბის ოპ ტი მა ლუ რი ფა სის გა მო სათ ვლელ ფორ მუ ლებს შე აქვს ობი ექ-
ტუ რო ბის ელე მენ ტი ოფ ცი ო ნე ბის ბა ზარ ზე მდგო მა რე ო ბის ანა ლიზ ში, აგ რეთ ვე, 
გა მო ი ყე ნე ბა სა ვა რა უ დო ვო ლა ტი ლო ბის და რის კის ხა რის ხის, ანუ, პირ ველ რიგ ში, 
დელ ტას გა ან გა რი შე ბი სათ ვის.

დელ ტა (delta) - ახა სი ა თებს ოფ ცი ო ნის ფა სის ცვლი ლე ბას ხა რისხს სა ბა ზი-
სო ინ სტრუ მენ ტის ფა სის ერ თე უ ლის ცვლი ლე ბი სას. ეს შე იძ ლე ბა გა მო ვით ვა ლოთ 
ფორ მუ ლით:
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 = C / P
სადაც  - ოფციონის დელტაა,
C - ოფციონის ფასის ცვლილება დროის მოკლე ინტერვალზე,
P - სა ბა ზი სო აქ ტი ვის ფა სის ცვლი ლე ბა ამა ვე პე რი ო დი სათ ვის.

მა გა ლი თად, ბლეკ -შო ულ ზის მო დე ლი შე საძ ლებ ლო ბას იძ ლე ვა უშუ ა ლოდ გა-
მო ით ვა ლოს ოფ ცი ო ნის დელ ტა, რო მე ლიც მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, ვი ნა ი დან: 1) დელ ტა 
ახა სი ა თებს იმის ალ ბა თო ბას, რომ ოფ ცი ო ნის ვა დის ამო წურ ვი სათ ვის მას ექ ნე ბა 
ში ნა გა ნი ღი რე ბუ ლე ბა, 2) ეს არის ოფ ცი ო ნის პრე მი ის სა ზო მი სა ბა ზი სო აქ ტი ვის 
ფა სის ერ თე უ ლის ცვლი ლე ბი სას, 3) ამ პა რა მეტ რის მნიშ ვნე ლო ბა შე იძ ლე ბა ახა სი-
ა თებ დეს სა ბა ზი სო ინ სტრუ მენ ტე ბის თე ო რი ულ რა ო დე ნო ბას, რო მელ თა მფლო ბე-
ლიც, თუ ეს ქო ლო ცი ო ნი ა, იკა ვებს გრძელ პო ზი ცი ას, ხო ლო თუ ეს ფუ თოფ ცი ო ნია 
- მოკ ლე პო ზი ცი ას.

შემ დე გი კო ე ფი ცი ენ ტი, რო მე ლიც აფა სებს ოფ ცი ო ნუ რი პო ზი ცი ის რის კის 
ხა რისხს და ოფ ცი ო ნის ფასს არის ტე ტა (Θ). ის ახასიათებს ოფციონის პრემიის 
ცვლილების სიდიდეს ოფციონის შესრულების ვადის შემცირებისას ერთი დღით 
(სხვა თანაბარ პირობებში):

Θ = C / T

სადაც C - ოფციონის ფასის ცვლილებაა,
T - დროის მონაკვეთი, რომლის განმავლობაშიც ეს ცვლილება მოხდა.

თუ Θ-ის მნიშ ვნე ლო ბა მა ღა ლი ა, მა ღა ლია ოფ ცი ო ნის გა უ ფა სუ რე ბის ალ ბა თო-
ბა მი სი შეს რუ ლე ბის ვა დის მო მენ ტი სათ ვის.

ობ ლი გა ცი ებ სა ან ფი უ ჩერ სებ ზე ოფ ცი ო ნის თე ო რი უ ლი ფა სის გა მო სათ ვლე-
ლად მნიშ ვნე ლო ვა ნია RhO კო ე ფი ცი ენ ტი, რო მე ლიც ახა სა ი თებს ოფ ცი ო ნის ფა სის 
ცვლი ლე ბე ბის გა მო ძა ხილს საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თის შე სა ბა მის ცვლი ლე ბა ზე.

ბევ რი სა ბა ზი სო აქ ტი ვი სათ ვის ოფი ცი ო ნებს მათ ფი უ ჩერ სებ ზე ხში რად უწო-
დე ბენ რთულ ოფ ცი ო ნებს, ანუ ოფ ცი ე ნებს ოფ ცი ო ნებ ზე. ბო ლო დროს დი დი პო-
პუ ლა რუ ლო ბით სარ გებ ლობს ოფ ცი ო ნე ბი, რომ ლის სა ბა ზი სო აქ ტი ვია სხვა დას ხვა 
ინ დექ სე ბი (მაგ., S&P 100).

ოფ ცი ო ნუ რი სტრა ტე გი ე ბი

ჰე ჯე რე ბის ოფ ცი ო ნუ რი სტრა ტე გია ვა დი ა ნი კონ ტრაქ ტე ბის ბა ზარ ზე არის ის, 
რომ იძენს რა შე სა ბა მის ოფ ცი ონს (ქოლ, ფუთ ან მა თი კომ ბი ნა ცი ა) შე ი ნარ ჩუ ნოს 
ღია პო ზი ცია ოფ ცი ო ნის მი ხედ ვით ფა სი ა ნი ქა ღალ დე ბის მი წო დე ბის მო მენ ტამ დე.

ქო ლოფ ცი ო ნის ყიდ ვის შემ თხვე ვა ში:
- მყიდ ვე ლი სათ ვის არა ხელ საყ რე ლი გან ვი თა რე ბი სას, რაც გა მო ი ხა ტე ბა სა-

ბაზ რო აქ ტი ვის ღი რე ბუ ლე ბის ზრდით, ჰე ჯე რი იყე ნებს თა ვის უფ ლე ბას ოფ ცი ო ნის 
მი ხედ ვით, იძენს რა ფა სი ან ქა ღალ დებს ოფ ცი ო ნის შეს რუ ლე ბის ფა სით;
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- მყიდ ვე ლი სათ ვის ხელ საყ რე ლი სი ტუ ა ცი ი სას, რო დე საც ბა ზარ ზე ფა სი ა ნი 
ქა ღალ დე ბის ღი რე ბუ ლე ბა და ბა ლი ა, ჰე ჯე რი იძენს მათ სა ფონ დო ბა ზარ ზე, თუმ-
ცა, ამით კარ გავს ფუ ლა დი სახ სრე ბის ნა წილს, რო მე ლიც ოფ ცი ონს შე სა ძე ნად გა-
და ი ხა და.

ფუთ ოფ ცი ო ნის შემ თხვე ვა ში:
- გამ ყიდ ვე ლის თვის ხელ საყ რე ლი სი ტუ ა ცი ი სას, რო დე საც აქ ცი ე ბი სა ფონ-

დო ბა ზარ ზე ძვი რი ა, ჰე ჯე რი ყი დის ფა სი ან ქა ღალ დებს, კარ გავს რა მო გე ბის ნა-
წილს, გა დახ დილს ოფ ცი ო ნის შე სა ძე ნად;

- მის თვის ხელ საყ რე ლი სი ტუ ა ცი ი სას კი, რო ცა ბა ზა რი სუს ტი ა, ჰე ჯე რი იყე-
ნებს თა ვის უფ ლე ბა საც ოფ ცი ო ნის მი ხედ ვით, ყი დის რა სა ბა ზი სო ინ სტრუ მენ ტებს 
ოფ ცი ო ნის შეს რუ ლე ბის ფა სით.

სპე კუ ლან ტი კი, მუ შა ობს რა ვა დი ა ნი კონ ტრაქ ტე ბის ბა ზარ ზე, თვალ ყურს მი-
ა დევ ნებს არამ ხო ლოდ ოფ ცი ო ნის შეს რუ ლე ბის ღი რე ბუ ლე ბის მოძ რა ო ბას, არა მედ 
მის პრე მი საც [5, გვ. 208]. ვთქვათ, სპე კუ ლი ან ტმა გა ყი და ოფ ცი ო ნი მი წო დე ბა ზე, 
მის თვის ხელ საყ რე ლია იყი დოს ოფ ცი ო ნი და და ხუ როს თა ვი სი პო ზი ცი ა, რო დე საც:

- ოფ ცი ო ნის პრე მია არ შეც ვლი ლა, მაგ რამ ფა სი ა ნი ქა ღალ დე ბის (სა ბა ზი სო 
აქ ტი ვი) ღი რე ბუ ლე ბა შემ ცირ და იმ მნიშ ვნე ლო ბამ დე, რო დე საც არის საფ რთხე აღ-
მო ცენ დეს სი ტუ ა ცი ა, სპე კუ ლან ტი იძუ ლე ბუ ლი იქ ნე ბა შე ას რუ ლოს ვალ დე ბუ ლე ბა 
ოფ ცი ო ნის მი ხედ ვით;

- ოფ ცი ო ნის სა ბა ზი სო აქ ტი ვის ღი რე ბუ ლე ბა არ შეც ვლი ლა, მაგ რამ პრე მია 
შემ ცირ და. სპე კუ ლან ტის თვის ხელ საყ რე ლია იყი დოს ია ფი ოფ ცი ო ნი, იღებს რა სპე-
კუ ლა ცი ურ მო გე ბას და და ხუ როს თა ვი სი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი ოფ ცი ო ნის მი ხედ ვით.

ამ გვა რად, სპე კუ ლა ცი უ რი მო გე ბა მი ი ღე ბა ოფ ცი ო ნუ რი კონ ტრაქ ტის უფ რო 
მა ღა ლი ფა სით გა ყიდ ვი სას, ვიდ რე შე ძე ნის ფა სი ა.

უფ რო რთულ ოფ ცი ო ნურ სტრა ტე გი ე ბად მიჩ ნე უ ლია კომ ბი ნა ცი ე ბი და სპრე-
დე ბი. ყვე ლა ზე გავ რცე ლე ბუ ლი კომ ბი ნა ციაა სტრედ ლი (straddle). სტრედ ლი პო ზი-
ცი ა ა, რო მე ლიც მო ი ცავს ოფ ცი ონ ქოლს და ოფ ცი ონ ფუთს ერ თი და იმა ვე სა ბაზ ისო 
აქ ტივ ზე ერ თნა ი რი სტრა ი კე ბით და კონ ტრა ტის ამო წურ ვის ვა დე ბით. ეს კომ ბი-
ნა ცია წარ მო ად გენს კერ ძო შემ თხვე ვას უფ რო სა ერ თო კომ ბი ნა ცი ი სა სტრენგლ 
(strangle), რო დე საც ქოლ და ფუ თოფ ცი ო ნის სტრა იკ ფა სე ბი გან სხვა ვე ბუ ლი ა, ხო-
ლო ამო წურ ვის ვა დე ბი ერ თნა ი რი. ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლი სტრა ტე გი ე ბის კომ ბი ნა ცი-
ით მი ი ღე ბა უფ რო რთუ ლი კომ ბი ნა ცი ე ბი, მა გა ლი თად, სტრე პი - რო დე საც სტრედ-
ლი ძლი ერ დე ბა კი დევ ერ თი ქო ლოფ ცი ო ნის ყიდ ვით ამო წურ ვის იმა ვე ვა დით და 
ნე ბის მე ი რი სტრა ი კით (ტრე ი დე რი ვა რა უ დობს სა ბა ზი სო აქ ტი ვის კურ სის ძლი ერ 
მოძ რა ო ბას უფ რო ზრდის მი მარ თუ ლე ბით) და კომ ბი ნა ცია სტრი პი, რო დე საც ტრე-
ი დე რი უფ რო იხ რე ბა სა ბა ზი სო ინ სტრუ მენ ტის კურ სის და ცე მის კენ - ის აძ ლი ე რებს 
სტრედლს კი დევ ერ თი ფუთ ოფ ცი ო ნის ყიდ ვით, კონ ტრაქ ტის ამო წურ ვის იმა ვე თა-
რი ღით და შეს რუ ლე ბის ფა სით.
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მსოფ ლი ოს უახ ლე სი ის ტო რი ის, XXI სა უ კუ ნის გლო ბა ლუ რი ეკო ნო-
მი კუ რი კრი ზი სი კი დევ ერ თი ნა თე ლი მა გა ლი თია იმი სა, თუ რა მას შტა-
ბის ნე გა ტი უ რი შე დე გე ბის მო ტა ნა შე უძ ლია ეკო ნო მი კუ რი მოვ ლე ნე ბი სა 
თუ ტენ დენ ცი ე ბის დაგ ვი ა ნე ბულ, არას წორ და არა ა დეკ ვა ტურ შე ფა სე ბას, 
რაც, თა ვის მხრივ, აღარ უტო ვებს არა ნა ირ ბერ კეტს კრი ზი სის პი რას მყოფ 
ქვე ყა ნას, რომ მო ახ დი ნოს ლა ვი რე ბა და კრი ზი სის უარ ყო ფი თი შე დე გე ბის 
მი ნი მი ზა ცი ის მიზ ნით ეფექ ტი ა ნი და დრო უ ლი გა მო სა ვა ლი მო ნა ხოს. მი უ-
ხე და ვად იმი სა, რომ სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბის და ფი ნან სე ბა ყვე ლა ზე და-
ბალ რის კი ან და მა ღა ლი უზ რუნ ველ ყო ფის მქო ნე დაკ რე დი ტე ბის სპექ ტრში 
მო ი აზ რე ბა, გლო ბა ლურ მა კრი ზის მა სე რი ო ზუ ლი პრობ ლე მე ბი შე უქ მნა აღ-
ნიშ ნულ სექ ტორს და მნიშ ვნე ლოვ ნად და ა ზა რა ლა სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბა. 

სა კითხ ის აქ ტუ ა ლუ რო ბი დან გა მომ დი ნა რე, მსოფ ლიო სა მეც ნი ე რო 
სა ზო გა დო ე ბა, ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის გან მსაზღ ვრე ლი ორ გა ნო ე ბი და 
სა ერ თა შო რი სო ინ სტი ტუ ტე ბი აქ ტი უ რად არი ან ჩარ თუ ლი კრი ზი სე ბის პრე-
ვენ ცი ის გზე ბის ძი ე ბა ში და ამ თვალ საზ რი სით სა ინ ტე რე სოა კრი ზი სის შემ-
დგომ პე რი ოდ ში სა ერ თა შორ სო ვაჭ რო ბის და ფი ნან სე ბის მი მარ თუ ლე ბით 
არ სე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბის ძი ე ბა და მა თი გათ ვა ლის წი ნე ბა.

სტა ტი ა ში ეკო ნო მი კუ რი ლი ტე რა ტუ რი სა და სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი-
ზა ცი ე ბის მი ერ გა მომ ქვეყ ნე ბუ ლი კვლე ვე ბის მი მო ხილ ვის სა ფუძ ველ ზე გა-
ა ნა ლი ზე ბუ ლია გლო ბა ლუ რი სა ფი ნან სო -ე კო ნო მი კუ რი კრი ზი სის შემ დე გომ 
პე რი ოდ ში სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბის და ფი ნან სე ბის წი ნა შე არ სე ბუ ლი გა-
მოწ ვე ვე ბი და მო ცე მუ ლია გარ კვე უ ლი რე კო მენ და ცი ე ბი ამ მი მარ თუ ლე ბით. 

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: გლო ბა ლუ რი სა ფი ნან სო -ე კო ნო მი კუ რი კრი ზი სი; 
სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბის და ფი ნან სე ბა; ექ სპორ ტის დაკ რე დი ტე ბა; გა რან-
ტი ე ბი.

ekonomika da biznesi, 2017, 3,  gv. 160-175
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გან ვლი ლი გლო ბა ლუ რი სა ფი ნან სო -ე კო ნო მი კუ რი კრი ზი სის გაკ ვე თი ლე ბი დან 
გა მომ დი ნა რე, დღეს საკ მა ოდ აქ ტი უ რად გა ნი ხი ლე ბა ფი ნან სუ რი კრი ზი სის პი რო-
ბებ ში ცენ ტრა ლუ რი ბან კე ბის, რო გორც ბო ლო ინ სტან ცი ის კრე დი ტო რის რო ლი და 
ფუნ ქცი ე ბი, სა ფი ნან სო სექ ტო რის მა რე გუ ლი რე ბე ლი ორ გა ნო ე ბი ცდი ლო ბენ გა-
ით ვა ლის წი ნონ ბა ზე ლის სტან დარ ტებ ში მო ცე მუ ლი რე კო მენ და ცი ე ბი და სა ბან კო 
ზე დამ ხედ ვე ლო ბი სა და სა კა ნონ მდებ ლო რე გუ ლი რე ბის სა უ კე თე სო პრაქ ტი კე ბი, 
თუმ ცა ჯერ კი დევ პა სუხ გა უ ცე მე ლი რჩე ბა კითხ ვა: არის კი მსოფ ლიო მზად, რომ 
მო მა ვა ლი გლო ბა ლუ რი ფი ნან სურ -ე კო ნო მი კუ რი კრი ზი სი შე ა ჩე როს? შე საძ ლე ბე-
ლია კი წი ნას წარ პროგ ნო ზი რე ბა მო სა ლოდ ნე ლი რე ცე სი ე ბის და სა ერ თოდ, რამ დე-
ნად მო ბი ლი ზე ბულ ნი არი ან თუნ დაც მსოფ ლი ოს ყვე ლა ზე გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე-
ბი მი ნი მა ლუ რი და ნა კარ გე ბით გა უმ კლავ დნენ მსგავ სი ტი პის კრი ზი სებს მო მა ვალ-
ში და შეძ ლონ დაკ რე დი ტე ბის ყვე ლა ზე და ბალ რის კი ა ნი მი მარ თუ ლე ბის - ვაჭ რო ბის 
და ფი ნან სე ბის სრუ ლი კრა ხის თა ვი დან არი დე ბა? 

სტა ტი ის მი ზა ნია გარ კვე უ ლი წვლი ლი შე ი ტა ნოს სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბის 
და ფი ნან სე ბა ზე კრი ზი სის ნე გა ტი უ რი მოვ ლე ნე ბის პრე ვენ ცი ი სა და მი ნი მი ზა ცი ის 
მი მარ თუ ლე ბით და გა ა ა ნა ლი ზოს სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბის და ფი ნან სე ბის გა მოწ-
ვე ვე ბი გლო ბა ლუ რი სა ფი ნან სო -ე კო ნო მი კუ რი კრი ზი სის შემ დგომ პე რი ოდ ში. მიზ-
ნი დან გა მომ დი ნა რე გა მო იკ ვე თა შემ დე გი ამო ცა ნე ბი:

 თა ნა მედ რო ვე სა ფი ნან სო -ე კო ნო მი კუ რი კრი ზი სის თა ვი სე ბუ რე ბე ბის შეს-
წავ ლა;

 სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბის გან ვი თა რე ბა ში და ფი ნან სე ბის რო ლის შე სა ხებ 
არ სე ბუ ლი სა მეც ნი ე რო ლი ტე რა ტუ რის მი მო ხილ ვა;

 სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბის და ფი ნან სე ბის გა მოწ ვე ვე ბის ანა ლი ზი თა ნა მედ-
რო ვე სა ფი ნან სო -ე კო ნო მი კუ რი კრი ზი სის შემ დგომ პე რი ოდ ში.

კვლე ვის ბა ზად შე სა ბა მის თე მა ტი კა ზე გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი სა მეც ნი ე რო ნაშ რო-
მე ბი, სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ან გა რი შე ბი, კვლე ვე ბი და სტა ტის ტი კუ რი 
მო ნა ცე მე ბია არ ჩე უ ლი. კვლე ვის მე თოდს წარ მო ად გენს აღ ნიშ ნუ ლი წყა რო ე ბის 
სის ტე მა ტი ზა ცი ა, ანა ლი ზი, სინ თე ზი. 

თა ნა მედ რო ვე სა ფი ნან სო -ე კო ნო მი კუ რი კრი ზი სის 
თა ვი სე ბუ რე ბე ბი

თა ნა მედ რო ვე მსოფ ლი ო ში სა ბაზ რო ეკო ნო მი კა გლო ბა ლი ზა ცი ის სულ უფ რო 
მზარ დი ტემ პე ბით ხა სი ათ დე ბა. ბო ლო პე რი ოდ ში გან ვი თა რე ბულ მა მოვ ლე ნებ მა 
ცხად ყო, რომ გლო ბა ლი ზა ცია ხშირ შემ თხვე ვა ში ქვეყ ნე ბის ეკო ნო მი კუ რი ინ ტეგ რი-
რე ბის პა რა ლე ლუ რად თა ნა მედ რო ვე ფი ნან სურ -ე კო ნო მი კუ რი კრი ზი სი სათ ვის ე.წ. 
`ვი რუ სუ ლი ხა სი ა თის~ გა მომ წვევ მი ზე ზა დაც გვევ ლი ნე ბა. დღეს დღე ო ბით საკ მა-
ოდ აქ ტუ ა ლუ რია გან ვლი ლი ფი ნან სურ -ე კო ნო მი კუ რი კრი ზი სე ბის თა ვი სე ბუ რე ბე-
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ბის ანა ლი ზი, რად გან მას ზე დაყ რდნო ბით შე მუ შა ვე ბუ ლი ან ტიკ რი ზი სუ ლი გეგ მა 
ნე ბის მი ერ სა ხელ მწი ფოს მის ცემს სა შუ ა ლე ბას, შექ მნას ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბის ისე-
თი ეკო ნო მი კუ რი სტრა ტე გი ა, რო მე ლიც გრძელ ვა დი ან პე რი ოდ ში უზ რუნ ველ ყოფს 
სა ხელ მწი ფოს სტა ბი ლურ გან ვი თა რე ბას.

დღე ვან დე ლი გა და სა ხე დი დან საკ მა ოდ არა ერ თგვა რო ვა ნია მეც ნი ე რე ბი სა თუ 
ეკო ნო მის ტე ბის მო საზ რე ბე ბი გლო ბა ლუ რი ფი ნან სურ -ე კო ნო მი კუ რი კრი ზი სე-
ბის თა ვი სე ბუ რე ბებ სა თუ მი სი პრე ვენ ცი ის გზებ თან და კავ ში რე ბით. არ არ სე ბობს 
ერ თი ა ნი მიდ გო მა, რო მე ლიც ცალ სა ხა და სწორ ხა ზო ვან მი მარ თუ ლე ბას მის ცემს 
ქვეყ ნებს, თუ რო გორ უნ და და გეგ მონ და გა ნა ხორ ცი ე ლონ არ სე ბუ ლი გა რე მო ე ბის 
ადეკ ვა ტუ რი ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კა და თა ვი დან აი რი დონ დი დი მას შტა ბის ̀ დეპ-
რე სი ე ბი~. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ არა ერ თი ცნო ბი ლი მეც ნი ე რი თუ ეკო ნო მის ტი 
იკ ვლევ და და იკ ვლევს გლო ბა ლუ რი ფი ნან სურ -ე კო ნო მი კუ რი კრი ზი სე ბის სა კითხ-
ებს, ბო ლო პე რი ოდ ში გან ვი თა რე ბულ მა გლო ბა ლურ მა კრი ზის მა თვალ ნათ ლივ აჩ-
ვე ნა ეკო ნო მი კუ რი თე ო რი ის სე რი ო ზუ ლი ხარ ვე ზე ბი და ჩა ვარ დნე ბი [14, გვ.17]. 

სა ერ თა შო რი სო ექ სპერ ტე ბის უმე ტე სო ბის აზ რით, 2007 წელს და სავ ლეთ ში 
დაწყ ე ბუ ლი გლო ბა ლუ რი ფი ნან სუ რი კრი ზი სი, რო მე ლიც მოგ ვი ა ნე ბით ეკო ნო მი-
კურ კრი ზის ში გა და ი ზარ და, ყვე ლა ზე მძი მე იყო ბო ლო 70 წლის გან მავ ლო ბა ში 
წარ მოქ მნილ კრი ზი სებს შო რის [18]. ექ სპერ ტთა გა ან გა რი შე ბით, კრი ზი სით გა მოწ-
ვე უ ლი ჯა მურ მა და ნა კარ გებ მა ან ტიკ რი ზი სულ ღო ნის ძი ე ბა თა და ფი ნან სე ბა ზე სა-
ხელ მწი ფო ბი უ ჯე ტი დან გა მო ყო ფი ლი თან ხე ბის ჩათ ვლით 4 ტრლნ 700 მლრდ აშშ 
დო ლა რი შე ად გი ნა, ხო ლო მსოფ ლიო ბაზ რის კა პი ტა ლი ზა ცია 26 ტრლნ 400 მლრდ 
აშშ დო ლა რით შემ ცირ და [9, გვ.119].

დღე ი სათ ვის ეკო ნო მი კურ ლი ტე რა ტუ რა ში არ არის სრუ ლი კონ სენ სუ სი იმის 
თა ო ბა ზე, თუ რა იყო გლო ბა ლუ რი ფი ნან სუ რი დის ბა ლან სის წარ მო შო ბის მი ზე-
ზი. ავ ტორ თა უმ რავ ლე სო ბა თან ხმდე ბა, რომ იყო მნიშ ვნე ლო ვა ნი პრობ ლე მე ბი 
რე გუ ლი რე ბი სა და ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სფე რო ში და ამ ჟა მად მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა ბი-
ჯე ბის გა დად გმა ხდე ბა სწო რედ ამ კუთხ ით (სა ბან კო ზე დამ ხედ ვე ლო ბის ბა ზე ლის 
კო მი ტე ტის მე სა მე შე თან ხმე ბა კა პი ტა ლის ადეკ ვა ტუ რო ბის, სტრეს -ტეს ტი რე ბი სა 
და ლიკ ვი დო ბის რის კე ბის სტან დარ ტე ბის შე სა ხებ). რაც შე ე ხე ბა კრი ზი სის გა მომ-
წვევ ეკო ნო მი კურ მი ზე ზებს, ორი ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე ბის გა მო ყო ფაა შე საძ ლე-
ბე ლი: ერ თ-ერ თი ინ ტერ პრე ტა ცი ით, 2001 წლი დან მო ყო ლე ბუ ლი ფე დე რა ლუ რი 
სა რე ზერ ვო სის ტე მის მი ერ გა ტა რე ბუ ლი შერ ბი ლე ბუ ლი მო ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი კა 
იყო კრი ზი სის ხელ შემ წყო ბი ძი რი თა დი ფაქ ტო რი [22; 24], ხო ლო მე ო რე ინ ტერ-
პრე ტა ცი ის მი ხედ ვით, გლო ბა ლუ რი ფი ნან სუ რი დის ბა ლან სი სა და მას თან და კავ ში-
რე ბუ ლი კა პი ტა ლის ნა კა დე ბის ინ ტენ სი ვო ბის ზრდა იყო კრი ზი სის გა მომ წვე ვი და 
მსოფ ლიო მას შტა ბით გავ რცე ლე ბის ძი რი თა დი მი ზე ზი [8, გვ. 584-588, 15]. რი გი 
ავ ტო რე ბი მი იჩ ნე ვენ, რომ კრი ზი სის სწრა ფი და მწვა ვე გავ რცე ლე ბა ზე მოხ სე ნე-
ბუ ლი ორი ვე მი ზე ზის ერ თობ ლი ო ბის შე დე გია [17, გვ. 3]. თუმ ცა, პრაქ ტი კუ ლად 
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არც ერ თი კვლე ვა არ შე ის წავ ლის ემ პი რი უ ლად ამ ფაქ ტო რე ბის წვლილს კრი ზი სის 
გან ვი თა რე ბა ში ზუს ტად და კვლე ვე ბის შე დე გე ბი გარ კვე ულ წი ლად წი ნა აღ მდე გობ-
რი ვი ცაა [1].

ექ სპერ ტე ბის აზ რით, კრი ზი სის და საწყ ი სი და კავ ში რე ბუ ლი იყო აშ შ-ის უძ რა-
ვი ქო ნე ბის ბა ზარ ზე ე.წ. სუბ სტან დარ ტუ ლი იპო თე კუ რი დაკ რე დი ტე ბის კრი ზის-
თან. აშშ-ის უმ სხვი ლე სი იპო თე კუ რი კომ პა ნი ე ბის Fannie Mae-სა და Freddie Mac-ის 
გა უ აზ რე ბელ მა, ხშირ შემ თხვე ვა ში, არაპ როგ ნო ზი რე ბად მა მოქ მე დე ბამ (ობ ლი გა-
ცი ე ბის დი დი რა ო დე ნო ბით გა ყიდ ვა, პრო ცე სის გა უმ ჭვირ ვა ლო ბა, საკ რე დი ტო და 
სა ინ ვეს ტი ციო ფუნ ქცი ე ბის შერ წყმა -ა რე ვა) გა ა მარ ტი ვა მომ ხმა რებ ლის თვის იპო-
თე კუ რი კრე დი ტე ბის აღე ბა. რე გუ ლა ცი ე ბის შე სუს ტე ბამ ეტა პობ რი ვად შექ მნა სტი-
მუ ლი, რომ მა სობ რივად გა ცე მუ ლი ყო სეს ხე ბი და ბალ შე მო სავ ლი ან მსეს ხებ ლებ ზე 
საკ მა ოდ მა ღა ლი ან ცვლა დი (LIBOR) გა ნაკ ვე თე ბით. შე დე გად, უპ რე ცე დენ ტოდ 
გა ი ზარ და რო გორც უძ რა ვი ქო ნე ბის ფა სე ბი, ასე ვე ე.წ გაპ რობ ლე მე ბუ ლი სეს ხე ბის 
მო ცუ ლო ბაც. 

ეკო ნო მის ტე ბი თან ხმდე ბი ან, რომ მხო ლოდ უძ რა ვი ქო ნე ბის სექ ტო რის კრი-
ზი სი არ იქ ნე ბო და ისე თი სა ვა ლა ლო შე დე გე ბის მომ ტა ნი, რომ არა ის ფი ნან სუ რი 
ინო ვა ცი ე ბი, რაც ამ პე რი ოდ ში გან ხორ ცი ელ და აშ შ-ში: იპო თე კით უზ რუნ ველ ყო ფი-
ლი ფა სი ა ნი ქა ღალ დე ბით ვაჭ რო ბა (mortgage-based securities,MBS) და მა თი ნა ირ-
სა ხე ო ბა –  სა ვა ლო ვალ დე ბუ ლე ბით უზ რუნ ველ ყო ფი ლი ობ ლი გა ცია (collateralized 
debt obligation, CDO). MBS და CDO ობ ლი გა ცი ე ბი მა ღა ლი რე ი ტინ გი სა და უსაფ-
რთხო ე ბის გარ და ასე ვე მა ღალ საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვეთს სთა ვა ზობ და ინ ვეს ტო-
რებს, რა მაც გა მო იწ ვია მათ ზე მოთხ ოვ ნის ზრდა და გარ კვე უ ლი პე რი ო დის შემ დეგ 
წარ მო იქ მნა ე.წ. ბუშ ტი. კრი ზი სი გას ცდა უძ რა ვი ქო ნე ბის სექ ტორს და 2007 წელს 
გა კოტ რე ბა და იწყო ჰეჯ -ფონ დებ მაც, რო მელ თა პორ ტფე ლებ ში მა ღა ლი იყო იპო-
თე კებ თან და კავ ში რე ბუ ლი ფა სი ა ნი ქა ღალ დე ბის წი ლი. პა ნი კამ გა ნა პი რო ბა ბან კე-
ბი დან დე პო ზი ტე ბის სწრა ფი გა დი ნე ბა, რაც ბან კე ბის (ბრი ტა ნეთ ში) ნა ცი ო ნა ლი ზა-
ცი ის სა ფუძ ვე ლი გახ და [1].

და ფი ნან სე ბის რო ლი სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბის გან ვი თა რე ბა ში

კრი ზი სის ცნე ბა ახა ლი არ არის და კა ცობ რი ო ბის ის ტო რი ას არა ერ თი ლო კა-
ლუ რი თუ გლო ბა ლუ რი ხა სი ა თის ფი ნან სურ -ე კო ნო მი კუ რი კრი ზი სი ახ სოვს, თუმ ცა 
სქე მა, რომ ლი თაც იგი გან ვი თარ და და გავ რცელ და კონ ტი ნენ ტი დან კონ ტი ნენ ტზე, 
მოჰ ყვა სწო რედ მსოფ ლიო ფი ნან სურ და ეკო ნო მი კურ ინ ტეგ რა ცი ას. შე სა ბა მი სად, 
გა საკ ვი რი არ არის, რომ კრი ზი სის ნე გა ტი უ რი ეფექ ტე ბი აი სა ხა სა ერ თა შო რი სო 
ეკო ნო მი კუ რი ურ თი ერ თო ბე ბის ისეთ მნიშ ვნე ლო ვან მი მარ თუ ლე ბა ზე, რო გო რი-
ცაა სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბის და ფი ნან სე ბა. შე სა ბა მი სად, კვლავ აქ ტუ ა ლუ რია სა-
კითხ ი, რამ დე ნად ადეკ ვა ტუ რად და მოქ ნი ლად იმოქ მე დეს წარ მოქ მნი ლი პრობ ლე-
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მე ბის და საძ ლე ვად სა ერ თა შო რი სო თუ ად გი ლობ რივ მა სა ფი ნან სო ინ სტი ტუ ტებ მა, 
რომ ლე ბიც ექ სპორ ტ-იმ პორ ტის დი ვერ სი ფი კა ცი ის და ზო გა დად სა ერ თა შო რი სო 
ვაჭ რო ბის ხელ შეწყ ო ბის საქ მე ში მნიშ ვნე ლო ვან როლს ას რუ ლე ბენ რო გორც ფი ნან-
სუ რი რე სურ სე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბის უზ რუნ ველ ყო ფით, ასე ვე სა ერ თა შო რი სო 
სა ვაჭ რო ურ თი ერ თო ბებ ში დო კუ მენ ტუ რი ოპე რა ცი ე ბის წარ მო ე ბი სა და ზო გა დად 
რის კე ბის ჰე ჯი რე ბის სა კითხ ებ ზე ინ ტენ სი უ რი მუ შა ო ბის სა შუ ა ლე ბით. 

მსოფ ლიო სა მეც ნი ე რო სა ზო გა დო ე ბა ში, ფაქ ტობ რივად კონ სე სუ სია მიღ წე უ ლი 
ვაჭ რო ბის და ფი ნან სე ბის (trade fi nance) უდა ვო როლ ზე სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბის გან ვი-
თა რე ბის საქმეში. ვაჭრობის დაფინანსების როლთან დაკავშირებით არაერთ არგუმენტს 
ვხდებით სამეცნიერ ლიტერატურაში: Hollensen (2007) მი იჩ ნევს, რომ სა ერ თა შო რი სო 
ვაჭ რო ბი სა და კომ პა ნი ე ბის ინ ტერ ნა ცი ო ნა ლი ზა ცი ის ყვე ლა ზე კრი ტი კუ ლი ბა რი ერს 
სწო რედ ფი ნან სურ რე სურ სებ ზე ხელ მი საწ ვდო მო ბის სირ თუ ლე წარ მო ად გენს [10]. 
რო გორც Auboin, M. (2009) აღნიშნავს, მსოფლიო ვაჭრობის 80-90% დამოკიდებულია 
და აქტიურად იყენებს ვაჭრობის დაფინანსების რომელიმე ფორმას მაინც [5]. სწორედ 
ფინანსური რესურსების ხელმისაწვდომობა განაპირობებს კომპანიების წარმატებას 
საექსპორტო საქმიანობაში (U.S. Comptroller of the currency, 1998). ვაჭრობის დაფი-
ნანსება გარკვეულწილად უზრუნველყოფს ე.წ. ̀ სავაჭრო გეპის~ (trade gap), ანუ ექ სპორ-
ტსა და იმ პორტს შო რის არ სე ბუ ლი სხვა ო ბის ამოვ სე ბას, რაც გა მოწ ვე უ ლია იმით, რომ 
ექ სპორ ტი დან მი ღე ბუ ლი შე მო სა ვა ლი ხში რად გა მო ყე ნე ბუ ლია იმ პორ ტის და სა ფი ნან-
სებ ლად [2]. Anne-Gaël Vaubourg მი მო ი ხი ლავს ვაჭ რო ბის გა რე და ფი ნან სე ბის გავ ლე ნას 
კონ კუ რენ ტულ უპი რა ტე სო ბა ზე სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბის თე ო რი ე ბის ჭრი ლით. ჰეკ-
შერ -ო ლინ -სა მუ ელ სო ნის თე ო რი ის მი ხედ ვით, ორი ქვეყ ნი სათ ვის ფი ნან სუ რი რე სურ სე-
ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბა ში არ სე ბუ ლი გან სხვა ვე ბა მნიშ ვნე ლოვ ნად ზრდის შე ფარ დე ბით 
უპი რა ტე სო ბას და ვაჭ რო ბი დან მი ღე ბულ შე მო სა ვალს სხვა თა ნა ბა რი რე სურ სე ბი სა 
და ტექ ნო ლო გი ე ბის პი რო ბებ ში [4]. Bardhan და Kletzer თა ვის მო დელ ში ფო კუ სი რე-
ბას ახ დე ნენ ფი ნან სუ რი სის ტე მე ბის უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს ფუნ ქცი ა ზე, რო მე ლიც გუ ლის-
ხმობს ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბი სა და და ნა ზო გე ბის მო ბი ლი ზე ბას. ავ ტო რე ბის აზ რით, 
და ბალ გან ვი თა რე ბუ ლი სა ფი ნან სო სის ტე მის გან გან სხვა ვე ბით, მა ღალ გან ვი თა რე ბულ 
სა ფი ნან სო სის ტე მას აქვს შე საძ ლებ ლო ბა უფ რო ეფექ ტი ანად და ა ფი ნან სოს საბ რუ ნა-
ვი კა პი ტა ლი, რად გან ფლობს კონ კუ რენ ტულ უპი რა ტე სო ბას სა ბო ლოო პრო დუქ ტის 
წარ მო ე ბის კუთხ ით [6]. აღ ნიშ ნულ თე ო რი ას გა ნავ რცობს Beck და გან მარ ტავს, რომ იმ 
შემ თხვე ვა შიც კი, თუ ორი სექ ტო რი და მო კი დე ბუ ლია და ფი ნან სე ბის გა რე წყა რო ებ ზე, 
ვაჭ რო ბის მაჩ ვე ნებ ლებ ზე მნიშ ვნე ლო ვან გავ ლე ნას ახ დენს ფი ნან სუ რი გან ვი თა რე ბის 
დო ნე ებ ში გან სხვა ვე ბუ ლო ბა [7]. 

ექ სპორ ტის ზრდის თვალ საზ რი სით ვაჭ რო ბის და ფი ნან სე ბის რო ლის ხაზ გა სას-
მე ლად ავ ტორ თა გარ კვე უ ლი ჯგუ ფი აა ნა ლი ზებს პე რუს ბან კე ბი დან ექ სპორ ტი ო რი 
კომ პა ნი ე ბის დაკ რე დი ტე ბის მაჩ ვე ნებ ლებს (2007-2009წწ) და შე დე გად დგინ დე ბა, რომ 
კრე დი ტე ბის მი წო დე ბის 10%-ი ან მა კლე ბამ გა მო იწ ვია ექ სპორ ტის წლი უ რი მო ცუ ლო ბის 
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შემ ცი რე ბა 2.3%-ით, ხო ლო დაკ რე დი ტე ბის 10%-ი ან მა მა ტე ბამ გა ნა პი რო ბა სა ექ სპორ-
ტო ოპე რა ცი ე ბის წარ მო ე ბის ალ ბა თო ბის 3.6%-ი ა ნი ზრდა [19].

ვაჭ რო ბის და ფი ნან სე ბის როლ ზე მსჯე ლო ბი სას ცალ სა ხა ა, რომ გლო ბა ლუ რი სა ფი-
ნან სო ეკო ნო მი კუ რი კრი ზი სი და მი სი თან მხლე ბი დაკ რე დი ტე ბის შემ ცი რე ბა, უკ ვა ლოდ 
არ ჩა ივ ლი და სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბის და ფი ნან სე ბა სა და მის გან ვი თა რე ბა ზე.

სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბის და ფი ნან სე ბის გა მოწ ვე ვე ბი თა ნა მედ რო ვე 
სა ფი ნან სო -ე კო ნო მი კუ რი კრი ზი სის შემ დგომ პე რი ოდ ში

2008-2009 წლის გლო ბა ლურ ფი ნან სურ -ე კო ნო მი კურ კრი ზის მა სე რი ო ზუ-
ლი ზი ა ნი მი ა ყე ნა მსოფ ლიო ეკო ნო მი კას. ბან კე ბის ლიკ ვი დო ბის შემ ცი რე ბის პა-
რა ლე ლუ რად ვაჭ რო ბის და ფი ნან სე ბა ზე ხელ მი საწ ვდო მო ბის კლე ბამ გა ნა პი რო ბა 
მსოფ ლიო ვაჭ რო ბის მაჩ ვე ნებ ლე ბის მკვეთ რი ვარ დნა, თუმ ცა, არ სე ბობს მო საზ-
რე ბა იმას თან და კავ ში რე ბით, რომ კრი ზი სის პე რი ოდ ში მომ სა ხუ რე ბით ვაჭ რო ბა 
იყო უფ რო მოქ ნი ლი ნე გა ტი უ რი ეფექ ტე ბი სად მი, ვიდ რე სა ქონ ლით ვაჭ რო ბის სექ-
ტო რი. მსოფ ლიო ექ სპორ ტის 3,98%-ით შემ ცი რე ბამ 2008-2012 წლებ ში გავ ლე ნა 
მო ახ დი ნა გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბის იმ პორ ტის კლე ბა სა და გან ვი თა რე ბა დი ეკო-
ნო მი კის მქო ნე ქვეყ ნე ბის ექ სპორ ტის შე ნე ლე ბულ ტემ პებ ზე [23. გვ. 584-588]. 

მსოფ ლიო ვაჭ რო ბის 80-90% და მო კი დე ბუ ლია ვაჭ რო ბის და ფი ნან სე ბის ეფექ-
ტი ა ნო ბა ზე, სწო რედ ამი ტომ რე ა ლუ რი ეკო ნო მი კის სექ ტორ თან და კავ ში რე ბუ ლი 
ნე ბის მი ე რი პო ტენ ცი უ რი საფ რთხე მნიშ ვნე ლოვ ნად ამ ცი რებს ვაჭ რო ბის და ფი ნან-
სე ბის მო ცუ ლო ბას. გა მომ დი ნა რე იქი დან, რომ სა ერ თა შო რი სო მი წო დე ბის სის ტე-
მის აწყ ო ბა გა ნა პი რო ბებს ვაჭ რო ბის დაკ რე დი ტე ბის გლო ბა ლი ზა ცი ას და შე სა ბა მი-
სად იზ რდე ბა აღ ნიშ ნუ ლი სექ ტო რის გლო ბა ლურ კრი ზი სებ ში ჩარ თუ ლო ბის რის კი, 
სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბის თვალ საზ რი სით, კრი ტი კულ მნიშ ვნე ლო ბას იძენს ისე თი 
ტი პის ოპე რა ცი ე ბის ანა ლი ზი, რო გო რი ცაა ვაჭ რო ბის დაკ რე დი ტე ბა, გა რან ტი ე ბი, 
დაზღ ვე ვე ბი და ა.შ. [25].

კვლავ ღი ად რჩე ბა 2008 წლის გლო ბა ლუ რი კრი ზი სის დროს მოკ ლე ვა დი ა ნი 
დაკ რე დი ტე ბის შემ ცი რე ბის გა მომ წვე ვი დო მი ნან ტი ფაქ ტო რის გან საზღ ვრის სა-
კითხ ი. სა ნამ სა ერ თა შო რი სო სა ზო გა დო ებ რი ვი ინ სტი ტუ ტე ბი ჰი პო თე ზე ბის ძი ე ბა-
ში იყ ვნენ, სა ბან კო სექ ტო რი არა ა დეკ ვა ტუ რი პრუ დენ ცი უ ლი ზე დამ ხედ ვე ლო ბის, 
ცენ ტრა ლუ რი ბან კე ბის არას წო რი მი თი თე ბე ბის და რაც მთა ვა რი ა, ად გი ლობ რი ვი 
ხე ლი სუფ ლე ბის უუ ნა რო ბის გა მო კო ლაფ სის რე ა ლო ბის წი ნა შე დად გნენ. მა სობ-
რივ მა მცდე ლო ბამ, გა ეთ ვა ლის წი ნე ბი ნათ `ა ზი უ რი კრი ზი სის~ გაკ ვე თი ლე ბი, გა-
მო იწ ვია სა ერ თა შო რი სო ბან კე ბის ე. წ`ჯო გუ რი ქცე ვა~ - ბან კებ მა ფაქ ტობ რი ვად 
შეწყ ვი ტეს გან ვი თა რე ბად ბაზ რებ ზე ნე ბის მი ე რი სა ხის აქ ტი ვო ბა მი უ ხე და ვად დაკ-
რე დი ტე ბის და რის კის ტი პი სა. შე დე გად, ვაჭ რო ბის დაკ რე დი ტე ბა სა ერ თოდ გა-
ჩერ და. ამას თან და ერ თო არა ა დეკ ვა ტუ რი ინ ფორ მა ცია და ექ სტრა პო ლა ცი უ რი 
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მო ლო დი ნე ბი ვა ლუ ტის კურ სთან და კავ ში რე ბით, რა მაც კი დევ უფ რო გა ა უ ა რე სა 
მდგო მა რე ო ბა ბა ზარ ზე [16].

ვაჭ რო ბის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ამ ფი ნან სუ რი კრი ზი სის თან მდე ვი რის კე-
ბი სა და არა საკ მა რი სი ლიკ ვი დო ბის მაპ რო ვო ცი რე ბელ ძი რი თად მი ზე ზად გან ვი-
თა რე ბად ქვეყ ნებ ში ვაჭ რო ბის დაკ რე დი ტე ბის სიმ წი რე და ა სა ხე ლა, რა მაც თა ვის 
მხრივ ბიძ გი მის ცა ად გი ლობ რივ თუ სა ერ თა შო რი სო ინ სტი ტუ ტებს, გა მო სუ ლიყ-
ვნენ კრი ზი სუ ლი სი ტუ ა ცი ი დან გა მო სავ ლის მო ძებ ნის ინი ცი ა ტი ვით [15].

სა ერ თშო რი სო ვაჭ რო ბა ზე თა ნა მედ რო ვე გლო ბა ლუ რი კრი ზი სის გავ ლე ნის 
შე სა ხებ გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი პუბ ლი კა ცი ე ბი სა შუ ა ლე ბას გვაძ ლევს გა მოვ კვე თოთ ის 
პრობ ლე მე ბი, რომ ლე ბიც ვაჭ რო ბის და ფი ნან სე ბის სის ტე მას შე ექ მნა გლო ბა ლუ რი 
კრი ზი სის შემ დგომ:

o ლიკ ვი დო ბი სა და გა დახ დი სუ ნა რი ა ნო ბის პრობ ლე მე ბი. ვაჭ რო ბის დი-
ვერ სი ფი კა ცია მნიშ ვნე ლოვ ნა დაა და მო კი დე ბუ ლი და ფი ნან სე ბის სან დო, ადეკ ვა-
ტურ და რენ ტა ბე ლურ წყა რო ზე, რად გა ნაც სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბა ში არის დრო-
ის საკ მა ოდ დი დი შუ ა ლე დი წარ მო ე ბას, გა და ზიდ ვა სა და სა ბო ლოო ან გა რიშ სწო რე-
ბის პე რი ო დებს შო რის. ფი ნან სურ მა კრი ზის მა კი გარ კვე უ ლი უნ დობ ლო ბა გა მო იწ-
ვია კონ ტრა გენ ტებს შო რის.

o სა ექ სპორ ტო ოპე რა ცი ებ თან და კავ ში რე ბუ ლი რის კე ბი - ამ გვა რი რის კე-
ბის გა დაზღ ვე ვა ხდე ბა რო გორც ექ სპორ ტის დაკ რე დი ტე ბის სა ა გენ ტო ე ბის (ECAs), 
ასე ვე კერ ძო სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნი ე ბის მი ერ, თუმ ცა პოს ტკრი ზი სულ პე რი ოდ ში 
კერ ძო სა დაზღ ვე ო ე ბი სათ ვის ნაკ ლე ბად მიმ ზიდ ვე ლი გახ და ამ ტი პის რის კე ბის გა-
დაზღ ვე ვა.

o ფი ნან სურ მა პრობ ლე მებ მა გა ნა პი რო ბა მოთხ ოვ ნის შემ ცი რე ბა სა ქო-
ნელ სა და მომ სა ხუ რე ბა ზე, რაც სა ბო ლოო ჯამ ში აი სა ხა სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბა-
ზე და ფი ნან სუ რი კრი ზი სი გა და ი ზარ და ეკო ნო მი კურ კრი ზის ში.

o სა ერ თა შო რი სო მი წო დე ბის ჯაჭ ვის არა სა სურ ვე ლი გვერ დი თი ეფექ ტე-
ბი - ექ სპორ ტი ო რე ბი უფ რო მყა რად შეხ ვდნენ კრი ზისს, რად გან მათ ჰქონ დათ ხელ-
მი საწ ვდო მო ბა ფი ნან სურ რე სურ სებ ზე იმ პორ ტი ო რე ბი სა გან. რა მაც იძუ ლე ბუ ლი 
გა ხა და იმ პორ ტი ო რი გა ემ კაც რე ბი ნა დაკ რე დი ტე ბის პო ლი ტი კა.

o ვაჭ რო ბის და ფი ნან სე ბის შეზღ უ დუ ლო ბა - ლიკ ვი დუ რო ბის შემ ცი რე ბამ 
და რის კე ბის ზრდამ გა ნა პი რო ბა კრე დი ტე ბის გაძ ვი რე ბა ბევრ ქვე ყა ნა ში. ამას და-
ე მა ტა, ექ სპორ ტი ო რე ბის უფ რო მე ტი ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა სა ვაჭ რო ოპე რა ცი ე ბის 
თან მდე ვი რის კე ბის შე სა ხებ, მა თი ფრთხი ლი პო ზი ცი ა, ტვირ თე ბი თვე ო ბით ყოვ-
ნდე ბო და, სა ნამ ექ სპორ ტი ო რი არ დარ წმუნ დე ბო და მყიდ ვე ლის გა დახ დი სუ ნა რი ა-
ნო ბა ში, რის გა მოც შე ნელ და სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბის პრო ცე სე ბი, სა ვაჭ რო ფი-
ნან სი რე ბას თან და კავ ში რე ბულ სა ბან კო პრო დუქ ტებ ზე გა ი ზარ და საპ რო ცენ ტო 
გა ნაკ ვე თე ბი, სა კო მი სი ო ე ბი და შემ ცირ და ვაჭ რო ბის დაკ რე დი ტე ბა ზე ხელ მი საწ-
ვდო მო ბა.



167

საერთაშორისო ვაჭრობის დაფინანსება 2008 წლის გლობალური საფინანსოეკონომიკური ...

o Lehman Brothers-ის და სხვა ფი ნან სუ რი ინ სტი ტუ ტე ბის გა კოტ რე ბით და ი-
კარ გა სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბის ფი ნან სი რე ბის სტარ ტე გი უ ლი პარ ტნი ო რე ბი.

o გა ი ზარ და სა ვაჭ რო ფი ნან სი რე ბის პრო დუქ ტებ ზე (გა რან ტი ე ბი, აკ რე დი-
ტი ვე ბი) ბან კის მხრი დან `და უ ა რე ბუ ლი~ გა ნაცხ ა დე ბის რა ო დე ნო ბე ბი.

o ბა ზე ლის კა პი ტა ლის ადეკ ვა ტუ რო ბის ახა ლი მოთხ ოვ ნე ბი ნე გა ტი უ რად 
აი სა ხა სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბის დაკ რე დი ტე ბა ზე.

კრი ზი სის თან მდევ ნე გა ტი ურ ეფექ ტებს არა ერ თი ანა ლი ტი კუ რი კვლე ვა მი-
ეძღ ვნა. სა ერ თა შო რი სო სა ვაჭ რო პა ლა ტის (ICC) კვლე ვამ 2009 წლი დან პერ მა ნენ-
ტუ ლი ხა სი ა თი მი ი ღო. აღ ნიშ ნუ ლი კვლე ვის მი ხედ ვით [21], მსოფ ლი ოს მთლი ა ნი 
ში გა პრო დუქ ტის (მშპ) მაჩ ვე ნე ბე ლი კრი ზი სის პე რი ო დის მკვეთ რი რყე ვე ბის გან 
გან სხვა ვე ბით (2009 წელს მსოფ ლიო მშპ შემ ცირ და 1,7%-ით ხო ლო გან ვი თა რე-
ბა დი ქვეყ ნე ბის მშპ 5,8%-დან და ე ცა 2,1%მდე) [12], 2013-2014 წლებ ში ნაკ ლე-
ბი დი ნა მი კუ რო ბით გა მო ირ ჩე ო და და 2,5%-დან მხო ლოდ 2,6%-მდე გა ი ზარ და. 
ფაქ ტი ა, რომ რო გორც გან ვი თა რე ბულ, ასე ვე გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებს ჯერ კი დევ 
თან სდევთ კრი ზი სის შემ დგო მი ნე გა ტი უ რი ეფექ ტე ბი, ამი ტომ, ჯერ კი დევ ბევ-
რი შე საძ ლებ ლო ბე ბია გა მო სა ყე ნე ბე ლი მსოფ ლი ოს კრი ზი სუ ლი მდგო მა რე ო ბი დან 
სა ბო ლო ოდ გა მოყ ვა ნის მი მარ თუ ლე ბით. გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბის მხრი დან აქ-
ცენ ტი უნ და გა კეთ დეს ინ ვეს ტი რე ბა ზე ინ ფრას ტრუქ ტუ რულ პრო ექ ტებ ში სა მუ შაო 
ად გი ლე ბის შექ მნის მიზ ნით და ფის კა ლუ რი და მო ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი კის კო ორ დი-
ნი რე ბულ მოქ მე დე ბა ზე. გან ვი თა რე ბად სამ ყა როს სრუ ლი ად სხვა გა მოწ ვე ვა აქვს: 
კა პი ტა ლის ნა კა დე ბის შემ ცი რე ბამ შე საძ ლოა გავ ლე ნა იქო ნი ოს ვა ლუ ტის გა უ ფა სუ-
რე ბა ზე, რაც თა ვის მხრივ გა მო იწ ვევს ექ სპორ ტის გაძ ლი ე რე ბას. შე სა ბა მი სად, სა-
ჭი რო იქ ნე ბა ცენ ტრა ლუ რი ბან კე ბის მი ერ ადეკ ვა ტუ რი მო ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი კის 
გა ტა რე ბა ინ ფლა ცი ის დო ნის დას ტა ბი ლუ რე ბის მიზ ნით [13]. 

ვაჭ რო ბის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ის (WTO) მო ნა ცე მე ბით, 2008 წლის გლო-
ბა ლუ რი კრი ზი სის შემ დგომ აღი რიცხა ვაჭ რო ბის შემ ზღუ და ვი 1360 რე გუ ლა ცი ა, 
სა ი და ნაც ბო ლო 7 წლის გან მავ ლო ბა ში გა უქ მდა მხო ლოდ 329 ნორ მა. დღემ დე აქ-
ტი უ რად იბ რძვის WTO, რომ მოხ დეს პრო ტექ ცი ო ნის ტუ ლი ნორ მე ბი სა და არა სა ტა-
რი ფო ბა რი ე რე ბის მაქ სი მა ლუ რად შემ ცი რე ბა. მო ლო დი ნის მი უ ხე და ვად, მსოფ ლიო 
სა ვაჭ რო ურ თი ერ თო ბე ბი ინარ ჩუ ნებს შე ნე ლე ბულ ტემპს, რომ ლის გა სა აქ ტი უ რებ-
ლად მრა ვალ მხრი ვი სა ვაჭ რო ურ თი ერ თო ბის გაღ რმა ვე ბა და თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო-
ბის შემ ზღუ და ვი ნორ მე ბის მი ნი მი ზა ცია უდა ვოდ წინ გა დად გმუ ლი ნა ბი ჯი იქ ნე ბა. 

რაც შე ე ხე ბა ვაჭ რო ბის და ფი ნან სე ბის პრო დუქ ტე ბის პრო ცე სუ ა ლურ ნა წილს, თა-
ნა მედ რო ვე ეპო ქა ში დი დი მნიშ ვნე ლო ბა ენი ჭე ბა სა ერ თა შო რი სო კლი რინ გუ ლი სის-
ტე მე ბის მოქ ნილ ფუნ ქცი ო ნი რე ბას. აღ ნიშ ნულ პრო ცე სებ ში მნიშ ვნე ლო ვან როლს 
ას რუ ლებს ფი ნან სუ რი ტე ლე კო მუ ნი კა ცი ე ბის მსოფ ლიო ბან კთა შო რის სა ზო გა დო-
ე ბა (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication-SWIFT), რო მე ლიც 
აწარ მო ებს სა ერ თა შო რი სო მას შტა ბით ან გა რიშ სწო რე ბის ოპე რა ცი ებს მო ნა ცემ თა 
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დის ტან ცი უ რი გა და ცე მის სის ტე მის მეშ ვე ო ბით, რაც უზ რუნ ველ ყოფს ან გა რიშ სწო-
რე ბის სის წრა ფეს, მოქ ნი ლო ბას, ოპე რა ცი ა თა რა ცი ო ნა ლი ზა ცი ა სა და სა ი მე დო ო-
ბას. უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ კრი ზი სამ დელ პე რი ოდ ში სა ერ თა შო რი სო სა ვაჭ რო ოპე-
რა ცი ე ბის 80-85%-ის შემ თხვე ვა ში ან გა რიშ სწო რე ბა ხორ ცი ელ დე ბო და ღია ან გა რი-
შის მეშ ვე ო ბით. ან გა რიშ სწო რე ბის ეს ფორ მა არ იყე ნებს SWIFT-ის `საგადამხდელო 
შეტყობინებებს~, აქედან გამომდინარე ანგარიშსწორების დარჩენილი 15-20% 
მეთოდებისა (დოკუმენტური ბიზნესი, გარანტიები, აკრედიტივები) შესაძლოა 
გაანალიზდეს SWIFT-ით გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ტრან ზაქ ცი ე ბის სტა ტის ტი კის სა ფუძ-
ველ ზე. 2007 წლის მო ნა ცე მე ბით, გა მო კითხ ულ ფი ნან სურ ინ სტი ტუტ თა 80% სა ბან-
კო აკ რე დი ტი ვე ბის 90%-ს, ხო ლო გა მო კითხ ულ თა 20% - სა ბან კო აკ რე დი ტი ვე ბის 
50%-ს ახორ ცი ე ლებ და SWIFT-ის სისტემის მეშვეობით. SWIFT-ის ტრანზაქციების 
მაჩვენებელმა პიკს 2007 წელს მიაღწია (48 მლნ ტრანზაქცია) და 2008 წლის 
კრიზისის პერიოდში 46 მლნ ტრანზაქციამდე შემცირდა [12]. მოკლევადიანი 
აღმავლობის მიუხედავად, 2010 წლიდან კლება დაიწყო აღნიშნულმა მაჩვენებელმა 
და 2014 წელს სვიფტით განხორციელებული ტრანზაქციები შემცირდა 1,79%-ით, 
თუმცა 2015 წელი ყველაზე დამაფიქრებელი შედეგით გამოირჩევა, რადგან SWIFT-
ით გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ვაჭ რო ბის და ფი ნან სე ბის ტრან ზა ცი ე ბი შემ ცირ და 5%-ით, რაც 
ბევ რად მა ღა ლი ა, ვიდ რე 2014 წლის მაჩ ვე ნე ბე ლი (1.79%). მათ შო რის, დო კუ მენ ტუ-
რი ინ კა სოს შეტყ ო ბი ნე ბე ბი - კა ტე გო რია 4 შემ ცირ და 6.79%-ით, ხო ლო კა ტე გო რია 7 
(შეტყ ო ბი ნე ბე ბი აკ რე დი ტი ვე ბი სა და გა რან ტი ე ბი სათ ვის) - შემ ცირ და 4.49%-ით. ასე ვე 
აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ 2015 წელს MT700-ის მო ცუ ლო ბი თი მაჩ ვე ნებ ლე ბი თით ქმის მი უ ახ-
ლოვ და 2009 წლის პოს ტ-კრი ზი სულ მდგო მა რე ო ბას [11]. სა ყუ რადღ ე ბოა მო ცე მუ ლი 
სტა ტის ტი კა და ცალ სა ხად სა ჭი რო ებს მი ზე ზე ბის დე ტა ლურ ანა ლიზს და ეფექ ტუ რი 
სა მოქ მე დო გეგ მის შე მუ შა ვე ბას.

SWIFT-ის სა ან გა რიშ სწო რე ბო სის ტე მით გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ოპე რა ცი ე ბის-
გან გან სხვა ვე ბით, 2014 წე ლი გლო ბა ლუ რი ფაქ ტო რინ გუ ლი ინ დუს ტრი ი სათ ვის 
შთამ ბეჭ და ვი აღ მოჩ ნდა. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბის ზრდის 
ტემ პე ბი შე ნელ და რი გი მი ზე ზის, მათ შო რის სა მომ ხმა რებ ლო ფა სე ბის და წე ვის, 
სა ვა ლუ ტო კურ სის ცვა ლე ბა დი გა რე მო სა თუ არამ დგრა დი ეკო ნო მი კუ რი პრო ცე-
სე ბის გა მო, ფაქ ტო რინ გუ ლი ინ დუს ტრია 2014 წელს გა ი ზარ და 6,3%-ით და მის-
მა წლი ურ მა მო ცუ ლო ბამ გა და ა ჭარ ბა 2,35 ტრლნ ევ როს. ზრდის მაჩ ვე ნე ბე ლი 
დო მი ნან ტუ რად გა მოვ ლინ და ევ რო პა სა და ა. შ.შ-ში (8%-ი ა ნი ზრდა თი თო ე უ ლის 
შემ თხვე ვა ში), რო მელ თაც მსოფ ლიო ფაქ ტო რინ გუ ლი ინ დუს ტრი ის 71% უკა ვი ათ. 
2008-2009 წლის კრი ზი სის შემ დგომ, ფაქ ტო რინ გის მო ცუ ლო ბა ინ ტენ სი უ რად იზ-
რდე ბა (1 ტრლნ ევ როს მო ცუ ლო ბით წე ლი წად ში) და ასე თი თვალ სა ჩი ნო პროგ-
რე სი სა ფუძ ველს გვაძ ლევს ვი ვა რა უ დოთ, რომ და ახ ლო ე ბით ერ თი სა უ კუ ნის წინ 
სრუ ლი ად ახა ლი ერა და იწყო ფაქ ტო რინ გის თვის აშ შ-ში. ტრან სა საზღ ვრო ფაქ ტო-
რინ გის ინ ტენ სი უ რი ზრდა გან პი რო ბე ბუ ლი იყო ღია ან გა რი შით ვაჭ რო ბის ზრდი-
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თა და ფაქ ტო რინ გის მი ერ ტრა დი ცი უ ლი აკ რე დი ტი ვის ალ ტერ ნა ტი უ ლი ფუნ ქცი ის 
შე თავ სე ბით [21]. 

სა ყუ რადღ ე ბოა ის ფაქ ტი, რომ ბევრ ქვე ყა ნა ში, რო გო რი ცაა მა გა ლი თად აშშ და 
ბრა ზი ლი ა, ფაქ ტო რინ გის ინ დუს ტრი ას არ გა აჩ ნია რე გუ ლა ცი ე ბი, რაც სა შუ ა ლე-
ბას აძ ლევს ბევრ არა სა ბან კო და წე სე ბუ ლე ბას, ჩა ერ თოს აღ ნიშ ნულ ინ დუს ტრი ა ში. 
ასე თი ინ ტენ სი ვო ბა, გან სა კუთ რე ბით თა ნა მედ რო ვე ფი ნან სურ -ე კო ნო მი კუ რი კრი-
ზი სის შემ დგომ, გა ნა პი რო ბა ბა ზელ II/III-ის რე კო მენ და ცი ე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბამ, 
მო მა ტე ბულ მა რის კებ მა, რა მაც თა ვი იჩი ნა არა უზ რუნ ველ ყო ფი ლი დაკ რე დი ტე ბის 
ფორ მე ბით და ზო გა დად ფაქ ტო რინ გის, რო გორც ერ თ-ერ თი ყვე ლა ზე უსაფ რთხო 
და სან დო პრო დუქ ტის პო ზი ცი ო ნი რე ბამ ბა ზარ ზე, რო მე ლიც უზ რუნ ველ ყოფს SME 
სექ ტო რის ლიკ ვი დო ბას და ხელს უწყ ობს ეკო ნო მი კის მდგრად გან ვი თა რე ბას. 

რაც შე ე ხე ბა ბა ზელ II-ის სტან დარტს, რო მელ საც საკ მა ოდ კრი ტი კუ ლად მი-
უდ გნენ 2008 წლის მსოფ ლიო ფი ნან სურ -ე კო ნო მი კუ რი კრი ზი სის გა ა ნა ლი ზე ბი სას, 
აღ ნიშ ნულ რე გუ ლა ცი ებ ში სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბის და ფი ნან სე ბის მხრივ მნიშ ვნე-
ლო ვა ნი ხარ ვე ზე ბი და ფიქ სირ და. აღ მოჩ ნდა, რომ ბა ზე ლის სტან დარ ტი სრუ ლად 
უქ რობ და ბან კებს სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბის და ფი ნან სე ბის მო ტი ვა ცი ას და კა პი ტა-
ლის ადეკ ვა ტუ რო ბი სად მი გაზ რდი ლი მოთხ ოვ ნე ბი არა ხელ საყ რე ლი იყო გან სა კუთ-
რე ბით გან ვი თა რე ბა დი ქვეყ ნე ბის მიკ რო და მცი რე ბიზ ნე სის დაკ რე დი ტე ბის თვის.

თა ნა მედ რო ვე მსოფ ლი ო ში მე ტად აქ ტუ ა ლუ რია პრო ცე სე ბის ოპ ტი მი ზა ცი ა, 
რაც მა თი გა ციფ რუ ლე ბით, ე.წ. დი ჯი ტა ლი ზა ცი ით (digitalisation) მი იღ წე ვა. ეს გა მოწ-
ვე ვა ვაჭ რო ბის და ფი ნან სე ბის მი მარ თუ ლე ბი თაც დგას, თუმ ცა, ჯერ კი დევ გან ვი თა რე ბის 
საწყ ის ეტაპ ზე ა. გა მო კითხ ულ თა მხო ლოდ 7.4% მი იჩ ნევს, რომ ვაჭ რო ბის და ფი ნან სე ბის 
ტრან ზა ცი ე ბის გა ციფ რუ ლე ბა აქ ტი უ რად მიმ დი ნა რე ობს. 27.8%-ის აზ რით, მცი რე დო-
ზით დაწყ ე ბუ ლია ტრან ზა ცი ე ბის დი ჯი ტა ლი ზა ცი ა. 43.2% კი თვლის, რომ უმ ნიშ ვნე ლო 
ძვრე ბი შე ი ნიშ ნე ბა ამ მი მარ თუ ლე ბით, ხო ლო 21.6% ფიქ რობს, რომ ამ სა კითხს არ ექ ცე-
ვა ყუ რადღ ე ბა [11]. პრო ცე სე ბის `დი ჯი ტა ლი ზა ცი ის~ მი მარ თუ ლე ბით უახ ლე სი მიღ წე-
ვაა 2016 წელს 7 ევ რო პუ ლი ბან კის მი ერ (Rabobank, Deutsche Bank, HSBC, KBC, Natixis, 
Société Générale and UniCredit) გა ფორ მე ბუ ლი მე მო რან დუ მი სა ვაჭ რო ტრან ზაქ ცი ე ბის 
სა ბან კო მომ სა ხუ რე ბის დის ტან ცი უ რი სერ ვი სის შექ მნას თან და კავ ში რე ბით (Digital 
Trade Chain- DTC), რო მე ლიც მო ბი ლუ რი აპ ლი კა ცი ით ერ თმა ნეთ თან აკავ ში რებს სა ვაჭ-
რო ტრან ზაქ ცი ებ ში ჩარ თულ ყვე ლა მხა რეს (მყიდ ველს, მყიდ ვე ლის ბანკს, გამ ყიდ ველს, 
გამ ყიდ ვე ლის ბანკს და ტრან სპორ ტი ორ კომ პა ნი ას). აღ ნიშ ნუ ლი პრო დუქ ტი ამარ ტი-
ვებს სა ერ თა შო რი სო სა ვაჭ რო ოპე რა ცი ე ბის მარ თვის პრო ცესს და ამ ცი რებს იმ რის კებს, 
რის თვი საც დო კუ მენ ტურ კრე დიტს იყე ნებს მსოფ ლიო სა ვაჭ რო ბიზ ნე სი. ახა ლი პლატ-
ფორ მა უზ რუნ ველ ყოფს პრო ცე სე ბის გამ ჭვირ ვა ლო ბას, რის კე ბის მი ნი მი ზა ცი ას და დო-
კუ მენ ტე ბის გა ფორ მე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი ზედ მე ტი ბი უ როკ რა ტი ის გა უქ მე ბას, რაც 
სა უ კე თე სო სა შუ ა ლე ბაა იმ კომ პა ნი ე ბი სათ ვის, რომ ლე ბიც უპი რა ტე სო ბას ანი ჭე ბენ ღია 
ან გა რი შით ან გა რიშ სწო რე ბას. თუმ ცა მი ზან შე წო ნი ლი ა, რომ პრო ცე სე ბის ოპ ტი მი ზა ცია 
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გან ხორ ცი ელ დეს გან სა კუთ რე ბუ ლი სიფ რთხი ლით, რაც ხელს შე უწყ ობს რის კე ბის ადეკ-
ვა ტურ შე ფა სე ბას და მაქ სი მა ლუ რად და აზღ ვევს ამ ფორ მა ტით დაკ რე დი ტე ბუ ლი სა ერ-
თა შო რი სო ვაჭ რო ბის სუ ბი ექ ტე ბის კრი ზი სულ სი ტუ ა ცი ებ ში მოხ ვედ რის ალ ბა თო ბას, 
შე დე გი კი ცალ სა ხად და დე ბი თად აი სა ხე ბა სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბის გან ვი თა რე ბა ზე.

რაც შე ე ხე ბა ექ სპორ ტის და ფი ნან სე ბის პრო დუქ ტებ ზე ფას წარ მოქ მნის სა-
კითხს, ICC-ის 2009 წლის კვლე ვის თა ნახ მად, რეს პონ დენ ტთა და ახ ლო ე ბით 40%-
მა და ფიქ სი რა, რომ კრი ზი სის პე რი ოდ ში ვაჭ რო ბის და ფი ნან სე ბის ინ სტრუ მენ ტე ბი 
მნიშ ვნე ლოვ ნად გაძ ვირ და, რაც გა მოწ ვე უ ლი იყო სუბ სი დი რე ბის მა ღა ლი და ნა ხარ-
ჯე ბით, კა პი ტა ლის შეზღ უ დუ ლო ბით, ვალ დე ბუ ლე ბის და უბ რუ ნებ ლო ბის მო მა-
ტე ბუ ლი რის კი ა ნო ბი თა და დაკ რე დი ტე ბის პი რო ბე ბით, რო მე ლიც გამ სეს ხე ბელს 
აძ ლევ და სა შუ ა ლე ბას ბევ რად მა ღა ლი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თი და ე წე სე ბი ნა გან ვი-
თა რე ბა დი ქვეყ ნე ბის ბაზ რებ ზე. 

ამ მხრივ სი ტუ ა ცია შეც ვლი ლია და 2016 წლის კვლე ვის მი ხედ ვით, ვაჭ რო-
ბის და ფი ნან სე ბას თან და კავ ში რე ბულ სა კო მი სი ო ებ თან და კავ ში რე ბით გა მო იკ ვე თა 
შემ დე გი მო ლო დი ნე ბი: რეს პონ დენ ტთა და ახ ლო ე ბით 51% თვლის, რომ სა კო მი სი ო ე-
ბის ზრდა არ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლა, თუმ ცა 31% მი იჩ ნევს, რომ მო სა ლოდ ნე ლია სა კო მი-
სი ო ე ბის ზრდა, ხო ლო 18% შემ ცი რე ბას ელო დე ბა (ნახ. 1). 

ნახ. 1. მო ლო დი ნი ვაჭ რო ბის და ფი ნან სე ბის პრო დუქ ტე ბის სა კო მი სი ო ებ თან 
და კავ ში რე ბით [26].

ასე ვე გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი ა, რომ კრი ზი სის შემ დგომ პე რი ოდ ში მსოფ ლიო ფი ნან-
სურ ბაზ რებს ახა სი ა თებს ტურ ბუ ლენ ტო ბა და არას ტა ბი ლუ რი სა ფი ნან სო გა რე მო დიდ 
დაბ რკო ლე ბებს ქმნის ვაჭ რო ბის და ფი ნან სე ბი სა და რის კე ბის ჰე ჯი რე ბის მი მარ თუ ლე-
ბით და იზ რდე ბა ალ ბა თო ბა, რომ ამ მომ სა ხუ რე ბის მიმ წო დე ბე ლი კომ პა ნი ე ბი მხო ლოდ 
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გაზ რდი ლი სა კო მი სი ო ე ბის გა მო აი ღე ბენ სა კუ თარ თავ ზე მნიშ ვნე ლოვ ნად მო მა ტე ბულ 
რის კებს. აღ ნიშ ნუ ლი პრობ ლე მა საკ მა ოდ სა ყუ რადღ ე ბო ა, რად გან და ბა ლი ფა სე ბი 
ცალ სა ხა უპი რა ტე სო ბაა კონ კუ რენ ტულ ბა ზარ ზე იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ 
დღეს დღე ო ბით ლიკ ვი დუ რო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად არა ერ თი სა ინ ტე რე სო ალ-
ტერ ნა ტი ვა არ სე ბობს.

თუმ ცა, აქ ვე უნ და ით ქვას, რომ ვაჭ რო ბის და ფი ნან სე ბის სა შუ ა ლე ბა თა ფას-
წარ მოქ მნა ში ზე მოხ სე ნე ბულ ფაქ ტო რებ თან ერ თად, აქ ტი უ რად მო ნა წი ლე ობს ბა-
ზელ III-ის რე გუ ლა ცი ე ბიც, რო მე ლიც უკ ვე და ნერ გა და შე სა ბა მი სად ფას შიც ასა ხა 
გა მო კითხ უ ლი სა ფი ნან სო ინ სტი ტუ ტე ბის 35%-მა. 2019 წლის თვის (ბა ზელ III-ის 
რე გუ ლა ცი ე ბის სრუ ლი იმ პლე მენ ტა ცი ის ბო ლო თა რი ღი), სა ვა რა უ დოდ ფი ნან სუ-
რი ინ სტი ტუ ტე ბის უმ რავ ლე სო ბის ფას წარ მოქ მნა ში გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი იქ ნე ბა 
აღ ნიშ ნუ ლი რე გუ ლა ცი ით გა მოწ ვე უ ლი ფას ნა მა ტი, შე სა ბა მი სად შე იქ მნე ბა ძა ლი ან 
სა ინ ტე რე სო სუ რა თი კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის თვალ საზ რი სით ფა სის, ტრან ზაქ ცი-
ე ბის სის წრა ფის და მოქ ნი ლო ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით.

სა ბან კო გა რან ტი ე ბი სა და `სთენ დბა ი~ აკ რე დი ტი ვე ბის ძი რი თა დი უპი რა ტე-
სო ბაა მა თი და მო უ კი დებ ლო ბა და სან დო ო ბა, რაც გა მო ხა ტუ ლია გა და უხ დე ლო ბის 
რის კის სა კუ თარ თავ ზე აღე ბით. 2016 წლის კვლე ვის მი ხედ ვით, ამ პრო დუქ ტე ბის 
ძი რი თა დი სირ თუ ლე ე ბია ის რომ: გაზ რდი ლია სა ჩივ რე ბი და სა სა მარ თლო და ვე-
ბი სა ბან კო ინ სტრუ მენ ტებ თან და კავ ში რე ბუ ლი თაღ ლი თო ბე ბის გა მო. 14%-ი ა-
ნი და გეგ მი ლი კლე ბის ნაც ვლად, 2016 წელს რეს პო ნენ ტთა 21.5%-მა და ა ფიქ სი-
რა პრე ტენ ზი ე ბის ზრდა, რაც გა ნა პი რო ბა სა ერ თა შო რი სო ბაზ რებ ზე არ სე ბულ მა 
მერ ყევ მა გა რე მომ. 65.6% მი იჩ ნევს, რომ არ შეც ვლი ლა პირ ვე ლი ვე წარ დგე ნი სას 
უარ ყო ფი ლი დო კუ მენ ტე ბის რა ო დე ნო ბა, ხო ლო 18.7%-ის აზ რით, ეს მაჩ ვე ნებ ლე-
ბი შემ ცი რე ბუ ლი ა. თუმ ცა ღა, რთუ ლია უარ ყო ფის მი ზე ზე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბა, 
რად გან ის და მო კი დე ბუ ლია რო გორც ბან კზე, ასე ვე წარ დგე ნი ლი დო კუ მენ ტუ რი 
პა კე ტის სის წო რე ზე (ნახ. 2).

ბო ლო ორი სა უ კუ ნის მან ძილ ზე მსოფ ლიო კრი ზი სე ბის გაზ რდილ მა ინ ტენ სი-
ვო ბამ გა ნა პი რო ბა დაზღ ვე ვის სა კითხ ე ბის აქ ტუ ა ლუ რო ბა კრი ზი სის ნე გა ტი უ რი 
ეფექ ტე ბის მი ნი მი ზა ცი ის თვალ საზ რი სით. 2014 წლის მდგო მა რე ო ბით, საკ რე დი-
ტო და სა ინ ვეს ტი ციო მზღვე ველ თა სა ერ თა შო რი სო გა ერ თი ა ნე ბა Berne Union-ის 
მი ერ ექ სპორ ტის დაკ რე დი ტე ბის დაზღ ვე ვის მო ცუ ლო ბა გა ი ზარ და 4%-ით და 
1,875 ტრლნ აშშ დო ლარს მი აღ წი ა. უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ 2008 წლის ფი ნან სუ-
რი კრი ზი სის დაწყ ე ბის შემ დეგ Berne Union-ის მი ერ ანაზღ ა ურ და და ახ ლო ე ბით 28 
მლრდ აშშ დო ლა რის ოდე ნო ბის ზა რა ლი [13]. სა დაზღ ვეო კომ პა ნი ე ბის ასე თი მოქ-
ნი ლო ბა რის კე ბის დაზღ ვე ვი სათ ვის უაღ რე სად მნიშ ვნე ლო ვა ნია სა ერ თა შო რი სო სა-
ვაჭ რო ტრან ზაქ ცი ე ბი სა და ზო გა დად ეკო ნო მი კუ რი ზრდის მხარ და ჭე რის საქ მე ში.
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ნათია ჯიბლაძე

ნახ. 2. გა რან ტი ებ თან და კავ ში რე ბუ ლი პრე ტენ ზი ე ბი, სა სა მარ თლო და ვე ბი და 
თაღ ლი თო ბე ბი [26].

*  *  *
პრობ ლე მის შეს წავ ლა- გა ა ნა ლი ზე ბის სა ფუძ ველ ზე წი ნა პლან ზე წა მო ი წია სა-

ერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბის და ფი ნან სე ბის წი ნა შე მდგარ მა გა მოწ ვე ვებ მა. შე სა ბა მი სად 
შე ვი მუ შა ვეთ რე კო მენ და ცი ე ბი, რაც გარ კვე ულ წვლილს შე ი ტანს სა ერ თა შო რი სო 
სა ვაჭ რო ურ თი ერ თო ბე ბის გა ჯან სა ღე ბი სა და კრი ზი სე ბის პრე ვენ ცი ა ში: 

o სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბის გან ვი თა რე ბის თვალ საზ რი სით უდა ვოდ წინ გა-
დად გმუ ლი ნა ბი ჯია ვაჭ რო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი ბა რი ე რე ბის მი ნი მი ზა ცი ა, თუმ-
ცა, გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი ა, რომ მა სობ რივ მა დე რე გუ ლი რე ბამ კვლავ არ წარ მოშ-
ვას ახა ლი კრი ზი სის საფ რთხე; 

o ეკო ნო მი კუ რი კრი ზი სე ბის პრე ვენ ცი ის თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნია სა ბან კო სექ ტო-
რის სა თა ნა დო ზე დამ ხედ ვე ლო ბა და რის კე ბის დრო უ ლი შე ფა სე ბა ეროვ ნუ ლი ბან კე ბის 
მი ერ, თუმ ცა, ამან არ უნ და გა მო იწ ვი ოს ვაჭ რო ბის და ფი ნან სე ბის გა უ აზ რე ბე ლი ~შე-
ბოჭ ვა~. კრი ზის მა აჩ ვე ნა, რომ არა სა თა ნა დო მი თი თე ბე ბის გა მო ბან კებ მა, ფაქ ტობ რი-
ვად, შეწყ ვი ტეს ვაჭ რო ბის და ფი ნან სე ბა. შე სა ბა მი სად, მნიშ ვნე ლო ვა ნია ეროვ ნუ ლი ბან კი 
ფლობ დეს და ეფექ ტი ან ახორ ცი ე ლებ დეს სა ზე დამ ხედ ვე ლო ფუნ ქცი ას, რა თა თა ვი დან 
აი ცი ლოს კრი ზი სუ ლი სი ტუ ა ცი ე ბი და არ გახ დეს სა ჭი რო მი სი რო გორც ბო ლო ინ სტან-
ცი ის, კრე დი ტო რის რო ლის გა მო ყე ნე ბა;

o ღია ან გა რი შით ან გა რიშ სწო რე ბა, მოქ ნილ და მიმ ზიდ ველ პი რო ბებ თან ერ-
თად, არ სე ბი თად ზრდის ექ სპორ ტი ო რი სათ ვის თან ხის გა და უხ დე ლო ბის რისკს. 
სწო რედ ამი ტომ, რე კო მენ დე ბუ ლია ის გა მო ყე ნე ბუ ლი იქ ნეს მხო ლოდ მა ღა ლი ნდო-
ბი სა და კონ ტრა გენ ტებს შო რის ხში რი სა ვაჭ რო ურ თი ერ თო ბე ბის პი რო ბებ ში;
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o სა ერ თა შო რი სო სა ან გა რიშ სწო რე ბო სის ტე მის (SWIFT) მნიშ ვნე ლო ვა ნი რო-
ლი სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბის პრო ცე დუ რე ბის სის წრა ფი სა და სი ზუს ტის კუთხ ით 
უნ და იქ ნეს გა მო ყე ნე ბუ ლი ყვე ლა სა ან გა რიშ სწო რე ბო ფორ მის შემ თხვე ვა ში, ასე ვე 
მი ზან შე წო ნი ლია მოხ დეს SWIFT-ით გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ტრან ზაქ ცი ე ბის კრი ზი-
სის პე რი ო დის თვის არ სე ბულ მაჩ ვე ნებ ლამ დე შემ ცი რე ბის მი ზე ზე ბი და შე მუ შავ დეს 
ეფექ ტიანი სა მოქ მე დო გეგ მა ამ მდგო მა რე ო ბის გა მო სას წო რებ ლად;

o მსოფ ლიო გა მოც დი ლე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, ვაჭ რო ბის და ფი ნან სე ბის პრო-
დუქ ტებ თან და კავ ში რე ბუ ლი სა ჩივ რე ბის მი ნი მუ მამ დე დაყ ვა ნის მიზ ნით, ბან კებ მა უნ და 
მოახ დი ნონ თაღ ლი თო ბის ყვე ლა შე საძ ლო ვერ სი ის იდენ ტი ფი ცი რე ბა და პრე ვენ ცი უ ლი 
ღო ნის ძი ე ბე ბის და გეგ მვა, რა თა არ მოხ დეს ამ პრო დუქ ტე ბის სან დო ო ბის სტა ტუ სის შე-
ლახ ვა; 

o ტექ ნო ლო გი უ რი გან ვი თა რე ბის ერა ში პრო ცე სე ბის ოპ ტი მი ზა ცი ის და გა ციფ-
რუ ლე ბის მი მარ თუ ლე ბით სან ტე რე სოა ახა ლი პლატ ფორ მის Digital Trade Chain – DTC 
წი ნა შე მდგა რი გა მოწ ვე ვე ბი, თუმ ცა მი ზან შე წო ნი ლი ა, რომ პრო ცე სე ბის ოპ ტი მი ზა ცია 
გან ხორ ცი ელ დეს გან სა კუთ რე ბუ ლი სიფ რთხი ლით, რაც ხელს შე უწყ ობს რის კე ბის ადეკ-
ვა ტურ შე ფა სე ბას და მაქ სი მა ლუ რად და აზღ ვევს ამ ფორ მა ტით დაკ რე დი ტე ბუ ლი სა ერ-
თა შო რი სო ვაჭ რო ბის სუ ბი ექ ტე ბის კრი ზი სულ სი ტუ ა ცი ებ ში მოხ ვედ რის ალ ბა თო ბას, 
შე დე გი კი ცალ სა ხად და დე ბი თად აი სა ხე ბა სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბის გან ვი თა რე ბა ზე;

o კრი ზი სის პე რი ოდ ში შე სამ ჩნე ვად მა ტუ ლობს სა დაზღ ვეო კომ პა ნი ე ბის 
მხრი დან სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი რის კე ბის გა დაზღ ვე ვის 
ში ში. უმ ჯო ბე სი იქ ნე ბა, თუ კი სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნი ე ბი ასე ვე დე ტა ლუ რად გა ა ნა-
ლი ზე ბენ კრი ზი სის პე რი ოდ ში წარ მო შო ბილ რის კებს და მაქ სი მა ლუ რად ოპ ტი მა-
ლურ სა დაზღ ვე ვო პა კე ტებს შექ მნი ან, რაც ორ მხრივ სარ გებ ლი ა ნი და ნაკ ლე ბი ზა-
რა ლის მომ ტა ნი იქ ნე ბა უშუ ა ლოდ სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნი ე ბი სათ ვის;

o იქი დან გა მომ დი ნა რე, რომ პოს ტკრი ზი სულ პე რი ოდ ში თვალ სა ჩი ნო გახ და 
ბა ზე ლის რე კო მენ და ცი ე ბის ნე გა ტი უ რი გავ ლე ნა სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბა ზე, აუ-
ცი ლებ ლად უნ და მოხ დეს ბა ზე ლის კო მი ტე ტის რე კო მენ და ცი ე ბის გა და ხედ ვა და 
ბა ლან სის დაც ვა, რა თა, კრი ზი სის პრე ვენ ცი ის მიზ ნით შექ მნი ლი რე გუ ლი რე ბე ბი 
არ აღ მოჩ ნდეს ეკო ნო მი კის საკ ვან ძო მნიშ ვნე ლო ბის მქო ნე სექ ტო რის შე ფერ ხე ბის 
სა ფუძ ვე ლი.

აღ ნიშ ნუ ლი კვლე ვის შემ დგო მი გან ვი თა რე ბის მი მარ თუ ლე ბით და გეგ მი ლია 
სა ქარ თვე ლო ში სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბის ხელ შეწყ ო ბის ანა ლი ზი ინ სტი ტუ ცი უ რი 
ჭრი ლით და ამ მიზ ნით ქვე ყა ნა ში მოქ მე დი ექ სპორ ტი ო რი კომ პა ნი ე ბის, კო მერ ცი უ-
ლი ბან კე ბი სა და ვაჭ რო ბის და ფი ნან სე ბის პროგ რა მე ბის წარ მო მად გე ნელ თა კვლე-
ვის გან ხორ ცი ე ლე ბა სა კითხ თან და კავ ში რე ბუ ლი მკა ფიო ანა ლი ზის და სა დე ბად.
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The global economic crisis of the 21th century is one more clear example what a 
scale of negative impacts are caused by the late or inadequate estimation of economic 
events or trends and the negative results no longer leave any leverage for the crisis-hit 
countries to lift up and fi nd an eff ective ways to minimize the adverse consequences of 
the crisis.

In spite of that the international trade fi nancing is considered to be the low-risk 
and high-secured lending area, the global crisis has signifi cantly damaged international 
trade. Due to the actuality of the issue, world scientifi c society, governments, local and 
international institutions are actively involved in the search of ways for crisis prevention. 
In this regard, it is important to look for and take into consideration the challenges of the 
international trade fi nance.

The work is dedicated to the challenges of international trade fi nance after the global 
fi nancial-economic crisis. Peculiarities of modern fi nancial-economic crisis, the role of 
trade fi nance for developing international trade and the challenges revealed based on 
the analysis of the impacts of global crisis on international trade fi nance are represented 
in the following work. Furthermore, the question is analyzed on the basis of scientifi c 
papers and the reports of international organizations. The problems of international trade 
fi nance are identifi ed and author’s points of views about prevention of these problems 
are expressed in the work.

Keywords: The global fi nancial-economic crisis; fi nancing of international trade; 
fi nancing of export; guarantees
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სატარიფო რეგულირების პირობებში აღრიცხვის 

ზოგიერთი საკითხი

ლევან საბაური,

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

ასოცირებული პროფესორი

2014 წლის დასაწყისში ფასს საბჭომ გამოუშვა შუალედური სტანდარტი 
ფასს (IFRS) 14 `გა და ვა დე ბუ ლი სა ტა რი ფო გან სხვა ვე ბე ბის ან გა რი შე ბი~. 
სტან დარ ტის შე მუ შა ვე ბის მი ზანს წარ მო ად გენ და ფას ს-ზე გა დას ვლის გა-
მარ ტი ვე ბა იმ სა წარ მო ე ბი სათ ვის, რომ ლე ბიც საქ მი ა ნო ბენ სა ტა რი ფო რე-
გუ ლი რე ბის პი რო ბებ ში. ახა ლი სტან დარ ტი ასეთ კომ პა ნი ებს სა შუ ა ლე ბას 
მის ცემს არ შეც ვა ლონ სა აღ რიცხ ვო პო ლი ტი კა გა და ვა დე ბუ ლი სა ტა რი ფო 
კო რექ ტი რე ბე ბის ნა წი ლის აღ რიცხ ვა ში და გა მო ი ყე ნონ ასე თი აღ რიცხ ვა 
ეროვ ნუ ლი ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხ ვის სტან დარ ტე ბის შე სა ბა მი სად ფას ს-ის 
მი ხედ ვით ან გა რიშ გე ბის მომ ზა დე ბის დროს. 

მო ცე მუ ლი სტა ტი ის ფარ გლებ ში გან ვი ხი ლავთ ფასს (IFRS) 14 `გა და-
ვა დე ბუ ლი სა ტა რი ფო გან სხვა ვე ბე ბის ან გა რი შე ბი~, გა მო ყე ნე ბის ძი რი თად 
პი რო ბებს ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბა სა და მის გან მარ ტე ბით შე ნიშ ვნებ ში ინ-
ფორ მა ცი ის გამ ჟღავ ნე ბის დროს.

ტა რი ფე ბის კო რექ ტი რე ბა - ეს არის თან ხა, რომ ლის მი ხედ ვი თაც ტა-
რი ფე ბის მა რე გუ ლი რე ბე ლი ცვლის სა წარ მოს (კომ პა ნი ის) მი ერ გა სა ყი დად 
გა მიზ ნუ ლი სა ქონ ლის და მომ სა ხუ რე ბის ფა სს ფი ნან სუ რი ანა რიშ გე ბის 
კონ ცეპ ტუ ა ლუ რი სა ფუძ ვლე ბის 4.8-4.19 პუნ ქტე ბის შე სა ბა მი სად. ასე თი 
კო რექ ტი რე ბის თან ხე ბი არ წარ მო ად გენს არც აქ ტი ვებს და არც ვალ დე-
ბუ ლე ბებს. ამავ დრო უ ლად, კო რექ ტი რე ბის მო ცე მუ ლი თან ხე ბი შე დი ო და 
ფას ში (ტა რიფ ში) ან, სა ვა რა უ დოდ, მო მა ვალ ში იქ ნე ბა შე ტა ნი ლი იმ ფას-
ში (ტა რიფ ში), რომ ლი თაც მოხ დე ბა სა ქონ ლის რე ა ლი ზა ცია (მომ სა ხუ რე ბის 
გა წე ვა) .

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: აღ რიცხ ვა; სა ტა რი ფო რე გუ ლი რე ბა; შუ ა ლე დუ რი 
სტან დარ ტი ფასს (IFRS).
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ფასს (IFRS) 14- გა მო ყე ნე ბის არე ა ლი

მსოფ ლი ოს ბევრ ქვე ყა ნა ში გარ კვე უ ლი დარ გე ბი (მა გა ლი თად, კო მუ ნა ლუ რი 
ან სატ რან სპორ ტო მომ სა ხუ რე ბა) ექ ვემ დე ბა რე ბა სა ხელ მწი ფოს ან მა რე გუ ლი რე ბე-
ლი ორ გა ნო ე ბის მხრი დან სა ტა რი ფო რე გუ ლი რე ბას. ისი ნი უწე სე ბენ ასე თი დარ გის 
კომ პა ნი ებს შეზღ უდ ვებს მი წო დე ბის მო ცუ ლო ბა სა და მომ ხმა რებ ლე ბი სათ ვის და-
სა წე სე ბელ ფა სებ ზე.

ფას ს-ის მი ხედ ვით ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის შემ დგენ ლებს არა ერ თხელ გას-
ჩე ნი ათ კითხ ვა- პა სუ ხობს თუ არა ან გა რიშ გე ბა ში მო ცე მუ ლი აქ ტი ვე ბი და ვალ დე-
ბუ ლე ბე ბი შე სა ბა მის გან საზღ ვრე ბას ფასს-ს კონ ცეპ ტუ ა ლუ რი სა ფუძ ვლე ბის მი-
ხედ ვით? პა სუ ხი მე ტად მნიშ ვნე ლო ვა ნი აღ მოჩ ნდა, ვი ნა ი დან მსგავ სი აქ ტი ვე ბი სა 
და ვალ დე ბუ ლე ბე ბის აღი ა რე ბის პრობ ლე მა დაბ რკო ლე ბას წარ მო ად გენ და ფასს-ს 
გა მო ყე ნე ბი სათ ვის.

მო ცე მუ ლი პრობ ლე მის აღ მოფ ხვრი სათ ვის შე მო ღე ბუ ლია ფასს (IFRS) 14, 
რო მელ მაც სა შუ ა ლე ბა მის ცა გარ კვე უ ლი რა ო დე ნო ბი სა და კონ კრე ტუ ლი დარ გე ბის 
კომ პა ნი ებს გა მო ე ყე ნე ბი ნათ ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხ ვის ეროვ ნულ სტან დარ ტებ ზე 
და ფუძ ნე ბუ ლი სა აღ რიცხ ვო პო ლი ტი კა სა ტა რი ფო რე გუ ლი რე ბას თან და კავ ში რე-
ბუ ლი აქ ტი ვე ბი სა და ვალ დე ბუ ლე ბე ბის აღი ა რე ბის, შე ფა სე ბი სა და გა უ ფა სუ რე ბის 
ნა წილ ში. ფასს (IFRS) 14-ის მოქ მე დე ბის სფე რო ვიწ როა და ვრცელ დე ბა მხო ლოდ 
იმ სა წარ მო ებ ზე, რომ ლე ბიც ერ თობ ლი ო ბა ში აკ მა ყო ფი ლე ბენ შემ დეგ კრი ტე რი უ-
მებს: 

 პირ ვე ლად იყე ნე ბენ ფასს;
 ახორ ცი ე ლე ბენ საქ მი ა ნო ბას, რო მე ლიც ექ ვემ დე ბა რე ბა სა ტა რი ფო რე გუ-

ლი რე ბას;
 აღი ა რე ბენ თან ხებს, რაც ად რე სა ყო ველ თა ოდ მი ღე ბუ ლი ბუ ღალ ტრუ ლი 

აღ რიცხ ვის პრინ ცი პე ბის შე სა ბა მი სად შედ გე ნილ ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბა ში კვა ლი-
ფი ცი რე ბუ ლი ა, რო გორც ნაშ თი გა და ვა დე ბუ ლი სა ტა რი ფო გან სხვა ვე ბე ბის ან გა-
რიშ ზე;

 ით ვა ლის წი ნე ბენ გა და ვა დე ბულ სა ტა რი ფო კო რექ ტი რე ბას აღ რიცხ ვის 
ეროვ ნუ ლი სტან დარ ტე ბის შე სა ბა მი სად. 

ფას ს-ის პირ ვე ლი გა მო ყე ნე ბა. პირ ვე ლი კრი ტე რი უ მი დან გა მომ დი ნა რე, კომ-
პა ნი ებს, რომ ლე ბიც პირ ვე ლად მო ამ ზა დე ბენ ან გა რიშ გე ბას, შე უძ ლი ათ გა მო ი ყე ნონ 
ფასს (IFRS) 14. სხვა სიტყ ვე ბით რომ ვთქვათ, ის კომ პა ნი ე ბი, რომ ლე ბიც უკ ვე გა-
და ვიდ ნენ ფას ს-ზე და შე ად გი ნეს გან ვლი ლი პე რი ო დე ბის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბა 
ფასს-ს მი ხედ ვით, ვერ შეძ ლე ბენ ფასს (IFRS) 14 გა მო ყე ნე ბას. 

საქ მი ა ნო ბა რე გუ ლი რე ბა დი ტა რი ფე ბით. ფასს (IFRS) 14 გა მო ყე ნე ბი სათ ვის 
აუ ცი ლე ბე ლი კრი ტე რი უ მია ისე თი საქ მი ა ნო ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა, რო მე ლიც ტა რი-
ფე ბის (ფა სე ბის) რე გუ ლი რე ბას ექ ვემ დე ბა რე ბა. რა მი ე კუთ ვნე ბა რე გუ ლი რე ბა დი 
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ტა რი ფე ბით საქ მი ა ნო ბას? ფასს (IFRS) 14-ის `ა~ და ნარ თის თა ნახ მად, ტა რი ფე-
ბით რე გუ ლი რე ბად ით ვლე ბა ფა სე ბის დად გე ნის წე სი, რომ ლის მი ხედ ვი თაც ხორ-
ცი ელ დე ბა მყიდ ვე ლე ბი სათ ვის სა ქონ ლის და მომ სა ხუ რე ბის მი ყიდ ვა, და ეს წე სი 
კონ ტრო ლირ დე ბა და /ან დამ ტკი ცე ბუ ლია ტა რი ფე ბის მა რე გუ ლი რებ ლის მი ერ. ტა-
რი ფე ბის მა რე გუ ლი რე ბე ლი - ეს უფ ლე ბა მო სი ლი ორ გა ნო ა, რო მე ლიც კა ნო ნის ან 
ნორ მა ტი უ ლი აქ ტის შე სა ბა მი სად ად გენს ფასს (ტა რიფს) ან `ფა სე ბის დე რე ფანს~ 
კომ პა ნი ე ბი სათ ვის.

თე ო რი უ ლად, ტა რი ფე ბის მა რე გუ ლი რებ ლის როლ ში შე იძ ლე ბა მოგ ვევ ლი ნოს 
რო გორც კომ პა ნი ის და კავ ში რე ბუ ლი მხა რე ე ბი, ასე ვე გა რე შე (რომ ლე ბიც არ არი-
ან და კავ ში რე ბუ ლი კომ პა ნი ას თან) ორ გა ნო ე ბი, თუ მათ კა ნო ნის ან ნორ მა ტი უ ლი 
აქ ტის შე სა ბა მი სად უნ და და ა წე სონ ტა რი ფე ბი, რომ ლე ბიც მო ემ სა ხუ რე ბა რო გორც 
მყიდ ვე ლის ინ ტე რე სებს, ასე ვე კომ პა ნი ის ფი ნან სურ მდგრა დო ბას.

რო გორც წე სი, ტა რი ფე ბის მა რე გუ ლი რებ ლე ბია გა რე ორ გა ნო ე ბი. ში და ორ გა-
ნო ე ბი (და კავ ში რე ბუ ლი კომ პა ნი ე ბის სა მეთ ვალ ყუ რეო და მა კონ ტრო ლე ბე ლი ორ-
გა ნო ე ბის ჩათ ვლით) ას რუ ლე ბენ მა რე გუ ლი რებ ლის ფუნ ქცი ას მხო ლოდ მა შინ, თუ 
ის მათ `მემ კვიდ რე ო ბად~ ერ გოთ მე სა კუთ რის უფ ლე ბა მო სი ლე ბის დე ლე გი რე ბის 
დროს.

ბევრ ქვე ყა ნა ში ხორ ცი ელ დე ბა ფა სე ბის (ტა რი ფე ბის) სა ხელ მწი ფო რე გუ ლი-
რე ბა. სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო რი ა ზე ფა სე ბი რე გუ ლირ დე ბა სა ხელ მწი ფოს მი ერ ბუ-
ნებ რი ვი მო ნო პო ლი ე ბის და სო ცი ა ლუ რად მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა ქონ ლის, სა მუ შა ო ე ბის 
და მომ სა ხუ რე ბის მი მართ. 

აქე დან გა მომ დი ნა რე, მო ცე მუ ლი სტან დარ ტის ძი რი თა დი მომ ხმა რებ ლე ბი იქ-
ნე ბი ან ენერ გე ტი კის, გა ზის, ტრან სპორ ტი სა და ვაჭ რო ბის დარ გე ბის სა წარ მო ე ბი 
იმ პი რო ბით, რომ ისი ნი ჯერ კი დევ არ არი ან გა და სუ ლი ფას ს-ზე და არა აქვთ შედ-
გე ნი ლი გან ვლი ლი პე რი ო დე ბის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბა.

გა და ვა დე ბუ ლი სა ტა რი ფო გან სხვა ვე ბე ბის მიმ დი ნა რე აღ რიცხ ვა. 

ზო გი ერ თი ქვეყ ნის  (რუ სე თი, სომ ხე თი, ბე ლა რუ სი) ტე რი ტო რი ა ზე მი ღე ბუ ლი 
ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხ ვის ეროვ ნუ ლი სტან დარ ტე ბი არ შე ი ცავს გა და ვა დე ბუ ლი 
კო რექ ტი რე ბე ბის აღ რიცხ ვის მა რე გუ ლი რე ბელ წე სებს. ამავ დრო უ ლად, ორ გა ნი ზა-
ცი ის ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხ ვის სა აღ რიცხ ვო პო ლი ტი კა სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს კომ-
პა ნი ებს გა მო ი ყე ნონ აღ რიცხ ვის და მო უ კი დებ ლად შე მუ შა ვე ბუ ლი მე თო დე ბი, თუ ის 
არ არის ეროვ ნულ სტან დარ ტებ ში მო ცე მუ ლი.

პრაქ ტი კუ ლი გა მოც დი ლე ბი დან გა მომ დი ნა რე, ცალ კე უ ლი კომ პა ნია მე თო დე-
ბის შე მუ შა ვე ბას სა ფუძ ვლად უდებს US GAAP ASC 980 `Regulated Operations~, 
რო მელ შიც სა ტა რი ფო კო რექ ტი რე ბე ბის აღ რიცხ ვა გა წე რი ლია შე და რე ბით დე ტა-
ლუ რად. სხვა კომ პა ნი ე ბი კი სა ერ თოდ არ სცნობ დნენ აღ რიცხ ვა ში სა ტა რი ფო კო-
რექ ტი რე ბებს ფი ნან სურ შე დე გებ ზე მა თი გავ ლე ნის აღი ა რე ბის მო მენ ტამ დე.



179

სატარიფო რეგულირების პირობებში აღრიცხვის ზოგიერთი საკითხი

სა წარ მო ებს ეკ რძა ლე ბათ შეც ვა ლონ სა აღ რიცხ ვო პო ლი ტი კა გა და ვა დე ბულ 
სა ტა რი ფო კო რექ ტი რე ბებ თან და კავ ში რე ბით მომ დევ ნო პე რი ო დე ბის ან გა რიშ გე-
ბის მომ ზა დე ბის დროს. გა მო ნაკ ლი სია იშ ვი ა თი შემ თხვე ვა, რო დე საც ასე თი ცვლი-
ლე ბე ბი სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა მომ ზად დეს შე და რე ბი სათ ვის უფ რო მო სა ხერ ხე ბე ლი, 
მაგ რამ არა ნაკ ლებ სან დო ან გა რიშ გე ბა, ან უფ რო სან დო და შე და რე ბი სათ ვის არა-
ნაკ ლებ მო სა ხერ ხე ბე ლი (ფასს 14 პ. 13-14).

ფასს (IFRS) 14-ის გა მო ყე ნე ბის უპი რა ტე სო ბე ბი

პირ ველ ყოვ ლი სა, ფასს (IFRS) 14 სა შუ ა ლე ბას მის ცემს სა წარ მო ებს გა მო ი ყე-
ნონ ეროვ ნუ ლი სტან დარ ტე ბის სა აღ რიცხ ვო პრინ ცი პე ბი აღი ა რე ბის, შე ფა სე ბის, 
გა უ ფა სუ რე ბი სა და გა და ვა დე ბუ ლი სა ტა რი ფო კო რექ ტი რე ბე ბის აღი ა რე ბის შეწყ-
ვე ტის ნა წილ ში ფას ს-ით ან გა რიშ გე ბის მომ ზა დე ბის დროს. ეს სა შუ ა ლე ბას მოგ-
ვცემს თა ვი დან ავი ცი ლოთ შემ დგო მი სხვა ო ბე ბი ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხ ვის ეროვ-
ნუ ლი სტან დარ ტე ბის მი ხედ ვით მომ ზა დე ბულ ან გა რიშ გე ბა სა და ფას ს-ის მი ხედ ვით 
მომ ზა დე ბულ ან გა რიშ გე ბას შო რის. კი დევ ერ თხელ მი ვაქ ცი ოთ ყუ რადღ ე ბა, რომ, 
თუ კომ პა ნი ას არ გა მო უ ყე ნე ბია სა ტა რი ფო კო რექ ტი რე ბე ბის აღ რიცხ ვა ფას ს-ის 
პირ ვე ლი გა მო ყე ნე ბის წი ნა პე რი ოდ ში, ისე ვე, რო გორც ეროვ ნულ აღ რიცხ ვა ში სა-
ტა რი ფო კო რექ ტი რე ბე ბის ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხ ვის მე თო დე ბის არარ სე ბო ბის 
დროს, ფასს 14 არ გა მო ი ყე ნე ბა.

ზო გა დად, თუ ოპე რა ცი ე ბის აღ რიცხ ვის წე სი არ არის და რე გუ ლი რე ბუ ლი ფას-
ს-ის მი ხედ ვით, კომ პა ნი ებ მა და მო უ კი დებ ლად უნ და შე ი მუ შა ონ აღ რიცხ ვის მე თო დი 
(ფასს 8 პ.10 `სა აღ რიცხ ვო პო ლი ტი კა, ცვლი ლე ბე ბი სა აღ რიცხ ვო შე ფა სე ბებ ში და 
შეც დო მე ბი~). აღ რიცხ ვის მე თო დის შე მუ შა ვე ბის დროს კომ პა ნი ამ უნ და გა ნი ხი ლოს 
ფას ს-ის სხვა სტან დარ ტე ბი აღ რიცხ ვის მე თო დის არ სე ბო ბა ზე ანა ლო გი ურ ან და-
კავ ში რე ბულ სა კითხ ებ ზე და გა ნი ხი ლოს აქ ტი ვე ბის, ვალ დე ბუ ლე ბე ბის, შე მო სავ ლე-
ბი სა და ხარ ჯე ბის გან საზღ ვრის, აღი ა რე ბი სა და შე ფა სე ბის მე თო დე ბი, რომ ლე ბიც 
მო ცე მუ ლია კონ ცეპ ტუ ა ლურ სა ფუძ ვლებ ში (ფასს 8 პ.11). მაგ რამ, რო გორც ზე მოთ 
გან ვი ხი ლეთ, კონ ცეპ ტუ ა ლუ რი სა ფუძ ვლე ბის თა ნახ მად, სა ტა რი ფო კო რექ ტი რე ბე-
ბი არ წარ მო ად გენს არც აქ ტი ვებს და არც ვალ დე ბუ ლე ბებს. მო ცე მუ ლი წი ნა აღ-
მდე გო ბის გა და საწყ ვე ტად ფასს 14 9-10 პუნ ქტებ ში მო ცე მუ ლია მი თი თე ბა იმის 
თა ო ბა ზე, რომ და საშ ვე ბია არ იქ ნეს გა მო ყე ნე ბუ ლი ფასს 8 პუნ ქტი 11, რო მე ლიც 
ად გენს კონ ცეპ ტუ ა ლუ რი სა ფუძ ვლე ბით გან საზღ ვრუ ლი აქ ტი ვე ბის, ვალ დე ბუ ლე-
ბე ბის, შე მო სავ ლე ბი სა და ხარ ჯე ბის კრი ტე რი უ მე ბის გა მო ყე ნე ბის პრი ო რი ტეტს.

ამა ვე დროს, ფასს 14-ის გა მო ყე ნე ბა გარ კვე ულ მოთხ ოვ ნებს უყე ნებს ან გა რიშ-
გე ბის მომ ზა დე ბა სა და წარ დგე ნას. კერ ძოდ, სა წარ მო ებ მა გა და ვა დე ბუ ლი სა ტა რი-
ფო ან გა რი შე ბი უნ და წარ მო ად გი ნონ ცალ კე სტრი ქო ნით ფი ნან სუ რი მდგო მა რე ო-
ბის ან გა რიშ გე ბა ში და მა თი ცვა ლი ლე ბე ბი ცალ კე სტრი ქო ნით გა მო ყონ მო გე ბი სა 
და ზა რა ლის და სხვა ერ თობ ლი ვი შე მო სავ ლე ბის ან გა რიშ გე ბა ში. უფ რო მე ტიც, 
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კომ პა ნი ებ მა უნ და მო იყ ვა ნონ ტა რი ფე ბის რე გუ ლი რე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა-
ტა რი ფო რე გუ ლი რე ბი სა და რის კე ბის ხა სი ა თის სპე ცი ა ლუ რი გან მარ ტე ბე ბი, რა მაც 
გა მო იწ ვია ბა ლან სში ასა ხუ ლი ტა რი ფე ბის კო რექ ტი რე ბე ბით გა მოწ ვე უ ლი თან ხე-
ბის წარ მო შო ბა.

თუ კომ პა ნია ამა ყო ფი ლებს ჩა მოთ ვლილ მოთხ ოვ ნებს და მი ი ღო ფასს 14 გა მო-
ყე ნე ბის გა დაწყ ვე ტი ლე ბა, ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბა მან უნ და შე ად გი ნოს შემ დე გი 
მოთხ ოვ ნე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით:

ფი ნან სუ რი მდგო მა რე ო ბის ან გა რიშ ში სა დე ბე ტო და საკ რე დი ტო გა და ვა დე-
ბუ ლი სა ტა რი ფო კო რექ ტი რე ბე ბი არ ით ვლე ბა/ გა ით ვა ლის წი ნე ბა, არა მედ ხდე ბა 
მა თი წარ მოდ გე ნა გავ რცო ბი ლად, ცალ -ცალ კე აქ ტი ვებ სა და ვალ დე ბუ ლე ბებ ში. 
ამას თან, გა და ვა დე ბუ ლი კო რექ ტი რე ბე ბის და ყო ფის წინ აუ ცი ლე ბე ლია ქვე ჯა მის 
გა მოყ ვა ნა (ფასს 14 პ. 20-21);

მო გე ბი სა და ზა რა ლის და სხვა ერ თობ ლი ვი შე მო სავ ლე ბის ან გა რიშ გე ბის გან-
ყო ფი ლე ბა ში - `სხვა ერ თობ ლი ვი შე მო სავ ლე ბი,~ წარ მოდ გე ნი ლი უნ და იყოს ყვე ლა 
იმ გა და ვა დე ბუ ლი სა ტა რი ფო კო რექ ტი რე ბის ნე ტო- შე ფა სე ბა, რაც მი ე კუთ ვნე ბა 
მიმ დი ნა რე პე რი ოდ ში სხვა ერ თობ ლივ შე მო სავ ლებ ში ასა ხულ მუხ ლებს. ამას თან, 
მუხ ლე ბი, რომ ლე ბიც შემ დგომ ში სხვა ფას ს-ის შე სა ბა მი სად რეკ ლა სი ფი ცი რე ბუ ლია 
მო გე ბი სა და ზა რა ლის ან გა რიშ გე ბა ში, ნაჩ ვე ნე ბი უნ და იქ ნეს იმათ გან გან ცალ კე ვე-
ბით, რომ ლე ბიც არ ექ ვემ დე ბა რე ბა რეკ ლა სი ფი კა ცი ას (ფასს 14 პ. 22).

მო გე ბი სა და ზა რა ლის ან გა რიშ გე ბის შე მად გენ ლო ბა ში ცვლი ლე ბე ბის დარ ჩე-
ნი ლი ნა წი ლი აი სა ხე ბა ყვე ლა გა და ვა დე ბუ ლი სა ტა რი ფო კო რექ ტი რე ბის თან ხე ბის 
შემ ცი რე ბით. მო გე ბი სა და ზა რა ლის ან გა რიშ გე ბა ში ამი სათ ვის ჩარ თუ ლია ცალ კე 
სტრი ქო ნი, რომ ლის ზე ვი თაც ხდე ბა ნე ტო- მოძ რა ო ბამ დე მო გე ბი სა და ზა რა ლის სი-
დი დის ქვე ჯა მის გა მოყ ვა ნა გა და ვა დე ბუ ლი სა ტა რი ფო კო რექ ტი რე ბე ბის აღ რიცხ-
ვის ან გა რი შე ბის მი ხედ ვით (ფასს 14 პ. 23).

გან მარ ტე ბი თი შე ნიშ ვნე ბი და რეკომენდაციები

კომ პა ნი ებ მა, რომ ლებ მაც გა დაწყ ვი ტეს ფასს 14 გა მო ყე ნე ბა, ფი ნან სუ რი ან გა-
რიშ გე ბის გან მარ ტე ბებ ში უნ და წარ მო ად გი ნონ შემ დე გი ინ ფორ მა ცია (ფასს 14 პ. 
27):

 ტა რი ფე ბის რე გუ ლი რე ბის ხა სი ა თი;
 სა წარ მოს მი ერ სა ქო ნელ სა და მომ სა ხუ რე ბა ზე თა ვი სი კლი ენ ტე ბი სათ ვის 

დად გე ნი ლი ფა სე ბის ტა რი ფე ბის რე გუ ლი რე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი რის კე ბი;
 სა წარ მოს ფი ნან სურ მდგო მა რე ო ბა ზე, მის ფი ნან სურ შე დე გებ სა და ფუ-

ლად ნა კა დებ ზე ტა რი ფე ბის რე გუ ლი რე ბის გავ ლე ნის შე დე გი.
სა ტა რი ფო რე გუ ლი რე ბის ხა სი ა თი სა და მას თან და კავ ში რე ბუ ლი რის კე ბის 

გან მარ ტე ბის თვის კომ პა ნი ას მოჰ ყავს (ფასს 14 პ. 30):
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 იმ საქ მი ა ნო ბის ხა სი ა თი სა და ში ნა არ სის მოკ ლე აღ წე რა, რო მე ლიც ექ ვემ-
დე ბა რე ბა სა ტა რი ფო რე გუ ლი რე ბას;

 ტა რი ფე ბის გა ან გა რი შე ბის წე სის მოკ ლე აღ წე რა;
 ორ გა ნოს და სა ხე ლე ბა, რო მე ლიც უფ ლე ბა მო სი ლია და ახორ ცი ე ლებს მა-

რე გუ ლი რებ ლის ფუნ ქცი ას;
აღი ა რე ბულ გა და ვა დე ბულ სა ტა რი ფო კო რექ ტი რე ბებ ზე (კო რექ ტი რე ბის ყვე-

ლა ჯგუფ ზე) ტა რი ფე ბის გათ ვლას თან და კავ ში რე ბუ ლი რის კე ბი სა და გა ურ კვევ-
ლო ბის გავ ლე ნის ეფექ ტი. ასეთ რის კებია:

1. მოთხ ოვ ნის ცვლი ლე ბის რის კი (გა მო ყე ნე ბი სად მი მიდ გო მის ცვლი ლე ბა, 
ალ ტერ ნა ტი უ ლი სა ქონ ლის, მომ სა ხუ რე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბა ან კონ კუ რენ ცი ის 
დო ნე);

2. ტა რი ფე ბის რე გუ ლი რე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი რის კე ბი (მა რე გუ ლი რებ-
ლის მი ერ ტა რი ფე ბის გათ ვლის წე სის ხელ მო წე რა ან დამ ტკი ცე ბა ან სა წარ მოს მი ერ 
სა ტა რი ფო მა რე გუ ლი რებ ლის სა ვა რა უ დო ქმე დე ბე ბის შე ფა სე ბა);

3. სხვა რის კე ბი (სა ვა ლუ ტო ან სა ბაზ რო რის კე ბი და სხვ.).
ფასს (IFRS) 14 შე ი ცავს გარ კვე ულ მოთხ ოვ ნებს ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბა ში ინ-

ფორ მა ცი ის გან მარ ტე ბას თან და კავ ში რე ბით, კერ ძოდ:
 ტა რი ფე ბის რე გუ ლი რე ბის ხა სი ათ ზე, რო მე ლიც ად გენს შეზღ უდ ვებს ფა-

სებ ზე მომ ხმა რებ ლე ბი სათ ვის და მას თან და კავ ში რე ბულ რის კებ ზე;
 ტა რი ფე ბის რე გუ ლი რე ბის გავ ლე ნას ფი ნან სუ რი მდგო მა რე ო ბის ან გა რიშ-

გე ბა ზე, ფი ნან სუ რი შე დე გე ბის ან გა რიშ გე ბა ზე და ფუ ლა დი სახ სრე ბის მოძ რა ო ბის 
ან გა რიშ გე ბა ზე.

გარ და ამი სა, ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის გამ ჟღავ ნე ბის 
დროს უნ და მოხ დეს აღი ა რე ბუ ლი თან ხე ბის დე ტა ლუ რი ახ სნა. ასე, მა გა ლი თად, 
`გა და ვა დე ბუ ლი სა ტა რი ფო გან სხვა ვე ბე ბის~ თი თო ე ულ ან გა რიშ ზე უნ და გა ნი მარ-
ტოს თავ და პირ ვე ლი და შემ დგო მი აღი ა რე ბი სა და შე ფა სე ბის სა ფუძ ვლე ბი გა უ ფა-
სუ რე ბის ინ ფორ მა ცი ის ჩათ ვლით. სა ტა რი ფო რე გუ ლი რე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი 
საქ მი ა ნო ბის თი თო ე უ ლი სა ხი სათ ვის `გა და ვა დე ბუ ლი სა ტა რი ფო გან სხვა ვე ბე ბის 
ან გა რი შე ბის~ ნაშ თე ბის თი თო ე ულ ჯგუფ ზე გან მარ ტე ბი თი შე ნიშ ვნე ბის სა ხით წარ-
გე ნი ლი უნ და იყოს:

 სა ბა ლან სო ღი რე ბუ ლე ბის შე ჯე რე ბა პე რი ო დის და საწყ ი სი სა და ბო ლო სათ-
ვის (სა სურ ვე ლია ცხრი ლის სა ხით);

 შე მო სავ ლი ა ნო ბის ნორ მა ან დის კონ ტი რე ბის გა ნაკ ვე თი;
 დარ ჩე ნი ლი პე რი ო დე ბი, რო მელ თა გან მავ ლო ბა ში კომ პა ნია ელო დე ბა გა-

და ვა დე ბუ ლი სა ტა რი ფო გან სხვა ვე ბე ბის ან გა რი შის ყო ველ ჯგუფ ზე სა ბა ლან სო 
ღი რე ბუ ლე ბის ანაზღ ა უ რე ბას (ან ამორ ტი ზე ბას), ან გა და ვა დე ბუ ლი სა ტა რი ფო 
გან სხვა ვე ბე ბის ან გა რიშ ზე საკ რე დი ტო ნაშ თე ბის ყო ვე ლი ჯგუ ფის აღ დგე ნას.
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ან გა რიშ გე ბა ში აღი ა რე ბუ ლი სა ტა რი ფო კო რექ ტი რე ბე ბის თან ხე ბის შე სა ხებ 
გან მარ ტე ბით შე ნიშ ვნებ ში კომ პა ნია წა რად გენს სა აღ რიცხ ვო პრინ ცი პებს, რომ ლის 
თა ნახ მა დაც არის ასა ხუ ლი გა და ვა დე ბუ ლი სა ტა რი ფო კო რექ ტი რე ბა, კერ ძოდ, 
აღი ა რე ბა, აღი ა რე ბის შეწყ ვე ტა, თავ და პირ ვე ლი და შემ დგო მი შე ფა სე ბა, შე მოწ მე ბა 
გა უ ფა სუ რე ბა ზე, გა უ ფა სუ რე ბი სა გან მი ღე ბუ ლი ზა რა ლის გა და ნა წი ლე ბა (ფასს 14 
პ. 32).

გარ და ამი სა, კო რექ ტი რე ბის ყო ვე ლი კლა სი სათ ვის კომ პა ნია გან მარ ტავს 
(ფასს 14 პ. 33):

 მიმ დი ნა რე ღი რე ბუ ლე ბის შე მოწ მე ბას პე რი ო დის და საწყ ი სი სა და და სას რუ-
ლი სათ ვის (სა სურ ვე ლია ცხრი ლის სა ხით). გან მარ ტე ბე ბის დე ტა ლი ზა ცი ის (დო ნის) 
გან საზღ ვრის დროს სა წარ მომ უნ და გა ით ვა ლის წი ნოს შემ დე გი ფაქ ტო რე ბი:

1. თან ხე ბი, რომ ლე ბიც მიმ დი ნა რე პე რი ო დის ფი ნან სუ რი მდგო მა რე ო ბის ან-
გა რიშ გე ბა ში აღი ა რე ბუ ლი იყო, რო გორც გა და ვა დე ბუ ლი სა ტა რი ფო კო რექ ტი რე-
ბე ბი;

2. თან ხე ბი, რომ ლე ბიც აღი ა რე ბუ ლი იყო მო გე ბი სა და ზა რა ლის და სხვა 
ერ თობ ლი ვი შე მო სავ ლე ბის ან გა რიშ გე ბა ში მიმ დი ნა რე პე რი ოდ ში კომ პენ სა ცი ის 
(ა მორ ტი ზა ცი ის) ან აღ დგე ნის სა ხით;

3. სხვა თან ხე ბი, რომ ლე ბიც გავ ლე ნას ახ დენს გა და ვა დე ბუ ლი სა ტა რი ფო 
კო რექ ტი რე ბე ბის აღ რიცხ ვის ან გა რი შე ბის ნაშ თზე, რო გო რი ცაა გა უ ფა სუ რე ბა; 
შე ძე ნი ლი ან სა წარ მო თა გარ თი ა ნე ბის შე დე გად წარ მოქ მნი ლი მუხ ლე ბი; გა სუ ლი 
მუხ ლე ბი; გაც ვლი თი კურ სე ბის ან დის კონ ტი რე ბის გა ნაკ ვე თე ბის ცვლი ლე ბის შე-
დე გე ბი და ა.შ.

 ფუ ლის ღი რე ბუ ლე ბის ასახ ვი სათ ვის გა მო ყე ნე ბუ ლი დის კონ ტი რე ბის გა-
ნაკ ვე თი ან მო გე ბის ნორ მა გა და ვა დე ბუ ლი რე გუ ლი რე ბა დი ან გა რი შე ბის ყო ვე ლი 
კლა სის ჭრი ლით;

 დარ ჩე ნი ლი პე რი ო დი, რომ ლის გან მავ ლო ბა შიც, სა ვა რა უ დოდ, სა წარ მო 
აი ნაზღ ა უ რებს (ან აღად გენს) ნაშ თებს რე გუ ლი რე ბად გა და ვა დე ბულ კო რექ ტი რე-
ბებ ზე.

გარ და ამი სა, კომ პა ნია გან მარ ტე ბით შე ნიშ ვნებ ში მი უ თი თებს ინ ფორ მა ცი ას 
გა და სა ხა დე ბის შე სა ხებ (ა სე თის არ სე ბო ბის შემ თხვე ვა ში), რომ ლე ბიც გა ნე კუთ ვნე-
ბა კო რექ ტი რე ბის ან გა რი შებს, ასე ვე ნაშ თებს, რომ ლე ბიც გა ნე კუთ ვნე ბა შვი ლო-
ბილ და /ან ერ თობ ლივ კომ პა ნი ა ში მო ნა წი ლე ო ბის წილს (ფასს 14 პ. 34-36).

ამით გა და ვა დე ბულ სა ტა რი ფო კო რექ ტი რე ბებ თან და კავ ში რე ბუ ლი ინ ფორ მა-
ცი ის წარ დგე ნის ძი რი თა დი მოთხ ოვ ნე ბი ამო ი წუ რე ბა.

რო გორც ვხე დავთ, სტან დარ ტი არ იწ ვევს ან გა რიშ გე ბა ში გან მარ ტე ბი თი შე-
ნიშ ვნე ბის კომ პო ნენ ტში ინ ფორ მა ცი ის მომ ზა დე ბას თან და კავ ში რე ბულ სირ თუ ლე-
ებს. ფასს-ს მი ხედ ვით, სპე ცი ა ლის ტის ძი რი თა დი ამო ცა ნაა გან საზღ ვროს, შე უძ ლია 
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თუ არა სა წარ მოს გა მო ი ყე ნოს მო ცე მუ ლი სტან დარ ტი და მო ახ დი ნოს მის ხელთ 
არ სე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის და ხა რის ხე ბა ფასს 14 მოთხ ოვ ნა თა შე სა ბა მი სად.

ფასს (IFRS) 14-ის გა მო ყე ნე ბის შემ თხვე ვა ში კომ პა ნი ამ ცალ კე უნ და აღ რიცხ-
ოს აქ ტი ვე ბი და ვალ დე ბუ ლე ბე ბი `გა და ვა დე ბუ ლი სა ტა რი ფო გან სხვა ვე ბე ბის ან გა-
რი შებ ზე~. ამას თან, ̀ გა და ვა დე ბუ ლი სა ტა რი ფო გან სხვა ვე ბე ბის ან გა რი შე ბი~, ასე ვე 
შე სა ბა მი სი ზე გავ ლე ნა მო გე ბა სა და ზა რალ ზე, აი სა ხე ბა ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის 
სხვა მაჩ ვე ნებ ლე ბის გან გან ცალ კე ვე ბუ ლად.

უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ ზე მოთ მი თი თე ბუ ლი აღ რიცხ ვის წე სის გა მო ყე ნე ბით 
ხდე ბა მა თი ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის შე და რე ბა სხვა ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ფი ნან სურ 
ან გა რიშ გე ბას თან იმ მიზ ნით, რომ ყვე ლა მაჩ ვე ნე ბე ლი და შუ ა ლე დუ რი შე დე გი გა-
მო რიცხ ავს გა და ვა დე ბუ ლი სა ტა რი ფო გან სხვა ვე ბე ბის ზე გავ ლე ნას.

ინ ფორ მა ცია ფასს (IFRS) 14-ის შე საძ ლო კავ ში რის შე სა ხებ მი სი გა მო ყე ნე ბის 
შე დე გად ზო გი ერთ სხვა სტან დარ ტთან წარ მოდ გე ნი ლია ფასს (IFRS) 14-ის მე- 16–
მე-17 პუნ ქტებ ში (და ნარ თი ~ბ~) და შე ე ხე ბა სა აღ რიცხ ვო პო ლი ტი კა ში ადაპ ტა ცი ას 
ეროვ ნუ ლი სტან დარ ტე ბის მი ხედ ვით. 

დასასრულ, უნდა აღინიშნოს, რომ ფასს (IFRS) 14 არ შე ი ცავს გარ და მა ვა ლი 
პე რი ო დის სპე ცი ფი კურ მოთხ ოვ ნებს. კომ პა ნი ე ბი სათ ვის, რომ ლე ბიც პირ ვე ლად 
იყე ნე ბენ ფასს, ხელ მი საწ ვდო მი იქ ნე ბა ფასს (IFRS) 1 `ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის 
სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის პირ ვე ლად გა მო ყე ნე ბა~ (შემ დგომ ში – ფასს (IFRS) 
1) მოთხ ოვ ნე ბი სა გან გა თა ვი სუფ ლე ბა, კერ ძოდ, ად რე გა მო ყე ნე ბუ ლი ბუ ღალ ტრუ-
ლი აღ რიცხ ვის ეროვ ნუ ლი წე სე ბის მი ხედ ვით ფორ მი რე ბუ ლი მიმ დი ნა რე სალ დოს, 
რო გორც ძი რი თა დი სა შუ ა ლე ბე ბი სა და არა მა ტე რი ა ლუ რი აქ ტი ვე ბის პი რო ბი თი 
ღი რე ბუ ლე ბის, გა მო ყე ნე ბის ჩათ ვლით.

ლიტერატურა:
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Some Issues of Accounting in Tariff Regulation Conditions

Levan Sabauri,
Associate Professor

Iv. Javakhishvili Tbilisi State University

In early 2014, the International Financial Reporting Standards Board (IFRS) issued 
IFRS 14 Regulatory Deferral Accounts (the interim standard or IFRS 14) to ease the 
adoption of the IFRS for rate-regulated entities. The new standard will enable such 
companies not to change the accounting policy in the accounting of the deferred tariff  
corrections and to use such accounting in accordance with the National Accounting 
Standards according to the IFRS during the preparation of reports.

Within the framework of this article, we consider the basic conditions for the use of 
14 ~deferred tariff  diff erences reports~ in the IFRS report when disclosing information 
in the fi nancial statements and its explanatory notes.

What is the tariff  correction? This is the amount according to which the tariff  
regulator corrects the price of goods and services intended for sale by the enterprise 
(the company). In accordance with Section 4.8-4.19 of the conceptual basis of fi nancial 
account, such adjustments funds are not assets or obligations. At the same time, the given 
amounts of correction were included in the price (tariff ), or, supposedly, in the future, 
will be included in the price (tariff ) in which the sale of goods (service) will be made.

Keywords: Accounting; tariff  regulation; conceptual basis of fi nancial account.
JEL Codes: M40, M48, M49
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გამ ჭვირ ვა ლე და ხა რის ხი ა ნი ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბა ფი ნან სუ რი ან-
გა რიშ გე ბის მომ ხმა რებ ლი სათ ვის სწო რი ეკო ნო მი კუ რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის 
მი სა ღე ბად აუ ცი ლე ბელ პი რო ბას წარ მო ად გენს. სა ქარ თვე ლოს სწრაფ ვა 
- გახ დეს ევ რო კავ ში რის წევ რი, მო ითხ ოვს ბიზ ნეს გა რე მოს გან ვი თა რე ბის 
ხელ შეწყ ო ბას, რაც მნიშ ვნე ლო ვა ნი ფაქ ტო რია სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კის 
გან ვი თა რე ბის თვის. თა ვის მხრივ, ბიზ ნე სის წარ მა ტე ბუ ლი ფუნ ქცი ო ნი-
რე ბა და მო კი დე ბუ ლია მარ თვის ორ გა ნი ზა ცი ის დო ნე ზე, სტუქ ტუ რასა და 
ფი ნან სუ რი ინ ფორ მა ცი ის სან დო ო ბის ხა რის ხზე, რომ ლის მიღ წე ვაც შე უძ-
ლე ბე ლია აუ დი ტის სფე როს სრულ ყო ფი ლი რე გუ ლა ცი ის გა რე შე. სტა ტი ა ში 
გად მო ცე მუ ლია სა ქარ თვე ლო ში მოქ მე დი აუ დი ტო რუ ლი კომ პა ნი ე ბის გან-
ვი თა რე ბის ტენ დენ ცი ე ბი, აუ დი ტო რუ ლი საქ მი ა ნო ბის ხა რის ხის კონ ტრო-
ლის მო ნი ტო რინ გი სა და სა მარ თლებ რი ვი ბა ზის ფორ მი რე ბი სა და გან ვი თა-
რე ბის თა ვი სე ბუ რე ბე ბი. 

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: აუ დი ტო რუ ლი საქ მი ა ნო ბა; აუ დი ტის სა მარ თლებ-
რი ვი ბა ზის ფორ მი რე ბა; აუ დიტ რო უ ლი საქ მი ა ნო ბის ხა რის ხის კონ ტრო ლი.

აუ დი ტო რუ ლი საქ მი ა ნო ბის სა კა ნონ მდებ ლო ბა ზის გან ვი თა რე ბა

სა ქარ თვე ლო ში აუ დი ტო რუ ლი ფირ მე ბის შექ მნა ჯერ კი დევ XX ს-ის 90-ი ა ნი 
წლე ბის პირ ველ ნა ხე ვარ ში და იწყ ო. აუ დი ტუ რი ფირ მე ბის საქ მი ა ნო ბა თავ და პირ-
ვე ლად საკ მა ოდ რთუ ლად მიმ დი ნა რე ობ და, ვი ნა ი დან არ არ სე ბობ და ორ გა ნო, რო-
მე ლიც რე გუ ლი რე ბას გა უ წევ და აუ დი ტო რულ საქ მი ა ნო ბას, მო ახ დენ და აუ დი ტორ-

ekonomika da biznesi, 2017, 3,  gv. 185-192
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თა სერ თი ფი ცი რე ბა სა და ლი ცენ ზი რე ბას. მოქ მე დი აუ დი ტო რე ბი არ ფლობ დნენ 
(აკ მა ყო ფი ლებ დნენ) აუ დი ტის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის მოთხ ოვ ნებს და რაც 
მთა ვა რი ა, მათ საქ მი ა ნო ბას არ აღი ა რებ დნენ უცხ ო ე ლი ინ ვეს ტო რე ბი. არ სე ბუ ლი 
მდგო მა რე ო ბი დან გა მომ დი ნა რე, აუ ცი ლებ ლო ბას წარ მო ად გენ და სა კა ნონ მდებ ლო 
აქ ტის მი ღე ბა აუ დი ტო რუ ლი საქ მი ა ნო ბის წე სე ბის გან საზღ ვრის თვის, ასე ვე მა რე-
გუ ლი რე ბე ლი ორ გა ნოს შექ მნა, რო მე ლიც აუ დი ტო რებს გა უ წევ და თე ო რი ულ და 
პრაქ ტი კულ დახ მა რე ბას და მი აწ ვდი და რე კო მენ და ცი ებს. 

აუ დი ტო რუ ლი საქ მი ა ნო ბის სა მარ თლებ რი ვი რე გუ ლი რე ბი სათ ვის 1995 წლის 
7 თე ბერ ვალს სა ქარ თვე ლოს პარ ტლა მენ ტმა მი ი ღო კა ნო ნი ~ა უ დი ტო რუ ლი საქ მი-
ა ნო ბის შე სა ხებ~, ხო ლო 1995 წლის 30 ივ ნისს სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტმა და ამ-
ტკი ცა პარ ლა მენ ტთან არ სე ბუ ლი აუ დი ტო რუ ლი საქ მი ა ნო ბის საბ ჭოს დე ბუ ლე ბა~, 
რო მლის ფუნ ქცი ად გა ნი საზღ ვრა დად გე ნი ლე ბე ბი სა და გან კარ გუ ლე ბე ბის მი ღე ბა, 
ასე ვე სა ა ტეს ტა ციო კო მი სი ე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა. 

აღ ნიშ ნუ ლი კა ნო ნი თა და დე ბუ ლე ბით ქვე ყა ნა ში შე იქ მნა აუ დი ტო რუ ლი საქ მი-
ა ნო ბის სა კა ნონ მდებ ლო ბა ზა და სა ფუძ ვე ლი ჩა ე ყა რა საკ მა ოდ ძლი ე რი ფუნ ქცი ე-
ბის მქო ნე აუ დი ტო რუ ლი საქ მი ა ნო ბის სა ხელ მწი ფო მა რე გუ ლი რე ბელ ორ გა ნოს – 
აუ დი ტო რუ ლი საქ მი ა ნო ბის საბ ჭოს სა ხით. 

აღ ნიშ ნუ ლი კა ნო ნის შე სა ბა მი სად აუ დი ტის ჩა ტა რე ბის ვალ დე ბუ ლე ბა და ე კის-
რა ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი ეკო ნო მი კუ რი სუ ბი ექ ტე ბის უდი დეს ნა წილს.

`ა უ დი ტო რუ ლი საქ მი ა ნო ბის შე სა ხებ~ მი ღე ბუ ლი (1995 წ.) კა ნო ნი უდა ვოდ 
წინ გა დად გმუ ლი ნა ბი ჯი იყო აუ დი ტო რუ ლი საქ მი ა ნო ბის გან ვი თა რე ბის თვის, მაგ-
რამ პრაქ ტი კამ კა ნო ნის რო გორც და დე ბი თი, ასე ვე უარ ყო ფი თი შე დე გიც გვიჩ ვე ნა. 
`სა მე ურ ნეო სუ ბი ექ ტე ბის დიდ მა ნა წილ მა სა თა ნა დოდ ვერ შე ა ფა სა აუ დი ტის რო-
ლი და მნიშ ვნე ლო ბა და იგი ზედ მეტ ფი ნან სურ ტვირ თად მი იჩ ნი ა~. [1. გვ 76]. 

დღის წეს რიგ ში დად გა ცვლი ლე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის აუ ცი ლებ ლო ბა. 2012 
წლის 29 ივ ნისს მი ღე ბუ ლი ახა ლი კა ნო ნით `სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნი ბუ ღალ ტრუ-
ლი აღ რიცხ ვი სა და ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის აუ დი ტის შე სა ხებ~ წარ მო ად გენს 
მე ო რე ეტაპს აუ დი ტო რუ ლი საქ მი ა ნო ბის სა კა ნონმ დებ ლო ბა ზის გან ვი თა რე ბი სა. 
აღ ნიშ ნუ ლი კა ნო ნის მი ღე ბით გა უქ მდა მა ნამ დე მოქ მე დი ორი კა ნო ნი: `სა ქარ თვე-
ლოს კა ნო ნი აუ დი ტო რუ ლი საქ მი ა ნო ბის შე სა ხებ~ და `სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნი ბუ-
ღალ ტრუ ლი აღ რიცხ ვი სა და ან გა რიშ გე ბის შე სა ხებ~.

მა ნამ დე მოქ მე დი კა ნო ნით, აუ დი ტო რუ ლ საქ მი ა ნო ბას არე გუ ლი რე ბდა სა ხელ-
მწი ფო, რაც გუ ლის ხმობ და აუ დი ტორ თა საქ მი ა ნო ბის სა კა ნონ მდებ ლო უზ რუნ ველ-
ყო ფას, აუ დი ტორ თა ატეს ტა ცი ა სა და აუ დი ტო რუ ლი საქ მი ა ნო ბის ლი ცენ ზი რე ბას, 
რო მელ საც სა ხელ წი ფო ფუნ ქცი ე ბის შესრულების მიზ ნით ახორ ცი ე ლებ და სა ქარ-
თვე ლოს პარ ლა მენ ტთან არ სე ბუ ლი აუ დი ტო რუ ლი საქ მი ა ნო ბის საბ ჭო. აუ დი ტო-
რუ ლი საქ მი ა ნო ბის საბ ჭოს კომ პე ტენ ცი ა ში შე დი ო და აუ დი ტორ თა ატეს ტა ცი ა, 
აუ დი ტორ თა და აუ დი ტო რუ ლი ფირ მე ბის ერ თი ა ნი რე ეს ტრის წარ მო ე ბა, აუ დი ტო-
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რე ბის/ აუ დი ტო რუ ლი ფირ მე ბის ხა რის ხის კონ ტრო ლი და ინ დი ვი დუ ა ლუ რი აუ დი-
ტო რე ბი სა და აუ დი ტო რუ ლი ფირ მე ბის საქ მი ა ნო ბის შე სა ხებ წლი უ რი ან გა რი შე ბის 
ანა ლი ზი. 

ახა ლი კა ნონ მდებ ლო ბით აღ ნიშ ნუ ლი ფუნ ქცი ე ბის შეს რუ ლე ბა და ე კის რა აკ-
რე დი ტე ბულ პრო ფე სი ულ ორ გა ნი ზა ცი ებს. აკ რე დიტე ბუ ლი პრო ფე სი უ ლი ორ გა-
ნი ზა ცი ე ბის ფუნ ქცი ებ ში არ შე დი ო და აუ დი ტო რუ ლი საქ მი ა ნო ბის ლი ცენ ზი რე ბა, 
ვი ნა ი დან 2005 წლი დან გა უქ მდა სა ვალ დე ბუ ლო ლი ცენ ზი რე ბა და აღ ნიშ ნულს არ 
ით ვა ლის წი ნებ და ახა ლი კა ნო ნი.

`სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნით ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხ ვი სა და ფი ნან სუ რი ან გა რიშ-
გე ბის შე სა ხებ~, 2013 წლის პირ ვე ლი იან ვრი დან, სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტთან 
არ სე ბუ ლი აუ დი ტო რუ ლი საქ მი ა ნო ბის საბ ჭოს მი ერ მი ღე ბუ ლი დად გე ნი ლე ბე ბი 
ძა ლა და კარ გუ ლად გა მოცხ ად და, რაც შე ე ხე ბა საბ ჭოს მი ერ გა ცე მულ სერ თი ფი კა-
ტებს მა თი მოქ მე დე ბის ვა და გა ნი საზღ ვრა 2013 წლის იან ვრი დან 5 წლის ვა დით.

სა ქარ თვე ლოს სწრაფ ვა - გახ დეს ევ რო კავ ში რის წევ რი, მო ითხ ოვს ნორ მა ტი-
უ ლი და სა კა ნონ მდებ ლო ბა ზის სა ერ თა შო რი სო პრაქ ტი კის შე სა ბა მი სად სრულ-
ყო ფას, სა ინ ვეს ტი ციო და ბიზ ნეს გა რე მოს გან ვი თა რე ბის ხელ შეწყ ო ბას, რაც აუ-
ცი ლე ბე ლი პი რო ბაა სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბის თვის. 2013 წლის 
ნო ემ ბერ ში ქ. ვილ ნი უ სის სა მიტ ზე მი ღე ბუ ლი `ევ რო კავ ში რის და ევ რო პის ატო-
მუ რი ენერ გი ის გა ერ თი ა ნე ბა სა და მათ წევრ სა ხელ მწი ფო ებ თან სა ქარ თვე ლოს 
თა ნამ შრომ ლო ბის შე სა ხებ ასო ცი რე ბის ხელ შეკ რუ ლე ბით~ (შემ დეგ ში -ა სო ცი-
რე ბის ხელ შეკ რუ ლე ბა) ქვე ყა ნამ აი ღო ვალ დე ბუ ლე ბა ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხ ვის, 
აუ დი ტის და კორ პო რა ცი უ ლი მარ თვის სფე რო ებ ში ევ რო კავ ში რის კა ნო ნე ბი სა და 
ნორ მა ტი უ ლი აქ ტე ბის კრე ბუ ლით დად გე ნილ გან საზღ ვრულ ვა დებ ში სტან დარ ტე-
ბის ეტა პობ რი ვად და ნერ გვით და უ ახ ლოვ დეს სა ერ თა შო რი სო კა ნონ მდებ ლო ბას, 
რა თა გა აძ ლი ე როს თა ნამ შრომ ლო ბა ევ რო პას თან პო ლი ტი კურ, ეკო ნო მი კურ და 
სო ცი ა ლურ სა კითხ ებ ში. 

სა კა ნონ მდებ ლო ბა ზის გა უმ ჯო ბე სე ბის მიზ ნით 2016 წლის 8 ივ ნისს მი ღე ბუ-
ლი იქ ნა ახა ლი კა ნო ნი `სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნი ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხ ვის, ან გა-
რიშ გე ბი სა და აუ დი ტის შე სა ხებ~, რომელიც მო ი ცავს მნიშ ვნე ლო ვან სი ახ ლე ებს 
აუ დი ტო რუ ლი საქ მი ა ნო ბის სა მარ თლებ რი ვი რე გუ ლი რე ბის კუთხ ით, კერ ძოდ: 

კა ნო ნის შე სა ბა მი სად აუ დი ტო რუ ლი საქ მი ა ნო ბა თვით რე გუ ლი რე ბი დან 
გა და დის ისევ სა ხელ მწი ფო რე გუ ლი რე ბა ზე.

უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, ეს გუ ლის ხმობს, რომ სა ქარ თვე ლო ში ბუ ღალ ტრუ ლი 
აღ რიცხ ვი სა და ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის წარ მო ე ბა, პრო ფე სი უ ლი სერ ტი ფი ცი რე-
ბა, აგ რეთ ვე აუ დი ტო რუ ლი საქ მი ა ნო ბის (მომ სა ხუ რე ბის) გან ხორ ცი ე ლე ბა და მი სი 
ხა რის ხის უზ რუნ ველ ყო ფის რე გუ ლი რე ბა ექ ვემ დე ბა რე ბა სა ხელ მწი ფო ზე დამ ხედ-
ვე ლო ბას. 
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კა ნო ნის მი ხედ ვით სა ფუძ ვე ლი ჩა ე ყა რა: ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხ ვის, ან გა-
რიშ გე ბი სა და აუ დი ტის ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სამ სა ხუ რის (შემ დგომ სამ სა ხუ რი) შექ-
მნას, რო მე ლიც წარ მო ად გენს ფი ნან სთა სა მი ნის ტოს საქ ვე უწყ ე ბო და წე სე ბუ ლე ბას 
და უზ რუნ ველ ყოფს ამ სფე როს სა ხელ მწი ფო ზე დამ ხედ ვე ლო ბას. ასე ვე ბუ ღალ-
ტრუ ლი აღ რიცხ ვის, ან გა რიშ გე ბის და აუ დი ტის საბ ჭოს (შემ დგომ საბ ჭო) ფორ მი-
რე ბას, რომ ლის კომ პე ტენ ცი ა შია ბუ ღალ ტრულ აღ რიცხ ვას თან, ან გა რიშ გე ბა სა და 
აუ დიტ თან და კავ ში რე ბუ ლი სა კითხ ე ბის გან ხილ ვა და გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბა. 

კი დევ ერ თი სი ახ ლე, რო მელ საც მა ნამ დე არ სე ბუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბა არ 
ით ვა ლის წი ნებ და შე ე ხე ბა სა წარ მო ე ბის და ყო ფას კა ტე გო რი ე ბად სა ვალ დე ბუ ლო და 
სა ი ნი ცი ა ტო ვო აუ დი ტის ჩა ტა რე ბის მიზ ნით. 

სა ქარ თვე ლოს კა ნონ ში `ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხ ვის, ან გა რიშ გე ბი სა და 
აუ დი ტის შე სა ხებ~ გათ ვა ლი წი ნე ბულ იქ ნა ევ რო დი რექ ტი ვე ბის მოთხ ოვ ნე ბი აუ-
დი ტო რულ საქ მი ა ნო ბა სა და მის ხა რის ხის კონ ტროლ თან და კავ ში რე ბით, თუმ ცა, 
რჩე ბა რი გი სა კითხ ი, რაც შემ დგომ სრულ ყო ფას სა ჭი რო ებს.

აუ დი ტო რუ ლი საქ მი ა ნო ბის ხა რის ხის მო ნი ტო რინ გი

 ქვეყ ნებ ში, სა დაც ფი ნან სუ რი ბა ზა რი მნიშ ვნე ლო ვან როლს თა მა შობს ეკო-
ნო მი კა ში, აუ დი ტო რუ ლი საქ მი ა ნო ბის ხა რის ხის კონ ტრო ლი მა რე გუ ლი ე რე ბე ლი 
ორ გა ნო ე ბის შეს წავ ლის სა განს წარ მო ად გენს. სა ერ თა შო რი სო პრაქ ტი კა ში აუ-
დი ტის ხა რის ხის კონ ტრო ლის სის ტე მა მო ი ცავს სამ კომ პო ნენტს: სტან დარ ტებს, 
ეთი კის პრინ ცი პებ სა და აუ დი ტის ხა რის ხის ში და და გა რე შე მოწ მე ბას. სის ტე მა 
აერ თი ა ნებს მა რე გუ ლი რე ბე ლი ორ გა ნო ე ბის, სტან დარ ტე ბის შემ მუ შა ვებ ლი სა და 
ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბა სა და აუ დიტ თან და კავ ში რე ბულ სა ჯა რო პრო ფე სი უ ლი გა-
ერ თი ა ნე ბე ბის საქ მი ა ნო ბას.

ტერ მი ნი `ა უ დი ტის ხა რის ხი~ ხში რად არის გან ხილ ვის სა გა ნი და ინ ტე რე სე ბულ 
მხა რე ებს, მა რე გუ ლი რე ბელ ორ გა ნო ებს, სტან დარ ტე ბის შემ მუ შა ვებ ლებ სა და აუ-
დი ტო რულ ფირ მებს შო რის. აუ დი ტის ხა რის ხი კომ პლექ სუ რი სა კითხია და არ არ სე-
ბობს გან მარ ტე ბა, რო მე ლიც სა ყო ველ თა ოდ არის გავ რცე ლე ბუ ლი. შე საძ ლე ბე ლია 
ზო გა დად ჩა მო ვა ყა ლი ბოთ აუ დი ტის ხა რის ხის ძი რი თა დი დაშ ვე ბე ბი:

1. აუ დი ტი ჩა ტა რე ბულ უნ და იქ ნეს ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხ ვი სა და აუ დი ტის 
სტან დარ ტე ბის შე სა ბა მი სად;

2. სა ჭი როა კლი ენ ტის ბიზ ნე სი სა და ფი ნან სუ რი გა რე მოს სა ფუძ ვლი ა ნი შეს-
წავ ლა, რო მელ შიც ისი ნი მოქ მე დე ბენ;

3. მომ სა ხუ რე ბა უნ და იყოს თან მიმ დევ რუ ლი და სა ი მე დო;
4. შე ე სა ბა მე ბო დეს სა მარ თლებ რივ რე გუ ლა ცი ებს. 
ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის ხა რის ხის კონ ტროლს ორი სტან დარ ტი არე გუ ლი-

რებს ხა რის ხის კონ ტრო ლის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტი (ხკსს) 1 - `ხა რის ხის კონ-
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ტრო ლი ფირ მე ბის თვის, რომ ლე ბიც ას რუ ლე ბენ გა სუ ლი პე რი ო დე ბის ფი ნან სუ რი 
ან გა რიშ გე ბის აუ დიტ სა და მი მო ხილ ვას და სხვა სა ხის მარ წმუ ნე ბე ლი და და კავ-
ში რე ბუ ლი მომ სა ხუ რე ბის გა რი გე ბებს~ და აუ დი ტის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტი 
(ასს) 220 – `ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის აუ დი ტის ხა რის ხის კონ ტრო ლი~. 

სა ნამ უშუ ა ლოდ გან ვი ხი ლავთ ხა რის ხის კონ ტო ლის თა ვი სე ბუ რე ბებს სა ქარ-
თვე ლო ში, გა ვეც ნოთ აუ დი ტო რუ ლი ფირ მე ბის შე სა ხებ მო ნა ცე მებს ქვეყ ნის მაშ ტა-
ბით 2005 და 2015 წლებ ში.

სა ქარ თვე ლოს სტა ტის ტი კის ეროვ ნუ ლი სამ სა ხუ რის მი ერ მო წო დე ბუ ლი ინ-
ფორ მა ცი ით, 2005 წლის მდგო მა რე ო ბით, ქვეყ ნის მასშ ტა ბით დიდ ქა ლა ქებ სა და 
რა ი ო ნულ ცენ ტრებ ში ფუნ ქცი ო ნი რებ და 134 აუ დი ტო რუ ლი ფირ მა და 38 და მო უ-
კი დე ბე ლი აუ დი ტო რი. 2010 წლის თვის – 318 აუ დი ტო რუ ლი ფირ მა და 15 და მო-
უ კი დე ბე ლი აუ დი ტო რი, ხო ლო 2015 წლის თვის – 569 აუ დი ტო რუ ლი ფირ მა და 
48 და მო უ კი დე ბე ლი აუ დი ტო რი, ქვეყ ნის აუ დი ტორ თა კორ პუ სის საქ მი ა ნო ბა სა ბან-
კო, სა დაზღ ვე ვო, სა ბირ ჟო და სა ინ ვეს ტი ციო სფე რო ე ბის აუ დიტი. აუ დი ტო რუ ლი 
ფირ მე ბი სა და აუ დი ტო რე ბის რე გი ო ნე ბის მი ხედ ვით გა და ნა წი ლე ბის წი ლობ რი ვი 
მო ნა ცე მე ბის გან საზღ ვრის მიზ ნით და მუ შა ვე ბულ იქ ნა სსიპ შე მო სავ ლე ბის სამ სა-
ხუ რის ერ თი ა ნი ელექ ტრო ნუ ლი ბა ზა. მო ნა ცე მე ბი შემ დეგ ნა ი რად გა მო ი ყუ რე ბა (იხ. 
დიაგრამა 1,2):

აუდიტორული ფირმების გადანაწილება რეგიონების მიხედვით (2005 წ.) 1

დიაგრამა 1

       

1  ინფორმაცია დამუშავებულია ავტორის მიერ სსიპ შემოსავლების სამსახურის ერთიანი 
ელექტრონული ბაზების მეშვეობით
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აუ დი ტო რუ ლი ფირ მე ბის ძი რი თა დი ბირ თვი დე და ქა ლაქ შია თავ მოყ რი ლი, რაც 
განპირობებულია იმით, რომ დღე ვან დე ლი ეკო ნო მი კის წამ ყვა ნი დარ გე ბი ძი რი თა-
დად თბილისშია განლაგებული. აუ დი ტო რუ ლი საქ მი ა ნო ბის ბა ზა რი დღეს მო ი ცავს 
ქვეყ ნის ბიზ ნე სის მნიშ ვნე ლო ვან ნა წილს, პრაქ ტი კუ ლად ყვე ლა მსხვილ სო ცი ა ლუ-
რად მნიშ ვნე ლო ვან ეკო ნო მი კურ სუ ბი ექტს, რაც იმის მა ნიშ ნე ბე ლი ა, რომ აუ დი ტო-
რუ ლი საქ მი ნა ო ბა ხა სი ათ დე ბა რა ო დე ნობ რი ვი ზრდის ტენ დენ ცი ით.

სა ქარ თვე ლო ში მოქ მედ აუ დი ტო რულ ფირ მა თა გარ კვე უ ლი ნა წი ლი ძლი ერ 
ეკო ნო მი კურ სუ ბი ექ ტე ბად ჩა მო ყა ლიბ დნენ. მათ უნა რი აქვთ ჩა ა ტა რონ აუ დი ტი იმ 
მოთხ ოვ ნე ბის დაც ვით, რა საც აუ დი ტის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბი ით ვა ლის წი-
ნებს: სრულ ყო ფი ლად გააანალიზონ სა წარ მო ე ბის ფი ნან სუ რი მდგო მა რე ო ბის ანა-
ლი ზი, გას წი ონ წე რი ლო ბი თი და ზე პი რი კონ სულ ტა ცი ე ბი ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხ-
ვის, და ბეგ ვრის, ეკო ნო მი კუ რი სუ ბი ექ ტე ბის რე კონ სტრუქ ცი ის სა კითხ ებ ზე.

სა ქარ თვე ლო ში აუ დი ტო რუ ლი საქ მი ა ნო ბის ხა რის ხის კონ ტროლს 1995 წლი-
დან 2012 წლამ დე აუ დი ტო რუ ლი საქ მი ა ნო ბის საბ ჭო ახორ ცი ე ლებ და. ხა რის ხის 
კონ ტრო ლის გან მა ხორ ცი ე ლე ბელ პი რებს ირ ჩევ და და ამ ტკი ცებ და კო მი სი ა. ასეთ 
პი რე ბად შე საძ ლე ბე ლი იყო და ნიშ ნუ ლიყ ვნენ ატეს ტი რე ბუ ლი აუ დი ტო რე ბი, რო-
მელ თაც და მო უ კი დებ ლად ან აუ დი ტო რულ ფირ მე ბ ში მუ შა ო ბის პრაქ ტი კუ ლი გა-
მოც დი ლე ბა გა აჩ ნდათ. გა ნი საზღ ვრა კონ ფი დენ ცი ა ლუ რი ინ ფორ მა ცი ის დაც ვის 
მოთხ ოვ ნე ბის უპი რო ბო შეს რუ ლე ბა. შე მოწ მე ბის დას რუ ლე ბის შემ დეგ შემ მოწ მე-
ბელს კო მი სი ის თვის უნ და წა რე დი ნა ან გა რი ში შე მოწ მე ბის შე დე გებ ზე, რო მელ შიც 
ნათ ლად და გა სა გე ბად უნ და ყო ფი ლი ყო ასა ხუ ლი შე მოწ მე ბის პრო ცეს ში გა მოვ-

აუდიტორული ფირმების გადანაწილება რეგიონების მიხედვით (2015 წ.)
დიაგრამა 2
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აუდიტორული საქმიანობის ხარისხის კონტროლის მონიტორინგი საქართველოში

ლე ნი ლი დარ ღვე ვე ბი, დას კვნე ბი შე მოწ მე ბის საგ ნის ცალ კე ულ ას პექ ტებ ზე, რათა 
უზ რუნ ველ ყო ფი ლი ყო და სა ბუ თე ბუ ლი გა რან ტია იმი სა, რომ კო მი სია შეძ ლებ და 
ხა რის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბის სა თა ნა დო ღო ნის ძი ე ბე ბი სა და რე კო მენ და ცი ე ბის შე მუ-
შა ვე ბას, ან სა ჭი რო შემ თხვე ვა ში დის ციპ ლი ნა რუ ლი ზო მე ბის გა ტა რე ბას.

2012 წლი დან, რო დე საც აუ დი ტო რუ ლი საქ მი ა ნო ბა სა ხელ წი ფო რე გუ ლი რე ბი-
დან გა და ვი და თვით რე გუ ლი რე ბა ზე ინ დი ვი დუ ა ლუ რი აუ დი ტო რის, აუ დი ტო რუ ლი 
ფირ მის ხა რის ხის კონ ტრო ლის სის ტე მის მო ნი ტო რინ გის გან ხორ ცი ე ლე ბა და ე ვა ლა 
იმ აკ რე დი ტე ბულ პრო ფე სი ულ ორ გა ნი ზა ცი ას, რო მელ შიც გა წევ რი ა ნე ბუ ლი იყო ეს 
აუ დი ტო რი /ა უ დი ტო რუ ლი ფირ მა. ხა რის ხის კონ ტო ლის მო ნი ტო რინ გი უნ და გან-
ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ყო 3 წე ლი წად ში ერ თხელ. 

2014 წლის 1 მა ისს ბა ფის აუ დი ტის რე გუ ლი რე ბის კო მი ტე ტის მი ერ შე მუ-
შა ვე ბულ იქ ნა `ხა რის ხის კონ ტრო ლის სის ტე მის მო ნი ტო რინ გის დე ბუ ლე ბა~, 

რომლის შემდგომ  2015 წლი დან გა მიზ ნუ ლი იყო ყო ველ წლი უ რად 20 აუ დი ტო-
რუ ლი ფირ მის შე მოწ მე ბა აუ დოტო რუ ლი საქ მი ა ნო ბის ხა რის ხის თან და კავ ში რე-
ბით. თუმ ცა, 2015 წელს მო ხერ ხდა მხო ლოდ 6 აუ დი ტო რუ ლი ფირ მის შე მოწ მე-
ბა, რო მელ თა გან 5 მოხ ვდა I კა ტე გო რი ა ში, ხო ლო ერ თი – III კა ტე გო რი ა ში. იმის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ 2015 წლის თვის სა ქარ თვე ლო ში მოქ მე დი აუ დი ტო რუ ლი 
კომ პა ნი ე ბის რიცხ ვი რამ დე ნი მე ასე ულს აჭარ ბებს შე მოწ მე ბუ ლი ფირ მე ბის რა ო დე-
ნო ბა მი ნი მა ლუ რი ა. თუმ ცა უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ ეს იყო პირ ვე ლი ეტა პი ფირ მე ბის 
შე მოწ მე ბი სა ხა რის ხის კონ ტრო ლის სის ტე მის მო ნი ტო რინ გის დე ბუ ლე ბის შე-
მუ შა ვე ბის შემ დეგ.

რაც შე ე ხე ბა დღე ვან დელ მდგო მა რე ო ბას 2016 წლის 24 ივ ნი სის კა ნო ნის – 
`ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხ ვის, ან გა რიშ გე ბი სა და აუ დი ტის შე სა ხებ~, სა ფუძ ველ-
ზე იქ მნე ბა ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხ ვის ან გა რიშ გე ბი სა და აუ დი ტის ზე დამ ხედ ვე-
ლო ბის სამ სა ხუ რი. ამ სამ სა ხუ რით სა ფუძ ვე ლი ეყ რე ბა აუ დი ტო რუ ლი საქ მი ა ნო ბის 
სა ხელ მწი ფო მა კონ ტრო ლე ნე ლი ორ გა ნოს შექ მნას, რომ ლის კომ პე ტენ ცი ა ში შე დის 
აუ დი ტო რუ ლი საქ მი ა ნო ბის ხა რის ხის კონ ტრო ლის გან ხორ ცი ე ლე ბა.
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7. DIRECTIVE 2014/56/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 
COUNSIL of 16 April 2014.

8. Directive 2006/43/EC on statutory audits of annual accounts and consolidated accounts
9. THE IAASB’s WORK PLAN FOR 2017‒2018: ENHANCING AUDIT QUALITY 
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The given article discusses the issue relating to improvement of audit fi rms and 
control of their quality. Georgia’s aspiration to EU membership requires development 
of investment and business environment to be promoted that is a necessary condition 
for improvement of Georgia’s economy. Successful functioning of business depends on 
the management organizational level and structure, as well as on the reliability quality 
of fi nancial information for external customers. This could be achieved without perfect 
regulation of audit. Therefore, quality control of audit activities has a great importance.
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თა ნა მედ რო ვე მსოფ ლი ო ში ნე ბის მი ე რი ორ გა ნი ზა ცი ის წარ მა ტე ბის აუ-
ცი ლე ბე ლი პი რო ბაა მო ტი ვი რე ბუ ლი თა ნამ შრო მე ლი, რომ ლის ინ დი ვი დუ ა-
ლურ მო ტი ვა ცი ა ზე სხვა დას ხვა ბი ო ლო გი უ რი, ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი, სო ცი-
ა ლუ რი და ემო ცი უ რი ფაქ ტო რი ახ დენს გავ ლე ნას. აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ-
დი ნა რე, მი ზან შე წო ნი ლი ა, სა ჯა რო უწყ ე ბებ ში და საქ მე ბულ მა მე ნე ჯე რებ მა, 
სხვა დას ხვა სა ხის სა მუ შა ოს მა ღა ლი ხა რის ხის შეს რუ ლე ბის მიზ ნით, თა ნამ-
შრომ ლებ ში გარ კვე უ ლი მო ტი ვა ცი ე ბი უზ რუნ ველ ყონ.

დღეს დღე ო ბით სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რე ებს აქვთ ბევ რი ისე თი გა მოწ ვე ვა, 
რო გო რი ცა ა, მა გა ლი თად: ცოდ ნის, გა მოც დი ლე ბი სა და პო ზი ცი ის შე უ სა ბა-
მო ბა, ასე ვე მძი მე და მსუ ბუ ქი სა მუ შაო გრა ფი კი, რაც ზე გავ ლე ნას ახ დენს 
მათ მი ერ შეს რუ ლე ბულ სა მუ შა ო თა ხა რის ხზე. შე სა ბა მი სად, სპე ცი ა ლის ტე-
ბი გათ ვით ცნო ბი ე რე ბულ ნი უნ და იყ ვნენ თა ნა მედ რო ვე ადა მი ა ნუ რი რე სურ-
სე ბის მე ნეჯ მენ ტის მე თო დე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბის ეფექ ტი ა ნი გა მო ყე ნე ბით. 

სტა ტი ა ში გან ხი ლუ ლია სა ჯა რო მო ხე ლე თა მო ტი ვა ცი ის (PSM) ზოგი-
ერთი თე ო რი ა. წარ მოდ გე ნი ლია მნიშ ვნე ლო ვა ნი კვლე ვე ბის შე დე გე ბი, რო-
მელ თა გათ ვა ლის წი ნე ბაც სა ხელ მწი ფო უწყ ე ბე ბის მიერ მი ზან შე წო ნი ლი ა. 

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მე ნეჯ მენ ტი; მო ტი ვა-
ცი ა; სა ჯა რო სამ სა ხუ რი; სა ჯა რო მო ხე ლე; წა ხა ლი სე ბის სის ტე მე ბი. 

სა ჯა რო სამ სა ხუ რი არის და მო კი დე ბუ ლე ბის, პა სუ ხის მგებ ლო ბის გრძნო ბი-
სა და მო რა ლის ერ თი ა ნო ბა [6,გვ.368]. შე სა ბა მი სად, სა ჯა რო მო ხე ლე თა მო ტი ვა-
ცია (PSM) მნიშ ვნე ლო ვა ნია სა ჯა რო სექ ტო რის ეფექ ტი ა ნი ფუნ ქცი ო ნი რე ბი სათ ვის 
[2,გვ.16]. დღეს დღე ო ბით კი გან ვი თა რე ბულ და გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებ ში სა ჯა რო 
სექ ტორ ში თა ნამ შრო მელ თა მო ტი ვა ცი ა, ხელ მძღვა ნე ლო ბის მი მართ ნდო ბა, სამ-
სა ხუ რებ რი ვი ვალ დე ბუ ლე ბა, პრო ფე სი უ ლი კმა ყო ფი ლე ბა და ეთი კუ რი გა რე მო 
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თან და თა ნო ბით ქვე ით დე ბა [2,გვ.1]. მნიშ ვნე ლო ვა ნია აღი ნიშ ნოს, რომ მო ტი ვა ცი ის 
ხე ლის შემ წყო ბი რე სურ სე ბი სა ჯა რო უწყ ე ბებ ში ყო ველ თვის იყო და იქ ნე ბა შეზღ უ-
დუ ლი რა ო დე ნო ბით. 

მეც ნი ერ თა გარ კვე უ ლი ნა წი ლი მი იჩ ნევს, რომ სა ჯა რო სექ ტო რის თა ნამ შრომ-
ლე ბის ძი რი თა დი დე მო ტი ვა ტო რე ბია ავ ტო ნო მი ი სა და მრა ვალ ფე როვ ნე ბის ნაკ ლე-
ბო ბა, და ბა ლი ხელ ფა სი, ორ გა ნი ზა ცი ის პო ლი ტი კა და არა ე ფექ ტი ა ნი კო მუ ნი კა-
ცი ა. ბო ლო დროს ჩა ტა რე ბულ მა კვლე ვამ აჩ ვე ნა, რომ OECD-ის წევ რი ქვეყ ნე ბის 
სა ჯა რო სამ სა ხუ რის მო ხე ლე ე ბის 83% სა მუ შა ო თი უკ მა ყო ფი ლე ბას, ხო ლო 84% 
ხელ მძღვა ნე ლო ბის მი მართ მზარდ უნ დობ ლო ბას გა მო ხა ტავ და. სა ჯა რო სამ სა ხურ-
ში სა მუ შა ოს მი მართ ვალ დე ბუ ლე ბა, ნდო ბა და ერ თგუ ლე ბა მცირ დე ბა და ამას თან 
ერ თად, ქურ დო ბი სა და თაღ ლი თო ბი სა ფაქ ტე ბი მა ტუ ლობს [2,გვ.2]. აღ ნიშ ნუ ლი 
პრობ ლე მე ბის აღ მო საფ ხვრე ლად მკვლე ვა რე ბი თვლი ან, რომ მთავ რო ბამ უნ და 
და იწყ ოს და ბალ ხარ ჯი ა ნი სა ბა ზი სო სქე მე ბის შე მუ შა ვე ბა, რაც გუ ლის ხმობს მა გა-
ლი თად, სა ჯა რო სექ ტო რის თა ნამ შრომ ლე ბის თვის შე ღა ვა თი ა ნი სეს ხის გა ცე მის 
პროგ რა მის და ნერ გვას [2,გვ.2].

ძლი ე რი მო ტი ვე ბი მნიშ ვნე ლო ვა ნია სა ჯა რო, სა ზო გა დო ებ რი ვი და სო ცი ა ლუ-
რი მომ სა ხუ რე ბის გა სა ხორ ცი ე ლებ ლად [1,გვ.6]. თა ნამ შრომ ლებ ში სა ჯა რო სამ სა-
ხუ რის მო ტი ვა ცი ის მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი ინ დი ვი დე ბის მი ერ შეს რუ ლე ბულ სა მუ შა-
ო ზე აი სა ხე ბა, ნაკ ლე ბად არის და მო კი დე ბუ ლი წა ხა ლი სე ბის მე ქა ნიზ მზე და იწ ვევს 
სა ზო გა დო ებ რივ ორ გა ნი ზა ცი ა ში გა წევ რი ა ნე ბის სურ ვილს [1,გვ.5]. 

სა ჯა რო პო ლი ტი კის სტრა ტე გი ე ბის მიმ ზიდ ვე ლო ბა, სა ზო გა დო ებ რი ვი ინ ტე-
რე სე ბის და სა მო ქა ლა ქო მო ვა ლე ო ბის მი მართ ვალ დე ბუ ლე ბა, თავ გან წირ ვა და თა-
ნაგ რძნო ბა არის ძი რი თა დი ფაქ ტო რე ბი, რაც იწ ვევს სა ჯა რო მო ხე ლე ე ბის მო ტი ვა-
ცი ას [2,გვ.6].

დად გინ და, რომ სა ჯა რო მო ხე ლე ებ ში მო ტი ვა ცია და კავ ში რე ბუ ლია რო გორც 
კმა ყო ფი ლე ბის შეგ რძნე ბას თან, ასე ვე სა მუ შაო სტრეს თან. სა ჯა რო მო ხე ლე თა მო-
ტი ვა ცი ის (PSM) თე ო რი ის თა ნახ მად, და დე ბით ემო ცი ებ თან და კავ ში რე ბულ მა მო-
ტი ვა ცი ამ, რო გო რი ცაა მა გა ლი თად, კმა ყო ფი ლე ბის შეგ რძნე ბა, შე იძ ლე ბა იმედ გაც-
რუ ე ბი სა და გა ღი ზი ა ნე ბის რის კი წარ მოქ მნას [3,გვ.137].

სა ჯა რო სამ სა ხუ რის მო ტი ვა ცია ასე ვე მჭიდ რო დაა და კავ ში რე ბუ ლი გენ დერ-
თან, გა ნათ ლე ბას თან, მე ნეჯ მენ ტსა და ინ დი ვი დუ ა ლურ ფუ ლა დი და ჯილ დო ე ბის 
პრი ო რი ტე ტებ თან. კვლე ვე ბის თა ნახ მად, სა ჯა რო სამ სა ხურ ში და საქ მე ბუ ლებ თა 
შო რის მა ღა ლი მო ტი ვა ცი ით გა მო ირ ჩე ოდ ნენ მე ნე ჯე რი ქა ლე ბი - მე ტი გა ნათ ლე-
ბი თა და ფუ ლა დი და ჯილ დო ე ბის ნაკ ლე ბი სურ ვი ლით [1,გვ.15].  ა მას თან ერ თად, 
ქა ლებს ჰქონ დათ ორ გა ნი ზა ცი ის პო ლი ტი კის სტრა ტე გი ე ბის შე მუ შა ვე ბი სა და თა-
ნაგ რძნო ბის მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი [1,გვ.16], ხო ლო მა მა კა ცებს სა ზო გა დო ებ რი ვი 
ინ ტე რე სე ბი სა და თავ გან წირ ვის სურ ვი ლი [1,გვ.16].

სა ჯა რო სამ სა ხუ რის მო ხე ლე ებ ში მო ტი ვა ცი ის და ბალ მაჩ ვე ნე ბელ ზე მი უ თი-
თებს ორ გა ნი ზა ცი ის იე რარ ქი უ ლი წყო ბა და წი თე ლი ფი რე ბი (წე სე ბი, რე გუ ლა ცი ე-
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ბი და პრო ცე დუ რე ბი). აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ორ გა ნი ზა ცი ა ში მუ შა ო ბის პე რი ო დი ასე-
ვე ახ დენს მო ტი ვა ცი ა ზე გავ ლე ნას. 

პი რე ბი, რომ ლებ საც აქვთ მა ღა ლი სა ხალ ხო ინ ტე რე სი, უფ რო მე ტად ირ ჩე ვენ 
სა ჯა რო სამ სა ხურს [5,გვ.41]. გარ და ამი სა, ინ დი ვი დე ბი, მა ღა ლი სა ჯა რო სამ სა ხუ-
რის მო ტი ვა ცი ის მაჩ ვე ნებ ლით, უფ რო მე ტად არი ან მზად, და იც ვან სა ზო გა დო ებ რი-
ვი ინ ტე რე სე ბი, გა მო ავ ლი ნონ ორ გა ნი ზა ცი ის მი მართ მა ღა ლი ვალ დე ბუ ლე ბის და 
სამ სა ხუ რის მნიშ ვნე ლო ბის შეგ რძნე ბა, რაც, თა ვის მხრივ, გა ნა პი რო ბებს სა მუ შა ოს 
შეს რუ ლე ბის მა ღალ მაჩ ვე ნე ბელ სა და კმა ყო ფი ლე ბას. შე სა ბა მი სად, და კა ვე ბუ ლი 
თა ნამ დე ბო ბე ბის და ტო ვე ბის მცდე ლო ბა მი ნი მი ზე ბუ ლია [5,გვ.41].

მკვლე ვა რე ბი ასე ვე ვა რა უ დო ბენ, რომ სა ჯა რო მო ხე ლე ე ბის ძი რი თა დი მო ტი ვი 
სა ჯა რო სამ სა ხურ ში პატ რი ო ტიზ მია [6,გვ.369]. 

კვლე ვე ბის შე დე გად აღ მოჩ ნდა, რომ სა ჯა რო სამ სა ხუ რის მო ტი ვა ცი ის მაჩ ვე ნე-
ბელ ზე ასე ვე მნიშ ვნე ლო ვან გავ ლე ნას ახ დენს ოჯა ხის სო ცი ა ლი ზა ცი ა, რე ლი გი უ რი 
საქ მი ა ნო ბა და გა მოც დი ლე ბა [1,გვ.18].

სა ჯა რო მო ხე ლე ე ბის თვის პო ლი ტი კის ფორ მუ ლი რე ბის პრო ცეს ში მო ნა წი ლე-
ო ბა სა ინ ტე რე სო, დრა მა ტუ ლი და ინ დი ვი დუ ა ლუ რი იმი ჯის თვით გა მორ კვე ვის სა-
შუ ა ლე ბას წარ მო ად გენს [6,გვ.368]. შე სა ბა მი სად, სა ჯა რო სამ სა ხუ რის მო ტი ვა ცი ის 
მარ თვა და კონ ტრო ლი არა მარ ტო მო ტი ვა ცი ის, არა მედ პრო დუქ ტი უ ლო ბის, გა უ-
ჯო ბე სე ბუ ლი მარ თვის პრაქ ტი კის, ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის და ხე ლი სუფ ლე ბის მი-
მართ ნდო ბის წარ მოქ მნას გა ნა პი რო ბებს [5,გვ.40].

მკვლე ვარ თა ნა წი ლი ამ ტკი ცებს, რომ სა ჯა რო სექ ტორ ში და საქ მე ბუ ლე ბი უფ-
რო აქ ტი უ რე ბი და სო ცი ა ლუ რი კა პი ტა ლის აშე ნე ბის მა ღა ლი სურ ვი ლის მა ტა რებ-
ლე ბი არი ან. 

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ავ ტო ნო მი ა, ამო ცა ნის იდენ ტუ რო ბა და აღ ქმუ ლი ამო ცა-
ნე ბის მნიშ ვნე ლო ბა ხელს უწყ ობს მო ტი ვა ცი ის ამაღ ლე ბას. თა ნამ შრომ ლე ბი უფ რო 
მე ტად მო ტი ვი რე ბუ ლე ბი იქ ნე ბი ან, რო დე საც თა ვი ან თი სა მუ შა ოს მნიშ ვნე ლოვ ნე ბას 
გა ი აზ რე ბენ და გა უჩ ნდე ბათ პა სუ ხის მგებ ლო ბის გრძნო ბა შეს რუ ლე ბუ ლი ამო ცა ნე-
ბის მი მართ [6,გვ.371]. 

2010 წელს ჰო ლან დი ა ში ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვე ბის თა ნახ მად, 10-დან მხო ლოდ 
1 მო ქა ლა ქის აზ რით, სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რე ე ბი მუ შა ობ დნენ ეფექ ტუ რად. ასე ვე გა-
მო კითხ ულ თა 45% მი იჩ ნევ და, რომ სა ჯა რო სამ სა ხურ ში იმა ვე სა მუ შა ოს შეს რუ ლე-
ბა ნაკ ლე ბი თა ნამ შრომ ლი თაც იყო შე საძ ლე ბე ლი. გა მო კითხ ულ თა ნა წი ლი სა ჯა-
რო მო ხე ლე ებს მო აზ როვ ნე სტრა ტე გი ულ ფი გუ რე ბად მი იჩ ნევ დნენ [3,გვ.34]. 2013 
წელს დიდ ბრი ტა ნეთ ში გა მო კითხ უ ლი 1000-მდე სა ჯა რო მო ხე ლის და ახ ლო ე ბით 
70%-ის მო ტი ვა ცი ის შეგ რძნე ბა იყო და ბა ლი. ამას თან ერ თად, რეს პო დენ ტე ბის 80% 
მომ დევ ნო სა მი წლის გან მავ ლო ბა ში ფიქ რობ და სამ სა ხუ რის და ტო ვე ბას. აღ ნიშ ნუ-
ლის მი ზე ზად შემ ცი რე ბუ ლი ხელ ფა სი და სა მუ შა ოს შეს რუ ლე ბის თვის სა ჭი რო შე სა-
ბა მი სი ტექ ნი კის არარ სე ბო ბა სა ხელ დე ბო და [2,გვ.5].
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ხელ ფა სი მნიშ ვნე ლო ვან როლს თა მა შობს, თუნ დაც უინ ტე რე სო საქ მის წარ მა-
ტე ბით და ეფექ ტი ან შეს რუ ლე ბა ში, რაც აძ ლი ე რებს გა რე გან მო ტი ვა ცი ას და ასუს-
ტებს ში ნა განს [1,გვ.19-20]. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ კომ პენ სა ცია არ არის მარ ტო ფუ ლი. 
კომ პენ სა ცია შე იძ ლე ბა მო ი ცავ დეს ყვე ლა ფერს, რაც შემ დეგ ფუ ლად გარ და იქ მნე ბა. 
გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი ა, რომ წა ხა ლი სე ბის ყვე ლა მე ქა ნიზ მი არ მუ შა ობს. ეფექ ტი ა ნი 
ფი ნან სუ რი და არა ფი ნან სუ რი წა ხა ლი სე ბის პა კე ტი უნ და იყოს სა მარ თლი ა ნი, რე ა-
ლის ტუ რი და მკა ფი ოდ გან საზღ ვრუ ლი ამო ცა ნე ბით, რაც ასა ხავს თა ნამ შრო მელ თა 
სა ჭი რო ე ბებს. ამას თან, ხში რად ფუ ლა დი წა ხა ლი სე ბის გა მო ყე ნე ბა არ ზრდის თა-
ნამ შრომ ლის მო ტი ვა ცი ას [2,გვ.14]. მნიშ ვნე ლო ვა ნია შე იქ მნას და ად მი ნის ტრი რე ბა 
გა ე წი ოს კომ პენ სა ცი ის გეგ მებს [4,გვ.84-85]. მსგავ სი ქმე დე ბე ბი ხელს შე უწყ ობს თა-
ნამ შრო მელ თა წა ხა ლი სე ბის უზ რუნ ველ ყო ფას მა თი ორ გა ნი ზა ცი ა ში დარ ჩე ნის მიზ-
ნით [2,გვ.16]. შე საძ ლე ბე ლია გა მო ყე ნე ბუ ლი იქ ნეს:

ინ დი ვი დუ ა ლუ რი კომ პენ სა ცი ა, რო მე ლიც და მო კი დე ბუ ლია ინ დი ვი დე ბის 
შე დე გებ ზე და აქვს და დე ბი თი ეფექ ტი მი სი სა მარ თლი ა ნად აღ ქმის შემ თხვე ვა ში;

ჯგუ ფუ რი კომ პენ სა ცი ა, რო მე ლიც არის ეფექ ტუ რი მე ქა ნიზ მი, ვი ნა ი დან 
ჯგუფს აქვს ერ თი სა ერ თო მი ზა ნი;

ხა რის ხზე და ფუძ ნე ბუ ლი კომ პენ სა ცი ის გა მო ყე ნე ბაა შე საძ ლე ბე ლი, რო მე-
ლიც ინ დი ვი დუ ა ლუ რად ან ჯგუ ფუ რად შეს რუ ლე ბუ ლი სა მუ შა ოს ხა რის ხით გა ნი-
საზღ ვრე ბა. 

სა ჯა რო სამ სა ხუ რის თა ნამ შრომ ლე ბი, რომ ლებ საც ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სთა ვა ზო-
ბენ ში ნა გან წა ხა ლი სე ბას, სა ვა რა უ დოდ, დარ ჩე ბი ან ორ გა ნი ზა ცი ა ში და იქ ნე ბი ან 
მე ტად პრო დუქ ტი უ ლე ბი, რაც ორ გა ნი ზა ცი ის თვის მომ გე ბი ა ნი ა. შე სა ბა მი სად, აღ-
ნიშ ნუ ლის მი საღ წე ვად მი ზან შე წო ნი ლია მე ნე ჯე რე ბის მხრი დან თა ნამ შრომ ლე ბის 
მხარ და ჭე რა ორ გა ნი ზა ცი ის მკა ფი ოდ ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი მიზ ნე ბის გაც ნო ბი თა და 
პრო ფე სი უ ლი ზრდის შე საძ ლებ ლო ბე ბის მი ნი ჭე ბით [2,გვ.16]. 

* * * 
ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მე ნეჯ მენ ტი არის მმარ თვე ლო ბი თი პრო ცე სი, რო მე-

ლიც მნიშ ვნე ლო ვან როლს თა მა შობს ნე ბის მი ე რი ორ გა ნი ზა ცი ის წარ მა ტე ბის მიღ-
წე ვა ში. მას ზე მნიშ ვნე ლო ვან გავ ლე ნას ახ დენს გლო ბა ლი ზა ცი ა, ტექ ნო ლო გი ე ბი, 
დე მოგ რა ფი უ ლი ცვლი ლე ბე ბი და ეკო ნო მი კუ რი გა მოწ ვე ვე ბი. ვი ნა ი დან ადა მი ა-
ნუ რი რე სურ სე ბის მე ნეჯ მენ ტის მთა ვა რი ფი გუ რა ორ გა ნი ზა ცი ებ ში ადა მი ა ნი ა, ამ 
ადა მი ან თა ძა ლის ხმე ვის ეფექ ტი ა ნო ბა ზე დამ ყა რე ბუ ლი ერ თობ ლი ვი საქ მი ა ნო ბის 
უზ რუნ ველ ყო ფის მიზ ნით, სა ჭი რო ხდე ბა ეფექ ტი ა ნი მმარ თვე ლო ბი თი პრო ცე სის 
შექ მნა, ანუ მე ნე ჯე რებ მა უნ და შეძ ლონ სა ჭი რო დრო სა და სა ჭი რო ად გი ლას შე-
სა ბა მი სი რა ო დე ნო ბი სა და უნა რე ბის მქო ნე ადა მი ა ნე ბის მო ბი ლი ზე ბა, რაც სწო რი 
გა მო ყე ნე ბის შემ თხვე ვა ში კომ პა ნი ებს კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის გაზ რდა ში და ეხ მა-
რე ბა. შე სა ბა მი სად, სა ხელ მწი ფო სათ ვის ერ თ-ერთ ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვან სა კითხს 
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უწყ ე ბებ ში და საქ მე ბუ ლებ ზე ზრუნ ვა უნ და წარ მო ად გენ დეს. მსოფ ლიო მას შტა ბით 
სა ჯა რო მო ხე ლე ებ თან ურ თი ერ თო ბა კვლავ ერ თ-ერთ მთა ვარ გა მოწ ვე ვად რჩე ბა. 
ნე ბის მი ერ მა სა ხელ მწი ფომ უნ და შექ მნას მო ხე ლე ე ბის თვის ოპ ტი მა ლუ რი პი რო ბე-
ბი. ამის თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, ქვეყ ნის სა ჭი რო ე ბი დან გა მომ დი ნა რე, სა ხელ მწი ფომ 
სწო რად გა ა ნა წი ლოს ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბი, მისი რა ცი ო ნა ლუ რი და მიზ ნობ რი ვი 
ხარ ჯვის მიზ ნით.
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In a modern world, the motivated employee plays an important role for an 
organization. Individual motivation has diff erent biological, intellectual, social and 
emotional factors. Based on this, it is recommended that managers employed in the 
public agencies to ensure creation of a certain motivation to achieve a high degree of 
performance.

Nowadays public servants face many challenges, such as: incompatibility of 
knowledge, experience and position, as well as hard and lightweight work that aff ect 
their work quality. Consequently, human resources management specialists should be 
aware of the ability of modern human resource management methods that can be used in 
eff ective and effi  cient ways.
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The article discusses the motivation of public servants (PSM). The research results 
conducted by various researches are presented, which must be taken into consideration 
by the State Agencies.

Keywords: Human resource management; motivation; public service; public 
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Из Москвы пришла скорбная весть ...
Ушëл из жизни видный ученый–экономист Всеволод Всеволодович Куликов, 

профессор кафедры политической экономии Московского государственного 
университета имени Михаила Васильевича Ломоносова. Всеволод Всеволодович 
Куликов всегда был большим организатором экономической науки как в Академии 
наук России, так и вне еë. 

Профессор Всеволод Всеволодович Куликов всегда был и остаëтся коллегой и 
другом грузинского экономического сообщества, ему принадлежит большая роль 
в воспитании молодых экономистов Грузии.

Пусть земля ему будет пухом ...
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