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მ

პაატა გიორგაძე 

სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის ილია II-ის 2019 წლის 

საშობაო ეპისტოლე

ყოვლადსამღვდელონო მღვდელმთავარნო, ღირსნო მოძღვარნო, დიაკონნო, ბე-
რ-მონოზონნო, ხელისუფალნო, საქართველოს წმინდა მართლმადიდებელი ეკლესიის 
ყოველნო წევრნო, მკვიდრნო ივერიისა და ჩვენი ქვეყნის საზღვრებს გარეთ მცხო-
ვრებნო თანამემამულენო: საუკუნეებიდან საუკუნეებს გადაეცემოდა მოლოდინი იმი-
სა, რომ «მუცლად იღებს ქალწული და შობს ძეს და უწოდებს სახელად ემანუელს“, 
რაც ნიშნავს „ჩვენთან არს ღმერთი“ (ესაია 7,14) და რომ იქნება „სახელი მისი დიდისა 
განზრახვისა ანგელოზი, ღმერთი ძლიერი, ხელმწიფე, მთავარი მშვიდობისა, მამა მე-
რმეთა საუკუნეთა“ (ესაია 9, 5-6).

2019 წლის წინ აღსრულდა ქვეყნიერების მხსნელის შესახებ წმინდა ესაიას ეს წი-
ნასწარმეტყველება.

ჭეშმარიტად ბედნიერნი ვართ, რომ ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა, სულიერად თა-
ნაზიარნი გავხდეთ ენით გამოუთქმელი ამ სასწაულისა, თუმცა ღვთის დიდებას სრუ-
ლად ვერასდროს შეიცნობს ადამიანური გონება და ვერც იესო ქრისტეს ღვაწლს გააც-
ნობიერებს სრულად ოდესმე. ვიცით, რომ იგი „გარდამოხდა ზეცით და ხორცნი შეისხა 
სულისაგან წმინდისა“, რომ იცხოვრა კაცთა შორის, აღასრულა მრავალი სასწაული, 
მოგვცა ახალი მცნება და ჯვარს ეცვა, რათა ჩვენთვის ცხონება მოენიჭებინა…

ერთი შეხედვით, მარტივად ითქმის ეს, მაგრამ თუ დავუკვირდებით მომხდარს, 
გამაოგნებელი რეალობის წინაშე აღმოვჩნდებით: უფალი, შემოქმედი, მეორე ჰიპო-
სტასი წმინდა სამებისა, რომელიც, მამის და სულიწმინდის მსგავსად, მხოლოდ საღვ-
თო ბუნებისა იყო, ჩვენს გადასარჩენად იღებს ადამიანურ ბუნებასაც.
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ყოვლისშემქმნელმა, ყოვლისშემძლემ, მარადიულმა, დაუსაბამომ, ცხოველსმყო-
ფელმა … კაცობრივი სხეული და თვისებები (გარდა ცოდვისა) მიიღო, რათა გამხდა-
რიყო თანაარსი ყველა ჩვენგანისა და ჩვენთვის მოენიჭებინა ცოდვათაგან განთავი-
სუფლება და განღმრთობა. ამიტომაც იგი, განკაცების შემდგომ თავის თავში უკვე 
მარადიულად ატარებს ორ სრულიად განსხვავებულ, შეურევნელ ბუნებას: შეუქმნე-
ლობასა და შექმნილობას, დაუსაბამობასა და დასაბამიერობას, გარეშეუწერელობასა 
და გარეშეწერილობას; მკვდრეთით აღდგომამდე კი უკვდავებასთან ერთად ჰქონდა 
მოკვდავობაც, უვნებობასთან ერთად – ვნებულობაც, უხრწნადობასათან ერთად – 
ხრწნადობაც.

მან, ჭეშმარიტმა სიცოცხლემ, მოკვდავობა იწილხვედრა, რათა თვისი უკვდავე-
ბით სიკვდილი მოეკვდინებინა; ბუნებით უხრწნელმა ხრწნადი სხეული შეიმოსა, რათა 
ჩვენი ხრწნილება განექარვებინა, ჩვენი უგუნურება საღვთო ცოდნით განებრწყინვე-
ბინა და ცოდვისადმი მონობა ცოდვაზე მეფობით შეეცვალა.

ამის ძალმოსილება მხოლოდ მას ჰქონდა! მხოლოდ მას შეეძლო თავის საღვთო 
ჰიპოსტასში დაეტია ერთობა ადამიანური თვისებებისაც და უდიდესი მსხვერპლის ფა-
სად შეემუსრა ათასწლეულების მანძილზე გამრავლებული და გამოვლენილი მთელი 
კაცობრიობის ცოდვის სისავსე. ეს სასწაული ორ ეტაპად ხორციელდება:

წმინდა იოანე დამასკელის სწავლებით, პირველ ეტაპზე განკაცებული ღმერთის 
კაცობრივ ბუნებაში მოხდა ამ ბუნებისთვის დამახასიათებელი უმეცრების, უძლურე-
ბის, არაცხოველსმყოფელობისა და მონურობის საღვთო ღირსეულობებით (საღვთო 
ცოდნით, შემძლეობით, ცხოველსმყოფელობით, მეუფებით) გამდიდრება, არსობრივი 
თვისებების შეუცვლელად, და ჩვენ, ქრისტესთან თანაზიარებით, მიწიერ ყოფაში მო-
გვეცა შესაძლებლობა ამ მადლით განმსჭვალვისა.

სულიერი ცხოვრებით, მაგალითად, მოიპოვება სიბრძნით მეტყველება, წინასწა-
რმეტყველების ნიჭი, კურნების ძალა, სხვა სასწაულთქმედებათა უნარი... რომელიც 
პიროვნებაში არსებით ცვლილებებს არ იწვევს. ამიტომაც ღვთის ამ საბოძვარს ადვი-
ლად დაკარგავს ყველა, ვინც კვლავ ცოდვაში ჩაეფლობა.

მეორე ეტაპზე, ანუ მაცხოვრის ჯვარცმის, დაფვლისა და აღდგომის შემდეგ, 
იესო ქრისტემ თავისი განმღრთობილი კაცობრივი ბუნება თვისობრივად გარდაქმნა, 
ადამისეულ თავდაპირველ უცოდველ მდგომარეობას დაუბრუნა და, უფრო მეტიც, – 
თითოეულ ჩვენგანს ღვთის საუფლოს მარადიულად დამკვიდრების შესაძლებლობა 
მიანიჭა.

ასე რომ, ცათა შინა დაუსრულებელი სიხარული და ნეტარება ელოდება ყველას, 
ვინც კი ქრისტეს გზით სვლას მოინდომებს და შესაბამის ღვაწლს აღასრულებს.

ქმნილებისადმი შემოქმედის ენითუთქმელი სიყვარულის ამ საოცარმა გამოვლი-
ნებამ მთელი ხილული და უხილავი სამყარო შეძრა: „ანგელოზნი ღაღადებენ, მთავა-
რანგელოზნი გალობენ, აქებენ ქერუბიმნი და ადიდებენ სერაფიმნი,- ყოველი დაბა-
დებული დღესასწაულობს დღეს, რამეთუ ღმერთსა ხედვენ ქვეყანასა ზედა და კაცსა, 
– ცათა შინა; ქვესკნელსა, – ზესკნელად განგებულებით და ზესკნელსა, – ქვესკნელად
კაცთმოყვარეობით“ (ათანასე ალექსანდრიელი).
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– პირველი ვინ მიეახლება ბეთლემელ ყრმას? პირველი ვინ იგრძნობს და ვინ შე-
ეგებება მომხდარ სასწაულს?

– ძველი აღთქმის მართალი იოსები, უბრალო მწყემსნი და წარმართული სა-
მყაროს ბრძენნი, – შორეული სპარსეთიდან (ასურეთიდან) უჩვეულო ვარსკვლავის 
მსვლელობას გამოყოლილი მოგვნი, რომელთაც საოცარი სიმბოლური შესაწირი, – 
ოქრო, გუნდრუკი და მური, – მიართვეს მას.

ოქრო – ვითარცა მეფეს,
გუნდრუკი – ვითარცა ღმერთს,
და მური – ვითარცა ღმერთკაცს, რომელიც კაცობრივი ბუნებით უნდა მომკვდა-

რიყო და შეემურვათ.
წმინდა იოანე ოქროპირი ამ სამ ძღვენში ხედავს ადამიანისთვის უმთავრეს სი-

კეთეთაც: ჭეშმარიტ რწმენას, სასოებასა და სიყვარულს, რომელთა აუცილებელი 
ერთობაც განაპირობებს ნებისმიერი პიროვნების უფლისკენ სწორად სვლას.

ინებოს ღმერთმა, ჩვენც, მოგვთა მსგავსად, ნელ-ნელა ავმაღლდეთ გულისხმის-
ყოფისა და სრულყოფის კიბეზე, შევიმოსოთ რწმენით, სასოებითა და სიყვარულით, 
რომ ვპოვოთ ბეთლემის ბაგასა შინა მწოლი იესო და განვეშოროთ უკეთურ ბრძა-
ნებებსა და მზაკვრობას ჰეროდე მეფისას, რომელმაც 14 000 ყრმა მოაკვლევინა იმ 
იმედით, რომ მათ შორის მოაკვდინებდა ახლადშობილ ძეს ღვთისას (მასში მომავალ 
მეფეს და მეტოქეს ხედავდა) და ამით თავის ამქვეყნიურ მეფობას გაიხანგრძლივებდა.

საუკუნეთა მანძილზე უფლამდე მისასვლელი გზა მუდამ ნარ-ეკლიანი იყო, ვიწ-
რო და ძნელად სავალი, რადგან ყოველ ეპოქას თავისი ჰეროდე ჰყავს, რომელიც ძა-
ლაუფლების შესანარჩუნებლად არ ერიდება ბოროტ, ბილწ საქმეთ, არ ერიდება არც 
უდანაშაულო ყრმათა მოწყვეტას, ოღონდ ადამიანები თავის მონობაში ამყოფოს და 
შემოქმედი დაავიწყოს.

ჩვენს დროშიც მისი მოქმედებანი სხვა და სხვა სახით ვლინდება: აბორტით მო-
წყვეტილ ჩვილთა სისხლი ცას შეჰღაღადებს, ნარკომანია, აზარტული თამაშები თუ 
უზნეო ცხოვრების წესი ათასობით ახალგაზრდას იწირავს და ეს დანაშაულებანი ჩვენ-
გან პასუხს ითხოვს.

ჰეროდესეული სული იმასაც ცდილობს, ისეთი გარემო დაამკვიდროს, სადაც მი-
საბაძი აღარ იქნება სხვისთვის არა თუ თავის გაწირვა, ნაცვალგების გარეშე სიკეთის 
ქმნაც კი; მისაბაძი აღარ იქნება ზნეობრიობა და სიწმინდე და ადამიანებს დახშული 
ექნებათ სინდისის ხმა.

ბუნებრივად იბადება კითხვა: თუ სიმართლე და სიკეთე განქარდება, ურთიე-
რთპატივისცემა და პატიოსნება დაიკარგება, რაღა იქნება ჩვენი ყოფა?! თუ მეგო-
ბრობა, სიყვარული და თანადგომა ადამიანთა ბუნებიდან წარიხოცება, ვინ შეძლებს 
ამგვარ სივრცეში ცხოვრებას?! ასეთი საზოგადოება ხომ თავისთავად გახდება სიცო-
ცხლის უუნარო და გადაგვარებისათვის განწირული, რადგან მას აღარ ექნება ძალა 
ბოროტების შეჩერებისა და ცოდვისთვის წინააღმდეგობის გაწევისა? ამასთან, გაქრე-
ბა ადამიანისთვის უმნიშვნელოვანესი ზღვარიც, – ზღვარი სიკეთესა და ბოროტებას 
შორის.
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სამწუხაროდ, ეს მდგომარეობა თანდათან ჩვენთანაც ფეხს იკიდებს და ხალხს 
შიში და უიმედობა იპყრობს, მაგრამ არ უნდა გავტყდეთ, არ უნდა დაგვაბრკოლოს 
არც გამრავლებულმა ღალატმა და გაუტანლობამ, არც შურმა და მზაკვრობამ. დროა 
ასეთი! არსებული რეალობა უნდა მივიღოთ, როგორც ჩვენი რწმენის დიდი გამოც-
და და შევძლოთ, განვეშოროთ ბოროტებას, ჩვენდამი ჩადენილ ავ საქმეთა გამო, – 
სამაგიეროს გადახდას; ვეცადოთ, არ დავკარგოთ მომავლის იმედი, არ დავკარგოთ 
მოყვასის სიყვარული და მისდამი თანადგომის სურვილი, არ დავკარგოთ ღირსება და 
ძალისამებრ ჩვენისა, სიკეთით ვუპასუხოთ გამოწვევებს.

შევნიშნავთ იმასაც, რომ არის დიდი მცდელობა სიტყვის თავისუფლების დამახინ-
ჯებული აღქმის გაბატონებისაც.

თავისთავად სიტყვის თავისუფლება საზოგადოებისთვის უმნიშვნელოვანესი 
უფლებათაგანია, რომელიც ნებისმიერ მოქალაქეს საშუალებას აძლევს, საკუთარი შე-
ხედულებისამებრ, საჯაროდ გამოთქვას აზრი და ამისთვის გამოიყენოს მასმედიაც და 
სოციალური ქსელიც, რაც პიროვნული თავისუფლების განცდას ბადებს და ნანახისა 
თუ ნააზრევის სხვისთვის გაზიარების შესაძლებლობას ქმნის, მაგრამ, სამწუხაროდ, 
ხშირად ხდება რეალობის შეცვლა და სიტყვის თავისუფლებით ბოროტად სარგებლო-
ბა.

დღეს ადამიანები აღარ ერიდებიან სხვისი დამცირების მიზნით მათ უსაფუძ-
ვლოდ შეურაცხყოფას; სიცრუე და ბილწსიტყვაობა ჩვეულებრივ მოვლენად იქცა. გა-
ხშირდა ტყუილის ყველაზე მძიმე ფორმაც, – გაცნობიერებული, შეგნებული სიცრუე, 
– ცილისწამება, რომელიც ზოგჯერ სიმართლის სახელით ვირტუოზულად ისე არის
შებურვილი, რომ მსმენელს, თავდაპირველად მაინც, შეცდომაში შეიყვანს.

ამის მოქმედთ, ალბათ, ჰგონიათ, რომ რაკი სხვასზე ფიზიკურად არ ძალადობენ 
და სხეულის დაზიანებას არ აყენებენ, ეს დანაშაული უმნიშვნელოა, რაც ძალიან დიდი 
შეცდომაა. სიტყვას უჩვეულო ძალა აქვს, – როგორც დადებითი, ისე უარყოფითი, 
რადგან მას ქმნადობის უნარი გააჩნია. არის სიტყვა სიცოცხლის მომნიჭებელი და სი-
ტყვა – სიკვდილის ტოლფასი.

ამასთან, არცერთი ჩვენი ნათქვამი არ ქრება და იგი ჩვენი მამხილებელი იქნება 
ღვთის წინაშე. მაცხოვარი ბრძანებს: «ვინც უმიზეზოდ ურისხდება თავის ძმას, სასა-
მართლოში უნდა მიეცეს; ხოლო ვინც ეტყვის თავის ძმას, რაკა, სინედრიონს უნდა წა-
რუდგეს; და ვინც ეტყვის ძმას: შლეგო, ცეცხლის გეენაში უნდა ჩავარდეს“ (მათე 5,22).

იაკობ მოციქულიც მეტად მკვეთრ შეფასებას აძლევს ავის-მთქმელთ: „……ენა 
ცეცხლია, უსამართლობის სამყაროა იგი ……ის ბილწავს მთელს სხეულს … დაუკავე-
ბელი ბოროტებაა და მომაკვდინებელი გესლითაა სავსე. მით ვაკურთხებთ ღმერთსა 
და მამას და მით ვწყევლით ღვთის ხატად შექმნილ ადამიანებს. . . ასე არ უნდა იყოს“ 
(იაკობი 3, 6-10).

თითოეული დღე, საათი და წუთი აღბეჭდილია ჩვენი კარგი ან ცუდი ქმედებით, 
კარგად ან ცუდად მეტყველებით. დროს ვერ დავაბრუნებთ და მასში ვერც ჩვენს ნა-
კვალევს წავშლით, თუ სინანული არ გვექნა. გულწრფელი, ღრმა სინანული, აღსარება 
და ზიარება ღვთისგან ნაწყალობევი ის საიდუმლოებებია, რომელთაც ძალუძთ მთე-
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ლი ჩვენი განვლილი არასწორი ცხოვრების და მისი შედეგების აღმოფხვრა, ცოდვის 
წარხოცვა და ახალ ადამიანად ჩვენი გარდაქმნა, განწმენდა და სულიერი ამაღლება.

წმინდა იოანე ოქროპირი წერს: როგორი ცხოვრებითაც არ უნდა ვიცხოვროთ, 
სინანულს ვერ ავცდებით; ის, ვინც ამქვეყნად ცდილობს სინანულით უწამლოს თავისი 
სულის ცოდვით გამოვლინებებს, მარადიულად იხარებს, ხოლო ვინც ამ ქვეყანად შეჰ-
ხარის დროებით წარმავალ სიკეთეთ და ყველა საშუალებით მათ მოპოვებას ესწრაფ-
ვის მხოლოდ, აუცილებლად ინანებს საუკუნოდ.

პავლე მოციქული კი ბრძანებს: «ხორციელნი ხორცისას იზრახავენ, ხოლო სული-
ერნი,- სულისას…… ხორცის ზრახვა სიკვდილია, ხოლო სულის ზრახვა, – სიცოცხლე 
და მშვიდობა“(რომ. 8, 5-6).

«მეორე რჯულშიც” ვკითხულობთ: «თქვენს წინაშე ვიმოწმებ ცას და მიწას: სი-
ცოცხლე და სიკვდილი დაგიდევი წინ, კურთხევა და წყევლა. აირჩიე სიცოცხლე, რომ 
იცოცხლოთ შენ და შენმა შთამომავლობამ” (II სჯ. 30,19).

მთელი კაცობრიობის და თითოეული ჩვენგანის არსებობის არსი ამ ორი გზიდან 
ერთ-ერთის არჩევაში მდგომარეობს.

განსაკუთრებული ზრუნვა გვმართებს მომავალ თაობაზე, რათა შემდეგ მათ სა-
ყვედური არ გვითხრან, რომ არ დავეხმარეთ, გაცნობიერებული ნაბიჯები გადაედგათ 
თავისი ცხოვრების გზაზე.

მე ურთიერთობა მაქვს პედაგოგებთან და ნაწილობრივ ვიცი ის პრობლემები, რის 
წინაშეც დღეს საჯარო სკოლა დგას.

სასიხარულოა, რომ ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ მასწავლებელთა ხელფასს 
გაზრდის და იზრუნებს მათი ავტორიტეტის ამაღლებისთვის; ასევე სასიხარულოა და-
წყებით კლასებში «დედა ენის” დაბრუნება, მაგრამ გასაკეთებელი კვლავ ბევრია; ჩვენ 
მხოლოდ აუცილებელ თემებზე შევჩერდებით და ვიმედოვნებთ, ახალი ხელმძღვანე-
ლობა გაითვალისწინებს მას.

პირველ რიგში სათანადო ყურადღება უნდა მიექცეს ეროვნული სულისკვეთებით 
მოსწავლეთა აღზრდას; სასწავლო პროგრამებიდან, სამწუხაროდ, თითქმის ამოღებუ-
ლია ჩვენი კლასიკოსი მწერლების ნაწარმოებები, ყურადღება არ მახვილდება ჩვენი 
ერის გმირულ წარსულზე, არ აღინიშნება გამოჩენილ პიროვნებათა და მოვლენათა 
ღირსსახსოვარი თარიღები; ხშირად არ ეწყობა ექსკურსიები ჩვენი ქვეყნის სხვა და 
სხვა კუთხის გასაცნობად… უნდა გატარდეს სხვა ღონისძიებებიც, რომ ყმაწვილებში 
სამშობლოს სიყვარული გაღვივდეს და ისინი ღირსეულ მოქალაქეებად ჩამოყალიბ-
დნენ.

ლუკმა-პურის შოვნისთვის სახლიდან გასულ მშობლებს ძალიან ცოტა დრო რჩე-
ბათ შვილებისათვის; ამიტომაც სახელმწიფომ და, აქედან გამომდინარე, სკოლამ უნდა 
იტვირთოს როგორც სწავლების, ისე აღზრდის ფუნქცია.

სკოლაში საათები უნდა დაეთმოს პირად ჰიგიენას, ხელსაქმეს, სახელობო მი-
მართულებებს, ბუნებასთან ურთიერთობას, სოფლის მეურნეობის შესახებ ზოგადი 
წარმოდგენის შექმნას, უნდა ფუნქციონირებდეს მუსიკალური, სამხატვრო, ლიტერა-
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ტურული წრეები… უმნიშვნელოვანესია სპორტული დარბაზებითა და მოედნებით სა-
სწავლებლების უზრუნველყოფა და სპორტულ წრეებში ბავშვების გაერთიანება, რომ 
მათ ენერგია აქ დახარჯონ და ჯანმრთელ და ძლიერ პიროვნებებად ჩამოყალიბდნენ. 
სკოლამ უნდა ჩაუნერგოს მოსწავლეებს შრომის სიყვარული, უნარი პატიებისა და 
სხვისი სიხარულით გახარებისა, სიმართლის დაცვისა და მეგობრის ერთგულებისა, 
დაჩაგრულის თანადგომისა და, საერთოდ, სიკეთის ქმნისა.

ამის განხორციელების შემთხვევაში შეგვეძლება ვთქვათ, რომ მოზარდებს მივე-
ცით საშუალება ჯანსაღ თაობად აღზრდისა; შევთავაზეთ სიკეთე და სიცოცხლე, და-
ნარჩენი კი მათ გადაწყვეტილებაზე იქნება დამოკიდებული.

როგორც აღვნიშნეთ, დღეს ხშირ შემთხვევაში დედ-მამა შვილს ვერ აქცევს სა-
თანადო ყურადღებას; სამწუხაროა ის ფაქტი, რომ მშობელი ნაკლებად მონაწილეობს 
სკოლის ცხოვრებაში, რაც დაუშვებელია; სავალდებულო უნდა გახდეს პედაგოგებთან 
ხშირი შეხვედრა; მათ უნდა იგრძნონ თავისი პასუხისმგებლობა და მასწავლებლებ-
თან ერთად ყველაფერი გააკეთონ შვილთან მიმართებაში სწორი მიდგომების განსა-
ზღვრისათვის.

რაც შეეხება ოჯახს, ანუ მცირე ეკლესიას: ზოგადად, ყველამ ვიცით, რომ იგი 
ურთიერთპატივისცემასა და სიყვარულს უნდა ეფუძნებოდეს. ყველამ ვიცით ისიც, 
რომ ოჯახში უსიამოვნებებიც ხდება, მაგრამ როგორც ცოლი, ისე ქმარი უნდა ეცადოს, 
რთული სიტუაცია მალევე განმუხტოს და, როგორც წმინდა მამები გვასწავლიან, დღე 
ისე არ უნდა დასრულდეს, რომ განაწყენებულებმა ერთმანეთს შენდობა არ სთხოვონ. 
გახსოვდეთ ისიც, რომ ჩხუბსა და დაძაბულობას შვილები უნდა განარიდოთ, მათი 
მგრძნობიარე სული მთელი სიმწვავით რეაგირებს ასეთ ქმედებებზე; განსაკუთრებით 
მძიმე კვალს კი მშობლების განშორება ტოვებს.

სამწუხაროდ, დღეს ხშირად ირღვევა ოჯახები, უმთავრესად ახლადშექმნილი. 
ვფიქრობთ, ამის მთავარი მიზეზი არის ის, რომ ახალგაზრდები ცხოვრებისთვის არ 
არიან მომზადებულნი და პატარა გაუგებრობაც საკმარისი ხდება განშორებისთვის.

მათ უნდა იცოდნენ, რომ თავდაპირველად უსიამოვნებები შეიძლება ჰქონდეთ, 
რადგან ეს არის ერთმანეთთან რეალური ურთიერთობების დაწყების პერიოდი; ეს 
არის ოჯახურ სივრცეში დათმობის და, ამავე დროს, შენი ღირსების დაცვის, სიყვარუ-
ლის გაცემისა და მიღების, სხვისი და საკუთარი თავის პატივისცემის დამკვიდრების 
პერიოდი.

ცოლ-ქმრისთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს მოძღვრის ყოლას. ამასთან, კარგი იქნე-
ბა თუ ისინი აღსარებას ერთ სასულიერო პირს ჩააბარებენ (რა თქმა უნდა, შეიძლება 
სხვა და სხვა მოძღვარიც ჰყავდეთ), რომ მისი საშუალებით თითოეულმა შედარებით 
უმტკივნეულოდ გააცნობიეროს თავისი შეცდომა და მდგომარეობა გამოასწოროს.

დაეყრდენით ღმერთს, ისწავლეთ მასთან საუბარი, გადაუშალეთ გული და იგი 
გიჩვენებთ საოცარ მაგალითს მეგობრობისა და შეწევნისა.

ცალკეული ადამიანი და მთელი მსოფლიოც დაუცველობის განცდამ სწორედ იმი-
ტომ მოიცვა, რომ პიროვნება თავისი თავის იმედად დარჩა და შემოქმედი დაივიწყა. 
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ბედნიერია ის, ვის გულშიც ღმერთმა თვისი ძის სული გამოავლინა (გალატ.4,6) და 
აღავსო იგი ჭეშმარიტი რწმენით, სასოებითა და სიყვარულით. ასეთი პიროვნებისთვის 
აღარ არსებობს შიში ხვალინდელი დღისა, აღარ არსებობს შიში განსაცდელისა და 
თვით სიკვდილისაც, რადგან იცის და სწამს, რომ «ღვთის მოყვარულთ ყოველივე სა-
სიკეთოდ წარემართებათ…~ ხოლო «თუ ღმერთი ჩვენსკენ იქნება, ვინ გამოვა ჩვენს 
წინააღმდეგ” (რომ. 8, 28,31)!

ქართველნო, აფხაზნო, ოსნო, ბერძენნო, უკრაინელნო, რუსნო, სომეხნო, ებრა-
ელნო, აზერბაიჯანელნო, უდინნო, იეზიდნო, ქურთნო, ინგუშნო, ჩერქეზნო, ჩეჩენნო, 
ლეკნო, ყოველნო მკვიდრნო საქართველოისა და ჩვენს საზღვრებს გარეთ მცხოვრებ-
ნო თანამემამულენნო, ყოველნო ერნო, – ჩვენთვის `იშვა ყრმა ახალი, პირველსაუკუ-
ნეთა ღმერთი,~ ჩვენს ყველა სენთა და ტკივილთა დიდი მკურნალი.

ბეთლემის ბაგას ვარსკვლავი დასდგომია; ვიჩქაროთ, რომ თაყვანი ვსცეთ ჩვილ 
იესოს, – აბრაამის აღთქმის განცხადებას, მოსეს რჯულის დასრულებას, ახალ პასექსა 
და ახალ ადამს, პურს ცხოვრებისას და ნათელს სოფლისას, ძეს ღვთისას და ძეს კაცი-
სას, გზას, ჭეშმარიტებასა და სიცოხლეს.

შორებელთა და ახლობელთ გვიხმობს ღმერთი ჭეშმარიტი, გვიხმობს ხანდაზ-
მულთ და ყრმებს, ახალგაზრდებს, გვიხმობს დამცირებულთ და შეურაცხყოფილთ, 
ქვრივ-ობლებს, განსაცდელში მყოფთ, მდიდართ და გლახაკთ, ჩინებულთ და უჩინოთ, 
ერსა და ბერს. არა აქვს მნიშვნელობა, მისკენ ჩვენი გზის სავალი ბეთლემელი მწყემსე-
ბივით ხანმოკლე იქნება, თუ მოგვებივით ხანგრძლივი, მთავარია, ვპ ოვოთ იესო, ვპო-
ვოთ ყოვლადწმინდა მარიამი, ჩვენი გამ  ორჩეული მფარველი, და აღარც განვეშოროთ 
მათ სიცოცხლის ბოლომდე.

იესო ქრისტეს მოწყალებით, ღვთისმშობლის მეოხებით, ღმერთმა ბედნიერი შო-
ბა-ახალი წელი მომადლოს თითოეულ თქვენგანს, სრულიად საქართველოს და მთელ 
მსოფლიოს.

ყველას გისურვებთ უფლის მადლით აღვსებას!
ღმერთს ებარებოდეთ, იხარეთ ორსავ სოფელსა შინა!
სიყვარულით თქვენთვის მლოცველი,
ილია II
სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი
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ანაბრები, ბანკები და „კაპიტალის თავდაპირველი დაგროვება“ 

პოსტკომუნისტურ საქართველოში 

ელგუჯა მექვაბიშვილი
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი
elguja.mekvabishvili@tsu.ge 

პოსტკომუნისტური გარდამავალი პერიოდი დროის ის მონაკვეთია, რო-
მელშიაც ადმინისტრაციულ-მბრძანებლური („სოციალისტური) ეკონომიკა კა-
პიტალისტურ სისტემად ტრანსფორმირდება. „კაპტალის თავდაპირველი და-
გროვება“ ამ პროცესის შემადგენელი ნაწილია. საქართველოში საბანკო სისტემა 
აქტიურად იყო ჩართული სისტემური გარდაქმნების პროცესში. აუცილებელია 
რეტროსპექტული ანალიზის ჩატარება, რათა პასუხი გაეცეს ბევრ საჭირბორო-
ტო კითხვას: როგორ იქმნებოდა ახალი ქართული კაპიტალი? რა გზებით მოხდა 
საზოგადოების მცირე ნაწილის გამდიდრება, ანუ „ახალი ქართველების“ გაჩენა 
და მოსახლეობის ძირითადი მასის გაღარიბება? სად წავიდა საბჭოთა პერიოდში 
მეანაბრეთა მიერ შემნახველი ბანკებისათვის მიბარებული ფული? ვის ხელში 
გადავიდა საერთო-სახალხო (სახელმწიფო) საკუთრების უდიდესი ნაწილი? ვინ 
და რამ გაძარცვა ქართველი მეანაბრეები?

ბოლო ხანებში ძველი ანაბრებისა და ყოფილი სახელმწიფო ბანკების პრი-
ვატიზების ირგვლივ დისკუსია შენელდა, ბანკებისათვის მიბარებული ფულის 
რაიმე ფორმით უკან დაბრუნების იმედი კი ჩაქრა. თუმცა, აღნიშნული პრობლე-
მები კვლავ აქტუალურია თუნდაც ბანკების ირგვლივ განვითარებული დისკუ-
სიის კონტექსტით.

საკვანძო სიტყვები: პოსტკომუნისტური ეკონომიკური ტრანსფორმაცია; 
„კაპიტალის თავდაპირველი დაგროვება“; ბანკების პრივატიზაცია; მოსახლე-
ობის ანაბრები; მოსახლეობის ქონებრივი დიფერენციაცია; სოციალური სამა-
რთლიანობა.
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შესავალი

წინამდებარე სტატიას ჩემი ცხოვრებისეული გამოცდილების ერთი, ვფიქრობ, 
საინტერსო ეპიზოდი დაედო საფუძვლად. 2001 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინ 
უაღრესად გამწვავდა წინააღმდეგობა მმართველი პარტიის – „მოქალაქეთა კავში-
რის“ ძირითად ნაწილსა და მისგან გამოყოფილ ერთ ჯგუფს შორის – სააკაშვილი-ჟ-
ვანიას ე.წ. „ახალგაზრდა რეფორმატორთა“ დაჯგუფებამ დაიწყო მოქალაქეთა კავში-
რისა და მისი თავმჯდომარის, საქართველოს პრეზიდენტის ე. შევარდნაძის მკაცრი 
კრიტიკა. ეკონომიკურ პოლიტიკასთან მიმართებით კრიტიკა კონცენტრირდებოდა 
ორ პრობლემაზე: მინიმალური ხელფასის საარსებო მინიმუმთან გათანაბრების გა-
დაუდებელ აუცილებლობაზე და მოქალაქეებისათვის კუთვნილი ანაბრების დაბრუ-
ნებაზე. დისკუსიები იმართებოდა პარლამენტში, მასობრივი ინფორმაციის საშუა-
ლებებში. ერთ-ერთი ხმაურიანი შეხვედრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
ეკონომიკურ ფაკულტეტზეც შედგა. ასეთი მწვავე ბატალიების პირობებში ერთ დღეს 
დამირეკა საქართველოს პრეზიდენტის თანაშემწემ ეკონომიკური რეფორმების და-
რგში, თ. ბასილიამ და მამცნო პრეზიდენტის გადაწყვეტილება, რომ უნდა შექმნილი-
ყო 1990-იანი წლების დასაწყისში მოქალაქეთა შემნახველი ანაბრების გაუფასურების 
შემსწავლელი კომისია, რომლისთვისაც, დამოუკიდებელი ექსპერტის სტატუსით, მე 
უნდა მეხელმძღვანელა. კომისიაში ასევე შევიდნენ 1990-იანი წლების დასაწყისისათ-
ვის სახელმწიფო ეკონომიკური სტრუქტურების ხელმძღვანელი პირველი პირები: ფი-
ნანსთა და ეკონომიკის მინისტრები, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი, ვიცე-პრემიერი 
ეკონომიკის დარგში და სხვები. მათ ამ დროს უკვე აღარ ეკავათ ეს თანამდებობები. 
შევუდექი რა დავალების შესრულებას, თავდაპირველად შევხვდი კომისიის ყველა წე-
ვრს და შევთავაზე მუშაობის დაწყება, რაზედაც უკლებლივ ყველასგან კატეგორი-
ული უარი მივიღე. შექმნილი ვითარების თაობაზე ვაცნობე პრეზიდენტს და მისგან 
მივიღე ახალი დავალება, რომ დამოუკიდებლად შემესწავლა პრობლემა და მომემზა-
დებინა მოხსენებითი ბარათი. საკმაოდ ხანგრძლივი შრომის შედეგად შევქმენი ასეთი 
დოკუმენტი და გავუგზავნე ბ-ნ ე. შევარდნაძეს, თუმცა მისგან გამოხმაურება არ ყო-
ფილა და ჩემთვის დღემდე უცნობი დარჩა ამ დოკუმენტის ბედი.

პრობლემის აქტუალობიდან გამომდინარე, თვრამეტი წლის შემდეგ მიზანშეწო-
ნილად ჩავთვალე მოპოვებული მასალის საფუძველზე სტატიის დაწერა, რომელიც 
შესაძლებელია საინტერესო აღმოჩნდეს, განსაკუთრებით მკითხველთა იმ წრისათ-
ვის, რომელსაც საქართველოს ეკონომიკაში 1990-იანი წლების დასაწყისში და შუა 
პერიოდში განვითარებული პროცესები აინტერესებს.

ბანკები და ანაბრები პოსტკომუნისტური ტრანსფორმაციის 
საწყის ეტაპზე

პოსტკომუნისტური გარდამავალი ეკონომიკა წარმოიშვა „სოციალისტური“ სა-
ზოგადოების ეკონომიკური სტრუქტურის დაშლის შედეგად [1; გვ.18-20].
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საბჭოთა საქართველოში ფუნქციონირებადი სამეურნეო სისტემა ერთიანი „სა-
ხალხომეურნეობრივი“ კომპლექსის შემადგენელი ნაწილი იყო და ერთი ცენტრიდან 
იმართებოდა. ზუსტად ასევე, საქართველოში არსებული საბანკო დაწესებულებები, 
ფაქტობრივად, სსრ კავშირის საბანკო სისტემის ფილიალები იყო და მხოლოდ სალა-
როს ფუნქციის შესრულება ევალებოდა.

1987 წლიდან სახალხო მეურნეობის მართვის დარგობრივი პრინციპის გაძლიერე-
ბის ფონზე განხორციელდა საბანკო სისტემის სპეციალიზაცია ცალკეული დარგების 
მიხედვით. სწორედ მაშინ ჩამოყალიბდა სოფლის მეურნეობის მომსახურე-აგრობანკი, 
ექსპორტ-იპორტის ბანკი („ექსიმბანკი“), რომელიც საერთაშორისო ურთიერთობე-
ბს ემსახურებოდა, სოციალური სფეროს მომსახურე შემნახველი ბანკი („შემბანკი), 
მშენებლობის მომსახურე სამშენებლო ბანკი („მშენბანკი“), ბიუჯეტის მომსახურების 
ფუნქცია კი დაეკისრა ცენტრალურ ბანკს.

1990 წელს საქართველოში დაიწყო დამოუკიდებელი, წინა სისტემისგან პრინცი-
პულად განსხვავებული საბაზრო ეკონომიკის მშენებლობა, რომელიც, ბუნებრივია, 
საბანკო სისტემის ძირეულ შეცვლას მოითხოვდა. ყოფილ მეტროპოლიასთან მწვა-
ვე დაპირისპირების გამო საქართველოს საბანკო სისტემა იმთავითვე იზოლირებულ 
მდგომარეობაში აღმოჩნდა. შეწყდა ნაღდი ფულის – მანეთის მოწოდება და საქა-
რთველოს ეკონომიკა დარჩა მხოლოდ იმ ნაღდი ფულის ამარა, რომელიც მიმოქცე-
ვაში იყო შემორჩენილი. ამავე დროს საქართველოს ბანკებში მილიარდობით მანეთის 
ანაბარი ირიცხებოდა, რომელიც მოსახლეობას ათწლეულების მანძილზე საკუთარი 
დანაზოგების სახით საბჭოთა ბანკებში შეჰქონდა.

ამგვარად, დამოუკიდებლობის გზაზე შემდგარ ქართულ სახელმწიფოს საკუ-
თარი მოქალაქეების უზარმაზარი ვალი აღმოაჩნდა, რომლის მოცულობა 13 მლრდ 
მანეთს შეადგენდა [2;გვ.28]. მანეთის აშშ დოლართან ოფიციალური კურსი იყო 1 მა-
ნეთი – 62-64 ცენტი. ნაღდი ფულის უმწვავესი დეფიციტის გამო შეუძლებელი აღმო-
ჩნდა მეანაბრეების მიერ ბანკებიდან საკუთარი დანაზოგების გატანა.

საბჭოთა კავშირის შემნახველი ბანკის ერთიანი სისტემის დაშლის შემდეგ, რო-
მელშიაც აკუმულირებული იყო მოსახლეობის ანაბრების უმეტესი ნაწილი, სავალო 
ვალდებულებები გადავიდა საქართველოს შემნახველ ბანკზე, რომელსაც საქართვე-
ლოს რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტის 1991 წლის 16 ნოემბრის დადგენილების 
საფუძველზე სახელმწიფო-კომერციული შემნახველი ბანკის სტატუსი მიენიჭა.

1991-1992 წლებში ქვეყანაში შექმნილი მძიმე პოლიტიკური და ეკონომიკური 
პრობლემებიდან გამომდინარე, დაიწყო დოლართან შედარებით მანეთის მკვეთრი გა-
უფასურება, რამაც მოსახლეობაში წარმოშვა ბანკებში მანეთებზე რიცხული ფულის 
მასობრივი გამოტანისა და დოლარებზე გადასვლის დაუოკებელი სურვილი, რომლის 
შესრულებაც შეუძლებელი აღმოჩნდა როგორც დოლარების, ისე მანეთების ფიზიკუ-
რად არარსებობის გამო. ამან კიდევ უფრო გააუფასურა ფული და ინფლაცია ჰიპე-
რინფლაციაში გადაიზარდა [1;გვ.22]. 
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1992 წლის ზაფხულში საქართველოს ეროვნული ბანკის წინადადებით გადა-
წყდა სახელმწიფო-კომერციულ ბანკებში 1992 წლის 1 აგვისტოს მდგომარეობით 
ანაბრებზე რიცხული თანხების 50 პროცენტით აფასება (ინდექსაცია). შესაბამისად, 
საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობამ გამოსცა დადგენილება „საქართველოს მო-
სახლეობის დანაზოგების გაუფასურებასთან დაკავშირებით ანაბრების ინდექსაციის 
შესახებ“ [3]. ამ დადგენილების თანახმად, ანაბრების აფასების თანხები სპეციალურ 
ანგარიშებზე უნდა ჩარიცხულიყო და 1,5 წლის შემდეგ უნდა ანაზღაურებულიყო 
ბიუჯეტის ხარჯზე. ინდექსაციის შედეგად ანაბრებზე რიცხული თანხები 19 მლრდ 
მანეთამდე გაიზარდა. საყურადღებოა საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო 
საბჭოს დეკრეტი „საქართველოს მოსახლეობის დანაზოგების გაუფასურებასთან 
დაკავშირებით ანაბრების ინდექსაციის შესახებ“ [4], რომელიც ითვალისწინებდა 
სახელმწიფო-კომერციულ ბანკებში 1992 წლის აგვისტოს მდგომარეობით ანაბრებ-
ზე რიცხული თანხების 100%-ით გაზრდას. ამ დადგენილების მიხედვით შეიძლება 
ითქვას, რომ საქართველოს იმჟამინდელი ხელისუფლება ერთდროულად „ორი კუ-
რდღლის დაჭერას“ ცდილობდა: ნაღდი ფულის უმწვავესი დეფიციტიდის პირობებში 
მოქალაქეების ხელში არსებული ფულის ნიშნების საბანკო არხებში მოქცევას და მო-
სახლეობის კეთილგანწყობილების მოპოვებას. ანაბრების გაზრდილი თანხების გაცე-
მა უნდა მომხდარიყო ერთი წლის შემდეგ. უფრო ადრე მეანაბრეებს უფლება მიეცა 
ინდექსირებული თანხები გამოეყენებინათ საპრივატიზაციო ობიექტების უნაღდო 
ანგარიშსწორების წესით შესაძენად.

საქართველოს ეკონომიკაში ნაღდი ფულით ანგარიშსწორებაში შექმნილი უმძი-
მესი სიტუაციის გამოსასწორებლად გადაწყდა ეროვნული ვალუტის სუროგატის – 
კუპონის შემოღება, რითაც უნდა მოგვარებულიყო ხელფასების, პენსია-დახმარებე-
ბის და სხვა ფულადი გასაცემების ხანგრძლივვადიანი დავალიანების პრობლემა. კუ-
პონი 1993 წლის 5 აპრილიდან იქნა გაშვებული მიმოქცევაში. თანაფარდობა კუპონსა 
და მანეთს შორის შეადგენდა 1:1. კუპონის ძირითად ფუნქციად განისაზღვრა ნაღდი 
ანგარიშსწორების განხორციელება. საწარმოებსა და ორგანიზაციებს შორის უნაღდო 
ანგარიშსწორება კვლავ მანეთებში ხდებოდა. მიმოქცევაში არსებული მანეთების მასა 
მთლიანად მიემართებოდა ყოფილ მოკავშირე რესპუბლიკებთან საგარეო ეკონო-
მიკური ურთიერთობების მომსახურებაზე. ეროვნულმა ბანკმა მკაცრი კონტროლი 
დააწესა მანეთებში ფულის გაცემაზე. მისივე გადაწყვეტილებით საცალო სავაჭრო, 
საზკვების, საყოფაცხოვრებო მომსახურების და სხვა მუდმივი შემოსავლების მქონე 
ორგანიზაციების მანეთებში შემოსული თანხები მთლიანად უნდა შეტანილიყო საბა-
ნკო დაწესებულებებში, ხელფასების გაცემა კი კუპონებში უნდა მომხდარიყო. ორ-
განიზაციებს დაევალა ორი – სამანეთო და საკუპონე უწყისების წარმოება, საბანკო 
დაწესებულებებში კუპონებისა და მანეთების აღრიცხვა ასევე ცალ-ცალკე ხდებოდა.

განვლილი წლების გადასახედიდან აშკარაა, რომ კუპონის შემოღება იძულებითი 
ღონისძიება იყო, რომელსაც ქვეყანა სრული ეკონომიკური კრახისგან უნდა ეხსნა. სა-
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მწუხაროდ, კუპონის მიმართ სამთავრობო წრეებისა და საზოგადოების დამოკიდებუ-
ლება არ იყო ამ ეგზისტენციური აუცილებლობის ადეკვატური, რის გამოც კუპონმა 
ნდობა ვერ მოიპოვა [6;გვ.50] და მალევე დაიწყო მისი სწრაფი ტემპებით გაუფასურე-
ბა. 1993 წლის აპრილში ერთი კუპონი უდრიდა 1 რუსულ რუბლს. ერთი აშშ დოლარი 
უდრიდა 684 რუსულ რუბლს და, შესაბამისად, 684 კუპონს. იმავე წლის 7 აგვისტოს 
პირველი ვაჭრობა შედგა თბილისის ბანკთაშორის სავალუტო ბირჟაზე, სადაც და-
ფიქსირდა აშშ დოლარის კურსი კუპონის მიმართ: 1 USD=5690 კუპონი. 1994 წლის 
შემოდგომისთვის 1 აშშ დოლარი ოფიციალურად 2,5 მლნ კუპონი ღირდა, ხოლო 
საბაზრო გაცვლითი კურსი 5,4 მლნ კუპონს უდრიდა [6;გვ.51]. „1993-1994 წლებში 
ინფლაცია თვეში საშუალოდ 50-70 %-ს აღწევდა. ამ დროს კუპონით მხოლოდ კომუ-
ნალური მომსახურების გადახდა და პურის ყიდვა შეიძლებოდა“ [იგივე წყარო; გვ.52].

მაღალი ინფლაცია, რომელიც შემდგომში ჰიპერინფლაციაში გადაიზარდა, უა-
რყოფითად ზემოქმედებდა მოსახლეობის ანაბრებზე. ანაბრების ინდექსაცია მცირე-
ოდენ საკმარისიც არ აღმოჩნდა მოქალაქეთა დანაზოგების დასაცავად. მაშასადამე, 
1992-1994 წლებში განხორციელდა მოსახლეობის საკუთარი დანაზოგებიდან „გაუ-
ცხოების“ პირველი ეტაპი, რითაც მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადაიდგა საზოგადოების 
უდიდესი ნაწილის გაღარიბების გზაზე.

1994 წლის შემოდგომიდან საქართველოს მთავრობამ, საერთაშორისო საფინა-
ნსო ორგანიზაციების მხარდაჭერით, დაიწყო ეკონომიკის სტაბილიზაციის საშუა-
ლოვადიანი პროგრამის განხორციელება, რის შედეგადაც შესაძლებელი გახდა ჰი-
პერინფლაციის მოთოკვა და ეროვნული ვალუტის – ლარის შემოღება. 1995 წლის 
2 ოქტომბრიდან ლარი საქართველოს ტერიტორიაზე ერთადერთ საგადამხდელო 
საშუალებად გამოცხადდა. კუპონის ლარზე გაცვლის კურსი განისაზღვრა: 1 მლნ კუ-
პონი – 1 ლარი. ამავე თანაფარდობით გაანგარიშდა ბანკებში ანაბრებზე არსებული 
ნაშთები. 1 აშშ დოლარი 1,3 ლარს შეადგენდა. საკმაოდ ხანგრძლივი დროის განმა-
ვლობაში ლარის კურსი სტაბილური იყო, რის გამოც „მოსახლეობამ ლარი მიიღო, 
რომელმაც ბრუნვიდან კუპონთან ერთად რუსული რუბლიც გამოდევნა“ [6;გვ.54].

შექმნილ პირობებში, ვფიქრობთ, შესაძლებელი იყო მოსახლეობის ანაბრების მი-
მართ რამდენიმე მიდგომის შემუშავება. პირველ მათგანს პირობითად შესაძლებელია 
„ბალტიისპირული ვარიანტი“ ვუწოდოთ. ამ ქვეყნებში მთავრობამ ღიად განუცხადა 
მოსახლეობას, რომ საბჭოთა პერიოდის ანაბრების დაბრუნება ვერ მოხერხდებოდა 
და ეს იყო „თავისუფლების მოპოვებისთვის მათი მხრიდან გაღებული საფასური“. მე-
ორე ვარიანტის მიხედვით შესაძლებელი იყო გარკვეული თანაფარდობით მოსახლე-
ობის ანაბრების საპრივატიზაციო ვაუჩერებზე გაცვლა და ამ უკანასკნელის გამოყე-
ნება ყოფილი სახელმწიფო ქონების გამოსყიდვის პროცესში. საქართველოში უპირა-
ტესობა მიენიჭა მესამე ვარიანტს. კერძოდ, 1997 წლის 8 დეკემბერს გამოიცა საქა-
რთველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება „მოსახლეობის ანაბრებზე რიცხული ფულა-
დი სახსრების ინდექსაციის მექანიზმის და მისი განხორციელების შესახებ“, რომლის 



21

შესაბამისადაც ანაბრებზე რიცხული თანხების რაოდენობა განისაზღვრა კუპონის 
ერთადერთ საგადამხდელო საშუალებად გამოცხადების თარიღის მდგომარეობით 
(1993 წლის 3 აგვისტო). 1998 წლის 22 აპრილს გამოიცა პრეზიდენტის ბრძანებუ-
ლება ყოფილ სახელმწიფო-კომერციულ ბანკებში მოსახლეობის ანაბრებზე რიცხული 
ფულადი სახსრების ინდექსაციის და მათი დაფარვის პროცესის ორგანიზებულად წა-
რმართვისთვის სახელმწიფო კომისიის შექმნის შესახებ [6]. სპეციალური სახელმწიფო 
კომისიის, რომელსაც იმჟამინდელი ფინანსთა მინისტრი ხელმძღვანელობდა, ძირი-
თად ამოცანად განისაზღვრა ანაბრების ინდექსაციის დაწყების ვადის განსაზღვრა, 
თანხების დაფარვის გრაფიკის შემუშავება და ინდექსირებული თანხების გაცემის 
რიგითობის დადგენა. სახელმწიფო კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე ფინა-
ნსთა მინისტრის 1998 წლის 30 აპრილის ბრძანებით [7]. დამტკიცდა ინდექსირებული 
თანხების პირველი ჯგუფის ინვალიდ მეანაბრეებზე პირველ რიგში გაცემა. ბრძანება-
ში იმავე წლის 7 სექტემბერს შეტანილი იქნა ცვლილება, რომელიც ითვალისწინებდა 
ინვალიდი ბავშვებისა და მათი მშობლების (მეურვეების) ანაბრების ანგარიშებიდან 
თანხების გაცემას. ინდექსაცია შეეხო საქართველოს სახელმწიფო საბჭოს 1992 წლის 
22 ივლისის დეკრეტის შესაბამისად [8] 1992 წლის 10 აგვისტოსათვის 100%-ით გაზ-
რდილი ანაბრების ნაშთებს. განისაზღვრა დავალიანების ანაზღაურება შემდეგი კოე-
ფიციენტების გათვალისწინებით:

01.01.1992წ. – პირველ ათას მანეთზე 100 ლარი, დანარჩენ ყოველ 1000 მანეთზე 
(კუპონზე) 10 ლარი;

01.01.1993წ. – პირველ ათას მანეთზე 10 ლარი, დანარჩენ ყოველ 1000 მანეთზე 
(კუპონზე) 2 ლარი;

03.08.1993წ. – პირველ ათას მანეთზე 2 ლარი, დანარჩენ ყოველ 1000 მანეთზე 
(კუპონზე) 1 ლარი.

1998 წლის ბიუჯეტში გამოიყო 5 მილიონი ლარი, რომლის ძირითადი ნაწილი (4 
მლნ 134 ათას 559 ლარი) ჩაერიცხა გაერთიანებულ ქართულ ბანკს („გქბ“) მენაბრეე-
ბის ვალის გასასტუმრებლად.

ამრიგად, 1998 წელს სახელმწიფომ გამოავლინა ნება და განახორციელა ანაბრე-
ბის ძალიან მცირე ნაწილის გასტუმრება. შემდგომში, მოსახლეობის მხრიდან მრა-
ვალრიცხოვანი მოთხოვნის მიუხედავად, მსგავს ქმედებას ადგილი აღარ ჰქონია.

მოსახლეობის მკვეთრი ეკონომიკური დიფერენციაცია და ბანკების 
პრივატიზების როლი ამ პროცესში

საბჭოთა საზოგადოება სოციალური თანასწორობის მაღალი დონით გამოირჩე-
ოდა. მოსახლეობის თითქმის ორი მესამედი საშუალო ფენას მიეკუთვნებოდა, ღარიბ-
თა კატეგორიაში კი შედიოდა საზოგადოების მხოლოდ ყოველი მეთერთმეტე-მეთო-
რმეტე წევრი.
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საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლის პროცესში „შოკური თერაპიის“ მოდელის 
გამოყენებამ, რომელიც სამოქალაქო კონფლიქტების, კრიმინალის აღზევების, სახე-
ლმწიფო მართვის სისტემის თითქმის სრული პარალიზების პირობებში წარიმართა, 
მოსახლეობის მკვეთრი სოციალურ-ეკონომიკური დიფერენციაცია გამოიწვია. ასე 
მაგალითად, თუკი 1980-იანი წლების ბოლოს მოსხლეობის დეცილური კოეფიციენტი 
დაახლოებით იყო 4:1, 1996 წლისათვის მან შეადგინა 45:1, ფულადი შემოსავლების 
მიხედვით კი განსხვავება კიდევ უფრო გაიზარდა [2;გ ვ.26]. იმავე 1996 წლისათვის 
ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემებით სიღარიბეში ცხოვრობდა საქართველოს 
მოსახლეობის 42% [9;გვ.18].

პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში საბაზრო ეკონომიკაზე გადასავლისათვის დამახა-
სიათებელი იყო მოსახლეობის ქონებრივი და სხვა სახის დიფერენციაცია. თუმცა, 
არც ერთ მათგანში მოსახლეობის ძირითადი მასა ისე სწრაფად და ტოტალურად არ 
გაღარიბებულა, როგორც ეს მოხდა საქართველოში. კეთილდღეობის საერთო მაჩვე-
ნებელი, რომელიც წარმოადგენს დაგროვილი ქონების ელემენტების ამორტიზაციისა 
და მიმდინარე შემოსავლების მოხმარების ჯამს, დაახლოებით 10-12 მლრდ აშშ დო-
ლარით შემცირდა, ხელფასის წილი შემოსავლების საერთო მოცულობაში 70-75%-
დან 22-25%-მდე დაეცა [1;გვ.27].

საქართველოს მოსახლეობის ეკონომიკური და სოციალური დიფერენციაცი-
ის უკიდურესად გაღრმავებაში გადამწყვეტი როლი ითამაშა ვაუჩერიზაციის წესით 
სახელმწიფო (საერთო-სახალხო) საკუთრების განსახელმწიფოება-პრივატიზებამ. 
ფაქტობრივად, განხორციელდა მოსახლეობის უდიდესი ნაწილის ჩამოშორება სა-
კუთრებისაგან, რაც შეიძლება ჩაითვალოს ხალხის საკუთრების მიტაცების მეორე 
ეტაპად (პირველი ეტაპი 1990-იანი წლების დასაწყისში განხორციელდა მოსახლეო-
ბის ანაბრების ტოტალური გაუფასურების სახით). ცნობილი ქართველი სტატისტი-
კოსის ი.არჩვაძის გაანგარიშებით, 1990-იანი წლების დასაწყისისათვის ჩვენი ქვეყნის 
ეროვნული სიმდიდრე (ბუნებრივი რესურსების, ტყის მასივების და სავარგულების 
ღირებულების გარეშე) 180 მლრდ აშშ დოლარს შეადგენდა. აქედან 112 მლრდ აშშ 
დოლარის ეროვნული სიმდიდრე სახელმწიფო საკუთრებაში იმყოფებოდა. ამ საკუთ-
რების თუნდაც 10%-ის პრივატიზების შემთხვევაში საქართველოს თითოეულ მოქა-
ლაქეს უნდა შეხვედროდა თითქმის 2,5 ათასი აშშ დოლარის ღირებულების ქონება 
[1;გვ.28-29].

თუმცა, ეროვნული სიმდიდრის უდიდესი ნაწილის, ცალკეული დარგების ძირი-
თადი ფონდებისა და კაპიტალურ დაბანდებათა არასწორი გადაფასების ინდექსაციის 
შედეგად საპრივატიზებო ქონების ღირებულება შეგნებულად იქნა შემცირებული და 
ქვეყნის თითოეულ მოქალაქეს ერგო 30 აშშ დოლარის ნომინალური ღირებულების 
ვაუჩერი. მოსახლეობის სიდუხჭირის მანიპულაციით ბანკებმა, ხელისუფლების კო-
რუმპირებულმა წარმომადგენლებმა, სხვადასხვა ჯურის თაღლითებმა შეძლეს არა-
ორგანიზებულ ბაზარზე ვაუჩერის რეალური ფასის 4-5 ლარამდე შემცირება და მათი 
მასობრივი შესყიდვები განახორციელეს [10;გვ.106].
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სახელმწიფო საკუთრების განსახელმწიფოების ორგანული შემადგენელი ნაწილი 
იყო საბანკო სფეროში განხორციელებული პრივატიზება, რომელზედაც უფრო დაწ-
ვრილებით შევჩერდებით. საბაზრო რეფორმების საწყის პერიოდში საქართველოში 
ფუნქციონირებდა სამსაფეხურიანი საბანკო სისტემა: ეროვნული ბანკი – სახელმწი-
ფო კომერციული ბანკები – კომერციული ბანკები. მოუწესრიგებელი საბანკო კანონ-
მდებლობის, ბანკების ლიცენზირების სუსტი ადმინისტრირებისა და საწესდებო კაპი-
ტალის მცირე მოცულობის გამო ე.წ. „კომერციული ბანკების“ რაოდენობა ქვეყანაში 
ძალიან სწრაფად იზრდებოდა, რაც განაპირობებდა საბანკო სისტემის უკიდურეს 
არამდგრადობას.

დაიწყო სამსაფეხურიანი საბანკო სისტემიდან ორსაფეხურიანზე – ეროვნული 
ბანკი – კომერციულ ბანკებზე გადასვლა. ამ პროცესის მიმდინარეობისას გაერთია-
ნდა რამდენიმე სახელმწიფო-კომერციული ბანკი (ყოფილი „მშენბანკი“ ანუ „ინდუსტ-
რიაბანკი“, საგარეო-ეკონომიკურ ურთიერთობათა ბანკი („ექსიმბანკი“) და საპაი-
ო-კომერციული ბანკი (ყოფილი „შემბანკი“), იმჟამად კი – „ახალი ქართული ბანკი“) 
და შეიქმნა ერთი კომერციული საბანკო დაწესებულება – „გაერთიანებული ქართუ-
ლი ბანკი“, რომელიც რეგისტრაციაში გატარდა 1995 წლის 19 მაისს [14]. ბანკის სა-
წესდებო კაპიტალი შეადგენდა 6 მლნ აშშ დოლარს. ამავე პერიოდში ჩამოყალიბდა 
სხვა ასევე კომერციული საბანკო დაწესებულება – „საქართველოს ბანკი“, რომელიც 
დღეს საქართველოს საფინანსო სისტემის აღიარებული ლიდერია, გაერთიანებული 
ქართული ბანკი კი ფუნქციონირებს „VTB-ბანკის“ სახელწოდებით. „გაერთიანებული 
ქართული ბანკი“ შეიქმნა სააქციო საზოგადოების ფორმით. თუმცა, საწყის ეტაპზე 
აქციების მნიშვნელოვანი ნაწილი სახელმწიფოს ხელში რჩებოდა. მოგვიანებით ეს აქ-
ციები დახურულ აუქციონზე გაიყიდა. სამართლიანობა მოითხოვს აღინიშნოს, რომ 
თავდაპირველად სახელმწიფომ გამოავლინა სამართლიანობის პრინციპის დაცვით 
ბანკების განსახელმწიფოების სურვილი, რაც გამოიხატა მეანაბრეების ყოფილი შემ-
ნახველი ბანკის მეპაიებად გადაქცევაში, ხოლო თავად ბანკისათვის საპაიო-კომერცი-
ული სტატუსის მინიჭებაში [12]. თუმცა, მოგვიანებით სამი ბანკის გაერთიანების შე-
დეგად აქციების აბსოლუტური უმრავლესობა ახლადშექმნილი კომერციული ბანკის 
სამი დამფუძნებელი ბანკის ხელმძღვანელების ხელში აღმოჩნდა. ვფიქრობთ, მხო-
ლოდ გულუბრყვილო და საქმეში ჩაუხედავი ადამიანების შეცდომაში შეყვანის მცდე-
ლობაა იმის მტკიცებას, რომ ყველაფერი სწორად და სამართლიანად მოხდა, რამეთუ 
„ბანკის ხელმძღვანელები ყველაზე უკეთ ერკვეოდნენ საკუთარი ბანკის საქმეებში, 
იყვნენ საქმის კურსში, იცოდნენ როგორ წარემართათ საქმიანობა, ანუ იყვნენ პრო-
ფესიონალები და არ ეშინოდათ მათთვის ნაცნობ სფეროში რისკის გაწევის“[13;გვ.8].

მოსახლეობის ანაბრების ტოტალურ გაუფასურებას და ადამიანთა ფრიად ვიწ-
რო ჯგუფის ხელში მის გადანაწილებას თან მოჰყვა მნიშვნელოვანი მაკროეკონომიკუ-
რი პროპორციის არსებითი ცვლილება. კერძოდ: 1990-იანი წლების დასაწყისში მოსა-
ხლეობის ანაბრებისა და მთლიანი სამამულო პროდუქტის [14] მოცულობა თითქმის 
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ერთნაირი იყო, 1994 წლისათვის კი მათმა თანაფარდობამ შეადგინა 100:11. აქ ისიც 
უნდა გავითვალისწინოთ, რომ მშპ აღნიშნული პერიოდისათვის თავადაც სამჯერ იყო 
შემცირებული [1;გვ.29].

ამრიგად, 1990-იანი წლების დასაწყისში საქართველოში პრივატიზების პროცეს-
ში არ იქნა გათვალისწინებული ის საფრთხეები, რომელთა შესახებაც მიუთითებდა 
ცნობილი პოლონელი ეკონომისტი ლ. ბალცეროვიჩი: „საკუთრებრივმა გარდაქმნებმა 
არ უნდა მიგვიყვანოს პარტიულ-სამეურნეო კლანების ფორმირებამდე. პრივატიზა-
ციის პროცესში არ უნდა ჰქონდეთ რაიმე პრივილეგიები მმართველი პარტიის წევრე-
ბსა და მათ მხარდამჭერებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში, მართალია, ჩვენ მივიღებთ 
კერძო საკუთებას, მაგრამ მას ექნება პოლიტიზირებული სახე“ [15;გვ.42].

შედეგად მივიღეთ მოსახლეობის უდიდესი ნაწილის „გათავისუფლება“ ფულა-
დი დანაზოგებისაგან, ფინანსური სახსრებისაგან და ადამიანთა ბევრი თაობის მიერ 
შექმნილი საერთო-სახალხო ქონებისაგან. მეორე მხრივ, განხორციელდა კაპიტალის 
(ფულის, უძრავი ქონების, ვაუჩერების...) კონცენტრაცია ადამიანთა ვიწრო ჯგუფის 
ხელში.

აღნიშნული პროცესი შეიძლება ერთგვარად შევადაროთ ინგლისში XVII-XVIII სა-
უკუნეთა მიჯნაზე განვითარებულ ე.წ. „კაპიტალის თავდაპირველ დაგროვებას“.

ეს სახელწოდება ეკუთვნის ა. სმიტს, მისი შინაარსი კი გადმოცემულია კ. მარ-
ქსის „კაპიტალის“ პირველ ტომში [16;გვ.789]. მოსახლეობის ერთი ნაწილი აგროვებს 
სიმდიდრეს, მეორე კი იმასაც კარგავს, რაც ადრე გააჩნდა და არაფერი „რჩება გასა-
ყიდი, გარდა საკუთარი ტყავისა“ [იქვე]. პროცესი წარმოგვიდგება როგორც „თავდა-
პირველი“, რადგანაც „კაპიტალისა და მისი შესაბამისი წარმოების წესის წინაისტო-
რიას ქმნის“ [იქვე]. 

პოსტკომუნისტური ტრანსფორმაციის საწყის ეტაპზე საქართველოში განხო-
რციელდა კაპიტალის თავდაპირველი დაგროვება, რომელმაც „პოსტკომუნისტური 
კაპიტალიზმის“ (ვ. პაპავა) წინა ისტორია შექმნა.

დასკვნა

საბჭოთა პერიოდში საქართველოს არ ჰქონდა დამოუკიდებელი საბანკო სისტე-
მა, ფულის მიმოქცევა კი მთლიანად კონტროლდებოდა სსრ კავშირის ცენტარლური 
ბანკის მიერ.

საბანკო სფეროში რეფორმები ზ. გამსახურდიას მთავრობამ დაიწყო. პირველი 
ნაბიჯები გადაიდგა ჯერ ორიარუსიანი და შემდეგ სამიარუსიანი საბანკო სტრუქტუ-
რის ჩამოყალიბების მიმართულებით, მაგრამ სამხედრო გადატრიალებამ შეაფერხა 
ეს პროცესი.

საბჭოთა კავშირის დაშლით დაინგრა გეგმიანი ეკონომიკა, მოიშალა ეკონომი-
კური ურთიერთობები ერთმანეთზე გადაჯაჭვულ ყოფილ მოკავშირე რესპუბლიკებს 
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შორის. ასეთ პირობებში აღმოცენდა ფარული ინფლაცია, რომელიც შემდეგ ჰიპე-
რინფლაციაში გადაიზარდა. საკუთარი დანაზოგების დაკარგვის საფრთხით შეშინე-
ბული მეანაბრეები მასობრივად მიაწყდნენ ბანკებს, მაგრამ ვერ შეძლეს საკუთარი 
ფულის მიღება, ვინაიდან მანეთის ემიტენტი ყოფილი მეტროპოლია – რუსეთი საქა-
რთველოს აღარ აწვდიდა ფულის ნიშნებს.

ჰიპერინფლაციამ „შეჭამა“ იმ 13 მლრდ მანეთის უმეტესი ნაწილი, რომელიც საბ-
ჭოთა პერიოდში მოსახლეობას ბანკისათვის ჰქონდა მიბარებული, თუმცა, დანაზო-
გების გარკვეული ნაწილი უკვალოდ არ გამქრალა, არამედ „მარიფათიან“ ადამიანთა 
ძალიან მცირე ჯგუფის ხელში აღმოჩნდა. ამ ფაქტს მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი 
იმდროინდელი მთავრობის უნიათობამ და გარკვეულწილად დანაშაულებრივმა პო-
ლიტიკამ. ამ უკანასკნელის ნიმუშად შეიძლება ჩაითვალოს ეროვნული ბანკის ე.წ. 
„რბილი“ მონეტარული პოლიტიკა, რომლის საფარქვეშ ეროვნული ბანკი გასცემდა 
აბსოლუტურად დაუსაბუთებელ უზარმაზარი მოცულობის კრედიტებს. მათი უდი-
დესი ნაწილი მიედინებოდა „კავკასიის ბირჟაზე“, სავალუტო მანიპულაციების გზით 
გარდაიქმნებოდა დოლარებად, დოლარები შემდეგ ისევ გარდაიქმნებოდა ჯერ მა-
ნეთებად, შემდეგ კუპონებად, ეს უკანასკნელი ისევ დოლარებად და ა.შ. ასე ყალიბ-
დებოდა ინფლაციური სპირალი, რომლითაც მდიდრდებოდა ერთეულები, მაგრამ 
ღარიბდებოდა მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი, ინგრეოდა ეკონომიკა. მოსახლეობის 
გაღარიბებაში მნიშვნელოვანი იყო ბანკების პრივატიზების როლი. ამ პროცესში ბან-
კებში არსებული თანხების აბსოლუტურად უდიდესი ნაწილი მათი ხელმძღვანელების 
ხელში აღმოჩნდა.

დღეს სრულიად აშკარაა, რომ პოსტკომუნისტური ტრანსფორ მაციის საწყის 
ეტაპზე განხორციელებული პრივატიზაციის შედეგად საქართველოში ჩამოყალიბდა 
არა მხოლოდ „საბაზრო ეკონომიკა“, არამედ „საბაზრო საზოგადოებაც“, რომელიც 
გამორჩეულია მკვეთრად გამოხატული ეკონომიკური (ქონებრივი, საშემოსავლო) 
დიფერენიციაციითა და სოციალური უსამართლობის მაღალი ხარისხით. განვლილი 
თითქმის სამი ათეული წლის განმავლობაში ჩვენს ქვეყანაში მოსახლეობის ეკონომი-
კურ-სოციალური დიფერენციაცია კი არ შემცირებულა, არამედ, პირიქით, გაიზარდა 
და ცივილიზებული, სოციალურად ორიენტირებული საბაზრო ეკონომიკა საქართვე-
ლოს დღევანდელი მოსახლეობისათვის მხოლოდ შორეულ პერსპექტივად რჩება.
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In the post-communist transi onal period, the administra ve-commanding (“socialist”) 
economy is being transformed into a capitalist market economy. “The ini al accumula on 
of capital” is a part of this process, which has been carried out to a certain extent in every 
post-communist country and was expressed in deep socio-economic differen a on of the 
society. In Georgia it had a par cularly acute nature in Georgia and the banking system was 
organically involved in this process.

In the work there is given an a empt to answer the following ques ons: How was the 
new Georgian capital created? What are the ways of enriching a small part of the popula on 
and impoverishing of the vast majority of the popula on? Where did the huge amount of 
money deposited in banks by the popula on during the Soviet period go? To whom was 
transferred the largest share of the former state property? Based on the conducted research, 
the following conclusions are made in the ar cle:

In the Soviet period Georgia did not have an independent banking system and money 
circula on was fully controlled by the Central Bank of the Soviet Union.

The reforms in banking sphere were started by Z. Gamsakhurdia’s government. The first 
steps were taken first in the direc on of the forma on of two- er and then to three- er 
banking structures, but the military coup slowed down this process.

The planned economy collapsed with the dissolu on of the Soviet Union, and the 
economic rela ons which were intertwined between the former allied republics broke. 
Under such condi ons emerged the hidden infla on which subsequently developed into 
hyperinfla on. Depositors frightened by the danger of losing their savings, raced to banks 
to withdraw their money but they were unable to receive their own money, since the issuer 
of the ruble was a former metropolis – Russia which did not give Georgia money banknotes 
anymore.

Hyperinfla on “ate” most of 13 billion of rubles that had been deposited in the bank by 
popula on during the Soviet period, but some part of the savings had not gone away without 
a trace, but it turned out in the hands of a small group of “cra y” people. This fact was 
contributed significantly by the sluggishness of the then-government and to a certain degree 
its criminal policy. The example of the la er can be considered the Na onal Bank’s so-called 
“so ” monetary policy, under which the Na onal Bank gave the absolutely unreasonable 
amount of credit. The largest part of them flew to the “Caucasian Exchange”, and then by 
currency manipula ons was converted to dollars, then dollars were transformed into rubles, 
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then coupons, the la er again to dollars, and so on. This was the infla on spiral through 
which certain individuals got rich but the vast majority of the popula on got poor, and 
the economy was collapsing. The role of banks priva za on was important in popula on’s 
impoverishment. In this process the absolutely most of the funds in the banks appeared in 
the hands of their leadership.

Today it is absolutely clear that, as a result of priva za on carried out at the ini al stage 
of post-communist transforma on, in Georgia, it was established not only “market economy” 
but also “market society”, which is dis nguished by the sharply expressed economic (property, 
income) diversifica on and high degree of social injus ce.

Over the past three decades, popula on’s economic and social differen a on in our 
country has not decreased, but it increased on the contrary and the civilized and socially 
oriented market economy remains a distant prospect for today’s popula on of Georgia.

Keywords: Post-Communist Economic Transforma on; “Ini al Accumula on of Capital”; 
Priva za on of Banks; Popula on’s Deposits; Popula on’s Property Differen a on; Social 
Jus ce.
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The paper deals with the comparative analysis of some economic indicators 
of the post-Soviet countries of South Caucasus, Georgia, Azerbaijan and Armenia. 
According to the conclusions obtained from the survey: First, in 1990, the volume 
of GDP per capita was the Azerbaijan, which did not greatly surpass Georgia, 
the Armenian data was more modest. In 2017 Azerbaijan increased this index to 
ten times, Georgia doubled it, and Armenia was able to make it even better to 
five times; Secondly, the rate of growth of economic development of countries is 
radically different. The average annual grow th rate of economic growth was 35% in 
Azerbaijan in 2008, following sharp decline in energy resources and low economic 
reforms. The economic growth rates of Armenia were reflected in two-digit figures, 
which was greatly influenced by the CIS, including Russia’s economic ties. Low, not 
efficient growth rates are observed in Georgia, where the scale of the economy has 
decreased by almost 45% – in 1994, the maximum growth was recorded in 1996 – 
11.2% and 2007 – 12.3%; Third, the per capita GDP was lower in all three countries 
in the world (10715 $, 2017). Georgia was in the first place with the indicator of 
1990 year. In 2014, Azerbaijan has overtaken him twice in 2014. In 2017, the number 
of GDPs in Azerbaijan decreased by 2 times in 2010 compared to 2014. This figure 
was maximum: in 2014 in Azerbaijan – $ 7891, in Armenia in 2008 – 4010 in 2014 
and in 2014 – 4430 $. Azerbaijan’s population grew at a rate of 33.0% per capita 
in 2006, the highest drop – in -23.8% in 1992. Similar figures in Armenia were the 
following: 14.7% (2003) and -13.6 (2009). Thus, the world economic crisis touched 
the most severe (2009) in Armenia and Georgia; The fourth, the different picture was 
identified according to the purchasing capacity based on GDP: In 2017, compared 
to 1990, indicators of Azerbaijan and Georgia have less increased than in Armenia. 
One of the reasons for this is likely to be a relatively low increase in prices; The fifth, 
GDP per capita, according to PPP (current international $) Georgia and Armenia are 
significalty behind the world average indicator (16941 $), indicator of Azerbaijan 
(17400 $) is higher than that; Sixth, the post-Soviet economy is characterized by 
a significant increase in direct foreign investments in energy-rich countries, for 
example in Azerbaijan. This country dominates not only by attracting direct foreign 
investment but also becoming an active exporting country (including Georgia). 
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Attracting more foreign direct investment is not always a higher share (%) of the 
country’s WTO – it was revealed that this indicator is higher in Georgia in 2013-
2017; The seventh, in transition countries, the low income of the population is low 
due to high inflation. In 2016-2017 Due to the high inflation in Azerbaijan, consumer 
prices have increased in comparison to Armenia and Georgia; The eighth, economic 
development stimulates creation of new jobs and reduces outflow of the country’s 
work-force. It is not accidental that unemployment rate in Azerbaijan is within the 
EU average, which is down 11.6% in Georgia and in Armenia it exceeds 18%; The 
ninth, migration is high in Armenia and Georgia. According to the net migration, 
Georgia and Armenia look unfavorable, which we can not say about Azerbaijan. 
Based on the World Bank data, calculations show that in Azerbaijan in 2017, the 
population was 138%, in Armenia 82.8% and in Georgia 77.4%. 
Keywords: Economic Indicators; GDP; GDP per capita; PPP.
JEL Codes: P50, P51, P52

In the early 90th of the last century, a er the collapse of the former Soviet Union, 
Georgia, Azerbaijan and Armenia became independent states. They have joined the 
Commonwealth of Independent States (CIS) at different mes and have maintained some of 
the tradi onal es established in the USSR, which should promote the development of the 
economies of these countries. [1-7]. The reliability of maintaining these rela onships has 
been challenged because of the viola on of territorial integrity in Azerbaijan and Georgia. 
These events have changed the vectors of the countries. Georgia has emerged from the CIS 
membership and has taken the course to join the EU. For obvious reasons, Armenia will lose 
influence over Nagorno-Karabakh without close rela ons with Russia and remains in the 
CIS; Azerbaijan is s ll trying to use CIS levers and seek alterna ve ways to restore territorial 
integrity. Unfortunately, Russia has “lion’s contribu on” in these conflicts, which seeks to 
keep the influence of former Soviet republics by such means. These factors greatly define 
the extent of economic development of the countries. Instead of the realiza on of favorable 
geo-poli cal factors – the crea on of financial centers and the expansion of the common 
transport area, the conflicts have compounded the development prospects of the countries. 
It is not accidental that the market economy in these countries is paced differently. [1; 11; 
14-15; 20;22]. Compara ve analysis of some economic indicators of three countries is made 
in the work. (Table 1).

Table 1. GDP in the South Caucasus Post-Soviet Countries (current US$), Billion

 Year 1990 2003 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Georgia 7.8 4.0 12.8 10.8 12.0 14.4 15.9 16.1 16.5 14.0 14.4 15.2

Azerbaijan 8.9 7.3 48.9 44.3 52.9 66.0 70.0 74.2 75.3 53.1 37.9 80.7

Armenia 2.3 2.8 11.7  8.7  9.3 10.1 10.6 11.1 11.6 10.6 10.6 10.5

 Drawn up: worldbank.org/indicator 11.01.2019.
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In 1990, Azerbaijan was leading in accordance with the volume of Gross Domes c 
Product (GDP) [8] Georgia was not far behind, both of which were significantly higher than 
the similar figure of Armenia. Azerbaijan increase this indicator almost ten mes in 2017, 
and Georgia doubled and Armenia increased almost five mes. Unfortunately, the scale of 
the growth of Georgia’s economy in this period is not insufficient [20]. The rate of growth of 
economic development of countries is radically different. (Table 2).

Table 2. GDP growth (annual %)

 Year 1990 2003 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Georgia -44.9 11.1 2.3 -3.7 6.3 7. 2 6.4 3.4 4.6 2.9 2.9 5.0

Azerbaijan -0.7 11.2 10.8
34.5 9.4 4.9 0.1 2.2 5.8 2.0 1.1 -3.1 0.1

Armenia 13.2 12.7 22.0 18.9 19.3 20.2 21.7 22.4 23.2 23.9 24.0 25.8

 Drawn up: worldbank.org/indicator 11.01.2019.

The average annual growth rate of economic growth was 35% in Azerbaijan in 2008, 
which has been sharply reduced due to the realiza on of energy resources and low economic 
reforms. The economic growth rates of Armenia were reflected in two-digit numbers, that 
was affected by economic es with the CIS, including Russia. Inadequate growth rates were 
observed in Georgia – where the scale of the economy fell to 45% in 1994, the maximum 
increase was -11.2% in 1996 and 12.3% in 2007. [23].

The overall per capita product (GDP) in all three countries is lower than Ïfficial world 
analog indicator (10715 $, 2017) (Table 3).

 Year 1990 2003 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Georgia 1615 928 3175 2707 2965 3725 4143 4275 4430 3765 3865 4078

Azerbaijan 1237 884 5575 4950 5843 7190 7496 7876 7891 5500 3881 4132

Armenia 638 630  010  994 3218 3527 3685 3844 3994 3618 3606 3937

Drawn up: worldbank.org/indicator/NY.GDP.DEFL.KD.ZG?loca ons=GE&year_low_desc=false 11.01.2019.

It should be noted that Georgia was in the first place in 1990 and in 2014 the above 
men oned indictor for Azerbaijan was almost 2 mes bigger. It should be noted that in 2017, 
with a decrease in the rate of growth, the GDP per capita was almost 2 mes decreased 
in comparison with 2014.. In total, the total popula on of GDP per capita was $ 7891 in 
Azerbaijan in 2014, in Armenia $ 4010 in 2008 and in Georgia $ 4430 in 2014. The average 
annual GDP growth per capita (%) is given in the table 4. 
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Table 4. GDP per capita Growth (annual %)

 Year 1990 2003 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Georgia -14.8 12.5 3.6 -2.4 7.7 8.3 7.7 4.7 6.0 3.2 2.8 5.1

Azerbaijan - 10.4 8.5 7.2 3.6 -1.2 0.9 4.5 0.8 -0.1 -4.2 -1.0

Armenia - 14.7 7.8 -13.6 2.6 4.8 7.0 2.9 3.2 2.8 -0.1 7.3

Drawn up: worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.KD.ZG?year_low_desc=fals 11.01.2018.

GDP per capita growth (annual %) in Georgia was noted in 1996 -14.04%, minimal rate 
– 45.3% in 1992; Azerbaijan’s GDP growth rate rose to 33.0% in 2006, the highest drop – 
23.8% in 1992, Similar rates in Armenia were the following:14.7% (2003) და -13.6 (2009). 

Thus, the World Economic Crisis touched (2009) Armenia and Georgia and in Azerbaijan 
posi ve index was noted in this period.

What kind of dynamics is characterized by GDP purchasing capacity (PPP) in countries 
analysis? (Table 5).

Table 5. GDP, PPP (current interna  onal $) 

 Year 1990 2003 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Georgia 24.9 14.9  24.8  24.1  25.9  28.4  30.7  32.3  34.4  35.7 37.2 39.8

Azerbaijan 39.4 40.7 120.9 133.3 141.5 144.5 150.4 161.7 167.9 171.6 168.4 171.6

Armenia 8.6 10.7  21.1  18.3  18.9  20.2  22.1  23.1  34.4  25.5 25.8 27.3

Drawn up: h ps://data.worldbank.org/indicator 11.01.2019.

We have received a somewhat different picture: In comparison with the year 2017, the 
Azerbaijan and Georgia figures have grown less than Armenia. One of the reasons for this is 
the rela vely low growth in Armenia. One of the reasons for this is the rela vely low growth 
of prices in Armenia.

Depending on the above men oned, GDP per capita in accordance with PPP (in the 
current interna onal $) has increased by approximately 2 mes in Georgia, 3 mes in 
Azerbaijan and 4 mes in Armenia. (Table 6).

Table 6. GDP per capita, PPP (current interna  onal $)

  Year 1990 2003 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Georgia 5.2 3.5 6.2 6.1 6.6 7.3 8.0 8.5 9.2 9.6 10.0 10.7

Azerbaijan 5.5 5.0 13.8 14.9 15.6 15.8 16.2 17.2 17.6 17.9 17.3 17.4

Armenia 2.4 3.5  7.3 6.3 6.6 7.0 7.7 8.0 8.4 8.7 8.8 9.7

Drawn up h ps://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP. 11.01.2019.
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Conclusion: GDP per capita, PPP (current interna onal, 16 941 $) – rela vely less 
lagging in Georgia and Armenia, Azerbaijan has a higher rate ($ 17400).

Decreased in Georgia (which is nega ve) has increased almost three mes in Azerbaijan 
and twice in Armenia, which is a posi ve indicator for these countries. (Table 7).

Table 7. GDP, PPP (constant 2011 interna  onal $)

 Year 1990 2003 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Georgia 38.5 17.7  25.8  24.9  26.4  28.4 30.2 31.2 32.6 35.6 34.5 36.2

Azerbaijan 61.0 48.5 125.9 137.7 144.4 144.5 147.7 156.3 159.4 161.1 168.4 156.3

Armenia 13.2 12.7  22.0  18.9  19.3  20.2 21.7 22.4 23.2 23.9 24.0 25.8

Drwn up: h ps://data.worldbank.org/indicator 11.01.2019.

Conclusion: In 1990 Georgia was the leader in this indicator, but in 2017 it was 
significantly behind Azerbaijan.

Table 8. GDP per capita, PPP (constant 2011 interna  onal $)

 Year 1990 2003 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Georgia 8.05 4.1 6.4 6.3 6.7 7.3 7.9 8.3 8.8 9.0 9.3 9.8

Azerbaijan 8.5 5.9 14.4 15.4 16.0 15.8 15.9 16.6 16.7 16.7 16.0 15.9

Armenia 3.7 4.2  7.6  6.5  6.7  7.0 7.5  7.7 7.8 8.2 8.2 8.8

Drawn up: h ps://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.KD?loca ons=AZ 11.01.2019.

In 2017, Azerbaijan’s indicator (15900 $) exceeds the world’s average indicator (15469 
$), but indexes of Georgia (9800 $) and Armenia (8800 $) sharply went beyond (in 1990 the 
data of Azerbaijan and Georgia were almost equal).

The post-Soviet economy is characterized by a significant increase in foreign investments 
in energy-rich countries [12-13; 16-18]. Such Azerbaijan is from the countries discussed. 
(Table 9).

Table 9.  Foreign Direct Investment, net (BoP, Mln current US$)

 Year 1995 2003 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Georgia  - -330.8 -1679 -682,7 -710.0 -983,3 -726.0 -900.7 -1411 -1343 1196 1594

Azerbaijan -330.1 -2 352  5035 -147.2 -331.2 -932.6 -812.4 -1142 -2443 -838.3 -1926 -303,1

Armenia  -25.3 -122.5
-653.9 

(2008Y.= 
-925.1)

-709.6 -521.4 -437.3 -480.8 -319.5 -387.9 -161.5 -271.9 -223.5

Drawn up: h ps://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?loca ons=GE 11.01.2019 
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Azerbaijan dominates as well as a rac ng foreign direct investment, as well as 
expor ng investments (including Georgia). The issue of foreign investments in the GDP of 
transi onal economies is also important. (Table 10).

Table 10. Foreign Direct Investment, Net Infl ows (% of GDP)

 Year 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Georgia  8.4  9.6  7.1 15.1 18.5 12.5 6.1 7.7 8.1 6.0 6.4 11.0 11.9 11.0 12.0
Azerbai-

jan
55.1 54.4 33.8 21.4 13.9  8.2 6.6 6.4 6.8 7.6 3.5 5.9  7.6 11.9 7.0

Armenia  4.4  6.9  6.0  7.3  7.3  8.1 8.8 5.7 6.4 4.7 4.7 3.5  1.7  3.2 2.2

Drawn up: worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.WD.GD.ZS?loca ons=AM 11.01.2019.

A rac ng of more foreign direct investment doesn not mean more shares (%) in the 
country’s GDP at the same me. In par cular, in 2013-2017 Georgia has higher indicator in 
comparison with Azerbaijan and Armenia. In the countries of transi on economies Infla on 
has a sharp impact on low real income of popula on. (Table 11).

Table 11. Infl a  on, consumer prices (annual %)

 Year 1995 2003 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Georgia 162.7 0.8 20.8 1.4 5.7 7.9 1.1 2.4 1.4 4.0 12.5 12.9
Azerba-
ijan

411.8 2.2 27.8 -18.9 13.8 22.6 2.9 0.5 -0.6 -8.9 14.7 16.0

Armenia 176.0 4.7  9.0  3.4  8.2  7.7 2.6 5.8 3.0 3.7 -1.4 1.0

Drawn up:h ps://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG?loca ons=AM&year_low_desc=false 11.01.2019.

In 2016-2017 increase in consumer prices has been observed in Azerbaijan in 
comparison with Armenia and Georgia due to high infla on.

The development of the economy s mulates the crea on of new jobs and reduces the 
size of the work prce ou low from the country. [9-10; 21-22]. (Table 12).

 Year 1991 2003 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Georgia 10.1 11.5 16.5 16.8 16.3 15.1 15.0 14.6 12.4 12.0 11.8 11.6
Azerba-
ijan

 9.1  9.4  6.1  5.8  5.6  5.4  5.2  5.0  4.9  5.0  5.0  5.0

Armenia  2.0 14.5 18.0 18.7 19.0 18.4 17.3 16.2 17.5 18.3 18.1 18.2

Drawn up: h ps://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?loca ons=GE 11.01.2019.

The unemployment rate in Azerbaijan is within the average European rate, which is 
decreased ll 11.6% in Georgia and in Armenia it exceeds 18%. It is not accidental that there 
is high migra on scale in Armenia and Georgia. (Table 13):
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Table 13. Net Migra  on

 Year  1992  1997  2002  2007  2012  2017

Georgia -544,069 -366,036 -277,521 -299,482 -305,269 -50,000

Azerbaijan -115,116  -111,849  36,524  53,580  0  0

Armenia  -496,288 -223,873 -160,521 -183,361 -30,535 -24,989

Drawn up :worldbank.org/indicator/SM.POP.NETM?end=2017&start=1962&year_high_desc=true 11.01.2019.

According to the net migra on, Georgia and Armenia look unfavorable, which we can 
not say about Azerbaijan. Based on the World Bank’s calcula ons, it is vivid that in 2017 
in comparision with 1990, the popula on of Azerbaijan was 138%, Armenia’s – 82.8% and 
Georgia’s 77.4% [23]. 
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XX საუკუნის 90-იანი წლების დასაწყისში, საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, 
საქართველო, აზერბაიჯანი და სომხეთი დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად ჩამოყა-
ლიბდნენ. ისინი სხვადასხვა დროს გაწევრიანდნენ დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა 
თანამეგობრობაში (დსთ) და გარკვეულწილად შეინარჩუნეს ერთიანი სსრ კავშირში 
ჩამოყალიბებული ტრადიციული კავშირურთიერთობანი, რომელსაც ხელი უნდა შე-
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ეწყო ამ ქვეყნების ეკონომიკების განვითარებისათვის. ამ ურთიერთობების შენარჩუ-
ნების საიმედოობა, სხვა ავტორებთან ერთად, ეჭვქვეშ დადგა – აზერბაიჯანისა და 
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფის გამო. ამ მოვლენებმა ქვე-
ყნების ვექტორები შეცვალა. საქართველო გამოვიდა დსთ-ს შემადგენლობიდან და 
კურსი ევროკავშირში გაწევრიანებისაკენ აიღო. გასაგები მიზეზების გამო, სომხეთი 
რუსეთთან მჭიდრო ურთიერთობის გარეშე, ყარაბახზე ზეგავლენას დაკარგავს და 
იგი რჩება დსთ-ში; აზერბაიჯანი, ჯერჯერობით, ამაოდ ცდილობს დსთ-ის ბერკეტე-
ბის გამოყენებას და ტერიტორიული მთლიანობის აღსადგენად სხვადასხვა ალტერ-
ნატიულ გზებს ეძებს. სამწუხაროდ, ამ კონფლიქტებში „ლომის წვლილი“ რუსეთს მი-
უძღვის, რომელიც ასეთი გზებით ცდილობს ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებზე ზეგა-
ვლენის შენარჩუნებას. ამ ფაქტორებმა დიდად განსაზღვრა ქვეყნების ეკონომიკური 
განვითარების მასშტაბებიც. ნაცვლად ხელსაყრელი გეოეკონომიკურ-პოლიტიკური 
ფაქტორების რეალიზაციისა – ფინანსური ცენტრების შექმნისა და საერთო სატრა-
ნსპორტო არეალის გაფართოებისა, კონფლიქტებმა შეავიწროვა ქვეყნების განვითა-
რების პერსპექტივები. შემთხვევითი როდია ამ ქვეყნებში საბაზრო ეკონომიკის ფორ-
მირების განსხვავებული ტემპებით წარმართვა. ნაშრომში გაკეთებულია სამი ქვეყნის 
ზოგიერთი ეკონომიკური ინდიკატორის შედარებითი ანალიზი. მიღებული დასკვნის 
მიხედვით: პირველი, 1990 წელს, მთლიანი სამამულო პროდუქტის (მსპ,GDP) მოცუ-
ლობით, ლიდერია აზერბაიჯანი, რომელსაც დიდად არ ჩამორჩა საქართველო, სო-
მხეთის მონაცემები უფრო მოკრძალებული იყო. 2017 წელს აზერბაიჯანმა თითქმის 
გააათმაგა ეს მაჩვენებელი, საქართველომ მისი გააორმაგება, სომხეთმა კი გახუთმა-
გება შეძლო; მეორე, რადიკალურად განსხვავებულია ქვეყნების ეკონომიკის განვითა-
რების ზრდის ტემპები. ეკონომიკის ზრდის საშუალოწლიური მაქსიმალური ზრდის 
ტემპი 35%-მდე დაფიქსირდა აზერბაიჯანში 2008 წელს, შემდეგ მკვეთრად შემცირდა 
ენერგორესურსების რეალიზაციისა და ეკონომიკური რეფორმების დაბალი ტემპების 
გამო. სომხეთის ეკონომიკის ზრდის ტემპები ორნიშნა ციფრით გამოისახა, რაზეც 
დიდი გავლენა მოახდინა დსთ-ის, მათ შორის რუსეთთან ეკონომიკურმა კავშირუ-
რთიერთობებმა. შედარებით დაბალი, არასაკმარისი ზრდის ტემპები ფიქსირდება 
საქართველოში, სადაც ეკონომიკის მასშტაბი მაქსიმალურად – თითქმის 45%-ით შე-
იკვეცა 1994 წელს, მაქსიმალური ზრდა კი დაფიქსირდა 1996 წელს – 11.2% და 2007 
წელს -12.3%; მესამე, მოსახლეობის ერთ სულზე მთლიანი სამამულო პროდუქტის 
(GDP) მაჩვენებლები სამივე ქვეყანაში ჩამორჩა მსოფლიო ანალოგიურ მაჩვენებელს 
(10715$, 2017 წ.). საქართველო 1990 წელს ამ მაჩვენებლით პირველ ადგილზე იყო, 
2014 წელს მას აზერბაიჯანმა თითქმის 2-ჯერ გაუსწრო. ამასთან, 2017 წელს მოსა-
ხლეობის ერთ სულზე მთლიანი სამამულო პროდუქტის მაჩვენებელი აზერბაიჯან-
ში თითქმის 2-ჯერ შემცირდა, 2014 წელთან შედარებით (ეს მონაცემი მაქსიმალური 
იყო: 2014 წელს აზერბაიჯანში -7891$, სომხეთში 2008 წელს – 4010$ და საქართვე-
ლოში 2014 წელს – 4430$). აზერბაიჯანმა მოსახლეობის ერთ სულზე მსპ-ს ზრდის 
მაქსიმალურ ტემპს 33.0%-ს მიაღწია 2006 წელს, მაქსიმალურ ვარდნას – -23.8% -ს 
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კი 1992 წელს. სომხეთში ანალოგიური მაჩვენებლები შესაბამისად იყო: 14.7% (2003) 
და -13.6 (2009). ამრიგად, მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი ყველაზე მძიმედ შეეხო 
(2009) სომხეთსა და საქართველოს; მეოთხე, ყიდვითი უნარის მიხედვით მსპ-ს მაჩვე-
ნებლით, განსხვავებული სურათი გამოიკვეთა: 2017 წელს, 1990 წელთან შედარებით, 
აზერბაიჯანისა და საქართველოს მაჩვენებლები შედარებით ნაკლებად გაიზარდა, 
ვიდრე სომხეთისა. ამის ერთ-ერთი მიზეზი, სავარაუდოდ, არის ფასების შედარებით 
ნაკლები ზრდა; მეხუთე, მსპ მოსახლეობის ერთ სულზე, PPP-ს მიხედვით (მიმდი-
ნარე საერთაშორისო$) მსოფლიო საშუალო მაჩვენებელს (16941$) მნიშვნელოვნად 
ჩამორჩა საქართველო და სომხეთი, აზერბაიჯანის მაჩვენებელი (17400$) კი მას-
ზე უფრო მაღალია; მეექვსე, პოსტსაბჭოური ეკონომიკისათვის დამახასიათებელია 
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების განსაკუთრებული ზრდა ენერგორესურსებით 
მდიდარ ქვეყნებში, მაგ. აზერბაიჯანში. ეს ქვეყანა დომინირებს არამარტო პირდაპი-
რი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვით, არამედ ის ინვესტიციების აქტიური ექსპო-
რტიორი ქვეყანაც გახდა (მათ შორის საქართველოში). მეტი პირდაპირი უცხოური 
ინვესტიციის მოზიდვა, ყოველთვის ქვეყნის მსპ-ში მის უფრო მაღალ წილს (%) არ 
ნიშნავს – გამოიკვეთა, რომ 2013-2017 წლებში ეს მაჩვენებელი უფრო მაღალია სა-
ქართველოში; მეშვიდე, გარდამავალი ეკონომიკის ქვეყნებში დაბალია მოსახლეობის 
რეალური შემოსავლები მაღალი ინფლაციის გამო. 2016-2017 წწ. აზერბაიჯანში მკვე-
თრად მაღალი ინფლაცია – სამომხმარებლო ფასების ზრდა დაფიქსირდა სომხეთსა 
და საქართველოსთან შედარებით; მერვე, ეკონომიკის განვითარება ახალი სამუშაო 
ადგილების შექმნას ასტიმულირებს და ქვეყნიდან მუშახელის გადინების მასშტაბებს 
ამცირებს. შემთხვევითი როდია, რომ აზერბაიჯანში უმუშევრობის დონე საშუალოე-
ვროპული მაჩვენებლის ფარგლებშია, საქართველოში ეს მაჩვენებელი 11.6%-მდე შე-
მცირდა, სომხეთში კი ის 18%-ს აღემატება; მეცხრე, მიგრაციის მაღალი მასშტაბებია 
სომხეთსა და საქართველოში. წმინდა მიგრაციის მიხედვით, საქართველო და სომხე-
თი არასახარბიელოდ გამოიყურება, რასაც ვერ ვიტყვით აზერბაიჯანზე. მსოფლიო 
ბანკის მონაცემებზე დაყრდნობით, გაანგარიშებებმა ცხადჰყო, რომ აზერბაიჯანში 
2017 წელს, 1990 წელთან შედარებით, მოსახლეობის რაოდენობამ 138% შეადგინა, 
სომხეთში – 82.8%, საქართველოში კი – 77.4%. 
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საქართველოს სოფლის მეურნეობის ფინანსური უზრუნველყოფის 

პოლიტიკა თანამედროვე ეტაპზე

ირაკლი კოვზანაძე
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი
irakli.kovzanadze@tsu.ge 

სტატიაში განხილულია საქართველოს სოფლის მეურნეობის თანამედროვე 
მდგომარეობა, მისი ფინანსური რესურსებით უზრუნველყოფის მასშტაბები და 
წყაროები. განხორციელებულია შედარებები ეროვნული მეურნეობის სხვა და-
რგებთან და მოწინავე ქვეყნების ანალოგიურ მაჩვენებლებთან.

საკვანძო სიტყვები: სოფლის მეურნეობა; ფინანსირება; დაკრედიტება; 
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები.

შესავალი

სოფლის მეურნეობა ეკონომიკის უძველესი დარგია, რომლის წვლილი მსოფლიო 
ცივილიზაციის განვითარებაში ფასდაუდებელია. საქართველოს მატერიალური კულ-
ტურის არტეფაქტები, პირველ რიგში, სწორედ ეკონომიკის აღნიშნულ დარგს უკავ-
შირდება. საუკუნეთა მანძილზე სოფლად ცხოვრობდა მოსახლეობის დიდი უმრავლე-
სობა, რომელიც სოფლის მეურნეობაში ქმნიდა საზოგადოებრივი სიმდიდრის უდიდეს 
ნაწილს. 

მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარებამ ტექტონიკური ძვრები გამოი-
წვია საზოგადოების საწარმოო ძალთა განვითარებასა და ეკონომიკურ ურთიერთო-
ბებში, უზრუნველყო წარმოების პროდუქტიულობა, მოსავლიანობის მკვეთრი ზრდა 
სოფლის მეურნეობაშიც, რომელსაც ბევრ ქვეყანაში „მწვანე რევოლუციაც“ კი უწო-
დეს.

აღნიშნულის ფონზე საქართველოში აგრარული სექტორი 1990-იან წლებში ორ-
მაგი დარტყმის ქვეშ აღმოჩნდა. ერთი მხრივ, ქართულმა აგრარულმა პროდუქციამ 
სსრკ-ს დაშლის შემდეგ თითქმის მყისიერად დაკარგა უზარმაზარი გასაღების ბაზა-
რი, მეორე მხრივ, კოლექტივისტურიდან საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლის და კერძო 
საკუთრების კულტივაციის პროცესში, რომ იტყვიან, „ნაბან წყალს ბავშვიც თან გა-
დააყოლეს“ – არამარტო მოიშალა სოფლად ერთობლივი, კოლექტიური საქმიანობის 
ორგანიზაციული ფორმები – კოლმეურნეობები და საბჭოთა მეურნეობები, არამედ 
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ამის პარალელურად ადგილი ჰქონდა მათ საკუთრებაში არსებული მანქანა-ტრაქტო-
რთა პარკის, ენერგეტიკული დანადგარების, მთლიანად მატერიალურ-ტექნიკური 
ბაზის დატაცება-განადგურებას. იმ დროს, როდესაც მსოფლიოს მოწინავე ქვეყნებში 
სოფლის მეურნეობა წარმოადგენდა ახალი მეცნიერული მიღწევების, სელექციური 
ჯიშებისა და თვისობრივად ახალი სახეობების პროდუქციის დანერგვისა და გავრცე-
ლების პოლიგონს, საქართველოს სოფლის მეურნეობა, მისი მატერიალურ-ტექნიკუ-
რი ბაზა და შრომის მწარმოებლურობა, ზემოთ დასახელებულ გარემოებათა გამო, 
რამდენიმე ათეული წლით უკან აღმოჩნდა გადასროლილი. 

სოფლის მეურნეობის ადგილი თანამედროვე საქართველოს 
ეკონომიკაში

საქართველოს სოფლის მეურნეობა ქვეყნის ეკონომიკის ერთ-ერთი სუსტი რგო-
ლია. – მიუხედავად იმისა, რომ ამ დარგში დასაქმებულთა რაოდენობა ეროვნულ 
მეურნეობაში დასაქმებულთა 40%-ს აღემატება, მისი წილი მშპ-ს ფორმირებაში ბე-
ვრად დაბალია – ბოლო წლებში იგი 8-9%-ს არ აღემატება.1 თუ რამდენად მოკრძა-
ლებულია ამ დარგის წვლილი ეროვნულ ეკონომიკაში, მეტყველებს თუნდაც ის, რომ 
ქვეყნის მთლიანი შიგა პროდუქტი 2005 წელთან შედარებით 2018 წელს გაიზარდა 
85%-ით,2 მათ შორის სოფლის მეურნეობის გამოკლებით – 105%-ით. სოფლის მეურ-
ნეობაში შექმნილი დამატებული ღირებულება აღნიშნულ პერიოდში არა თუ არ გაზ-
რდილა, არამედ შემცირდა კიდეც – 4.5 %-ით. შედეგად მივიღეთ აღნიშნული დარგის 
წვლილის მნიშვნელოვანი დაკნინება საქართველოს ეროვნულ ეკონომიკაში, რაზეც 
ქვემოთ მოტანილი ცხრილიც ადასტურებს.

სოფლის მეურნეობის წვლილი საქართველოს მთლიანი შიგა პროდუქტში 1996-2018 
წლებში (მიმდინარე ფასებით, პროცენტი)

ცხრილი 1
1996 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018

პროცენტი 34.1 21.9 16.7 8.4 9.1 9.0 8.0 8.1

როგორც მოყვაანილი ცხრილიდან ჩანს, აგრარული სექტორი ხანგრძლივი დრო-
ის მანძილზე იმყოფებოდა დეპრესიულ მდგომარეობაში. საკმარისია ითქვას, რომ 

1 სტატიაში სოფლის მეურნეობაზე მსჯელობისას, ამ სექტორში შექმნილი დამატებულ 
ღირებულებასა და მთლიან გამოშვებაში იგულისხმება აგრეთვე ნადირობის, სატყეო 
მეურნეობის, თევზჭერისა და მეთევზეობის საქმიანობაში დამატებული ღირებულება 
და მთლიან გამოშვება. - აღნიშნული დარგების მთლიან მაჩვენებელში სოფლის 
მეურნეობის წილი 94 %-ს აღემატება. 

2 აქ და შემდგომ - 2008 წლის მონაცემები - წინასწარი შეფასებით. 
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1990-ანი წლებიდან ვიდრე 2013 წლამდე, ზედიზედ არ ყოფილა ორი წელი, როცა 
ადგილი ექნებოდა ზრდას ამ სექტორში – ერთ წელს ზრდას „ტრადიციულად“ ენა-
ცვლებოდა მეორე წელს მისი შემცირება. საპირისპირო მდგომარეობას, ანუ როცა 
წარმოება ზედიზედ რამდენიმე წლის განმავლობაში ეცემოდა სოფლის მეურნეობაში, 
ადგილი ჰქონდა 2008-2010 წლებში, ხოლო ამ დარგში 2007 წლის დონე ხელმეორედ 
დაძლეულ იქნა მხოლოდ 2013 წელს.

მიუხედავად ბოლო წლებში მდგომარეობის რამდენადმე გამოსწორებისა, ეკონო-
მიკური ზრდის მაჩვენებლები აგრარულ სექტორში მნიშვნელოვნად – დაახლოებით 
2.5-ჯერ ჩამორჩებოდა ზრდას დანარჩენ ეკონომიკაში, რაზეც მკაფიო წარმოდგენას 
ქვემოთ მოტანილი გრაფიკი იძლევა.

სოფლის მეურნეობის ჩამორჩენა დასტურდება სხვა ინდიკატორებითაც. – ეკო-
ნომიკის მთლიან გამოშვებაში სოფლის მეურნეობის წილად მოდის მხოლოდ 7.1%; 
მისი წილი ბიზნესსექტორის ბრუნვაში მხოლოდ 0.6 პროცენტი, ხოლო გამოშვებაში 
– 1.2%-ია. დღეისათვის საქართველოს ეკონომიკის ერთერთი უმნიშვნელოვანესი და-
რგი, სადაც მობილიზებულია დასაქმებულთა 42.9%, უზრუნველყოფს ქვეყნის მშპ-ის 
მხოლოდ 8 %-ის წარმოებას, სხვაგვარად რომ ვთქვათ, სოფლის მეურნეობაში ერთ 
დასაქმებულის მიერ წლის განმავლობაში იქმნება მხოლოდ 3.6 ათასი ლარის დამა-
ტებული ღირებულება, მაშინ როდესაც მთელი ეკონომიკის საშუალო მაჩვენებელი 
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– 19.1 ათასი ლარის, მათ შორის ეროვნული ეკონომიკის დანარჩენ დარგებში – 30.7
ათასი ლარის. საქართველოს სოფლის მეურნეობაში შრომის მწარმოებლურობა დაა-
ხლოებით 8.6-ჯერ დაბალია, ვიდრე ეკონომიკის დანარჩენ დარგებში.

კიდევ უფრო თვალსაჩინოა სოფლის მეურნეობის ჩამორჩენა მოწინავე ქვეყნებ-
თან შედარებით. მაგალითად, ევროკავშირში ერთ დასაქმებულზე შრომის მწარმო-
ებლურობამ შეადგინა 17581 ევრო, საქართველოში – დაახლოებით 800 ევრო, ანუ 
ევროკავშირის დონის მხოლოდ 4.5% (22-ჯერ ნაკლები). ამასთან, შრომის მწარმო-
ებლურობა ევროკავშირის უღარიბეს ქვეყნებში, როგორებიცაა ბულგარეთი და რუ-
მინეთი, საქართველოსთან შედარებით 3.8-ჯერ, ხოლო ისეთ მოწინავე ქვეყნებში, 
როგორებიცაა დიდი ბრიტანეთი – 51-ჯერ, დანია – 71-ჯერ, ხოლო ნიდერლანდები 
– 85-ჯერ მაღალია [6].1

აღნიშნული გარემოება ხაზს უსვამს ამ დარგში დასაქმების უაღრესად დაბალ 
ეფექტიანობას. აქ დასაქმებული ერთი პირის მიერ იქმნება შრომისუნარიანი მამაკა-
ცის საარსებო მინიმუმის მხოლოდ 174.1 პროცენტი, მაშინ როდესაც იმისათვის, რომ 
შრომა აღნიშნულ სექტორში ეფექტიანად ჩაითვალოს, საჭიროა ეს თანაფარდობა, 
სულ ცოტა, 300 პროცენტს აღემატებოდეს. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, დღეისათვის ამ 
დარგს ხელოვნურად „მიწერილი“ ჰყავს დაახლოებით 306 ათასი ადამიანი, რომელთა 
სტატუსი აღრიცხვიანობის სხვა პარადიგმის არსებობის შემთხვევაში დასაქმებულთა 
კი არა, უმუშევართა კატეგორიაში იქნებოდა გადასაყვანი. აგრარულ სექტორში უმუ-
შევრობის დაბალი დონის ხელოვნურობაზე მეტყველებს ისიც, რომ სოფლად მისი 
ოფიციალური დონე 3-ჯერ ჩამორჩება ქალაქ-დასახლებების ანალოგიურ მაჩვენე-
ბელს (2018 წლის მესამე კვარტალში, შესაბამისად, 6.0% და 18.3%). ეს იმის პარალე-
ლურად, რომ ქალაქად საშუალოდ ერთ შინამეურნეობაზე მთლიანი შემოსავლები – 
30.5%-ით, ხოლო ფულადი შემოსავლები – 51.9%-ით მეტია სოფელთან შედარებით. 

აგრარულ სექტორში შრომის მწარმოებლურობის, შემოსავლებისა და, საბო-
ლოო ანგარიშით, კეთილდღეობის შედარებით დაბალი დონე სხვა სექტორებთან 
შედარებით, დიდწილად გამოწვეულია ამ სფეროს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის 
სისუსტის, დაბალი ფონდშეიარღებისა და თანამედროვე მეცნიერებისა და ტექნო-
ლოგიების გამოყენების კრიტიკულად დაბალი დონით. 1988 წელს, როდესაც საქა-
რთველოს სოფლის მეურნეობას ჰქონდა 28.5 ათასი სატვირთო ავტომობილი, 1.7 
ათასი კომბაინი, 27.2 ათასი ტრაქტორი, 2.0 მლნ ცხენის ძალის ჯამური სიმძლავრის 
ძრავები [9; გვ.229], სოფლად ერთ დასაქმებულზე მთლიანი გამოშვება შეადგენდა 
3.9 ათას მანეთს, დამატებული ღირებულების წარმოება კი – 2.4 ათას მანეთს [11; 
გვ.112]. ეს მანეთისა და ლარის მყიდველობითი უნარიანობის პარიტეტით თანამე-

1 მდგომარეობა ამჟამად რამდენადმე უკეთესიც კია, ვიდრე ამ რამდენიმე წლის წინ. 
როგორც წერდა ქართველი მკვლევარი იოსებ ბაჩიაშვილი, „ერთი ჰოლანდიელი 
წელიწადში უშვებს იმდენივე პროდუქციას, რამდენსაც 162 ამავე საქმიანობით 
დაკავებული ქართველი“ [12;გვ.119]. 
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დროვე ფასებით შეადგენს დაახლოებით, შესაბამისად, 15.4 ათას ლარსა და 9.6 ათას 
ლარს. გამოდის, რომ შრომის ამჟამინდელი მწარმოებლურობა საქართველოს აგრა-
რულ სექტორში 1980-იანი წლების მიწურულის მხოლოდ 38-40%-ის დონეზეა.

საქართველოს აგრარულ სექტორში შრომის დაბალი მწარმოებლურობა ვლინდე-
ბა იმაშიც, რომ ქვეყანას უხდება სულ უფრო მზარდი ოდენობით აგროსასურსათო 
პროდუქციის იმპორტირება. ასეთი პროდუქციის იმპორტი შესადარ ფასებში 2017 
წელს 2000 წელთან შედარებით 4.9 ჯერ გაიზარდა და 1177.8 მლნ. აშშ დოლარს მი-
აღწია, ხოლო საშუალოწლიურმა უარყოფითმა სალდომ აგროსასურსათო საქონლის 
ექსპორტსა და იმპორტს შორის 462.4 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა.1 უფრო მეტიც, 
ბოლო 2 წელია (2017-2018 წწ.) საქართველოში აგროსასურსათო პროდუქციის იმ-
პორტმა კვლავ გადააჭარბა ქვეყნის აგრარულ სექტორში წარმოებული პროდუქციის 
მოცულობას, რაზეც მკაფიო წარმოდგენას მეორე გრაფიკი იძლევა. 

1 საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მონაცემებით, აგროსასურსათო 
საქონლის ექსპორტი საქართველოდან ხორციელდება 93 ქვეყანაში, ხოლო იმპორტი 
ხორციელდება 102 ქვეყნიდან [3; გვ.13].
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მიუხედავად სასურსათო პროდუქციის ასეთი მასშტაბური იმპორტისა, ქვეყ-
ნის მოსახლეობის მოთხოვნილებები სურსათზე ვერ კმაყოფილდება. მაგალითად, 
ხორცისა და ხორცპროდუქტებზე მოთხოვნილების სრულად დასაკმაყოფილებლად 
საჭირო იქნებოდა ან ადგილობრივი წარმოების 2.5-ჯერ გაზრდა, ან იმპორტის გა-
ორმაგება, რისთვისაც, მსოფლიო ბაზარზე არსებული ფასების გათვალისწინებით, 
საჭირო გახდებოდა ყოველწლიურად დამატებით 130 მილიონი დოლარის გამოძებნა. 

აგრარული სექტორის დაფინანსების წყაროები და მასშტაბები

საქართველოს აგრარული სექტორის ასეთი ჩამორჩენის განმაპირობებელი 
ფაქტორებიდან ჩვენთვის განსაკუთრებით საგულისხმოა ფინანსური ასპექტი, რო-
მელიც, თავის მხრივ, რამდენიმე კომპონენტისაგან შედგება. ესაა საკრედიტო რე-
სურსები შესაბამისი დაწესებულებებისაგან (კომერციული ბანკები), სახელმწიფოს 
მხრიდან ფინანსური მხარდაჭერა და პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები. თითოეული 
მათგანის მიხედვით, მიუხედავად ბოლო წლებში აბსოლუტური ზრდისა, შეინიშნება 
მოთხოვნილებასთან შედარებით რესურსების დეფიციტი და განკარგვადი რესურსე-
ბის გამოყენების დაბალი ეფექტიანობა.

მოკლედ შევეხოთ თითოეულ მათგანს. 
საკმარისია ითქვას, რომ ბოლო 9 წლის მანძილზე საქართველოს კომერციულმა 

ბანკებმა ჯამურად რეზიდენტ იურიდიულ პირებზე გასცეს 89.8 მლრდ ლარის სესხები 
ეროვნულ და უცხოურ ვალუტაში საქმიანობის ყველა სახეობების მიხედვით. აქედან 
სოფლის მეურნეობაზე მოდიოდა მხოლოდ 1.7 მლრდ ლარის სესხები (1.9%). 

მართალია, ბოლო წლებში აშკარად იზრდება საკრედიტო რესურსების გამოყენე-
ბა ეკონომიკაში, უფრო მეტიც, ასევე საგრძნობია დროის გარკვეულ პერიოდში გაცე-
მული კრედიტების თანაფარდობის ზრდა იმავე პერიოდში შექმნილ მშპ-სთან და მასში 
აგრარული სექტორის წილზე, თუმცა ამ დარგის მდგომარეობა ამ ასპექტითაც საკმა-
ოდ მოკრძალებულია, რაზეც ქვემოთ მოყვანილი მე-3 გრაფიკი იძლევა წარმოდგენას.

2018 წლის ბოლოსათვის, საქართველოს იურიდიული და ფიზიკური პირების 
კომერციული ბანკებისადმი დავალიანების მთლიანი მოცულობა თითქმის 25.5 მლრდ 
ლარი იყო, საიდანაც აგრარულ სექტორზე მხოლოდ 0.4 მლრდ. ლარი (1.60%) მო-
დიოდა.

ფაქტობრივად, ერთეულ წარმოებულ დამატებულ ღირებულებაზე ქვეყნის აგრა-
რული სექტორი საბანკო სექტორისაგან ღებულობს 4-5-ჯერ ნაკლებ საკრედიტო 
რესურსს, ვიდრე ეკონომიკის დანარჩენი სექტორები. თუმცა იმ ჩამორჩენის ფონზე, 
რაშიც ამჟამად ქვეყნის აგრარული სექტორი იმყოფება, დარგს საშუალოზე ჯერადად 
მეტი რესურსი და მხარდაჭერა სჭირდება. 

აღნიშნულს ემატება ისიც, რომ საკრედიტო რესურსის ფასი საქართველოში, მი-
უხედავად იმისა, რომ 2010 წელთან შედარებით თითქმის 1/3-ით შემცირდა, ჯერაც 



45

საკმაოდ მაღალია და საშუალო ევროპულ მაჩვენებელს 2-ჯერ და მეტად აღემატება. 
საკრედიტო რესურსის სიძვირე და ეკონომიკური საქმიანობის მაღალრისკიანობა ის 
ფაქტორებია, რაც მნიშვნელოვნად ზღუდავს საქართველოს სოფლის მეურნეობაში 
საკრედიტო რესურსების უფრო მასშტაბურ გამოყენებას. 

ერთადერთი თვალშისაცემი წინგადადგმული ნაბიჯი აგრარული სექტორისათ-
ვის სესხების გაცემაში არის პროცესის მნიშვნელოვანი დედოლარიზაცია. – დღეი-
სათვის როგორც მთლიანად, ისე აგრარულ სექტორში გაცემული სესხების ნახევა-
რზე მეტი ეროვნულ ვალუტაში გაიცემა. ამასთან, 2010 წელთან შედარებით 2018 
წლისთვის ეროვნულ ვალუტაში აგრარულ სექტორზე გაცემული სესხების წილი 
თითქმის 2.3-ჯერ გაიზარდა (24.1%-დან 54.8%-მდე), მაშინ როდესაც ეროვნულ მე-
ურნეობაში ზრდა მხოლოდ 1.8-ჯერადი იყო (შესაბამისად, 2010 წლის 28.9%-დან 
2018 წლის 53.1%-მდე).

აღნიშნული პროცესის დინამიკა თვალსაჩინოდაა წარმოჩენილი მე-4 გრაფიკში.
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სახელმწიფო ბოლო წლებში აქტიურად ეხმარება სოფლის მეურნეობას. მარტო 
2013-2019 წლებში სოფლის მეურნეობის დარგში სახელმწიფო ასიგნებებმა ჯამურად 
4.56 მლრდ. ლარს გადააჭარბა. 2019 წლისთვის ამ დარგის წილი სახელმწიფო ბიუ-
ჯეტის მთლიან ასიგნებებში, ისევე, როგორც წინა წელს, 2.2%-ს მიაღწევს (ამ მხრივ 
პიკური მაჩვენებელი 2014 წელს იყო – 3.0%). ამასთან, ასიგნებების მოცულობა სო-
ფლის მეურნეობის სამინისტროზე რამდენადმე აღემატება დარგის დაფინანსების 
მასშტაბებს(იხ. გრაფიკი 5).
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სოფლის მეურნეობის წილი ეკონომიკის მთლიან გამოშვებაში რამდენადმე ჩამო-
რჩება ამ დარგის წილს ქვეყნის დამატებული ღირებულების ფორმირებაში (შესაბამი-
სად, 7.1% და 8.1%) – ძირითადად იმის გამო, რომ ცოცხალი შრომის მონაწილეობა 
აგრარულ სექტორში გაცილებით მაღალია ეკონომიკის სხვა დარგების ანალოგიურ 
მაჩვენებელთან შედარებით. 

ბოლო წლებში სახელმწიფოს აქტიური მონაწილეობით განხორციელდა სოფლის 
მეურნეობის მხარდაჭერის ისეთი პროექტების რეალიზაცია, როგორიცაა – „აწარმოე 
საქართველოში“, „დანერგე საქართველოში“, ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაციის 
პროგრამა, აგროწარმოების ხელშეწყობის პროგრამა, შეღავათიანი აგროკრედიტი 
და სხვ. სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 2013 წელიდან ახორციელებს შვიდ შე-
ღავათიან პროექტს, რომელთაგან ერთი უპროცენტო სასაქონლო კრედიტია მცირე 
ფერმერთათვის, ხუთი – დაბალპროცენტიანი აგროკრედიტი (საშუალო და მსხვილი 
ფერმერებისათვის საბრუნავი საშუალებების შეძენისათვის; სასოფლო-სამეურნეო 
საწარმოთათვის ძირითადი საშუალებებისა და ტექნოლოგიების დასაფინანსებლად; 
ყურძნის გადამამუშავებელი კომპანიებისათვის; ციტრუსების გადამამუშავებელი და 
ექსპორტიორი კომპანიებისათვის; თანმხვედრი გრანტით დაფინანსებული სოფლის 
მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი საწარმოებისათვის) და ერთი – შეღა-
ვათიანი აგროლიზინგი – არაუმეტეს 3%-ით.

სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ანგარიშის მიხედვით, 2013-2017 წლებში 
დარგში განხორციელდა 144.7 მლნ აშშ დოლარის ინვესტიცია, საიდანაც 77.6 მლნ. 
– ბენეფიციარის მიერ გაწეული ინვესტიციებია, 60.4 მლნ აშშ დოლარი – შეღავათი-
ანი აგროკრედიტით მიღებული დაფინანსება და 6.7 მლნ აშშ დოლარი – გრანტი [3; 
გვ.26].

„სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის“ დასაფინანსებელი პროექტების შერჩე-
ვა მოსახლეობის მიერ ხდება. ამ პროგრამით, მუნიციპალიტეტებში 5 ათასიდან 10 
ათას ლარამდე ღირებულების მცირე ინფრასტრუქტურული პროექტები ფინანსდება. 
პროგრამა რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის ქვეკომპონენტია 
და მიზნად ისახავს ისეთი პროექტების დაფინანსებას, როგორიცაა სასმელი წყლის 
და სარწყავი სისტემების, სანიაღვრე არხების მოწესრიგება, ნაპირსამაგრი სამუშა-
ოები, გზების და ხიდების მოწესრიგება, გარეგანათების, სკოლების მიმდებარე ტე-
რიტორიის, კულტურის ობიექტების, სპორტულ ინფრასტრუქტურის, მოედნებსა და 
სკვერების მოწყობა და სხვ. მისი მოცულობა 20 მლნ ლარია. 

სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მონაცემებით, 2013-2017 წლებში შეღავათი-
ანი აგროკრედიტის, აწარმოე საქართველოში – აგრო ნაწილი, შემნახველი და გადა-
მამუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტების ფარგლებში დაფინანს-
და და ამოქმედდა 166 ახალი საწარმო (აქედან, 29 ახალი საწარმო შემნახველი და 
გადამამუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტის ფარგლებში), ხოლო 
გაფართოვდა/გადაიარაღდა 845 არსებული საწარმო. სააგენტოს მიერ განხორციე-
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ლებულმა თანადაფინანსებამ შეადგინა 60 მლნ ლარი ახალ საწარმოების დაფინან-
სების ნაწილში. დაფინანსებული და ამოქმედებული ახალი საწარმოების მიერ ბიუ-
ჯეტში გადახდილმა გადასახადებმა (2013-2017წწ.) შეადგინა 168 მლნ ლარი, ხოლო 
გაფართოებული საწარმოების მიერ – 200 მლნ ლარი [3; გვ.30].

გაღებული სახსრები უკვე იძლევა ეკონომიკურ სარგებელს. კერძოდ, ახლად 
ამოქმედებული საწარმოების მიერ გადახდილი გადასახადების თანაფარდობამ ზე-
მოხსენებულ დაფინანსებასთან თუ 2015 წელს მხოლოდ 31.5 პროცენტი შეადგინა, 
2016 წელს – 44.8%, ხოლო 2017 წელს – უკვე 68.7 % [3;გვ.31].

ამასთან, აგრარული სექტორის სახელმწიფო დაფინანსება, მიუხედავად ბოლო 
წლებში თვალსაჩინო ზრდისა, მაინც საგრძნობლად ჩამორჩება ამ მხრივ მოწინავე 
ქვეყნებს. კერძოდ, ქვეყნის მშპ-თან მიმართებით სახელმწიფო ასიგნებების მოცულო-
ბა 0.55%-ს არ აღემატება, მაშინ როდესაც აშშ-ში იგი 1%-ია, ევროკავშირში – 1.3%, 
იაპონიაში – 1.4%. მოსახლეობის ერთ სულზე აღნიშნული სახსრები შეადგენს: საქა-
რთველოში – 21$, აშშ-ში – 143$, ევროკავშირში – 208$, იაპონიაში – 375$. 

თუ პრობლემას სხვა კუთხითაც, კერძოდ, აგრარულ სექტორში შექმნილი მშპ-ის 
ზრდისა და ამ სექტორზე სახელმწიფო ასიგნებების დინამიკის მიხედვითაც შევხედა-
ვთ, არასახარბიელო სურათს -სახელმწიფო ასიგნებების ზრდის ეკონომიკის ზრდა-
სთან შედარებით ჯერად უპირატესობას დავინახავთ. კერძოდ, 2010 წლის შემდეგ სო-
ფლის მეურნეობის სამინისტროს დაფინანსება გაიზარდა თითქმის 9-ჯერ, მთლიანად 
სოფლის მეურნეობის დარგის დაფინანსება – - 5.8-ჯერ, ხოლო დარგის პროდუქციამ 
ამ პერიოდში მხოლოდ 85.4%-ით მოიმატა (ისიც, მიმდინარე ფასებში). 
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2010 წელთან შედარებით სოფლის მეურნეობაში შექმნილი პროდუქციის ზრდა 
2018 წლისთვის მხოლოდ 16.5%ით (მუდმივ ფასებში), ან თუნდაც 85.4%ით (მიმდი-
ნარე ფასებით) სავსებით არადამაკმაყოფილებელია, მით უფრო, რომ მთლიანად სა-
ქართველოს ეკონომიკა ამ პერიოდში რეალურად გაიზარდა 36.8%-ით, ხოლო მიმდი-
ნარე ფასებით – 2-ჯერ და მეტად (მთელი ეკონომიკა, სოფლის მეურნეობის დარგის 
გარეშე, შესაბამისად, 45.7%-ით და 134.5%-ით). 

საბიუჯეტო დაფინანსების გარდა, აგროსასურსათო სექტორის განვითარებაში 
გარკვეულ როლს ასრულებს საპარტნიორო ფონდიც, რომელიც კაპიტალის 50%-ით 
აფინანსებს სოფლის მეურნეობის სექტორში წარმოდგენილ იმ პროექტებს, რომელთა 
საინვესტიციო მოცულობაც 5 მლნ. ლარს აღემატება. თუმცა, პროექტების სიმცირისა 
და სახსრების შედარებით მოკრძალებული ჯამური სიდიდის გამო, მისი გავლენა საქა-
რთველოს აგრარული სექტორის განვითარებაზე ჯერჯერობით უმნიშვნელოა.

ქვეყნის შიდა რესურსების გამოყენებისა და მხარდაჭერის გარდა, დარგის განვი-
თარებაში მნიშვნელოვანი როლის შესრულება შეუძლია აგრეთვე პირდაპირ უცხოურ 
ინვესტიციებს. 

სამწუხაროდ, სოფლის მეურნეობის წილი საქართველოში განხორციელებულ 
პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებში უაღრესად დაბალია. ბოლო ათწლეულში უცხო-
ური ინვესტიციების საშუალოწლიურმა მოცულობამ ქვეყნის აგრარულ სექტორში 
მხოლოდ დაახლოებით 30 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც ტექნიკურად, ტექნოლო-
გიურად და ორგანიზაციულად ჩამორჩენილი დარგის განვითარებისათვის აბსოლუ-
ტურად არადამაკმაყოფილებელია. ამ ხნის მანძილზე პირდაპირი უცხოური ინვესტი-
ციებიდან აგრარულ სექტორში განხორციელებული დაბანდებების წილი არასდროს 
ყოფილა 1.58%-ზე მეტი (2012 წ.), ცალკეულ წლებში კი იგი 0.5%-იც კი იყო, ანუ 
ამ ასპექტით ჩამორჩენა ეროვნულ ეკონომიკაში დარგის წვლილთან დაახლოებით 
6-16-ჯერადი იყო. 

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ფორმატში უნდა განვიხილოთ ის მიზნო-
ბრივი დაფინანსებაც, რასაც საერთაშორისო ინსტიტუტები გამოუყოფენ საქართვე-
ლოს. ამათგან აღსანიშნავია ევროკავშირის სამოქმედო გეგმა, რომელიც მოიცავს 
„ENPARD საქართველოს“ პროგრამას (52 მლნ. ევრო). ეს პროგრამა ხელს შეუწყობს 
სოფლის მეურნეობის განვითარების ეროვნული სტრატეგიის განხორციელებას, 
მცირე ფერმერთა ასოციაციის განმტკიცებას და ქვეყანაში სურსათის უვნებლობის 
სისტემის გაუმჯობესებას.

აგროდაზღვევის მასშტაბები

სოფლის მეურნეობის, მთლიანად აგრარული სექტორის მდგრადი განვითარები-
სათვის ისეთ უმნიშვნელოვანეს კომპონენტთან მიმართებით როგორიცაა – დაზღვე-
ვა, ამ მხრივ მდგომარეობა საკმაოდ არასახარბიელოა. მართალია, საქართველოში 
თანდათანობით ფეხს იკიდებს კერძო სადაზღვევო კომპანიების მიერ დაზღვევის ისე-
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თი სახეობები, როგორიცაა მარცვლეულის (ხორბლის, ქერის, სიმინდის), ხილის (ვა-
შლის, ატამის), ციტრუსების (მანდარინის), ვაზის მოსავლის, აგრეთვე კარტოფილის, 
მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვისა და თხილის ნარგავების დაზღვევა. მაგრამ აგრო-
დაზღვევის 9/10-ზე მეტი ჯერჯერობით მაინც სახელმწიფო სუბსიდირებაზე მოდის, 
რაც არა მარტო არაა პრობლემის გადაჭრის საუკეთესო ვარიანტი, არამედ აფიქ-
სირებს იმ მდგომარეობას, რომ სადაზღვევო ინსტიტუტი საქართველოში შედარებით 
ნაკლებადაა განვითარებული1. აგრარული სექტორი, ზოგადად, მაღალრისკიანია, 
რის გამოც ბოლო დრომდე სადაზღვევო პრემია, ფაქტობრივად, ვერ ფარავდა ასა-
ნაზღაურებელ ხარჯებს. საქართველოში მთლიან მოზიდულ სადაზღვევო პრემიაში 
აგროდაზღვევის წილი 2-ჯერ და მეტად ჩამორჩება აგრარული სექტორის წილს ქვე-
ყნის მშპ-ის ფორმირებაში (შესაბამისად, 4% და 8.1%) მაშინ, როდესაც, მაგალითად, 
აშშ-ში აბსოლუტურად განსხვავებულ მდგომარეობასთან გვაქვს საქმე – იქ სადა-
ზღვევო პრემიის მოცულობაში აგროდაზღვევის წილი თითქმის 6-ჯერ აღემატება 
დარგის წილს ქვეყნის მშპ-ში (შესაბამისად, 6.5% და 1.1%). ყოველივე ეს აგრარული 
სექტორის, როგორც საქართველოს ეკონომიკის ყველაზე სუსტ რგოლად ყოფნის კი-
დევ ერთი თვალსაჩინო ინდიკატორია. 

დასკვნის მაგიერ

ამრიგად, საქართველოს სოფლის მეურნეობის თანამედროვე მდგომარეობის 
ცალსახა და ერთმნიშვნელოვან შეფასება შეუძლებელია. ერთი მხრივ, ადგილი აქვს 
სახელმწიფოსა და ინვესტორების მხრიდან დაინტერესების ზრდას. ბოლო წლებში სა-
გრძნობლად იმატა დარგში განხორციელებულმა სახელმწიფო და კერძო ფინანსურმა 
ინექციებმა, ამ სფეროში საქმიანობის, წარმოებული პროდუქციისა და სავარგულების 
სულ უფრო მზარდი ნაწილი მოექცა სადაზღვევო ქოლგის ქვეშ.

მეორე მხრივ, აგრარული სექტორი კვლავ რჩება საქართველოს ეკონომიკის 
უსუსტეს რგოლად. შრომის დაბალი მწარმოებლურობა და აღრიცხვიანობის დღემდე 
მოქმედი მეთოდიკა ამ დარგს მექანიკურად აკუთვნებს გაცილებით მეტ „დასაქმე-
ბულს“, ვიდრე ეკონომიკის წარმოების ლოგიკითა და დამატებული ღირებულების 

1 საქართველოში სადაზღვევო პრემიის თანაფარდობამ ქვეყნის მშპ-სთან 2017 წელს 
შეადგინა მხოლოდ 1.2 პროცენტი. - სადაზღვევო პრემიის თანაფარდობით მშპ-სთან 
საქართველო საშუალო მსოფლიო დონეს 5-ჯერ ჩამორჩება (შესაბამისად, 1.2% და 
6.13%), მაშინ როდესაც ეკონომიკური განვითარების დონით საქართველო საშუალო 
მსოფლიო მაჩვენებელს მხოლოდ 2-ჯერ ჩამორჩება. შედარებისათვის: სადაზღვევო 
პრემიის თანაფარდობა ქვეყნის მშპ-სთან შეადგენს (2017 წ. მდგომარეობით): ტაივანი 
- 21.3%, სამხრეთი აფრიკის რესპუბლიკა -13.8%, ფინეთი - 10.7%, ნიდერლანდები - 
9.6%, საფრანგეთი - 9.0%, აშშ - 7.1% [7; გვ.46].
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ფაქტობრივი მოცულობით შეიძლება არსებობდეს. ამ დარგის ჩამორჩენაზე მეტყვე-
ლებს ის ფაქტიც, რომ საქართველოს აგროსასურსათო პროდუქციის ექსპორტ-იმპო-
რტში ქრონიკულად მრავალმილიონიანი დეფიციტი აქვს. 

დარგის ჩამორჩენის ერთერთი განმსაზღვრელი ფაქტორი მისი ფინანსური რე-
სურსებით არასათანადო უზრუნველყოფაა, რაც ვლინდება იმაში, რომ დარგის წილი 
საკრედიტო დაწესებულებებისაგან აღებულ კრედიტებსა და უცხოურ ინვესტიციებში 
გაცილებით დაბალია, ვიდრე წილი საქართველოს ეკონომიკაში. საკრედიტო რესურ-
სის სიძვირე და ეკონომიკური საქმიანობის მაღალრისკიანობა ის ფაქტორებია, რომ-
ლებიც მნიშვნელოვნად ზღუდავენ საქართველოს სოფლის მეურნეობაში საკრედიტო 
რესურსების უფრო მასშტაბურ გამოყენებას და ინვესტიციების მოზიდვას. აგრარუ-
ლი სექტორის დინამიური განვითარების გზა ცოცხალი შრომის წილის თანდათანო-
ბით შემცირებასა და ფინანსური რესურსებით მზარდ უზრუნველყოფაზე გადის. აღ-
ნიშნული დარგისათვის განკუთვნილი ფინანსური რესურსების გამოყენებისას განსა-
კუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს ამ სფეროში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის 
ამაღლებას, გადამზადებას, სწავლებას, მათთვის აგრარულ მეცნიერებაში, ტექნო-
ლოგიებში, წარმოების ორგანიზაციასა და მართვაში ბოლო ათწლეულებში დაგრო-
ვილი ცოდნის, გამოცდილების გადაცემას, რომლის გარეშე შეუძლებელი იქნება და-
რგში შრომის მწარმოებლურობის ამაღლება და აღნიშნული სექტორიდან შრომითი 
რესურსების გამოთავისუფლება ეროვნული ეკონომიკის სხვა, დინამიურად მზარდ 
და პერსპექტიულ დარგებში ჩასართავად. 
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Paper covers modern state of agriculture industry of Georgia, scale and sources of 
funding. Local prac ces are compared with other sectors of na onal economy and similar 
indicators of leading countries of the world.

Agriculture in Georgia is one of the weakest points of the na onal economy. Irrespec ve 
of the fact that it employs over 40 percent of the total number of people employed in the 
na onal economy, its share of Gross Domes c Product (GDP) is way below and has not 
exceeded 8-9 percent in recent years.

Share of agriculture in the output of the na onal economy is a mere 7.1 percent. Its 
share in the turnover of the business sector is only 0.6 percent, while 1.2 percent of its 
output. Labour produc vity of agriculture in Georgia is 8.6 mes less than in other sectors 
of the economy.

More vivid is the slowdown in contrast with leading countries of the world. For instance, 
22 mes less output is made per employed person in Georgia compared to the European 
Union (EU).

Low level of labour effec veness, income and ul mate welfare in reference with 
other sectors of the economy is predominantly caused by the weaknesses in the material-
technical base of the sector, poor provision of equipment and cri cally low level of modern 
technologies and scien fic achievements. Current labour produc vity in the agriculture 
sector of Georgia is at 38-40 percent of what existed back in 1980’s.
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Low labour produc vity in the agriculture sector of Georgia is reflected in need to 
import growing volumes of food and agriculture products. Average annual nega ve balance 
between the export and import of food and agriculture products in 2011-2018 amounted 
462.4 MLN GEL.

Agriculture is lagging behind in Georgia due to the lack of finance, among other key 
factors. This reason may be further broken down by its own components. These are the 
poten ally credit resources (to be drawn from commercial banks), financial support to be 
provided by the state and FDI. Irrespec ve of recent increase in absolute numbers, each of 
them falls below the level required resources and poor effec veness of disposable income 
u liza on.

Only in recent 9 years commercial banks of Georgia has collec vely issued 89.8 BLN GEL 
in loans to resident legal en es in na onal and foreign currencies for all types of ac vi es. 
Out of the quoted amount, only 1.7 BLN GEL (1.9 percent) was aimed for agriculture. By 
the end of 2018 total amount of exposure of legal and physical en es of Georgia towards 
commercial banks was almost 25.5 BLN GEL, out of which 0.4 BLN GEL (1.60 percent) was 
owned in the agriculture sector.

High cost of credit resources and risky nature of the economic ac vity are among 
the factors leading to the significant restric on of a wide use of credit resources in the 
agriculture sector of Georgia.

State has been ac vely suppor ng the agriculture sector of the country. In 2013-2019 
State Budget alloca ons to this par cular sector of the economy exceeded 4.56 BLN GEL. 
In 2019 earmarking from the State Budget of Georgia will reach 2.2 percent, similar to the 
previous year.

State engagement in recent years has been witnessed in such suppor ve projects of 
agriculture, as Produce in Georgia, Plant in Georgia, Tea Planta on Rehabilita on Program, 
Agriculture Produc on Facilita on Program, Concessional Agriculture Lending and others. 
Ministry of Agriculture of Georgia has been implemen ng seven concessional projects since 
2013, out of which one is an interest-free in kind commodity lending for small-hold farmers, 
while the other five – low interest-bearing agriculture loans (for medium to large farmers for 
working capital, fixed assets and technologies required in the agriculture produc on; grape 
processing and expor ng companies; supplemented with grant financing for agriculture 
processing plants) and one – concessional leasing for agriculture.

In line with a Report released by the Ministry of Agriculture of Georgia, investments 
in the volume of 144.7 MLN USD have been made in 2013-2017, out of which 77.6 MLN 
USD were made by beneficiaries, 60.4 MLN USD – funding obtained through concessional 
agriculture lending and 6.7 MLN USD – grant financing.

In addi on, state funding of agriculture sector s ll makes Georgia to lag behind the 
leading countries of the world. Namely, it does not exceed 0.55 percent of GDP in Georgia, 
while it is 1 percent in USA, 1.3 percent – in EU and 1.4 percent – in Japan. These indicators 
viewed as per capita values produces the following numbers: 21 USD in Georgia, 143 USD in 
USA, 208 USD in EU and 375 USD in Japan. 
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Share of FDI in the agriculture sector of Georgia is extremely low. Average annual 
volume of FDI to the agriculture sector of the country in recent dozen of years has amounted 
only about 30 MLN USD, which is absolutely insufficient for the development of technically, 
technologically and organiza on-wise retarded sector.

As for the insurance of agriculture as the most important component of sustainable 
development of the sector, it is further more unfavourable. For instance, private insurance 
companies are gradually entering the market in Georgia with such offerings as crop insurance 
(grain, wheat and corn), fruit insurance (apple, pear) and citrus insurance (tangerine), 
vine care, along with potato, ca le and hazelnut planta on insurance. However, 9/10 of 
agriculture insurance is s ll falling within the category of state subsidy, which is not the 
best solu on to the dilemma. Insurance premium in Georgia in reference with GDP of the 
country amounted only 1.2 percent in 2017. With this indicator Georgia falls behind the 
average interna onal level by 5 mes (respec vely 1.2 and 6.13 percent), while Georgia lags 
behind them by only 2 mes in terms of its economic development.

Overall, if we look at the funding of agriculture by all types of sources, we will find out 
that only about 2/5 falls within the State Budget alloca ons; half of the required resources 
is mobilized from commercial bank loans as a rule and 1/10 – through FDI.

As of now, each GEL spent in agriculture sector of Georgia gets a 6 GEL return with 
value added and about 9 GEL in terms of total produc on. Dynamic path of development 
in the agriculture sector of Georgia lays through reduced ra o of human labour force and 
increased funding. 

Keywords: Agriculture; Finance; Lending; Foreign Direct Investment (FDI).
JEL Codes: Q10, Q12, Q14, Q18
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The ar  cle discusses the essence, the history of the emergence of electronic 
money – cryptocurrency, the necessity, the causes and the current state of its use; 
there is analyzed future blockchain technology as system of informa  on protec  on, 
storage and transac  on accelera  on which was created at the beginning of the cur-
rent century. There are given the author’s views about the suppor  ng infrastructure 
(methods and means of mining and earning of cryptocurrency, cryptocurrency ex-
change centers, ATMs, exchanges, etc.) for recogni  on of cryptocurrency as a possi-
ble means of payment in prospect, about the state of legal regula  on of cryptocur-
rency worldwide, the views of experts and well-known persons of this fi eld and the 
well-known personali  es and the proper conclusions are made.

Keywords: Electronic money, cryptocurrency, cryptocurrency mining in Geor-
gia, methods of cryptocurrency mining, methods of earning of cryptocurrency, ex-
changes, cryptocurrency – a medium of exchange.

JEL Codes: E42, E51, F31

The issue concerning the origin and circula on of the cryptocurrency, as an electronic 
money, is one of the most topical problems of the modern economic science. Despite the 
fact that in recent period more or less serious a en on was a ached to the study of the 
present problem, it is s ll a hidden mystery and requires proper a en on and study. 

The essence and signifi cance of electronic money

Electronic money is the type of virtual money. It is currently used mainly in the Inter-
net network, through which any kind of payment can be made, but its existence is possible 
without internet access [1].

Following from the proper es of electronic money (high speed of transac on, less 
costs of storage and transac on, anonymity, protec on, the possibility of transferring to 
another person, etc), its use accelerates and expands the process of commodity circula on 
and thus reduces the costs of trade with goods. [2]

Electronic money performs almost all the func ons of ordinary money. It is recorded on 
the magne c carriers of informa on as electronic impulses. The electronic money system 
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reduces the amount of me for money recoun ng and automa cally gives no fica on of 
completed transac ons and remaining balance.

In 2018, electronic money turned 100 years old a er its introduc on into circula on. 
From the beginning, everything started with the US Reserve Bank when in 1918 for the first 

me it sent money through the telegraph [3].
David Chaum, the Doctor of Informa cs and Management at the University of Cali-

fornia, was the first who issued electronic money called eCash in the company DigiCash 
founded by him in 1994 [4]. 

Blockchain technology

The modern variety of electronic money is a cryptocurrency that is derived from the 
basis of blockchain technology. Although it has been 10 years since its origin, it is s ll un-
known for the most part of the world’s popula on. Most of cryptocurrencies are built on 
blockchain technology. It’s a technology of the future and will significantly change the lives 
of the world community. Blockchain technology was created to safeguard informa on, 
speed up transac ons and to abolish intermediate links (banks, notaries, various payment 
systems, etc.). Today, it is not managed by one of the central organs or private structures of 
the world, and therefore operates decentralized. The informa on is stored in the form of 
blocks, one a er another. Un l the previous block is not closed, the next block will not be 
opened. It is characterized by high level of informa on protec on. During transac ons the 
data about the transac on gets on every computer involved in the cryptocurrency network, 
i.e. there is copying of blockchain on every computer connected to the network. Transac-

on will be deemed to be performed only when it is checked by all users involved in the 
network. Such a system enables to ignore mediators, which ul mately leads to accelera ng 
the exchange of data between clients. Also, in this case it is impossible to steal or change 
the informa on from the block, since it would be necessary to break all the computers in-
volved in the cryptocurrency network to change the informa on recorded in them, that is 
prac cally unachievable, because the system automa cally iden fies the a empts to fraud 
or steal data, as a result of the use of cryptographic encryp on and hashing algorithms in 
blockchain technology.

Hashing is to convert any volume of informa on into a hash, i.e. the same hash-coded 
image, which is a short typical string of symbols that is obtained as a result of the specific 
transforma on of the original informa on [5].

The unique signature for the block is automa cally created on the basis of genera on 
of random numbers in the process of cryptocurrency mining, i.e. in the mining and hashing 
process, which automa cally spreads to all the computers involved in the blockchain net-
work. A er fulfilling all the condi ons, provided by blockchain technology, this block will be 
added to the previous block.
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The blockchain system is difficult. At the same me, it is open and anonymous. Custom-
ers are assigned a special personal code for carrying out transac on, which allows them to 
enter the system and perform transac ons. Iden fica on and authen ca on of individuals 
who are behind these codes are not possible at present.

The blockchain system is also open in a wider understanding, since any user can ob-
serve the system development and get acquainted with the archive of transac ons. User’s 
informa on is protected from unauthorized access. In case of transac ons through a block-
chain, the payment of commission fee to the third person is not made, the amount of which 
frequently is quite large, and in using the blockchain, such taxes are reduced accordingly, 
which makes transac ons and deals effec ve.

The blockchain technology can be compared to an accoun ng book containing all trans-
ac ons. Its separate pages are blocks of blockchain (book pages) [6]. In these blocks there 
are recorded financial transac ons that are related to each other through the hash-codes.

The noted process is the following: in each subsequent block’s tle there is wri en 
the previous block’s hash. It is impossible to remove any page from the accoun ng book 
because all the pages of the book are numbered and the book is cer fied by a stamp. It is 
also impossible to change any block, to remove or falsify the content, as this will result in the 
change of the content of all blocks of blockchain. All par cipants of the blockchain, in whose 
computers there is stored a copy of blockchain, will immediately find an a empt to make a 
change in the blockchain and will automa cally refuse to change.

The tle of the block contains the following informa on: the date and me of the block 
crea on; hash-code of the block tle; hash-code of all transac ons and those random num-
bers which are produced in the process of bitcoin mining.

The hash-code of the current block transac ons is wri en in the tle. The calcula on 
of the transac on code is made through the so-called Merle tree or binary hash tree. The 
calcula on is carried out in the following sequence: first hash-code of each transac on ex-
is ng in the block is calculated, then the hash-code of the sums of double transac ons. The 
calcula on of paired transac ons hash-codes con nues under this rule as long as the sum 
of all hash codes is not received that is carried out in the block, which will be recorded in the 
block as the total hash code of the transac ons. As long as the tree is binary, or calcula on 
is made in pairs, it is necessary to complete a pair of transac ons in each step. Therefore, if 
there is not an odd number of a hash in any step, in such case it is duplica ng [7].

Historically, such cashless transac on forms were used for the se lement of exchange 
rela ons as: barter exchange, banknotes, payment liabili es, credit cards, etc. One of the 
truly revolu onary phenomena in the process is electronic money. The process of electronic 
circula on is undergoing permanent development. An example of this is the appearance of 
electronic money in the cash-credit system, such as cryptocurrency. There are over 2000 
cryptocurrencies in the world today.
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Terms and Condi  ons of Full Emission of 21 Million Bitcoins

The primary and basic type of the cryptocurrency is a bitcoin. According to one of the 
most spread versions, bitcoins’ creator is Satoshi Nakamoto, who at the end of 2008 made 
a public statement about his own inven on and published the document confirming this, 
and from 2009 he launched a relevant system in his computer network. The emission of 
21 million bitcoins was provided for through the algorithm of this system. The emission of 
bitcoins described by algorithm will con nue un l the amount of received bitcoins becomes 
21 million [8].

The ques on is posed: why 21 million? 
In blockchain network the me to form new blocks for earning the bitcoins is limited. 

From the very beginning the system founders considered frequency of forming the new 
blocks and ed it to the me in such a form that one block earning needed 10 minutes, 
taking into considera on the progress of technologies. The more developed are capaci es 
required for earning the bitcoins, the more difficult becomes the algorithm for its earning, 
i.e. increase of computa onal capaci es in the network is compensated with increase of 
complexity in block receiving. 

At first, an award designated for receiving each block was 50 bitcoins. Considering 
scien fic-technical progress, a er receiving 210 000 blocks, i.e. once every four years, the 
award for receiving one new block is reduced twice. As we have men oned in the beginning, 
the award for one new block equaled 50 bitcoins. If we mul ply this sum (50 bitcoins) by 
the number of blocks received in four years (210 000), we’ll get 10, 5 million bitcoins. This 
amount of bitcoins was earned ll autumn of 2012. 

Within next four years (2012-2016), the award for each new block reduces and makes 
up 25 bitcoins; if we mul ply this sum (25 bitcoins) by the number of blocks received in four 
years (210 000), we’ll get 5, 25 mln bitcoins. In total, by 2016, 10, 5 + 5, 25 =15, 75 million 
bitcoins were emi ed.

Next 210 000 blocks will be received in 2016-2020. The award for receiving the new 
blocks in these years double reduced and will be 12, 5 bitcoins. This award acts ll summer 
2020. If we mul ply this sum (12, 5 bitcoins) by the amount of blocks received in four years 
(210 000), we’ll receive 2, 625 mln bitcoins. In total, by 2020, will be emi ed 10, 5 + 5, 25 + 
2, 625 = 18, 375 mln bitcoins.

Next 210 000 blocks will be received in 2020-2024. The award will be cut twice and will 
equal 6.25 bitcoins, etc. By the described algorithm emission of bitcoins will con nue ll the 
amount of received bitcoins becomes 21 million [9].

By April 22, 2018, there were received 17 million bitcoins [10]. The above-described 
technology has the relevant economic jus fica on. In 2009, when bitcoin was created, the 
total volume of all kinds of money circula ng worldwide, by calcula on in USD, was about 
$50 trillion [9]. If we divide this sum by 21 million, we’ll receive es mated price, which 
equals 2 million 381 thousand dollars. But such a payment unit is quite large and useless for 
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all the processes of circula on. Therefore, bitcoin has the smallest payment unit – satosh1 
which is a hundred millionth part of bitcoin.

If we divide 2 million 381 thousand dollars by 100 million, we’ll receive 2, 381 cents, 
which can already be considered to be a real payment unit, i.e. it is a real payment unit that 
can be used to buy the cheapest goods, e.g. in the Soviet Union the smallest units of money 
were kopeck, which was enough to buy one matchbox, to drink a glass of sparkling water 
from the machine. 

In present-day Georgia, the smallest unit of na onal currency is one tetri, with which a 
consumer, in fact, cannot buy any goods and, therefore, in reality it cannot fulfill any func-

on in the field of circula on. 
Despite a great risk of inves ng in the cryptocurrency, by today the process of invest-

ment in this field is not suspended. With this aim in view, for the businessmen, of great 
importance is size of the cryptocurrency capitaliza on, its rate at the exchange and its pop-
ularity.

At the beginning of 2017 the cryptocurrency capitaliza on made up $17.7 billion, and 
by December 29, 2017 - $592 billion [11]. These data point to great vola lity2 of the cryp-
tocurrency. 

General capitaliza on in cryptocurrency equals the amount received by mul plica on 
of the coins, emi ed by that me, by the cost of one coin. This indicator is some mes called 
“market capitaliza on”. At the beginning of 2019, capitaliza on of the most popular first 
ten cryptocurrencies [Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Litecoin (LTC), EOS (EOS), 
Bitcoin Cash (BCH), Stellar (XLM), TRON (TRX), Cardano (ADA), Monero (XMR)] in the general 
capitaliza on made up $110, 48 billion [12].

For recogni on of any currency as well as of cryptocurrency to be a means of payment, 
it is necessary the existence of proper means, methods required for its forma on and emis-
sion, and trust of the community members to it. 

Methods of Mining and Development of Cryptocurrency in Georgia

Methods of cryptocurrency obtaining, i. e. mining, are as follows: its mining by own 
computer, cloud technology, etc; and the methods of its earning are: crane3, bidding with 
cryptocurrency at the exchange, etc. [13]

Ini ally, mining of cryptocurrency by the own computer was done by means of vid-

1 Satosh, as it seems, is the name given to the men  oned unit in honor of Satoshi Nakamoto (the 
same Craig Wright_.

2 Vola  lity is a sta  s  cal indicator of change of costs.
3 Crane is a specialized adver  sement site, to enter which is free of charge, but requires men  on of 

the user’s   e-mail and cryptocurrency wallet. To make any adver  sement, a user receives bitcoin 
units, satoshes.
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eocards. To get virtual money by the men oned method, a computer and a videocard of 
special configura on are required. In addi on to this, quite a considerable sum is necessary 
to pay for the consumed electricity, etc [14].

Another means of cryptocurrency mining is cloud technology. Cloud mining is used for 
preserva on and reproduc on of the cryptocurrency assets, which is a new model of digital 
money emission. To get large profits the groups (pool1 minings) form it on the rent-holding 
devices without using their own accessories. In this case, all the problems, connected with 
hardware and so ware, are solved by a rent-holder. He presents a simplified mining of bit-
coins and altcoins2, exempts miners from the problems of expenses on electronic energy, 
arrangement of so ware on own devices and other problems as well.

To get the cryptocoins, services (companies) are used, which have the datacenters 
(farms). Cloud mining datacenters are located in Canada, Russia, Iceland and China.

Purchase of capaci es is done according to giga or terra hash. Cost of one hash de-
pends on change in currency rate.

Today, for cryptocurrency mining is formed a device named ASIC (Applica on Specific 
Intergrader Circuit – the integral scheme of special designa on), far more developed device 
than the videocards. It was made in China in 2016. One of its types is Antminer S9i, which 
can be used in home condi ons. It is energoefficient and for mining of virtual coins it uses 
SHA algorithm.3 The coefficient of efficiency of Antminer S9i model equals 93%, which is 
considered to be a good index for the devices of such type. 

There are also methods of cryptocurrency earning without investments. 
Cryptocurrency is so popular that many people wish its earning without investments 

and one of such methods is crane. 
Cranes were formed for currency earning. It is one of the simplest ways for currency 

mining.
Cryptocurrency earning is possible as a result of trade with any type of cryptocurrency 

at the exchange.

Factors Infl uencing Cryptocurrency Rate

Cryptocurrency capitaliza on is variable, which is affected by a number of factors. First 
of all, it is a ra on of supply and demand on cryptocurrency, on which, in its turn, act differ-
ent condi ons. One among them is an informa on background in the men oned sphere. 
Depending on what is a source of informa on and whether this informa on is posi ve or 
nega ve, the exchange rate of cryptocurrency strengthens or falls. Cryptocurrency exchange 
rate is influenced by its recogni on or nega on as a means of payment by the state. Germa-
ny and Japan recognized the cryptocurrency as a means of payment. As for Russia, Ukraine, 

1 Pool is a union of miners for the purpose of ge   ng the profi t.
2 Altcoin is an alterna  ve of cryptocurrency.
3 SHA (Secure Hash Algorithm) is a secure algorithm of hashing.
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Georgia and other countries, they have not recognized cryptocurrency as a means of pay-
ment yet. 

Appearance of cryptocurrency exchanges, exchange centers, ATMs [15], etc in different 
countries of the world, Georgia is also among them, posi vely influences cryptocurrency 
exchange rate. 

Cryptocurrency exchange rate was nega vely influenced by the statement, released by 
the People’s Bank of China, on prohibi on on the use of cryptocurrency within the country 
scale. Due to the men oned statement bitcoin exchange rate fell, respec vely, the exchange 
rates of other cryptocurrencies fell as well.

Regula  on of Cryptocurrency Mining, Development and Circula  on

In 2014, France, Iceland and Georgia started cryptocurrency mining, on the basis of 
their devices [16]. 

Georgia is on third place worldwide from the viewpoint of cryptocurrency mining a er 
China and the USA. 5% of the popula on of Georgia is involved in cryptocurrency mining 
and inves ng.

Two strong cryptocurrency datacenters are func oning in Tbilisi and Gori. Gldani data-
center Bi ury, presumably, possesses 16, 7 billion GEL.

With the purpose of recognizing the cryptocurrency as a means of payment, it is nec-
essary to regulate its mining, development and circula on according to separate states as 
well as within the world. 

Today there is no uniform legisla on in the world concerning the emission of electronic 
money. The EU legisla on allows only the credit organiza ons. In Hong Kong a license from 
a deposit company is required for emission of the electronic money. 

Circula on of the cryptocurrency is at present forbidden in many countries (Russia, 
China, England, South Korea, Singapore, Bolivia, Ecuador, Kyrgyzstan, etc) [17]. 

There are countries, however, in which the law permits the cryptocurrency emission 
and circula on (the USA, Canada, Australia, par ally EU, Japan, Germany, the Philippines, 
Czech Republic, Norway, Venezuela, Belorussia, Thailand, etc) [18]. 

In February 2018, Germany recognized bitcoin as a means of payment. 
Despite resistance of the Parliament, Venezuela emi ed the cryptocurrency –Petro. 

The men oned cryptocurrency was strengthened with oil. One Petro cost USD 60 [19]. 
There are countries, where on the contrary, the circula on of the cryptocurrency is 

not recognized, but is not forbidden either (Denmark, Finland, Great Britain, Georgia, etc). 
In a number of world countries use of cryptocurrency is neither prohibited, nor permit-

ted and it is not regulated by the state either [20]. 
In total, posi ve dynamic of cryptocurrency recogni on as a means of payment is also 

witnessed by the fact that by today, hundreds of decentralized cryptocurrency exchanges 
are formed and successfully func oning in the world. 
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Cryptocurrency exchange is an Internet-resource, which gives a possibility of electronic 
money buy/sell in the online regime. 

Cryptocurrency exchanges all over the world keep developing annually and their 
amount permanently increases. 

The exchange BINANCE opened in 2017; it is the first in the world by the volume of 
biddings. KUCOYN.com trades with more than 300 couples of cryptocurrencies. Anonymous 
bidding is also possible. Verifica on is not obligatory. The commission fees are low. Mone-
tary assets of the clients are reliably protected. By the volume of cryptocurrency biddings 
HUOBI is the third exchange in the world. It has five-year long experience. EXMO.com is 
Russian-speaking cryptoexchange. It possesses a high level of protec on. It is possible to 
withdraw the cryptocurrency in rubles (RR) and dollars (USD). It trades with the most pop-
ular cryptocurrency couples: BTC/RUB, BTC/USD, MASH/RUB, ETH/USD, etc. Commission 
fee is 0,2%on each deal. YOBIT.NET trades in rare cryptocurrencies, which are not at other 
exchanges. It is Russian-speaking and conducts biddings with a great amount of cryptocur-
rency couples. The trade volume is about 15 million dollars per day. The commission fee is 
low – 0,2%. It differs with a high level of security. HTTBTC.com exchange func ons in Great 
Britain. It was founded in 2015. The commission fee is low – 0, 1%. Fast registra on is pos-
sible. Naviga on on the site is easy. It has a high degree of the accounts1 security. LIVECON 
exchange has established its place in the CIS. It is a leader by the trade volume in BTC/RUB. 
It has Russian interface, a high level of protec on. Among ten cryptocurrencies also are: 
BITFYNEX, POLONEX and BITTREX [21].

Experts’ Opinions on Condi  on Exis  ng in Cryptocurrency Circula  on 
and Its Perspec  ves

Accurate predic on of changes at cryptocurrency market is not possible, which is wit-
nessed by vola lity of the rate of bitcoin and its alterna ve coin - altcoin at the cryptocur-
rency market in 2018.

Fluctua ons in the bitcoins rate could not be imagined by 2018. Respec vely, it was 
quite difficult to determine its rate by the following year. 

Proceeding from the men oned above, opinions of the experts on exis ng condi on 
in use of the cryptocurrency and perspec ves are divided into two. A part of experts are 
op mis c about the cryptocurrency, others are pessimis c. 

Sco  Galit, Director-General of Payoneer, one of the largest financial companies, is 
skep cal to the cryptocurrency. He considers that the central banks of the developed coun-
tries won’t allow spreading of the assets of a new type. Bitcoin won’t become the main 
currency of payment [22].

1  At registra  on on site, a consumer forms his account that is an accoun  ng record, which involves 
all the data about a personality; a consumer enters the account by lodging and parol.
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Warren Buffe , one of the most successful investors in the world, called bitcoin „prob-
ably rat poison squared“ [23], a real „bubble“. If we speak about the cryptocurrency, I can 
say for sure that this case will end badly. When this will happen and how, I don’t know, said 
Buffet [24].

Authorita ve portals Coinopsy and DeadCoins determined that 1 000 projects of the 
cryptocurrency “died” in 2018 [25].

Tradi onal financial world denies the new digital reality. Three famous influen al econ-
omists – Josepf Eugen S glitz, Nouriel Rubin and Kenneth Rogoff argue that the rate of 
bitcoins and other cryptocurrencies will quickly and painfully fall because the governments 
all over the world will toughen their posi on towards money laundering and efforts to avoid 
payment of taxes [26].

Here should be men oned interes ng analysis on the future of cryptocurrency made 
by Georgian scien st-economist, academician Vladimer Papava concerning considera ons 
of the world-famous researchers [27]. 

John McAfee, the founder of cyber-security and an virus so ware, considers that no 
one can stop the cryptocurrency – bitcoin. It will spread everywhere and therefore it should 
be supported by the en re world. He says that 100 years ago gold was used for payment. 
Only from the mid-XX century started tying of currency to dollar. Later a concept was in-
troduced, such as “floa ng” rate. Gold replaced commodity barter, paper money replaced 
gold. In the process of quick regula on of interstate trade, bitcoin can replace paper money 
and can be in the form of “cryptocurrency standard”. It is not necessary to be recognized it 
by the en re world, it’s enough several leader states should do this, to which will join other 
states depending on them. A er that, dollar will start equally with the use of bitcoin and, 
probably, other currencies with fixed rate.

John McAfee has long been op mis c to the cryptocurrency. Earlier he made a fantas-
c prognosis about the rate of cryptocurrency. He proved that by 2020 cost of one bitcoin 

will be 1 million USD. But proceeding from the situa on formed later, by December 2019 he 
supposed one bitcoin would cost 170 000 USD [28]. 

From this viewpoint special interest is caused by the following informa on. On May 17, 
2010, young programmer Laszlo Hanesh bought two pizzas at 10 000 bitcoins [29]. If he kept 
these bitcoins ll the end of 2017, he would have become an owner of 200 million dollars.

Sonny Singh, head of BitPay startup, considers that by the end of 2019 one bitcoin will 
cost 20 000 dollars. This will happen when large investors Fideit and Intercon nental will 
launch large investment projects in the men oned case [28].

Famous billionaire Mike Novogratz called the digital assets “people’s revolu on” [30]. 
Analyst Ronnie Maos considers that by 2019 bitcoin will become more expensive up 

to $28 000. He says - it’s a pity that 1% of pessimists in the world managed to frighten you 
and did not let you buy the bitcoins. This damages noble undertaking, which can eliminate 
the gap between the rich and the poor. I s ll remain with my prognosis according to which 
price of bitcoin by the end of 2019 will reach $28 000. People with bright mind are gathered 
around me and share my opinion [28].
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Academician Robert Merton men ons about perspec ve of the blockchain technology, 
which gives a possibility to get rid of bureaucra c mediators that will finally cause accelera-

on of transac ons and their cost reduc on [31].
For Valeri Vavilov, the founder of the company Bi ury, whose property according to the 

Forbes is 500-700 million dollars, blockchain technology is a compensa on of the Internet 
revolu on. In his words, technology is some “index of trust”. Today, entrepreneurs plan to 
use blockchain technology in such systems, as is healthcare, copyright, property registra-

on, educa on, elec ons, etc. Valeri Vavilov considers that blockchain is the industry of 
trillion dollars [32]. 

In the opinion of Chris ne Lagarde, managing-director of the Interna onal Monetary 
Fund (IMF), For now, virtual currencies such as Bitcoin pose li le or no challenge to the 
exis ng order of fiat currencies and central banks ... So I think it may not be wise to dismiss 
virtual currencies [33].

James Altusher, the manager and investor of the American Hedge Fund, considers that 
cryptocurrency can deprive the state of its monopoly right on money emission as the Inter-
net deprived the telephone industry of its monopoly right on communica on [34]. 

In his appearance on TV channel CNBC James Altusher stated that by 2020 the cost of 
one bitcoin would easily reach $ one million [35]. 

As the above-men oned considera ons show, opinions in regard to the system of cryp-
tocurrency circula on are divided into two, i.e. “cryptofans” and “cryptocri cs” [36].

In the perspec ve, the fate of cryptocurrency and blockchain will depend not only 
on the technological progress worldwide, but on the socio-economic situa on in separate 
countries and also on the level of interna onal rela ons, poli cal and legal barriers in the 
men oned sphere, etc.

As it is known, any person can make a cryptocurrency. That’s why the states have some 
fear in regard to its use, as they expect they will lose their monopoly on money emission and 
the right to exercise control over its circula on.

Conclusion

Thus, all the prerequisites have been already formed in the modern civilized world 
for the cryptocurrency as the product of development of the exchange process, and for its 
introduc on: cryptocurrency exchanges, cryptocurrency exchange points, cryptocurrency 
ATMs, etc. As the facts show in the perspec ve the cryptocurrency may be recognized as a 
free payment means in a number of highly developed countries or in the en re world, which 
will cause grand changes in the process of socio-economic development of the mankind. 

At the ini al stage, the process will, surely, face many problems, but over me it will 
gradually become more refined and will improve to a certain extent generally, by division 
and exchange, the process of rela on regula on both in separate countries and worldwide 
and thereby will facilitate further advancement and development of the world economy.
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კრიპტოვალუტა – მომავლის საგადამხდელო საშუალება

დემურ სიჭინავა
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი
demur.sitchinava@tsu.ge

სტატიაში განხილულია ელექტრონული ფულის ნაირსახეობის – კრიპტო-
ვალუტის არსი, აღმოცენების ისტორია, აუცილებლობა, მიზეზები და გამოყე-
ნების არსებული მდგომარეობა, გაანალიზებულია მიმდინარე საუკუნის დასა-
წყისში შექმნილი ინფორმაციის დაცვის, შენახვის და ტრანზაქციის დაჩქარების 
პერსპექტიული ბლოკჩეინტექნოლოგია, მოცემულია ავტორის მოსაზრებები 
პერსპექტივაში კრიპტოვალუტის შესაძლო საგადამხდელო საშუალებად აღი-
არების ხელშემწყობი ინფრასტრუქტურის (ბიტკოინის მოპოვებისა და გამო-
მუშავების მეთოდებისა და საშუალებების, კრიპტოვალუტის გადამცვლელი 
ცენტრების, ბანკომატების, ბირჟებისა და სხვ.), მსოფლიოში კრიპტოვალუტის 
სამართლებრივი რეგულირების მდგომარეობის, აღნიშნული სფეროს ექსპერტე-
ბისა და ცნობილი პიროვნებების შეხედულებების შესახებ და გაკეთებულია სა-
თანადო დასკვნები. 

საკვანძო სიტყვები: ელექტრონული ფული; კრიპტოვალუტა; საქართვე-
ლოში კრიპტოვალუტის მოპოვება; კრიპტოვალუტის მოპოვების მეთოდები; 
კრიპტოვალუტის გამომუშავების მეთოდები; ბირჟები; კრიპტოვალუტა – საგა-
დამხდელო საშუალება.

კრიპტოვალუტის, როგორც ელექტრონული ფულის წარმოშობისა და მიმოქ-
ცევის საკითხები თანამედროვე ეკონომიკური მეცნიერების ერთ-ერთი აქტუალური 
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პრობლემაა. მიუხედავად იმისა, რომ აღნიშნული პრობლემის შესწავლას ბოლო პე-
რიოდში მეცნიერებაში მეტ-ნაკლებად სერიოზული ყურადღება მიექცა, იგი ჯერაც 
მთელი რიგი საიდუმლოებებითა მოცული და სათანადო ყურადღებასა და შესწავლას 
მოითხოვს.

ელექტრონული ფული ვირტუალური ფულის სახეობაა. იგი ასრულებს ჩვეულებ-
რივი ფულის თითქმის ყველა ფუნქციას. 2018 წელს ელექტრონულ ფულს შეუსრუ-
ლდა მიმოქცევაში გამოჩენიდან 100 წელი. აშშ-ს სარეზერვო ბანკმა 1918 წელს პირ-
ველად გადააგზავნა ფული ტელეგრაფის საშუალებით. 

ელექტრონული ფულის თანამედროვე ნაირსახეობაა კრიპტოვალუტა, რო-
მე¬ლიც აღმოცენებულია ბლოკჩეინტექნოლოგიის საფუძველზე. კრიპტოვალუტის 
უმეტესობა აგებულია აღნიშნულ ტექნოლოგიაზე. იგი შეიქმნა ინფორმაციის უსა-
ფრთხოდ შენახვის, ტრანზაქციების დაჩქარების და შუამავალი რგოლების (ბანკები, 
ნოტარიუსები, სხვადასხვა საგადამხდელო სისტემა და ა. შ.) გასაუქმებლად. დღეი-
სათვის მისი მართვა არ ხდება მსოფლიოს რომელიმე ერთი ცენტრალური ორგანოს 
ან კერძო სტრუქტურის მიერ და, ამდენად, ფუნქციონირებს დეცენტრალიზებულად.

კრიპტოვალუტის უპირველესი და ძირითადი სახეობაა ბიტკოინი. ერთ-ერთი 
ყველაზე გავრცელე¬ბული ვერსიის მიხედვით, ბიტკოინის შემქმნელია სატოში ნაკა-
მოტო, რომელმაც 2008 წლის მიწურულს საჯაროდ განაცხადა საკუთარი გამოგონე-
ბის შესახებ და გამოაქვეყნა ამის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ხოლო 2009 წლის 
3 იანვრიდან კომპიუტერულ ქსელში ჩაუშვა შესაბამისი სისტემა, რომლის ალგორი-
თმით გათვალისწინებული იყო 21 მლნ ბიტკოინის ემისია. აღწერილი ალგორითმით 
ბიტკოინების ემისია გაგრძელდება მანამ, სანამ მოპოვებული ბიტკოინების რაოდე-
ნობა არ გახდება 21 მლნ. 

ბიტკოინს გააჩნია უმცირესი საგადამხდელო ერთეული – სატოში, რომელიც 
ბიტკოინის ასმემილიონედი ნაწილია. სახელწოდება სატოში, როგორც ჩანს, აღნიშ-
ნულ ერთეულს დაერქვა სატოში ნაკამოტოს (იგივე კრეიგ რაიტის) სახელის პატივ-
საცემად. 

მიუხედავად კრიპტოვალუტაში ინვესტირების დიდი რისკისა, დღეისათვის მსო-
ფლიოში ინვესტირება აღნიშნულ სფეროში მაინც არ წყდება. 2017 წლის დასაწყისში 
კრიპტოვალუტის კაპიტალიზაციამ შეადგინა $17.7 მლრდ, ხოლო 2017 წლის 29 დე-
კემბრისთვის – $592 მლრდ. ეს მონაცემები მიუთითებს კრიპტოვალუტის დიდ ვალა-
ნტილობაზე.

კრიპტოვალუტაში საერთო კაპიტალიზაცია უდრის მოცემული მომენტისთვის 
გამოშვებული მონეტების რაოდენობის ნამრავლს ერთი მონეტის ღირებულებაზე. ამ 
მაჩვენებელს ზოგჯერ „საბაზრო კაპიტალიზაციასაც“ უწოდებენ. 2019 წლის დასა-
წყისში კრიპტოვალუტების ყველაზე პოპულარული პირველი ათეულის კაპიტალიზა-
ციამ კრიპტოვალუტების საერთო კაპიტალიზაციაში შეადგინა – $111,75 მლრდ, რაც 
85,4%-ის ტოლია.
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როგორც ნებისმიერი ვალუტის, ასევე კრიპტოვალუტის საგადამხდელო საშუა-
ლებად აღიარებისთვის აუცილებელია მისი შექმნისა და ემისიისათვის საჭირო მეთო-
დების დამუშავება და, რაც მთავარია, მის მიმართ საზოგადოების წევრთა სათანადო 
ნდობის ჩამოყალიბება.

კრიპტოვალუტის მოპოვების, ანუ მაინინგის მეთოდებია: მისი მოპოვება საკუ-
თარ კომპიუტერზე, ღრუბლოვანი ტექნოლოგია და სხვ., ხოლო მისი გამო¬მუშავების 
მეთოდებია: კრანი, ბირჟაზე კრიპტოვალუტით ვაჭრობა და სხვ.

კრიპტოვალუტის კაპიტალიზაცია ცვალებადობას განიცდის, რაზეც მოქმედე-
ბს რიგი ფაქტორი. პირველ რიგში, ესაა კრიპტოვალუტაზე მოთხოვნა – მიწოდების 
თანაფარდობა, რაზეც, თავის მხრივ, მოქმედებს მრავალი გარემოება. მათ შორის, 
ერთ-ერთია ღნიშნულ სფეროში ინფორმაციული ფონი. იმის მიხედვით, თუ რომელია 
ინფორმაციული წყარო და რამდენადაა ინფორმაცია პოზიტიური ან ნეგატიური, 
კრიპტოვალუტის კურსი მყარდება ან ეცემა. კრიპტოვალუტის კურსზე მოქმედებს 
ასევე სახელმწიფოს მიერ მისი აღიარება ან უარყოფა საგადამხდელო საშუალებად.

კრიპტოვალუტის მაინინგი დაიწყო საფრანგეთში, ისლანდიასა და საქართველო-
ში 2014 წელს საკუთარი მოწყობილობების ბაზაზე.

საქართველო მესამე ადგილზეა მსოფლიოში კრიპტოვალუტის მოპოვების მხრივ 
ჩინეთისა და აშშ-ის შემდეგ. საქართველოში ფუნქციონირებს კრიპტოვალუტის მონა-
ცემთა ორი მძლავრი ცენტრი თბილისსა და გორში. 2017 წლის მონაცემებით, გლდა-
ნის მონაცემთა ცენტრი – Bitfury, სავარაუდოდ, 16,7 მლრდ ლარს ფლობს.

მსოფლიოში კრიპტოვალუტის საგადამხდელო საშუალებად აღიარების მიზნით 
აუცილებელია მოხდეს მისი მოპოვების, გამომუშავების და მიმოქცევის რეგულირება 
როგორც ცალკეული სახელმწიფოების მიხედვით, ასევე მსოფლიო მასშტაბით.

დღეისათვის ელექტრონული ფულის ემისიის შესახებ მსოფლიოში არ არსებობს 
ერთიანი კანონმდებლობა. კრიპტოვალუტის მიმოქცევა ამჟამად აკრძალულია მრა-
ვალ ქვეყანაში, თუმცა არსებობს ქვეყნები, სადაც, პირიქით, იგი კანონით დაშვებუ-
ლია. არის ქვეყნები, სადაც იგი არაა აღიარებული, მაგრამ აკრძალულიც არაა, ან კი-
დევ არც აკრძალულია, არც დაშვებულია და არც რეგულირდება სახელმწიფოს მიერ. 

მთლიანობაში, კრიპტოვალუტის საგადამხდელო საშუალებად აღიარების დადე-
ბით დინამიკაზე მეტყველებს ის ფაქტიც, რომ დღეისათვის მსოფლიოში შექმნილია 
და წარმატებით ფუნქციონირებს ასეულობით დეცენტრალიზებული კრიპტობირჟა.

კრიპტოვალუტის გამოყენების არსებული მდგომარეობისა და პერსპექტივე-
ბის შესახებ ექსპერტთა აზრი ორად იყოფა. ნაწილი ექსპერტებისა (ე.წ. „კრიპტო-
მოყვა-რულები“) ოპტიმისტურადაა განწყობილი კრიპტოვალუტის მიმართ, ნაწილი 
კი (ე.წ. „კრიპტოკრიტიკოსები“) – პესიმისტურად.

პერსპექტივაში, კრიპტოვალუტისა და ბლოკჩეინის ბედი დამოკიდებული იქნება 
არამარტო ტექნოლოგიურ პროგრესზე მსოფლიო მასშტაბით, არამედ ცალკეულ ქვე-
ყანაში სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობისა და ასევე საერთაშორისო ურთიე-
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რთობათა განვითარების დონეზე, პოლიტიკურ და სამართლებლივ ბარიერებზე აღ-
ნიშნულ სფეროში და სხვ.

ამრიგად, კრიპტოვალუტის, როგორც გაცვლის პროცესის განვითარების პრო-
დუქტის დანერგვისათვის თანამედროვე ცივილიზებულ მსოფლიოში უკვე შექმნილია 
თითქმის ყველა წანამძღვარი: კრიპტოვალუტის ბირჟები, კრიპტოვალუტის გადამცვ-
ლელი პუქტები, კრიპტოვალუტის ბანკომატები და სხვ. როგორც ფაქტები მოწმობს, 
პერსპექტივაში, სავარაუდოდ, კრიპტოვალუტა, შესაძლოა, აღიარებულ იქნეს თავი-
სუფალ საგადამხდელო საშუალებად რიგ მაღალგანვითარებულ ქვეყანაში ან კიდევ 
მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, რაც გრანდიოზულ ცვლილებებს გამოიწვევს კაცობ-
რიობის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პროცესში.

საწყის ეტაპზე ეს პროცესი უდავოდ წააწყდება არაერთ სიძნელეს, მაგრამ დრო-
თა განმავლობაში, სავარაუდოდ, ის თანდათანობით დაიხვეწება და მნიშვნელოვანწი-
ლად გააუმჯობესებს საერთოდ განაწილებით და გაცვლით ურთიერთობათა რთულ 
პროცესებს როგორც ცალკეულ ქვეყანაში, ასევე მთლიანად მსოფლიო მასშტაბით, 
რითაც ხელს შეუწყობს მსოფლიო ეკონომიკის შემდგომ წინსვლასა და განვითარებას.
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კოოპერაციული შიდასაწარმოო ურთიერთობები --

 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის სიცოცხლისუნარიანობის 

საფუძველი

პაატა კოღუაშვილი
საქართველოს პოლიტექნიკური 

უნივერსიტეტის პროფესორი
paata_koguashvili@hotmail.com 

დავით მამუკელაშვილი
სსიპ „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების 

განვითარების სააგენტოს“
მიზნობრივი პროექტების სამსახურის უფროსი 

dmamukelashvili@gmail.com 

ბადრი რამიშვილი 
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოც. პროფესორი 
badri.ramishvili@tsu.ge

თანამედროვე საბაზრო ეკონომიკის პირობებში კონკურენტუნარიანი პრო-
დუქციის წარმოების აუცილებელ პირობას, ტექნიკურ-ტექნოლოგიურ და ორ-
განიზაციულ-მმართველობით ერთობასთან ერთად, პირველადი წარმოების, გა-
დამუშავების, შენახვის, გადაზიდვის და რეალიზაციის პროცესების უწყვეტობა 
წარმოადგენს, რაც საქართველოს სოფლის მოსახლეობის მცირემიწიანობის და 
მცირე მატერიალური შესაძლებლობების პირობებში, ყველაზე ეფექტიანად კო-
ოპერაციული წარმოების პირობებშია შესაძლებელი [1].

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერაციის პროცესის მნიშვნელობა, რომელიც 
წარმატებით წარიმართა მსოფლიოს თითქმის ყველა განვითარებულ ქვეყანა-
ში და კოოპერაციული შიდასაწარმოო ურთიერთობები ჯერ კიდევ არ არის კა-
რგად გაცნობიერებული საქართველოს მოსახლეობისათვის, რაც ჩვენი სტატი-
ის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამოცანაა.

 mikroekonomika   makroekonomika   ekonometrika
MICROECONOMICS   MACROECONOMICS   ECONOMETRICS

ekonomika da biznesi, 2019, ¹1,  გვ. 
ECONOMICS  AND  BUSINESS, 2019, ¹1,  pp. 
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საკვანძო სიტყვები: სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი; დემოკრატიუ-
ლი მართვა; ეკონომიკური მონაწილეობა; პაი; საპაიო შენატანები; საპაიო ფო-
ნდი; მეპაიე; ასოცირებული წევრი.

წარმატებული ეკონომიკის მქონე ქვეყნებმა, სახელმწიფო ხელშეწყობისა და და-
ფინანსების პრიორიტეტულ მიმართულებად კოოპერაციულ საწყისებზე ფუნქციო-
ნირებადი ორგანიზაციების ხელშეწყობა მიიჩნიეს, რადგან მხოლოდ კოოპერირების 
საშუალებით არის შესაძლებელი ორი საწყისის გაერთიანება: საკუთრების, რომელიც 
აძლევს მის მფლობელს არჩევანის თავისუფლებას და მასშტაბური წარმოების, რაც 
განაპირობებს, ერთი მხრივ, – ტექნიკურ და ეკომომიკურ უპირატესობას და მეორე 
მხრივ – ავტორიტეტსა და წონას სასაქონლო და საფინანსო ბაზრებზე [2].

სასოფლო–სამეურნეო კოოპერატივი წარმოადგენს თავისუფალ მეწარმეთა ნე-
ბაყოფლობით გაერთიანებას, რომლისთვისაც დამახასიათებელია მართვის დემოკ-
რატიული ფორმა, სადაც მოქმედებს არჩევითობაზე დაფუძნებული მმართველობითი 
სისტემა პრინციპით – „ქვევიდან – ზევით“, რაც საფუძველშივე გამორიცხავს მმა-
რთველი აპარატის ბიუროკრატიზაციას. 

სასოოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შიდასაწარმოო ურთიერთობების ისე-
თი კომპონენტები, როგორიცაა დემოკრატიული მართვა, ეკონომიკური მონაწილე-
ობა, სავალდებულო და დამატებითი საპაიო შენატანები, ასოცირებული წევრი თუ 
არაწევრი პირებისთვის დაწესებული შეზღუდვები და სხვა, პრაქტიკულად წარმოა-
დგენს ეკონომიკურ მექანიზმებს წარმატებული სამეწარმეო საქმიანობის განხორცი-
ელებისთვის და მათი სიღრმისეული გააზრების გარეშე, ისინი ვერ შეძლებენ შეინა-
რჩუნონ კოოპერატივის ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის ნიშანთვისებები, 
რაც მათ არსებითად განასხვავებს სხვა ტიპის სამეწარმეო ფორმებისგან და წარმოა-
დგენს ასეთი ტიპის საწარმოების სიცოცხლისუნარიანობის საფუძველს. 

კოოპერაციული შიდასაწარმოო ურთიერთობები

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებს გააჩნია რიგი, მხოლოდ მათთვის დამახა-
სიათებელი ნიშან-თვისება, რაც ძირითადად მათ შიდასაწარმოო ურთიერთობებ-
ში ვლინდება. კოოპერაციული შიდასაწარმოო ურთიერთობები წესების კრებულია, 
რომლითაც შესაძლებელია კოოპერატივმა შეინარჩუნოს ძირითადი არსი (ინდენტო-
ბა), რომელიც მას არსებითად განასხვავებს მოგებაზე ორიენტირებული სხვა ორ-
განიზაციულ-სამართლებრივი ფორმებისგან (შპს, სააქციო საზოგადოება და სხვა). 
კერძოდ, კოოპერატივისთვის დამახასიათებელ მთავარ ფაქტორს წარმოადგენს მისი 
წევრების შრომითი რესურსების უკუგების მაღალი ხარისხის უზრუნველყოფა, რაც 
უაღრესად მნიშვნელოვანია მოსახლეობისთვის (განსაკუთრებით წვრილი მიწათმო-
სარგებლებისთვის) და არა საპაიო ფონდში შეტანილი მატერიალური სახსრებით 
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დივიდენდების მიღება. ისეთი კომპონენტებით, როგორიცაა: ეკონომიკური მონაწი-
ლეობა, სავალდებულო საპაიო შენატანი, დამატებითი საპაიო შენატანი, გარკვეული 
შეზღუდვების დაწესება არაწევრი პირებისთვის და სხვა, სასოფლო-სამეურნეო კო-
ოპერატივები არეგულირებენ შიდასაწარმოო ურთიერთობებს იმ მთავარი მიზნით, 
რომ ამ ურთიერთობებში განმსაზღვრელი იყოს შრომის ფაქტორი და მასზე მატერი-
ალურმა კაპიტალმა არ მოახდინოს დომინანტური ზეგავლენა [3].

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის საქმიანობის ძირითადი პრინციპებია: 
ნებაყოფლობითი წევრობა, დემოკრატიული მართვა, სასოფლო-სამეურნეო კოო-
პერატივის მეპაიეთა ეკონომიკური მონაწილეობა, სოციალური პასუხისმგებლობა, 
სამართლიანობა და ურთიერთდახმარება, რაზედაც დამყარებულია კოოპერატივის 
შიდასაწარმო ურთიერთობები[4].

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის დემოკრატიული მართვით მიიღწევა მე-
პაიეთა თანაბარი შესაძლებლობა, მართონ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი და 
აკონტროლონ მისი საქმიანობა, რისთვისაც თითოეული მეპაიე საერთო კრებაზე სა-
რგებლობს 1 ხმის უფლებით. კოოპერატივის წევრები აკონტროლებენ მმართველი 
ორგანოებს სამეწარმეო საქმიანობის ყველა დონეზე. კოოპერატივის მმართველობი-
თი და მაკონტროლებელი ორგანოებია: სამეთვალყურეო საბჭო, წარმომადგენელთა 
კრება, გამგეობა და სარევიზიო კომისია, რომლებიც არჩეული არიან კოოპერატივის 
მეპაიეების მიერ. 

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივში ტერმინს – „ეკონომიკური მონაწილეობა“, 
პრაქტიკულად ორმაგი დატვირთვა გააჩია, ერთი მხრივ, ის გამოხატავს მეპაიეს ფუნ-
ქციას (ქმედებას) – უშუალოდ იყოს ჩართული კოოპერატივის საქმიანობაში, ხოლო 
მეორე მხრივ – წარმოადგენს მეპაიის სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის ფარგლებში 
წარმოებული სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის ან გაწეული მომსახურების ღირე-
ბულებით მაჩვენებელს.

ეკონომიკური მონაწილეობა დაკავშირებულია მხოლოდ მეპაიის საქმიანობასთან 
და წარმოადგენს კოოპერატივის სტაბილურობის უზრუნველყოფის ერთ-ერთ ძირი-
თად კომპონენტს. ეკონომიკური მონაწილეობა კოოპერატივის სამეურნეო საქმიანო-
ბაში, სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივისგან განსხვავებით, არ არის აუცილებელი 
სხვა ტიპის კოოპერატივებისთვის (მაგ. სამომხმარებლო, საკრედიტო კოოპერატი-
ვები). ზოგიერთი ექსპერტის აზრით, ასეთი მიდგომა სასოფლო-სამეურნეო კოო-
პერატივების მიმართ წარმოადგენს კოოპერატივის შესაძლებლობების შეზღუდვას, 
რაც მიზანშეუწონილია. საქართველოში არსებული რეალობიდან გამომდინარე, კა-
ნონმდებელმა უპირატესობა მიანიჭა იმ მიდგომას, რომლის მიხედვითაც ასეთი შე-
ზღუდვა გამართლებულია, რადგან კოოპერატივი უნდა იყოს ორიენტირებული მისი 
მეპაიეების სასოფლო-სამეურნეო შესაძლებლობების განვითარებაზე და არ გადა-
იქცეს სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის მწარმოებლების ხარჯზე მხოლოდ გარეშე, 
წარმოებიდან იზოლირებული პირების გამდიდრების საშუალებად. სხვა სამეწარმეო 
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ფორმებისგან განსხვავებით, კოოპერატივის მეპაიე დივიდენდს იღებს არა მისი პაის, 
არამედ მისი ეკონომიკური მონაწილეობის პროპორციულად.

მომსახურების ტიპის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შემთხვევაში, რო-
მელთა რაოდენობა მსოფლიოში არსებული სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების 
აბსოლუტურ უმრავლესობას შეადგენს, კოოპერატივი პრაქტიკულად წარმოადგენს 
ფერმერული მეურნეობების დამატებით სამეწარმეო რგოლს, რომელიც ემსახურება 
მათ ინტერესებს და შესაბამისად დამოუკიდებელი ფერმერული მეურნეობების გარე-
შე კოოპერატივის არსებობას მოტივაცია არ გააჩნია. ასეთ სასოფლო-სამეურნეო კო-
ოპერატივში უშუალოდ მეპაიეები არიან საქონლის დამოუკიდებელი მწარმოებლები 
და კოოპერატივში გაწევრებით არ კარგავენ ეკონომიკურ დამოუკიდებლობას. ასეთი 
კოოპერატივის სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში მეპაიეს მონაწილეობად ითვლება 
კოოპერატივის მეშვეობით თავისი პროდუქციის გადამუშავება, დაფასოება, შენახვა, 
გაყიდვა, კოოპერატივის ტექნოლოგიური მომსახურების გამოყენება, წარმოების სა-
შუალებების შესყიდვა და სხვა.

საწარმოო კოოპერატივის შემთხვევაში (კიბუცი, სხვა სახის კოლექტიური მეურ-
ნეობა), რომელთა რაოდენობა როგორც სხვა ქვეყნებში, ასევე საქართველოში შე-
ადგენს სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების დაახლოებით 2 – 5%-ს, მეპაიეები 
უშუალოდ არიან ჩართული კოოპერატივის სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში სა-
კუთარი შრომით ან/და უწევენ კოოპერატივს გარკვეულ მომსახურებას. ასეთ შემ-
თხვევაში მეპაიეები არ არიან დაკავშირებული კოოპერატივთან როგორც ინდივიდუ-
ალური მეწარმეები და მათ მიერ კოოპერატივის სამეურნეო საქმიანობაში გაწეული 
შრომის ან/და მომსახურების ღირებულება წარმოადგევს მათ ეკონომიკურ მონაწი-
ლეობას.

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის წევრები არიან მეპაიეები და ასოცირე-
ბული წევრები. სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის მეპაიე არის კოოპერაციული 
პროცესის მთავარი სუბიექტი, კოოპერატივის ქონების ნაწილის მეპატრონე, რომლის 
ეკონომიკური ინტერესების დაკმაყოფილებისთვისაც იქმნება კოოპერატივი. მეპაიე 
კოოპერატივთან დაკავშირებულია ორი ძირითადი აქტივობით: 

1. პაის სახით ახორციელებს ფულად ან/და ქონებრივ შენატანს, 
2. უშუალოდ მონაწილეობს კოოპერატივის სამეურნეო საქმიანობაში. 
თუ პირი აღნიშნული ორი საქმიანობიდან ახორციელებს მხოლოდ ერთს, ის ვერ 

ჩაითვლება კოოპერატივის მეპაიედ. 
შიდასაწარმოო ურთიერთობების და შესაბამისად კოოპერატივის, როგორც ორ-

განიზაციული ფორმის ინდენტობის განმსაზღვრელ ერთერთ მთავარ კომპონენტს 
წარმოადგენს ის წესები, რომელიც დაკავშირებულია მეპაიის სავალდებულო და და-
მატებითი საპაიო შენატანების რეგულირებასთან. 

პაი არის კოოპერატივის ქონების ნაწილი, რომელიც შექმნილია კოოპერატივის 
წევრის (მეპაიე, ასოცირებული წევრი) საპაიო შენატანებით. პაი არ წარმოადგენს საე-
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მისიო დანიშნულების ფასიან ქაღალდს. კოოპერატივის მეპაიემ პაის სახით შეიძლება 
კოოპერატივში შეიტანოს ფული, მიწის ნაკვეთი, ფასიანი ქაღალდები, სხვა უძრავი 
და მოძრავი ქონება, რომელიც ხდება კოოპერატივის საკუთრება. პაის სახით კოოპე-
რატივზე გადასაცემი ქონების ღირებულების დადგენა ხდება კოოპერატივის გამგეო-
ბასა და პაის შემტან წევრს შორის მოლაპარაკების გზით, რასაც ამტკიცებს საერთო 
კრება ან სამეთვალყურეო საბჭო. წევრის მიერ შეტანილი პაი არის პერსონიფიცი-
რებული და წარმოადგენს კოოპერატივის თითოეული წევრის წილს კოოპერატივის 
საერთო ქონებაში. სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის მეპაიის საპაიო შენატანები 
იყოფა სავალდებულო და დამატებით შენატანებად.

სავალდებულო საპაიო შენატანი მეპაიეს აძლევს სასოფლო-სამეურნეო კოოპე-
რატივის საქმიანობაში მონაწილეობის და კოოპერატივის მოგებიდან დივიდენდის 
მიღების უფლებას, აგრეთვე ხმის უფლებას კოოპერატივის საერთო კრებაზე. სავა-
ლდებულო საპაიო შენატანის ოდენობა განისაზღვრება საანგარიშო პერიოდის და-
წყებამდე, კოოპერატივის მიერ ამ მეპაიისთვის გასაწევი მომსახურების ან მისაწოდე-
ბელი პროდუქციის ღირებულების პროპორციულად. კოოპერატივზე სავალდებულო 
საპაიო შენატანის სახით გადაცემული ქონების ვალდებულებით დატვირთვა ხორცი-
ელდება მეპაიის წერილობითი თანხმობით [3].

იმ შემთხვევაში, როდესაც კოოპერატივის მეპაიეებს არ შეუძლიათ კოოპერატი-
ვის გამართული ფუნქციონირებისთვის საჭირო რესურსების მობილიზება სავალდე-
ბულო საპაიო შენატანების ხარჯზე, საჭირო ხდება დამატებითი რესურსების მოძიე-
ბა, უპირველეს ყოვლისა, კოოპერატივის მეპაიეებს შორის. მეპაიის მიერ ასეთი ტიპის 
კაპიტალდაბანდება კვალიფიცირდება როგორც მისი დამატებითი საპაიო შენატანი. 
ასეთი შენატანი არის კოოპერატივის საჭიროებიდან გამომდინარე, საპაიო ფონდში 
ფულით ან ფულად ღირებულებაში გამოხატული ქონებით მეპაიის დამატებითი შენა-
ტანი, რომელიც მეპაიეს აძლევს დამატებითი დივიდენდის მიღების უფლებას. მნიშ-
ვნელოვანია, რომ კოოპერატივის მეპაიეს შეუძლია შეიტანოს დამატებითი საპაიო შე-
ნატანი მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მას მთლიანადა აქვს დაფარული სავალდებულო 
საპაიო შენატანი. 

იმ შემთხვევაში, როდესაც მეპაიეებს არ შეუძლიათ მათი კოოპერატივის გამა-
რთული ფუნქციონირებისთვის საჭირო რესურსების მობილიზება სავალდებულო 
და დამატებითი საპაიო შენატანებით, საჭირო ხდება რესურსების მოზიდვა გარეშე 
პირებიდან. ასეთ შემთხვევაში კოოპერატივების საქმიანობაში ერთვებიან გარეშე იუ-
რიდიული ან ფიზიკური პირები, ასოცირებული წევრების სახით, რომლებსაც საპაიო 
ფონდში შეაქვთ გარკვეული მატერიალური რესურსები, თუმცა, უშუალოდ არ მონა-
წილეობენ კოოპერატივის სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში. თავისი შენატანებით 
ისინი აძლიერებენ კოოპერატივის ეკონომიკურ მდგრადობას, და იღებენ შესაბამის 
დივიდენდებს კოოპერატივის მოგებიდან. ასოცირებული წევრი შეიძლება იყოს რო-
გორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირი (მათ შორის, საზღვარგარეთ რეგისტრი-
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რებული), რომელსაც კოოპერატივის საერთო კრების გადაწყვეტილების საფუძველ-
ზე საპაიო ფონდში შეტანილი აქვს გარკვეული შენატანი[4].

ასოცირებულ წევრს არა აქვს ხმის უფლება კოოპერატივის საერთო კრებაზე, 
მაგრამ იგი უფლებამოსილია – მონაწილეობდეს საერთო კრებაში სათათბირო ხმის 
უფლებით და არჩეულ იქნეს სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის გამგეობასა და სა-
მეთვალყურეო საბჭოში. 

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივისთვის დამახასიათებელი შიდასაწარმოო 
ურთიერთობების წესები და დემოკრატიული მართვის ფორმა წარმოადგენს სამე-
წარმეო რისკების მინიმუმამდე დაყვანის ეფექტიანი მექანიზმს, რაც მიმზიდველია 
კოოპერატივში ინვესტიციებით დაინტერესებული პირებისთვის. ამ თვალსაზრისით, 
ასევე მნიშვნელოვანია, რომ კოოპერატივის ლიკვიდაციის ან რეორგანიზაციის შემ-
თხვევაში, ასოცირებელი წევრები სარგებლობენ პრივილეგირებული უფლებით სა-
პაიო შენატანების დაბრუნებასა და გაუნაწილებელი მოგებიდან დივიდენდების მი-
ღებასთან დაკავშირებულ პროცედურაში. ასეთი ნორმა სრულიად გამართლებულია, 
რადგან ასოცირებული წევრები არ სარგებლობენ კოოპერატივის საერთო კრების 
მიერ გადაწყვეტილებების მიღებისას ხმის უფლებით და ასევე არ მონაწილეობენ კო-
ოპერატივის სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში. შესაბამისად ისინი არ აგებენ პა-
სუხს კოოპერატივის სამეწარმეო საქმიანობით მიღებულ შედეგებზე [3].

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებში ასოცირებული წევრობა მოსახერხებე-
ლი ფორმაა იმ კატეგორიის პირებისთვის, ვისაც სხვა სამსახურში ყოფნის, ასაკის ან 
ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო არ შეუძლია უშუალოდ მიიღოს მონაწილეობა 
კოოპერატივის სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში. ამასთან, მათზე დივიდენდების 
გაცემა შეიძლება განხორციელდეს კოოპერატივის მხრიდან ამ პირებზე სხვადასხვა 
მომსახურების (მაგ. უზრუნველყოფა სათბობით, საკვებით, მიწის ნაკვეთების დამუ-
შავებით და სხვა) გაწევით, მათზე გასაცემი დივიდენდების მთლიანი ან ნაწილობრივი 
ღირებულების დაფარვის გზით.

ასოცირებული წევრის შენატანი, ისევე როგორც სავალდებულო და დამატებითი 
საპაიო შენატანები რეგისტრირდება კოოპერატივის წევრთა რეესტრში მისი ოდენო-
ბის და კოოპერატივში შეტანის თარიღის მითითებით.

მეპაიის დამატებით საპაიო შენატანს და ასოცირებული წევრის შენატანს 
პრაქტიკულად გააჩნია ერთი და იგივე ეკონომიკური დანიშნულება და წარმოადგენს 
კოოპერატივის მიერ დამატებით მოზიდულ კაპიტალდაბანდებას. შესაბამისად, კო-
ოპერატივის მოგების განაწილების წესი ამ ორი კატეგორიის მიხედვით ინდენტურია 
და ისევე როგორც სხვა სამეწარმეო ფორმებში, განისაზღვრება ამ შენატანების ღი-
რებულების პროპორციულად. 

რადგან დამატებითი საპაიო შენატანი შეაქვს მეპაიეს, რომელიც პასუხისმგებე-
ლობას იღებს სამეწარმეო რისკებსა და შესაბამისად, კოოპერატივის საქმიანობით 
გამოწვეულ შედეგებზე, მეპაიეების დამატებითი საპაიო შენატანების შესაბამისი დი-



76

ვიდენდების განაწილება ხდება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც დივიდენდები განაწილდება 
კოოპერატივის ასოცირებულ წევრებზე. მას შემდეგ, რაც კოოპერატივის მოგებიდან 
სრულად იქნება დაფარული დივიდენდები ასოცირებულ წევრებზე, მათი შენატა-
ნების და მეპაიეებზე მათი დამატებითი შენატანების პროპორციულად, დარჩენილი 
მოგება ნაწილდება კოოპერატივის მეპაიეებზე მათი ეკონომიკური მონაწილეობის 
პროპორციულად (იხ. სქემა). 

როგორც ზემოთ აღინიშნა, სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის საქმიანობის 
ძირითად დანიშნულებას მისი მეპაიეების მომსახურება და მათი შემოსავლების ზრდის 
უზრუნველყოფა წარმოადგენს. ასოცირებული წევრების და მეპაიეების დამატებითი 
შენატანების მობილიზებით კოოპერატივი აფართოებს დამატებითი რესურსების მო-
ზიდვის შესაძლებლობას, მაგრამ მეორე მხრივ, აწესებს გარკვეულ შეზღუდვებს ამ 
საინვესტიციო რესურსების მიხედვით დივიდენდების მიღებაზე. ეს მიდგომა აუცილე-
ბელია იმ მოტივით, რომ ასოცირებული წევრის და მეპაიის დამატებითი საპაიო შენა-
ტანის მიხედვით გასაცემი დივიდენდების მოცულობის გარკვეულ ჩარჩოებში მოქცე-
ვის, ანუ ზედა ზღვრის დაწესების გარეშე, კოოპერატივი შეიძლება გადაიქცეს უპირა-
ტესად გარეშე პირების ფინანსური ინტერესების განმხორციელებლად, საკუთარი 
მეპაიეების ეკონომიკური ინტერესების ხარჯზე. ამასთან, სასოფლო-სამეურნეო კოო-
პერატივებში არაწევრი პირებისთვის დაწესებულია გარკვეული შეზღუდვები. საქა-
რთველოს კანონით სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ, იმ პირებისაგან, 
რომლებიც მეპაიეები არ არიან, შესყიდული სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის ან 
მათთვის გაწეული მომსახურების მთლიანი ღირებულება საანგარიშო წლის განმა-
ვლობაში არ უნდა აღემატებოდეს სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის წლიური სა-
საქონლო ბრუნვის 30%-ს [3].
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ეს შეზღუდვა არ ვრცელდება სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის საწარმო-
ო-ტექნოლოგიური პროცესებისა და კვლავწარმოებისათვის აუცილებელ საქონელ-
ზე, როგორიცაა: ენერგომატარებლები, ტარა-შესაფუთი მასალები, კომბინირებული 
საკვები, სასუქები, შხამ-ქიმიკატები, მცენარეთა სათესლე მასალა, ნერგები, ცხოველ-
თა გამრავლებისათვის საჭირო პრდუქცია: ხბორები, წიწილები, ლიფსიტები და სხვა.

ასეთი შეზღუდვის დაწესება აუცილებელია იმ მთავარი მოტივიდან გამომდი-
ნარე, რომ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის ძირითად დანიშნულებას წარმო-
ადგენს მისი მეპაიეების მომსახურება კოოპერატივის საქმიანობაში მათი უშუალო 
ჩართულობით. იმ შემთხვევაში, თუ კოოპერატივი უპირატესად ორიენტირებული 
იქნება გარეშე პირების მომსახურებაზე, ის დაკარგავს აღნიშნულ ფუნქციას და გადა-
იქცევა მხოლოდ საკუთარ მოგების გაზრდით დაინტერესებულ კომპანიად, სადაც ეს 
მოგება მიმართული იქნება მისი დამფუძნებელი რამდენიმე პირის ინტერესების დაკ-
მაყოფილებაზე. ამ შემთხვევაში, მხოლოდ მისი წევრების მოგების გაზრდის მიზნით, 
ეს კომპანია „კოოპერატივის“ სახელით, დაინტერესებული იქნება მაქსიმალურად შე-
ზღუდოს ახალი წევრების მიღება და შეისყიდოს სასოფლო-სამეურნეო პროდუქცია 
მოსახლეობიდან რაც შეიძლება დაბალ ფასებში. სარეალიზაციო ბაზრებზე წვდო-
მასთან დაკავშირებული პრობლემების გამო მცირემიწიანი მოსახლეობა, რაც დღეს 
სოფლის მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლესობას წარმოადგენს, იძულებული 
გახდება დათანხმდეს პროდუქციის შესყიდვის დისკრიმინაციულ ფასებს, რომელიც 
ხშირ შემთხვევაში ვერ ანაზღაურებს ამ პროდუქციის წარმოებაზე გაწეულ დანახარ-
ჯებსაც კი. ასეთი საწარმოო ურთიერთობები სასოფლო-სამეურნეო მცირემიწიან მო-
სახლეობას უკარგავს პროდუქციის წარმოების მოტივაციას და საფუძველშივე სპობს 
ადგილებზე მათი დამაგრებისა და სამეწარმეო განვითარების პერსპექტივას. ასეთი 
საწარმოო ურთიერთობები მნიშვნელოვანწილად გახდა ბოლო ორი ათწლეულის გა-
ნმავლობაში სოფლის მოსახლეობის გაძლიერებული მიგრაციის და რიგი სასოფლო-
-სამეურნეო დარგის კრიზისული მდგომარეობის საფუძველი. ამის გაჯანსაღების 
ყველაზე ეფექტიან საშუალებას უშუალოდ სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის მწა-
რმოებელთა ინტერესებზე ორიენტირებული, კოოპერაციული ორგანიზაციულ-სამა-
რთლებრივი ფორმის განვითარება და შიდასაწარმოო ურთიერთობების ისეთი ნო-
რმების დაწესება წარმოადგენს, რომელიც კოოპერატივს შეუნარჩუნებს მის ძირითად 
არსს – უზრუნველყოს მისი მეპაიეების შემოსავლების ზრდა და მათი სამეწარმეო 
განვითარება, რაც ობიექტურ აუცილებლობას წარმოადგენს[3].

კოოპერაციის საკანონმდებლო რეგულირების საერთაშორისო 
გამოცდილება

კოოპერაციის პროცესის სათანადო გააზრებისთვის მნიშვნელოვანია სხვადასხვა 
ქვეყანაში მისი საკანონმდებლო რეგულაციის ფორმების გაცნობა. მსოფლიო გამოც-
დილებაც ადასტურებს, რომ მოსახლეობის გააქტიურება და წარმატებული სამეწა-
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რმეო საქმიანობა ყველაზე უკეთ შესაძლებელია კოოპერაციული სექტორის განვითა-
რების აქტიური მხარდაჭერის შემთხვევაში. ეს პროცესი პირდაპირ აისახება ქვეყნის 
რეგიონებში გასატარებელ რეფორმებზე, რაც კოოპერაციის მრავალმხრივი ფორმის 
გამოყენებით მოგვცემს მოსახლეობის მასობრივი დასაქმების, ეროვნული პროდუქ-
ციის მოცულობის ინტენსიური ზრდის საშუალებას და უზრუნველყოფს განვითარე-
ბის გრძელვადიან პერსპექტივაზე ორიენტირებული სოციალურ-ეკონომიკური გარე-
მოს ფორმირების შესაძლებლობას.

კოოპერაციის პროცესის ინტენსიური განვითარება ძირითადად დაიწყო XIX სა-
უკუნეში, როდესაც სხვადასხვა ქვეყანაში წარმოიშვა განსხვავებული ტიპის კოოპერა-
ციული ორგანიზაციები. გერმანიაში შეიქმნა პირველი საკრედიტო კოოპერატივები, 
სამომხმარებლო კოოპერატივები შეიქმნა ინგლისში, ხოლო საფრანგეთში შეიქმნა 
საწარმოო კოოპერატივები. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის დაარსებიდანვე 
მის შემადგენლობაში შედიოდა კოოპერაციის საკითხების შემსწავლელი ეკონომიკუ-
რი საბჭო, რომელმაც მის პირველივე რეზოლუციებში – „მიწის რეფორმა“ (1951წ) და 
„დაბალგანვითარებული ქვეყნების ეკონომიკური განვითარება“ (1954წ), კოოპერაცი-
ას მიანიჭა განსაკუთრებული როლი როგორც სოფლის მეურნეობის, ასევე ქვეყნე-
ბის მთლიანი ეკონომიკური სისტემის განვითარებაში. დღეისათვის კოოპერატივები 
მსოფლიოს თითქმის ყველა ქვეყანაშია და მასში ჩართულია მილიარდამდე ადამიანი. 
ყველაზე დიდი გავრცელება ჰპოვა სასოფლო-სამეურნეო (30 %), სავაჭრო (23 %), 
სადაზღვევო (22 %) და საკრედიტო კოოპერატივებმა (19%).

სხვადასხვა ქვეყანაში კოოპერატივების ნორმატიულ-სამართლებრივი ბაზის ანა-
ლიზი გვაძლევს საშუალებას ვიმსჯელოთ სამართლებრივი რეგულაციების რამდენი-
მე მიდგომაზე:

1.  უნიფიცირებული კანონმდებლობა, რომელიც არეგულირებს ყველა იურიდი-
ული პირის შექმნასა და საქმიანობას. ამ მიდგომის სამართლებრივი რეგულაციების 
მთავარი წყაროა სამოქალაქო კოდექსი (ჰოლანდია), ან კანონი იურიდიული პირების 
შესახებ (გერმანია, დიდი ბრიტანეთი).

გერმანიაში კოოპერაციული საქმიანობა დაფუძნებულია ქვეყნის ფედერალურ 
კანონზე – „კომერციული და სამეურნეო ამხანაგობების შესახებ“ (1889 წ) [6]. დიდ 
ბრიტანეთში – კანონზე – „სამრეწველო გაერთიანებებისა და ურთიერთდახმარების 
საზოგადოებების შესახებ“ (1965 წ) [7].

2.  კოოპერაციის ზოგადი სამართლებრივი რეგულირება, რომლის საფუძველს 
წარმოადგენს კოოპერატივების კოდექსი (პორტუგალია), კანონი კოოპერატივების 
შესახებ (პოლონეთი, ლიეტუვა, სლოვენია, უნგრეთი, ყაზახეთი), ან კანონი კოოპე-
რაციული საზოგადოებების (გაერთიანებების) შესახებ (საფრანგეთი, შვედეთი).

პორტუგალიაში კოოპერატივების შესახებ კანონმდებლობის ძირითადი საფუძვე-
ლია კოოპერაციული კოდექსი. აქ კოოპერატივები განსაკუთრებული სამართლებ-
რივი სტატუსის იურიდიულ პირებია, რაც გამოიხატება კოოპერატივების მიმართ 
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საგადასახადო შეღავათებში. სახელმწიფოს მხრიდან მხარდაჭერის ღონისძიებები 
გათვალისწინებულია კოოპერატივების განვითარების პროგრამაში (2000 წ). კანო-
ნით – „კოოპერატივების შესახებ“, რეგულირდება კოოპერატივების სამართლებრივი 
მდგომარეობა პოლონეთში (2004 წ), ლიეტუვაში (1993 წ), სლოვენიაში (1993 წ) და 
უნგრეთში (1992 წ).

ფინეთში კოოპერაციული გაერთიანების სტატუსს განსაზღვრავს კანონი „კო-
ოპერაციული გაერთიანებების შესახებ“ (1954 წ). მსგავსი კანონი მოქმედებს შვე-
დეთშიც. ამ ქვეყნებში კოოპერაციულ გაერთიანებებში მოიაზრება ორგანიზაციები, 
სადაც წევრთა რაოდენობა და კაპიტალი წინასწარ არ არის განსაზღვრული. ეს გაე-
რთიანებები შექმნილია წევრთა ეკონომიკური ინტერესებიდან გამომდინარე, რომლე-
ბიც ვალდებულნი არიან გამოიყენონ ამ ორგანიზაციის მომსახურება.

3.  განყენებული სამართლებრივი რეგულაციები სხვადასხვა სახის კოოპერატი-
ვებისათვის. ამ მოდელის საფუძველია დიფერენცირებული ნორმატიული აქტები კო-
ოპერატივების ტიპებისა და დარგობრივი კუთვნილების მიხედვით. მსგავსი მიდგომა 
გამოიყენება მოლდოვის, იაპონიის, აშშ-ის, ირლანდიის კანონმდებლობაში.

იაპონიაში არსებობს სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებისა და სამომხმარებ-
ლო კოოპერატივების განსხვავებული სამართლებრივი რეგულაციები. სამართლებ-
რივი რეგულაციები აგრარული კოოპერატივებისათვის მოცემულია კანონში – „სასო-
ფლო-სამეურნეო კოოპერაციის შესახებ“ (1947 წ). აქ სასოფლო-სამეურნეო კოოპე-
რატივებში იგულისხმება ფერმერთა გაერთიანებები, რომლებიც შექმნილია წარმოე-
ბის, მარკეტინგის, წარმოების საშუალებების შესყიდვის, კონსულტაციების გაწევის, 
საკრედიტო და სადაზღვევო მიზნებისთვის. იაპონელი ფერმერების 90% გაწევრე-
ბულია სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებში. სამომხმარებლო კოოპერატივების 
სამართლებრივი რეგულაციები მოცემულია იაპონიის კანონში – „სამომხმარებლო 
კოოპერაციის შესახებ“ (1948 წ) [8].

აშშ-ში ფერმერთა საკრედიტო სისტემის ორგანიზაცია მოქმედებს კოოპერაციის 
საფუძველზე და რეგულირდება კანონებით – „ფერმერთა კრედიტის შესახებ“ (1971 
წ), „სასოფლო-სამეურნეო კრედიტის შესახებ“ (1987 წ), „ფერმერთა საკრედიტო 
სისტემის რეფორმირების შესახებ“ (1996 წ). სამართლებრივი საფუძვლები საკრედი-
ტო კავშირების საქმიანობის შესახებ დაფუძნებულია აშშ-ს კანონზე – „საკრედიტო 
კავშირების შესახებ“ (1934 წ). კანონმდებლობა კოოპერატივების შესახებ ასევე რე-
გულირდება ცალკეული შტატის დონეზე.

იტალიის კანონმდებლობაში კოოპერატივი განსაზღვრული სპეციფიკის ორგანი-
ზაციულ-სამართლებრივი ფორმაა. კოოპერატივების სამართლებრივ სტატუსს გან-
საზღვრავს სხვადასხვა კანონი. იტალიაში კოოპერაციის სამართლებრივ საფუძველს, 
უპირველეს ყოვლისა, წარმოადგენს იტალიის რესპუბლიკის 1947 წელს მიღებული 
კონსტიტუციის 45-ე მუხლი [5]: „რესპუბლიკა აღიარებს კოოპერაციის სოციალურ 
ფუნქციას, რომელიც ეფუძნება ურთიერთდახმარებას და არ ისახავს მიზნად სპეკუ-
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ლაციურ მიზნებს“. უფრო დაწვრილებით, კოოპერაციის მიზნები ჩამოყალიბებულია 
იტალიის სამოქალაქო კოდექსში, სადაც მითითებულია, რომ კოოპერაციის მიზანია 
მისი წევრებისათვის უკეთესი მომსახურებისა და სამუშაო პირობების შექმნა, ვიდრე 
ეს შეუძლია თავისუფალ ბაზარს.

ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში (დანია, ბელგია) დღემდე არ არსებობს სამა-
რთლებრივი აქტები, რომელიც არეგულირებს კოოპერატივების საქმიანობას და 
კოოპერატივების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ძირითად მარეგულირებელ სამა-
რთლებრივ აქტებს წარმოადგენს თვით კოოპერატივების მიერ შემუშავებული შიდა 
ნორმატიული აქტები. ამის მიუხედავად, აღნიშნულ ქვეყნებში კოოპერაციული მოძ-
რაობა მაღალ დონეზეა განვითარებული. კერძოდ, ბელგიაში კოოპერატივების სასო-
ფლო-სამეურნეო პროდუქციის წილი ბაზარზე შეადგენს: რძის – 50 %-ს, ხილის და 
ბოსტნეულის – 70-90 %- ს, ხორცის – 25-30%-ს, დანიაში – რძის-93%-ს , ხილის და 
ბოსტნეულის – 20-25 %-ს , ხორცის – 66-93 %-ს, მარცვლეული და კომბინირებული 
საკვების – 87 %-ს.

2013 წლის 12 ივლისიდან ამოქმედდა „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შე-
სახებ“ საქართველოს კანონი. ის პირველი საკანონმდებლო აქტია, რომლითაც და-
დგინდა სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შექმნისა და ფუნქციონირების მარეგუ-
ლირებელი ნორმები. 2015 წლის 25 დეკემბერს ამ კანონში შეტანილ იქნა ცვლილებები 
და დამატებები, რითაც განისაზღვრა კოოპერატივის შიდასაწარმოო ეკონომიკური 
ურთიერთობების ძირითადი წესები. დღეისათვის სოფლის მეურნეობაში კოოპერი-
რების პროცესი მიმდინარეობს მთელი ქვეყნის მასშტაბით და რეგისტრირებული 
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების რაოდენობა 1100-ზე მეტია. საქართველოში 
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შიდასაწარმოო ურთიერთობები რეგულირდე-
ბა როგორც ორგანული კანონის, ასევე კოოპერატივის წესდებით და კოოპერატივსა 
და მის წევრს შორის გაფორმებული ხელშეკრულებით. 

***
დასასრულ, ხაზგასმით უნდა აღვნიშნოთ, რომ მიმდინარე პერიოდში ქართული 

სოფლის მოსახლეობის ეკონომიკური და სოციალური მდგომარეობა დღის წესრიგში 
აყენებს აგრარულ სექტორში თვისებრივად ახალი პოლიტიკის გატარების აუცილებ-
ლობას, სადაც სასოფლო-სამეურნეო კოოპერაციას განსაკუთრებული მნიშვნელობა 
ენიჭება. კოოპერაციის პროცესი პირდაპირ აისახება ქვეყნის რეგიონებში გასატა-
რებელ რეფორმებზე, რაც კოოპერაციის მრავალმხრივი ფორმის გამოყენებით მო-
გვცემს მოსახლეობის მასობრივი დასაქმების, ეროვნული პროდუქციის მოცულობის 
ინტენსიური ზრდის საშუალებას და უზრუნველყოფს განვითარების გრძელვადიან 
პერსპექტივაზე ორიენტირებული სოციალურ-ეკონომიკური გარემოს ფორმირების 
შესაძლებლობას. 

კოოპერაციის მრავალი წარმატებული მაგალითი გვიჩვენებს, რომ კოოპერაცი-
ული შრომის უკუგების ხარისხი გაცილებით მაღალია ინდივიდუალურ შრომასთან 
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შედარებით და ამის ეკონომიკურ საფუძველს სწორედ კოოპერატივისთვის დამახასი-
ათებელი შიდასაწარმოო ურთიერთობები წარმოადგენს.

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ორგანიზაციული სრულლყოფა და სა-
მართლებრივი რეგულირება, მათი ფუნქციონირების ეკონომიკური მექანიზმი, სა-
სოფლო-სამეურნეო კოოპერაციის როლის, მნიშვნელობის და ადგილის განსაზღვრა 
ქვეყნის ეკონომიკურ სისტემაში, სახელმწიფო მხარდაჭერის ფორმები და მეთოდები, 
წარმოადგენს სასოფლო-სამეურნეო კოოპერაციის სფეროში სახელმწიფო პოლიტი-
კის ძირითად მიმართულებას, რომლის ქვაკუთხედი კოოპერაციული შიდასაწარმოო 
ურთიერთობებია. სწორედ კოოპერაციული შიდასაწარმოო ურთიერთობები აყალი-
ბებს კოოპერატივების სამეწარმეო რისკების მინიმუმამდე დაყვანის რეალურ პირო-
ბებს და ქმნის მათი სიცოცხლისუნარიანობის და მდგრადი განვითარების საფუძველს.

 
ლიტერატურა:
1. კოღუაშვილი პ. სასოფლო-სამეურნეო კოოპერაციის პროცესის მნიშვნელობის პო-

ლიტიკური შეფასებისათვის, ჟურნალი „ეკონომიკა და ბიზნესი“, № 1, 2018.
2. კოღუაშვილი პ. მამუკელაშვილი დ. ¬ აგროკოპერატიული პოლიტიკის ზოგიერთი 

აქტუალური საკითხი, ჟურნალი „ეკონომიკა“, №12, 2018.
3. მამუკელაშვილი დ. სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების სამართლებრივი რეგუ-

ლირება და შიდასაწარმოო ურთიერთობების წესები (სასწავლო მოდული), ევროკა-
ვშირის პროექტი Europe Aid/136454/DH/SER/GE.

4. საქართველოს კანონი „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ“ (2013 წ.).
5. იტალიის კონსტიტუცია (1947 წ).
6. გერმანიის ფედერალური კანონი „კომერციული და სამეურნეო ამხანაგობების შესა-

ხებ“ (1889 წ.).
7. დიდი ბრიტანეთის კანონი „სამრეწველო გაერთიანებებისა და ურთიერთდახმარე-

ბის საზოგადოებების შესახებ“ (1965 წ).
8. იაპონიის კანონი „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერაციის შესახებ“ (1947 წ.).



82

Cooperative Domestic Production Relationships – The Basis for
Agricultural Cooperative Viability

Paata Koguashvili
Professor at Georgian Technical University

paatakoguashvili@hotmail.com

David Mamukelashvili
Head of the Targeted Projects Service

Agricultural Coopera  ves Development Agency
dmamukelashvili@gmail.com

Badri Ramishvili
Associate Professor at Iv. Javakhishvili Tbilisi State University

badri.ramishvili@tsu.ge

The paper deals with the rules of domes c produc on rela ons of agricultural 
coopera ve, its relevance, which gives the possibility of formula ng the argumenta ve po-
si on – in the current period, which organiza onal-legal form in Georgia is closer to the 
socio-economic mission of the state in the agricultural sector and, therefore, which of them 
should be given priority in terms of state support. This a tude should be properly reflected 
in the regula on and support of the coopera ve process, since the necessity of producing 
compe ve products in the condi ons of modern market economy is the con nuity of pri-
mary produc on, processing, storage, shipping and realiza on processes, along with the 
technical-technological and organiza onal-management unity, which in the condi ons of 
the Georgian rural popula on’s small lands and less material possibili es, the most efficient 
coopera ve condi ons are available. Many successful examples of coopera on show that 
the quality of coopera ve labor returns is much higher compared to individual labor and 
the economic basis for that is the internal produc on rela ons characteris c of coopera ve. 
Components of internal produc on rela ons of agricultural coopera ves such as democrat-
ic management, economic par cipa on, mandatory and addi onal share payments, asso-
ciate member, restric ons imposed for non-member persons and others, prac cally repre-
sent the economic mechanisms for the implementa on of successful business ac vi es and 
without their in-depth understanding, they will not be able to maintain their organiza onal 
and legal form of the coopera ve traits, which essen ally differen ate them from other 
types of business forms, and represents the basis for the viability of this type of enterprises. 

The paper deals with the experience of legal regula on of the process of coopera on in 
different countries at the legisla ve level, which is important for the proper understanding 
of the process. Many successful examples of these countries provide sufficient material for 
their prac cal generaliza on, based on systema c analysis, as successful economies con-
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sidered the promo on of func oning organiza ons on the coopera ve basis as the priority 
direc on of development and, therefore, the process based on the origins of solidarity and 
mutual assistance, in many cases the state played an organizing role. 

A new, different view of organiza onal arrangement of rural and agricultural sectors is 
par cularly noteworthy, which is the basis for successful implementa on of the agricultural 
coopera ve process: the main goal of the process ongoing in country’s agricultural coopera-

on is an inclusive socio-economic development of rural popula on and consequently elim-
ina on of poverty in rural areas, stopping migra on processes, establishing real prospects 
for entrepreneurial and social development in the area and the development of agriculture 
sector is one of the main mechanisms for achieving this goal.

Keywords: Agricultural Coopera ve; Democra c Management; Economic Par cipa o;, 
Pay; Share Deposits; Reserve Fund; Share Fund; Associate Member.

JEL Codes: 010, 013, 019
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ქართული თხილის ბაზარი: შეფასება, პერსპექტივები

მარინა ჩავლეიშვილი
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი
marina.chavleishvili@tsu.ge

სტატიაში განხილულია საქართველოში თხილის წარმოების შესაძლებლო-
ბები, ქართული თხილის ბაზრის განვითარების ტენდენციები, შეფასებულია 
თხილის მსოფლიო ბაზარი, არსებული მდგომარეობა და მასში საქართველოს 
ადგილი, გაანალიზებულია თხილის საექსპორტო პოტენციალი, სამომავლო პე-
რსპექტივები საერთაშორისო ბაზარზე.

საქართველოში თხილის წარმოებისა და ექსპორტის დინამიკის, ადგილობ-
რივი და საერთაშორისო ბაზრების, კერძოდ, ევროკავშირის, აზიისა და დსთ-ს 
ქვეყნებში თხილის ბაზრის საექსპორტო დინამიკის ანალიზის, მეთხილეობის 
დარგში არსებული მდგომარობის შესწავლის საფუძველზე მოცემულია ბაზრის 
შეფასება, დარგში არსებული მდგომარეობის ანალიზი.

ქართული თხილის საერთაშორისო ბაზარზე ადგილის დასამკვიდრებლად 
გამოვლენილია მისი პოტენციური უპირატესობები, სუსტი მხარეები და არსე-
ბული პრობლემები. ჩატარებული კვლევა დაეხმარება აღნიშნული საკითხებით 
დაინტერესებულ პირებს, რათა სრულყოფილად გააანალიზონ საქართველოს 
სოფლის მეურნეობის ერთ-ერთი პერსპექტიული დარგის – მეთხილეობის გა-
ნვითარების შესაძლებლობები. თხილის ბაზრის განვითარების ანალიზის სა-
ფუძველზე გაკეთებულია შესაბამისი დასკვნები.

საკვანძო სიტყვები: თხილის ბაზარი; ექსპორტი; იმპორტი; ღირებულე-
ბათა ჯაჭვი; წარმოების პოტენციალი.

საქართველოში თხილის კულტურის წარმოების პოტენციალი და 
მისი ადგილი მსოფლიო ბაზარზე

საქართველოს ეკონომიკურ განვითარებაში მნიშვნელოვან როლს ასრულებს 
ეროვნული სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების წარმოება, რაც საექსპორტო პო-
ტენციალის ზრდის შესაძლებლობას იძლევა, მათ შორისაა ქართული თხილი. თხილს 
კაკლოვან კულტურებს შორის ერთ-ერთი საპატიო ადგილი უკავია. მეთხილეობა 
საქართველოს სოფლის მეურნეობის უძველესი ტრადიციების მქონე სტრატეგიული 
მნიშვნელობის დარგია. ისტორიულ წყაროებზე დაყრდნობით, თხილის კულტურის 
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გავრცელება ჩვენს წელთაღრიცხვამდე, VI საუკუნეში დაიწყო შავი ზღვის სანაპირო-
ებსა და კავკასიაში [1]. საქართველოს მოსახლეობისთვის თხილს განსაკუთრებული 
ეკონომიკური მნიშვნელობა ჰქონდა და დღესაც, შემოსავლის მნიშვნელოვანი წყაროა. 
1917 წლამდე ქვეყნიდან ევროპის ბაზრებზე დიდი რაოდენობით თხილი გადიოდა. 
ევროპული ბაზრების ჩაკეტვამ ექსპორტი, შესაბამისად, თხილის ფართობი და წა-
რმოება შეამცირა. XX საუკუნის 90-იან წლებში მდგომარეობა შეიცვალა და ქართულ 
თხილზე გაჩნდა მზარდი მოთხოვნა, რომლის შესაბამისად საქართველოში დაიწყო 
თხილის პლანტაციების გაშენება. 

სასარგებლო საკვების, სამკურნალო თვისებებისა და ეკონომიკური მნიშვნელო-
ბის გამო, თხილის კულტურა განსაკუთრებულია და მსოფლიო ბაზრის ყურადღების 
ცენტრშია. ეს, უპირველეს ყოვლისა, განაპირობებულია მისი ნაყოფის მრავალმხრივი 
გამოყენებით. თხილის ნაყოფი და გადამუშავების შედეგად მიღებული პროდუქტები 
ფართოდაა ცნობილი. მის კვებით ღირებულებას განსაზღვრავს ნედლეულში ცხიმის, 
ცილის და ბიოაქტიურ ნივთიერებათა შემცველობა. ჩამოთვლილი ღირებულებები 
იცვლება მცენარის ჯიშის, ადგილმდებარეობის, ნიადაგურ-კლიმატური პირობების 
გავლენით. თხილი მეტად მნიშვნელოვანი გახდა სამრეწველო და სხვა ტიპის წარმო-
ებისთვის [2]. თხილის გადამუშავება საინტერესოა უნარჩენო წარმოების თვალსაზ-
რისით. პრაქტიკულად, ყველა ტიპის პროდუქტი, რომელიც თხილის გადამუშავების 
შედეგად მიიღება, რეალიზაციას ექვემდებარება. 

საქართველოში არსებული მიკროზონების, ნიადაგურ-კლიმატური პირობების 
მრავალფეროვნება თხილის გავრცელების არეალს ზრდის. თხილის სამრეწველო 
პლანტაციები ფართოდაა წარმოდგენილი შავი ზღვის სანაპიროს ტენიან, თბილ 
რაიონებში (გურია, სამეგრელო, აჭარა) [3, გვ.20]. მაღალი ყინვაგამძლეობის გამო, 
თხილი აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონშიცაა გავრცელებული, თუმცა, 
თხილის მოსავლიანობითა და ნაყოფის ხარისხი უფრო პერსპექტიულია დასავლეთ 
საქართველოს ტენიანი სუბტროპიკები. საქართველოს ენდემური ჯიშების სიმრა-
ვლით საერთაშორისო ბაზრებზე მაღალხარისხიანი პროდუქტის მიწოდება შეუძლია. 
აქ ბუნებრივად ხარობს თხილის 6 სახეობა: ჩვეულებრივი თხილი, დათვის თხილი, 
პონტოს თხილი, იმერული თხილი, კოლხური თხილი, კახური თხილი. სულ საქართვე-
ლოს ტერიტორიაზე გავრცელებულია დაახლოებით 27 ჯიშის თხილი. დახასიათებუ-
ლი ჯიშების ნაყოფმწარმოებლობა იწყება დარგვიდან 3 წლის შემდეგ. ადგილობრივ 
ჯიშებს შორის უმთავრესია: [4]. „ანაკლიური“, „ბერძნულა“, „გულშიშველა“, „შველის-
ყურა“, „დედოფლის თითი“, „ცხენის ძუძუ“, „ხაჭაპურა“, „ნემსა“. ადგილობრივი ჯიშე-
ბი გამოირჩევა მაღალი მოსავლით (ერთ ძირზე საშუალო მოსავალი 5-10 კგ-ია, ასევე, 
ის განსაკუთრებულია რაოდენობრივი და ხარისხობრივი პარამეტრებით: პროდუქ-
ტიულობა – საშუალოდ 48-55%, ცხიმის შემცველობა 67-70%-ია). აღნიშნული მაჩვე-
ნებლებით მსოფლიო ბაზარზე გამორჩეულია ქართული თხილი, რითაც ინარჩუნებს 
კონკურენტულ უპირატესობას, რასაც განაპირობებს მაღალი ხარისხის ნედლეულის 
მიღების შესაძლებლობა, ხელსაყრელი ფასისა და ხარისხის თანაფარდობა. თხილი 
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არ მოითხოვს დიდ კაპიტალდაბანდებას, გამძლეა ბუნებრივი პირობების მიმართ, 
ნაკლებ შრომატევადია [3,გვ.21], აქვს ხანგრძლივი ექსპლოატაციის პერიოდი 25-40 
წელი და უხვ მოსავალს 20-25 წლის განმავლობაში იძლევა. თხილის მოსავლიანობა 
საშუალოდ არის 2-4 ტონა/ჰა-ზე. სხვა ქვეყნებთან შედარებით, ქართული თხილის 
კალორიულობა 7-8-%-ით მაღალია [5, გვ.4]. თხილის ნაყოფი ხანგრძლივი შენახვისუ-
ნარიანობითა და ტრანსპორტაბელურობით ხასიათდება. კულტურა მნიშვნელოვანია 
ეკონომიკური თვალსაზრისით, კერძოდ, ის მოსახლეობისთვის შემოსავლის მნიშვნე-
ლოვანი წყაროა. 

2017 წლის მონაცემებით, თხილის კულტურის ფართობი საქართველოში არის 
12.054 ათასი ჰა, მათ შორის, რეგიონებზე მოდის: სამეგრელო-ზემო სვანეთი – 62.1%, 
გურია – 20.3%, იმერეთი – 9.3%. სულ სამივე რეგიონზე მოდის – 91.7%. თხილის ფა-
რთობი შედარებით მცირეა ქვემო ქართლის, შიდა ქართლის, მცხეთა-მთიანეთისა და 
რაჭა-ლეჩხუმის რეგიონებში (იხ. ცხრილი 1) [6]. 

თხილის ფართობი საქართველოში (2017 წელი) 
ცხრილი 1

რეგიონები ათასი ჰა %
სულ საქართველო 12.054 100

სამეგრელო-ზემო სვანეთი 7.485 62.1
გურია 2.446 20.3
იმერეთი 1.121 9.3
აჭარა 0.542 4.5
კახეთი 0.361 3
სხვა 0.099 0.8

გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის (FAO) 2017 წლის 
მონაცემებით, საქართველო თხილნარის ფართობის მიხედვით, მსოფლიოს ძირითად 
მწარმოებელ ქვეყნებს შორის თურქეთის, იტალიის, აზერბაიჯანის, ირანის, აშშ-ს, ჩი-
ლეს, ჩინეთისა და ესპანეთის შემდეგ მეცხრე ადგილზეა. თუმცა, ისიც უნდა აღინიშ-
ნოს, რომ საქართველო მსოფლიოში თხილის ფართობით, 2005 წლის მონაცემებით 
მეშვიდე, ხოლო 2010 წლის მონაცემებით – მეხუთე ადგილზე იყო (იხ. ცხრილი 2) [7].

2017 წელს 2010 წელთან მიმართებით, თხილის ფართობი საქართველოში 
23.41%-ითაა შემცირებული (15.739 ათასი-დან 12.054 ათას ჰა-მდე). 2010–2017 
წლებში მსოფლიოში თხილის ფართობების გაზრდით დაწინაურდა ჩინეთი, ჩილე, 
აშშ და ესპანეთი. აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ ქვეყნების ნაწილში, მაგალითად, 
ჩილეში მკვეთრად არის თხილის ფართობი გაზრდილი (2005-2017 წლებში – 83.1%-
ით). ამასთან, შეინიშნება საპირისპირო ტენდენციებიც, მაგალითად, 2017 წელს, 2015 
წელთან შედარებით, ესპანეთში ფართობები 37%-ით, ხოლო საქართველოში 36.8%-
ით არის შემცირებული (იხ. ცხრილი 2) [7].  
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თხილის მთლიანი ფართობი მსოფლიოსა და ცალკეულ ქვეყნებში 
ცხრილი 2

ქვეყნები 2005 წელი 2010 წელი 2017 წელი
ჰა % ჰა % ჰა %

სულ თხილის ფართობი 
მსოფლიოში (ჰექტარი) 544.898 100 618.023 100 671.421 100

თურქეთი 389.696 71.51 432.439 69.97 439.097 65.38
იტალია 55. 904 10.25 67.743 10.96 79.951 11.90
აზერბაიჯანი 18. 228 3.34 22.691 3.67 35.782 5.32
ირანი 15.108 2.77 19.133 3.09 17.589 2.61
აშშ 11.453 2.10 11.453 1.85 14.973 2.23
ჩილე 2. 302 0.42 4.199 0.67 13.693 2.03
ჩინეთი 8.108 1.48 10.645 1.72 13.225 1.97
ესპანეთი 20.343 3.71 13.803 2.23 12.806 1.90

საქართველო 9000 1.65 15.739 2.54 12.054 1.80

სხვა დანარჩენი 14.756 2.77 20.178 3.30  32.245 4.86

საქართველოში, 2005 წლიდან 2015 წლამდე, თხილის ფართობი სწრაფი ტემპე-
ბით იზრდებოდა, მაგრამ, ბოლო სამი წლის განმავლობაში გარკვეული ობიექტური 
ფაქტორების გავლენით, მისი ფართობი (იხ. დიაგრამი 1) და შესაბამისად, თხილის 
წარმოებაც შემცირდა (იხ. დიაგრამა 2 ) [7]. 

თხილის წარმოების მხრივ, საქართველოში წამყვანი რეგიონებია სამეგრელო და 
გურია. რეგიონების ეკონომიკურ განვითარებაში აღნიშნულ კულტურას განსაკუთ-
რებული მნიშვნელობა ენიჭება. ქვეყანაში თხილის წარმოების შემცირება, ბუნებრი-
ვია, აისახა რეგიონებზეც. კერძოდ, 2017 წელს სამეგრელოს რეგიონზე ქვეყანაში წა-
რმოებული თხილის 34.1% მოდიოდა (2016 წელს იყო 52%), ხოლო მეორე ადგილზეა 
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გურია – 29.9% (2016 წელს იყო 24%). გურიის რეგიონისგან განსხვავებით, სამეგრე-
ლოს რეგიონში თხილის მოსავლის მკვეთრი კლება შეინიშნება (იხ. ცხრილი 3) [8]. 

თხილის წარმოება საქართველოში რეგიონების მიხედვით (2016-2017 წწ. ათასი ტონა)
ცხრილი 3

რეგიონები 2014 2015 2016 2017

საქართველო 33.8 35.3 29.5 21.4
აჭარა 0 0 1.5 2.4
გურია 6.2 6.2 7.2 6.4
იმერეთი 3.2 4.2 3.4 2.8
კახეთი 0 0 1.2 2.0

მცხეთა-მთიანეთი 0 0 0.1 0.1
სამეგრელო-ზემო სვანეთი 20.7 18.8 15.3 7.3
ქვემო ქართლი 0 0 0.5 0.3
შიდა ქართლი 0 0 0.1 0.1

დანარჩენი რეგიონები 3.6 6.1 0.0 0.1

მთლიანობაში, 2017 წელს ქვეყნის მასშტაბით წარმოებული თხილის 64% სამე-
გრელო-ზემო სვანეთისა (34.1%) და გურიის რეგიონებზე (29.9%) მოდოდა. 

ყოველივე აღნიშნულთან ერთად, ინტერესს იწვევს ქართული თხილის წარმოე-
ბის შესაძლებლობების შეფასება მსოფლიო ბაზრისთვის. მსოფლიო ბაზარზე ქართუ-
ლი თხილის მიწოდების მონაცემები ცვალებადია: 2014 წელს თხილის მსოფლიო ბა-
ზრის 63% თურქეთის თხილს ეჭირა (FAO), მეორე და მესამე ადგილს იტალია (11%) 
და საქართველო (5%) იკავებდნენ. 2017-2018 წლის საშუალო მონაცემების მიხედ-
ვით, მსოფლიოში წარმოებული იქნა 490 ათასი ტონა თხილი (გარჩეული), მათ შორის 
თურქეთზე მოდიოდა 73% (360 ათასი ტონა), მეორე და მესამე ადგილს იტალია (9%) 
და აზერბაიჯანი (5%) იკავებდა, მეოთხე ადგილზე იყო საქართველო (3%) (იხ. ცხრი-
ლი 4) [9, გვ.26]. 



89

თხილის მსოფლიო და ცალკეულ ქვეყნებში წარმოების საშუალო მაჩვენებელი
(2017-2018 წწ. და 2014-2018 წწ.)

ცხრილი 4 

ქვეყნები 2017-2014 წწ.
ათასი ტონა % 2014-2018 წწ. საშუალო 

მაჩვენებელი %

სულ მსოფლიოში 490.028 100 438.373 100

თურქეთი 360.000 73 310.000  71

იტალია 42.300 9 48.010 11

აზერბაიჯანი 25.000 5 18.410 4

საქართველო 15.313 3 18.103 4

ჩილე 11.000 2 7.813 2

აშშ 10.800 2 13.778 3

ესპანეთი 6.300 1 8.628 2

სხვა 19.315 5 13.631 3
 
თხილის კულტურის ფართობისა და ნაყოფის წარმოების შემცირება, განაპირო-

ბა გარკვეულმა ობიექტურმა ფაქტორებმა, რომელთა შორის მთავარია აზიური ფა-
როსანა, თუმცა, მდგომარეობა კიდევ უფრო გაართულა სოკოვანმა და ბაქტერიულმა 
დაავადებებმა. საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ბოლო პერიოდში 
სერიოზულ აგროტექნიკურ თუ სხვა ადეკვატურ ღონისძიებებს ახორციელებს, რათა 
სამომავლოდ შემცირდეს დანაკარგი, ამაღლდეს თხილის მოსავალი და ხარისხი.

თხილის ექსპორტი და იმპორტი

მიუხედავად არსებული პრობლემებისა, თხილის წარმოებით საქართველო წარ-
მატებით იმკვიდრებს ადგილს საერთაშორისო ბაზრებზე და ის თხილის უმსხვილეს 
მწარმოებელ ქვეყანათა ხუთეულშია. თხილი ძირითადად ევროკავშირისა და დსთ-ს 
ქვეყნებში გადის. საქართველო, თურქეთთან ერთად, თხილის მსხვილ ექსპორტიო-
რად ითვლება. აღსანიშნავია, რომ საექსპორტოა საქართველოში წარმოებული თხი-
ლის (გარჩეული გული) 86.2%-ზე მეტი. მოსახლეობის ერთ სულზე თხილის ფაქტო-
ბრივი მოხმარების მაჩვენებლით (კგ. წელიწადში) გამოირჩევა შემდეგი ქვეყნები: 
იტალია (1.31), აზერბაიჯანი (1.02), შვეიცარია (1.10); თურქეთი (0.75). მსოფლიოში 
2016 წელს ფაქტობრივი მოხმარების საშუალო მაჩვენებელი იყო 0.06 კგ./წელიწადში 
[9, გვ.29]. 

2016 წლის მონაცემებით (FAO), თხილის (გარჩეული)მსოფლიო ექსპორტი წინა 
წლების დონეზე დარჩა. 2016 წელს ექსპორტის 59% -ს თურქეთზე მოდიოდა, ხოლო 
მისი საშუალო მაჩვენებელი ბოლო 5 წელში 67%-ია; მეორე ადგილზეა საქართველო, 
შესაბამისად – 12% და 9% (იხ. ცხრილი 5) [9, გვ.27]. 
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თხილის მსოფლიო ექსპორტი (2016 წ. და 2014-2018 წწ. 
საშუალო მაჩვენებელი-ათასი ტონა)

ცხრილი 5

ქვეყნები 2016 წელი % 2014-2018 წწ. 
საშუალო მაჩვენებელი %

სულ ექსპორტი 
მსოფლიოში 209.251 100 381.853 100

თურქეთი 123.771 59 310.000 67

იტალია 24.281 12 18.119 8

აზერბაიჯანი 10.434 5 10.971 5
საქართველო 24.836 12 20.677 9
გერმანია 5.878 3 5.029 2
ნიდერლანდები 3.256 2 3.221 1

სხვა 16.795 7 13.836 8

საქართველოში თხილი საექსპორტო საქონლის მთლიან წილში განსხვავბული 
დინამიკით ხასიათდება. 2016 წლის მონაცემებით, საქართველოდან საქონლის მთლი-
ან ექსპორტში თხილი 8,5%-ს იკავებდა და მან გადააჭარბა ღვინის ექსპორტს (5.8%). 
მომდევნო წლებში, თხილის საექსპორტო პოტენციალი მკვეთრად დაეცა. კერძოდ, 
2017 წელს საექსპორტო საქონლის ათეულში 8,5 %- დან 3 % -მდეა შემცირებული 
(იხ. დიაგრამა3)[8].

 უმსხვილესი საექსპორტო საქონლის ათეული 2017 წელს (%) 

დიაგრამა 3
თხილის მთლიანი მოსავალი 2017 წელს, 2016 წელთან შედარებით, 40%-ით არის 

შემცირებული, რაც თავისთავად, გავლენას ახდენს ექსპორტის მოცულობაზე. 2017 
წლის იანვარ-სექტემბერში საქართველოდან 50 მლნ დოლარის თხილი იქნა ექსპო-
რტირებული, მაშინ, როდესაც ის 2016 წლის, ანალოგიურ პერიოდში, 117 მლნ დოლა-
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რი იყო. გამომდინარე აქედან, ფერმერებს, რომლებმაც საკმაოდ დიდი ინვესტიცია 
ჩადეს თხილის პლანტაციებში, შემოსავლების თვალსაზრისით სერიოზული პრობლე-
მები შეექმნათ.

საქართველოდან თხილის ექსპორტი ძირითადად ხორციელდება შემდეგ ქვეყნებ-
ში: გერმანია, იტალია, ჩეხეთი, ლიბანი, კანადა, რუსეთი, საბერძნეთი, ესპანეთი, ერა-
ყი, ავსტრია, ხორვატია, ლატვია, სლოვაკეთი. 2017 წელს, 2016 წელთან შედარებით, 
გაუარესებულია, როგორც თხილის ექსპორტის მაჩვენებელი, ასევე ექსპორტიორი 
ქვეყნების რაოდენობა, კერძოდ, ექსპორტი განხორციელდა, მხოლოდ, შემდეგ ქვეყ-
ნებში: იტალია, გერმანია, ერაყი, საბერძნეთი, ესპანეთი, რუსეთი, საფრანგეთი [6]. 

მსოფლიოში თხილის მსხვილი იმპორტიორი ქვეყნებია გერმანია და იტალია, 
რომლებიც არიან თხილის ყველაზე დიდი მომხმარებლები და გადამამუშავებლები. 
მათზე მსოფლიო თხილის იმპორტის 50%-ზე მეტი მოდის. თურქეთის, საქართვე-
ლოსა და აზერბაიჯანის თხილის გადაზიდვები 50%-ზე მეტი გერმანიისა და იტა-
ლიისთვის იყო განკუთვნილი, ხოლო ჩილეში ექსპორტის 92% იტალიამ დაიკავა (იხ. 
ცხრილი 6) [9, გვ.28]. 

თხილის იმპორტის დინამიკა მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში (ათასი ტონა) 
ცხრილი 6

ქვეყნები 2006 2010 2013 2014 2015 2016
ზრდა
2006-

2016 წწ.
გერმანია 42.127 67.882 66.624 57.151 64.204 61.450 19.323
იტალია 76.623 40.211 59.966 59.646 57.441 44.030 -32.593
საფრანგეთი 23.304 27.894 26.997 20.477 22.733 21.068 -2.236
კანადა 943 7.910 10.123 10.111 12.747 11.376 10.433
შვეიცარია 12.083 9.482 10.037 9.761 8.890 9.448 -2.635
რუსეთი 9.967 11.016 9.187 11.270 7.018 5.541 -4.426
ბელგია 14.918 7.536 7.303 6.736 5.685 4.986 -9.932
ნიდერლანდები 9.478 3.416 3.762 3.742 5.047 3.736 -5.742
პოლონეთი 1.582 6.987 8.842 8.077 11.686 3.704 2.122
ესპანეთი 597 5.184 5.759 4.301 3.193 2.999 2.122
ავსტრალია 1.126 2.333 2.923 2.629 2.593 2.839 713
აშშ 5.228 2.912 4.384 2.634 1.338 2.806 -2.422
ჩეხეთი 1.511 1.754 2.494 1.872 1.753 2.671 1.160
ბრაზილია 1.926 2.321 2.385 3.040 3.044 2.650 724
 UK (გაერთ.
სამეფო)

415 2.023 2.150 2.112 2.227 2.392 1.977

ავსტრია 1.093 2.599 2.889 3.467 2.635 2.249 1.156
ეგვიპტე 2.315 3.896 2.773 2.059 1.882 1.832 -483
საბერძნეთი 3.040 2.242 2.049 1.555 1.179 1.315 -1.725
ისრაელი 1.299 1.320 1.182 1.268 996 1.116 -183
შვედეთი 917 1.109 1.308 1.250 1.258 975 58
სხვა 76.649 22.709 10.629 6.265 21.523 20.063 -56.586
სულ 
მსოფლიოში

288.141 232.736 237.764 219.422 239.074 209.244 -78.897
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2016 წლის მონაცემებით მსოფლიოში თხილის იმპორტის მთლიანი მოცულობა 
209. 244 ათასი ტონა იყო. აქედან, 4 ქვეყანაზე მოდიოდა იმპორტის 65.86%, კერძოდ, 
გერმანია – 29.36% (61.459 ათასი ტონა); იტალია – 21.04% (44.130 ათასი ტონა); 
საფრანგეთი – 10.06% (21.068 ათასი ტონა); კანადა – 5.4% (11.376 ათასი ტონა). 
მსოფლიოში თხილის იმპოტრის ბოლო 10 წლის საშუალო მაჩვენებელი ქვეყნების 
მიხედვით, განსხვავებულია. კერძოდ, მთლიანობაში თხილის მსოფლიო იმპორტი 
ბოლო 10 წელში შემცირებულია 78.897 ათასი ტონით. აღნიშნული მაჩენებელი ქვეყ-
ნების მიხედვით შემდეგია: იმპორტი შემცირდა-იტალიაში, საფრანგეთში, შვეიცარი-
აში, რუსეთში, ბელგიაში, ნიდერლანდებში, აშშ-ში, ეგვიპტეში, ისრაელში; იმპორტი 
გაიზარდა-კანადაში, პოლონეთში, ესპანეთში, ავსტრალიაში, საბერძნეთში, ბრაზი-
ლიაში, ავსტრიაში, შვედეთში.

თხილის ბაზარზე იტალია და ესპანეთი არის ნეტო იმპორტიორი ქვეყნები, რაც 
განპირობებულია ამ ქვეყანებში თხილის გადამამუშავებელი დარგების განვითარე-
ბით. აღნიშნული ფაქტორის გათვალისწინებით ეს ბაზრები მიმზიდველია თხილის ნე-
ბისმიერი მწარმოებლისა და ნედლეულის სახით ექსპორტიორი ქვეყნებისათვის, მათ 
შორის, საქართველოსთვისაც. აღნიშნული ქვეყნებისთვის 82%–იანი წილით მთავარი 
საიმპორტო პარტნიორია თურქეთი, ხოლო 50%–იანი წილით მთავარი საექსპორტო 
პარტნიორია გერმანია.

თხილის მოხმარების თვალსაზრისით მსოფლიოში ლიდერია ევროკავშირი, რაც 
ძირითადად გერმანიის (21,5%) და იტალიისა (20,2%) მოხმარების ტენდენციებზეა 
დამოკიდებული. აგრეთვე, ამ თვალსაზრისით, აღსანიშნავია ბელგია, შვეიცარია, 
რუსეთი, პოლონეთი, საფრანგეთი, აშშ, ესპანეთი, ავსტრია, ჰონგ–კონგი. მათი უმე-
ტესობა ნედლი თხილის იმპორტს გადამუშავებისა და სხვადასხვა პროდუქტის და-
სამზადებლად იყენებს. მიუხედავად იმისა, რომ თურქეთი არ ფიგურირებს ლიდერ 
იმპორტიორ ქვეყნებში, მისი მოხმარება მაინც მაღალია ევროკავშირის ქვეყნების შე-
მდეგ, ამავე დროს, თურქეთი არის უდიდესი მწარმოებელიც. 

ქართული თხილის ექსპორტი 2008 წლიდან დაიწყო ახლო აღმოსავლეთში, კერ-
ძოდ, ირანში, ერაყში, სირიაში, საუდის არაბეთში, ყაზახეთში, ტაჯიკეთში, ჩინეთსა 
და ჰონგკონგში. ეს უკანასკნელი ახდენს რეექსპორტს და შეაქვს თხილი ჩინეთის ბა-
ზარზე. ქართული თხილით დაინტერესებული არიან ასევე აშშ-ის და იაპონიის კომპა-
ნიები. საინტერესოა, ასევე, უკრაინის ბაზარი, სადაც ბოლო 6 წლის განმავლობაში 
თხილის მოხმარება თითქმის 2,5-ჯერ არის გაზრდილი. ამდენად, თხილის ექსპორტის 
მიმართულებით საქართველოს ბაზრის გაფართოების დიდი პოტენციალი გააჩნია.

საქართველოს თხილის ბაზარზე მიმდინარე ტენდენციები

საქართველოში თხილის წარმოება მთლიანად ორიენტირებულია უცხოურ ბა-
ზრებსა და იქ მიმდინარე ტენდენციებზე. შიდა მოხმარებისათვის საკუთარი წარმო-
ების მხოლოდ 10%–მდე გამოიყენება და საექსპორტოა წარმოებული თხილის დაა-
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ხლოებით 90%. საქართველოში თხილის ბაზრის სტრუქტურა სამი მიმართულებით 
ვითარდება [10, გვ.126], კერძოდ, წამყვანი პოზიციები უკავიათ სადისტრიბუციო 
კომპანიებს, მომდევნო ადგილზეა თხილის გადამამუშავებელ ქარხნები და ფერმე-
რები. ბოლო 10 წლის განმავლობაში შეიცვალა ფერმის მასშტაბები, გაიზარდა შე-
დარებით მსხვილი ფერმების რაოდენობა, მაგრამ წვრილი ფერმერები თხილის დის-
ტრიბუტორების ჯერ კიდევ მნიშვნელოვან ნაწილს წარმოადგენენ. მაგალითად, ჩვენ 
მიერ გურიის რეგიონში ჩატარებული გამოკითხული ფერმერების (200 ფერმერი) 
50%-მა ბოლო 10 წლის განმავლობაში გაზარდა წარმოების მასშტაბები (ფართობე-
ბი) და მათ მფლობელობაში არის 5-დან 10 ჰა-მდე თხილის პლანტაციები. რეგიონებ-
ში მსგავსი პროცესების მიმდინარეობის ფონზე შეიძლება დავასკვნათ, რომ თუ 2008 
წელს თხილნარის მთლიანი ფართობის 95%-ს ფლობდნენ წვრილი ფერმერები, ხოლო 
მსხვილმასშტაბიან ფერმერებს 7%-იანი წილი ეკავათ [10, გვ.126-127], დღეისათვის, 
კვლევის შედეგებიდან გამომდინარე, მსხვილმაშტაბიანი ფერმერების ხვედრითი წონა 
10%-ს აჭარბებს.

მნიშვნელოვანია თხილის ღირებულებათა ჯაჭვის ანალიზი, რომელშიც გამო-
კვეთილია ქართული თხილის მომხმარებელთა დამოკიდებულება. აღნიშნულ სქემაში 
დაახლოებით 70%-მდე ევროპელ, 30%-მდე – აზიელ და 1%-მდე – სხვა მომხმარებ-
ლებზე მოდის. აღნიშნული მომხმარებლების მიერ თხილი შესაბამისი რეგიონების 
გადამამუშავებლებს, შემდეგ საცალო მოვაჭრეებს და ბოლოს, მომხმარებლებლებს 
მიეწოდება. მაგალითად, ევროპელი და თურქეთის დისტრიბუტორები (70%-იანი წი-
ლით) ქართული ექსპორტის დაახლოებით ევროპელ გადამამუშავებლებს, შემდეგ, 
საცალო მოვაჭრეებს და ბოლოს, მომხმარებელს აწვდიან. დარჩენილი დისტრიბუტო-
რების მიერ შესყიდული თხილი (1%–ზე ნაკლები წილით) სხვადასხვა ქვეყნის გადამა-
მუშავებელ საწარმოებსა და მომხმარებლებს მიეწოდება. 

საოჯახო და წვრილი ფერმერული მეურნეობების დაქსაქსულობის გამო, თხილის 
«სეზონზე“ უამრავი მცირე წვრილი სადისტრიბუციო ფირმა (გადამყიდველები) წა-
რმოიქმნება. შესაძლებელია გამოვყოთ რეგიონული შემგროვებლები; ადგილობრივი 
დისტრიბუტორები. თხილის ბაზარზე წარმოდგენილია თხილის გადამამუშავებელი 
და ექსპორტიორი ფირმები. ამ ფირმათა დაყოფა პირობითად სამ ჯგუფადაა შესაძ-
ლებელი, ესენია: ა) მხოლოდ ექსპორტიორი ფირმები, ბ) მცირე გადამამუშავებელი 
საწარმოები და გ) მსხვილი გადამამუშავებელი და საექსპორტო კომპანიები [11, 
გვ.22]. 

თხილის მსოფლიო ბაზარზე თურქეთი, როგორც თხილის მთავარი მწარმოებე-
ლი, თავისუფლად აკონტროლებს თხილის ფასს და თხილის ბაზარსაც. ბუნებრივია, 
ქართული თხილის ფასზე თურქეთი ახდენს გავლენას. თუმცა, არსებობს ფასებს შო-
რის განსხვავება, ქართული თხილი უფრო იაფია, ვიდრე თურქული, რაც აიხსნება 
ქართულ და თურქულ თხილს შორის გამოსავლიანობაში არსებული განსხვავებით. 
კერძოდ, 1კგ. გაუტეხავი ქართული თხილიდან გამოდის 0.4 კგ. გული, ხოლო თურ-
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ქული თხილის გამოსავლიანობა 0.5 კგ.-ია. პრობლემაა ქართული თხილის ხარისხის 
მენეჯმენტის სისტემა, არასტაბილური მიწოდება და ნაკლები ცნობადობა [12]. 

როგორც გამოკვლევამ გვიჩვენა, თხილის გადამამუშავებელ კომპანიათა უმეტე-
სობა არ ფლობს საკუთარ პლანტაციებს. ისინი ძირითადად სამეგრელოს რეგიონში 
არიან კონცენტრირებულნი, საკუთარი სიმძლავრეების 80%–ს იყენებენ და უზრუნ-
ველყოფენ სამუშაო ადგილების მნიშვნელოვან რაოდენობას.

ქართული თხილის წარმოება საგრძნობლად განვითარდა ბოლო 10-15 წლის გა-
ნმავლობაში, თუმცა, არსებული რესურსები სრულად ათვისებული არ არის. დარგის 
განვითარებას გააჩნია გარკვეული პრობლემები, მავნებლებისა და მცენარეთა დაავა-
დებებისაგან დაუცველობა, რაც საფრთხეს უქმნის წარმოების მოცულობას, ხარისხს 
და, შედეგად, საქართველოს სურსათის ექსპორტის სანდოობას. ეს მაშინ, როცა სა-
ქართველოს რეგიონებში შესაძლებელია წარმოებული იყოს მაღალხარისხიანი და 
კონკურენტუნარიანი ნედლეულის წარმოება. სხვა კულტურებთან შედარებით 1 ჰა-
ზე თხილის გაშენებას და მოვლას ნაკლები დანახარჯები ჭირდება, რაც დღეისათვის 
ძალზე მნიშვნელოვანია ქართველი ფერმერისათვის.

მიუხედავად გარკვეული დადებითი ტენდენციებისა, ბოლო პერიოდში თხილის 
წარმოების ხარისხი გაუარესდა. ასევე ბაზარზე შეინიშნება თხილის ფასის მკვეთრი 
მერყეობა (ვარდნა). ადგილობრივი მეწარმეებისა და ფერმერებთან ინტერვიუების 
დროს გამოიკვეთა აღნიშნული პრობლემის ორი მიზეზი: თხილის ბიზნესის მართვის 
სადავეების გარკვეული ჯგუფის მიერ მონოპოლიზება და „ევროპაში ქართული თხი-
ლის „სახელის გატეხვა“. ასევე, მნიშვნელოვანია დახვეწილი დომინანტი ჯიშების მო-
ვლა-მოყვანის პირველადი გადა¬მუშავებისა (შრობა) და შენახვის ტექნოლოგიების 
სიმცირე და ჯიშური სტანდარტული ნერგის ხელმისაწვდომობა. ქვეყანას, ამ სფე-
როში, შესაძლოა ჰქონოდა კონკურენტული უპირატესობა, მაგრამ სანერგე სექტო-
რის არასაიმედოობის გამო, ის სრულად არაა ათვისებული [13]. საქართველოს შე-
დარებითი უპირატესობა ყველა პროდუქტისთვის არ არის თანაბარი. ქვეყნის მიწის 
ფართობი შეზღუდულია, სასოფლო-სამეურნეო მიწა დაყოფილია მიწის შედარებით 
მცირე ნაკვეთებად. საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთების 75% 1 ჰა-ზე ნაკლები 
ზომისაა [14, გვ.4]. ყოველივე ეს არ იძლევა საშუალებას გაიზარდოს მეურნეობათა 
მასშტაბები და ბაზარზე კონკურენცია გაეწიოს წამყვან ქვეყნებს, რომლებსაც მსხვი-
ლი, მსგავსი პირობების მქონე მიწის ნაკვეთები აქვთ. 

დასკვნები და წინადადებები

საქართველოს აგროსექტორში თხილის წარმოება ერთ-ერთი პერსპექტიული 
დარგია, შესაბამისად, საქართველოსათვის აქტუალურია ქართული თხილის განვი-
თარების ტენდენციების კვლევა, განვითარების პრიორიტეტების დასახვა და დარგში 
საერთაშორისო სტანდარტების დამკვიდრება. ჩატარებული ანალიზის საფუძველზე 
ჩამოვაყალიბეთ შესაბამისი დასკვნები და რეკომენდაციები: 
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• საქართველოში აგრარული პროდუქტების წარმოებაში, განსაკუთრებული 
უპირატესობა იკვეთება თხილის წარმოებაში, იგი კონკურენტუნარიანია, მისი განვი-
თარებისათვის ქვეყანაში ხელსაყრელი ბუნებრივი და ეკონომიკური შესაძლებლობე-
ბია;

• თხილის წარმობის დარგში, საქართველო უკვე ფლობს გარკვეულ ნიშას სა-
ერთაშორისო ბაზარზე, შესაბამისად, ქვეყნის პოლიტიკა უნდა ითვალისწინებდეს და 
ხელს უწყობდეს ამ უპირატესობის შენარჩუნებასა და განმტკიცებას, ასევე, სხვა პო-
ტენციური უპირატესობის მიღწევას;

• თხილის მსოფლიო ბაზარი ზრდადია. ამ ბაზარზე, წარმოების გაფართოებით 
საქართველოს საექსპორტო პოტენციალის ზრდის პერსპექტივები მაღალია; საექ-
სპორტო მოცულობის გაზრდით მას აქვს ევროკავშირის, დსთ-სა და აზიის ბაზრებზე 
დამკვიდრების ფართო შესაძლებლობა;

• საექსპორტო პოტენციალის გაზრდისა და ახალი ბაზრების ათვისებისათვის 
საჭიროა წარმოების როგორც პროდუქტიულობის, ასევე წარმოების მასშტაბის გა-
ფართოება. თხილის ნარგავი ფართობების ზრდა შესაძლებელია დაუმუშავბელი ფა-
რთობების, განსაკუთრებით კი ჩაის ამორტიზებული მიწების ათვისებით. ამისთვის 
საჭიროა საკმაოდ დიდი ინვესტიციების განხორციელება და მთავრობის მხარდაჭერა;

• პრობლემაა ქართული თხილის ხარისხი და სტანდარტები, რაც დღემდე 
მკაცრად არ არის რეგულირებული;

• თხილის ფასის რყევის დაძლევისთვის საჭიროა თხილი ბაზარს სტანდარტი-
ზებულად მიეწოდოს, პროდუქტი უნდა გაკონტროლდეს როგორც უვნებლობის, ასე-
ვე, ხარისხობრივი პარამეტრებით;

• არსებულ ვითარებაში მნიშვნელოვანია დარგში გავრცელებული მავნლებლე-
ბისა და დაავადებების წინააღდეგ ბრძოლაში სახელმწიფოს მხრიდან მხარდაჭერა, 
კერძოდ, სამთავრობო და უცხოელი პარტნიორების მხრიდან ეფექტიანი პროგრამე-
ბის განხორციელება, რათა მინიმუმადე იქნეს დაყვანილი მოსალოდნელი ზარალი;

• მნიშვნელოვანია თხილის საექსპორტო პოტენციალის გაზრდა. ამ ეტაპზე ძი-
რითადია ექსპორტირებული პროდუქტების ხარისხის გაუმჯობესება, რათა შესაძლე-
ბელი გახდეს ახალ, მოთხოვნად ბაზრებზე შესვლა.
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Georgian Hazelnut Market: Assessment, Perspectives
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In the ar cle, the hazelnut world and local market are complexly evaluated. Specifically, 
the possibili es of hazelnut produc on in Georgia and the poten al of its export and import 
are discussed, and the Georgian hazelnut place in the interna onal market, its development 
trends and future prospects are highlighted. 

About 35 countries provide hazelnut in the world market, including Georgia, which has 
high poten al for development of the industry and its own niche on the market. Georgian 
hazelnuts are dis nguished with qualita ve, quan ta ve characteris cs, diversity of local 
varie es. The extension area of hazelnut is mainly in western Georgia (more than 70% of 
produc on). Based on the data of 2017, Georgia occupies the ninth posi on in the world 
(12.806 ha) according to the hazelnut harvested area and the fourth posi on – according to 
the volume of produc on (21.4 thousand tons). For the last two years, it is no ceable the 
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decreasing trend in the area harvested as well as in the level of produc vity, which is mainly 
due to the spread of pests and diseases in the hazelnut field. In rela on to the data of 2016 
year, the produc on has been reduced by about 27% and in rela on to the data of 2013 it 
has been reduced by 46%. According to the data of 2016, the share of hazelnut was 8.5% 
between the ten biggest export products in Georgia, what is more, it exceeded the wine 
export in that year. In 2017 the above-men oned indicator was 3%.

Georgia is among the five largest producers of hazelnut and together with Turkey, is a 
large supplier of hazelnut. Georgia’s share according to the average indicator of the last 5 
years in global export is 12%. The export of hazelnut is mainly carried out in EU countries, 
mainly based on Germany’s (21.5%) and Italian (20.2%) consump on tendencies. Also im-
portant markets are CIS and Asia. The freight transporta on from Turkey, Georgia and Azer-
baijan were more than 50% for Germany and Italy. Spain and Italy are also the largest net 
importers in the world market. Turkey is the main importer partner with the share of 82% 
and Germany is the main exporter partner with the share of 50%. The analysis revealed that 
Georgia should increase partnerships with these countries in order to increase the export 
of hazelnut.

Hazelnut is a compe ve and highly exportable product. 90% of the hazelnut produced 
by Georgia is exported, and the local consump on of the country is 10%. Hence, the hazel-
nut produc on in Georgia is en rely focused on foreign markets and their current tenden-
cies. Market research has shown certain trends, in par cular, three market stakeholders are 
revealed: Distribu on companies, hazelnut processing factories and farmers. As a result of 
the survey, it was revealed that the share of large scale farmers in 2008 increased by 3% in 
2017 and exceeds the 10%, however, the share of small farmers is s ll high.

In the hazelnut value chain scheme, about <70% of European, <30% Asian and <1% 
comes on other hazelnut consumers. Due to the sca ering of the householders and small 
farms, there have been appeared lots of small distribu on companies (resellers) in the ha-
zelnut market.

As the survey shows, most of the hazelnut processing companies do not own their own 
planta ons. They are mainly concentrated in Samegrelo region, using 80% of their capacity 
and provide a significant number of jobs. 

Despite some posi ve trends, the hazelnut quality (due to the widespread illness) has 
deteriorated; the steep fluctua on of the hazelnut price has been revealed. In the current 
situa on, in order to prevent the expected losses and improve the quality of the product 
the state support for the sector and the implementa on of the effec ve programs are very 
important. 

Keywords: Hazelnut Market; Expor; Import; Value Chain; Produc on Poten al.
JEL Codes: J43, L10, L11



98

ჯანმრთელობის კაპიტალი – წარმოების მდგრადი

განვითარების ფაქტორი

თენგიზ ვერულავა
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი

tengiz.verulava@gmail.com 

ადამიან-კაპიტალის ფორმირებაში მნიშვნელოვანია ინვესტიციები ჯანმრ-
თელობაში. საქართველოში ბოლო 25 წლის პერიოდში გაიზარდა მოსალოდ-
ნელი სიცოცხლის ხანგრძლივობა და ჯანდაცვის სახელმწიფო დანახარჯები, 
შემცირდა ბავშვთა და დედათა სიკვდილიანობა, რაც დადებითად აისახება ქვე-
ყნის ეკონომიკურ ზრდაზე. თუმცა, ჯანდაცვის სახელმწიფო დანახარჯები და 
ამბულატორიული მიმართვიანობა ჩამორჩება ევროპის რეგიონის მაჩვენებელს. 
მიზანშეწონილია პირველადი ჯანდაცვის სისტემის განვითარების ხელშეწყობა, 
ხოლო ჯანდაცვის სახელმწიფო ხარჯებთან მიმართებით, ჯანდაცვის მსოფლიო 
ორგანიზაციის რეკომენდაციების გათვალისწინება.

საკვანძო სიტყვები: ჯანმრთელობის კაპიტალი; ადამიან-კაპიტალი; ეკო-
ნომიკური ზრდა. 

ადამიან-კაპიტალის კონცეფცია

ადამიან-კაპიტალი ადამიანის მიერ ინვესტიციების შედეგად დაგროვილი ფი-
ზიკური ჯანმრთელობის, ცოდნის, უნარების, შესაძლებლობებისა და მოტივაციების 
გარკვეული მარაგია, რომელიც გამოიყენება შრომის ამა თუ იმ სფეროში მოხმარები-
სათვის და მოაქვს შემოსავლები როგორც დასაქმებულისათვის, ასევე დამსაქმებლი-
სათვის [1].

ადამიან-კაპიტალის კონცეფცია შემუშავებულ იქნა XX საუკუნის 60-იან წლებ-
ში. ეკონომისტმა ტ. შულცმა პირველად გამოიყენა ტერმინი – „ადამიანისეული კა-
პიტალი“, რომელშიც გულისხმობდა ადამიანში ინვესტიციების ერთობლიობას, რაც 
ამაღლებს მის შრომისუნარიანობას [2]. შულცის იდეები განავითარეს ე.წ. “ჩიკაგოს 
სკოლის” წარმომადგენლებმა (გ. ბეკერი, პ. ბოვენი, ე. ჰანსენი), რომლებმაც ჩამოაყა-
ლიბეს ადამიან-კაპიტალის კონცეფციის ძირითადი დებულებები. 

ნობელის პრემიის ლაურეატის გ. ბეკერის მიხედვით, „ადამიან-კაპიტალი წარმო-
ადგენს ადამიანის თანდაყოლილი შესაძლებლობების, შეძენილი უნარების, ცოდნის 
და მოტივაციების ერთობლიობას, რაც გამოიყენება საქონლისა და მომსახურების 
წარმოებისათვის და ადამიანისა და საზოგადოების შემოსავლის წყაროა“ [3]. ბეკერი 
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მიიჩნევს, რომ ინვესტიციები ადამიან-კაპიტალში მცირდება ასაკთან ერთად, რადგან 
დროთა განმავლობაში მცირდება მოსალოდნელი მოგება. საპენსიო ასაკის მიღწევი-
სას შემოსავლების გენერირებაში ჯანმრთელობა კარგავს თავის მნიშვნელობას [4]. 

თავდაპირველად, ადამიან-კაპიტალის ფორმირებაში უმთავრეს ფაქტორად გა-
ნიხილებოდა განათლება. 1970-იან წლებში მ. გროსმანმა ადამიან-კაპიტალის თეო-
რიაზე დაყრდნობით, წარმოადგინა ჯანმრთელობის კაპიტალის როლი, რომლის მი-
ხედვით ადამიანი დაინტერესებულია განათლებასა და ჯანმრთელობაში ჩადებული 
ინვესტიციებით მომავალში გაზარდოს საკუთარი შემოსავლები [3]. შესაბამისად, იზ-
რდება ადამიანის მწარმოებლურობა, რაც თავის მხრივ, განაპირობებს ეკონომიკურ 
ზრდას [4].

ჯანმრთელობის კაპიტალი გულისხმობს ადამიანში ისეთ ინვესტიციებს, რაც სა-
ჭიროა მისი ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შესანარჩუნებლად. ჯანმრთე-
ლობა გავლენას ახდენს ადამიანის კეთილდღეობაზე. იგი როგორც სამოხმარებლო, 
ასევე ინვესტიციური საქონელია. ჯანმრთელობა, როგორც მოხმარების საქონელი, 
გულისხმობს, რომ ჯანმრთელობა ადამიანს სიამოვნებას ანიჭებს, შესაბამისად, ჯან-
მრთელობაზე, როგორც სამომხმარებლო საქონელზე არის მოთხოვნა. ჯანმრთელო-
ბა როგორც საინვესტიციო სიკეთე, გულისხმობს, რომ ის მას მუშაობის და, შესა-
ბამისად, შემოსავლების გამომუშავების საშუალებას აძლევს. ჯანმრთელობის საინ-
ვესტიციო სიკეთე განისაზღვრება მისი სიკეთის მეშვეობით მიღებული სარგებლის 
ღირებულებით. მაგალითად, სიცოცხლის ხანგრძლივობის ზრდა ნიშნავს შრომითი 
საქმიანობის დამატებით წლებს, რომლის განმავლობაში ადამიანი ღებულობს შემო-
სავლებს და ახდენს ინვესტირებას საკუთრ კაპიტალში. შეზღუდული შესაძლებლობა, 
ავადმყოფობა, სიკვდილიანობა განიხილება როგორც საზოგადოებრივი ჯანმრთე-
ლობის დანაკარგები, რაც იწვევს მნიშვნელოვან ეკონომიკურ ზარალს. ცხადია, ინვე-
სტიციები ჯანმრთელობის კაპიტალში ხელს უწყობს შრომისუნარიანი მოსახლეობის 
ზრდას, ავადმყობისა და სიკვდილიანობის შემცირებას, რაც დადებითად ზემოქმედე-
ბს ადამიან-კაპიტალზე.

ჯანმრთელობა განსაზღვრავს ადამიანს რამდენი დროის დახარჯვა შეუძლია 
თავის შრომით საქმიანობაში. ჯანმრთელმა ადამიანმა, ნაკლებად სავარაუდოა, გა-
აცდინოს სამუშაო, შესაბამისად, იგი უფრო პროდუქტიულია. ჯანმრთელობა ზრდის 
შრომისუნარიან დღეთა რაოდენობას. ამგვარად, ჯანმრთელობის წარმოება გავლე-
ნას ახდენს ადამიანის სარგებლიანობაზე – იზრდება ადამიანის კმაყოფილება არამა-
რტო ჯანმრთელობის კარგი მდგომარეობით, არამედ მუშაობისათვის ჯანმრთელი 
დღეების რაოდენობა, ანუ შემოსავლების მიღების შესაძლებლობა, რაც აისახება შე-
მოსავლების ზრდაში.

ამ კონტექსტით, ჯანმრთელობის სტატუსი ადამიან-კაპიტალის მნიშვნელოვანი 
ნაწილია. ადამიანს მემკვიდრეობით აქვს მიღებული ჯანმრთელობის თავდაპირველი 
მარაგი მაგრამ, როგორც ფიზიკური კაპიტალი, ისიც განიცდის ამორტიზაციას, ჯა-
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ნმრთელობის კაპიტალი შეიძლება გაუფასურდეს დროთა განმავლობაში. ამიტომ, 
ჯანმრთელობის მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად ადამიანები ახდენენ მასში ინ-
ვესტირებას. შეიძლება ითქვას, რომ ჯანმრთელობის კაპიტალს აქვს როგორც ინდი-
ვიდუალური, ასევე საზოგადოებრივი მნიშვნელობა, რადგანაც ჯანმრთელობას სა-
რგებელი მოაქვს როგორც ადამიანისათვის, ასევე საზოგადოებისათვის. გროსმანის 
აზრით, სადღეისოდ, ჯანმრთელობის კაპიტალს უფრო დიდი მნიშვნელობა ენიჭება, 
ვიდრე მოხმარებულ სხვა საქონელს და მომსახურებას [5].

სამუელ პრესტონმა პირველმა შეისწავლა ჯანმრთელობის მდგომარეობის კავში-
რი მოსახლეობის ერთ სულზე შემოსავლებთან [6]. მის მიხედვით, ეროვნული შემოსა-
ვლის დონესა და სიცოცხლის ხანგრძლივობას შორის არსებობს დადებითი კავშირი. 
იგივე შედეგები იქნა ასახული მსოფლიო ბანკის ანგარიშებში [7]. თავდაპირველად 
აქცენტი კეთდებოდა ჯანმრთელობის როლზე ნაკლებად განვითარებული ქვეყნებში. 
ჯანმრთელობა განიხილებოდა როგორც სიღარიბისგან თავის დაღწევის საშუალება 
[8]. შემდგომ პერიოდში, ღარიბ და მდიდარ ქვეყნებს შორის განსხვავების ანალიზი-
სას, ყურადღება გამახვილდა ჯანმრთელობის როლზე ეკონომიკის ზრდაში. ზოგიერ-
თმა კვლევამ აჩვენა, რომ ეკონომიკურ ზრდაში ჯანმრთელობის მდგომარეობა უფრო 
მნიშვნელოვანი იყო, ვიდრე განათლების დონე [9, 10].

მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება დადებითად აისა-
ხება ეკონომიკურ მწარმოებლურობაზე. ამ მხრივ გამოიყოფა 5 მთავარი მექანიზმი 
[11]: 

1. მწარმოებლურობა, ეფექტიანობა. ჯანმრთელობა და განათლება არის 
ინდივიდის პროდუქტიულობისა და ეფექტურობის განმაპირობებელი ფაქტორი. არ-
სებობს ემპირიული მტკიცებულებები, რომლის მიხედვით, შედარებით ჯანმრთელ 
მუშაკებს გააჩნიათ უფრო მეტი ფიზიკური და ფსიქიკური ენერგია, გამოირჩევიან 
საქმისადმი შემოქმედებითი მიდგომით და პროდუქტიულობით [12, 13]. ჯანმრთელო-
ბა ასევე გავლენას ახდენს შრომის მიწოდებაზე, რადგან ჯანმრთელობის პრობლემა 
განაპირობებს სამუშაოზე გამოუცხადებლობის ბევრ შემთხვევას [14]. ასევე, ჯანმრ-
თელობის პრობლემის მქონე ადამიანი შეიძლება გამოცხადდეს სამუშაოზე, მიუხე-
დავად იმისა, რომ მისი საქმიანობა შესაძლოა ნაკლებად პროდუქტიული აღმოჩნდეს 
[15].

2. სიცოცხლის ხანგრძლივობა. ჯანმრთელობის გაუმჯობესება ხელს უწყობს 
სიცოცხლის ხანგრძლივობის ამაღლებას. თავის მხრივ, რადგან ადამიანები მოელიან 
ხანგრძლივ სიცოცხლეს, ინვესტიციები განათლებაში უფრო მიმზიდველი ხდება და 
ამავე დროს, ჩნდება საპენსიო ასაკში მეტი დანაზოგების გაკეთების მოტივაცია [16]. 
შედეგად, სიცოცხლის ხანგრძლივობის ზრდა ხელს უწყობს განათლების კვალიფიკა-
ციის და დანაზოგების დონის ამაღლებას.

სიცოცხლის ხანგრძლივობის ზრდა გავლენას ახდენს მოსახლეობის დემოგრაფი-
ულ სტრუქტურაზე. ჩვილ ბავშვთა სიკვდილიანობის შემცირება და სიცოცხლის ხან-
გრძლივობის ამაღლება განაპირობებს შრომისუნარიანი ასაკის მოსახლეობის პრო-
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პორციულ ზრდას. თუმცა, გრძელვადიან პერსპექტივაში, შობადობის მაჩვენებლის 
შემცირების ფონზე, მოსალოდნელია საპირისპირო ეფექტი. მაღალგანვითარებულ 
ქვეყნებში შობადობის მაჩვენებლის შემცირება განაპირობებს შრომისუნარიანი მოსა-
ხლეობის წილის შემცირებას.

3. სწავლის უნარი. კვლევები ადასტურებს, რომ ჯანმრთელობის გაუმჯობე-
სება ხელს უწყობს უკეთესი კოგნიტიური შესაძლებლობებისა და უნარების განვი-
თარებას, დადებითი საგანმანათლებლო შედეგების მიღწევას [17, 18]. რაც უფრო 
ჯანმრთელია ადამიანი, მით უფრო მაღალია კოგნიტიური უნარები, მით ნაკლებია 
სკოლაში ან სამსახურში გამოუცხადებლობა, უფრო მეტად შეუძლიათ აითვისონ და 
დააგროვონ ცოდნა.

4. შემოქმედებითობა, კრეატიულობა. კარგი ჯანმრთელობით მიღწეული 
უკეთესი საგანმანათლებლო შედეგები დადებითად ზემოქმედებს შემოქმედებით და 
ინოვაციურ საქმიანობაზე. განათლებული ადამიანები არიან კარგი ნოვატორები და 
უფრო მოქნილნი ტექნოლოგიურ ცვლილებებთან მიმართებით. შესაბამისად, განათ-
ლების ამაღლება აჩქარებს ტექნოლოგიურ განვითარებას. შეიძლება ითქვას, რომ ჯა-
ნმრთელი და განათლებული მუშაკები უფრო ადვილად რეაგირებენ ტექნოლოგიურ 
ცვლილებებსა და ინოვაციურ პროცესებზე, რაც ცვლილების წარმატებით განხორცი-
ელების განმსაზღვრელი ფაქტორია.

5. უთანასწორობა. ადამიან-კაპიტალში ჩადებული ინვესტიციების სხვადას-
ხვაობა განაპირობებს განსხვავებულ შემოსავლებს. ამ კონტექსტით, ჯანმრთელო-
ბის გაუმჯობესება შეიძლება განვიხილოთ, როგორც შემოსავლების უთანასწორობის 
შემცირების საშუალება. რაც უფრო შემცირდება ადამიანების შემოსავლებს შორის 
უთანასწორობა, მით უფრო მეტ ადამიანს ექნება საკუთარი განათლების და ჯანმრ-
თელობის საჭიროების დაფინანსების შესაძლებლობა, რაც კიდევ უფრო გააუმჯობე-
სებს მათ ეკონომიკურ მდგომარეობას [19]. იმის გათვალისწინებით, რომ ჯანმრთე-
ლობა და შემოსავლები ერთმანეთთან კავშირშია, ადამიანების შემოსავლებს შორის 
უთანასწორობის შემცირება იწვევს ჯანმრთელობის უთანასწორობის შემცირებას. 
ამრიგად, ჯანდაცვის სექტორში ინვესტირება შეამცირებს შემოსავლებს შორის უთა-
ნასწორობას, გაზრდის შრომის პროდუქტიულობას და, შესაბამისად, ხელს შეუწყობს 
ეკონომიკის ზრდას.

ჯანმრთელობის კაპიტალი და საქართველო

მოსახლეობის ჯანმრთელობის კაპიტალის ფორმირებაზე გავლენას ახდენს შე-
მდეგი ფაქტორები: მოსახლეობის ავადობა, შეზღუდული შესაძლებლობა, სიკვდი-
ლიანობა, მოსალოდნელი სიცოცხლის ხანგრძლივობა, ჯანდაცვაზე დანახარჯები და 
ამბულატორიულ მიმართვიანობათა რაოდენობა (იხ. ცხრილი).

როგორც ცხრილი გვიჩვენებს, მშპ მოსახლეობის ერთ სულზე 1995-2017 წლების 
პერიოდში 2.5-ჯერ გაიზარდა, რაც ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდის მაჩვენებელია [34, 
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35, 36]. დროის მოცემულ პერიოდში 12.2%-ით გაიზარდა ადამიანური განვითარების 
ინდექსი (ყოველწლიური საშუალო ზრდა 0.83%) და 2017 წლისათვის 0.780 შეადგინა. 
ამ მაჩვენებლით საქართველო 70-ე ადგილზეა 188 ქვეყანას შორს [24].

ჯანმრთელობის კაპიტალზე მოქმედი ფაქტორები (საქართველო – 1990-2017 წწ.)
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2017

მშპ მოსახლეობის ერთ 
სულზე (მიმდინარე 
ფასებით), აშშ დოლარი

1614.6 569 692 1530.1 2964.5 3796 4046.8

ადამიანური განვითარების 
ინდექსი - - 0.672 0.711 0.735 0.754 0.780

მოსალოდნელი სიცოცხლის 
საშუალო ხანგრძლივობა 71.4 70.3 71.3 74 74.4 72.9

73.5
საერთო ავადობის მაჩ ვე-
ნე ბე ლი (პრე ვალენ ტო ბა) 
მოსახლეობის 100000 
სულზე

- - 27006.5 35823.3 49553.9

 

101154.1 105200.1

პირველადი ავადობის 
მაჩვენებელი (ინციდენტობა) 
მოსახლეობის 100000 
სულზე

22498.2 9077.5 10623.8 15902.6 26076.6 59677.3
 60300.1

სიკვდილიანობა 
მოსახლეობის 1000 სულზე 9.6 7.8 10.7 9.3 10.6 13.2 12.8

1 წლამდე ბავშვთა სიკვდი-
ლიანობა მოსახლეობის 
1000 სულზე

22 29 27.3 29.5 16.9 8.6
9.6

5 წლამდე ბავშვთა 
სიკვდილიანობა 1000 
ცოცხალშობილზე

47 34 30.1 31.5 18.9 10.2
11.1

დედათა სიკვდილიანობა 
100000 ცოცხალშობილზე, 41.5 53.1 47.8 23.9 21.7 32.2

13.1

შობადობა მოსახლეობის 
1000 სულზე 14 11 10 10.7 10.7 15.9 14.3

ამბულატორული 
მიმართვიანობა 
მოსახლეობის 1 სულზე

- 1.1 1.5 2.1 2.1 3.6 3.5

ჯანდაცვაზე სახელმწიფო 
დანახარჯები (მლნ ლარი) - 31 61.7 194 414.8 914

1063.7
ჯანდაცვაზე სახელმწიფო 
და ნა ხარჯების წილი 
ჯანდაცვაზე მთლიან 
დანახარჯებში

- 4.9 16.7 19.5 23.1 36.3 37.2

ჯანდაცვაზე სახელმწიფო 
დანახარჯების წილი მშპ-თან 
მიმართებით.

- 0.9 1.2 1.7 2 2.9
3.1
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როგორც ცხრილიდან ჩანს, ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდაზე დადებითად იმოქმედა 
მოსალოდნელი სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობის ზრდამ, დედათა სიკვდილია-
ნობის, 1 წლამდე და 5 წლამდე ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებლების შემცირებამ, 
ჯანდაცვაზე სახელმწიფო დანახარჯების ზრდამ.

მოსალოდნელი სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა 1990-2017 წლების პერი-
ოდში, 2.5 წლით გაიზარდა (მერყეობს 71-დან 73.5-მდე) და მხოლოდ 4.5 წლით ჩა-
მორჩება განვითარებულ ქვეყნების სიცოცხლის საშუალო საშუალო ხანგრძლივობას 
(78 წელი). თუმცა, ზოგი მკვლევარის აზრით, ეს მაჩვენებელი ბოლო ათწლეულში 
ერთგვარ სტაგნაციას განიცდის [22].

1 წლამდე და 5 წლამდე ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებლები ქვეყნის სოცია-
ლურ-ეკონომიკური განვითარების ამსახველი ერთ-ერთი მგრძნობიარე მაჩვენებლია. 
0-1 წლამდე ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 1990-2017 წლების პერიოდში 
12.4-ით შემცირდა (22-დან 9.6-მდე), ხოლო 0-5 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილია-
ნობის მაჩვენებელი – 4-ჯერ (მერყეობს 47-დან 11.1-მდე). ჯანმრთელობის მსოფლიო 
ორგანიზაციის მონაცემებით, აღნიშნული მაჩვენებლები საქართველოში ევროპის 
ქვეყნების მაჩვენებლებს მცირედით აღემატება. შედარებისათვის, 5 წლამდე ბავშვთა 
სიკვდილიანობის მაჩვენებელი ევროპის რეგიონში შეადგენს 11.3-ს.

დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 100 000 ცოცხალშობილზე 1990-2017 
წლებში 41.5-დან 13.1-მდე შ ემცირდა. შედარებისათვის, აღნიშნული მაჩვენებელი 
ევროპის რეგიონში შეადგენს 16-ს.

ჯანდაცვაზე სახელმწიფო დანახარჯები წლითიწლობით იზრდება. სახელმწიფო 
დაფინანსება განსაკუთრებით გაიზარდა 2013 წლის შემდეგ, როდესაც ამოქმედდა სა-
ყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამა (2012 წ. 450 მლნ ლარი – 
2016 წ. 1063 მლნ ლარი), რაც ცხადია, დადებითად აისახება მოსახლეობის ჯანმრთე-
ლობის მაჩვენებლებზე. საქართველოში ჩატარებული მოსახლეობის კეთილდღეობის 
2017 წლის კვლევის მიხედვით, საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ამოქმედების 
შედეგად მნიშვნელოვნად გაიზარდა სამედიცინო მომსახურებაზე ფინანსური ხელმი-
საწვდომობა, კერძოდ, 2015-2017 წლებში იმ შინამეურნეობების პროცენტული წილი, 
რომლებსაც ჯანდაცვის მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობა არ ჰქონდათ, 43.1%-დან 
22.3%-მდე შემცირდა [27]. სოციალურად დაუცველ ქრონიკულ ავადმყოფთა მედი-
კამენტებზე ფინანსურ ხელმისაწვდომობა გარკვეულწილად გაზარდა ქრონიკული 
დაავადებების მქონე პირებისათვის სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის 
პროგრამამ, რომელიც 2017 წლის ივლისიდან ამოქმედდა [28, 29]. 

მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში ყოველწლიურად იზრდება ჯანდაცვის 
ხარჯებში სახელმწიფო დაფინანსების წილი, ის მაინც ჩამორჩება ჯანდაცვის მსო-
ფლიო ორგანიზაციის რეკომენდებულ ზღვარს [23]. 2016 წლის მონაცემებით, ჯანდა-
ცვაზე მთლიან დანახარჯებში ყველაზე მაღალია კერძო ხარჯები (61%), სახელმწიფო 
ხარჯები შეადგენს 37%-ს, ხოლო საერთაშორისო დახმარება – 1.6%-ს. 
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ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციით, ჯანდაცვის სახელმწიფო 
დანახარჯები უნდა შეადგენდეს ჯანდაცვის მთლიანი ხარჯების 40%-ზე მეტს. ქვეყ-
ნებში, სადაც ეს მაჩვენებელი 40%-ზე ნაკლებია, სახელმწიფოს შეზღუდული პასუ-
ხისმგებლობა გააჩნია ჯანდაცვის სექტორში მდგარი პრობლემების გადასაჭრელად. 
საქართველოში ჯანდაცვაზე სახელმწიფო დანახარჯები შეადგენს 37.2%-ს, შესაბა-
მისად, სახელმწიფო დაფინანსების წილი 2.8%-ით ჩამორჩება ჯანდაცვის მსოფლიო 
ორგანიზაციის რეკომენდაციით გათვალისწინებულ ზღვარს. საქართველოსთან შე-
დარებით ეს ზღვარი გადალახეს სომხეთმა (41.7%), ყაზახეთმა (53.1%), უკრაინამ 
(54.5%), ყირგიზეთმა (59%), ხოლო ჩინეთში, ლიტვაში, თურქეთში, გერმანიაში, ია-
პონიაში, აღნიშნული მაჩვენებელი შეადგენს შესაბამისად – 55.8%, 66.6%, 77.4%, 
76.8%, 82.1%-ს. ყოველივე აღნიშნულის გამო, საქართველოში ჯანდაცვაზე მნიშვნე-
ლოვანი ხარჯების (დაახლოებით 63%) გაღება უშუალოდ მოსახლეობას უწევს. აქვე 
გასათვალისწინებელია, რომ 2015 წელს, ფარმაცევტული კომპანია გილეადის მიერ 
ქვეყნისთვის უსასყიდლოდ გადმოცემული C ჰეპატიტის სამკურნალო მედიკამენტე-
ბის ღირებულება (1.2 მლრდ ლარი) ჯანდაცვის ეროვნულ ანგარიშებში არ არის გათ-
ვალისწინებული.

ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიხედვით, ჯანდაცვაზე სახელმწიფო და-
ნახარჯების წილი მთლიანი სახელმწიფო დანახარჯებში უნდა შეადგენდეს 15 %-ს 
მაინც [21]. საქართველოში ჯანდაცვაზე სახელმწიფო ხარჯების მნიშვნელოვანი მატე-
ბის მიუხედავად, მისი წილი სახელმწიფო ბიუჯეტში საკმაოდ დაბალია და შეადგენს 
6.9%-ს. აღნიშნული, თითქმის ორჯერ მცირეა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის 
მიერ რეკომენდებულ მაჩვენებელთან შედარებით. მაღალგანვითარებულ ქვეყნებში, 
როგორიცაა აშშ, საფრანგეთი, გერმანია, იაპონია, აღნიშნული მაჩვენებელი შეადგე-
ნს შესაბამისად – 15.8%-ს, 19.4%-ს, 20%-ს, 20.7%-ს.

ევროპის რეგიონში ჯანდაცვაზე სახელმწიფო დანახარჯების წილი მთლიან სა-
ხელმწიფო ხარჯებში მერყეობს 4%-დან, თითქმის 20%-მდე [25]. აღსანიშნავია, რომ 
სახელმწიფო ბიუჯეტში ჯანდაცვის ხარჯების პრიორიტეტულობა ეროვნული შე-
მოსავლების ზრდასთან ერთად იზრდება; თუმცა, ზოგიერთი დაბალშემოსავლიანი 
ქვეყანა უფრო მეტ სახელმწიფო სახსრებს გამოყოფს ჯანდაცვაზე, ვიდრე მაღალშე-
მოსავლიანი ქვეყნები. 2007 წლის მონაცემებით, 22 დაბალშემოსავლიან ქვეყანაში ჯა-
ნდაცვაზე გამოყოფილი სახელმწიფო ხარჯები შეადგენდა ბიუჯეტის 10% -ზე მეტს, 
ხოლო 11 მაღალშემოსავლიან ქვეყანაში დაიხარჯა ბიუჯეტის 10% -ზე ნაკლები [25]. 
ზოგიერთ ქვეყანაში ჯანდაცვა საბიუჯეტო პოლიტიკის პრიორიტეტად არ ითვლე-
ბა რამოდენიმე მიზეზის გამო. მათ შორის უმთავრესია ფინანსური და პოლიტიკური 
ფაქტორები. კერძოდ, ზოგიერთი ქვეყნის მთავრობა ჯანდაცვას განიხილავს ეკონო-
მიკურად არაეფექტიან სფეროდ. ამის საპირისპიროდ, ზოგიერთი ქვეყნის მთავრობა 
დაინტერესებულია, რომ ჰყავდეს ჯანმრთელი მოსახლეობა. 

ჯანდაცვაზე სახელმწიფო დანახარჯების ზრდა არ არის ჯანდაცვის დაფინან-
სების პოლიტიკის უმთავრესი ამოცანა. სახელმწიფო დაფინანსების ზრდა შეიძლე-
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ბა გამართლებული იყოს მხოლოდ ჯანდაცვის სისტემის მიერ ამოცანების უფრო 
ეფექტიანად მიღწევის, არსებული რესურსების ეფექტიანი გამოყენების შემთხვევაში 
[33]. რესურსების ხარჯთეფექტიანად გამოყენების მრავალი საშუალება არსებობს, 
რომელთაგან უმთავრესია ქვეყანაში გამართული პირველადი ჯანდაცვის სისტემის 
არსებობა, პრევენციული სერვისების მიწოდების ზრდა, რაც გაცილებით ნაკლე-
ბი ღირს, ვიდრე დაავადებათა მკურნალობა, ჯანდაცვის სერვისების დაფინანსების 
პროსპექტული მეთოდების გამოყენება, დაფინანსების კონკურენტული სტრატეგია 
(კონკურენტული სადაზღვევო მოდელი, სერვისების უტილიზაციის მართვის მეთო-
დების დანერგვა, სამედიცინო მომსახურების გარკვეულ ნაწილის ხარჯებში პაციე-
ნტის თანამონაწილეობა [26, 30]. 

საქართველოში ჯანდაცვაზე სახელმწიფო დანახარჯების ზრდის შედეგად, 1995-
2017 წლებში, თითქმის 3-ჯერ გაიზარდა ამბულატორიული მიმართვიანობა მოსა-
ხლეობის ერთ სულზე (1.1-დან 3.5-მდე), რაც დადებითად აისახება მოსახლეობის 
ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე. თუმცა, ის თითქმის ორჯერ ჩამორჩება ევროპის 
რეგიონის ქვეყნების მაჩვენებელს (7.5), რაც განპირობებულია იმ გარემოებით, რომ 
პაციენტებს ნაკლები მოტივაცია აქვთ პროფილაქტიკური მიზნით, მეთვალყურეობი-
სათვის მიმართონ პირველადი ჯანდაცვის ექიმს და მხოლოდ დაავადების გამწვავების 
დროს ცდილობენ ჩაიტარონ სამედიცინო მომსახურება. პაციენტები უპირატესობას 
ანიჭებენ ჰოსპიტალურ მომსახურებას. კვლევის მიხედვით, პირველადი ჯანდაცვის 
დაწესებულებები ჯანდაცვის სისტემასთან პირველი კონტაქტის ადგილის სახით, 
აირჩია იმ პირთა ნახევარმა (50.9%), რომელმაც საკუთარი სამედიცინო პრობლემის 
გამო მიმართა სამედიცინო დაწესებულებას [19]. 

კვლევები ადასტურებს [31], რომ ოჯახის ექიმებთან დაბალი მიმართვიანობა 
განპირობებულია მათ მიმართ უნდობლობით, დაბალი ინფორმირებულობით ოჯა-
ხის ექიმის კომპეტენციების შესახებ. არაადეკვატური ანაზღაურების გამო ოჯახის 
ექიმებს არ აქვთ სათანადო მომსახურების ჩატარების საკმარისი მოტივაცია. უწყვე-
ტი პროფესიული განათლების სათანადო სისტემის განუვითარებლობა ნეგატიურად 
ზემოქმედებს პროფესიულ განვითარებაზე. აღნიშნული გვიჩვენებს, რომ პირველადი 
ჯანდაცვის სისტემა ვერ ასრულებს ე.წ. „მეკარიბჭის“ როლს; ოჯახის ექიმის ინსტი-
ტუტი და საერთოდ პირველადი ჯანდაცვა საქართველოში ვერ განვითარდა იმ სტა-
ნდარტებით, რაც უკვე რამდენიმე ათეული წელიწადია არსებობს ბევრ ქვეყანაში [20]. 

ამრიგად, ბოლო 25 წლის მანძილზე საქართველოში გაიზარდა მოსალოდნელი 
სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა, შემცირდა დედათა და ბავშვთა სიკვდილიანო-
ბა, გაიზარდა ჯანდაცვაზე დანახარჯები და ამბულატორიული მიმართვიანობა, რაც 
დადებით გავლენას ახდენს მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე და შესაბამისად, ქვეყნის 
ეკონომიკურ ზრდაზე. თუმცა, ჯანდაცვის სახელმწიფო დანახარჯები ჯერ კიდევ ჩა-
მორჩება სტანდარტს, ხოლო ამბულატორიული მიმართვიანობა ორჯერ ჩამორჩება 
ევროპის რეგიონის მაჩვენებელს. რადგან ჯანმრთელობის კაპიტალი მნიშნელოვან 
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როლს ასრულებს გრძელვადიან პერსპექტივაში ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდაში, მიზა-
ნშეწონილია პირველადი ჯანდაცვის სისტემის განვითარების ხელშეწყობა, ხოლო ჯა-
ნდაცვის სახელმწიფო ხარჯებთან მიმართებით, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის 
რეკომენდაციების გათვალისწინება [32].
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The health capital implies investments in a human being that are necessary for 
maintaining his health and capacity. Health influences a person’s wellbeing. It represents the 
goods that can be consumed as well as invested. Health, as the consumable good, implies 
that it gives pleasure to a person. Health, as an investment advantage means that a person 
is able to work and make incomes. The health investment advantage is determined with the 
value of the benefit received as a result of the advantage. For example, the life expectancy 
growth means addi onal years of work through which a human being receives incomes 
and invests in his own capital. Disabili es, illness, mortality are perceived as the loss in 
terms of the social health, causing significant economic losses. Naturally, investments in the 
health capital promote increasing the number of popula on capable of working, as well as 
reducing illness and death rate which in turn has a posi ve impact on a human capital. 

The following factors influence forma on of the health capital of popula on: illness 
of people, disabili es, mortality rate, life expectancy, healthcare expenses and outpa ent 
referral rate. In the period of 1995-2015, in Georgia GDP increased 6.7 mes, that indicates 
the country’s economic growth. The human development index has increased by 12.2% in 
this period and hit 0.780 by the year of 2016; According to the rate, Georgia is ranked 70th 
among 188 countries. 

The average life expectancy growth has had a posi ve impact on the country’s economic 
growth. The same has been done by reduc on of maternal and children’s mortality rate and 
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higher state expenses on healthcare. Infant mortality rate decreased from 22 to 9.6 in 1990-
2017 and under-five mortality rate – from 47 to 11.1. For comparison, under-five mortality 
rate is 11.3 in Europe. Maternal mortality rate dropped from 41 to 13.1. For comparison, 
maternal mortality rate in Europe is 16.

General government expenditure on health has increased and almost doubled in the 
latest 3 years; that has a posi ve impact on the popula on’s health. But, despite these, 
Georgia is s ll significantly lagging behind the threshold set by the WHO recommenda ons. 
According to WHO recommenda ons, state expenditures on health should represent 
more than 40% in total healthcare expenditures. State expenditures on health care in 
Georgia represents 37.2% of the total expenses on healthcare, thus Georgia is below the 
recommenda ons of the WHO. Due to all above men oned, Georgian people have to pay 
by themselves for healthcare issues (up to 63%) [23, 24]. 

Outpa ent referral rate increased from 1.1 to 3.6 per person as the state expenses 
increased, that posi vely reflects on the popula on’s health condi on. But this rate is s ll 
less than that of European countries (7.5 per person), which is caused by the circumstance 
that pa ents are less mo vated to go to a doctor for preven on and decide to receive 
medical service only when they are in cri cal condi on. All this shows that the primary 
healthcare system cannot fulfill the role of the so-called ‘gatekeeper’. In general, the primary 
healthcare system has not developed in Georgia. 

As the health capital fulfils significant role in terms of the country’s economic growth 
in a long-run perspec ve, it is highly advisable to promote the development of the primary 
healthcare system and taking WHO recommenda ons concerning state healthcare expenses 
into account.

Keywords: Health Capital; Human Capital; Economic Growth.
JEL Codes: I10, I11, I18, I19 
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ნინო რუხაია-მოსემღვდლიშვილი
სსიპ დავით აღმაშენებლის სახელობის ეროვნული 

თავდაცვის აკადემიის ასისიტენტ-პროფესორი 
ninorukhaia@gmail.com

სტატიაში მოყვანილი და გაანალიზებულია ჩვენ მიერ ჩატარებული კვლე-
ვის შედეგები საქართველოს აგრარულ სექტორში არსებულ ისეთ პრობლე-
მებთან დაკავშირებით, როგორიცაა მცირე და საშუალო ფერმერების გან-
წყობა ფერმერული გაერთიანებების, კოოპერატივების, სახელმწიფოს მიერ 
განხორციელებული მხარდამჭერი პროგრამებისა და განვითარების შესახებ. 
ნაშრომში ილუსტრირებულია, როგორ აღიქვამენ ფერმერები ზემოაღნიშნულ 
ინიციატივებს. ბოლოს შემოთავაზებულია ჩვენი აზრით, აუცილებელ ღონისძი-
ებათ ნუსხა, რაც ხელს შეუწყობს აგრარული სექტორის სწრაფ განვითარებას, 
ფერმერთა ჩართულობის ამაღლებას და მნიშვნელოვნად გაზრდის რეგიონში 
მცხოვრებთა შემოსავლებს, შეამცირებს ქვეყანაში სოციალურად დაუცველთა 
რიცხვს და გამოათავისუფლებს საბიუჯეტო სახსრებს ეკონომიკის ზრდის სტი-
მულირებისათვის.

საკვანძო სიტყვები: ბიო-წარმოება; კოოპერატივი; აგრო-ექსპორტი; 
აგრარული სექტორი; ფერმერთა განწყობა.

კვლევის ამოცანები, მიმართულებები და მეთოდები

ექსპორტის როლი და მნიშვნელობა ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში საყო-
ველთაოდ ცნობილია და ამ ფონზე შემაშფოთებელია საერთაშორისო ვაჭრობაში სა-
ქართველოს მზარდი უარყოფითი სალდო. ეს მაშინ, როცა შედარებითი უპირატესო-
ბის მიხედვით, საქართველოს შეუძლია კონკურენტუნარიანი გახდეს აგროსასურსათო 
პროდუქტების წარმოების მიხედვით[1, გვ 6]. მაგრამ, დღეისათვის აგროსასურსათო 
სექტორში პროდუქტების უმეტესობა არაკონკურენტუნარიანია[2] და მწარმოებელ-
თა 62%_ის აზრით, ამ სექტორში კონკურენციის გაწევა რთულია[3, გვ 103]. ამავე 
დროს, ევროპისა და აზიის ქვეყნებში საკმაოდ მაღალკონკურენტული სასურსათო ბა-
ზრები ფუნქციონირებს. ამიტომ, ნებისმიერი ქვეყნისთვის, ასევე მწარმოებლისთვის 
მთავარი ამოცანაა ბაზრისათვის კონკურენტუნარიანი პროდუქტის მიწოდება [4, 

1  სტატია მომზადებულია სსიპ შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდის ახალგაზრდული 
გრანტის YS-2016-23 ფარგლებში.
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გვ1]. წინა შრომებში შეთავაზებული gvქონდა აგრარული სექტორის მოწყობის მოდე-
ლი [5,გვ.104], რაც ხელს შეუწყობდა ქვეყანაში მაღალხარისხიანი და ბიო პროდუქ-
ტების წარმოებას, რომელზეც ძალიან მაღალია მოთხოვნა ევროკავშირის ქვეყნებში, 
მაგრამ, რამდენადაც ყველაზე ეფექტიანი მოდელების განვითარებისთვისაც კი აუცი-
ლებელია რომ არსებობდეს ძალა, რომელსაც სურს ამ გეგმაში მონაწილეობა და მისი 
განხორციელება, ჩვენ გადავწყვიტეთ მიმდინარე კვლევის ფარგლებში შეგვესწავლა 
ქართველი ფერმერების განწყობები და შეხედულებები აგრარული სფეროს პრობლე-
მებზე, კოოპერაციასა და ექსპორტის შესაძლებლობებზე. ამასთან დაკავშირებით, 
ჩამოვაყალიბეთ შემდეგი ამოცანები:

1. დარგის ძირითადი სამუშაო ძალის- სოფლად და რეგიონებში მცხოვრები 
გლეხებისა და ფერმერების განწყობების და შეხედულებების ანალიზი. ამ კვლევამ 
მოგვცა ინფორმაცია რეგიონებში მოსახლეობის განწყობის შესახებ, უკვე განხორცი-
ელებულ პროექტებზე მათი შეხედულებების, ძლიერი და სუსტი მხარეების, სახელ-
მწიფოსთან თანამშრომლობის სტიმულატორების და დამაბრკოლებელი ფაქტორე-
ბის შესახებ. გარდა ამისა, ფოკუს-ჯგუფზე გამოვლინდა ახალი ტიპის სირთულეები 
და შესაძლებლობები; 

2. მთავრობის მიერ უახლოეს წარსულში განხორციელებული აგრარული პრო-
ექტების შედეგების გამოკვლევა, ძირითადი სირთულეებისა და ხელისშემშლელი 
ფაქტორების გამოვლენა. აღნიშნული საკითხის შესახებ, ფაქტობრივად, აქამდე არ 
განხორციელებულა ადეკვატური სამეცნიერო კვლევა. ამ კვლევის შედეგად მივი-
ღეთ ძალიან ფასეული ინფორმაცია იმის შესახებ, რამდენად ეფექტიანად რეაგირე-
ბს საზოგადოება და ფერმერები მთავრობის ინიციატივებზე, პროექტების რომელი 
კომპონენტი იყო უფრო ეფექტიანად გამოყენებადი ქართულ რეალობაში.

3. განვითარებულ ქვეყნებში აგრარული კლასტერების და სახელმწიფოსა და 
კერძო სექტორს შორის თანამშრომლობის მოდელების შესწავლა და მათი გამოცდი-
ლების მორგება ქართულ რეალობასთან. 

საკითხის შესწავლისას გამოყენებულია მარკეტინგული და ემპირიული კვლევის 
მეთოდები: 

 რეგიონებში ფერმერების გამოკითხვისათვის გამოვიყენეთ რაოდენობრივი 
კვლევის ინტერვიუირების მეთოდი. თითოეულ რეგიონში შემთხვევითობის პრინცი-
პით შეირჩა 10-10 ფერმერი/გლეხი. 

 ჩატარდა 5 ჩაღრმავებული ინტერვიუ ფერმერთა გაერთიანებების წარმომა-
დგენლებთან. 

 დავამუშავეთ სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებული არაერთი სტატია, ფე-
რმერთა ბლოგები, ჯგუფური დისკუსიები და ა.შ.

 ჩავატარეთ ფოკუს-ჯგუფი, სადაც მონაწილეობას იღებდა სხვადასხვა აგრო-
-პროდუქტის მწარმოებელი 80-მდე ბიო-ფერმერი. განვიხილეთ კონკრეტულად ამ 
მიმართულების ძლიერი და სუსტი მხარეები, ექსპორტის მიმართ დაინტერესება, სა-
ხელმწიფო პროგრამების მნიშვნელობა და სხვა პრობლემური საკითხები. 
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 შევისწავლეთ FAO-ს მიერ მხარდაჭერილი აგრარული კლასტერების მოქმე-
დების პრინციპები. აგრეთვე აგრარული კლასტერების მოქმედების სფერო და არეა-
ლი ლათინური ამერიკის, აზიისა და აფრიკის ქვეყნებში. ევროპის ერთიანი აგრარუ-
ლი პოლიტიკა და მისი შედეგები, წინააღმდეგობები და განვითარების ეტაპები; 

 გავაანალიზეთ ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ სამთავრო-
ბო და არასამთავრობო ორგანიზაციების ანგარიშები; სტატისტიკური მასალები, 
ჩვენს ქვეყანაში განხორციელებული აგრარული პოლიტიკის შესახებ საერთაშორისო 
ორგანიზაციების მიერ სხვადასხვა დროს მომზადებული დასკვნები; კვლევის მიმდი-
ნარეობის ყველა ეტაპზე ვმონაწილეობდით საერთაშორისო სამეცნიერო ღოისძიე-
ბებში, სადაც განვიხილავდით უცხოელი ეკონომისტების ნაშრომებსა და ჩვენს შეხე-
დულებებს კონკრეტულ პრობლემატიკასთან დაკავშირებით.

 დავამუშავეთ სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციების ვებ-გვე-
რდები, ფბ პლატფორმები და youtube არხები, საინფორმაციო საშუალებები (როგო-
რც ონლაინ, ასევე ტელევიზიით გასული სიუჟეტები)

სხვადასხვა ელექტრონული გამოცემების აგრარული თემატიკის ბლოგები და 
ა.შ.

კვლევის ძირითადი შედეგები

გამოკითხვის შედეგად გამოიკვეთა რამდენიმე საინტერესო ტენდენცია: დღე-
სდღეობით აგრარულ სექტორში წვრილი და ნაწილობრივ საშუალო (დაახლოებით 
5-10 კაცს ასაქმებენ სეზონურად) ფერმერები არიან ადამიანები, რომლებიც ცხოვრო-
ბენ რეგიონში და მამა-პაპის მიწებს ამუშავებენ (46%) ან ცხოვრობენ დედაქალაქში 
და ცდილობენ რეგიონში ააწყონ აგრო-ბიზნესი(34%). მხოლოდ 15%-ია იმ ადამია-
ნთა რიცხვი, რომლებიც რეგიონში ცხოვრობენ და დაქირავებულ მუშა-ხელს ან მიწას 
იყენებენ. მკვეთრად განსხვავდება ამ სეგმენტების მიდგომაც ისეთი ფუნდამენტური 
საკითხების მიმართ, როგორიცაა ახალი ცოდნის შეძენა, სახელმწიფოს დახმარება და 
ა.შ. 

ადამიანების უმრავლესობა, რომლებიც მამაპაპისეულ მიწებს ამუშავებენ, არ 
ცდილობენ წარმოებული პროდუქციის ხარისხის ამაღლებას (უფრო ხშირად დაფიქ-
სირდა პასუხი, „ესაა რის მოყვანასაც ვახერხებ“), არ არიან დაინტერესებული ექსპო-
რტით ან მიაჩნიათ, რომ ეს ფუფუნებაა, რომელსაც „ვერ შესწვდებიან“, ყველაზე კარგ 
შემთხვევაში კი უნდათ, რომ ტურისტებს მიჰყიდონ თავიანთი საქონელი. ამბობენ, 
რომ იციან სახელმწიფო დაფინანსების პროგრამების და იაფი აგრო-კრედიტის შესა-
ხებ, თუმცა, უმეტესობას არ უსარგებლია. ამის მიუხედავად, კითხვაზე, „თქვენი აზ-
რით, როგორ უნდა დაგეხმაროთ სახელმწიფო ისე, რომ თქვენი ფერმა წარმატებულ 
ბიზნესად იქცეს?“- გვპასუხობდნენ, რომ უნდა გაუწიონ სუბსიდირება, დაეხმაროს სა-
ხელმწიფო პროდუქციის ჩაბარებაში, შეზღუდოს ზოგიერთი პროდუქციის იმპორტი 
თურქეთიდან ან დაუწესოს გადასახადები ფასის გასათანაბრებლად და ა.შ. 
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აბსოლუტურად განსხვავებული სურათია იმ ადამიანების პასუხებში, რომლებიც 
თბილისიდან რეგიონებში ეწევიან აგრარულ ბიზნესს, რაც ალბათ ლოგიკურიცაა. ამ 
ადამიანებმა წინასწარი გათვლით და გაცნობიერებულად დაიწყეს აგრარული ბიზნე-
სი და ცხადია, მეტად „კომერციული“ დამოკიდებულება აქვთ საქმის მიმართ. 

კითხვაზე-„როგორ შეაფასებდით თქვენ მიერ წარმოებულ პროდუქციას“, პასუ-
ხები ასე გადანაწილდა(იხ. დიაგრამა 1):

წარმოებული პროდუქციის ხარისხის შეფასება 
დიაგრამა 1. 

მნიშვნელოვანია ისიც, რომ მათმა უმეტესობამ ბიზნესი არც თუ დიდი ხნის წინ 
დაიწყო (იხ. დიაგრამა 2): 

აგრარული ბიზნესის გამოცდილება
 დიაგრამა 2. 
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შესაბამისად, ბევრ მათგანს ჯერ მოგება არც კი მიუღია, მაგრამ მაინც თვლის, 
რომ წარმატებას მიაღწევს. თავისი საქმიანობა მათ თავად ასე შეაფასეს: გამოკითხუ-
ლთა არც თუ მცირე ნაწილი-21% აწარმოებს მხოლოდ საკუთარი საჭიროებისათვის, 
რამდენადაც მისთვის საჭირო, უსაფრთხო პროდუქტი უბრალოდ არაა ბაზარზე. დი-
დია იმ ადამიანთა რიცხვიც (27%), რომლებიც თვლიან, რომ აგრარული წარმოება 
იმდენად მცირე მოგებას უტოვებს, რომ არ აძლევს ღირსეულად ცხოვრების საშუა-
ლებას, ამიტომ აქვთ სხვა, დამატებითი შემოსავალიც. მხოლოდ 20%-მდეა იმ ადამი-
ანთა რიცხვი, რომელთაც წარმატებული აგრო-ბიზნესი აქვთ და ამით იღებენ სტაბი-
ლურ, ღირსეული ცხოვრებისათვის საჭირო შემოსავალს. 

კიდევ ერთი ტენდენციაა ის, რომ თითქმის ყველა კითხვარში დაფიქსირდა 
რამდენიმე პასუხი კითხვაზე-„აგრარული სექტორის რომელ დარგში საქმიანობთ?“. 
როგორც ჩანს ადამიანები მინიმუმ 2-3 დარგის კომბინირებულად მოვლას ცდილობენ.

ჩვენთვის მოულოდნელი იყო კოოპერატივების შესახებ კითხვებზე მიღებული 
პასუხები: კითხვაზე, „ხართ თუ არა გაწევრებული კოოპერატივში?“, პასუხები ასე 
გადანაწილდა(იხ. დიაგრამა 4): 

კოოპერატივების წევრობის შესახებ 
დიაგრამა 4.

მკვეთრად უარყოფითია იმ ადამიანების პოზიციაც, ვინც უკვე არიან კოოპერა-
ტივის წევრები. ისინი აღნიშნავენ, რომ კოოპერატივში გაწევრიანებამ არ გაუადვი-
ლა რეალიზაციის პროცესი, რაც მნიშვნელოვანი პრობლემაა მათთვის. დაახლოებით 
10% თვლის, რომ მხოლოდ წარმოების პროცესი გააადვილა კოოპერატივმა. აბსო-
ლუტური უმრავლესობა – 56% კი მიიჩნევს, რომ დიდი განსხვავება არაა და მათთვის 
არაფრისმომცემია კოოპერატივი. 
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ვფიქრობ, ბევრის მანიშნებელია ის ფაქტიც, რომ გამოითხულთა 80%-ს გაუგია 
და იცნობს სახელმწიფო პროგრამებს. რომელთაგან ყველაზე ხშირად სახელდება: 

 „აწარმოე საქართველოში“,
 „დანერგე მომავალი“,
 იაფი აგრო-კრედიტი,
 კოოპერატივების ხელშეწყობის პროგრამა.
თითქმის არავის დაუსახელებია „აგრო-დაზღვევის პროგრამა“, მაგრამ აშკარაა, 

რომ გამოკითხულთა უმეტესობა კარგად იცნობს მას. კითხვაზე, „იცით თუ არა სახე-
ლმწიფო დაზღვევის პროგრამის შესახებ?“, პასუხები ასე გამოიყურება(იხ. დიაგრამა 
5): 

სახელმწიფო დაზღვევის პროგრამის ცნობადობის შესახებ 
დიაგრამა 5. 

მხოლოდ 9%-ია კმაყოფილი დაზღვევით. დანანრჩენები ან ვერ ინაზღაურებენ, 
ან იციან, რომ მეზობელმა ვერ აინაზღაურა, ან უბრალოდ თვლიან, რომ არ სჭირდე-
ბათ დაზღვევა. 

ანალოგიური მდგომარეობაა პროექტის – „აწარმოე საქართველოში“, ირგვლივ. 
44%-მა მიიღო მონაწილეობა და ვერ მოიპოვა დაფინანსება, 27%-მა „იცის რომ აზრი 
არ აქვს“ და ამიტომ არ შეაქვს პროექტი. 16% ფიქრობს, რომ „შეიძლება ცდა, მაგრამ 
არ სცალია ამ ეტაპზე“ და მხოლოდ 7%-ია კმაყოფილი აღნიშნული პროგრამით. 

კვლევის ერთ-ერთი მიმართულება იყო ექსპორტი და მასთან დაკავშირებული 
პრობლემები. კითხვაზე – „ხართ თუ არა დაინტერესებული ექსპორტით“, პასუხები 
ასე გადანაწილდა(იხ. დიაგრამა 6): 



116

ექსპორტით კმაყოფილება 
დიაგრამა 6.

დამაფიქრებელია, რომ ჩვენს რესპონდენტებში არ აღმოჩნდა არცერთი ექსპო-
რტიორი, მეტიც-დაახლოებით 30% სხვადასხვა მიზეზით არაა დაინტერესებული 
ექსპორტით. 40%-ს სურს მისი პროდუქციის საზღვარგარეთ გატანა, მაგრამ სხვადა-
სხვა გარემოების გამო ვერ ახერხებს ექსპორტირებას და მხოლოდ 30%-ი აცხადებს, 
რომ დაინტერესებულია და ემზადება საექსპორტოდ. 

მათთვის, ვინც დაინტერესებულია და ვერ ახერხებს პროდუქციის ექსპორტირე-
ბას, ხელისშემშლელი ფაქტორები ასეთია (იხ. დიაგრამა 7): 

ექსპორტის ხელშემშლელი ფაქტორები 
დიაგრამა 7.
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დასკვნა და რეკომენდაციები

 იმის მიუხედავად, რომ დადებითი ტენდენციები თვალსაჩინოა, სახელმწიფო 
პროგრამებმა ვერ მიაღწია საყოველთაოობის იმ მიზანს, რისთვისაც იყო შექმნილი.

 სახელმწიფო პროგრამების ბენეფიციარების ძალიან დიდი უმრავლესობა ან 
დედაქალაქის მუდმივი მაცხოვრებელია, ან უკვე წარმატებული ფერმერი. 

 მნიშვნელოვნად დიდია იმ კომპანიების/ფერმერების რიცხვი, რომლებმაც 
ისარგებლეს მხარდამჭერი პროგრამებით და მისი დასრულებისთანავე დატოვეს ბა-
ზარი. 

 ძალიან სუსტია კომუნიკაცია რეგიონში მცხოვრებ ადამიანებთან, შედეგად 
დღეს მცირე და საშუალო ფერმერები არ არიან მზად ჩაერთონ და ეფექტიანად გამო-
იყენონ სახელმწიფო ინიციატივები.

 ძალიან არაეფექტიანია აგრო-დაზღვევა (ხშირია კორუფციის შემთხვევები)
 სხვადასხვა მხარდამჭერ პროგრამას სხვადასხვა მოთხოვნა აქვს. მაგალითად, 

პროგრამა „აწარმოე საქართველოში“, მოითხოვს ამხანაგობად დარეგისტრირებას, 
რომელიც სხვა პროგრამისთვის შემდეგ არ არის მისაღები.

 ყველა ქვედარგში არის ინდივიდუალური პრობლემები, რაც წარმოების 
ეფექტიანობას მკვეთრად ამცირებს და მოითხოვს დამატებით რეგულირებას სახე-
ლმწიფოს მხრიდან.

 ძალიან ნელი ტემპით ვითარდება გადამამუშავებელი, სამაცივრე, სასაწყობე 
მეურნეობები (ამჟამად ყველა პროგრამა ამ მიმართულებით შეჩერებულია).

 საჭიროა დამატებითი მხარდაჭერა ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის.
 დარგში სპეციალისტების სერიოზული დეფიციტია.
 გარემოს დაბინძურებით საფრთხე ექმნება მიღებული პროდუქციის ხარისხს, 

რაც შემდგომ გასაყიდ ფასსა და მიზნობრივ ბაზრებზე მოქმედებს.
 მნიშვნელოვან პრობლემად რჩება გასაღების ბაზარი და ცვალებადი ფასები .
 ფერმერები თვლიან, რომ გადასახადებიც ძალიან მძიმე ტვირთია მათთვის 

(არა მარტო მოგების და საშემოსავლო, არამედ მიწის, წყლის და ა.შ.).
 ვერ ახერხებენ ქსელური მარკეტებში პროდუქციის შეტანას, ისევ საგადა-

სახადო დაბეგვრის და დამატებითი საბანკო გარანტიების საჭიროების გამო.
დარგის ეფექტიანობის გაზრდა და კონკურენტუნარიანი პროდუქციის წარმოე-

ბა არსებითად მასშტაბის ეფექტითაა შესაძლებელი და ამისათვის საჭიროა ისედაც 
მცირე სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები სრულად ჩაერთოს წარმოებაში. ამიტომ, 
ვფიქრობთ, გასაუმჯობესებელია კომუნიკაცია წვრილ და საშუალო ფერმერებთან, 
რეგიონებში მცხოვრებ ადამიანებსა და აგრო-მწარმოებლებთან. იმისთვის, რომ ეს 
ადამიანები მასობრივად ჩაერთონ სახელმწიფო პროგრამების განხორციელებაში. 
ამისთვის, ჩვენი აზრით, საჭიროა:

 მეტი ხელმისაწვდომი ინფორმაცია .
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 არა ზოგადი ტრენინგები ბიზნესგეგმის წერის ტექნიკაზე, არამედ რეალუ-
რად „საქმეში ჩახედული“ კონსულტანტები, რათა დაეხმარონ მათ იურიდიული ფორ-
მის შერჩევაში, წარმოების დაგეგმვაში(აგრარული კონსულტანტი) და სხვა.

 სათანადოდ უნიფიცირებული და ფერმერის ინტერესებზე მორგებული 
პროგრამები.

 მკვეთრად განსაზღვრული სტრატეგია სოფლის მეურნეობის პრიორიტეტე-
ბის შესახებ, რომელიც არ შეიცვლება წელიწადში რამდენჯერმე.

საჭიროა ექსპორტზე ორიენტირებული აგრარული პოლიტიკის ჩამოყალიბება, 
რომელიც მოიცავს: 

 გარემოს დაცვით ღონისძიებებს და პროდუქციის ხარისხის კონტროლის მა-
ღალ სტანდარტებს.

 საყოველთაოდ ცნობილია, მაგრამ მაინც უნდა გავიმეოროთ – აუცილებელია 
სახელმწიფოს ჩართულობა მელიორაციის და აგრო-სპეციალისტების პრობლემის 
მოსაგვარებლად. ჩვენს კვლევაშიც ყველზე დასახელებადი და მნიშვნელოვანი პრო-
ბლემები იყო: აგრო-ტექნიკა, მელიორაცია და სპეციალისტების არ არსებობა. 

 აუცილებელია ფერმერები დავარწმუნოთ კოოპერირების სარგებლიანობაში 
და აგრეთვე დასახვეწია გაერთიანებების ფორმები და საშუალებები. 

მიგვაჩნია, რომ საქართველოსთვის ძალიან კარგი შესაძლებლობაა ისეთ მზარდ 
ბაზარზე შესვლა, როგორიცაა ბიოლოგიურად სუფთა, მზარდ აგრო-პროდუქტების 
ბაზარზე. ამისთვის საჭიროა:

 ბიო-წარმოება გამოხადდეს პრიორიტეტად,
 მოხდეს ბიო-სერტიფიკატის მოპოვების სრული დაფინანსება,
 მოხდეს ფერმერებთან ამ საკითხის მასობრივი პოპულარიზება,
 სერტიფიცირებულ ბიო-მეურნეებს მიენიჭოთ ეროვნული განსმასხვავებელი 

ნიშანი(ლოგო),
 აუცილებელია შხამ-ქიმიკატებისა და პესტიციდების მოხმარების კონტრო-

ლი, 
 ჩამოყალიბდეს კლასტერული ტიპის გაერთიანება, რომელიც იზრუნებს ხა-

რისხიანი პროდუქციის მოძიებასა და საზღვარგარეთ ექსპორტირებისათვის საჭირო 
პროცედურებში დახმარებაზე. 

 საჭიროა შეიქმნას შესაბამისი საკანონმდებლო რეგულაციები გარემოს და-
ცვის კუთხით (განსაკუთრებით პრობლემურია სარწყავი წყლის დაბინძურების საკი-
თხი); 

 მოხდეს ორგანული მწარმოებლების წახალისება. მწარმოებელი ყოველთვის 
მოწადინებულია, მიიღოს მაქსიმალური შემოსავალი და საკუთარი შრომით ღირსე-
ულად ცხოვრების შესაძლებლობა. უარს არც საკანონმდებლო დონეზე დაცვისგან 
იტყვის, თუ მის კონკურენტებს ხელოვნურად შეზღუდავენ, მაგრამ თანამედროვე 
საბაზრო ეკონომიკის პრინციპები, მომხმარებელთა ინტერესები და საერთაშორისო 
ეკონომიკური კავშირები პირიქით, ფართო და თავისუფალი კონკურენციის პრინცი-
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პების გატარების აუცილებლობის წინაშე აყენებს მთავრობას. თუმცა, ევროპის აგრა-
რული პოლიტიკის განვითარების ისტორია ადასტურებს, რომ საწყის ეტაპზე გარკვე-
ული სახელმწიფო მხარდაჭერის გარეშე რეცესირებული დარგის განვითარების და 
საბაზრო, კონკურენტუნარიან მწარმოებლად გარდაქმნის შესაძლებლობა, ფაქტობ-
რივად, არ არსებობს. სწორედ ამიტომ, აუცილებელია იმ “ოქროს შუალედის” პოვნა, 
რომლის ფარგლებშიც მოხდება ადგილობრივი წარმოების სტიმულირება და ფერმე-
რთა ინტერესების დაცვა საერთაშორისო სამართლის ნორმების გათვალისწინებით 
და უცხოელ პარტნიორებთან დადებული ხელშეკრულებების პირობების თანახმად. 

 ნებისმიერი ეკონომიკისათვის აგრო-წარმოების განვითარება უდავოდ ძა-
ლიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ექსპორტის სტიმულირებისა და უარყოფითი საერთა-
შორისო სავაჭრო ბალანსის დაძლევისათვის, ვფიქრობთ, აუცილებელია, მოხდეს 
არამხოლოდ ნედლეულის, არამედ უკვე გადამუშავებული პროდუქციის ექსპორტი-
რება. ნედლეულის არსებობა თავისთავად ქმნის გადამამუშავებელი მრეწველობის 
განვითარებისათვის საჭირო ნიადაგს, მაგრამ საწყის ეტაპზე აუცილებელია სახე-
ლმწიფოს მხრიდან მხარდაჭერა ისეთ საკითხებში, როგორიცაა ნედლეულის ფასი: 
მწარმოებელს სურს იაფი ნედლეულის მოპოვება, ფერმერს კი ისეთი შემოსავლის 
მიღება, რომ ღირსეულად ცხოვრება შეძლოს... სწორედ ამ შემთხვევაშია აუცილებე-
ლია სახელმწიფო სუბსიდირება, გონივრულ მინიმუმამდე თანხის შევსება. ეს, ერთი 
მხრივ, გამოიწვევს წარმოების მოცულობის გაზრდას და მეორე მხრივ, ფერმერების 
სტიმულირებას წარმოების გაფართოებისა და თვითღირებულების შემცირებისაკენ.

ყოველივე ზემოთჩამოთვლილის განხორციელება უახლოესი რამდენიმე წლის 
განმავლობაში, გამოიწვევს დარგში კონკურენტუნარიანი პროდუქციის წარმოების 
მკვეთრ ინტენსიფიკაციას. ექსპორტის სტიმულირებისათვის აუცილებელია სახელ-
მწიფო დაეხმაროს კერძო სექტორს წმინდა მარკეტინგული კუთხითაც და მის ხელთ 
არსებული ყველა არხის და რესურსის გამოყენებით მოახდინოს საქართველოს, რო-
გორც მაღალხარისხიანი აგრარული პროდუქტის მწარმოებელი ქვეყნის პოზიციონი-
რება მსოფლიო ბაზარზე. ამ მიზნის მისაღწევად აუცილებელი იქნება საექსპორტო 
პროდუქციის ხარისხის მკაცრი კონტროლი და ადგილწარმოშობის ფალსიფიკაციი-
საგან კომპანიების დაცვა. საბოლოოდ კი, ეს ღონისძიებები გამოიწვევს აგრარული 
სექტორის სწრაფ განვითარებას, ფერმერთა ჩართულობის ამაღლებას და მკვეთრად 
გაზრდის რეგიონში მცხოვრებთა შემოსავლებს, რაც შეამცირებს ქვეყანაში სოცია-
ლურად დაუცველთა რიცხვს და გამოათავისუფლებს საბიუჯეტო სახსრებს ეკონომი-
კის კიდევ უფრო მეტად სტიმულირებისათვის.

ლიტერატურა:

1. ხარაიშვილი ე. ღვინის ბაზარი და მევენახეობა-მეღვინეობის დივერსიფიკაციის კო-
ნკურენტული მოდელები საქართველოში. გამომცემლობა `“უნივერსალი“, თბილი-
სი, 2017 ISBN 978-9941-26-082-7.
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Analysis of the Current Projects in the Georgian Agricultural Sector

Nino Rukhaia-Mosemgvdlishvili,
Assistant Professor at 

David Agmashenebeli Na  onal Defence Academy
nino.rukhaia@gmail.com

As the results of the survey show, small and medium farmers are not ready to engage 
and effec vely use state ini a ves, grant projects or other ac vi es. This is confirmed by 
the fact that all the suppor ng projects are s ll used by medium and large farmers, or 
those persons who were engaged in a certain business-ac vity and wanted to expand it. 
Theore cally, it is not bad and may be good on one hand, but the efficient development of 
the field is possible only through the scale effect and for this it is necessary to have small 
agricultural lands in full engagement. Therefore, we believe that it is necessary to improve 
communica on with small and medium-sized farmers, with people living in the regions and 
agro-producers. In order to make these people massively engage in state programs, they 
need: more informa on in their understandable language; not general trainings on the 
design of the business plan, but experienced consultants to help them in the selec on of 
legal forms, planning in produc on (agricultural consultant), etc.
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In addi on, during our empirical research, one more flaw was iden fied – different 
projects ini ated by the state, which actually have one and the same targeted segments, 
require different legal forms of registra on which causes more confusion among the 
peasants and strengthens their aliena on from common ini a ves. Uniformity of such type 
of ac vi es is necessary.

Farmers should be convinced of the necessity of coopera ves and also the forms and 
means of the unions are to be elaborated. In our previous studies we published an agrarian 
cluster model [6, p. 111], which in our view is a more efficient way to unite. However, in the 
focus group, the research showed that farmers are not nearly ready to par cipate in similar 
“experiments”.

The most important – the way of the country’s development should be the produc on 
of bio (organic) products that will be exported to the European market. The European 
consumer is certain about product quality standards and along with the increase of living 
standards the demand for ecologically clean food products con nues to grow. This is not 
a very fast market, as the resource for producing fresh products is limited, which in our 
opinion can become a compe ve advantage for Georgia. In the case of correct agricultural 
and export policy, this will be a real, stable and profitable niche for Georgian products.

Promo on of bio-produc on development should be carried out through the farmers’ 
monetary compensa on for environmental and sustainable development ac vi es, se ng 
premiums for non-use of chemical fer lizers, and most importantly, through the se ng of 
high subsidized price on ripened products. The subsidized price should be set on products 
that have export poten al. Decision on se ng the price should be made on the basis of 
special studies and the demand of associa ons. In addi on, the price should be reimbursed 
only when handing raw material in the processing plant. Forma on of the market price 
should usually be made according to market laws.

Keywords: Bio-Produc on; Coopera ve; Agro-Expor; Agrarian Sector; Farmers’ 
Disposi on.

JEL Codes: Q10, Q11, Q13,
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მცირე ბიზნესის ხელშემწყობი საგადასახდო პოლიტიკა საქართველოში

იზა ბუკია
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი
izabukia@yahoo.com

საქართველოში მეწარმეობის განვითარებისთვის და განსაკუთრებით, მცი-
რე ბიზნესის სტატუსის მქონე მეწარმეებისთვის რიგი მასტიმულირებელი ქმე-
დება ხორციელდება საგადასახადო პოლიტიკის მიმართულებით.

მცირე ბიზნესის სტატუსი საქართველოში საგადასახადო კოდექსით განი-
საზღვრა და 2011 წლის 1 იანვრიდან ძალაში შევიდა, რათა გადასახადის გადამ-
ხდელებს, რომლებსაც შედარებით დაბალი ერთობლივი შემოსავალი ჰქონდათ, 
გარკვეული შეღავათებით ესარგებლათ. სტატუსის შემოღების შემდეგ, გადა-
სახადის გადამხდელების სასარგებლოდ, 2018 წელს დამატებით ცვლილება 
განხორციელდა. თუმცა, აღნიშნული ცვლილებით, შეიძლება ითქვას, სახელ-
მწიფო ბიუჯეტმა დაკარგა გარკვეული შემოსავლები, ასევე შეიქმნა გარკვეუ-
ლი რისკ-ფაქტორები, რამაც შესაძლოა სახელმწიფოს შემოსავლები დამატებით 
შეუმციროს. 

საკვანძო სიტყვები: მცირე ბიზნესი; საგადასახდო პოლიტიკა; ბიუჯეტი; 
საგადასახადო კანონმდებლობა.

თავდაპირველად, როდესაც საგადასახადო კანონმდებლობაში შემოღებულ იქნა 
მცირე ბიზნესის სტატუსი (2011წ), ის შეიძლებოდა მინიჭებოდა მეწარმე ფიზიკურ 
პირს, რომლის მიერ ეკონომიკური საქმიანობიდან (საქართველოს მთავრობას უფლე-
ბა აქვს აკრძალოს ცალკეული საქმიანობის განხორციელება, რომლის ფარგლებშიც 
მცირე ბიზნესის სტატუსი არ შეიძლება მიენიჭოს მეწარმე ფიზიკურ პირს) მიღებუ-
ლი ერთობლივი შემოსავალი კალენდარული წლის განმავლობაში 100 ათას ლარს არ 
აღემატებოდა [1, გვ. 69. მუხლი 88], დასაბეგრი შემოსავალი კი 5%-ით იბეგრებოდა. 
ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე მეწარმე ფიზიკურ პირს 
ერთობლივი შემოსავლის 60% ოდენობის ხარჯების (გარდა დაქირავებულზე დარი-
ცხული ხელფასის ხარჯისა) დამადასტურებელი დოკუმენტები ჰქონდა, ის 3%-ით 
იბეგრებოდა [1. გვ. 70. მუხლი 90]. იმ შემთხვევაში, თუ მცირე ბიზნესის სტატუსის 
მქონე მეწარმის დასაბეგრი შემოსავალი გადააჭარბებდა 100 ათას ლარს, მაშინ მას 
ჰქონდა დღგ-ს გადამხდელად რეგისტრაციის ვალდებულება, რაც თავის მხრივ, მცი-
რე ბიზნესის სტატუსის გაუქმებას გულისხმობდა [1, გვ. 71, მუხლი 92].
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2018 წლის 1 ივლისს საგადასახადო კოდექსში შევიდა ცვლილება და ერთობლივი 
შემოსავლის ზღვარი 100 ათასი ლარიდან 500 ათას ლარამდე გაიზარდა. დასაბეგრი 
შემოსავალი 5%-ის ნაცვლად 1%-ით იბეგრება, თუმცა, 3%-იანი განაკვეთით იბეგრე-
ბა იმ შემთხვევაში, თუ ეკონომიკური საქმიანობიდან მიღებულმა მისმა ერთობლივმა 
შემოსავალმა 500 ათას ლარს გადააჭარბა. მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე პირი 
დადგენილი განაკვეთით იბეგრება შესაბამისი თვის (ერთობლივი შემოსავლის 500 
ათას ლარიანი ზღვრის გადაჭარბების დაფიქსირების შემთხვევაში) დასაწყისიდან 
კალენდარული წლის დასრულებამდე [2, გვ 84, მუხლი 90]. თუმცა, მცირე ბიზნესის 
სტატუსი უქმდება, თუ პირის ეკონომიკური საქმიანობიდან მიღებულმა ერთობლივ-
მა შემოსავალმა 2 კალენდარული წლის მიხედვით, თითოეული კალენდარული წლის 
განმავლობაში 500 ათას ლარს გადააჭარბა [2, გვ 84, მუხლი 89] . რაც შეეხება დღგ-ს 
გადამხდელად რეგისტრაციას, ის წინააღმდეგობაში არ მოდის მცირე ბიზნესის სტა-
ტუსთან, როგორც ეს პირველ შემთხვევაში იყო.

აქედან გამომდინარე, შეიძლება ითქვას, რომ იმ მეწარმეებმა, რომლებსაც მცირე 
ბიზნესის სტატუსი აქვთ მინიჭებული, საგადასახადო პოლიტიკით გატარებული ღო-
ნისძიებების შედეგად მკვეთრად გამოხატული შეღავათები მიიღეს, რაც გამოიხატა, 
როგორც ერთობლივი შემოსავლის ზღვრის გაზრდით, ასევე დასაბეგრი შემოსავლის 
განაკვეთის შემცირებით (იხ. ცხრილი).

მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე მეწარმეების, დასაბეგრი შემოსავლის განაკვეთისა და 
ერთობლივი შემოსავლის მაქსიმალური ზღვრის შედარება 2011-2018 წლებში

მცირე ბიზნესი 01.01.2011 01.07.2018

დასაბეგრი შემოსავლის განაკვეთი 5% 1%

ერთობლივი შემოსავლის 
მაქსიმალური ზღვარი  100 ათასამდე  500 ათასამდე

მცირე ბიზნესი 01.01.2011 01.07.2018

დასაბეგრი შემოსავლის განაკვეთი 3% 3%

შენიშვნა

იმ შემთხვევაში, თუ 
მეწარმეს აქვს ერთობლივი 
შემოსავლის 60%-ის 
ოდენობის ხარჯის 
დამადასტურებელი 
დოკუმენტი

იმ შემთხვევაში, 
თუ ეკონომიკური 
საქმიანობიდან მიღებულმა 
მისმა ერთობლივმა 
შემოსავალმა 500 ათას 
ლარს გადააჭარბა.

რაც შეეხება საქმიანობის იმ სახეობებს, რომლის განხორციელების შემთხვევაში 
მცირე ბიზნესის სტატუსის მინიჭება არის აკრძალული, ხოლო უკვე მცირე ბიზნესის 
სტატუსის მქონე პირს, უუქმდება აღნიშნული სტატუსი, არის შემდეგი: 
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„1. საქმიანობები, რომლებიც საჭიროებენ ლიცენზირებას ან ნებართვას, გარდა 
„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 24-ე მუხლის 26 1 
პუნქტით გათვალისწინებული („საქართველოს დედაქალაქში მსუბუქი ავტომობი-
ლით − ტაქსით (M1 კატეგორია) გადაყვანის ნებართვა“) საქმიანობისა;

2. საქმიანობები, რომელთა განხორციელება მოითხოვს მნი შვ ნე ლოვან ინვესტი-
ციას (აქციზური საქონლის წარმოება);

3. სავალუტო ოპერაციების განხორციელება;
4. სამედიცინო, არქიტექტურული, საადვოკატო ან სანოტარო, სააუდიტო, საკო-

ნსულტაციო (მათ შორის, საგადასახადო კონ სულ ტანტთა) საქმიანობა;
5. სათამაშო ბიზნესი;
6. პერსონალით უზრუნველყოფა;
7. აქციზური საქონლის წარმოება’’ [3, გვ. 4, დანართი №4].
საქართველოში მცირე ბიზნესის სტატუსი დაახლოებით 120 ათასამდე მეწარმე 

ფიზიკურ პირს გააჩნია [4], აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვანია ამ გადამხდელების 
წახალისება სხვადასხვა შეღავათით. მიუხედავად რაოდენობისა, მოცემული კატეგო-
რიის გადასახადის გადამხდელებისგან მიღებული საგადასახადო შემოსავლები მნიშ-
ვნელოვან გალენას არ ახდენს საერთო საგადასახადო შემოსულობებზე, რადგან ამ 
ცვლილების შედეგად სახელმწიფო ბიუჯეტს დაახლოებით 40 მლნ ლარი დააკლდე-
ბა [5]. ზოგადად, მცირე მეწარმეობის წილი კი ეკონომიკურ ბრუნვაში დაახლოებით 
6%-ს შეადგენს [6].

რაც შეეხება რისკ-ფაქტორებს, რომელიც შეიძლება გამოვლინდეს ამ საკანონ-
მდებლო ცვლილების შემდეგ და რამაც შესაძლოა დამატებით შეამციროს საგადა-
სახადო შემოსავლები საშემოსავლო გადასახადის ჭრილში, მდგომარეობს შემდეგში: 
მომსახურების სფეროში, მაგ: სამშენებლო ბიზნესში, პირებს, რომლებიც სარემონტო 
მომსახურებაზე არიან დასაქმებულები, შეუძლიათ მიიღონ მცირე ბიზნესის სტატუ-
სი, რაც არ შედის აკრძალული საქმიანობების ჩამონათვალში, ხოლო დამქირავებელი 
(ამ შემთხვევაში სამშენებლო კომპანია) აღარ დაბეგრავს საშემოსავლო გადასახა-
დით, ანუ ნაცვლად 20%-ისა (საშემოსავლო გადასახადი) დაიბეგრებიან 1%-ით (მცი-
რე ბიზნესის სტატუსი). აქედან გამომდინარე, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ეს არის 
საკმაოდ დიდი რისკი იმისა, რომ ბიუჯეტში შემოვიდეს უფრო ნაკლები შემოსავლები 
საშემოსავლო გადასახადის ჭრილით, ვინემ დაგეგმილია. ასევე, რისკ-ფატორად შე-
გვიძლია განვიხილოთ ინფორმაციის ნაკლებობა, რაც გამოიხატება შემდეგში: მცირე 
ბიზნესის სტატუსის მქონე გადასახადის გადამხდელებს უფლება აქვთ დეკლარაცი-
აში არ მიუთითონ ინფორმაცია სასაქონლო-მატერიალური მარაგების ნაშთების შე-
სახებ, ასევე ფასნამატის შესახებ და ა.შ. იქიდან გამომდინარე, რომ მას აქვს უკვე 
ინფორმაციული ხასიათი და არ არის სავალდებულოდ შესავსები ველები, რაც თავის 
მხრივ, გაართულებს შემოსავლების სამსახურისთვის გადასახადის გადამხდელების 
(მცირე ბიზნესის სტატუსის საქმიანობის ფარგლებში) შესახებ ინფორმაციის შეგრო-
ვებას და შესაბამისად გაკონტროლებას.
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მსოფლიოს განვითარებულ ქვეყნებში მცირე ბიზნესს აქვს დიდი წილი ზოგადად 
ბიზნესსექტორში, როგორც შემოსავლების, ასევე დასაქმებულების კუთხით, და შესა-
ბამისად, დიდი ყურადღება ექცევა მის განვითარებას, თუმცა, საქართველოში ჯერ-
ჯერობით მცირე ბიზნესის წილი უმნიშვნელოა, მაგრამ, მიუხედავად ამისა, იზრდება 
მხარდაჭერა მცირე ბიზნესის მიმართ საქართველოში სხვადასხვა საკანონმდებლო 
ცვლილებით, რომელიც ითვალისწინებს სხვადასხვა ტიპის შეღავათს, როგორიც იყო 
მაგ: მიკრო, მცირე და ფიქსირებული სტატუსების შემოღება და შესაბამისად, სხვადა-
სხვა ტიპის შეღავათის მიცემა სტატუსების მიხედვით.

აღნიშნული საგადასახადო პოლიტიკა, რომელიც გულისხმობს მცირე ბიზნესის 
სტატუსის მქონე მეწარმეებისთვის, როგორც ერთობლივი შემოსავლის ზღვრის გაზ-
რდას, ასევე დასაბეგრი შემოსავლის განაკვეთის შემცირებას, ბუნებრივია, დიდი სტი-
მულია მოცემული კატეგორიის მეწარმეებისთვის, თუმცა, ასევე საჭიროა დინამიკაში 
მოხდეს დაკვირვება, ხომ არ გამოვლინდება ამ საკანონმდებლო ცვლილების შემდგომ 
რაიმე დამატებითი რისკ-ფატორი, რამაც შესაძლოა ხელი შეუშალოს სახელმწიფო 
ბიუჯეტში გადასახადების მობილიზებას. თუმცა, ზემოთ ხსენებული რისკ-ფატორი 
(რომელსაც შეუძლია გავლენა მოახდინოს საშემოსავლოს გადასახადზე) უნდა იყოს 
დაკვირვების ობიექტი დინამიკაში, რათა უკვე მოსალოდენლი შემცირებული შემოსა-
ვალი ბიუჯეტში, კიდევ უფრო არ შემცირდეს.
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There are a number of s mula ng ac ons in the direc on of tax policy for entrepre-

neurs who have an entrepreneurial and especially small business status in Georgia. The 
status of small business in Georgia was determined by Tax Code and entered into force on 
01 January 2011 in order to take advantage of certain preferences for taxpayers who had a 
rela vely low level of income. However, it is noteworthy that a er the introduc on of the 
status addi onal amendment has been made in favor of taxpayers in 2018. However, in this 
regard we can say that the state budget has lost its revenues and there are also some risk 
factors that could further reduce the state revenues.

On July 1, 2018, the amendment has been made into the Tax Code and the joint reve-
nue margin has increased from 100 000 GEL to 500 000 GEL. While taxable income is taxed 
by 1% instead of 5%, however, the rate is changed to 3% if its joint income from economic 
ac vity exceeds 500,000 GEL.

There are about 120 000 entrepreneurs who have small business status in Georgia, 
therefore, it is important to encourage these taxpayers with different benefits, because 
quan ta ve terms are rela vely voluminous.

As for the risk factors that can be iden fied a er this legisla ve amendment and that 
could addi onally reduce the tax revenue within income tax, here lies the following: in the 
field of service, e.g. in a construc on business, persons employed in a repair service, they 
can be granted the status of small business, which does not include the list of prohibited 
ac vi es, and the employer (in this case the construc on company) will no longer be taxed 
with income tax, instead of 20% (income tax) will be taxed by 1% (small business status). 
Therefore, we can conclude, it is a big risk that the budget will likely receive less income tax-
es than it is planned. We can also consider the lack of informa on as a risk factor, taxpayers 
with small business status have the right not to indicate the informa on on the balance, 
as well as the price tag, etc. Based on the fact that it is an informa ve character and is not 
obliged to fill the fields, which in turn will complicate the collec on of informa on about 
taxpayers (within the scope of small business status) for the Revenue Service and to monitor 
it accordingly.

 However, the above-men oned risk factor (which can affect the tax on income) should 
be an object of observa on in dynamics, since the expected income having been already 
reduced in the budget, would not be decreased even more.

Keywords: Small Business; Tax Policy; Budget; Tax Legisla on.
JEL Codes: H20, H25, H29
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საკადრო პოლიტიკისა და ადამიანური რესურსების სტრატეგიული 

მართვის სრულყოფისათვის

ნუგზარ პაიჭაძე 
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი 
nugzarpaichadze@mail.ru

საკადრო პოლიტიკაში აირეკლება საზოგადოების ყველა დონეზე მართვის 
სუბიექტის მნიშვნელოვანი პოზიციები ადამიანთა მიმართებით. ის განსაზღვრა-
ვს ორგანიზაციაში ადამიანის პროფესიული შესაძლებლობების მართვის შინაა-
რსს. საკადრო პოლიტიკა აძლევს ადამიანური რესურსების მართვის პრაქტიკას 
სისტემურობას, მეცნიერულობას, მიმართებას, გეგმიანობას. სწორედ აღნიშ-
ნულ პრობლემაზეა შესრულებული წინამდებარე სტატია. მასში განხილულია 
ისეთი საკითხები, როგორიცაა: საკადრო პოლიტიკა და ადამიანური რესურსე-
ბის სტრატეგიული მართვა: არსი, დონეები, სტრატეგიის ფორმირება, განვითა-
რება და რეალიზაცია. საქართველოში მართვის სხვადასხვა დონეზე საკადრო 
პოლიტიკისა და ადამიანური რესურსების სტრატეგიული მართვის არსებული 
მდგომარეობის კრიტიკული ანალიზიდან გამომდინარე, შემოთავაზებულია ზო-
გიერთი კონკრეტული წინადადება.

საკვანძო სიტყვები: საკადრო პოლიტიკა; საკადრო პოლიტიკის დონეე-
ბი; ადამიანური რესურსების სტრატეგიული მართვა; ადამიანური რესურსების 
სტრატეგიული მართვის კონცეფცია; განვითარება და რეალიზაცია.

საკადრო პოლიტიკა და ადამიანური რესურსების სტრატეგიული 
მართვა:

საკადრო პოლიტიკაში იგულისხმება ადამიანურ რესურსებთან მუშაობის მიმა-
რთულებების განმსაზღვრელი თეორიული შეხედულებების, იდეების, მოთხოვნებისა 
და პრინციპების სისტემა, მისი ფორმები და მეთოდები. ის განსაზღვრავს კადრებთან 
მუშაობის გენერალურ მიმართულებას და საფუძვლებს. თეორიული ცნობიერების 
დონეზე მასში ხშირად მოიაზრებენ მართვის სუბიექტის საქმიანობას კადრებთან მი-

 marketingi   menejmenti turizmi
MARKETING  MANAGEMENT  TOURISM

ekonomika da biznesi, 2018, ¹4,  გვ. 
ECONOMICS  AND  BUSINESS, 2018, ¹4,  pp. 
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მართებით. ყველაზე ზოგადი გაგებით, ესაა მართვის სუბიექტის ინტერესებითა და 
მიზნებით განპირობებული მისი (მართვის სუბიექტის) საქმიანობა და ურთიერთო-
ბათა სისტემა კადრებისა და საკადრო პოტენციალთან მიმართებით 

საკადრო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებებია: 1) ორგანიზაციის უზრუნვე-
ლყოფა მაღალი ხარისხის სამუშაო ძალით. ის მოიცავს კადრების დაგეგმვას, მოზიდ-
ვას შერჩევას, დაქირავებას, განთავისუფლებას, პენსიაზე გასვლას და ა. შ.; 2)მო-
მუშავეთა განვითარება-პროფორიენტაცია, კადრების მომზადება, გადამზადება და 
კვალიფიკაციის ამაღლება, სამსახურებრივი ატესტაციის ჩატარება, სამსახურებრივი 
გადაადგილებების ორგანიზაცია და სხვ.; 3)შრომის ორგანიზაციისა და სტიმულირე-
ბის ორგანიზება, უსაფრთხოების ტექნიკის უზრუნველყოფა, სოციალური უზრუნვე-
ლყოფა და ა. შ.

საკადრო პოლიტიკის არსებობის აუცილებლობა განპირობებულია შემდეგი 
ფაქტორებით: ა)შრომის შინაარსსა და ხასიათთან, მის დანაწილებასა და ორგანიზა-
ციასთან დაკავშირებული ფაქტორები; ბ)მართვის სუბიექტების საქმიანობის მოწეს-
რიგებასთან დაკავშირებული ფაქტორები; გ)ორგანიზაციის მიზნებსა და ამოცანებ-
თან, მათ ეკონომიკურ სტრატეგიასთან დაკავშირებული ფაქტორები.

თანამედროვე საკადრო პოლიტიკა, წინა პერიოდისაგან განსხვავებით, მოიცა-
ვს ისეთ საკითხებს, როგორიცაა: შრომითი კონფლიქტები, ურთიერთობები ადმი-
ნისტრაციასა და საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს შორის, სოციალური პროგრამები 
და მისი როლი საბაზრო ეკონომიკის პირობებში და ა. შ.

საკადრო პოლიტიკა საზოგადოების სოციალური მართვის მთავარი შემადგენელი 
ნაწილია. სოციალური პრაქტიკა ხასიათდება მრავალმხრივობით, რაც განაპირობებს 
სოციალური და, შესაბამისად, საკადრო პოლიტიკის მართვის მრავალმხრივობას. სა-
ზოგადოების მასშტაბით სოციალური მართვის სუბიექტია სახელმწიფო, როგორც 
სოციალური ინსტიტუტი. მისი უპირველესი ფუნქციაა: საზოგადოების მთლიანობის, 
ადამიანის განვითარებისა და და მისი უსაფრთხო ცხოვრების უზრუნველმყოფელი 
საზოგადოებრივ ურთიერთობათა მოწესრიგება. მოცემულ შემთხვევაში, ცხადია, 
საქმე გვაქვს სახელმწიფო საკადრო პოლიტიკასთან.

სახელმწიფო საკადრო პოლიტიკა მოიცავს რეგიონულ სახელმწიფო პოლიტიკას, 
რომლის საფუძველზე ფორმირებულია მუნიციპალური საკადრო პოლიტიკა. მოცე-
მულ შემთხვევაში საკადრო პოლიტიკის სუბიექტებია სახელმწიფო ხელისუფლებისა 
და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები. მათი მოქმედების ობიექტებია 
სახელმწიფო და მუნიციპალური სამსახურების კადრები. ქვეყანაში არსებული კანო-
ნმდებლობის შესაბამისად, თითოეული სახელმწიფო და მუნიციპალური ორგანო (სა-
მინისტროები, უწყებები, მერიები, მუნიციპალური საკრებულოები და სხვ.) ვალდე-
ბულია, ქვეყნის განვითარების სტრატეგიული მიზნებიდან გამომდინარე, გააჩნდეს 
კარგად დამუშავებული საკადრო პოლიტიკის კონცეფცია.

საკადრო პოლიტიკა მუშავდება, აგრეთვე, ორგანიზაციებში. მოცემულ შემთხვე-
ვაში საკადრო პოლიტიკის სუბიექტებია მათი მართვის ორგანოები.ბიზნესის ორგა-
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ნიზაციებში, როგორც წესი, ესაა სააქციო საზოგადოებათა სამეთვალყურეო და დი-
რექტორთა საბჭო ან ორგანიზაციების ხელმძღვანელები. ისინი მოქმედებენ სახელ-
მწიფოს არსებული სამართლებრივი აქტების და მათი სტატუსისა და ფუნქციონირე-
ბის შესახებ არსებული აქტების შესაბამისად. მსხვილ დასავლურ ფირმებში საკადრო 
პოლიტიკა და მისი მნიშვნელოვანი მიმართულებები, ჩვეულებრივ, ოფიციალურად 
ცხადდება და ფიქსირდება ზოგადკორპორაციულ დოკუმენტებში-მემორანდუმში, ინ-
სტრუქციებში და ა. შ. [1, გვ. 40).

გამოყოფენ საკადრო პოლიტიკის, როგორც სოციალური მოვლენის, შემდეგ 
დონეებს: 1) სახელმწიფო საკადრო პოლიტიკა; 2) სახელმწიფო მმართველობის (სა-
მინისტროებისა და უწყებების) საკადრო პოლიტიკა; 3) მუნიციპალური ორგანოების 
საკადრო პოლიტიკა და 4) ორგანიზაციების საკადრო პოლიტიკა.

საკადრო პოლიტიკის თითოეულ დონეს გააჩნია მისთვის დამახასიათებელი 
სპეციფიკური თავისებურებები. სახელმწიფო საკადრო პოლიტიკა სხვა დონის სა-
კადრო პოლიტიკისაგან იმით განსხვავდება, რომ ის ფორმირდება მთელი ქვეყნის 
სოციალური განვითარების ტენდენციების შესწავლის საფუძველზე და წამოადგენს 
საზოგადოების ლეგიტიმურ სხელმწიფო სოციალურ ინსტიტუტს, რომელიც მოწო-
დებულია მართვის ყველა დონისათვის განსაზღვროს საკადრო პოლიტიკის ძირითა-
დი მიმართულებები. ის ადგენს საკადრო პოლიტიკის დამუშავების ყველაზე ზოგად 
სამართლებრივ საფუძვლებს, რომლის შესრულება სავალდებულოა მართვის ყველა 
სხვა დონის სუბიექტისათვის. სახელმწიფო საკადრო პოლიტიკის ობიექტებია: საზო-
გადოების საკადრო პოტენციალი, შრომითი და საკადრო ურთიერთობათა ფორმი-
რების ზოგადი პრინციპები, სახელმწიფო მოსამსახურენი, მომუშავეთა ინტერესების 
დაცვის მექანიზმის დამუშავება და ა.შ. სახელმწიფო ადგენს საგანმანათლებლო სტა-
ნდარტებს, განათლებისა და თვითგანათლების ფორმებს. შრომის კოდექსში და სხვა 
სამართლებრივ აქტებში მოცემულია დაქირავების, სამუშაოდან განთავისუფლებისა 
და სხვა მსგავს საკითხთა მარეგულირებელი დებულებები. ამით სახელმწიფო ქმნის 
პირობებს საზოგადოების საკადრო პოტენციალის ფორმირებისა და განვითარები-
სათვის, რაც გამოიყენება საკადრო პოლიტიკის სხვა დონეების სუბიექტების მიერ. 
ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, შეიძლება დავასკვნათ, რომ სახელმწიფო საკად-
რო პოლიტიკა-ესაა სახელმწიფოს სტრატეგია საზოგადოების საკადრო პოტენცია-
ლის კვლავწარმოებაზე, ადამიანების შრომის ეფექტიანობის ამაღლებასა და მათი 
უფლებების დაცვაზე. 

საზოგადოებაში მიმდინარე დემოკრატიულ და სხვა ცვლილებებს თან უნდა ახ-
ლდეს სახელმწიფო საკადრო პოლიტიკის ტრანსფორმაცია. ხელისუფლებისათვის ან 
მისი შენარჩუნებისათვის ბრძოლის საშუალებიდან, როგორც ამას ადგილი ჰქონდა 
საბჭოთა პერიოდში, ის უნდა გადაიქცეს საზოგადოების უძვირფასესი კაპიტალის_
დამიანის პროფესიულ შესაძლებლობათა რაციონალური ორგანიზაციის სოციალური 
მართვის საშუალებად. ამასთან, აუცილებელია სახელმწიფო საკადრო პოლიტიკას 
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ახორციელებდეს არა წმინდა ადმინისტრაციული მეთოდებით, არამედ მის შესახებ 
სამართლებრივ-ნორმატიული ნორმების დადგენით, რომელმაც ასახვა უნდა პოვოს 
შესაბამის კანონმდებლობაში.

სხვა დონის ყველა საკადრო პოლიტიკას გააჩნია რიგი თავისებურება. ყველა 
ისინი მუშავდება სახელმწიფო საკადრო პოლიტიკის კონცეპტუალურ დებულებათა 
გათვალისწინებით. მაგალითად, როცა საკითხი ეხება ქვეყანაში უმაღლესი და საშუ-
ალო პროფესიული სწავლების განვითარებას, სასწავლო პროგრამები უნდა შეესაბა-
მებოდეს სახელმწიფოს მიერ დადგენილ სტანდარტებს. მისი შესრულება შესაბამის 
სასწავლო დაწესებულებებს საშუალებას აძლევს მიანიჭოს ადამიანებს შესაბამისი სე-
რტიფიცირებული კვალიფიკაცია. რაც შეეხება პერსონალის დაქირავების სფეროში 
საკადრო პოლიტიკას, სახელმწიფო არამარტო ახდენს რიგი დებულებების დეკლა-
რირებას, არამედ ადგენს შესაბამის სამართლებრივ საფუძვლებს, რაც უნდა აისახოს 
მართვის სხვა დონეების (მუნიციპალურ და ორგანიზაციების) სუბიექტების საკადრო 
პოლიტიკაში. მაგალითად, დიდ ბრიტანეთში მოქმედებს კანონი დასაქმების შესახებ, 
კანონი შრომითი უფლებების დაცვაზე, კანონი დასაქმებისას სქესობრივი დისკრიმი-
ნაციის დაუშვებლობის შესახებ და ა. შ. [2, გვ. 27)].

კომპანიებში (კორპორაციებში, ფირმებში, საწარმოებში და ა. შ. ) საკადრო პო-
ლიტიკის ძირითადი მახასიათებლებია: 1 )ორგანიზაციის სტრატეგიასთან კავშირი; 
2) პერსპექტიულ დაგეგმვაზე ორიენტაცია; 3) პერსონალის როლის განსაკუთრებუ-
ლი მნიშვნელობა; 4) მომუშავეთა მიმართებაში ფირმის (საწარმოს და ა.შ.) ფილოსო-
ფია და ა. შ. პერსონალთან მუშაობაში განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს სტრატე-
გიულ ასპექტებს. ორგანიზაციის საკადრო პოლიტიკის წარმატების სტრატეგიუ-
ლი ასპექტებია: ა) ორგანიზაციის მუშაობის ორიენტაცია ბაზარზე; ბ) კლიენტების 
მომსახურება შესაბამისი პროგრესული ტექნიკური საშუალებების გამოყენებით; გ) 
პროდუქციისა და მომსახურების მაღალი ხარისხი; დ)სამეცნიერო-ტექნოლოგიური 
პროგრესის შედეგების გამოყენება; ე)ეკონომიკური პასუხისმგებლობის გრძნობა; ვ) 
კვალიფიციური საკადრო პოტენციალი; ზ)მოქნილი ორგანიზაციული სტრუქტურები.

ადამიანური რესურსების სტრატეგიული მართვის სუბიექტებია ორგანიზაციის 
პერსონალის მართვის სამსახური და უმაღლესი ხაზობრივი და ფუნქციური ხელმ-
ძღვანელობა, ხოლო მისი ობიექტებია: ორგანიზაციის ერთობლივი შრომითი პოტენ-
ციალი, მისი განვითარების დინამიკა, სტრუქტურები და მიზნობრივი ურთიერთკა-
ვშირები, პოლიტიკა ადამიანური რესურსების მართვისთან მიმართებით, ადამიანუ-
რი რესურსების მართვის ტექნოლოგიები და პრინციპები. ადამიანური რესურსების 
სტრატეგიული მართვის ობიექტად განიხილება, აგრეთვე, პერსონალის ისეთი არსე-
ბითი მაჩვენებლები, როგორიცაა: ცოდნა, უნარ-ჩვევები, ქცევისა და ფასეულობათა 
ნორმები, პროფესიულ-კვალიფიკაციური, იერარქიული და დემოგრაფიული სტრუქ-
ტურები, პერსონალის მართვის ტექნოლოგიები. ერთობლიობაში ისინი წარმოადგე-
ნენ ორგანიზაციის შრომით პოტენციალს. 
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ადამიანური რესურსების მართვის სტრატეგიის შემუშავებისათვის აუცილებე-
ლია სათანადო ცოდნით აღჭურვილ ადამიანთა ერთობლივი მუშაობა. ამ მიზნით, 
დასავლეთის განვითარებული ქვეყნების ფირმებში (საწარმოებში და ა. შ.), როგორც 
წესი, იქმნება სპეციალური ჯგუფები. მასში შედის 10-15 კაცი (ძირითადად ქვედა-
ნაყოფების ხელმძღვანელები, უმაღლესი კვალიფიკაციის სპეციალისტები, შრომითი 
კოლექტივის წარმომადგენლები, გარეკონსულტანტები და სხვ.). მათ მიერ მუშავდე-
ბა ორგანიზაციის ადამიანური რესურსების მართვის სტრატეგიის ფუძემდებლური 
პრინციპები და მისი ალტერნატიული მოდელები. ცხადია, სტრტეგიის ფორმირები-
სას შეუძლებელია ყველაფრის გათვალისწინება. ნებისმიერ მომენტში, როგორც ორ-
განიზაციის შიგნით, ასევე მის გარეთ, შეიძლება წარმოიშვას ახალი მოვლენები. ასეთ 
შემთხვევაში არაა საჭირო მთელი სტრატეგიის შეცვლა, საკმარისია მასში სათანადო 
ცვლილებების შეტანა. ხშირად, მოწინავე ორგანიზაციებს, ზემოაღნიშნული მიზეზე-
ბის გამო, აქვთ არა ერთი, არამედ რამდენიმე სტრატეგია. მათ შორის წამყვანია გე-
ნერალური სტრატეგია, რომელიც მოიცავს ორგანიზაციის მისიის განხორციელების 
წესებსა და გზებს. თითოეული განსაკუთრებული შემთხვევისათვის ამუშავებენ სპე-
ციალურ სტრატეგიებს [3, გვ. 139].

სტრატეგიული როლიდან გამომდინარე, ადამიანური რესურსების სტრატეგი-
ული მართვის კონცეფციის ძირითადი ამოსავალი პრინციპებია: 1) ადამიანური 
რესურსების მართვის ინტეგრაცია ბიზნესის სტრატეგიასთან; 2) მომუშავის განვი-
თარების განსაზღვრაში პიროვნების მზარდი როლი; 3) ჯგუფებისა და მომუშავეების 
მოტივაციური განწყობის ცოდნა და მისი მართვა. საბაზრო ეკონომიკის ახლანდელ 
პირობებში ადამიანური რესურსების მართვა, კადრების ადმინისტრირების კლასიკუ-
რი ამოცანების შენარჩუნებასთან ერთად, უნდა შეესაბამებოდეს ორგანიზაციის ხე-
ლმძღვანელობის ძირითად სტრატეგიულ კონცეფციას. ის ორგანულად უნდა იყოს 
შერწყმული ორგანიზაციის განვითარების სტრატეგიასთან. ამასთან ერთდ, აუცილე-
ბელია ისეთი ფაქტორების გათვალისწინება, როგორიცაა: ორგანიზაციის გრძელვა-
დიანი განვითარება, საფინანსო წონასწორობის შენარჩუნება, საბაზრო დამოუკიდებ-
ლობის უზრუვველყოფა, მიღებული დადებითი შედეგების განმტკიცება და ა. შ.

ადამიანური რესურსების სტრატეგიული მართვის პროცესში დიდი მნიშვნელო-
ბა ენიჭება პერსონალის, განსაკუთრებით ხელმძღვანელებისა და სპეციალისტების, 
კომპეტენტურობის ამაღლებას [4, გვ.35]. იზრდება, აგრეთვე, ადამიანური რესურ-
სების მართვის სამსახურების მნიშვნელობა, რომელთა უპირველესი ამოცანაა ადამი-
ანური რესურსების მართვის ტექნოლოგიების დამუშავება.

ადამიანური რესურსების სტრატეგილი მართვის მთავარი ამოცანაა ორგანიზა-
ციის კონკურენტუნარიანი შრომითი კოლექტივის ფორმირება. ამის მიხედვით, 
მისი ყველა ფუნქცია შეიძლება დაჯგუფდეს შემდეგ სამ მიმართულებად: 1)ორგანი-
ზაციის უზრუნველყოფა მაღალკვალიფიციური შრომითი პოტენციალით; 2)შრომითი 
პოტენციალის განვითარება; 3)შრომითი პოტენციალის კვლავწარმოება.
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ადამიანური რესურსების სტრატეგიული მართვა ორმაგი ხასიათისაა. ერთი 
მხრივ, ის ორგანიზაციის სტრატეგიული მართვის ჩარჩოებში ერთ-ერთი ფუნქციური 
მიმართულებაა, ხოლო მეორე მხრივ, მისი რეალიზება ხდება პერსონალის მართვის 
კონკრეტული ფუნქციების საშუალებით, რაც მიმართულია პერსონალის მართვის 
სტრატეგიის შესასრულებლად. ამ თვალსაზრისით, ის პერსონალის მართვის სისტე-
მის ფუნქციური ქვესისტემაა.

ადამიანური რესურსების სტრატეგიული მართვის პროცესის ერთ-ერთი მნიშვნე-
ლოვანი სტადიაა პერსონალის მართვის სტრატეგიის რეალიზაცია. მისი მთავარი 
მიზანია ორგანიზაციის სტრუქტურული ქვედანაყოფებისა და, მათ შორის პერსონა-
ლის მართვის სისტემის სტრტეგიული გეგმების კოორდინირებული დამუშავებისა და 
რეალიზაციის უზრუნველყოფა. სტრატეგიის რეალიზაციის პროცესში წყდება შემდე-
გი ამოცანები: 1)ადგენენ ორგანიზაციულ ამოცანებს შორის პრიორიტეტულს, რაც 
უნდა შეესაბამებოდეს ადამიანური რესურსების მართვის იმ სტრატეგიას, რომელიც 
რეალიზდება ორგანიზაციისა და ადამიანური რესურსების მართვის სისტემის მიერ. 
ეს, უპირველეს ყოვლისა, ისეთ ამოცანებს ეხება, როგორიცაა: 1) რესურსების განა-
წილება, ინფორმაციული, ნორმატიულ-მეთოდიკური, სამართლებრივი და სხვა ქვე-
სისტემების შექმნა; 2) დგინდება შესაბამისობა პერსონალის მართვის არჩეულ სტრა-
ტეგიასა და შიგაორგანიზაციულ და პერსონალის მართვის სისტემის შიგა პროცესებს 
შორის. მისი მიზანია ორგანიზაციის საქმიანობის ორიენტირებულობის უზრუნვე-
ლყოფა არჩეული სტრატეგიის განხორძიელებასთან; 3) ადამიანური რესურსების მა-
რთვის სტრატეგიისათვის აუცილებელი და შესაბამისი ხელმძღვანელობის სტილის 
არჩევა, როგორც მთელი ორგანიზაციის, ასევე, ცალკეული ქვედანაყოფისათვის.

ადამიანური რესურსების მართვის სტრატეგიის წარმატებით რეალიზაცია დი-
დადაა დამოკიდებული ზემოაღნიშნული ამოცანების შესრულებაზე, რომელშიც, რო-
გორც წესი, ჩართულია ორგანიზაციის მრავალი სტრუქტურული ქვედანაყოფის მუ-
შაკები. ამდენად, ყველა დონის ხელმძღვანელი სტრატეგიის შემსრულებელია თავისი 
უფლებამოსილების ფარგლებში [5, გვ.155]. აღნიშნული პროცესი ორი ეტაპისაგან 
შედგება: 1)სტრატეგიის დანერგვა და მის რეალიზაციაზე სტრატეგიული კონტრო-
ლი; 2)კოორდინაცია კონტროლის შედეგებიდან გამომდინარე მოქმედებებზე. 

არსებული ნაკლოვანებების დაძლევის ძირითადი მიმართულებები

საქართველოში საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლას თან ახლდა მართვის ყველა 
დონეზე საკადრო პოლიტიკაში მრავალი პოზიტიური ცვლილება. ის ძირითადად გა-
მოწვეული იყო, სოციალურ-შრომითი ურთიერთობების სახელმწიფო-ადმინისტრა-
ციული მეთოდებით რეგულირებიდან, პროგრამულ-ნორმატიულ რეგულირებაზე 
გადასვლით, რაც გულისხმობს ნორმატიული აქტების (კანონები, ბრძანებულებები, 
დადგენილებები და ა. შ.) მეშვეობით სოციალურ-შრომითი ურთიერთობების სუბი-
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ექტებისათვის მოქმედების საზღვრების დადგენას. ასეთი ნორმატიული აქტებია: 
შრომითი კანონმდებლობის საფუძვლები, კანონი «დასაქმების შესახებ“ (რომელიც 
საქართველოში 2006 წლამდე არსებობდა და უსაფუძვლოდ გააუქმეს), საპენსიო კა-
ნონმდებლობა, ნორმატიული აქტები მოსახლეობის ცალკეული კატეგორიისათვის, 
სოციალური და შრომითი უფლებების დაცვის შესახებ, პროფესიული კავშირების 
შესახებ და ა. შ. სამწუხაროდ, საქართველოში საკადრო პოლიტიკის სფეროში, მის 
ყველა დონეზე, საკმაოდ ბევრი ნაკლოვანებაა. მათ შორისაა:

1) მართვის ყველა დონეზე ჯერ კიდევ ნაკლები ყურადღება ექცევა საკადრო 
პოლიტიკის შემუშავებას. იშვიათად ხდება მათი დაყვანა ორგანიზაციის ყველა მო-
მუშავემდე და მისი ძირითადი მომენტების განხილვა შრომით კოლექტივებში. მასში, 
როგორც წესი, იშვიათად მონაწილეობენ გარედან მოწვეული სპეციალისტები და შე-
საბამისი სასწავლო-სამეცნიერო ორგანიზაციები;

2) ორგანიზაციების მნიშვნელოვანი ნაწილის საკადრო პოლიტიკის დეკლა-
რირებული მიზნები ხშირად ვერ პასუხობს მისი (ორგანიზაციების) განვითარე-
ბის სტრატეგიას. ისინი უმეტესად ეხება მოქმედებათა უახლოეს პერიოდს და ნაკლე-
ბი ყურადღება ექცევა ხანგრძლივი პერიოდისათვის გათვალისწინებულ მიზნებს;

3) ორგანიზაციების ნაწილში ჯერ კიდევ სათანადო ყურადღება არ ექცევა 
საკადრო პოლიტიკის წარმატების ისეთ სტრატეგიულ ფაქტორებს, როგორიცაა: 
ორგანიზაციის მუშაობის ორიენტაცია ბაზარზე; სამეცნიერო-ტექნოლოგიური პროგ-
რესის მიღწევების გამოყენება; ეკონომიკური პასუხისმგებლობის ამაღლება და ა. შ. ;

4) ჯერ კიდევ სათანადო დონეზე არაა დამუშავებული ადმიანური რესურსე-
ბის სტრატეგიული მართვის ტექნოლოგია. ეს კი, თავის მხრივ, განაპირობებს არა-
სასურველი პრობლემების წარმოშობას ადამიანური რესურსების მართვის სისტემაში;

5) მართვის ყველა დონეზე, საკადრო პოლიტიკის სტრატეგიის შემუშავები-
სას, ნაკლები ყურადღება ექცევა ხელმძღვანელებისა და სპეციალისტების კომპე-
ტენტურობის ამაღლებას. უმეტესად, სწორედ ამ უკანასკნელთა ნაკლებკომპეტე-
ნტურობითაა გამოწვეული ნაკლოვანებანი საკადრო პოლიტიკის დაგეგმვა-შემუშავე-
ბასა და განხორციელებაში;

6) დღეს ორგანიზაციების მნიშვნელოვანი ნაწილი ახორციელებს არა აქტი-
ურ საკადრო პოლიტიკას, არამედ გვევლინება სამუშაო ძალის პასიური მომხმარებ-
ლის როლში და მხოლოდ ისეთი საკითხებითაა დაკავებული, როგორიცაა: თანამშრო-
მელთა სამუშაოზე მიღება და სამუშაოდან გათავისუფლება, მათი თანამდებობრივი 
გადაადგილებები, საშტატო განრიგის შედგენა-დამტკიცება და ა. შ. ისეთი მნიშვნე-
ლოვანი საკითხები კი, როგორიცაა; პერსონალის ქცევის მართვა, კონფლიქტების მა-
რთვა, შრომის ანაზღაურების მართვა და ა. შ. ყურადღების მიღმა რჩება;

7) სამწუხაროდ, არც ისე იშვიათია შემთხვევა, როცა მართვის სხვადასხვა 
დონეზე საკადრო პოლიტიკა ხორციელდება არა სამართლებრივ-ნორმატიული, 
არამედ წმინდა ადმინისტრაციული მეთოდებით;
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8) საზოგადოებაში მიმდინარე დემოკრატიულ და სხვა სახეობის ცვლილებე-
ბს ყოველთვის არ ახლავს საკადრო პოლიტიკის ტრანსფორმაცია. მაგალითად, 
მიუხედავად იმისა, რომ 2004 წელს საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებული 
კანონი „უმაღლესი განათლების შესახებ“ და მისგან გამომდინარე სხვადასხვა სამა-
რთლებრივი აქტი თავიდანვე შეიცავდა მრავალ ნაკლს, ის, ზოგიერთი გამონაკლისის 
გარდა, ხელუხლებელი დარჩა და მოქმედებაშია დღესაც [6, გვ. 9 ] მაშინ, როცა ამ 
კანონის მიღების შემდეგ ქვეყანაში განხორციელდა მრავალი დემოკრატიული ცვლი-
ლება და განათლებისა და მეცნიერების მართვაში დაგროვდა მრავალი მდიდარი გა-
მოცდილება. სამწუხაროდ, სხვა მრავალი მსგავსი მაგალითის მოტანა შეიძლება;

9) საქართველოში ჯერ კიდევ არ არსებობს ეფექტიანი საკადრო პოლიტი-
კა დასაქმების სფეროში. ძირითადად, სწორედ ამითაა გამოწვეული, რომ ქვეყა-
ნაში უკანასკნელ წლებში დასაქმების სახელმწიფო რეგულირების მიმართულებით, 
მდგომარეობა არათუ გაუმჯობესდა, არამედ გაუარესდა კიდეც [7, გვ.9]. 2005 წელს 
გაუქმდა შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამინისტროს 
შემადგენლობაში ფუნქციონირებადი შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტა-
მენტი. როგორც აღვნიშნეთ, 2006 წელს, ასევე, გაუქმდა კანონი „დასაქმების შესახებ“ 
და მისგან გამომდინარე უმუშევართა პროფესიულ მომზადება-გადამზადებასთან, 
უმუშევრებისთვის დახმარების დანიშვნასა და გაცემასთან დაკავშირებული საკითხე-
ბის მარეგულირებელი კანონქვემდებარე აქტები. ამავე წელს გაუქმდა დასაქმების 
სახელმწიფო სამსახური, რომლის ფუნქციები იყო უმუშევართა აღრიცხვა და მათი 
პროფესიული მომზადება-გადამზადება, უმუშევრებისათვის შემწეობის დანიშვნა და 
ა. შ. [8, გვ.29]; სამწუხაროდ, ე.წ. ვარდების რევოლუციის შედეგად მოსული ხელი-
სუფლება ძირითადად დაკავებული იყო ისეთი „ცრუ დასაქმების პროგრამებით“ [9, 
გვ. 209], როგორიცაა: ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მიერ განხორციელებული 
სტუდენტების დასაქმების პროგრამა, სამუშაო ადგილებზე მომუშავეთა პროფესიუ-
ლი მომზადების პროგრამა და სხვ.,რომლებსაც გარდა ფულადი სახსრების ფუჭად 
ხარჯვის,ა დადებითი შედეგი არ მოყოლია.

10) ქვეყანაში ზოგიერთი სამინისტროს ფუნქციური სტრუქტურა ხშირად ვერ 
უზრუნველყოფს რაციონალური საკადრო პოლიტიკის გატარებას. ხშირია, სიახლე-
თა დანერგვის მომიზეზებით, სამინისტროების ერთმანეთთან მექანიკური მიერთე-
ბა-გაყოფის, მათთვის ფუნქციების გამოკლება-მიმატების და სხვა დაუსაბუთებელი 
მოქმედებები. ასეთ არაეფექტიან სიახლეთა დანერგვა არათუ სასარგებლოა, არამედ 
საზიანოა საქმიანობის ცალკეულ სფეროში სწორი საკადრო პოლიტიკის გატარები-
სათვის. მაგალითად, სრულიად დაუსაბუთებელი იყო განათლებისა და მეცნიერების 
სამინისტროსათვის ისეთი ფუნქციების გადაცემა, როგორიცაა კულტურისა და სპო-
რტის მართვა, შრომის სამინისტროს შერწყმა ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტრო-
სთან და ა. შ. ასეთი გაუმართლებელი ინოვაციებისას, როგორც წესი, განსაკუთრებით 
ზიანდება საქმიანობის იმ სფეროების საკადრო პოლიტიკა, რომლებიც უერთდება 
სხვა სამინისტროებს. მაგალითად, შრომის სამინისტროს ჯანმრთელობის სამინისტ-
როსთან შერწყმამ, როგორც უკვე აღნიშნული იყო, მთლიანად მოშალა დასაქმების 
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რეგულირების სფეროში არსებული საკადრო პოლიტიკა. საქმე ისაა, რომ ქვეყნის 
ინტერესებიდან გამომდინარე, გამართლებულია, როცა ერთიანდება ფუნქციურად 
მომიჯნავე სამინისტროები და ყალიბდება ერთიანი და გამართული მართვის ახალი 
სისტემა, რასაც, მართვის ერთიანი რგოლებისა და სამსახურების ჩამოყალიბების შე-
დეგად, მოყვება საქმიანობის არსებული სფეროს (სფეროების) მართვის სრულყოფა 
და ადამიანური, მატერილური და ფინანსური რესურსების ეკონომია. სამწუხაროდ, 
ჩვენში ეს ასე არ ხდება. ხშირია შემთხვევა, როცა სამინისტროები ერთიანდება მხო-
ლოდ მექანიკურად, რასაც თან არ ახლავს ახლადჩამოყალიბებული სამინისტროს 
მართვის ერთიანი სისტემის შექმნა. არის შემთხვევები, როცა ყოფილი სამინისტროე-
ბის ზოგიერთი ფუნქციური სამსახური განაგრძობს ცალკე ფუნქციონირებას. უფრო 
მეტიც, ტერიტორიულადაც ძველ მისამართზე აგრძელებენ მუშაობას. ცხადია, მო-
ცემულ შემთხვევაში, ასეთ ინოვაციებს მხოლოდ უარყოფითი შედეგი მოაქვს და ის 
ყოვლად გაუმართლებელია.

საქართველოში, საკადრო პოლიტიკის სრულყოფის მიმართულებით, მიზანშეწო-
ნილად მიგვაჩნია განხორციელდეს ისეთი ღონისძიებები, როგორიცაა:

1) აუცილებელია მართვის ყველა დონეზე განსაკუთრებული ყურადღება მი-
ექცეს საკადრო პოლიტიკის შემუშავებას. რეგულარულად ხდებოდეს მათი ძირი-
თადი მომენტების განხილვა შრომით კოლექტივში. მასში, საჭირო შემთხვევაში, უნდა 
მონაწილეობდნენ გარედან მოწვეული სპეციალისტები და შესაბამისი სასწავლო და 
სამეცნიერო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. სასურველია, მსხვილ ორგანიზა-
ციებში, შესაბამისი სპეციალისტებისა და მეცნიერების მონაწილეობით, როგორც ამას 
ადგილი აქვს მაღალგანვითარებულ ქვეყნებში, შემუშავდეს ადამიანური რესურსების 
სტრატეგიული მართვის ალტერნატიული ვარიანტები, რომლებშიაც წამყვანი იქნება 
ე.წ. გენერალური სტრატეგია და ახალი შიგა და გარე გარემოებებიდან გამომდინა-
რე, რეგულარულად შეიტანენ მასში ცვლილებას. ამასთან ერთად, თითოეული განსა-
კუთრებული შემთხვევისათვის სასურველია შემუშავდეს სპეციალური სტრატეგიები;

2) საკადრო პოლიტიკის დეკლარირებული ძირითადი მიზნები აუცილებლად 
პასუხობდეს ორგანიზაციის მისიასა და განვითარების კონცეფციას. პერსონალის 
მართვა ორგანულად უნდა იყოს შერწყმული ორგანიზაციის განვითარების კონცეფ-
ციასთან. ასეთმა პოლიტიკამ უნდა გაითვალისწინოს ორგანიზაციის გრძელვადიანი 
განვითარება, მისი საბაზრო დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფა, საფინანსო წონა-
სწორობის შენარჩუნება და მიღებული შედეგების განმტკიცება;

3) სათანადო ყურადღება მიექცეს საკადრო პოლიტიკის წარმატების ისეთ 
სტრატეგიულ ფაქტორებს, როგორიცაა: ა)ორგანიზაციის მუშაობის ორიენტაცია 
ბაზარზე; ბ)პროდუქციისა და მომსახურების მაღალი ხარისხი, გ)სამეცნიერო-ტექნო-
ლოგიური პროგრესის მიღწევების გამოყენება; დ)ეკონომიკური პასუხისმგებლობის 
ამაღლება; ე)კვალიფიციური საკადრო პოტენციალი; ვ)მოქნილი ორგანიზაციული 
სტრუქტურები;

4) აუცილებელია განსაკუთრებული ყურადღება მიექცეს ადამიანური რესუ-
რსების სტრატეგიული მართვის ტექნოლოგიის უახლესი მეთოდების დამუშავე-
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ბას, რომელშიაც წამყვანი როლი უნდა შეასრულოს პერსონალის მართვის სამსახურ-
მა;

5) ადამიანური რესურსების სტრატეგიული მართვის პროცესში განსაკუთ-
რებული ყურადღება დაეთმოს ხელმძღვანელებისა და სპეციალისტების კომპე-
ტენტურობის ამაღლებას, რაც უზრუნველყოფს გამართული და სამართლიანი სა-
კადრო პოლიტიკის შემუშავებასა და დამკვიდრებას ; 

6) აუცილებელია მართვის ყველა დონის სუბიექტმა მეტი ყურადღება და-
უთმოს აქტიური საკადრო პოლიტიკის განხორციელებას და არ მოგვევლინოს 
სამუშაო ძალის მხოლოდ პასიური მომხმარებლის როლში. განსაკუთრებული ყურა-
დღება უნდა დაეთმოს მომავალზე ორიენტირებულ საკადრო პოლიტიკას, რომელიც 
გულისხმობს ისეთ ღონისძიებებს, როგორიცაა: პერსონალის რაოდენობრივი და ხა-
რისხობრივი დაგეგმვა; 2) პერსონალზე დანახარჯების სტრუქტურირება; 3) საკადრო 
მარკეტინგი, 4) კვალიფიციური კადრების მომზადება, კვალიფიკაციის ამაღლება და 
გადამზადება; 5)ხელფასის ორგანიზაციის თანამედროვე პროგრესული ფორმებისა 
და სისტემების დანერგვა და ა. შ. [3, გვ.139-140];

7) აუცილებელია აღმოიფხვრას საკადრო პოლიტიკის განხორციელება წმი-
ნდა ადმინისტრაციული მეთოდებით, რასაც, სამწუხაროდ, დღეისათვის, არც ისე 
იშვიათად, ადგილი აქვს მართვის ნებისმიერ დონეზე;

8) აუცილებელია საზოგადოებაში მიმდინარე დემოკრატიულ და სხვა სახე-
ობის ცვლილებებს თან ახლდეს საკადრო პოლიტიკის ტრანსფორმაცია. მაგა-
ლითად, საჭიროა და აუცილებელიც 2004 წელს საქართველოს პარლამენტის მიერ 
მიღებული კანონის – „უმაღლესი განათლების შესახებ“ და მისგან გამომდინარე სა-
მართლებრივი აქტების, რომლებიც თავიდანვე შეიცავდა მრავალ ნაკლს, მთლიანად 
განახლება, ანუ ახალი კანონის მიღება, რომელშიც გათვალისწინებული იქნება რო-
გორც მასში ამჟამად არსებული ნაკლოვანებები, ასევე, 2004 წლის შემდეგ ქვეყანაში 
მიმდინარე დემოკრატიული და სხვა სახეობის ცვლილებები, განათლებისა და მეცნი-
ერების მართვაში მდიდარი მსოფლიო გამოცდილება;

9) ქვეყანაში მოსახლეობის დასაქმების ინტერესებიდან გამომდინარე, სრულ-
ყოფილ იქნეს სახელმწიფო საკადრო პოლიტიკა დასქმების სფეროში. დაიხვეწოს 
დასაქმების მარეგულირებელი საკანონმდებლო ბაზა. ამ მიზნით, განხორციელდეს 
ისეთი ღონისძიებები, როგორიცაა: «დასაქმების შესახებ“ კანონის (რომელიც არსე-
ბობდა და 2006 წელს გაუქმდა) მიღება, 2006 წლამდე სხვადასხვა სახელწოდებით 
(შრომის ბირჟა, დასაქმების სახელმწიფო სამსახური და სხვ.) ფუნქციონირებადი და-
საქმების სახელმწიფო სამსახურის აღდგენა და ა. შ. [7, 2016, გვ.24];

10) სამინისტროებისა და უწყებების მიერ ეფექტიანი საკადრო პოლიტიკის 
გატარების ინტერესებიდან გამომდინარე, გაუმჯობესდეს მათი სტრუქტურა. 
შეწყდეს სამინისტროების ერთმანეთთან მექანიკურად მიერთება-გაყოფის, მათთვის 
ფუნქციების მიმატება-გამოკლების და სხვა დაუსაბუთებელი ქმედებები, რომლითაც, 
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როგორც უკვე აღნიშნული იყო, განსაკუთრებულად ზიანდება საქმიანობის იმ სფე-
როების საკადრო პოლიტიკა, რომლებიც უერთდება სხვა სამინისტროებს. 

* * *
ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, შეიძლება დავასკვნათ, რომ დღე-

ისათვის საქართველოში საკადრო პოლიტიკასა და ადამიანური რესურსების სტრა-
ტეგიულ მართვას მრავალი ნაკლოვანება გააჩნია. მართვის ყველა დონეზე საკადრო 
პოლიტიკის შემუშავებას სათანადო ყურადღება არ ექცევა. ორგანიზაციების მნიშ-
ვნელოვანი ნაწილის საკადრო პოლიტიკის დეკლარირებული მიზნები ხშირად ვერ 
პასუხობს მისი (ორგანიზაციის) განვითარების კონცეფციას და, შესაბამისად, პერ-
სონალის მართვა ორგანულად არაა შერწყმული მასთან. სათანადო ყურადღება არ 
ექცევა ადამიანური რესურსების სტრატეგიული მართვის ტექნოლოგიის დამუშავე-
ბას. ორგანიზაციების მნიშვნელოვანი ნაწილი არ ახორციელებს აქტიურ საკადრო 
პოლიტიკას. საზოგადოებაში მიმდინარე დემოკრატიულ და სხვა სახეობის ცვლილე-
ბებს ყოველთვის არ ახლავს საკადრო პოლიტიკის ტრანსფორმაცია. ქვეყანაში ფუნ-
ქციონირებადი სამინისტროებისა და უწყებების არსებული სტრუქტურა ხშირად ვერ 
უზრუნველყოფს რაციონალური საკადრო პოლიტიკის გატარებას და ა.შ.    

დასასრულ, დასახელებულ ნაკლოვანებათა ანალიზის საფუძველზე, შემოთავა-
ზებული წინადადებების განხორციელება, ავტორის აზრით, ხელს შეუწყობს მათ შე-
მცირებას. 
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Personnel policy is the main component of social management. The mul laterality 
of personnel policy is determined by mul laterality of social prac ce. By the scale of 
community the state is the subject of social management and, therefore, the personnel 
policy. Obviously, in this case, we are dealing with state personnel policies. It, in turn, covers 
the regional state policy on the basis of which the municipal personnel policy is formed. 
Personnel policy is also developed in organiza ons.

The ar cle also discusses the issues related to human resources strategic management 
such as the forma on of human resources management strategies, the core approach 
principles for the concept of human resources management strategy, human resource 
management system and realiza on, etc.

The transi on to market economy in Georgia was accompanied by many posi ve 
changes in management at all levels, mainly caused by the transi on from the regula on 
of social-labor rela ons through state-administra ve methods to program-norma ve 
regula on. Despite this, unfortunately, there are many shortcomings in the field of personnel 
policy at its all level. Among them are: less a en on is paid to the development of personnel 
policy at all levels of management; the goals of personnel policy declared by the most of 
organiza ons frequently don’t meet its development strategy. Strategic management 
technology of human resources is not properly developed yet. At all levels of management, 
less a en on is paid to the enhancement of competence of the managers and specialists 
par cipa ng in the development of personnel policy; The democra c and other types of 
changes in society are not always accompanied by the transforma on of personnel policies; 
in Georgia there is not an effec ve personnel policy in the field of employment yet; the 
func onal structure exis ng in some of the func oning ministries in the country can not 
provide the forma on of a ra onal personnel policy.

Finally, on the basis of the analysis of the men oned shortcomings, the implementa on 
of the proposals put forward by the author will facilitate their reduc on. 

Keywords: PersonnelP Policy; Levels of Personnel Policy; Strategic Management of 
Human Resource; Concept of Human Resources Strategic Managemen;, Development and 
Realiza on.
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შრომის უსაფრთხოების სისტემა ლატვიაში პოსტსაბჭოთა პერიოდში მრა-
ვალი წინააღმდეგობისა თუ გამოწვევის წინაშე იდგა, რომელსაც თან დიდი გა-
რდაქმნების პერიოდი ახლდა.

ცვლილებები მოიცავდა ფორმირების ფართო სპექტრს, როგორიცაა: ფუ-
ნდამენტურად განსხვავებული კანონმდებლობის შემუშავება, ახალი მოთხოვნე-
ბის იმპლემენტირება ეროვნულ კანონმდებლობაში, ცნობიერების ამაღლების 
კამპანიის ჩატარება სოციალურ პარტნიორებთან ერთად, საექსპერტო საქმია-
ნობის გაუმჯობესება შრომის ინსპექციაში და სხვა. ამავდროულად, ლატვიის სო-
ციალურ-ეკონომიკური სიტუაცია იცვლება რადიკალურად და ყალიბდება ახალი 
კომერციული ორგანიზაციები, რომელსაც თან ახლავს გარკვეული ინდუსტრიუ-
ლი სექტორების დომინირება.

შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის ცვლილებამ 
გამოიწვია საწარმო/დაწესებულებების დონეზე შიდა უსაფრთხების სისტემების 
ცვლილების აუცილებლობა და მისი თანამედროვე სტანდარტებზე მორგება.

სწორედ ამ პერიოდში ვითარდება პრევენციული მიდგომა, რომელიც ეფუძ-
ნება საფრთხეების იდენტიფიცირებისა და რისკების შეფასების პრინციპებს. ლა-
ტვიის შრომის უსაფრთხოების სისტემა აგებულია ქვეყანაში უსაფრთხო სამუშაო 
გარემოს შექმნაზე, დასაქმებულთა სიცოცხლისუნარიანობის გაზრდასა და ეკო-
ნომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე. 

აშკარაა, რომ ცენტრალურ დონეზე გადადგმული ნაბიჯები წარმოადგენს 
ფუნდამენტურ საფუძვლებს პრევენციული პოლიტიკის გატარების ეტაპზე და 
ქმნის საზოგადოებაში შრომის უსაფრთხოების კულტურის ჩამოყალიბების მყარ 
გარანტიებს. 

ამ მიზნით, ლატვიის მაგალითის შესწავლა წარმაოდგენს მნიშვნელოვან ფა-
სეულობას საქართველოს, ასევე მეტ-ნაკლებად მისი მსგავსი პოლიტიკური და 
საბაზრო ეკონომიკის მქონე ქვეყნებისათვის.

საკვანძო სიტყვები: შრომის უსაფრთხოება; პოლიტიკის ფორმირება; ლა-
ტვიის უსაფრთხოების სისტემა; შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია.
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შრომის უსაფრთხოების ეროვნული პოლიტიკის საკითხის განსაზღვრისას დიდი 
მნიშვნელობა ენიჭება საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარებას და შესაბამისი 
ხელშემწყობი ინსტრუმენტების იმპლემენტირებას. 

1991 წელს ლატვიის საბჭოთა კავშირიდან გამოყოფას მოყვა გარდაქმნების პე-
რიოდი ქვეყნის ისტორიაში. თავდაპირველად სახელმწიფოში მთლიანად მოიშალა 
საზედამხედველო კონტროლი კერძო კომპანიებზე და დამსაქმებლების მხრიდან 
სრულიად იქნა იგნორირებული შრომის უსაფრთხოების წესები. უფრო მეტიც, გა-
რდამავალი პერიოდის შრომის ბაზარი ვერ უზრუნველყოფდა დასაქმებულების და-
ცვას საწარმოო ტრავმატიზმისაგან და მას დამსაქმებლის კეთილ ნებას უკავშირებდა. 
ქვეყნის განვითარების მიზნით გადადგმული ნაბიჯები უფრო მეტად მიბმული იყო 
ეკონომიკური პოლიტკის გაძლიერებაზე, ვიდრე სახელმწიფოში სოციალური გარა-
ნტიების შექმნაზე [1]. 

1993 წლამდე ლატვიას არ ჰქონდა დამოუკიდებელი შრომის ინსპექცია, ახალი 
ინსტიტუტის სტრუქტურული განვითარება რთულ ამოცანას წარმოადგენდა იმ-
დროინდელი მთავრობისათვის, თუმცა, 1995-1998 წლებში შრომის საერთაშორისო 
ორგანიზაციის მიერ ბალტიისპირეთის ქვეყნებში ტექნიკური თანამშრომლობის სხვა-
დასხვა პროგრამის დახმარებით, ლატვიამ შეძლო შრომის უსაფრთხოების დაცვა გა-
ეხადა სახელმწიფო პოლიტიკის საკვანძო საკითხი.

შრომის უსაფრთხოების ეროვნული პოლიტიკის ფორმირება

შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის ტექნიკური დახმარების პროექტების 
გათვალისწინებით, ლატვიის შრომის უსაფრთხოების სისტემის გაუმჯობესებისათ-
ვის მნიშვნელოვანი ნაბიჯები 2000-იანი წლების დასაწყისში გადაიდგა, რაც აისახა 
ახალი ნორმატიული აქტების შემუშავებით, ცნობიერების ამაღლების კამპანიებით, 
სოციალურ პარტნიორებთან ურთიერთობით, ევროკავშირის დაფინანსებით განხო-
რციელებული პროექტებითა და შრომის ინსპექტორთა ეფექტიანი მუშაობით [2].

აღსანიშნავია, რომ ლატვიაში ახალი კანონმდებლობის შემუშავება და მიღება 
ერთ-ერთ მთავარი გამოწვევას წარმოადგენდა ბიზნესისთვის. შრომის უსაფრთხოება 
არ იყო ადვილად ადაპტირებადი სიახლე კომპანიებისათვის და მისი მიღებისთვის 
10-15-წლიანი პერიოდიც კი გახდა საჭირო. ახალი პოლიტიკური ხედვის ჩამოყალი-
ბების პირობებში შექმნილი საკანონდებლო პროექტები ითავლისწინებდა არსებულ 
მოთხოვნებსა და საჭიროებებზე ადეკვატურ რეაგირებას, ასევე, საერთაშორისო 
სტანდარტების მაქსიმალურად გაზიარებას. გარდაქმნების პერიოდში გადაწყვეტი-
ლების მიმღებნი ხვდებოდნენ, რომ გასათვალისწინებელი იყო კომპანიის ისტორი-
ული წარსული და იმ მიდგომებზე დაფუძნება, რომელთა დახმარებითაც იმართება 
კომპანიის შიდა შრომის უსაფრთოხების სისტემა. 

ნიშანდობლივია, რომ შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკის დოკუმენტების შე-
მუშავება და განხორციელება ვერ იქნება ეფექტიანი დამატებითი მექანიზმების და-
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მკვიდრების გარეშე. ამ მიზნით, ლატვიის ხელისუფლებამ უზრუნველყო ქმედითი 
სისტემის სრული სპექტრის ჩამოყალიბება: პოლიტიკის დაგეგმვა, განხორციელება, 
მონიტორინგი და შეფასება, რის საფუძველზეც მკვეთრად შემცირდა საწარმოში მო-
მხდარი უბედური შემთხვევების რაოდენობა და დასაქმებულთა სიცოცხლე და ჯან-
მრთელობა აღიარებულ იქნა როგორც მთავარი ფასეულობა სამუშაო ადგილებზე [3].

ამავე პერიოდში, შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკის დაგეგმვისას, განსაკუთრე-
ბული ყურადღება მიექცა შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის 2003 წლის „შრომის 
უსაფრთხოების გლობალურ სტრატეგიას“ და 1994 წლის „შრომის უსაფრთხოების 
დეკლარაცია ყველასათვის“, რითაც განისაზღვრა შრომის უსაფრთხოების სისტემის 
მიზანი: ხელისუფლებამ დაადგინოს საკანონმდებლო რეგულაციები საწარმოო დონე-
ზე, რათა უზრუნველყოფილი იქნეს სოციალური, ეკონომიკური, ტექნიკური და ნორ-
მატიული აქტებით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესრულება. ამასთან, შრომის 
უსაფრთხოების სისტემის ამოცანას წარმოადგენდა სამუშაო გარემოს რეაბილიტა-
ცია, უსაფრთხო სამუშაო გარემოს შექმნა, უბედური შემთხვევების შემცირება, პრო-
ფესიული დაავადებების თავიდან აცილება და სტაბილური სისტემის შექმნა. 

საყურადღებოა, რომ ლატვიის შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის და-
ცვის საკანონმდებლო ბაზა განსაზღვრულია 2001 წლის 20 ივნისის „შრომის დაცვის 
შესახებ“ კანონით, რომელიც ძალაში შევიდა 2002 წლის პირველ იანვარს. „შრომის 
დაცვის შესახებ“ კანონის შესაბამისად, მოხდა ევროკავშირის ჩარჩო დირექტივის 
-„შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ“, ძირითადი მოთხო-
ვნების ტრანსპოზიცია ეროვნულ კანონმდებლობაში. ახალმა შრომის დაცვის კანონმა 
ჩაანაცვლა 1993 წლის 4 მაისის „შრომის დაცვის“ კანონი. ძველი კანონის ახლით ჩა-
ნაცვლების აუცილებლობა განსაზღვრული იყო არამხოლოდ ლატვიის მისწრაფებით 
დაახლოებოდა ევროკავშირის მოთხოვნებსა და სტანდარტებს, არამედ იმ ფაქტით, 
რომ წინა კანონმდებლობის პრინციპები უკვე მოძველებული იყო ტექნოლოგიების 
განვითარების პირობებში და მისი ძირითადი მიზნები და ამოცანები ვერ უზრუნ-
ველყოფდა სამუშაო ადგილებზე დასაქმებულთა სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის 
სრულ დაცვას. ახალი კანონმდებლობა მთელი შრომის უსაფრთხოების სისტემის 
ჭრილით დაეფუძნა რისკების პრევენციის პრინციპებს (უსაფრთხო და ჯანსაღი სამუ-
შაო გარემოს ჩამოყალიბება, საფრთხეების იდენტიფიცირება და რისკების შეფასება, 
სამუშაო ადგილების დასაქმებულთა საჭიროებებზე მორგება და ა.შ) [4].

ლატვიაში შრომის უსაფრთხოების სისტემის რეგულირება და მისი ჰარმონი-
ზაცია ევროკავშირის შესაბამის მოთხოვნებთან, წარმოადგენდა აუცილებლობას 
ნაბიჯებს პროგრესის მისაღწევად, თუმცა, ეს ვერ იქნებოდა განხილული როგორც 
ერთადერთი და გადამწყვეტი მექანიზმი შრომის უსაფრთხოების სისტემის ჩამოყალი-
ბებისთვის ეროვნულ და საწარმოო დონეზე. მნიშვნელოვანი იყო, კანონმდებლობის 
პრაქტიკული გამოყენების შესაძლებლობის მიღწევა.

ამ მიზნით, ლატვიაში გადაიდგა შემდეგი ნაბიჯები: შემუშავდა ნორმატიული 
აქტები შრომის უსაფრთოხების დაცვის მიზნით, ყველა შესაბამისი სამთავრობო 



142

უწყება ჩაერთო ევროკავშირის მოთხოვნების ჰარმონიზაციის პროცესში, დასაქმე-
ბულებს გაეწიათ კონსულტირება და საჯარო ინფორმაციის გავრცელებით უზრუნ-
ველყოფილ იქნა შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკის კრიტიკულად მნიშვნელოვნად 
აღიარება [5].

ლატვიის მთავრობამ, ეროვნული სამმხრივი სოციალური დიალოგის პლატფო-
რმის ქვეშ, ჩამოაყალიბა საკონსულტაციო საბჭო შრომის უსაფრთხოების სფეროში, 
სადაც ბიზნესთან თანამშრომლობის მნიშვნელობის ხაზგასასმელად დიდი დოზით 
ჩაერთო დამსაქმებელა ასოციაციები, ხოლო საბჭოს მთავარ მიზნად განისაზღვრა 
შრომითი უფლებებისა და შრომის უსაფრთხოების საკოთხებზე შესაბამისი პოლიტი-
კის შემუშავება. საკონსულტაციო საბჭოში წარმოდგენილი იყვნენ კეთილდღეობის 
სამინისტროს, იუსტიციის სამინისტროს, შრომის სახელმწიფო ინსპექციის, ლატვი-
ის თავისუფალი პროფესიული კავშირების კონფედერაციისა და ადგილობრივი და-
მსაქმებელთა ფედერაციის წარმომადგენლები. სამმხრივი სოციალური დიალოგის 
ფორმატით მხარეებმა შეიმუშავეს საკანონმდებლო ინიციატივები, ხოლო უშუალოდ 
სოციალური პარტნიორები ჩართულნი იყვნენ ნორმატიული აქტების გადამუშავების 
პროცესშიც.  

მიმდინარე ეტაპზე, ლატვიის კეთილდღეობის სამინისტრო ახდენს შრომის უსა-
ფრთხოების სისტემის ადმინისტრირებას მთელი ქვეყნის მასშტაბით. სამინისტრო 
პასუხისმგებელია შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკის დაგეგმვა, განვითარებასა და 
კოორდინირებაზე, ხოლო მისი სტრუქტურული ერთეული – „შრომის სახელმწიფო 
ინსპექცია“ ზედამხედველობას უწევს შრომის დაცვის საკითხებს ქვეყანაში. შრომის 
უსაფრთხოების ინსტიტუციური სისტემა კი ასე გამოიყურება (იხ. სქემა): 

შრომის უსაფრთხოების ეროვნული სტრატეგია

აღსანიშნავია, რომ ლატვიის შრომის დაცვის კანონი პირდაპირ ეხმიანება შრომის 
უსაფრთხოების ეროვნული სტრატეგიის მოთხოვნებს, რომლის გათვალსიწინებითაც 
კეთილდღეობის სამინისტროს საშუალება აქვს მოახდინოს სახელმწიფო პოლიტი-
კის ფორმულირება შრომის დაცვისა და მასთან დაკავშირებულ საკითხებში. შრომის 
დაცვის განვითარების სტრატეგია დამტკიცებული იქნა მინისტრთა კაბინეტის მიერ 
2016 წლის 20 იანვარს [6].
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ლატვიის განახლებული შრომის უსაფრთხოების სისტემა ეფუძნება გაეროს „სა-
მუშაო ადგილზე შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის 2014-2020 
წლების სტრატეგიას“, განსაკუთრებით იმ საკვანძო საკითხებში, რაც ეხება შრომის 
უსაფრთხოების კონცეფციების შემუშავებასა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმების ჩა-
მოყალიბებას. სტრატეგია ადგენს გარკვეულ ჩარჩოებს შრომის უსაფრთხოების სა-
კითხებში, ხოლო მთავარ საკითხად წარმოდგენილია ჯანმრთელობის დაცვა, შრომის 
უსაფრთხოება და გარემო პირობები სამუშაო ადგილზე. ამ მიდგომებმა კი უნდა გაა-
უმჯობესოს ეკონომიკური პირობები და აამაღლოს კეთილდღეობის დონე. 

შრომის სახელმწიფო ინსპექცის, როგორც ერთადერთ სახელწიფო საზედამხედ-
ველო ორგანოს სამართლებრივი სტატუსი, ფუნქციები, ამოცანები და საქმიანობის 
პროცედურები განსაზღვრულია 2008 წლის 19 ივნისის „შრომის სახელმწიფო ინ-
სპექციის შესახებ“ კანონით. ინსპექცია ახდენს შრომით-სამართლებრივი და შრომის 
უსაფრთოხების პოლიტიკის იმპლემენტირებას და ახორციელებს სხვადასხვა ღონის-
ძიებებს, რათა უზრუნველყოს ქვეყნის მოსახლეობის სოციალური და სამართლებრი-
ვი დაცვა სამუშაო ადგილებზე.

ნიშანდობლივია, რომ 2000-იანი წლების ბოლოს განხორციელებული აქტივობა 
და შრომის ინსპექციის უფლებამოსილების გაძლიერება გადამწყვეტ ფაქტორს წა-
რმოადგენდა საწარმოო უბედური შემთხვევების პრევენციასა და პროფესიული და-
ავადებების თავიდან აცილების საქმეში. მკაცრი ადმინისტრირების პოლიტიკა, გაზ-
რდილი საჯარიმო სანქციები და საწარმოს საქმიანობის შეჩერების უფლებამოსილე-
ბა, ძირეულად ცვლიდა კერძო ბიზნესის მენეჯმენტის ხედვებს და აიძულებდა მათ 
გაეთვალისწინებინათ შრომის უსაფრთხოების ეროვნული პოლიტიკის მიზნები [7].

* * *
დასასრულ, დასკვნის სახით შეიძლება აღინიშნოს, რომ შრომის უსაფრთხოებისა 

სისტემა ლატვიაში ბოლო წლების განმავლობაში დიდი გარდაქმნების პირობებში ყა-
ლიბდებოდა. ეს ცვლილებები მოიცავდა ფორმირების ფართო სპექტრს, როგორიცაა: 
ფუნდამენტურად განსხვავებული კანონმდებლობის შემუშავება, ახალი მოთხოვნების 
იმპლემენტირება ეროვნულ კანონმდებლობაში, ცნობიერების ამაღლების კამპანიე-
ბის ჩატარება სოციალურ პარტნიორებთან ერთად, საექსპერტო საქმიანობის გაუმ-
ჯობესება შრომის ინსპექციაში და სხვა. ამავდროულად, ლატვიის სოციალურ-ეკო-
ნომიკური სიტუაცია იცვლება რადიკალურად და ყალიბდება ახალი კომერციული 
ორგანიზაციები, რასაც თან ახლავს გარკვეული ინდუსტრიული სექტორების დომი-
ნირება. შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის ცვლილებამ 
გამოიწვია საწარმო-დაწესებულებების დონეზე შიდა უსაფრთხოების სისტემების 
ცვლილების აუცილებლობა და მისი თანამედროვე სტანდარტებზე მორგება. სწორედ 
ამ პერიოდში ვითარდება პრევენციული მიდგომა, რომელიც ეფუძნება საფრთხეების 
იდენტიფიცირებისა და რისკების შეფასების პრინციპებს.
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ჩატარებული კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ ლატვიის შრომის უსაფრთხოე-
ბის სისტემა აგებულია ქვეყანაში უსაფრთხო სამუშაო გარემოს შექმნაზე, დასაქმებუ-
ლთა სიცოცხლისუნარიანობის გაზრდასა და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯო-
ბესებაზე. აშკარაა, რომ ცენტრალურ დონეზე გადადგმული ნაბიჯები წარმოადგენს 
ფუნდამენტურ საფუძველს პრევენციული პოლიტიკის გატარების ეტაპზე და ქმნის სა-
ზოგადოებაში შრომის უსაფრთხოების კულტურის ჩამოყალიბების მყარ გარანტიებს.
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Labor safety system in Latvia was faced with a number of challenges or opposes during 
the post-Soviet period, accompanied with great transforma on.

The changes was covered by wide spectrum of forma on, such as developing 
fundamentally different legisla on, implementa on of new requirements in na onal 
legisla on (adop ng New Osh law), raising awareness of society with support of social 
partners, improvement of expert ac vi es in labor inspec on and more. At the same me, 
the socio-economic situa on in Latvia is changing radically and new commercial organiza ons 
are formed, which is accompanied by the dominance of certain industrial sectors.

The change in labor safety and health care system immediately caused the necessity of 
reorganize internal security system at the enterprise / ins tu on and adopt to its modern 
standard. During this period, has been developed preven ve approach, which was based on 
the principles of hazard iden fica on and risk assessment.

Latvia’s labor safety system is designed to create a safe work environment in whole 
country, increase the viability of employees and improve economic condi ons. It is obvious 
that the steps, which were taken at the central level are create fundamental grounds for 
preven ve policy and makes solid guarantees for the establishment of a work culture in 
society.

For this purpose, studying an example of Latvia represents an important value for 
Georgia, as a more or less similar poli cal and market economies countries, with the similar 
star ng point for developing. 
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უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის გამოწვევები 

საქართველოში

ვასილ კიკუტაძე
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ასოცირებული პროფესორი

vasil.kikutadze@tsu.ge

წარმოდგენილ სტატიაში რეტროსპექტიული ჭრილით განხილულია ქა-
რთულ უმაღლეს საგანმანათლებლო სივრცეში ხარისხის უზრუნველყოფის სა-
კითხები, არსებული სტატისტიკური მონაცემებისა და ექსპერტული შეფასებე-
ბის საფუძველზე იდენტიფიცირებულია სისტემის წინაშე მდგარი პრობლემები, 
საერთაშორისო გამოცდილებისა და ადგილობრივი სპეციფიკის გათვალისწინე-
ბით, გამოკვეთილია მათი გადაწყვეტის ძირითადი მიმართულებები. 

საკვანძო სიტყვები: უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება (უსდ); 
უმაღლესი განათლების ხარისხი; ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმები; 
ავტორიზაცია; აკრედიტაცია.

2014 წლის 27 ივნისს ბრიუსელში ხელი მოეწერა საქართველოსა და ევროკავში-
რს შორის ასოცირების შეთანხმებას, რითაც საქართველოს ევროკავშირთან ინტე-
გრაციის პროცესი ახალ აქტიურ ფაზაში გადავიდა. ქვეყანამ ბევრ მოსალოდნელ სა-
რგებელთან ერთად აიღო ის აუცილებელი ვალდებულებები, რომელთა შესრულებაც 
ქვეყნის პოლიტიკური, სოციალური და ეკონომიკური ცხოვრების თითქმის ყველა 
სფეროს მოიცავს; მათ შორის არის განათლება, კერძოდ კი, უმაღლესი განათლე-
ბა. ასოცირების ხელშეკრულების 359-ე მუხლის თანახმად, ქვეყანამ უნდა უზრუნვე-
ლყოს «უმაღლესი განათლების ხარისხის ამაღლება იმ საშუალებით, რომელიც თან-
ხვედრაშია ევროკავშირის „უმაღლესი განათლების მოდერნიზაციის დღის წესრიგსა“ 
(Modernisa on Agenda for Higher Educa on) და „ბოლონიის პროცესთან“ [1, გვ. 467].

მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო განათლებისა და კულტურის უძველესი 
ისტორიული ცენტრია (ფაზისის კოლხეთის) აკადემია – IV საუკუნე, გელათის აკა-
დემია – XII საუკუნე, იყალთოს აკადემია – XVI საუკუნე, XX საუკუნის I მეოთხედი – 
თბილისში იხსნება კავკასიაში პირველი ეროვნული უნივერსიტეტი და ა.შ.), ფაქტია, 
რომ დღეისათვის ქართული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები უნივე-
რსიტეტების მსოფლიო რეიტინგის (Ranking Web of World Universi es) 2018 წლის მო-
ნაცემებით, მსოფლიოს მასშტაბით ათასეულის მიღმა პოზიციებს იკავებს [2], მაშინ 
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როდესაც «ასოცირების ხელშეკრულებით“, ევროკავშირის ზოგიერთი ქვეყნის, ასევე 
აშშ-ის გადაწყვეტილებებით, ჩვენთვის ეტაპობრივად იხსნება საერთაშორისო შრო-
მის ბაზარი, რომელზე გასვლა და არსებული სარგებლის მიღებაც შეუძლებელი იქნე-
ბა მაღალი ხარისხის უმაღლესი განათლების გარეშე. ქართული უმაღლესი საგანმა-
ნათლებლო დაწესებულებების წარმომადგენლების ცალკეული, ინდივიდუალური თუ 
ჯგუფური, თუნდაც მსოფლიო მასშტაბის მიღწევები, ფაქტია, რომ ვერ გადაწყვეტს 
ქართულ უმაღლეს საგანმანთლებლო სივრცეში მაღალი ხარისხის უზრუნველყოფის 
საკითხს და პრობლემის გადაჭრა კომპლექსურ მიდგომას საჭიროებს. საქართველო-
ში განათლების, მათ შორის უმაღლესი განათლების ხარისხის მაღალი სტანდარტის 
მიღწევა ის უმთავრესი გამოწვევაა, რომელზეც დგას ჩვენი ქვეყნის სწრაფი განვითა-
რების მომავალი, ვინაიდან სწორედ უმაღლესი განათლების ხარისხის მაღალი სტა-
ნდარტი ნიშნავს კვალიფიციური ადამიან-კაპიტალის არსებობას, რაც საქართველოს 
ტიპის ქვეყნებისთვის განვითარების პროცესის განმსაზღვრელი ფაქტორია.

განათლების ხარისხის არსი და მნიშვნელობა

ტერმინი – „განათლების ხარისხი“ კომპლექსური ცნებაა და მისი მნიშვნელობის 
ზუსტი განსაზღვრა ბევრ ურთიერთდაკავშირებულ ფაქტორზეა დამოკიდებული. 
ბოლონიის პროცესის ძირითადი დოკუ მენტების მიხედვით, განათლების სფეროში 
«ხარისხი სასწავლო პროცესისა და მისი შედეგების ინტეგ რალური მახასიათებელია, 
რომელიც სასწავლო პროგრამების შინაარსითა და პედაგოგთა კვალი ფიკაციით გა-
ნისაზღვრება“ [3, გვ.94]. უმაღლესი განათლების ხარისხი არის მრავალ-განზომი-
ლებიანი, მრავალდონიანი დინამიკური მდგომარეობა, რომელიც დაკავშირებულია 
საგანმანათ ლებლო მოდელის შინაარსობრივ პარამეტრებთან, საგანმანათლებლო 
დაწესებულების მისიასა და მიზნებთან, დაწე სებუ ლების შიდა სტანდარტებთან, ცალ-
კეულ საგანმანათლებლო პროგრამას და კონკრეტულ სასწავლო დის ციპ ლინებთან. 
შესაბამისად, განსხვავებულია ხარისხის მნიშვნელობის აღქმა შემდეგი მიზეზების 
გამო: უმაღლესი განათლების პროცესში ჩართული დაინტერესებული პირების გან-
სხვავებული ინტერესები; განათლების ხარისხის კავშირი დაწესებულების მისიასთან, 
მიზნებთან, საწარმოო რესურსებთან, სამუშაო ძალის ბაზართან და ა.შ.; დაწესებუ-
ლებაში მიმდინარე აკადემიური პროცესების მახასიათებლები და თავად უმაღლესი 
განათლების სისტემის განვითარების მდგომარეობა [4, გვ. 70-71].

უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფა არის პროცესი, რომელიც 
ხელს უწყობს უსდ-ში განათლების ხარისხის გაუმჯობესებას და მოიცავს შემდეგ ეტა-
პებს: დაგეგმვა, შეფასება, მონიტორინგი, მიღწეული პოზიტიური შედეგების შენა-
რჩუნება და გაუმჯობესება. ხარისხის როგორც შიდა, ისე გარე უზრუნველყოფა უნდა 
ხორციელდებოდეს თანმიმდევრული და მკაფიოდ ფორმულირებული კრიტერიუმე-
ბის საფუძველზე [5, გვ.3]. განვითარებული ქვეყნების უსდ-ები, საერთაშორისო სტა-
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ნდარტებისა და ქვეყნის საჭიროებების გათვალისწინებით, თავად ქმნიან ხარისხის 
უზრუნველყოფის საკუთარ სისტემებს, რაც უზრუნველყოფს მათი საგანმანათლებ-
ლო პროცესების კონკურენტუნარიანობას და ქვეყნის განვითარების პროცესში მნიშ-
ვნელოვან როლს ასრულებს. ხარისხის მართვის ეროვნული სააგენტოები აქტიურად 
ნერგავენ უმაღლეს საგანმანათლებლო სისტემაში ხარისხის მართვის მარეგულირე-
ბელ პრინციპებს, რაც დაფუძნებულია იმ ჩარჩო შეთანხმებებზე, რომლებიც სხვადა-
სხვა დროს იქნა მიღებული განვითარებული ქვეყნების აქტიური მონაწილეობით და 
გულისხმობს ხარისხის უზრუნველყოფის ეფექტიანი სისტემის ფორმირებას. 

განათლების სფეროში ხარისხის მართვის პროცესები XIX საუკუნის ბოლოს აშ-
შ-დან იღებს სათავეს, სადაც პირველად შეიქმნა საგანმანათლებლო დაწესებულებე-
ბის აკრედიტაციის ორგანო; თუმცა, დღეისათვის ეს ფუნქციები თავად უნივერსიტე-
ტების თვითშეფასების განვითარებული სისტემისა და სხვადასხვა დამოუკიდებელი 
პროფესიული ორგანიზაციის ფუნქციებშია ინტეგრირებული. აკრედიტაცია, როგო-
რც უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმი, 1980-იან წლებ-
ში იწყებს გავრცელებას ევროპაში. ამავე პერიოდში ევროპაში იქნება განათლების 
ხარისხის მართვის ეროვნული სააგენტოები, რაც გახდა კიდეც დიდი ცვლილებების 
საწინდარი ევროპული უმაღლესი განათლების სივრცეში [6, გვ. 4-5]. 2005 წელს, 
განვითარებული ქვეყნების განათლების მინისტრების მიერ უმაღლესი განათლების 
ხარისხის უზრუნველყოფის ევროპული ასოციაციასთან (ENQA), სტუდენტთა ევრო-
პულ კავშირთან (ESU), უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ევროპულ 
ასოციაციას (EURASHE) და უნივერსიტეტების ევროპულ ასოციაციასთან (EUA) თანა-
მშრომლობის შედეგად მომზადებული წინადადებების გათვალიწინებით, მიღებული 
იქნა «უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სტანდარტები და რეკომე-
ნდაციები“ (European Standards and Guidelines – ESG), რომელიც განახლდა 2012 წელს 
საერთაშორისო განათლების ორგანიზაციის (Educa on Interna onal – ЕI), ბიზნესე-
ვროპის (BUSINESSEUROPE) და უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის 
ევროპული რეესტრის (EQAR) მონაწილეობით და დოკუმენტი საბოლოო რედაქციით 
2015 წელს ჩამოყალიბდა [7, გვ. 7-9]. აღნიშნული დოკუმენტის მთავარი მიზანია ხელი 
შეუწყოს სწავლა-სწავლების პროცესში ხარისხის უზრუნველყოფის ერთიან გაგებას, 
როგორც ადგილობრივ, ასევე, საერთაშორისო დონეზე და შესაბამისად, ის ვრცე-
ლდება ევროპული უმაღლესი განათლების სივრცის ყველა მონაწილეზე, მათ შორის 
საქართველოზეც. 

უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმები

საქართველოში, სახელმწიფო პოლიტიკას უმაღლესი განათლების სფეროში, 
პარლამენტი განსაზღვრავს, ხოლო მის უშუალო აღსრულებას განათლების, მეცნი-
ერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო ახორციელებს. ქვეყანაში უმაღლესი 
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განათლების ხარისხის მართვის ახალი სისტემის ფორმირება 2004 წლიდან იღებს 
სათავეს მაშინ, როდესაც მიღებული იქნა კანონი «უმაღლესი განათლების შესახებ“, 
ხოლო მომდევნო 2005 წელს ქვეყანა ბერგენის სამიტზე ოფიციალურად შეუერთდა 
ბოლონიის პროცესს და გაჩნდა უმაღლესი განათლების სისტემის რეგულირების 
ახალი პარადიგმები [8, გვ.47]. უმაღლესი განათლების სისტემის რეფორმირების პირ-
ველ ეტაპზე განხორციელდა რიგი ინსტიტუციონალური ცვლილება, კერძოდ, 2005 
წლიდან ამოქმედდა იწყებს ერთიანი ეროვნული გამოც დებით სტუდენტების ჩარი-
ცხვის წესი, 2006 წლიდან ფუნქციონირებს «საჯარო სამართლის იურიდიული პირი 
– საქართველოს საგანმანათლებლო დაწესებულებების სახელმწიფო სააკრედიტაციო 
სამსახური“, რომლის რეორგანიზაცია 2010 წელს განხორციელდა და შეიქმნა სსიპ 
– „განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი“. იმავე წელს ქვეყანაში 
მიღებული იქნა კანონი „განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“, რომლითაც 
გამყარდა განათლების ხარისხის განვითარების სამართლებრივი საფუძვლები, კერ-
ძოდ, განისაზღვრა განათლების, მათ შორის, უმაღლესი განათლების ხარისხის განვი-
თარების ხელშეწყობის შიდა და გარე მექანიზმები. განათლების ხარისხის განვითა-
რების ხელშეწყობის გარე მექანიზმებად განისაზღვრა ავტორიზაცია და აკრედიტა-
ცია, ხოლო განათლების ხარისხის განვითარების ხელშეწყობის შიდა მექანიზმების 
განხორციელება, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად, 
დარჩა საგანმანთლებლო დაწესებულებების კომპეტენციების ფარგლებში. დღეისათ-
ვის საქართველოში, სისტემურ დონეზე, უმაღლესი განათლების ხარისხის მართვის 
პროცესებს ქვეყნის კანონმდებლობიდან გამომდინარე, უშუალოდ წარმართავს სსიპ 
«განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი“, ხოლო ინსტიტუციურ 
დონეზე პროცესები იმართება უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხა-
რისხის უზრუნველყოფის სამსახურების მიერ. 

ავტორიზაციის მოთხოვნების წარმატებით შესრულება საგანმანათლებლო და-
წესებულებებს აძლევს საშუალებას, მოიპოვოს უმაღლესი საგანმანათლებლო და-
წესებულების სტატუსი, ხოლო აკრედიტაციის მოთხოვნების შესრულებისას მათ 
ეძლევათ საშუალება, აკრედიტებულ საგანმანთლებლო პროგრამებზე მიიღონ სა-
ხელმწიფო დაფინანსების მქონე სტუდენტები და გასცენ დიპლომი, რომელსაც სა-
ხელმწიფო აღიარებს. 2013 წელს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ 
ცენტრს უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის ევროპული ასოციაციის 
(ENQA) (European Associa on for Quality Assurance in Higher Educa on) აფილირებუ-
ლი ორგანიზაციის სტატუსი მიენიჭა [9], რაც შეიძლება ჩაითვალოს მნიშვნელოვან 
ნაბიჯად პროცესების ინტერნაციონალიზაციის კუთხით. უმაღლესი განათლების 
უზრუნველყოფის რეფორმების შემდეგი აქტიური ფაზა დაიწყო 2015 წელს, როცა 
შეიქმნა უსდ-ების ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის გადაწყვეტილებების გასაჩი-
ვრების დამატებითი მექანიზმი – სააპელაციო საბჭოს ინსტიტუტი, რამაც მეტი გა-
მჭვირვალება შესძინა პროცესს. 2017 წლისთვის კი ქვეყანაში მიღებული იქნა საგან-
მანათლებლო დაწესებულებებისათვის ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის განახლე-
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ბული სტანდარტები და პროცედურები. შეიცვალა უმაღლესი განათლების ხარისხის 
შეფასების სისტემა. კერძოდ, ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის სტანდარტები და 
პროცედურები შესაბამისობაში მოვიდა უმაღლესი განათლების ევროპული სივრცის 
ხარისხის უზრუნველყოფის სტანდარტებსა და სახელმძღვანელო პრინციპებთან [10]. 
შესაბამისად, 2018-2019 სასწავლო წლის დასაწყისისათვის ქვეყანაში 63 უმაღლესი 
საგანმანათლებლო დაწესებულება დარჩა, მათ შორის: 19 საჯარო სამართლის იუ-
რიდიული პირი (სსიპ), 30 -შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (შპს) და 
14 – არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი, აქედან 30 არის უნივე-
რსიტეტი, 19 – სასწავლო უნივერსიტეტი, 5 – კოლეჯი და 8 – მართლმადიდებლუ-
რი საღვთისმეტყველო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება [9]. 2006/2007 
სასწავლო წლიდან 2017/2018 სასწავლო წლის ჩათვლით, ქვეყანაში 91 ერთეულით 
შემცირდა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების რიცხვი კერძო უმაღლეს 
საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხარჯზე (მათი რაოდენობა 148 ერთეულიდან 
55 ერთეულამდე არის შემცირებული), უმაღლესი სახელმწიფო საგანმანათლებლო 
დაწესებულებების რაოდენობა კი გაიზარდა 2 ერთეულით (იხ. ნახაზი 1) [11, გვ.73]. 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების რაოდენობა საქართველოში 
2006/2007 – 2018/2019 სასწავლო წლებში.

 ნახ. 1.

სისტემურ დონეზე ქვეყანაში უმაღლესი განათლების ხარისხის განვითარების 
ხელშეწყობის, საგანმანათლებლო დაწესებულების სისტემატური თვითშეფასების 
კულტურის დამკვიდრებისა და სტუდენტზე ორიენტირებული საგანმანათლებლო 
გარემოს უზრუნველყოფის მიზნით, უმაღლესი უსდ-თვის მოქმედებს აკრედიტაციის 
რეჟიმი. აკრედიტაციის პროცესი მოიცავს 8 საფეხურს და საბჭოს მიერ აკრედიტაცი-
ასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილება მიიღება აკრედიტაციის საფასურის გადახ-
დიდან 180 კალენდარული დღის განმავლობაში (იხ. ნახაზი 2) [9]. 
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აკრედიტაციის პროცესის ეტაპები 
ნახ. 2.

უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის გარე მექანიზმების ფარგ-
ლებში ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის პროცესების წარმართვისათვის, განათლე-
ბის ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი იყენებს ექსპერტთა კორპუსს, რო-
მელიც კომპლექტდება პროფესიული ნიშნით, წინასწარ დადგენილი პროცედურების 
გათვალისწინებით ადგილობრივი და საერთაშორისო ექსპერტების, დამსაქმებლე-
ბისა და სტუდენტებისაგან. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ცხადია, რომ დღეი-
სათვის საქართველოში უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის გარე მე-
ქანიზმების ეფექტური აღსრულებისათვის არსებობს, განსაზღვრული მექანიზმები, 
რომელთა სრულყოფა ეტაპობრივად ხორციელდება, თუმცა, მიუხედავად იმისა, რომ 
საქართველოში არსებული ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემა მიდრეკილია სრულ-
ყოფისაკენ, ჯერ კიდევ არ არის ერთიანი დამოკიდებულება მის მიმართ ჩამოყალი-
ბებული. რიგ შემთხვევაში, ის კრიტიკის ობიექტია უსდ-ს მხრიდან. საქართველოში 
კანონმდებლობით განსაზღვრულია უსდ-ის სახელმწიფო დაფინანსების პროცედუ-
რები, რომელიც პირდაპირ გამომდინარეობს უსდ-ის აკრედიტაციის შედეგებიდან, 
ანუ უსდ ვერ მიიღებს სახელმწიფო სასწავლო გრანტის მქონე სტუდენტს, თუ მას 
არ აქვს «განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის“ მიერ აკრედი-
ტებული საგანმანათლებლო პროგრამები. აკრედიტაციის საფუძველზე უმაღლესი 
საგანმანთლებლო დაწესებულებების დაფინანსების უფლების მოპოვება გარკვეული 
წნეხის ქვეშ აქცევს აღნიშნულ პროცესს და ხშირ შემთხვევაში, მის ზედმეტ ფორმალი-
ზებას იწვევს. მაგალითად, საქართველოში 2011-2013 წლებში აკრედიტაცია მიენიჭა 
1267 საგანმანათლებლო პროგრამას, ხოლო აკრედიტაციაზე უარი ეთქვა მხოლოდ 
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40-ს [5], 2014-2016 წლებში აკრედიტაცია მიენიჭა 515 საგანმანათლებლო პროგრა-
მას, ხოლო უარი ეთქვა 62-ს [9], 2017 წელს კი, აკრედიტაცია მიიღო 49 უმაღლესმა 
საგანმანათლებლო პროგრამამ, უარი კი 8 პროგრამას ეთქვა [12, გვ.19], რაც წინა 
პერიოდებთან შედარებით, გაუმჯობესებულ მაჩვენებლადაც კი შეიძლება მივიჩნი-
ოთ; თუმცა, აკრედიტაციის პროცესების მეტი ეფექტიანობის უზრუნველსაყოფად, 
მიზანშეწონილად მიგვაჩნია საგანმანათლებლო პროგრამების შეფასების კრიტერი-
უმების მეტი კონკრეტიზაცია და მაქსიმალური გამიჯვნა ავტორიზაციის პროცესში 
გამოყენებული შეფასების კრიტერიუმებისაგან, ექსპერტთა კორპუსის ინტენსიური 
უწყვეტი დატრენინგება, შეფასების პროცესებში მეტი პროფესიონალი უცხოელი და-
რგობრივი ექსპერტების მონაწილეობა, შემოწმების პროცესში ინტერესთა კონფლიქ-
ტის მინიმიზაცია, დარგობრივი ნიშნით აკრედიტაციის საბჭოების დაკომპლექტება 
და შეფასების პროცედურების დროში გონივრული გაწერა, რათა ექსპერტს ჰქონდეს 
შესაძლებლობა, უსდ-ს მიერ გადმოგზავნილი დოკუმენტაციის შესწავლის შემდეგ დი-
ნამიკაში მოახდინოს დაკვირვება პროცესებზე და მისი მოსაზრებები შესაფასებელი 
საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ, წარმოადგინოს შუალედური და საბოლოო 
დასკვნის ფორმით. უსდ-სთვის აღნიშნული პროცესები არ უნდა აღიქმებოდეს დამ-
სჯელ, ფორმალურ ღონისძიებად, არამედ მისი ჩატარება პროცესის მაღალი შედეგო-
ბრივი სარგებლიდან გამომდინარე, თავად დაწესებულების ინტერესში უნდა მოხვდეს 
და რეალურად შუწყოს ხელი უსდ-ში მაღალი ხარისხის უზრუნველყოფას. 

საქართველოს უმაღლესი განათლების შესახებ კანონის მოთხოვნის შესაბამისად, 
ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით, ინსტიტუციურ დონეზე როგორც სახელმწიფო, 
ასევე კერძო უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში არსებობს ხარისხის 
უზრუნველყოფის სამსახურები, რომლებმაც იტვირთეს უმაღლეს საგანმანთლებლო 
დაწესებულებებში ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების როგორც შემუშავება, 
ასევე განხორციელება. ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით უსდ ვალდებულია, 
შემუშავებული ჰქონდეს ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა და გარე შეფასების პრო-
ცედურები, რამაც ხელი უნდა შეუწყოს უსდ-ში განათლების ხარისხის გაუმჯობესე-
ბას. გავრცელებული სქემის მიხედვით, უსდ-ებში ხარისხის უზრუნველყოფის სამსა-
ხურები ფუნქციონირებენ «ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის დებულების“ მი-
ხედვით, რომელიც მიიღება უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მართვის 
უმაღლესი ორგანოების მიერ. უსდ-ში, როგორც წესი, ხარისხის უზრუნველყოფის სა-
მსახური შედის დაწესებულების მართვის ორგანოებში და წარმოდგენილია ხარისხის 
უზრუნველყოფის ცენტრალური სამსახურისა და ცალკეული ფაკულტეტების (სკო-
ლების) დონეზე ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურების სახით, რაც, თავის მხრივ, 
დამოკიდებულია კონკრეტული უსდ-ს მასშტაბებზე. რიგ შემთხვევაში, კერძო უსდ-ში 
ფაკულტეტის (სკოლის) ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ფუნქციები ძირითა-
დად შეთავსებული აქვს ერთ პიროვნებას, რაც მსგავსი ტიპის სამსახურების ფუნქცი-
ონირების შედეგებს კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს. ზოგიერთ შემთხვევაში, დაბალია 
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ასევე «ხარისხის კულტურა“, რაც მყიფეს ხდის დაწესებულების ხარისხის უზრუნვე-
ლყოფის სისტემას და ვერ უზრუნველყოფს შედეგების მდგრადობას. გარდა ამისა, 
ქართული უსდ-ების უმრავლესობა ვერ ან არ იყენებს ხარისხის გარე შეფასების მექა-
ნიზმებს, გარდა აკრედიტაციისა და ავტორიზაციის სავალდებულო პროცედურები-
სა, რაც ასევე უარყოფითად აისახება უმაღლესი განათლების ხარისხზე. უმრავლეს 
შემთხვევაში, უგულვებელყოფილია ან ფორმალურ ხასიათს ატარებს პოტენციური 
დამსაქმებლების საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავებაში ჩართულობა, შრო-
მის ბაზრის მოთხოვნების გათვალისწინება, რაც საბოლოო ანგარიშით განაპირობებს 
პროგრამის კურსდამთავრებულების კომპეტენციების აცდენას შრომის ბაზარზე არ-
სებულ მოთხოვნებთან და ხელს უწყობს უმაღლესი განათლების მქონე უმუშევართა 
არმიის წარმოქმნას. 

უმაღლეს საგანმანთლებლო სფეროში არსებული ყოველდღიურად მზარდი კო-
ნკურენცია აიძულებს უსდ-ებს, გამუდმებით იზრუნონ ხარისხის მართვის სისტემების 
გაუმჯობესებასა და მათი ეფექტიანობის ზრდაზე. აღნიშნულ პროცესში უსდ-ების 
მთავარ გამოწვევად შეიძლება ჩაითვალოს ხარისხის უზრუნველყოფის ეფექტიანი 
შიდა მექანიზმების არსებობა. დღეისათვის ხარისხის მართვის თანამედროვე ფილო-
სოფია ერთმნიშვნელოვნად გულისხმობს ხარისხის მართვის პროცესებისადმი თანა-
მედროვე მართვის კონცეფციების გამოყენებას, რომელიც დაფუძნებულია როგორც 
ადმინისტრაციული საშუალებების, ასევე ინოვაციური ტექნოლოგიებისა და მიდგომე-
ბის გამოყენებაზე. შესაბამისად, უსდ-ები ორიენტირებული არიან სტუდენტზე მორ-
გებული სწავლების პროცესების განვითარებაზე, რის გამოც მათი მართვის ორგანი-
ზაციულ სტრუქტურაში ხშირად გვხვდება სტუდენტური მომსახურების სერვისების 
სამსახურები, ასევე, აკადემიური პერსონალის გადამზადების და ტრენინგცენტრები, 
რისი მეშვეობითაც დაწესებულებები ცდილობენ თანამშრომელთა განვითარებასა და 
მათი თანამონაწილეობის გაზრდას საგანმანათლებლო დაწესებულების ეფექტიანო-
ბის უზრუნველყოფაში. გარდა ამისა, უსდ-ები ხარისხის უზრუნველყოფის პროცესში, 
განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობენ ისეთი კომპლექსური საკითხების გადაწყვე-
ტას, როგორიცაა სწავლა-სწავლების პროცესებისა და კვლევითი საქმიანობის ჰა-
რმონიზაცია. რიგი უსდ კი, თავის სტრუქტურაში აყალიბებს სამეცნიერო კვლევებისა 
და განვითარების დეპარტამენტებს, ნერგავს შიდა საგრანტო სისტემას, აფინანსებს 
აკადემიური პერსონალის მონაწილეობას სხვადასხვა სამეცნიერო აქტივობაში, რი-
თაც ფოკუსირებს მოცემული საკითხების ეფექტურ გადაწყვეტაზე. თუმცა, როგორც 
წესი, უმაღლესი განათლების სფეროში ტერმინი – «ხარისხი“, არ წარმოადგენს აბსო-
ლუტურ ცნებას და ის ძირითადად, შეფარდებით კატეგორიად მოიაზრება; შესაბამი-
სად, ის შეიძლება განხილული იქნეს, როგორც კომპლექსური ღონისძიებების შედეგი, 
რომელმაც უნდა უზრუნველყოს დადგენილი სტანდარტების დაკმაყოფილება, ანუ 
სასურველი შედეგების დადგომა. აღნიშნული შედეგების მისაღებად თანამედროვე 
პირობებში უმაღლესი განათლების სისტემაში ხარისხის შიდა უზრუნველყოფის მე-
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ქანიზმად აქტიურად გამოიყენება ხარისხის ტოტალური მართვის სისტემა. ISO 9004 
ხარისხის ტოტალურ მართვას (TQM) განმარტავს, როგორც «მენეჯმენტის ფილო-
სოფიას და კომპანიის ქმედებათა ერთობლიობას, რომელთა საშუალებითაც ხდება 
ორგანიზაციის მატერიალური და ადამიანური რესურსების ეფექტურად ათვისება 
ორგანიზაციული მიზნების მისაღწევად“ [13, გვ.92]. ხარისხის ტოტალური მართვის 
სისტემის (TQM), მართვის თანამედროვე ფილოსოფია დაფუძნებულია თანამედრო-
ვე მართვის ისეთ კონცეფციაზე, რაც ძირითადი ადმინისტრაციული საშუალებების, 
ინოვაციური მიდგომებისა და სპეციალიზებული ტექნიკური უნარების ერთობლივ 
გამოყენებას გულისხმობს. უმაღლესი განათლების სისტემაში არსებობს TQM-ის და-
ნერგვისადმი განსხვავებული მიდგომები, მათ შორის პირველი მიდგომა, მომხმარე-
ბელზეა ორიენტირებული და გულისხმობს სტუდენტთა მომსახურების წახალისებას 
თანამშრომელთა განვითარებისა და ტრენინგის გზით, მეორე მიდგომა გულისხმობს 
თანამშრომლებზე ორიენტირებულობას, რაც ეფუძნება თითოეული თანამშრომლის 
თანამონაწილეობის გაზრდას საგანმანათლებლო დაწესებულების ეფექტურობის 
უზრუნველყოფაში და მესამე მიდგომა კი აქცენტს აკეთებს საგანმანათლებლო პრო-
ცესში გაწეული მომსახურების ხარისხის არსებულ მოთხოვნებთან მაქსიმალურ შე-
საბამისობაზე. ქართული უსდ-ების უმრავლესობაში ხარისხის ტოტალური მართვის 
(TQM) სისტემის პრინციპების გამოყენება ფრაგმენტულობით ხასიათდება, რაც ძი-
რითადად გამოიხატება მომხმარებელზე ორიენტაციის, სასწავლო პროცესების ოპ-
ტიმიზაციის და პროცესში მონაწილე დაინტერესებული სუბიექტების ჩართულობის 
გაზრდის მცდელობაში. 

უმაღლესი განათლების მაღალი ხარისხის უზრუნველყოფის ერთ-ერთ წინა-
პირობად უნდა მივიჩნიოთ, ასევე, განათლებაზე გაწეული მთლიანი დანახარჯები 
(მშპ-ის %) და აღნიშნულ სფეროში დასაქმებული ადამიანების (აკადემიური, ადმი-
ნისტრაციული და დამხმარე პერსონალის) შესაბამისი ანაზღაურება. 2014 წლისთვის, 
საქართველო განათლებაზე გაწეული მთლიანი დანახარჯების მიხედვით, რეგიონში 
ბოლო ადგილის იკავებდა 2,0%-ით, ხოლო პირველ და მეორე ადგილებს აზერბაიჯა-
ნი და სომხეთის რესპუბლიკა ინაწილებდა, შესაბამისად, 2,5%-ით და 2,2%-ით. თუ-
მცა, 2016 წლისთვის საქართველოს პოზიციები გაუმჯობესდა და ქვეყანამ პირველ 
ადგილზე გადაინაცვლა 3,78%-ით, ხოლო აზერბაიჯანის და სომხეთის რესპუბლიკე-
ბი მეორე და მესამე ადგილებს იყოფდნენ 2,95% და 2,8%-ით. აღიშნული მაჩვენებე-
ლი კი, 2014 წელს ესტონეთში 5,4%-ს, ფინეთში 7,1%-ს, ლიტვაში 4,4%-ს, ლატვიაში 
5,2%-ს და უკრაინაში 5,8%-ს შეადგენდა [14]. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო პერი-
ოდში გაიზარდა საქართველოში განათლებაზე გაწეული ხარჯების მოცულობა, 2017 
წლის მონაცემებით, განათლების სფეროში არსებული საშუალოთვიური ნომინალუ-
რი ხელფასი 581,4 ლარი იყო, ხოლო სომხეთის რესპუბლიკაში და აზერბაიჯანში, 
შესაბამისად 113756 დრაჰმა [15], ანუ 586,75 ლარი და 322 აზერბაიჯანული მანათი 
[16, გვ.62], ანუ 470,76 ლარი. 2018 წლის დასაწყისისათვის კი, იგივე მაჩვენებელი მა-
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გალითად, გერმანიაში – 1498 ევრო ანუ 4538 ლარი, ლუქსემბურგში – 1999 ევრო ანუ 
6056 ლარი, ირლანდიაში – 1614 ევრო ანუ 4890 ლარი და ბელგიაში – 1563 ევრო ანუ 
4735 ლარი იყო [17], რაც გაცილებით მაღალია, ვიდრე საქართველოშია. ამასთან, 
აღსანიშნავია ისიც რომ 2017 წლის მონაცემებით საქართველოში განათლების სფე-
როში დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალოთვიური ნომინალური ხელფასი 2,3-ჯერ 
ნაკლები იყო საფინანსო საქმიანობაში დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალოთვიუ-
რი ნომინალური ხელფასის სიდიდეზე [11, გვ.43]. 

ამრიგად, ცხადია რომ ქვეყანაში სიტუაცია საჭიროებს მნიშვნელოვან გაუმჯობე-
სებას, რაც ხელს შეუწყობს როგორც განათლების დარგში დასაქმებული ადამიანების 
მოტივაციის ზრდას, ასევე ახალი პერსპექტიული კადრების მოზიდვას და დარგის 
კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას. აშკარაა, რომ საქართველოს სოციალურ-ეკო-
ნომიკური განვითარების არცთუ ისე სახარბიელო მდგომარეობა, დაღს ასვამს ქვეყ-
ნის განათლების სისტემას, მათ შორის უმაღლესი განათლების ხარისხს და აფერხებს 
მის განვითარებას. 
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The Challenges of Higher Education Quality Assurance in Georgia

Vasil Kikutadze
Associate Professor at
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vasil.kikutadze@tsu.ge 

Quality assurance of higher educa on in Georgia is one of the main challenges facing 
the country. There is a relevant legisla ve-norma ve base in the country, which regulates the 
process of implemen ng the educa onal and scien fic research ac vi es of the HEIs, and 
also determines the quality of internal and external assurance procedures. Authoriza on 
and accredita on processes are determined as the mechanisms of external assurance 
of quality. Authoriza on mainly covers the issue of obtaining the status of the HEI, and 
accredita on establishes compliance with the educa onal requirements of an educa onal 
ins tu on. The quality of internal assurance is provided by the HEI through their Quality 
Assurance Service, which carries out quality assurance ac vi es, evaluates and monitors the 
ongoing processes and promotes the improvement of the quality of higher educa on in the 
educa onal ins tu on. The quality assurance of higher educa on based on its complex and 
mul faceted nature, implies a complex approach to the issue, namely in modern condi ons, 
the HEI has been ac vely using the Total Quality Management System (TQM) that enables 
the HEIs to improve compe veness both at local and interna onal markets.

Despite the fact that in Georgia there are determined external and internal procedures 
for higher educa on quality assurance, the mechanisms of their implementa on are 
established, the quality of higher educa on in the country is s ll far from the desired 
condi on; in par cular, in the country, a significant part of the unemployed has higher 
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educa on; in the world leading university rankings Georgian higher educa onal ins tu ons 
occupy, in the best case, beyond the first thousand. 

Taking into considera on the current situa on, in order to ensure high quality of higher 
educa on in Georgia, we consider it necessary to carry out the following measures: It is 
necessary to establish a stable, sustainable legisla ve-norma ve environment in the field 
of educa on and higher educa on in the country, since frequent change is par cularly 
spontaneous, enables the HEIs to focus on new formal requirements, while the quality of 
educa on and its development becomes the secondary task; it is necessary to focus on the 
results of higher educa on quality assurance processes and remove the quality assessment 
mechanisms from excessive pressure; it is very important to maximize interna onaliza on 
of quality assurance processes both at ins tu onal and HEI levels. It is necessary to 
maximally separate the evalua on criteria used in the authoriza on and accredita on 
processes and the mely evalua on processes is required; con nuous retraining of human 
resources involved in the evalua on process (including experts, board members and 
subjects par cipa ng in other processes); staffing of accredita on boards on fields basis; 
ac ve support for the establishment of “quality culture” in the HEI and achievement of 
more transparency in quality assurance processes.

Keywords: Higher Educa on Ins tu on (HEI); Quality of Higher Educa on; Quality 
Assurance Mechanisms; Authoriza on; Accredita on. 

JEL Codes: I20, I21, I28
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არამატერიალური აქტივების რეალური ღირებულების შეფასების 

ზოგიერთი საკითხი

მარინა მაისურაძე
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი
marina.maisuradze@tsu.ge 

საწარმოს ფინანსური მდგომარეობა და მისი საქმიანობის შედეგები მნიშ-
ვნელოვნად დამოკიდებულია იმაზე, თუ ფინანსური ანგარიშგების ელემენტე-
ბის შეფასების რა მეთოდი გამოიყენება საწარმოში. დიდი ხნის განმავლობაში, 
აქტივებს შეძენის ღირებულებით აფასებდნენ. მოცემული მეთოდი სტაბილური 
ფასების პირობებში საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის შესახებ უტყუარი 
ინფორმაციის მიღების შესაძლებლობას იძლეოდა. თუმცა, ინფლაციის ზრდამ, 
ეკონომიკაში მიმდინარე პროცესებმა da სხვა განუსაზღვრელობებმა შეფასების 
განსხვავებული მეთოდების აუცილებლობა განაპირობა. 

უკანასკნელ პერიოდში სულ უფრო მეტი პოპულარობით რეალური ღირე-
ბულების მეთოდი სარგებლობს. მოცემულ მეთოდს ფინანსური ანგარიშგების 
საერთაშორისო სტანდარტი (ფასს) 13 არეგულირებს. რომელშიც ჩამოყალიბე-
ბულია რეალური ღირებულების შეფასების საფუძვლები. შესაბამისად, სტატი-
აში განხილულია არამატერიალური აქტივების რეალური ღირებულებით შეფა-
სების ზოგიერთი საკვანძო საკითხი.

საკვანძო სიტყვები: არამატერიალური აქტივი; რეალური ღირებულებ; 
,შემოსავლების მეთოდი; დანახარჯთა მეთოდი; საბაზრო მიდგომა.

არამატერიალური აქტივების შეფასება ძირითადად არ განსხვავდება სხვა მატე-
რიალური აქტივების შეფასებისაგან. მათი შეფასება დამოკიდებულია შეძენის მეთოდ-
ზე. არამატერიალური აქტივების თვითღირებულების საიმედოდ შეფასება აღიარების 
ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კრიტერიუმია.

ამ თვალსაზრისით, არამატერიალური აქტივების შეფასების საკითხი ორ ნაწი-
ლად უნდა დაიყოს:

1. არამატერიალური აქტივების ღირებულების შეფასება საწარმოში შესყიდვისას
ან შექმნისას;

2. ბიზნესის შესყიდვისას შეძენილი არამატერიალური აქტივების რეალური ღირე-
ბულების შეფასება.
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ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტის (ბასს) 38-ის „არამატე-
რიალური აქტივების“თანახმად, არამატერიალური აქტივების აღიარება უნდა მოხდეს 
მხოლოდ მაშინ, როდესაც:

ა) მაღალია იმის ალბათობა, რომ საწარმო მიიღებს აქტივიდან მოსალოდნელ მო-
მავალ ეკონომიკურ სარგებელს; 

ბ) შესაძლებელია აქტივის თვითღირებულების საიმედოდ შეფასება [1].
საწარმომ უნდა შეაფასოს მომავალი ეკონომიკური სარგებლის შემოსვლის ალ-

ბათობა გონივრულად დასაბუთებაული დაშვებებით, რაშიც გათვალისწინებულია იმ 
ეკონომიკური ვითარების ხელმძღვანელობის მიერ გაკეთებული საუკეთესო შეფასება, 
რომელიც იარსებებს აქტივის სასარგებლო მოხმარების ვადის განმავლობაში [1].

საწარმოში აქტივის საწყისი აღიარების დროს მნიშვნელოვან საკითხს წარმოა-
დგენს მტკიცებულებების მოპოვება, თუ რამდენადაა მოსალოდნელი აქტივის გამოყე-
ნებაზე მიკუთვნებადი მომავალი ეკონომიკური სარგებლის შემოსვლა.

არამატერიალური აქტივების თავდაპირველი შეფასება აღიარებისას ხდება მისი 
შესყიდვის ან საწარმოში საკუთარი ძალებით შექმნის დანახარჯებით. ასეთ შემთხვე-
ვაში შეძენის დანახარჯების ყველა კაპიტალიზებადი კომპონენტი ცნობილია და თვით-
ღირებულების განსაზღვრა პრობლემას არ წარმოადგენს. როდესაც საწარმო ყიდუ-
ლობს ძირითად საშუალებებს, მაგალითად, მანქანა-დანადგარებს, რთული არ არის 
კაპიტალიზებადი დანახარჯების განსაზღვრა, რადგან მანქანა-დანადგარი არის მატე-
რიალური აქტივი, რომელსაც შეუძლია შემოსავლების გენერირება წელიწადზე მეტი 
ხნის განმავლობაში. არამატერიალურ აქტივებს არ აქვს ფიზიკური ფორმა, მაგრამ 
მიუხედავად ამისა, მას შეუძლია დროულად მიიღოს ეკონომიკური სარგებელი (ხუთი 
და ათი წელი). არამატერიალური აქტივების შეძენის ან საკუთარი ძალებით შექმნის 
დროს ძირითადი პრობლემას წარგოადგენს ის, თუ რომელი ხარჯების კაპიტალიზებაა 
შესაძლებელი და რომელი უნდა აღიარდეს პერიოდის ხარჯად.

ბასს 38-ის «არამატერიალური აქტივების“ თანახმად, არამატერიალური აქტივის 
თვითღირებულება მოიცავს:

 მისი შესყიდვის ფასს იმპორტის მოსაკრებლისა და შესყიდვის არადაბრუნება-
დი გადასახადების ჩათვლით, შეღავათებისა და ფასდათმობების გამოკლების შემდეგ; 

 აქტივის გამოსაყენებლად მომზადებაზე გაწეულ პირდაპირ დანახარჯებს.
პირდაპირ მიკუთვნებადი დანახარჯების მაგალითებია:
 დაქირავებულ პირთა გასამრჯელოების დანახარჯები, როგორც განმარტე-

ბულია ბასს 19-ში -`დაქირავებულ პირთა გასამრჯელოები, რაც გაწეულია აქტივის 
სამუშაო მდგომარეობაში მოსაყვანად;

 პროფესიული დანახარჯები, რაც გაწეულია აქტივის სამუშაო მდგომარეობა-
ში მოსაყვანად; 

 აქტივის შესაბამისი მუშაობის შემოწმების დანახარჯები.
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კომერციული კომბინაციით შეძენილი არამატერიალური აქტივების აღიარება 
ხდება კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში რეალური ღირებულებით. ასეთ 
შემთხვევაში პრობლებას წარმოადგენს, თუ როგორ შეფასდეს რეალური ღირებულე-
ბა.

„რეალური ღირებულების შესაფასებლად გამოყენებულმა მეთოდებმა უნდა უზ-
რუნველყოს სათანადო ემპირიული ამოსავალი მონაცემების მაქსიმალურად გამოყე-
ნება “[4].

ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტით – (ფასს) 3 «საწარმოთა 
გაერთიანება“ – თანახმად, თუ არამატერიალური აქტივი საქმიანი კომბინაციითაა 
შეძენილი, ამ არამატერიალური აქტივის რეალური ღირებულება შეძენის თარიღის 
ღირებულების ტოლია იმ შემთხვევაში , თუ არამატერიალური აქტივების რეალური 
ღირებულება ცნობილია.

ფასს 13-ის «რეალური ღირებულება“ – მიხედვით, არამატერიალური აქტივების 
რეალური ღირებულება არის აქტიურ ბაზარზე იდენტური აქტივის მიმდინარე კო-
ტირებული ფასი, შესყიდვის ფასი. თუ არსებული ფასები არ არის ხელმისაწვდომი, 
რეალური ღირებულების შეფასების საფუძველი შეიძლება იყოს უახლესი ასეთი გა-
რიგების ფასი. რა თქმა უნდა, თუ არ არსებობს ეკონომიკური მდგომარეობის მნიშ-
ვნელოვანი ცვლილებები ამ გარიგების თარიღსა და რეალური ღირებულების შეფა-
სების თარიღს შორის.

თეორიულად, ყველაფერი მარტივად ჩანს, მაგრამ რეალურ პრაქტიკაში, უნდა 
ითქვას, რომ არამატერიალური აქტივების აქტიური ბაზარი არ არსებობს. აქტიური 
ბაზარი არ შეიძლება არსებობდეს ბრენდების, ბეჭდური გამოცემების, მუსიკისა და 
კინოს უფლებების, პატენტების ან სასაქონლო ნიშნისთვის, რადგან ყოველი ასეთი 
აქტივი უნიკალურია. მხოლოდ რამდენიმე არამატერიალური აქტივისთვის შეიძლება 
გამოყენებული იქნეს საბაზრო ფასები, რითაც შესაძლებელია რეალური ღირებულე-
ბის შეფასება. მაგალითად, ზოგიერთ იურისდიქციაში აქტიური ბაზარი არსებობს 
გარკვეული საქმიანობისთვის- თავისუფლად გადაცემული ლიცენზიებისთვის, მაგა-
ლითად, ტაქსის მომსახურების ლიცენზია ან წარმოების კვოტები.

ზოგადად, არამატერიალური აქტივების ყიდვა-გაყიდვის ტრანზაქციები პრაქტი-
კაში ხშირი არ არის. გარდა ამისა, ინფორმაცია ფასიანია და ხშირად არ არის ხელმი-
საწვდომი საზოგადოებისთვის, რადგან ბევრი გარიგება ეფუძნება მყიდველებსა და 
გამყიდველებს შორის კერძო შეთანხმებებს (არა ღია ბაზარზე). იდენტური ან მსგავსი 
არამატერიალური აქტივების გარიგებების მაგალითები და ფასები, მართლაც რთუ-
ლია. მაგრამ, იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ასეთი მაგალითები შეიძლება მოიძებნოს, ერთი 
კონკრეტული აქტივისთვის გადახდილი ფასი არ შეიძლება იყოს სხვა აქტივისათვის 
რეალური ღირებულება, ვინაიდან ყველაზე მეტად არამატერიალური აქტივები გან-
სხვავდება ერთმანეთისგან მათი მახასიათებლებით. ამდენად, კონკრეტული აქტივის 
ღირებულების დასადგენად დაკვირვების ფასების კორექტირება შეიძლება ძალიან 
სუბიექტური იყოს.
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«ზოგიერთი აქტივისა და ვალდებულების რეალური ღირებულების დასადგენად 
საკმარისია დაკვირვება საბაზრო გარიგებებზე ან საბაზრო ინფორმაციაზე, ანუ მათი 
ღირებულება არის დაკვირვებადი“[3].

აქედან გამომდინარე, ვფიქრობთ, უმეტეს შემთხვევაში, არამატერიალური აქტი-
ვების რეალური ღირებულება უნდა შეფასდეს არაპირდაპირი შეფასების მეთოდების 
გამოყენებით. ეს არის დანახარჯთა მეთოდი და შემოსავლების მეთოდი. 

  ბასს 38 «არამატერიალური აქტივები“, ბასს 16-ის მსგავსად, იძლევა შეფა-
სების ორი მოდელის – თვითღირებულების და გადაფასების მოდელის გამოყენების 
შესაძლებლობას. მაგრამ, ძირითადი საშუალებებისაგან განსხვავებით, არამატერი-
ალური აქტივები შეიძლება აღირიცხოს რეალური ღირებულებით მხოლოდ იმ შემ-
თხვევაში, თუ არსებობს აქტიური ბაზარი. ასეთ ბაზარზე არამატერიალური აქტივის 
ღირებულება იქნება მისი რეალური ღირებულების აღრიცხვის ამსახველი.

არამატერიალური აქტივების რეალური ღირებულების შესაფასებლად სამი მე-
თოდი გამოიყენება:

 საბაზრო მეთოდი – აქტივების შედარება მსგავს აქტივებთან, რაც შეიძინა და 
გაიყიდა ბოლო საბაზრო ოპერაციების დროს;

 შემოსავლების მეთოდი – აქტივიდან მოსალოდნელი მომავალი ფულადი ნა-
კადების დისკონტირებული ღირებულება;

 დანახარჯთა მეთოდი- შეფასებითი ხარჯები, რომლითაც მოხდება აქტივის 
შეცვლა, ჩანაცვლების ღირებულება.

სინამდვილეში, პირველი მეთოდი შედარებითი შეფასების მეთოდია. არამატე-
რიალური აქტივების რეალური ღირებულების შეფასება არის ურთულესი სამუშაო. 
პრაქტიკაში, არამატერიალური აქტივების რეალური ღირებულების შეფასება ეკის-
რება დამოუკიდებელ შემფასებელს, რომელსაც აქვს ასეთი შეფასების გამოცდილე-
ბა, ან მენეჯმენტი ამას თავად გააკეთებს.

დასასრულ, დასკვნის სახით შეიძლება აღვნიშნოთ, რომ არამატერიალური აქტი-
ვების რეალური ღირებულების შეფასების მეთოდებს აქვს როგორც დადებითი, ასევე 
უარყოფითი მხარეები. 

დადებით მხარედ შეიძლება მიჩნეულ იქნეს აქტივის გამოყენებიდან მომავალი 
ფულადი ნაკადების ობიექტური შეფასება და საწარმოს საქმიანობის ეფექტიანობის 
შეფასება. თუმცა, რეალური ღირებულების შეფასება პირობითად შეიძლება იქნეს 
მიჩნეული, რადგან აქტიური ბაზრის არ არსებობის შემთხვევაში, მაღალია განუსა-
ზღვრელობის დონე.
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Some Issues of Intangible Assets Fair Value Measurement 

Marina Maisuradze
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Intangible assets can be accounted at fair value only when an ac ve market exists. A 
value of intangible asset on such market reflects its fair value.

Three methods are used to measure a fair value of intangible assets:
• Market method – Comparison of assets with similar assets purchased and sold during 

the last market opera ons;
• Revenue Method – Discounted value of future cash flows expected from the asset;
• Cost Method – Measurement costs, by which the asset is replaced – the replacement 

value. 
The first one is the compara ve measurement method. Measurement of the fair value 

of intangible assets is a too difficult job. In prac ce, measurement of a fair value of the 
intangible assets is a responsibility of evaluator who must be experienced in this field, or, a 
company management should undertake this task 
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The methods of measurement of the fair value of intangible assets, have their pros and 
cons.

A posi ve side is an objec ve measurement of further cash flows from the assets’ value 
in use and an efficient assessment of the results of ac vity of an en ty. 

 However, the measurement of the fair value may be considered as condi onal, 
since if no ac ve market exists, a level of uncertainty is high. 

Keywords: Intangible Asset; Fair Value; Revenue Method; Cost Method; Market 
Method 

JEL Classifica on: 41

.
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საბანკო სექტორის საქმიანობის რეგულირების საკითხისათვის 
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ფულად-საკრედიტო პოლიტიკის ეფექტიანობაზე მსჯელობა შესაძლებე-
ლია იმის გათვალისწინებით, თუ რამდენად შეესაბამება ფულადი მასის სიდიდე 
ეროვნული ეკონომიკის მოთხოვნებს, შეუფერხებლად ხორციელდება თუ არა 
ანგარიშსწორება ეკო ნო მიკურ სუბიქტებს შორის, არსებობს თუ არა ქვეყანაში 
საინვესტიციო საქმიანობის ხელშემწყობი გარემო, როგორია ინფლაციის დონე 
და ფინანსური რესურსების ღირე ბულება ეკონომიკური სუბიექტებისათვის. აღ-
ნიშნულის შეფასებისათვის შესაძ ლე ბელია სხვადასხვა მაჩვენებლის გამოყენება, 
როგორიცაა: ეროვნული ვალუტის კურსის სტაბილურობა, ინფლაციისა და ეკო-
ნომიკის მონეტიზაციის მისაღები დონე, ინვეს ტი ციების მოცულობა, საგადახ-
დო სისტემის ხარისხი და საიმედოობა, ფინანსური ბაზ რის ინფრასტრუქტურის 
განვითარების დონე. სტატიაში სწორედ აღნიშნულ საკითხებზეა ყურადღება 
გამახვილებული.

საკვანძო სიტყვები: ფინანსური სტაბილურობა; მონეტარული პოლიტიკა; 
ეკონომიკური ზრდა; საბანკო სექტორის რეგულირება.

ფინანსური სტაბილურობა და ეკონომიკური ზრდა

საქართველოში საფინანსო სისტემა ბანკებზეა ორიენტირებული. საბანკო სისტე-
მის ეფექტიანობის ინდიკატორებს წარმოადგენს: კაპიტალიზაციის დონე, აქტივე-
ბის ხარის ხი, ოპერაციების დივერსიფიცირება, სარეზერვო ბუფერების არსებობა, 
გაკოტ რებათა სიხშირე, დეპოზიტების დაზღვევის ეფექტიანი სისტემა.

ცენტრალური ბანკი მიისწრაფვის რა ინფლაციის შეზღუდვისაკენ და ვალუტის 
კურსის სტაბილურობისკენ, შეიძლება ატარებდეს ძალზე მკაცრ მონეტარულ პოლი-
ტიკას, ეკონომიკური ზრდის ინტერესების საზიანოდ.

პრაქტიკა აჩვენებს, რომ ბოლო ათწლეულების კრიზისებთან დაკავშირებით, 
რეგუ ლატორები, მთლიანად საზოგადოება, უპირატოსობას ანიჭებს ფინანსურ 
სტაბი ლუ რობას ეფექტიანობის საზიანოდ [1, გვ. 33].
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ამავდროულად მნიშვნელოვანია საბანკო სექტორის მართვისა და რეგულირების 
მეთოდების განვითარება, რაც ბანკებს დააინტერესებს განახორციელონ საპროექტო 
დაფინანსება, დააკრედიტონ რეალური სექტორი, სპეკულაციური ფინანსური ოპერა-
ციების საპირწონედ.

საბანკო სექტორის უნარს, დააკმაყოფილოს ეკონომიკური სუბიექტების მოთხოვ-
ნები, ასახავს ისეთი ინდიკატორები, როგორიცაა: კრედიტის ხვედრით წონა მშპ-ში, 
საკ რე დიტო დაბანდების სტრუქტურა და მისი დინამიკა ქვეყანაში, საბანკო კრედი-
ტის წილი ძირითადი საშუალებების დიფანანსების წყაროებში, რაც განვითარებულ 
და ბევრ განვითარებად ქვეყანაში 55-60%-ია. 

საქართველოში სესხების (მოიცავს ბანკების და მიკროსაფინანსო ორგანიზაცი-
ების მიერ გაცემულ სესხებს და ასევე ადგილობრივად გამოშვებულ ობლიგაციებს) 
ფარდობა მშპ-სთან 60%-ია. 2017 წელს, კომპანიებზე ბანკების მიერ გაცემული სე-
სხის ზრდამ, კურ სის ეფექტის გამორიცხვით, 12,1% შეადგინა. თუმცა, კომპანიე-
ბის შემთხვევაში გასა თ ვალისწინებელია ალტერნატიული დაფინანსების წყაროები, 
როგო რიცაა პირდაპირი საგარეო სესხები და კორპორატიული ობლიგაციები. 2017 
წლის დეკემბრის მონაცე მებით, კომპანიების ჯამურ დაკრედიტებაში საგარეო პირ-
დაპირი დაფინანსების წილი 52%-ია, ხოლო ობლიგაციების წილი – 1,4%. კრედიტები 
ძირითადად სამომ ხმარებლო სესხითაა წარმოდგენილი [2].

2014 წლისთვის მონეტიზაციის საშუალო მსოფლიო დონე შეადგენდა 125%-
ს, განვითარებული ქვეყნებისთვის კი – 150%-ს და მეტს. საქართველოში 2018 
წლისთვის M2 აგრეგატი შეადგენდა 8 მლრდ ლარს, ხოლო მშპ – 10, 165 მლრდ 
ლარს[3]. ამასთან, ინფლაციის ტემპების ცვლილება შესაძლებელია არ იყოს მჭიდრო 
კორელაციაში ეკონომიკის მონეტიზაციის შემცირებასთან, მაშინ როცა ინვესტიციე-
ბის ზრდა პიდაპირ დამოკიდებულებაშია მოცემულ მაჩვენებელთან.

განვითარებული ქვეყნების მართვის სისტემებში აღიარებულია ფულად-საკრე-
დიტო პოლიტიკის მიზნების განსაზღვრის აუცილებლობა ეკონომიკური ზრდის 
მაჩვე ნებ ლების და არამხოლოდ ინფლაციის მაჩვენებლის საფუძველზე. აშშ-ის ფე-
დერალური სარეზერვო სისტემის მონეტარული პოლიტიკის მიზნები, საბოლოო 
ანგარიშით, მიმარ თულია გრძელვადიანი ეკონომიკური ზრდისა და დასაქმების უზ-
რუნველყოფაზე [4].

როგორც ცნობილია, 2016 წელს სებ-ის ორგანულ კანონში შესწორება შევიდა, 
რომლითაც ეროვნული ბანკი პასუხისმგებელია არა ეროვნული ვალუტის სტაბი ლუ-
რობაზე, არამედ თარგეტირებული ინფლაციის მაჩვენებელზე და ზოგადად ფინანსუ-
რი სისტემის სტაბილურობაზე. თავი რომ დავანებოთ მარტივ ჭეშმარიტებას – სტა-
ბილური ეროვნული ვალუტის გარეშე არ არსებობს სტაბილური ფინანსური სისტემა 
– მიზ ნობ რივი ინფლაციის დონის მიღწევამდე ეროვნული ბანკი, ამ შესწო რებიდან 
გამომდინარე, სრულებით არ არის დაინტერესებული რეფინანსირების შემცირებით 
და ლარის გამყა რებით [5, გვ. 217].
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ბოლო პერიოდში საზღვარგარეთ ჩატარებული ფინანსური არასტაბილურობის 
გამოკ ვლევებში მითითებულია შესაძლებლობაზე ავირიდოთ შოკების ფართო სპექტ-
რი ფინანსურ სექტორსა და მთლიანობაში ეკონომიკაზე მეგარეგულატორის შექმნის 
გზით [6]. ამის თვალსაჩინო მაგალითია ევროკავშირის ფარგლებში შექმნილი ახალი 
საზედამ ხედველო ორგანო ESRC (European Systemic Risk Council), რომლის მიზანია 
სისტემური რისკების მონიტორინგი.

ჩვენი აზრით, საქართველოს ეროვნული ბანკი არ ფლობს ბანკებისა და სხვა სა-
ფინანსო შუამავლების ბიზნესმოდელზე ზემოქმედების ინსტრუმენტარს, რაც ხელს 
შეუწყობდა გრძელვადიანი ინვესტიციების მიმზიდველობის ამაღალებას ეკონომი-
კის რეალურ სექტორში. ამასთან, თანამედროვე ქართული ფინანსური სექტორის 
მოდელში დაფიქრებას იწვევს მისი ინსტიტუციონალური სტრუქტურა. ჰერფინალდ 
– ჰირშმანის ინდექსის (HHI) მიხედვით, საქართველოში აქტივების კონცენტრაცია 
ერთ-ერთი ყველაზე მაღალია ევროპის ქვეყებს შორის.

ცენტრალური ბანკების უფლებამოსილება

საბანკო სექტორის რეგულირების თანამედროვე მოდელის საკვანძო საკითხია 
ცენ ტრალური ბანკების საქმიანობის ორგანიზება და მათი უფლებამისილების საზღ-
ვრები. ვაანალიზებთ რა 2008-2010წწ. მსოფლიო ფინანსური კრიზისის შედეგებს 
სხვა და სხვა ქვეყნისათვის, რომლებიც იყენებენ განსხვავებულ მიდგომებს საბანკო 
სექ ტორის რეგუ ლი რების ორგანიზებისადმი, ყოველი მოდელისათვის შეიძლება 
მოვიყვანოთ ქვეყნის მაგალითი, სადაც კრიზისმა გამოიწვია სისტემურად მნიშ ვნე-
ლოვანი ბანკების კრახი ან პირიქით, კრიზისის შედეგები საბანკო სისტემისათვის არც 
ისე მნიშ ვნელოვანი იყო. ამგვარად, საბანკო ზედამხედველობის ეფექტიანობას გან-
საზღვრავს არა იმდენად, თუ რომელი და რა რაოდენობის ორგანოები ახორციელებს 
მას, არამედ ზემოქმედების რომელ ინსტრუ მენტებს ფლობენ ისინი კანონმდებლო-
ბის შესაბამისად, მათი თანამ შრო მლების პროფე სიო ნალიზმი და ორგანიზაციული 
სტრუქტურა.

უმნიშვნელოვანესი ინსტიტუტი, რომელიც უზრუნველყოფს ნდობას საბანკო 
სის ტემისადმი, არის დეპოზიტების დაზღვევის სისტემა. 

საქართველოს ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორის არათანაბარზომიერი განვი-
თა რებისა და გლობალიზაციის პროცესის არსებითი გავლენის გამო, ქართულ ფინა-
ნსურ სექტორზე, ფულად-საკრედიტო პოლიტიკის ინსტრუმენტების ზღვარ გადასულ 
გამოყე ნებას, კომერციული ბანკების საქმიანობაზე კონტროლისა და ზედამხედვე-
ლობის პრაქ ტიკის გარეშე, შეუძლია გამოიწვიოს ფულად-საკრედიტო პოლიტიკის 
რეალურ ეკო ნომიკაზე ზემოქმდების გადამცემი მექანიზმის (ტრანსმისიური მექანი-
ზმის) დარღვევა.
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რეგულირების ინსტრუმენტების მეორე ჯგუფი დაკავშირებულია პრუდენციული 
ზედამხედველობის ფუნციების რეალიზებასთან, რაც თანამედროვე პირობებში არსე-
ბითად ვითარდება და იცვლება როგორც ეროვნულ, ასევე საერთაშორისო დონეზე. 
ბაზელი III-ის დანერგვა არაერთმნიშვნელოვანია საბანკო სექტორისა და ეროვნული 
ეკონომიკის ინტრესების ჰარმონიზაციისათვის.

მაკროპრუდენციული რეგულირების ძირითადი მიმართულებებია:
- საბანკო სექტორის მდგრადობის კონტრციკლური რეგულირება (კაპიტალის 

დამა ტებითი ბუფერების საშუალებით);
- საბანკო სისიტემის ლიკვიდობის შენარჩუნების სტიმულირება;
- რისკების კონცენტრაციის რეგულირება.
ინფლაცია საქართველოში ძირითადად არამონეტარულ ხასიათს ატარებს. 

ეკონო მიკის მონეტიზაციის არსებული დაბალი დონისას, ფულად-საკრედიტო პოლი-
ტიკის ღონისძიებები ქართულ ეკონომიკურ დინამიკაზე უფრო ნეგატიურ გავლენას 
ახდენს, ვიდრე პოზიტიურს.

უფრო მკაცრი მოთხოვნების წამოყენება რისკების დაფარვისადმი მნიშვნელოვა-
ნი ინსტიტუტებისათვის და კონტრციკლური რეზერვების ფორმირება საქართველო-
ში ეს-ესაა დაიწყო, ამიტომ ძნელია მსჯელობა მის ეფექტიანობაზე.

ძირითად საგარეო რიკსებს შეიძლება მივაკუთნოთ:
- ეკონომიკური ზრდის ტემპების მნიშვნელოვანი შენელების რისკები შიდა და 

საგარეო მოთხოვნის შემცირების შედეგად, რაც საქმიანი აქტივობის დონის შემცი-
რების ფაქტორია;

- მსოფლიო ეკონომიკის განვითარების პერსპექტივების გაურკვევლობა; 
- იპოთეკური დაკრედიტების ბაზრის გადახურების საფრთხე; 
- რბილმა ფულად-საკრედიტო პოლიტიკამ, რასაც ატარებს განვითარებული 

ქვეყ ნე ბის ცენტრალური ბანკები, გააძლიერა გლობალური ინვესტორების მხრიდან 
მაღ ალ შემოსავლიანი აქტივების ძიების ტენდენცია, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს 
სპეკულაციური ბუშტების ფორმირება ფინანსური ბაზრების ცალკეულ სეგმენ ტზე;

- აპეტიტის გაზრდა რისკისადმი ინვესტორების მხრიდან შეიძლება გახდეს ფა-
სიანი ქაღალდების ბაზრის გადახურების ფაქტორი;

- გლობალური ფინანსური სტაბილურობისათვის შესაძლოა არსებითი გამო-
წვევა გახდეს რისკების რეალიზება საპროცენტო განაკვეთების გაზრდის შედეგად, 
საპ როცენტო განაკვეთების რეკორდულად დაბალ დონეებზე ძალზე ხანგრძლივად 
შენარჩუნების პირობებში. წამყვან ვალუტებზე განაკვეთების გაზრდას შეიძლე-
ბა მოჰყვეს კაპი ტალის ნაკადების ვოლატილობა შიდა ბაზრიდან უცხოელი ინვეს-
ტორების სახ სრების გადინების რისკის გაძლიერების გამო. საბაზისო საპროცენტო 
განაკ ვეთების ცვლილებამ და ბაზრის მონაწილეების მოლოდინების შეცვლამ შესაძ-
ლოა გამოიწ ვიოს აქტივების ღირებულების მნიშვნელოვანი შემცირება, ეროვნული 
ვალუტების გაუ ფასურება და სხვა.
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მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს სავალო მდგრადობის ინდიკატორები სა-
ერთაშორისო ნორმებით ზომიერია, საბანკო სექტორის სესხების ზრდა კაპიტალის 
საერთაშორისო ბაზრებზე არ შეიძლება დარჩეს რეგულატორის ყურადღების მიღმა. 

ბაზელ III-ის ლიკვიდობის ნორმატივების შემოღებამ შეიძლება გამოიწვიოს საბა-
ნკო საპროცენტო მარჟის შემცირება მაღალლიკვიდური აქტივების ხვედრით წონის 
ამაღლებისა და გრძელი პასივების ღირებულების ზრდის გამო, აგრეთვე დაკრე დი-
ტების საშუალო ვადების შემცირება 1 წლამდე, რამეთუ ბანკებს არა აქვთ აუცილებე-
ლი გრძელვადიანი სარესურსო ბაზა მოთხოვნების შესასრულებლად წმინდა სტაბი-
ლური დაფინანსების მაჩვენებლის (NSFR) მიხედვით.

ერთ-ერთი ურთულესი პრობლემა, რომლის გადალახვაც აუცილებელია ბაზე-
ლის კომიტეტის ახალი კონცეფციების დანერგვისას, იქნება სისტემურად მნიშვნე-
ლოვანი ფინანსური ინსტიტუტების რეგულირების პრობლემა. დამატებით არგუმე-
ნტაციას არ საჭიროებს სისტემურად მნიშვნელოვან ფულად-საკრედიტო ინსტიტუ-
ტებზე სპეცია ლური ზედამხედველობის აუცილებლობა. 

2012 წელს საბანკო ზედამხედველობის ბაზელის კომიტეტმა განავითარა გაიდ-
ლა ი ნები – სისტემური მნიშვნელობის ნაციონალური ბანკების საქმიანობის რეგული-
რე ბისათვის.

ბაზელის კომიტეტის რეკომენდაციით ეროვნულმა რეგულატორებმა და ზედამ-
ხედველებმა უნდა განავითარონ თავისი საკუთარი მეთოდოლოგია ბანკების სისტე-
მური მნიშვნელობის შეფასებისათვის, იღებენ რა მხედველობაში მათ შესაძლო 
გაკოტ რების შედეგებს და ეროვნული ეკონომიკის მახასიათებლებს [7, გვ. 148].

საქართველოში ასეთი ბანკების კატეგორიას მიეკუთვნება საქართველოს ბანკი, 
თიბისი ბანკი და ლიბერთი ბანკი.

ბანკების სოციალური პასუხიმგებლობის ერთ-ერთი გამოვლინება შეიძლება 
გახდეს რეგულატორული მოთხოვნების მოდერნიზაცია და ცვლილება ფასდა დე ბი-
სადმი საბანკო პროდუქტებსა და მომსახურებაზე. ხარჯვითი მიდგომა ფასდადება-
ში, რომელსაც ბანკები იყნებენ, ფაქტობრივად იწვევს რისკებისა და დანახარჯების 
გადაკისრებას (მათ შორის ჯილდოების) საბანკო მომსახურების მომხმარებლებზე. 
ამგვარი მოდელი არ პასუხობს მეურნეობრიობის საბაზრო მოდელს, ეწინააღმდეგე-
ბა საბანკო ბიზნესის არსს – რისკების აღებასა და მართვას. ამასთან დაკავშირებით 
ბოლო პერიოდის ცვლილებები, რაც დაკავშირებულია თანამშრომელთა ჯილდოების 
გადახ დის დასაბუთებასთან რისკების მართვის დონესა და შედეგებზე დამოკი დე-
ბულებით, გადაწყვეტს გარკვეულწილად ამ პრობლემას.

დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტო უნდა აღიჭურვოს ისეთი ფუნქციით, როგო-
რიცაა სისტემის მონაწილე საკრედიტო ორგანიზაციების პრობლემების პირველი ნიშ-
ნების გამოვლენა.

დასასარულ, სავსებით მისაღებია ევროპის ცენტრალური ბანკის ვიცე პრეზი-
დენტის ვ. კონსტანციოს მოსაზრება: „ცენტრალური ბანკების მეთაურებმა უნდა 
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აღი არონ, რომ ინვესტიციებისა და ერთობლივი მიწოდების ხელშეწყობისათვის აუცი-
ლებელია საგადასახადო-საბიუჯეტო, რეგულატორული და კონკურენციული პოლი-
ტიკის წვლილიც“ [8].
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In recent decades of crises, most countries in the world give preference to financial 
stability to the detriment of effec veness. It is also important to develop the banking 
sector management and regulatory methods that will make the banks get interested in 
implemen ng project financing, credi ng the real sector as a counterweight to specula ve 
opera ons.

The latest researches into the financial instability problem conducted abroad indicate 
the need to avoid a wide range of shocks on the economy and the financial sector, through 
the crea on of megaregulator. A clear example of this is the new supervisory body ESRC 
(European Systemic Risc Council), which aims to monitor system risk.
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In our view, NBG does not possess a tool for the impact on commercial banks and 
other financial intermediaries’ business-model, which will promote the a rac veness of 
long-term investments in the real sector of the economy. At the same me, the ins tu onal 
structure of the model of contemporary Georgian financial sector requires a en on to be 
paid. According to the Herfindahl-Hirschman Index (HHI), the concentra on of bank assets 
in Georgia is one of the highest among European countries.

Due to the inappropriate development of various sectors of the Georgian economy 
and the significant influence of globaliza on process, the excessive use of monetary policy 
instruments in the Georgian financial sector, without control on commercial banks’ ac vi es 
and supervision prac ce, can cause viola on of the transmission mechanism having impact 
on the real economy of monetary policy.

In the management systems of developed countries economies there is acknowledged 
the need for determining the goals of monetary policy by the economic growth indicators 
and not only on the basis of the infla on rate.

Financial system in Georgia is oriented to banks. The efficiency indicators of the 
banking system are: the level of capitaliza on, the quality of assets, the diversifica on of 
opera ons, the existence of reserve buffers, the frequency of bankruptcies, the effec ve 
system of deposits insurance.

The central issue of the moderniza on of banking sector regula on is to organize 
ac vi es of central banks and the boundaries of their mandate.

The efficiency of banking supervision is not determined so much as to what and how 
many bodies are carrying out it, but what instrumental tools they have, as well as their 
staff’s professionalism and organiza onal structure.

Keywords: Financial stability, monetary policy, economic growth, regula on of the 
banking sector.

JEL Codes: G20, G21, G22, G28]
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ეროვნული ინოვაციური სისტემის ფორმირებისათვის საქართველოში

ამირან მაღლაკელიძე
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი
amiranmaghlakelidze@hotmail.com 

ნაშრომში დახასიათებულია საქართველოს ეკონომიკური განვითარე-
ბისთვის აუცილებელი, ეროვნული ინოვაციური სისტემის ფორმირების საწყი-
სი ეტაპის მდგომარეობა. გაანალიზებულია ეროვნული ინოვაციური სისტემის 
მოდელების მსოფლიო ვარიაციები. განხილულია ინოვაციური საქმიანობისთვის 
საქართველოში შექმნილი ინფრასტრუქტურა, გამოვლენილია ინოვაციური გა-
ნვითარების ზოგიერთი პრობლემა და შემოთავაზებულია რაციონალური გა-
დაჭრის გზები.

საკვანძო სიტყვები: ინოვაციები, ეროვნული ინოვაციური სისტემა, ინოვა-
ციური ეკონომიკა, ინოვაციური განვითარება.

თანამედროვე კონკურენტული ეკონომიკის ჩამოყალიბება და შეუქცევადი ეკო-
ნომიკური ზრდის მიღწევა, ძნელად წარმოსადგენია ინოვაციებზე დაფუძნებული 
მიდგომის რეალიზაციის გარეშე. ამისათვის, პირველ რიგში, აუცილებელია ისეთი 
ეროვნული ინოვაციური სისტემის ფორმირება, რომელიც მორგებული იქნება ქვეყ-
ნის სოციალურ, ეკონომიკურ, პოლიტიკურ და კულტურულ თავისებურებებს. სამწუ-
ხაროდ, საქართველოში, ეროვნული ინოვაციური სისტემა, ჯერ კიდევ ჩანასახოვან 
მდგომარეობაშია და შესაბამისად, დაბალი ეფექტიანობით ხასიათდება.

ნაშრომის მიზანია საქართველოს ეროვნული ინოვაციური სისტემის ფორმირე-
ბის პრობლემების გამოვლენა და დაძლევის რელევანტური გზების შეთავაზება შესა-
ბამისი კომპეტენტური სტრუქტურებისთვის.

ცნობილი ეკონომისტი ი. შუმპეტერი, ჯერ კიდევ XX საუკუნის პირველ ნახევარ-
ში, საზოგადოებრივ-ეკონომიკური პროგრესის ძირითად დამაჩქარებელ ფაქტორად 
ინოვაციებს მიიჩნევდა [1]. იგი „მეწარმის მთავარ ფუნქციას უწოდებდა რესურსების 
კომბინაციას, როდესაც შესაძლებელია ახალი სარგებლის მიღება, ანდა ცნობილი 
ეფექტების ახლებურად გამოყენება, ანუ ინოვაციები“ [2, გვ.11].

XXI საუკუნეში ეროვნული ეკონომიკის გრძელვადიანი ზრდისათვის წამყვანი 
როლი ახალ, რევოლუციურ ტექნოლოგიებს ეკისრება, რომელსაც შესწევს უნარი, 
არსებითად განსაზღვროს ქვეყნების გრძელვადიანი ეკონომიკური და საზოგადოებ-
რივი განვითარების მიმართულებები. ინოვაციები ხელს უწყობს არა მარტო ახალი 
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ფირმებისა და დარგების ჩამოყალიბებას, არამედ აახალგაზრდავებს ტრადიციულ 
ფირმებსა და დარგებს, რითაც აჩქარებს ეკონომიკური ზრდის პროცესს [3].

ამგვარ ახალ რეალობაში მთავრობის ძირითადი მიზანი – ქვეყანაში კეთილდღე-
ობის დონის გაზრდა პირდაპირ უკავშირდება მეცნიერებაზე დაფუძნებული ეკონო-
მიკის განვითარების ხელშეწყობას. კეთილდღეობის ზრდა რესურსების, ანუ შრომისა 
და კაპიტალის ეფექტიანობის გაზრდას გულისხმობს. მეცნიერულ-ტექნიკური განვი-
თარების თანამედროვე პირობებში კი რესურსების ეფექტიანობის ზრდა ინოვაციები-
სა და ახალი ტექნოლოგიური გადაწყვეტილებების საფუძველზე ხდება [4].

სახელმწიფო პოლიტიკის ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება მეცნიერებისა 
და ტექნოლოგიების განვითარების სფეროში უნდა გახდეს ეროვნული ინოვაციური 
სისტემის შექმნა. ეროვნულმა ინოვაციურმა სისტემამ უნდა უზრუნველყოს ყველა 
დონის სახელმწიფო მართვის ორგანოების ძალისხმევის გაერთიანება, სამეცნიე-
რო-ტექნიკური სფეროსა და ეკონომიკის სამეწარმეო სექტორის ორგანიზება მეცნი-
ერებისა და ტექნოლოგიების მიღწევათა დაჩქარებული გამოყენებისათვის, ქვეყნის 
სტრატეგიული ეროვნული პრიორიტეტების რეალიზაციის მიზნით [2].

ეროვნული ინოვაციური სისტემის მოდელები

ეროვნული ინოვაციური სისტემის ფორმირების პროცესში, უპირველეს ყოვლი-
სა, აუცილებელია აღნიშნული მიმართულებით მსოფლიო გამოცდილების შესწავლა, 
გაანალიზება და ამ კონცეპტუალურ საფუძველზე, ქვეყნის ეროვნული თავისებურე-
ბებიდან გამომდინარე, რელევანტური მოდელის აგება.

ეროვნული ინოვაციური სისტემის კვლევას სხვადასხვა დროს უამრავი ნაშრო-
მი მიეძღვნა, თუმცა, ჯერჯერობით არ არსებობს ამ ცნების საერთოდ აღიარებული 
განმარტება. ეროვნული ინოვაციური სისტემის თეორიის ფუძემდებლები შემდეგ 
განმარტებებს გვთავაზობენ: ლუნდვალი ბ.ა. – “ინოვაციების სისტემა ყალიბდება 
ელემენტებისა და ურთიერთობებისაგან, რომლებიც ურთიერთზემოქმედებენ ახალ 
და ეკონომიკურად სასარგებლო ცოდნის წარმოების, გავრცელებისა და გამოყენების 
პროცესში. ეროვნული სისტემა მოიცავს ეროვნული სახელმწიფოს საზღვრებს შიგ-
ნით განთავსებულ ელემენტებსა და ურთიერთობებს”; ფრიმენი კ. – “ინსტიტუტების 
ქსელი საზოგადოებრივ და კერძო სექტორებში, რომელთა საქმიანობისა და ურთიერ-
თზემოქმედების შედეგად იქმნება, იმპორტირდება, მოდიფიცირდება და ვრცელდება 
ახალი ტექნოლოგიები”; ნელსონი რ. – “ეს არის ინსტიტუტების კომპლექსი, რომელ-
თა ურთიერთზემოქმედება დეტერმინირებას უკეთებს ეროვნული ფირმების ინოვა-
ციურ საქმიანობას“ [5, გვ.3].

ეროვნული ინოვაციური სისტემის არსის მსოფლიოში გავრცელებული სხვადა-
სხვა დეფინიცია მიუთითებს იმაზე, რომ ჯერჯერობით არ არის ჩამოყალიბებული 
ერთიანი თვალსაზრისი ამ ტერმინის სტრუქტურასა და ფუნქციაზე, რაც გარკვეულ-
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წილად, ბუნებრივია, რადგან იგი ამა თუ იმ ქვეყნის ეროვნული თავისებურებებით 
განისაზღვრება. მაგალითად, „აშშ-ში ინოვაციური სისტემა ესმით ვიწრო გაგებით, 
რომლის თანახმადაც ეს არის სამეცნიერო-ტექნოლოგიური სისტემა. იგი მოიცავს, 
პირველ რიგში, ინსტიტუტებს, ახალი ცოდნის გენერირების ცენტრებს – უნივერსი-
ტეტებს, კვლევით ლაბორატორიებს, მაღალტექნოლოგიურ კორპორაციებს, ინოვა-
ციურ ბიზნესს.

ევროპული სკოლა ტერმინს – „ინოვაციური სისტემა“, იხილავს ფართო სპექტ-
რით, ეს არის არა მარტო ცოდნის წარმოება, არამედ მისი გავრცელება, ათვისება 
და გამოყენება სწავლების პროცესების მეშვეობით, რაც ხორციელდება ეკონომიკურ 
სუბიექტებს შორის, ასევე ექსპერიმენტები და ტექნოლოგიების და პროდუქტების 
სრულყოფა მათი გამოყენების პროცესში“ [5, გვ.4].

მსოფლიოში არსებული ეროვნული ინოვაციური სისტემების ანალიზი საშუალე-
ბას იძლევა გამოიყოს მათი ოთხი სახეობა [5]: 

 ევროატლანტიკური მოდელი; 
 აღმოსავლეთ აზიური მოდელი; 
 ალტერნატიული და
 სამმაგი სპირალის მოდელი.
ევროატლანტიკური მოდელი – არის სრული ინოვაციური ციკლის მოდელი, 

იდეის წარმოქმნიდან მზა პროდუქციის მასობრივ წარმოებამდე. ამ მოდელის გამო-
მყენებელ ქვეყნებში, როგორც წესი, წარმოდგენილია ინოვაციური სისტემის სტრუქ-
ტურის ყველა კომპონენტი: ფუნდამენტური და გამოყენებითი ხასიათის მეცნიერება; 
კვლევები და დამუშავებები, საცდელი ნიმუშების შექმნა და მათი გაშვება მასობრივ 
წარმოებაში. ამ მოდელს იყენებენ განვითარებული ქვეყნები, რომლებიც რეიტინგუ-
ლები არიან ეროვნული ეკონომიკის მსოფლიო კონკურენტუნარიანობის თვალსაზრი-
სით (გერმანია, საფრანგეთი, დიდი ბრიტანეთი და ა.შ.).

აღმოსავლეთ აზიური მოდელი – არის ინოვაციური განვითარების მოდელი, 
რომლის ინოვაციურ ციკლში არ ფიგურირებს ფუნდამენტური იდეების ჩამოყალი-
ბების სტადია. ამ მოდელზე დამყარებული ინოვაციური სისტემები პრაქტიკულად 
მთლიანადაა მოკლებული ფუნდამენტური მეცნიერების კომპონენტს (და ნაწილობ-
რივ, გამოყენებითი მეცნიერების კომპონენტსაც), უპირატეს როლს ასრულებს ლაბო-
რატორიები კორპორაციების ბაზაზე. მოდელი გამოიყენება სამხრეთ აღმოსავლეთ 
აზიის რეგიონის ქვეყნებში (იაპონია, სამხრეთი კორეა, ჰონგ-კონგი, ტაივანი).

ინოვაციური განვითარების ალტერნატიული მოდელი გამოიყენება უპირატე-
სად აგრარულ ქვეყნებში, რომელთაც არ აქვთ ფუნდამენტური და გამოყენებითი 
ხასიათის მეცნიერული პოტენციალი, არ აქვთ მდიდარი ნედლეულის მარაგები, გა-
დამუშავების ტექნოლოგიები, რომელთა რეალიზაცია შეიძლება გამხდარიყო ეროვ-
ნული კონკურენტუნარიანობის საფუძველი. ამის შედეგად, ასეთ ინოვაციურ სისტე-
მებში სუსტად ან საერთოდ არ არის წარმოდგენილი არა მარტო ფუნდამენტური და 
გამოყენებითი მეცნიერების ბლოკი, არამედ მაღალტექნოლოგიური კომპონენტი. ამ 
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ქვეყნებს უნარი არ შესწევთ მიაღწიონ შესამჩნევ შედეგებს ახალი ტექნოლოგიების 
შექმნაში, ისინი თავიანთ ინოვაციურ პოლიტიკაში აქცენტს აკეთებენ კადრების მომ-
ზადებაზე ეკონომიკის, ფინანსების, მენეჯმენტის, შრომის სოციოლოგიისა და ფსი-
ქოლოგიის სფეროში, ასევე მსუბუქი მრეწველობის ზოგიერთ დარგზე, კრეატიულ 
ინდუსტრიაში და რეკრეაციაში. დიდი ყურადღება ეთმობა მენეჯერების მომზადებას 
ტრანსეროვნული კომპანიების ადგილობრივი ქვედანაყოფებისათვის, საერთაშორი-
სო ბანკებისათვის, საერთაშორისო პოლიტიკური სტრუქტურებისათვის. აღნიშნულ 
მოდელს მიაკუთვნებენ ეროვნულ ინოვაციურ სისტემებს ტაილანდში, ჩილეში, თურ-
ქეთში, პორტუგალიაში და სხვა.

„სამმაგი სპირალის“ მოდელი, რომელმაც პრაქტიკული რეალიზაცია ჰპოვა 
მხოლოდ ბოლო წლებში აშშ-ში, პრინციპულად განსხვავდება ზემოთ ჩამოთვლი-
ლი მოდელებისაგან არა მარტო ეროვნული ინოვაციური სისტემის სტრუქტურით, 
არამედ მისი ცალკეული ელემენტების ურთიერთზემოქმედების მექანიზმით. დღეი-
სათვის, ამ მოდელის ცალკეული ელემენტის ფორმირების პროცესი აღინიშნება და-
სავლეთ ევროპის ზოგიერთ ქვეყანასა და იაპონიაში.

ინოვაციურ განვითარებასთან მიმართებით, „სამმაგი სპირალი“ აღწერს სამი ინ-
სტიტუტის (მეცნიერება – სახელმწიფო – ბიზნესი) ურთიერთზემოქმედებას ინოვა-
ციური პროდუქტის შექმნის ყველა ეტაპზე. ეს არის ორგანიზაციათაშორისი ურთიე-
რთობების დინამიკური მოდელი, რომელიც ყალიბდება ეკონომიკისა და საზოგადო-
ების ევოლუციის პროცესში.

ინოვაციური განვითარების და სამმაგი სპირალის პრინციპის კლასიკური მა-
გალითი გახდა სილიკონის ველის შექმნა აშშ-ში. სილიკონის ველის განვითარების 
ისტორია დაკავშირებულია მასაჩუსეტსის შტატის სურვილთან გადაელახათ დიდი 
დეპრესიის გავლენა (1930-იანი წლები), ბიზნესსა და მეცნიერებას შორის დიალოგის 
ფორმატით მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის ბაზაზე. თავდაპირვე-
ლად ეს იყო ორმაგი ურთიერთქმედება „უნივერსიტეტი-საწარმოო“ და „სახელმწი-
ფო-უნივერსიტეტს“ შორის, რომელიც თანდათან გადაიზარდა სამმაგ სპირალში. 
უნივერსიტეტში აქცენტი გადატანილი იყო არა მარტო ფუნდამენტური მეცნიერების 
განვითარებაზე (ფიზიკა, ქიმია), არამედ გამოყენებითი ხასიათის მეცნიერულ კვლე-
ვებზე, რაც ორიენტირებული იყო შედეგების პრაქტიკულ გამოყენებაზე საწარმოო 
საქმიანობაში.

თანამედროვე პირობებში, უცხოეთში მუშავდება სამმაგი სპირალის მოდელის 
გართულებული ტიპი – ოთხმაგი სპირალის მოდელი, რომელიც 2009 წელს აღწე-
რეს ი. კარაიანისმა და დ. კემბელმა. ეს მოდელი ეხება ინტერაქტიურ ქსელურ ურთი-
ერთქმედებას მთელი ეროვნული საზოგადოების საფუძველზე და არა მხოლოდ სამ 
წამყვან ინსტიტუციონალურ სექტორს შორის. რამდენადაც ინოვაციურ პროცესზე 
გავლენის მოხდენა დაიწყეს სხვა ინსტიტუტებმა, სხვადასხვა სოციალური ფენის სა-
ხით, ეს გარემოება თეორიულად აისახება სამმაგი სპირალისადმი მეოთხე ელემენტის 
დამატებაში. ის მოიცავს სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებსაც. აღიარე-
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ბულია, რომ მეოთხე სპირალი უკეთესად ახასიათებს თანამედროვე პოსტინდუსტრი-
ულ ეკონომიკას, ვიდრე მესამე, რამდენადაც XXI საუკუნეში სამოქალაქო საზოგადო-
ება იძენს კრიტიკულად მნიშვნელოვან როლს ახალი დოვლათისა და ფასეულობების 
შექმნასა და გავრცელებაში [5].

საქართველოში მიმდინარე ინოვაციური პროცესების საწყისი ეტაპის 
მიმოხილვა

ქვეყნის კონკურენტულ უპირატესობას განაპირობებს მეცნიერებატევადი და 
ინოვაციური ტექნოლოგიების წარმოებაში მიღწეული წარმატებები, რაშიც აქტიური 
როლი სახელმწიფოს ეკონომიკურ პოლიტიკას ეკუთვნის [6, გვ.18].

საქართველოში, არცთუ ისე დიდი ხანია, რაც ქვეყნის მთავრობამ დაიწყო იმაზე 
ფიქრი, რომ საჭიროა ეკონომიკის ინოვაციური განვითარების მოდელის შემუშავე-
ბა, რისთვისაც შესაქმნელია ადეკვატური საკანონმდებლო აქტები და პირველადი 
ინფრასტრუქტურა. ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარების სფეროში სახე-
ლმწიფო პოლიტიკის მთავარ ამოცანას უნდა წარმოადგენდეს ინოვაციური საქმიანო-
ბის და უახლესი ტექნოლოგიების დანერგვის ხელშეწყობა.

ამ მიმართულებით, 2014 წელს შეიქმნა საჯარო სამართლის იურიდიული პირი 
– საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო, რომლის მიზნებად გა-
ნსაზღვრულია [7]:

 საქართველოში ინოვაციური ეკოსისტემის შექმნის და მისი განვითარების 
პროცესის კოორდინაცია; 

 ქვეყნის ინოვაციების და ტექნოლოგიების ერთიანი პოლიტიკის და სტრატე-
გიის განხორციელების პროცესის ხელშეწყობა და კოორდინირება; 

 მომსახურების, ინსტრუმენტების, პროგრამების და ინფრასტრუქტურული 
პროექტების ფორმირება კერძო და სახელმწიფო სექტორის მიერ ცოდნის, ინოვაციე-
ბის და კვლევის შედეგების კომერციალიზაციისა და ინოვაციური მეწარმეობის ხელ-
შეწყობისათვის;

 საინფორმაციო საზოგადოების ფორმირების ხელშემწყობი პროექტების და 
პროგრამების სახელმწიფო ერთიანი პოლიტიკის განხორციელება და კოორდინირე-
ბა. საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების და ინოვაციების ყველა სფე-
როში შეღწევის ხელშეწყობა და გამოყენების ეფექტურობის ამაღლება;

 ექსპორტზე ორიენტირებული ინოვაციების და ტექნოლოგიების, ინოვაციუ-
რი საინფორმაციო ტექნოლოგიური პროდუქტების და მომსახურების, მათ შორის, 
საექსპორტო პროგრამირების განვითარების ხელშეწყობა;

 მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტის განვითარების და ინტერნეტის გამოყენების 
ეფექტიანობის ამაღლებისათვის დაგეგმილ მიზნობრივ პროგრამებსა და პროექტებ-
ში მონაწილეობა;
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 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსათ-
ვის ინიციატივების და წინადადებების წარდგენა ინოვაციების და ტექნოლოგიების, 
ინტერნეტიზაციის და საინფორმაციო საზოგადოების მშენებლობისათვის შესაბამისი 
საკანონმდებლო ცვლილებების მოსამზადებლად, ასევე საექსპერტო მხარდაჭერის 
განხორციელება; 

 ცოდნაზე დაფუძნებული ეკონომიკის განვითარების მიზნით, ტრენინგების, 
სემინარების, სამუშაო შეხვედრების, უწყებათშორისი კონფერენციებისა და სხვა ღო-
ნისძიებების უზრუნველყოფა, მათ შორის, სამინისტროს სისტემის თანამშრომელ-
თათვის.

აღნიშნული მიზნების სრულფასოვანი რეალიზაციის შედეგად, ქვეყნის ეკონო-
მიკური განვითარების ვექტორი გადაინაცვლებს მოდერნისტული, პროგრესული 
ტექნოლოგიური მიმართულებით. უნდა განხორციელდეს ინოვაციებისა და ცოდნის 
კომერციალიზაცია, რაც აუცილებელია ინოვაციებზე დაფუძნებული ეკონომიკის 
ფორმირებისათვის.

ინოვაციური ეკონომიკის ფორმირებისთვის ერთ-ერთ ფუნდამენტურ ღონის-
ძიებას წარმოადგენს ინოვაციური და ტექნოლოგიური საქმიანობისთვის ინფრასტ-
რუქტურის შექმნა. საქართველოს კანონით ინოვაციების შესახებ, განსაზღვრულია 
შემდეგი ინფრასტრუქტურა [8, გვ.3-4]:

სამეცნიერო/ტექნოლოგიური პარკი უზრუნველყოფს განსაზღვრულ სივრცეში 
უმაღლესი საგანმანათლებლო, სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებებისა და ინოვა-
ციური საქმიანობის სხვა სუბიექტებისათვის ინფრასტრუქტურული და პროფესიული 
მომსახურების გაწევას.

ბიზნეს-ინკუბატორი, რომლის ძირითადი ფუნქციაა კონკურსის წესით შერჩე-
ული ინოვაციური საქმიანობის სუბიექტისთვის სამუშაო სივრცის უზრუნველყოფა 
და ადმინისტრაციული და სხვა ტექნიკური დახმარების გაწევა არაუმეტეს 2 წლის 
ვადით.

ბიზნეს-ამაჩქარებლის ძირითადი ფუნქციაა კონკურსის წესით შერჩეული ინო-
ვაციური საქმიანობის სუბიექტისთვის სამუშაო სივრცის, მისი ბიზნესიდეის და მოდე-
ლის განვითარებისა და დახვეწის უზრუნველყოფა. საჭიროების შემთხვევაში, შესაბა-
მისი კონკურსის პირობებით განსაზღვრული ინვესტირების განხორციელება.

ტექნოლოგიების გადაცემის ცენტრი უზრუნველყოფს ინოვაციის გადაცემას, 
რაც მოიცავს ინოვაციის კომერციული პოტენციალის შეფასებას, ინოვაციის გადაცე-
მისათვის პარტნიორთა მოძიებას და ინოვაციის კომერციალიზაციის მიზნით, ასეთი 
გადაცემის შეფასებას.

სამრეწველო ინოვაციების ლაბორატორია უზრუნველყოფს განსაზღვრულ 
სივრცეში ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის ინფრასტრუქტურული და პრო-
ფესიული მომსახურების გაწევას, რაც გულისხმობს იდეის ტესტირებას და ნიმუშის 
დამზადებას.
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ინოვაციების ლაბორატორია, საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და კერ-
ძო სამართლის იურიდიული პირების თანამშრომლობის შედეგად, უზრუნველყოფს 
ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის ინფრასტრუქტურული და პროფესიული 
მომსახურების გაწევას და ტრენინგების ჩატარებას, რაც გულისხმობს კონკრეტულ 
ბიზნესზე ორიენტირებულ სწავლებას, იდეის ტესტირებას და ნიმუშის დამზადებას.

ინოვაციების ცენტრი უზრუნველყოფს მოსახლეობის კომპიუტერული უნარ-ჩ-
ვევების ამაღლებას, ინოვაციების სფეროში სამეწარმეო უნარ-ჩვევების განვითარე-
ბას, დისტანციური სწავლებისა და დასაქმების პლატფორმების დანერგვას. 

2014 წლიდან დაწყებული, საბაზისო ღონისძიებები ცალსახად პროგრესულია, 
თუმცა, ინოვაციური განვითარების მიმართულებით რიგი პრობლემა არსებობს, კერ-
ძოდ [9, გვ.13-14]:

1. ინოვაციური საქმიანობის ყველა სტადიის და მისი სახელმწიფო მხარდაჭერის 
ღონისძიებების მარეგულირებელი, შესაბამისი საკანონმდებლო-ნორმატიული ბაზის 
არარსებობა;

2. სავალალო მდგომარეობაშია ქვეყნის სამეცნიერო-კვლევითი პოტენციალი. 
დაბალგანვითარებულია სამეცნიერო კვლევების მომსახურების სისტემა. თითქმის 
არ არსებობს კვლევის შედეგების წარმოებაში გადაცემის სისტემა;

3. დაბალია მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების დონე. არ არსებობს 
საწარმოთა მოთხოვნა ინოვაციურ პროდუქციაზე;

4. არ არსებობს ტექნოლოგიების დიფუზიის ხელშემწყობი მექანიზმები, მაგა-
ლითად, მაღალტექნოლოგიური ეკონომიკური ზონები;

5. თითქმის არ არსებობს კავშირი მეცნიერებას, ბიზნესსა და სახელმწიფოს შო-
რის.

ასევე აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ სახელმწიფოს და კერძო სექტორის მიერ და-
ფინანსებულ ინოვაციურ პროექტებს არ აქვს მასშტაბური ხასიათი, ინფრასტრუქ-
ტურის ელემენტები წარმოდგენილია რამდენიმე ობიექტით, რომელთა უმრავლესო-
ბა თბილისშია განთავსებული. დღეისათვის, თითქმის არ ხორციელდება საკუთარ 
კვლევებზე დაფუძნებული ინოვაციები. მათი იმპორტი, შედარებით, ხორციელდება 
მხოლოდ კავშირგაბმულობისა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების სფეროში. ინო-
ვაციებისა და ახალი ტექნოლოგიების შემოტანის დამამუხრუჭებელი ფაქტორებიდან, 
უპირველესად უნდა გამოიყოს: შესაბამისი ცოდნის უქონლობა, პოლიტიკური ნები-
სა და ინსტიტუციური მხარდაჭერის არარსებობა, ფინანსური რესურსების სიმწირე, 
კერძო სექტორის ნაკლები ინიციატივა და სხვა. 

* * *

დასასრულ, დასკვნის სახით უნდა აღვნიშნოთ, რომ ეკონომიკის დაჩქარებული 
ტემპით განვითარებისათვის აუცილებელია ქვეყანაში ცოდნაზე დაფუძნებული ეკო-
ნომიკური სისტემის ჩამოყალიბება, რომელიც პირველ რიგში, მოითხოვს თანამედრო-
ვე ტექნოლოგიებზე დამყარებული ეროვნული ინოვაციური სისტემის ფორმირებას. 
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საწყის ეტაპზე, სანამ ადგილზე შეიქმნება მძლავრი სამეცნიერო-კვლევითი ბაზები, 
ვფიქრობთ, მიზანშეწონილია მეტწილად მოწინავე ტექნოლოგიების იმპორტირება, 
თუმცა, არ უნდა გამოირიცხოს ფუნდამენტური კვლევის და იდეის განვითარების 
ყველა ეტაპის ადგილზე დამუშავების კომპონენტი.

საქართველოში ინოვაციური განვითარების პროცესი საწყის ეტაპზეა და რო-
გორც ზემოთ აღინიშნა, გამოკვეთილია არაერთი პრობლემა, რომელთა პრევენცი-
ისთვისაც, სახელმწიფოს მხრიდან საჭიროა: პირველი, ინოვაციური განვითარების 
გრძელვადიანი სტრატეგიის შემუშავება და ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკურ მდგო-
მარეობასთან ადაპტირებული პოლიტიკის პერმანენტული რეალიზაცია; მეორე, ინო-
ვაციური ინფრასტრუქტურის განვითარება, რეგიონების მაქსიმალური ჩართვა ინო-
ვაციურ პროცესებში; მესამე, განათლების სისტემის სამეცნიერო-კვლევითი კომპო-
ნენტის გაძლიერება, რაც მომავალში საკუთარი ინოვაციური ბაზის განვითარების 
საშუალებას მოგვცემს; მეოთხე, ეკონომიკის ყველა დარგში, მცირე და საშუალო მე-
წარმეობის, ინდუსტრიულ და აგრარულ სექტორებში თანამედროვე ტექნოლოგიების 
შეტანის სტიმულირება; დაბოლოს, მეცნიერებას, ბიზნესსა და სახელმწიფოს შორის 
მჭიდრო კოორდინაცია, რაც შექმნის ინოვაციური ეკონომიკის სისტემური განვითა-
რების მყარ საფუძველს.
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ბლემები საქართველოში. თსუ, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასა-
ლების კრებული. თბილისი, 2017.

10. h p://www.pgie.tsu.ge/conten mage/konferenciebi/2017_.pdf
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For the Purpose of Forming National Innovation System in Georgia
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Modernis c development of the Economy of Georgia is unimaginable without realiza on 
of the approach based on knowledge and technologies. To this end, it is necessary to 
create an effec ve na onal innova on system, which will be fi ed to na onal peculiari es. 
Unfortunately, the na onal innova on system is s ll in germinal posi on in Georgia, there 
is not established relevant model of development and therefore it is characterized with low 
efficiency.

In order to form innova ve economy, fundamental measures are crea on of adequate 
legisla ve acts and infrastructure for innova ve and technological ac vi es. Nowadays, 
innova ve projects financed by the state and private sectors have no major character, 
infrastructure elements are represented by several objects, most of which are located in 
Tbilisi.

For the innova ve development of the country, the following measures should be 
conducted by the state: to work out a long-term strategy of innova ve development; to 
develop innova ve infrastructure, maximum involvement of regions in innova ve processes; 
to strengthen the scien fic-research component of the educa on system; to s mulate 
the introduc on of modern technologies in all fields of economy, in small and medium 
entrepreneurship, industrial and agricultural sectors; Close coordina on between science, 
business and state.

Kaywords: Innova ons; Na onal Innova on System; Innova ve Economy; Innova ve 
Development.
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ერთი საკვანძო ეკონომიკური ტერმინის – “GROSS DOMESTIC PRODUCT”-ის 

ქართული სახელწოდების შესახებ

აკად. ვლადიმერ პაპავა

აკად. ავთანდილ სილაგაძე

ქართული ეკონომიკური ტერმინოლოგიის სრულყოფის საკითხი ყოველთვის 
იყო ქართველი ეკონომისტების დიდი ყურადღების ობიექტი. ამ თვალსაზრისით გა-
ნსაკუთრებული წვილი ქართული ეკონომიკური ტერმინოლოგიის ფორმირებასა და 
განვითარებაში მიუძღვით აკადემიკოსებს პაატა გუგუშვილსა და ვასილ ჩანტლაძეს. 
მათ მიერ დაწყებული საქმე წარმატებით გააგრძელა საქართველოს მეცნიერებათა 
ეროვნული აკადემიის წევრ-კორესპონდენტმა ლეო ჩიქავამ. დღეს კი ქართველი ეკო-
ნომისტების ერთ-ერთი გამოწვევაა საბაზრო ეკონომიკის შესატყვისი ტერმინების 
როგორც ქართულ ენაზე ადეკვატურად თარგმნა, ასევე, მნიშვნელოვანია (იქნებ – 
უფრო მნიშვნელოვანიც) ამა თუ იმ ქართული ტერმინის დადგენისას, დავეყრდნოთ 
ქართული მრავალსაუკუნოვანი ტრადიციების მქონე სალიტერატურო ენას, რითაც 
უცხოურიდან ნათარგმნზე უფრო სიღრმისეულად, უშუალოდ და იმავდროულად 
ადეკვატურად წარმოვაჩენთ ამა თუიმ მოვლენის ჭეშმარირ არსს. ამის გათვალისწი-
ნებით, ინგლისური ტერმინის – „Gross Domes c Product”-ის არსებას ზედმიწევნით 
ასახავს „მთლიანი სამამულო პროდუქტი“.

ქართულ ეკონომიკურ ლიტერატურაში, ისევე როგორც ოფიციალურ სახელ-
მწიფო დოკუმენტებში, ინგლისური ტერმინის – ”Gross Domes c Product (GDP)” შესა-
ტყვის ქართულ თარგმანად დამკვიდრებულია ტერმინი – ”მთლიანი შიდა პროდუქტი” 
(ასათიანი, 2014, გვ. 249) და/ან – “მთლიანი შიგა პროდუქტი“ (გუგუშვილი, და სხვ., 
2001, გვ. 38, 467; სილაგაძე და სხვ., 2005, გვ. 408)1.

ჯერ კიდევ 1993 წელს, ინგლისური ტერმინის – ”Gross Domes c Product” ქა-
რთულ შესატყვისად ვლადიმერ პაპავამ შემოგვთავაზა ტერმინი – ”ერთობლივი 
სამამულო პროდუქტი” (პაპავა, და სხვ., 1993, გვ. 244). ამ თარგმანში გაპარულია 
უზუსტობა, რადგანაც ინგლისური სიტყვა ”Gross”-ი ქართულად არის ”მთლიანი” და 
არა „ერთობ ლივი”.
1  საყურადღებოა, რომ ქართულად აშკარად უკეთესია, თუ სიტყვა ”შიდა”-ს ნაცვლად გამო-

ვიყენებთ უფრო თანამედროვე სიტყვას - ”შიგა”.

siaxle qarTul ekonomikur terminologiaSi
M

ekonomika da biznesi, 2018, ¹4,  გვ. 
ECONOMICS  AND  BUSINESS, 2018, ¹4,  pp. 
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ეს უზუსტობა მოგვიანებით გამოასწორა ავთანდილ სილაგაძემ, რომელმაც მსო-
ფლიოში აღიარებული სახელმძღვანელოს – კრუგმანის, ობსტფელდის და მელიტცის 
”საერთაშორისო ეკონომიკის” (Krugman, Obs eld, Melitz, 2015) ქართული თარგმანის 
რედაქტირებისას, ტერმინი – ”Gross Domes c Product” თარგმნა, როგორც ”მთლიანი 
სამამულო პროდუქტი”, რაც მის მიერ ხაზგასმით იქნა აღნიშნული მოცემული წიგნის 
ქართული გამოცემის შესავალში (კრუგმანი, ობსტფელდი, მელიტცი, 2018, გვ. 1).

XX საუკუნის 90-ანი წლების დასაწყისში, როცა ქართული პოლიტიკური ელი-
ტისათვის უმთავრესი უცხო ენა იყო რუსული, ქართულ ენაში ტერმინი – ”მთლი-
ანი შიდა პროდუქტი”, დამკვიდრდა რუსული ენის ზეგავლენით, რადგანაც ”Gross 
Domes c Product (GDP)” რუსულად თარგმნილია, როგორც «Валовый Внутренний 
Продукт (ВВП)».

დადგა დრო, როცა ყოველმხრივ გამართლებულია, რომ ქართულ ენაში შესაბა-
მისი ადგილი დაიმკვიდროს ტერმინმა – ”მთლიანი სამამულო პროდუქტი”, რომელიც 
ინგლისური – ”Gross Domes c Product”-ის არსს ქართულად სიღრმისეულად ასახავს.

ლიტერატურა:
1. ასათიანი რ. 2014. თანამედროვე ეკონომიკის მცირე ენციკლოპედია. თბილისი, „სი-

ახლე“.
2. გუგუშვილი პ., ჩანტლაძე ვ., ჩიქავა ლ., კოშკელაშვილი ა. 2001. ეკონომიკური და

დემოგრაფიული ტერმინოლოგია. თბილისი, „სიახლე“.
3. კრუგმანი პ. რ., ობსტფელდი მ., მელიტცი მ. ჯ. 2018. საერთაშორისო ეკონომიკა:

თეორია და პოლიტიკა. თბილისი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახე-
ლმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა.

4. პაპავა ვ., ახმეტელი რ., ლეიაშვილი პ., ულუმბერაშვილი ნ. 1993. საბაზრო ეკონო-
მიკის საფუძვლები (თეორიული ეკონომიკა), თბილისი, „მაცნე“.

5. სილაგაძე ა., გოშაძე გ., დემეტრაშვილი თ., ზურაბიშვილი ვ., ათანელიშვილი თ.
2005. ეკონომიკის ენციკლოპედიური ლექსიკონი. თბილისი, თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის გამომცემლობა.

6. Krugman P. R., Obs eld M., Melitz M. J. 2015. Interna onal Economics: Theory and Po-
licy. Tenth Edi on. Boston, Pearson Educa on.

თსუ-ის ჟურნალ „ეკონომიკა და ბიზნესის“ სარედაქციო კოლეგია იზიარებს აკა-
დემიკოსების – ვლადიმერ პაპავასა და ავთანდილ სილაგაძის მოსაზრებას – „მთლიანი 
შიგა პროდუქტის“ ნაცვლად, „მთლიანი სამამულო პროდუქტის“ გამოყენების შესახებ 
და მოუწოდებს ჟურნალის მომავალ ავტორებს გაითვალისწინონ ეს ტერმინოლოგი-
ური სიახლე. 
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ინფორმაცია ახალი წიგნების შესახებ

1. ავთანდილ სილაგაძე. ეკონომიკური მეცნიერების სათავეებთან, რედაქტორი 
აკადემიკოსი ვლადიმერ პაპავა, თბ., 2018 წ. 151 გვ.

ცნობილი მეცნიერისა და საზოგადო მოღვაწის აკადემიკოს ავთანდილ სილაგა-
ძის ნაშრომში, მის და სხვა ცნობილ პუბლიკაციებზე დაყრდნობით, გამოკვლეულია 
მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ეკონომიკური აზროვნების იდეები, რაც საფუძვ-
ლად დაედო ეკონომიკური მეცნიერების თანდათანობით ჩამოყალიბებას. 

ნაშრომის პირველი თავი ეძღვნება ეკონომიკური აზროვნების უძველესი ნიმუშე-
ბის დახასიათებას, რისთვისაც გამოკვეთილია პარაგრაფები: 1. ეგვიპტე, შუმერები, 
ერაყი; 2. ჩინეთი, კონფუცი, მენძი, გუანძი, დაოსიზმი; 3. ინდოეთი: მანუს კანონები 
და არტჰაშასტრა.

ნაშრომის მეორე თავში – „ეკონომიკური აზროვნების „ანტიკური მწვერვალი“, 
ინტერესით იკითხება ორიგინალურად შერჩეული საკითხების მთელი წყება, როგო-
რიცაა: „ეკონომიკა იძენს სახელწოდებას“; „იდეალური სახელმწიფოს უტოპიური მო-
დელი“; „პოლიტიკა და ეკონომიკა“; ეპიკურიზმი და სტოიციზმი.

მომდევნო თავია „ანტიკური რომაული აგრონომიული ეკონომიკური იდეები“, 
სადაც ავტორისთვის დამახასიათებელი სადა და მიმზიდველი ენით გადმოცემულია 
აგრონომიული ეკონომიკური თეორიის წინააღმდეგობრივი მიმართულებები.

ნაშრომის ბოლო მეოთხე თავში – „ახალი ფეოდალური ეკონომიკური ხედვები“, 
კვლევის არეალში მოქცეულია ისეთი საინტერესო და დღემდე ნაკლებად შესწავლი-
ლი პრობლემება, როგორიცაა: „სალიკური კოდექსი“ – ახალი სამათლებლივი ეკო-
ნომიკური ურთიერთობები, „ინსტრუქციები მამულების შესახებ“, „რუსკაია პრავდა“, 
შოთა რუსთაველის – „ვეფხისტყაოსანი“ და სხვ.

აღნიშნული და ტექსტში განხილული სხვა საკითხები, ეკონომიკური მეცნიერე-
ბის თუ დოქტრინების ჩამოყალიბებამდე საუკუნეებით ადრე გამოთქმული უაღრესად 
მნიშვნელოვნი ეკონომიკური მოსაზრებებია, რამაც განაპირობა ეკონომიკური მეცნი-
ერების განვითარება.

წიგნი განკუთვნილია მეცნიერ-ეკონომისტების, სტუდენტების და განხილული 
საკითხებით ყველა დაინტერესებული მკითხველისთვის.

2. თეიმურაზ ბერიძე, ირაკლი ბურდული, გიორგი მახარობლიშვილი, ანა 
ხარაიშვილი, დავით სიხარულიძე, ვასილ კიკუტაძე, ნინო ლობჟანიძე. რბილი სა-
მართლის გავლენა კორპორაციული მართვის ეფექტიანობაზე. თბ., „იურისტის სა-
მყარო“, – 182გვ.

წიგნი ეძღვნება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერ-
სიტეტის 100 წლის იუბილეს და წარმოადგენს ეკონომისტი და იურისტი მეცნიერების 
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ერთობლივ (ინტერდისციპლინურ) გამოკვლევას. ნაშრომის პირველ თავში გადმო-
ცემული კორპორაციული მართვის დოგმატურ-თეორიული საფუძველბის ანალიზი. 

მეორე თავში ყურადღება გამახვილებული კორპორაციული მართვის ევროკავში-
რის ქვეყნების გამოცდილბაზე. დახასიათებულია მართვის როგორც საერთო ნიშნე-
ბი, ისე ცალკეული ქვეყნისთვის ნიშანდობლივი სპეციფიკა.

ნაშრომის მესამე თავში ხაზგასმულია კვლევის ინტერდისციპლინარული ხასი-
ათი, რამაც, ავტორთა აზრით, განსაზღვრა კვლევის არქიტექტონიკა და ძირითადი 
მიგნებები. 

განსაკუთრებით საყურადღებოა ნაშრომის მეოთხე თავი, რომელშიც გაანალი-
ზებულია საქართველოში მოქმედი ექსი ბანკის, როგორც სააქციო საზოგადოების 
კორპორატიული მართვის სტრუქტურა.

ნაშრომის მეხუთე თავი ერთგვარ შემაჯამებელ ნაწილს წარმოადგენს და გაანა-
ლიზებულია კომპანიის საქმიანობის ეკონომიკური მაჩვენებლები – დაბრუნება აქტი-
ვებზე (ROA – returns on assets), დაბრუნება ქონებაზე (ROE – returns on equity). კონ-
კრეტული მაგალითების (ქეისების) განხილვის საფუძველზე დახასიათებული რისკის 
მართვის პრაქტიკა.

ნაშრომი კარგი შენაძენია ეკონომიკისა და სამართლის მეცნიერების დარგის წა-
რმომადგენლებისთვის. ის გარკვეულ დახმარებას გაუწევს ბიზნესის სფეროში და-
საქმებულ მენეჯერებსაც. 

3. ნუგზარ პაიჭაძე. ადამიანური რესურსების მართვა, რედაქტორი ასოცირე-
ბული პროფესორი მირონ ტუღუში, თბილისი, 2019, 374გვ.

სახელმძღვანელოს მიზანია მკითხველი აღჭურვოს საბაზრო ეკონომიკის გარე-
მოში ჩამოყალიბებული ორგანიზაციის ადამიანური რესურსების მართვის რაციონა-
ლური მექანიზმის ცოდნით. სახელმძღვანელოს ლოგიკურად აგებული სტრუქტურა 
მოიცავს ორგანიზაციის ადამიანური რესურსების მართვის პრობლემების ფართო 
წრეს.

სახელმძღვანელოში განხილულია ადამიანური რესურსების მართვის ისეთი 
საკვანძო საკითხები, როგორიცაა: შრომა და ადამიანური რესურსები, ადამიანუ-
რი რესურსების მართვის სახელმწიფო სისტემა, ადამიანური რესურსების მართვის 
ფილოსოფია და კონცეფცია, პიროვნება როგორც მართვის ობიექტი და სუბიექტი, 
ორგანიზაცია და შრომითი კოლექტივი, ადამიანური რესურსების მართვის სისტემა, 
ორგანიზაციის საკადრო პოლიტიკა, ადამიანური რესურსების მართვის სტრატეგია, 
ორგანიზაციის პერსონალის განვითარება და ფუნქციური საკადრო პოლიტიკა, პე-
რსონალის დაგეგმვა, პერსონალის მოზიდვის, შერჩევის, დაქირავების, განლაგებისა 
და საქმიანი შეფასების ტექნოლოგია, პერსონალის განვითარებისა და საქმიანი კარი-
ერის მართვა, შრომითი საქმიანობის მოტივაცია და სტიმულირება, ორგანიზაციული 
კულტურა, პერსონალის საქმიანობის შეფასება, პესრსონალის აუდიტი, კონფლიქტე-
ბისა და სტრესების მართვა, ლიდერობა და ხელმძვანელობის სტილი, ადამიანური 
რესურსების მართვის საზღვარგარეთული გამოდილება. 

მოცემული სახელმძღვანელო არის ავტორის წიგნების_ „პერსონალის მართვა“, 
„შრომის ეკონომიკა“, “შრომიკს ორგანიზაცია მრეწველობაში“, „ადამიანური რესუ-
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რსების მანეჯნენტი“ და ადამიანური რესურსების მართვის საკითხებზე გამოქვეყნე-
ბული მრავალი სტატიის ლოგიკური გაგრძელება. ის დაწერილია მისდამი სახელმწი-
ფო-საგანმანათლებლო სტანდარტის მოთხოვნათა საფუძველზე და მოცემული კურ-
სის ამჟამად მსოფლიოში მიღებული კონცეფციიის შესაბამისად.

სახელმძღვანელო განკუთვნილია უმაღლესი სასწავლებლების ეკონომიკური და 
ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებათა სპეიალობების ბაკალავრიატის სტუ-
დენტებისათვის. ის გამოადგებათ, ასევე, შესაბამისი პროფილის მაგისტრანტებსა და 
დოქტორანტებს, აგრეთვე, ადამიანური რესურსების მართვის საკითხებით დაინტე-
რესებულ ხელმძღვანელებსა და სპეციალისტებს.

4. თანამედროვე სახელმძღვანელოს – „საერთაშორისო ეკონომიკა: თეორია და
პოლიტიკა.“ თარგმანი ქართულ ენაზე (პოლ რ. კრუგმანი, მ. ობსტფელდი, მარკ          
ჯ. მელიტცი. (2018). მეათე გამოცემა. ქართული გამოცემის სამეცნიერო და მთავარი 
რედაქტორი აკადემიკოსი ავთანდილ სილაგაძე, თბილისი, 753 გვ.).

თანამედროვე ეპოქაში უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება საერთაშორისო ეკონომი-
კის სფეროში კადრების მომზადებას. სტუდენტებისათვის საერთაშორისო ეკონომი-
კური ურთიერთობების განვითარების ეტაპების, კანონზომიერებების, თანამედროვე 
ფორმების, საერთაშორისო ვაჭრობის თეორიული კონცეფციების, ვაჭრობის პოლი-
ტიკის განხორციელების ინსტრუმენტების შესახებ თეორიული ცოდნის ჩამოყალიბე-
ბას და თანამედროვე მსოფლიოში მიმდინარე ეკონომიკური პროცესების ანალიზის 
შედეგად მიღებული დასკვნების შემუშავების უნარ-ჩვევების გამომუშავებას.

სწორედ დროის მოთხოვნებსა და გამოწვევებს პასუხობს ეკონომიკაში ნობე-
ლის პრემიის ლაურეატის პოლ რ. კრუგმანის, მ. ობსტფელდის, მარკ ჯ. მელიტცის 
ავტორობით და აკადემიკოსის, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორის, პროფესორ 
ავთანდილ სილაგაძის სამეცნიერო და მთავარი რედაქტორობით თარგმნილი სახე-
ლმძღვანელოს – „საერთაშორისო ეკონომიკა: თეორია და პოლიტიკა“, მეათე გამო-
ცემა (თბილისი, 2018, 753 გვ.). ის მსოფლიოს წამყვანი უნივერსიტეტების მსგავსად 
ქართველ სტუდენტებსაც აძლევს თანამედროვე სტანდარტების სახელმძღვანელოთი 
ცოდნის შეძენის შესაძლებლობას. განსაკუთრებით ხაზგასასმელია ის გარემოება, 
რომ მთავარი რედაქტორის, მისი კოლეგების მიერ სახელმძღვანელოში რიგი ტერმი-
ნოლოგიური საკითხი ახლებურად და ორიგინალურად არის დასმული, რაც სახელმ-
ძღვანელოს განსაკუთრებულ ხიბლს სძენს. 

სახელმძღვანელოს თან ერთვის გზამკვლევი, რომელშიც მოცემულია თითოეულ 
თემასთან დაკავშირული საკითხის თეორიული და პრაქტიკული ხასიათის კითხვები, 
სიტუაციის ანალიზი.

მთლიანობაში, სახელმძღვანელო დაწერილია მსოფლიოს თანამედროვე გლობა-
ლიზაციის მრავალწახნაგოვან სოციალურ-ეკონომიკურ და ინოვაციურ-ტექნოლოგი-
ურ მოვლენათა რაც შეიძლება სრულიად გათვალისწინებით. შესაბამისად, მისი ქა-
რთულენოვანი თარგმანის გამოცემა უდავოდ მოსაწონი და მისასალმებელია. 


