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როინ მეტრეველი

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის 
ვიცე-პრეზიდენტი, აკადემიკოსი

ას ორ მო ცი წე ლი შეს რულ და ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის და ბა დე ბი დან (1876-
1940წწ.). ამ მან ძი ლი დან ნათ ლად ჩანს ის მძი მე და რთუ ლი გზა, თა ვა უ ღე-
ბე ლი შრო მი სა და წარ მა ტე ბის გზა, მრა ვალ პრობ ლე მას თან ერ თად რომ 
გა ი ა რა მეც ნი ერ მა. სრუ ლი ად უნი კა ლუ რი მოვ ლე ნაა ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლი სა ქარ-
თვე ლოს სა ზო გა დო ებ რი ვი ცხოვ რე ბის ის ტო რი ა ში. XIX სა უ კუ ნის მი წუ რუ ლი სა 
და XX სა უ კუ ნის და საწყ ი სის სა ქარ თვე ლოს ცხოვ რე ბა ში გა მოჩ ნდა პი როვ ნე-
ბა, რო მელ მაც თა ვი სი დი დი და ღი და ას ვა ჟამ თას ვლას; ადა მი ა ნი, რო მელ მაც 
ჭეშ მა რი ტი მა მუ ლიშ ვი ლო ბის მი სა ბა ძი მა გა ლი თი უჩ ვე ნა თა ნა მედ რო ვე ებს, მა-
გა ლი თი ღრმა მეც ნი ე რუ ლი კვლე ვი სა, სამ შობ ლოს უსაზღ ვრო სიყ ვა რუ ლი სა, 
მოძ მე თა პა ტი ვის ცე მი სა.

ქარ თველი ერის ის ტო რი ა, სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კუ რი ის ტო რი ა, ქარ-
თუ ლი სა მარ თლის ის ტო რი ა, ქარ თუ ლი პა ლე ოგ რა ფი ა, ის ტო რი უ ლი გე ოგ რა-
ფი ის, მეტ რო ლო გი ის, ნუ მიზ მა ტი კის, მუ სი კის ის ტო რი ის, სამ შე ნებ ლო საქ მის და 
სა ერ თოდ მა ტე რი ა ლუ რი კულ ტუ რის ის ტო რი ის სა კითხ ე ბი – ეს პრობ ლე მე ბი 
დიდ მა მეც ნი ერ მა ცოდ ნის გარ კვე ულ ჩარ ჩო ში მო აქ ცი ა.

მო ქა ლა ქე და მეც ნი ე რი, რომ ლის დი დი მცდე ლო ბის შე დე გია სა ქარ თვე-
ლო ში უპირ ვე ლე სი გა ნათ ლე ბის კე რის – უნი ვერ სი ტე ტის და არ სე ბა და სა ქარ-
თვე ლოს ის ტო რი ის კვლე ვის, ქარ თუ ლი ის ტო რი ოგ რა ფი ის სრუ ლი ად ახა ლი 
ეტა პის დაწყ ე ბა. ეს იყო ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლი, პი როვ ნე ბა, რო მე ლიც xx სა უ კუ ნის 
და საწყ ი სი დან ვე თავ და უ ზო გა ვი მეც ნი ე რუ ლი შრო მი თა და სა ზო გა დო ებ რი ვი 
საქ მი ა ნო ბით მტკი ცე ბურ ჯად შე ე გე ბა ილია ჭავ ჭა ვა ძის მი ერ დაწყ ე ბულ საქ მეს 
ერის კულ ტუ რუ ლი ცხოვ რე ბის წინ სვლის თვის.

XX სა უ კუ ნის და საწყ ის ში ილი ას მძი მე ტვირ თმა ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის 
მხრებ ზე გა და ი ნაც ვლა.

ekonomika da biznesi, 2016, 2,  gv. 9-13

ECONOMICS  AND  BUSINESS, 2016, 2,  pp. 9-13
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XX სა უ კუ ნის და საწყ ის ში მთე ლი სიგ რძე- სი გა ნით დად გა უნი ვერ სი ტე ტის 
და არ სე ბის სა კითხ ი. ამ საქ მის თა ო სა ნი ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლი იყო. მან პრაქ ტი კუ-
ლად შე ი მუ შა ვა ეროვ ნუ ლი უნი ვერ სი ტე ტის და არ სე ბის გეგ მა. 1914 წელს მე-
ფის მთავ რო ბამ გა მოს ცა კა ნო ნი რუ სე თის იმ პე რი ა ში არა რუ სულ ენა ზე კერ ძო 
ხა სი ა თის უმაღ ლე სი სას წავ ლებ ლე ბის და არ სე ბის თა ო ბა ზე. ამან ხელ -ფე ხი გა-
უხ სნა ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლი სა და მი სი თა ნა მო აზ რე ე ბის საქ მი ა ნო ბას უნი ვერ სი ტე-
ტის და არ სე ბი სათ ვის.

ფარ თო მუ შა ო ბა გა ი შა ლა ქუ თა ის შიც. ქარ თვე ლი სა ზო გა დო ე ბა კმა ყო-
ფი ლე ბით შეხ ვდა უნი ვერ სი ტე ტის და არ სე ბის მცდე ლო ბას. გარ და მო რა ლუ-
რი სა, მა ტე რი ა ლუ რა დაც უჭერ დნენ მხარს ამ იდე ის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად. 
გარ და ქარ თვე ლე ბი სა, სხვა ერის წარ მო მად გენ ლე ბიც აცხ ა დებ დნენ თა ვის 
მხარ და ჭე რას. ქარ თუ ლი უნი ვერ სი ტე ტი სათ ვის პრო ფე სო რე ბის შერ ჩე ვა და 
მოწ ვე ვა მი ენ დო ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვილს, პეტ რე მე ლი ქიშ ვილ სა და ან დრია რაზ-
მა ძეს. უნი ვერ სი ტე ტის პრო ფე სორ თა კო ლე გი ის პირ ვე ლი სხდო მა 1918 წლის 
13 იან ვარს შედ გა. აირ ჩი ეს უნი ვერ სი ტე ტის გამ გე ო ბა და ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვილს 
მი მარ თეს თხოვ ნით, თავს ედო უნი ვერ სი ტე ტის რექ ტო რო ბა. ამ წი ნა და დე ბა ზე 
ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვილ მა კა ტე გო რი უ ლი უა რი გა ნაცხ ა და და თა ვის მხრივ სხდო მას 
მო უ წო და, რექ ტო რად პეტ რე მე ლი ქიშ ვი ლი აერ ჩი ათ, თა ნაც ასა ბუ თებ და, რომ 
იგი `დი დად ცნო ბი ლი მეც ნი ე რი ა, რო გორც რუ სეთ ში, ისე საზღ ვარ გა რეთ და 
მი სი არ ჩე ვა დიდ პრეს ტიჟს შე უქ მნის ჩვენს უნი ვერ სი ტეტ სო~. პრო ფე სორ თა 
კო ლე გი ამ მი ი ღი ეს წი ნა და დე ბა. სიბ რძნის მეტყ ვე ლე ბის ფა კულ ტე ტის დე კა ნად 
ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლი აირ ჩი ეს.

ქარ თუ ლი უნი ვერ სი ტე ტი1918 წლის 26 იან ვარს, და ვით აღ მა შე ნებ ლის 
მოხ სე ნი ე ბის დღეს გა იხ სნა. პირ ვე ლი ლექ ცია ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვილ მა წა ი კითხა 
თე მა ზე: `ა და მი ა ნის პი როვ ნე ბა და მი სი მნიშ ვნე ლო ბა ძველ ქარ თულ სა ის ტო-
რი ო- სა ფი ლო სო ფიო მწერ ლო ბა ში~.

1919 წლის 24 დე კემ ბერს ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლი არ ჩე ულ იქ ნა უნი ვერ სი ტე-
ტის რექ ტო რად. ამ თა ნამ დე ბო ბა ზე იგი 1926 წლის 24 იან ვრამ დე მუ შა ობ და. ეს 
პე რი ო დი ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვილ მა უნი ვერ სი ტე ტის შემ დგომ კე თილ დღე ო ბას მო ახ-
მა რა. ახა ლი ხე ლი სუფ ლე ბი სათ ვის, საბ ჭო თა წყო ბი სათ ვის უნი ვერ სი ტე ტი თა-
ვი სი ავ ტო ნო მი ით და თვით ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლი მი უ ღე ბე ლი შე იქ ნა. 1925 წელს 
მთავ რო ბამ იე რი ში მი ი ტა ნა უნი ვერ სი ტე ტის ავ ტო ნო მი ა ზე. დი დი მეც ნი ე რი შე-
ებ რძო ლა ამ გვარ ქმე დე ბას და ძვი რა დაც და უჯ და. პრაქ ტი კუ ლად გა უქ მდა უნი-
ვარ სი ტე ტის ავ ტო ნო მი ა. 1926 წლი დან რექ ტო რებს აღარ ირ ჩევ დნენ, არა მედ 
ზემ დგო მი ორ გა ნო ე ბი ნიშ ნავ დნენ. ასე გაგ რძელ და 1992 წლამ დე, ვიდ რე არ 
აღ დგა უნი ვერ სი ტე ტის ავ ტო ნო მი ა. 1926 წლის ივ ნი სი დან ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლი 
გა და ა ყე ნეს რექ ტო რო ბი დან და პრაქ ტი კუ ლად ჩა მო ა ცი ლეს უნი ვერ სი ტეტს.

მაგ რამ 1936 წელს ვი თა რე ბა კარ დი ნა ლუ რად შე იც ვა ლა. არა მარ ტო 
შეწყ და ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის კრი ტი კა- დევ ნა, არა მედ ცხოვ რე ბის ჩარ ხი მეც ნი ე-
რის თვის სა სი კე თოდ შე მობ რუნ და. დღეს ჩვენს ის ტო რი ოგ რა ფი ა ში არის მცდე-
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ლო ბა, და არც თუ უსა ფუძ ვლო, იმის მტკი ცე ბი სა, რომ დი დი მეც ნი ე რი სად-
მი ყუ რადღ ე ბა ცნო ბილ მა ქარ თველ მა ის ტო რი კოს მა, სა კავ ში რო ჟურ ნა ლის 
«Вестник древней истории~-ის დამ ფუძ ნე ბელ მა და მის მა პირ ველ მა რე დაქ-
ტორ მა ალექ სან დრე სვა ნი ძემ გა მო ი ჩი ნა. სწო რედ მი სი ინ ფორ მა ცი ით შექ მნი-
ლი ვი თა რე ბის შე სა ხებ და სა თა ნა დო რე კო მენ და ცი ით იო სებ სტა ლინ თან (ი გი 
სტა ლი ნის ცო ლის ძმა იყო) ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლი მთე ლი სის რუ ლით და უბ რუნ-
და ჩვე ულ სა მეც ნი ე რო და სა ზო გა დო ებ რივ ცხოვ რე ბას. მა ლე და ი ნიშ ნა ენის, 
ის ტო რი ი სა და მა ტე რი ა ლუ რი კულტურის ინ სტი ტუ ტის (ე ნიმ კი-ს) სწავ ლულ 
კონ სულ ტან ტად, არ ჩე ულ იქ ნა სა ქარ თვე ლოს უმაღ ლე სი საბ ჭოს დე პუ ტა ტად, 
უმაღ ლე სი საბ ჭოს პრე ზი დი უ მის წევ რად, საბ ჭო თა კავ ში რის მე ცი ე რე ბა თა აკა-
დე მი ის აკა დე მი კო სად, გა ნა გებ და სა ქარ თვე ლოს მუ ზე უ მის ის ტო რი ის გან ყო ფი-
ლე ბას, უშუ ა ლოდ ხელ მძღვა ნე ლობ და „ვეფ ხიტყ ა ოს ნის~ 750 წლის თა ვი სად მი 
მიძღ ვნი ლი გა მო ფე ნის მოწყ ო ბას, და ჯილ დოვ და შრო მის წი თე ლი დრო შის 
ორ დე ნით.

ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვილს მჭიდ რო ურ თი ერ თო ბა ჰქონ და წე რა- კითხ ვის გა მავ-
რცე ლე ბელ სა ზო გა დო ე ბას თან, ივა ნე სი ა მოვ ნე ბით გა მო ეხ მა უ რა სა ზო გა დო ე-
ბის სა გა მომ ცემ ლო რე დაქ ცი ის წი ნა და დე ბას სა ხელ მძღვა ნე ლო ე ბის შედ გე ნი სა 
და მა თი გა მო ცე მის თა ო ბა ზე: ორი სა ხელ მძღვა ნე ლო ენათ მეც ნი ე რე ბა ში, ერ თი 
ზო გა დი ენათ მეც ნი ე რე ბის, მე ო რე – ქარ თუ ლი ენათ მეც ნი ე რე ბი სა. ავ ტო რე ბად 
რე კო მენ და ცი ას უწევ და იო სებ ყიფ ში ძე სა და აკა კი შა ნი ძეს. ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლი 
მი იჩ ნევ და, რომ სა ჭი რო იყო ძვე ლი აღ მო სავ ლე თის ის ტო რი ის შექ მნა. ამ წიგ-
ნის სა სურ ველ ავ ტო რად ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლი მი ხე ილ წე რე თელს ასა ხე ლებ და: 
ასე ვე სა ჭი როდ მი აჩ ნდა გზამ კვლე ვის ტი პის საც ნო ბა რო ლი ტე რა ტუ რის გა მო-
ცე მა.

ქარ თუ ლი სა ის ტო რიო მეც ნი ე რე ბის გან ვი თა რე ბა ში მნიშ ვნე ლო ვა ნი რო-
ლი შე ას რუ ლა სა ის ტო რიო და სა ეთ ნოგ რა ფიო სა ზო გა დო ე ბამ, რო მე ლიც 1907 
წელს შე იქ მნა ექ ვთი მე თა ყა იშ ვი ლის ხელ მძღვა ნე ლო ბით. ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლი 
აქ ტი უ რად ჩა ე ბა სა ზო გა დო ე ბის მუ შა ო ბა ში. იგი 1921 წლი დან, ექ ვთი მე თა ყა-
იშ ვი ლის ემიგ რა ცი ა ში წას ვლის შემ დეგ, სა თა ვე ში ჩა უდ გა ამ სა ზო გა დო ე ბას და 
ათი წლის მან ძილ ზე ხელ მძღვა ნე ლობ და მას. ჭეშ მა რი ტად არ სე ბი თი ხა სი ა თის 
იყო ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის მო საზ რე ბე ბი კონ სერ ვა ტო რი ის მოწყ ო ბის შე სა ხებ . 
მეც ნი ერ მა თა ვი სი დი დი მზრუნ ვე ლო ბა ქარ თუ ლი მუ სი კა ლუ რი გა ნათ ლე ბი-
სად მი პრაქ ტი კუ ლი წი ნა და დე ბე ბით გა მო ხა ტა, რო მელ თაც არ სე ბი თი რო ლი 
შე ას რუ ლეს კონ სერ ვა ტო რი ის შემ დგომ საქ მი ა ნო ბა ში.

ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლი აქ ტი უ რად მო ნა წი ლე ობ და `ქარ თუ ლი ენ ციკ ლო პე-
დი ის~ შექ მნა ში გა სუ ლი სა უ კუ ნის 30-ი ან წლებ ში. სამ წუ ხა როდ, ენ ციკ ლო პე-
დია მა შინ ვერ გა მო ი ცა. შე მორ ჩე ნი ლი სა არ ქი ვო მა სა ლა ნათ ლად გვიჩ ვე ნებს 
ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის როლს ენ ციკ ლო პე დი ის გა მო ცე მის საქ მე ში. ივა ნე ჯა ვა-
ხიშ ვი ლი გა სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღ ე ბით ეკი დე ბო და სა მუ ზე უ მო საქ მი ა ნო ბას. 
მეც ნი ე რის და სა ბუ თე ბუ ლი მოთხ ოვ ნით მუ ზე უმ ში შე იქ მნა ის ტო რი ის გან ყო ფი-
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ლე ბა, რო მელ საც სი ცოცხ ლის ბო ლომ დე ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლი გა ნა გებ და. `ვეფ-
ხის ტყა ოს ნის~ 750 წლის თა ვი სად მი მიძღ ვნი ლი გა მო ფე ნა ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის 
უშუ ა ლო მო ნა წი ლე ო ბი თა და ხელ მძღვა ნე ლო ბით მო ეწყ ო. ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლი 
უდი დეს ყუ რადღ ე ბას აქ ცევ და ქარ თვე ლი ხალ ხის კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო-
ბის დაც ვა- შეს წავ ლის სა კითხს. აკა დე მი კო სი გი ორ გი ჩუ ბი ნაშ ვი ლი სა გან გე ბოდ 
აღ ნიშ ნავ და, რომ `ქარ თუ ლი ხე ლოვ ნე ბის სა კითხ ე ბიც, ქარ თუ ლი ხე ლოვ ნე ბის 
წარ სუ ლის შეს წავ ლაც და მი სი მო მა ვა ლი ბე დი ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლი სათ ვის ისე ვე 
ძვირ ფას ნი და ახ ლო ნი იყ ვნენ, რო გორც ქარ თუ ლი კულ ტუ რის სხვა სა კითხ ე-
ბიც~. ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლი გან სა კუთ რე ბუ ლ ყუ რადღ ე ბას აქ ცევ და ძვე ლი სა ქარ-
თვე ლო სათ ვის მე ტად მნიშ ვნე ლო ვან მხატ ვრულ შე მოქ მე დე ბას (პლას ტი კუ რი 
ხე ლოვ ნე ბის დარ გებს – არ ქი ტექ ტუ რას, სკულ პტუ რას, ოქ რომ ჭედ ლო ბას და 
სხვ.) და მას ქარ თვე ლი ხალ ხის მა ღა ლი კულ ტუ რის, და მო უ კი დებ ლო ბი სა და 
ძლი ე რე ბის მაჩ ვე ნებ ლად აღი ა რებ და. 1914 წლი სათ ვის მეც ნი ერს მზად ჰქო-
ნია „ქარ თუ ლი ხე ლოვ ნე ბის ის ტო რი ა~, რომ ლის ერ თი ნა წი ლი და ი ბეჭ და სა-
თა უ რით: `Термины исскусств и главнейшие сведения о памятниках искусства и 
материальной культури в древнегрузинской литературе~. გან სა კუთ რე ბუ ლად უნ და 
აღი ნიშ ნოს ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის ღვაწ ლი ქარ თუ ლი კულ ტუ რის ძეგ ლე ბის დაც-
ვის საქ მე ში. მო ნუ მენ ტურ მხატ ვრო ბას თან ერ თად ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლი უდი დეს 
ყუ რადღ ე ბას აქ ცევ და ქარ თუ ლი ხუ როთ მოძღ ვრე ბის ძეგ ლებს და თა ვად იღებ-
და მნიშ ვე ლო ვან ზო მებს ხუ როთ მოძღ ვრე ბის დაც ვა- შე ნახ ვის უზ რუნ ველ ყო ფი-
სათ ვის. 1946 წელს, მეც ნი ე რის გარ დაც ვა ლე ბის შემ დგომ, გა მო ი ცა მი სი მე ტად 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი გა მოკ ვლე ვა `მა სა ლე ბი ქარ თვე ლი ერის მა ტე რი ა ლუ რი კულ-
ტუ რის ის ტო რი ი სათ ვის (მშე ნებ ლო ბის ხე ლოვ ნე ბა ძველ სა ქარ თვე ლო ში)~. 
ესაა ფუნ და მენ ტუ რი გა მოკ ვლე ვა საცხ ოვ რე ბელ ნა გე ბო ბა თა სა ხე ე ბი სა, მა თი 
სა ხელ წო დე ბე ბის, წარ მო შო ბი სა და გან ვი თა რე ბი სა. ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის გი გან-
ტუ რი შრო მის ნა ყო ფია ... ქარ თვე ლი ერის ის ტო რი ა, სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო-
მი კუ რი ის ტო რი ა, ქარ თუ ლი სა მარ თლის ის ტო რი ა, ის ტო რი უ ლი გე ოგ რა ფი ა, 
მეტ რო ლო გი ის, ნუ მიზ მა ტი კის, მუ სი კის ის ტო რი ის, წყა როთ მცოდ ნე ო ბის, სომ-
ხუ რი სა ის ტო რიო მწერ ლო ბის, სამ შე ნებ ლო საქ მი სა და სა ერ თოდ მა ტე რი ა ლუ-
რი კულ ტუ რის ის ტო რი ის სა კითხ ე ბი – აი, არას რუ ლი ნუს ხა იმ პრობ ლე მე ბი სა, 
რომ ლე ბიც დიდ მა მეც ნი ერ მა ცოდ ნის ჩარ ჩო ში მო აქ ცია და მის ცა სა ზო გა დო-
ე ბას.

გა ნუყ რე ლა დაა ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხელ თან და კავ ში რე ბუ ლი ქარ თუ-
ლი მუ სი კის ის ტო რი ის შეს წავ ლა- გან ვი თა რე ბა. ფა სე უ ლია ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის 
დას კვნა, რომ მრა ვალ ხმი ა ნო ბა ქარ თუ ლი მუ სი კის ში ნა გა ნი გან ვი თა რე ბის ნა-
ყო ფი ა.

ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვილს ახ ლო ურ თი ერ თო ბა ჰქონ და კულ ტუ რის მოღ ვა წე ებ-
თან: ზა ქა რია ფა ლი აშ ვილ თან და და ვით კა კა ბა ძეს თან. გა მორ ჩე უ ლი იყო მი სი 
ურ თი ერ თო ბა ნი კო მარ თან. მე ტად მნიშ ნე ლო ვა ნი იყო ნი კო მა რი სა და ივა ნე 
ჯა ვა ხიშ ვი ლის ერ თობ ლი ვი მოგ ზა უ რო ბა სი ნას მთა ზე ქარ თუ ლი ხელ ნა წე რე ბის 
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მოკ ვლე ვი სა და და შეს წავ ლის მიზ ნით (1902 წლის აპ რილ -სექ ტემ ბე რი). ნი კო 
მა რი გულ წრფე ლი კმა ყო ფი ლე ბით წერ და – `ჯა ვა ხიშ ვი ლი მუ შა ო ბა ში ძა ლი ან 
ბე ჯი თი და ამ ტა ნი აღ მოჩ ნდა ო~. 

ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლი დი დად აფა სებ და და ხელს უწყ ობ და თა ვი სი მო წა ფე-
ე ბის – თა მარ ლო მო უ რის, სი მონ ჯა ნა ში ას, სი მონ ყა უხ ჩიშ ვი ლის, ნი კო ბერ ძე-
ნიშ ვი ლი სა და სხვა თა საქ მი ა ნო ბას.

დი დი მეც ნი ე რი ცხოვ რე ბა ში სრუ ლი ად უპ რე ტენ ზიო იყო და გან სა კუთ რე-
ბუ ლი თავ მდაბ ლო ბით გა მო ირ ჩე ო და.

1940 წლის 18 ნო ემ ბერს ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის მოხ სე ნე ბის მო სას მე ნად 
ქარ თულ მა სა მეც ნი ე რო სა ზო გა დო ე ბამ მო ი ყა რა თა ვი. პრობ ლე მა მნიშ ვნე ლო-
ვა ნი იყო: `ფი ლო ლო გი უ რი მეც ნი ე რე ბის მიზ ნე ბი და ქარ თუ ლი ლი ტე რა ტუ რის 
ძეგ ლე ბი~. და ნიშ ნულ დროს ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვილ მა მოხ სე ნე ბა და იწყ ო. რა მ დე-
ნი მე წუთ ში აქ, კა თედ რას თან, მოხ სე ნე ბის კითხ ვი სას შეწყ და დი დი მეც ნი ე რის 
მა ჯის ცე მა – გარ და იც ვა ლა ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლი, გა და იც ვა ლა თა ვი სი მეც ნი ე რუ-
ლი და მო ქა ლა ქე ობ რი ვი მო ვა ლე ო ბის შეს რუ ლე ბის დროს. პა რიზ ში მყოფ მა 
მი ხე ილ წე რე თელ მა ასე თი სიტყ ვე ბი წარ მოთ ქვა გარ დაც ვლი ლი მეც ნი ე რის 
მი მართ: `გა ნის ვე ნე, ძვირ ფა სო და დი დო ივა ნე, სა უ კუ ნოდ იმ ქარ თველ თა შო-
რის, რომ ლე ბიც შენ სა ვით არი ან შემ კულ ნი ღვაწ ლი სა და წა მე ბის გვირ გვი ნით. 
შე ნი ად გი ლი დიდ ილი ას თან არის, რო მელ მაც შენ ზედ ად რე მი ი ღო ჯილ დოდ 
დი დი ღვაწ ლის იგი ვე გვირ გვი ნი~.

დღეს ხმა მაღ ლა შე იძ ლე ბა ვთქვათ, რომ დიდ მა მეც ნი ერ მა, მა მუ ლიშ-
ვილ მა და სა ზო გა დო მოღ ვა წემ – ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვილ მა `ა ღას რუ ლა თვი სი ვა-
ლი~.
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გლობალური ფინანსურ-ეკონომიკური კრიზისი და 

ეკონომიკური თეორიის `პროგნოსტიკული დისფუნქცია~: 

მითი თუ რეალობა?

ელგუჯა მექვაბიშვილი

ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი,
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თსუ-ის პროფესორი

emekvabe@yahoo.com

სტა ტი ა ში გან ხი ლუ ლია გლო ბა ლი ზა ცი ის ეპო ქა ში ფი ნან სურ -ეკო-
ნო მი კუ რი კრი ზი სე ბის პროგ ნო ზი რე ბის თე ო რი ულ -მე თო დო ლო გი უ-
რი ას პექ ტე ბი. გად მო ცე მუ ლია ორი ურ თი ერ თსა პი რის პი რო მო საზ რე ბა 
აღნიშ ნულ პრობ ლე მას თან და კავ ში რე ბით. პირ ვე ლის თა ნახ მად, ფი ნან-
სურ -ე კო ნო მი კუ რი კრი ზი სე ბის პროგ ნო ზი რე ბა და პრე ვენ ცია ეკო ნო მი-
კუ რი თე ო რი ის ფუნ ქცი ა ა, რომ ლის შეს რუ ლე ბა მან ვერ მო ა ხერ ხა, რის 
გა მოც მარ თე ბუ ლია მსჯე ლო ბა ეკო ნო მი კუ რი თე ო რი ის ̀ პროგ ნოს ტი კურ 
დის ფუნ ქცი ა ზე~. ეკო ნო მის ტთა მე ო რე ჯგუ ფის აზ რით, კრი ზი სე ბის პროგ-
ნო ზი რე ბა არ წარ მო ად გენს ეკო ნო მი კუ რი თე ო რი ის ამო ცა ნას და, შე-
სა ბა მი სად, მის `პროგ ნოს ტი კურ დის ფუნ ქცი ა ზე~ მსჯე ლო ბა სა ფუძ ველს 
მოკ ლე ბუ ლი ა. მო მავ ლის შე სა ხებ ზუს ტი ცოდ ნის მი ღე ბის შე უძ ლებ ლო-
ბის ზო გად ფი ლო სო ფი უ რი პრინ ცი პი დან გა მომ დი ნა რე, სტა ტი ა ში და სა-
ბუ თე ბუ ლია ფი ნან სურ -ე კო ნო მი კუ რი კრი ზი სე ბის ზუს ტი (`წერ ტი ლო ვა-
ნი~) პროგ ნო ზი რე ბის შე უძ ლებ ლო ბა. ამას თა ნა ვე, ე.წ. `კა ლიბ რი რე ბის~ 
სა ფუძ ველ ზე გა მო ყო ფი ლია `პროგ ნო ზი რე ბის დე რეფ ნე ბი~, რო მელ შიც 
ფი ნან სურ -ე კო ნო მი კუ რი კრი ზი სე ბის წარ მოქ მნის ყვე ლა ზე მა ღა ლი ალ-
ბა თო ბა არ სე ბობს.

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: გლო ბა ლუ რი ფი ნან სურ -ე კო ნო მი კუ რი კრი ზი სი; 
ეკო ნო მი კუ რი მეც ნი ე რე ბის პროგ ნოს ტი კუ რი დის ფუნ ქცი ა; რეპ რე ზენ ტა-
ტი უ ლი აგენ ტი; ეკო ნო მი კუ რი სის ტე მის სა ერ თო წო ნას წო რო ბა; წერ ტი-
ლო ვა ნი პროგ ნო ზი რე ბა; პროგ ნო ზი რე ბის დე რეფ ნე ბი; კა ლიბ რი რე ბა. 
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ფი ნან სურ დე კო ნო მი კუ რი კრი ზი სე ბის პროგ ნო ზი რე ბის 
ევ რის ტი კუ ლი პო ტენ ცი ა ლი

გლო ბა ლი ზა ცი ის ეპო ქა ში მომ რავ ლე ბუ ლი ფი ნან სურ -ე კო ნო მი კუ რი 
კრი ზი სე ბის ფონ ზე, სულ უფ რო მეტ აქ ტუ ა ლუ რო ბას იძენს მა თი მი ზე ზე ბის, გან-
ვი თა რე ბის ში ნა გა ნი ლო გი კის, მო სა ლოდ ნე ლი სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი შე-
დე გე ბის, ფი ნან სურ -ე კო ნო მი კუ რი კრი ზი სე ბის პროგ ნო ზი რე ბი სა და პრე ვენ ცი ის 
შე საძ ლებ ლო ბის, პოს ტკრი ზი სუ ლი ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის მი მარ თუ ლე-
ბის და სხვ. სა კითხ ე ბი. ამ ფარ თო სპექ ტრი დან ჩვენ ძი რი თა დად კრი ზი სე ბის 
პროგ ნო ზი რე ბის ანა ლიზ ზე შევ ჩერ დე ბით, რო მე ლიც ამ ჟა მად ეკო ნო მის ტთა 
შო რის ყვე ლა ზე მწვა ვე დის კუ სი ის სა გა ნი ა. არ სე ბუ ლი მო საზ რე ბე ბი დან რამ-
დე ნი მე მი მარ თუ ლე ბის გა მო ყო ფაა შე საძ ლე ბე ლი. მეც ნი ერ თა ერ თი ჯგუ ფის 
აზ რით, ეკო ნო მი კუ რი და ფი ნან სუ რი კრი ზი სე ბის პროგ ნო ზი რე ბა ეკო ნო მი კუ რი 
მეც ნი ე რე ბის, პირ ველ რიგ ში, ეკო ნო მი კუ რი თე ო რი ის და მაკ რო ე კო ნო მი კის 
პირ და პი რი მო ვა ლე ო ბა ა, რო მელ საც მათ თა ვი ვერ გა არ თვეს, რაც ეკო ნო მი-
კუ რი მეც ნი ე რე ბის კრი ზის ზეც მეტყ ვე ლებს. ცნო ბი ლი პო ლო ნე ლი ეკო ნო მის ტი 
გჟ. კო ლოდ კო წერს: `ე კო ნო მი კურ მა თე ო რი ამ ვერ მო ა ხერ ხა გლო ბა ლუ რი 
კრი ზი სის ში ნა გა ნი მი ზე ზე ბის შეს წავ ლა და მი სი პროგ ნო ზი რე ბა~ {1, გვ. 61}. 
მსგავ სი მო საზ რე ბაა ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი გერ მა ნე ლი ეკო ნო მის ტე ბის ა. კირ მა ნის, 
დ. კო ლან დე რის, გ. ფე მე რის და სხვა თა კო ლექ ტი ურ სტა ტი ა ში – `ფი ნან სუ რი 
კრი ზი სი და თა ნა მედ რო ვე ეკო ნო მი კუ რი მეც ნი ე რე ბის ჩა ვარ დნე ბი~, რო მელ-
ში აც აღ ნიშ ნუ ლი ა, რომ ეკო ნო მი კუ რი მეც ნი ე რე ბის წი ნა შე დგას სა მი ამო ცა ნა: 
ეკო ნო მი კუ რი მოვ ლე ნე ბი სა და პრო ცე სე ბის შეს წავ ლა, გან ზო გა დე ბა და პროგ-
ნო ზი რე ბა. თუ კი ის თავს ვერ არ თმევს რო მე ლი მე მათ განს, ეს ნიშ ნავს, რომ 
ვერ ას რუ ლებს თა ვის მო ვა ლე ო ბას {2, გვ. 78}. მსგავს მო საზ რე ბას გა მოთ ქვამს 
ეკო ნო მი კის დარ გში ნო ბე ლის პრე მი ის ლა უ რე ა ტი, ჰარ ვარ დის უნი ვერ სი ტე ტის 
პრო ფე სო რი ა. სე ნი: `გი გან ტუ რი კრი ზი სის წი ნას წარ მეტყ ვე ლე ბა და `ცუ დად 
და კემ სი ლი~ ეკო ნო მი კუ რი სამ ყა როს ახ სნა ეკო ნო მი კუ რი მეც ნი ე რე ბის წარ მო-
მად გენ ლებ მა ვერ მო ა ხერ ხეს~. {3, გვ 17}. ეკო ნო მი კის დარ გში კი დევ ერ თი 
ნო ბე ლი ან ტი, აშშ ეკო ნო მის ტთა ასო ცი ა ცი ის პრე ზი დენ ტი, პრო ფე სო რი რ. ში-
ლე რი ვრცელ ბლოგ -პოსტს უძღ ვნის ეკო ნო მის ტე ბის მი ერ გლო ბა ლუ რი ფი-
ნან სუ რი კრი ზი სის პროგ ნო ზი რე ბის პრობ ლე მას და წერს: `2007-2008 წლე ბის 
გლო ბა ლუ რი ფი ნან სუ რი კრი ზი სი სა და ღრმა რე ცე სი ის შემ დეგ ეკო ნო მი კუ რი 
პრო ფე სი ის კრი ტი კა გაძ ლი ერ და... სულ უფ რო ხში რად გა ის მის კითხ ვა – თუ კი 
ეკო ნო მის ტებ მა ვერ შეძ ლეს ადა მი ან თა კე თილ დღე ო ბა ზე დი დი ზე გავ ლე ნის 
მქო ნე ასე თი მოვ ლე ნის წი ნას წა რი გან ჭვრე ტა, მა შინ რა სარ გე ბე ლია მათ გან?~ 
{4}. ში ლე რი იმა საც დას ძენს, რომ მსგავ სი რამ პირ ვე ლად არ მომ ხდა რა. პი-
რი ქით ̀ ყო ველ თვის, რო ცა გა სულ სა უ კუ ნე ში კრი ზი სი მწიფ დე ბო და, ეკო ნო მის-
ტებს შო რის ფარ თო კონ სე სუ სი სუ ფევ და, რომ არა ვი თა რი კრი ზი სი არ იქ ნე ბა~. 
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პროფ. ჯ. სტიგ ლი ცი ხში რად მცჯე ლობს კრი ზის ში მყოფ მაკ რო ე კო ნო მი კურ 
თე ო რი ა ზე.

ზე მოთ მოყ ვა ნი ლი მსჯე ლო ბი დან გა მომ დი ნა რე, კეთ დე ბა ორი დას კვნა: 
ა) `ფი ნან სურ კრი ზის თან ერ თად ჩვენ ვხე დავთ ეკო ნო მი კუ რი თე ო რი ის სის-
ტე მურ კრი ზისს~ {2, გვ 10}, ბ) ~თუ თე ო რი ას სა ყო ველ თა ო ბა ზე გა აჩ ნია პრე-
ტენ ზი ა, მაგ რამ ამა ვე დროს ვერ წყვეტს კრი ტი კუ ლად მნიშ ნე ლო ვან ამო ცა ნას 
(კრი ზი სე ბის პროგ ნო ზი რე ბა კი ზუს ტად ამ კა ტე გო რი ას გა ნე კუთ ვნე ბა – ე.მ.), მას 
`ე მუქ რე ბა~ ან პა რა დიგ მის გა და ხედ ვა, ან მწვა ვე კონ კუ რენ ცია ალ ტერ ნა ტი უ ლი 
სა მეც ნი ე რო- კვლე ვი თი პროგ რა მის მხრი დან {5, გვ. 9}.

ბო ლო ოთხი ათე უ ლი წლის გან მავ ლო ბა ში ეკო ნო მი კუ რი მეც ნი ე რე ბა 
უკ ვე მე ო რედ აღ მოჩ ნდა ასეთ რთულ მდგო მა რე ო ბა ში: პირ ვე ლად 1970-ი ა ნი 
წლე ბის და სა ყის ში, რო დე საც ეკო ნო მის ტებს შო რის ჩა მო ყა ლიბ და მო საზ რე ბა 
ეკო ნო მი კუ რი მეც ნი ე რე ბის, კერ ძოდ, მაკ რო ე კო ნო მი კის კრი ზი სის შე სა ხებ {6, 
გვ. 873}. ამ სი ტუ ა ცი ას წინ უძღ ო და საკ მა ოდ ხაგ რძლი ვი, თით ქმის 40-წლი ა-
ნი პე რი ო დი, რო მელ საც `მაკ რო ე კო ნო მი კის ოქ როს ხა ნად~ მო იხ სე ნი ე ბენ. იგი 
და კავ ში რე ბუ ლი იყო კე ინ ზის თე ო რი ის მა თე მა ტი კურ ინ ტერ პრე ტა ცი ას თან, ანუ 
`დი დი მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი მო დე ლე ბის გან ვი თა რე ბას თან~ {6. გვ 859}, რო-
მელ შიც იგუ ლის ხმე ბა ჯ. ჰიქ სი სა და ა. ჰან სე ნის IS-LM მო დე ლე ბი (1940-ი ა-
ნი წლე ბის და საწყ ი სი), რ. ჰა რო დის (1939), ე. დო მა რის (1946), რ. სო ლო უს 
(1956) ეკო ნო მი კუ რი ზრდის მო დე ლე ბი. 1970-ი ა ნი და 1980-ი ა ნი წლე ბის მწვა-
ვე ეკო ნო მი კურ მა კრი ზი სებ მა დი დი დარ ტყმა მი ა ყე ნა კე ინ ზი ა ნურ მო დე ლებს 
და მას თან ერ თად მთლი ა ნად მაკ რო ე კო ნო მი კურ თე ო რი ას, საგ რძნობ ლად 
შე ა სუს ტა მა თი პრეს ტი ჟი.

ეკო ნო მის ტთა მე ო რე ჯგუ ფი სრუ ლი ად გან სხვა ვე ბულ მო საზ რე ბას ან ვი-
თა რებს და მი იჩ ნევს, რომ ეკო ნო მი კუ რი კრი ზი სის პროგ ნო ზი რე ბა პრინ ცი პუ-
ლად შე უძ ლე ბე ლი ა. ასე თი მო საზ რე ბა გა აჩ ნი ა, მა გა ლი თად, ცნო ბილ ამე რი-
კელ მაკ რო ე კო ნო მისტს, ჰარ ვარ დის უნი ვერ სი ტე ტის პრო ფე სორს გრ. მენ ქი უს, 
რო მე ლიც აღ ნიშ ნავს, რომ `ე კო ნო მი კუ რი რყე ვე ბი სუ ლაც არ არის რე გუ ლა-
რუ ლი და შე უძ ლე ბე ლია მა თი თუნ დაც მი ახ ლო ე ბი თი სი ზუს ტით წი ნას წარ მეტყ-
ვე ლე ბა~ {7, გვ. 704}. სხვა ად გი ლას იგი კი დევ ერ თხელ აფიქ სი რებს ამ პო-
ზი ცი ას: `ე კო ნო მი კუ რი პროგ ნო ზი რე ბა უზუს ტო ა... რე ცე სი ე ბი და დეპ რე სი ე ბი 
გა უთ ვა ლის წი ნებ ლად ხდე ბა. ერ თა დერ თი, რაც პო ლი ტი კო სებს შე უძ ლი ათ, 
უკ ვე მომ ხდარ ცვლი ლე ბებ ზე რე ა გი რე ბა ა~ {7, გვ. 757}. გრ. მენ ქი უს ამ მო-
საზ რე ბას ეთან ხმე ბა სხვა ცნო ბი ლი ამე რი კე ლი ეკო ნო მის ტი, რა ცი ო ნა ლუ რი 
მო ლო დი ნის თე ო რი ის ფუ ძემ დე ბე ლი პროფ. რ. ლუ კა სი, რო მე ლიც მი იჩ ნევს, 
რომ `ე კო ნო მი კუ რი მეც ნი ე რე ბა გვე უბ ნე ბა: მსგავ სი მოვ ლე ნის პროგ ნო ზი რე ბა 
შე უძ ლე ბე ლი ა~ {8}. რუ სი ეკო ნო მის ტი ი. ია კო ვე ცი ასე ვე კა ტე გო რი უ ლია ეკო-
ნო მი კუ რი კრი ზი სე ბის პროგ ნო ზი რე ბის სა კითხ თან მი მარ თე ბით და წერს: `კრი-
ზი სე ბის წი ნას წა რი გან ჭვრე ტა შე უძ ლე ბე ლი ა~ {9, გვ. 34}. 

ეკო ნო მი კუ რი კრი ზი სე ბის პროგ ნო ზი რე ბის პრინ ცი პუ ლი შე უძ ლებ ლო-
ბის თე ზი სი დან გა მომ დი ნა რე, კეთ დე ბა ორი დას კვნა: პირ ვე ლი, თა ნა მედ რო ვე 



გლობალური ფინანსურეკონომიკური კრიზისი ...

17

ეკო ნო მი კუ რი თე ო რია მიზ ნად არ ისა ხავს კრი ზი სე ბის პროგ ნო ზი რე ბას, ვი ნა ი-
დან ეს უნა ყო ფო საქ მეა {10, გვ. 146}. მე ო რე, ეკო ნო მის ტთა და და ნა შა უ ლე ბა 
იმა ში, რომ მათ ვერ შეძ ლეს გლო ბა ლუ რი ფი ნან სუ რი კრი ზი სის პროგ ნო ზი რე-
ბა რე ა ლურ სა ფუძ ველს მოკ ლე ბუ ლია1.

მსოფ ლი ო ში აღი ა რე ბუ ლი მეც ნი ე რე ბის მო საზ რე ბა თა მკვეთ რი და პი-
რის პი რე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, ჩვენ საკ მა ოდ რთუ ლად მიგ ვაჩ ნია კრი ზი სე ბის 
პროგ ნო ზი რე ბის პრობ ლე მა ზე სა კუ თა რი პო ზი ცი ის და ფიქ სი რე ბა. თუმ ცა შე ვეც-
დე ბით პა სუ ხე ბი გავ ცეთ შემ დეგ მნიშ ვნე ლო ვან კითხ ვებს: რა თე ო რი ულ -მე თო-
დო ლო გი ურ სა ფუძ ვლებ სა და პრაქ ტი კულ გა რე მო ე ბებს ემ ყა რე ბა ეკო ნო მი კუ-
რი კრი ზი სე ბის პროგ ნო ზი რე ბის პრინ ცი პუ ლად შე უძ ლებ ლო ბის თე ზი სი? არის 
თუ არა რე ა ლუ რად შე საძ ლე ბე ლი კრი ზი სე ბის პროგ ნო ზი რე ბა? თუ კი არის, რა 
სა ხით და რა მას შტა ბით? რა რო ლი აკის რია პროგ ნო ზი რე ბა ში ეკო ნო მეტ რი-
კულ მო დე ლებს? 

ეკო ნო მი კუ რი კრი ზი სე ბის პროგ ნო ზი რე ბის შე უძ ლებ ლო ბის თე ზი სი 
მთლი ა ნად გა მომ დი ნა რე ობს მსოფ ლიო ეკო ნო მი კუ რი აზ რის იმ მე ინ სტრი მუ-
ლი მი მარ თუ ლე ბი დან, რო მე ლიც კრი ზისს ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის შემ-
თხვე ვით მოვ ლე ნად მი იჩ ნევს და, აქე დან გა მომ დი ნა რე, მის კვლე ვას დიდ 
მნიშ ვნე ლო ბას არ ანი ჭებს. ეს პო ზი ცია მკვეთ რა დაა გა მო ხა ტუ ლი ცნო ბილ ამე-
რი კელ მეც ნი ერ პ. კრუგ მან თან. დი დი ბრი ტა ნე თის დე დოფ ლის ელი ზა ბეტ II-ის 
შე კითხ ვა ზე – რა ტომ ვერ შეძ ლო ეკო ნო მი კურ მა მეც ნი ე რე ბამ გლო ბა ლუ რი ფი-
ნან სუ რი კრი ზი სის პორ გნო ზი რე ბა, პ. კრუგ მან მა უპა სუ ხა, რომ ამ მეც ნი ე რე ბა ში 
უკა ნას კნელ პე რი ო დამ დე გა ბა ტო ნე ბუ ლი პო ზი ცი ის თა ნახ მად, პრინ ცი პუ ლად 
გა მო ი რიცხ ე ბო და ასე თი კრი ზი სის წარ მო შო ბის შე საძ ლებ ლო ბა. შე სა ბა მი სად, 
მი სი მი ზე ზე ბის და პროგ ნო ზი რე ბის სხვა დას ხვა ას პექ ტის კვლე ვა უნა ყო ფო საქ-
მი ა ნო ბად იყო მიჩ ნე უ ლი. {12}. უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ ამ გა ბა ტო ნე ბულ პო ზი-
ცი ა ზე დი დი ხნის მან ძილ ზე თა ვად კრუგ მა ნიც იდ გა, რო ცა წერ და, რომ ეკო-
ნო მი კის არას ტა ბი ლუ რო ბა ნორ მა ლუ რი მოვ ლე ნა ა, რის გა მოც მკვლე ვარ თა 
ყუ რადღ ე ბა ამ ჟა მად უნ და ფო კუ სირ დეს ეკო ნო მი კუ რი ზრდის სა კითხ ებ ზე {13, 
გვ. 24}. სხვა ცნო ბი ლი ამე რი კე ლი ეკო ნო მის ტი, ფედ -ის ყო ფი ლი თავ ჯდო მა-
რე, პრო ფე სო რი ბ. ბერ ნან კე თით ქმის იმა ვე დროს აღ ნიშ ნავ და: `თა ნა მედ-

1 აღნიშნული პოზიცია მკვეთრადაა გამოხატული ცნობილი ამერიკელი მეცნიერის, 
ეკონომიკის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატის თ. სარჯენტის მიერ. იგი წერს, 
რომ მსგავსი ბრალდებები ეკონომისტთა მიმართ მეტყველებს ან „მბრალდებელთა 
აშკარა უცოდინარობაზე, ან თანამედროვე მაკროეკონომიკური შესწავლის საგ-
ნის მათი მხრიდან შეგნებულ დამახინჯებაზე“ {11}. მსგავსი „ბრალდებებისაგან“ 
ეკონომისტებს იცავს ჩვენ მიერ ხსენებული რ. შილერიც. იგი წერს „ჩვენ ხომ 
ბრალს არ ვდებთ ექიმებს იმაში, რომ მათ ვერ შეძლეს ჩვენი ავადმყოფობების 
წინასწარი განჭვრეტა და კმაყოფილი ვართ იმით, რომ დახმარება გაგვიწიეს 
ავადმყოფობისას“. ამის მსგავსად, „ეკონომისტთა უმრავლესობას არ შეუძლია 
კრიზისების წინასწარმეტყველება, თუმცა, შეუძლია კრიზისში მყოფი ეკონომიკის 
მკურნალობა“ {4}
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რო ვე თე ო რია და პო ლი ტი კა დღის წეს რი გი დან ხსნის საქ მი ა ნი ციკ ლის პრობ-
ლე მებს~ {14}. პროფ. რ. ლუ კა სის აზ რით, `ე კო ნო მი კუ რი კრი ზი სე ბი, რო გორც 
წარ სუ ლის მოვ ლე ნა, ის ტო რი ას ჩა ბარ და~ {15, გვ. 13}.

ეკო ნო მი კუ რი კრი ზი სე ბის პრობ ლე მი სად მი ასე თი თვალ სა ჩი ნო მეც ნი ე-
რი ეკო ნო მის ტე ბის გა და ჭარ ბე ბუ ლად ოპ ტი მის ტუ რი და მო კი დე ბუ ლე ბა, ჩვე ნი 
აზ რით, ორი გა რე მო ე ბით იყო გან პი რო ბე ბუ ლი – აშ შ-სა და მსოფ ლიო ეკო-
ნო მი კა ში იმ დროს შექ მნი ლი პო ზი ტი უ რი ტენ დენ ცი ე ბით და მე ინ სტრი მუ ლი 
თე ო რი ულ -ე კო ნო მი კუ რი მი მარ თუ ლე ბის ში ნა არ სით. 1990-ი ა ნი წლე ბი დან 
დაწყ ე ბუ ლი 2000-ი ა ნი წლე ბის და საწყ ი სამ დე პე რი ო დი, აშ შ-ის ეკო ნო მი კა ში 
გა მო ირ ჩე ო და რე ცე სი ის გა რე შე ზრდით. ამ პე რი ოდ ში, ეკო ნო მი კუ რი ზრდის 
სა შუ ა ლოწ ლი უ რი ტემ პი 3,2 %-ს, ხო ლო ინ ფლა ცი ი სა და უმუ შევ რო ბის მაჩ-
ვე ნებ ლე ბი 1,3 %-ს და 4,2 %-ს შე ად გენ და, რაც ყვე ლა ზე სა უ კე თე სო შე დე-
გი იყო ბო ლო ათ წლე უ ლე ბის გან მავ ლო ბა ში {7, გვ. 782}. აშ შ-ის ეკო ნო მი კის 
სტა ბი ლუ რო ბა და შე და რე ბით მა ღა ლი ტემ პით ზრდა გა ნა პი რო ბებ და მთლი-
ა ნად მსოფ ლიო ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბის პო ზი ტი ურ ტენ დენ ცი ებს. კერ ძოდ: 
1993-2005 წლებ ში მსოფ ლიო მშპ-ის ზრდის სა შუ ა ლოწ ლი უ რი ტემ პი (3,9%) 
აღე მა ტე ბო და 1973-1993 წლე ბის ტემპს (3,0%), თუმ ცა ჩა მორ ჩე ბო და 1950-
1970 წლე ბის მაჩ ვე ნე ბელს (4,9%). ბუ ნებ რი ვი ა, რომ ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი ეკო ნო-
მის ტებ ში აჩენ და ოპ ტი მის ტურ გან წყო ბას შემ დგომ ში აც ეკო ნო მი კის უკ რი ზი სო 
გან ვი თა რე ბის შე საძ ლებ ლო ბის შე სა ხებ და ადუ ნებ და მათ ყუ რადღ ე ბას ეკო-
ნო მი კუ რი კრი ზი სის ფე ნო მე ნის მი მართ. 2007-2008 წლე ბის გლო ბა ლურ მა ფი-
ნან სურ მა ეკო ნო მი კურ მა კრი ზის მა მწვა ვე დარ ტყმა მი ა ყე ნა მსგავს ოპ ტი მიზმს. 

მე ინ სტრი მუ ლი ნე ოკ ლა სი კუ რი თე ო რი ის თა ნახ მად, სა ბაზ რო ურ თი ერ-
თო ბის მთა ვა რი სუ ბი ექ ტია ე.წ. `რეპ რე ზენ ტა ტუ ლი~ (წარ მო მად გენ ლო ბი თი) 
აგენ ტი, რო მელ საც apriori რა ცი ო ნა ლუ რი ქცე ვა ახა სი ა თებს, რა საც აგენ ტის 
ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის მა ღა ლი ხა რის ხი გან საზღ ვრავს, რო გორც არ სე ბუ ლი, 
ასე ვე მო სა ლოდ ნე ლი რის კე ბის მი მართ. ნე ოკ ლა სი კო სე ბი მი იჩ ნევ დნენ, რომ 
რეპ რე ზენ ტა ტულ აგენტს დრო უ ლად შე უძ ლია გა ა ტა როს ღო ნის ძი ე ბე ბი არ სე-
ბუ ლი რის კე ბის გა სა ნე იტ რა ლებ ლად და მო მა ვა ლი რის კე ბის თა ვი დან ასა ცი-
ლებ ლად. ამ თე ო რი ულ კონ სტრუქ ცი ა ში ეკო ნო მი კა წარ მოგ ვიდ გე ბა გან კერ-
ძო ე ბუ ლი (ა ტო მის ტუ რი) და რა ცი ო ნა ლუ რი ქცე ვის მქო ნე სუ ბი ექ ტე ბის ერ თობ-
ლი ო ბად, რომ ლე ბიც სრულ ყო ფილ სა ბაზ რო გა რე მო ში ახორ ცი ე ლე ბენ სა კუ-
თა რი მიზ ნობ რი ვი ფუნ ქცი ის ოპ ტი მი ზი რე ბას: მწარ მო ებ ლე ბი (გამ ყიდ ვე ლე ბი) 
იღე ბენ მაქ სი მა ლურ მო გე ბას რე ა ლი ზე ბუ ლი სა ქონ ლი დან და მომ სა ხუ რე ბი-
დან, მომ ხმა რებ ლე ბი (მყიდ ვე ლე ბი) კი ნა ხუ ლო ბენ მაქ სი მა ლურ სარ გე ბელს. 
ამ გვა რად, სა ბაზ რო სის ტე მა ში ყვე ლა კმა ყო ფი ლია სა კუ თა რი მდგო მა რე ო ბით 
და არ არ სე ბობს ამ `სა ბაზ რო იდი ლი ის~ დარ ღვე ვის რა ი მე ენ დო გე ნუ რი მი ზე-
ზი. ეკო ნო მი კის `სიმ ყუდ რო ვის~ დარ ღვე ვა შე საძ ლე ბე ლია მხო ლოდ ეგ ზო გე-
ნუ რი ფაქ ტო რე ბის ზე მოქ მე დე ბით, თუმ ცა სის ტე მას შეს წევს თვით რე გუ ლი რე-
ბის უნა რი, რის გა მოც წო ნას წო რო ბი დან გა დახ რა ხან მოკ ლე ა, ხო ლო საწყ ის 
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(წო ნას წო რულ) მდგო მა რე ო ბა ში დაბ რუ ნე ბა დიდ ძა ლის ხმე ვას არ მო ითხ ოვს1. 
მო ცე მულ თე ო რი ულ კონ სტრუქ ცი ა ში ეკო ნო მი კუ რი სის ტე მის წო ნას წო რო ბა 
სის ტე მის არ სე ბო ბის წე სი ა, წო ნას წო რო ბი დან გა მოს ვლა კი შემ თხვე ვი თო ბა. 
აქე დან გა მომ დი ნა რე კეთ დე ბა დას კვნა, რომ შემ თხვე ვი თო ბის (ციკ ლუ რი რყე-
ვის, კრი ზი სის) წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლა, მი სი პროგ ნო ზი რე ბა და პრე ვენ ცია პრინ-
ცი პუ ლად შე უძ ლე ბე ლი ა. 

ერ თი შე ხედ ვი თაც კი აშ კა რაა კა პი ტა ლის ტუ რი სა ბაზ რო ეკო ნო მი კის უკ-
რი ზი სო გან ვი თა რე ბის თე ო რი უ ლი კონ სტრუქ ცი ის, ანუ `ე ფექ ტი ა ნი ბაზ რე ბის 
ჰი პო თე ზის~ (რ. ლუ კა სი) ხე ლოვ ნუ რო ბა, აბ სტრაქ ტუ ლო ბა და რე ა ლურ სი ნამ-
დვი ლეს თან შე უ სა ბა მო ბა. `რეპ რე ზენ ტა ტი უ ლი აგენ ტის~ სტე რი ლუ რო ბა სი ნამ-
დვი ლე ში გა მო რიცხ უ ლი ა. პი რი ქით, მას ზე მრა ვა ლი ის ტო რი უ ლი, სო ცი ა ლუ-
რი, პო ლი ტი კუ რი, ფსი ქო ლო გი უ რი და სხვა ფაქ ტო რი ახ დენს ზე მოქ მე დე ბას. 
ამას თა ნა ვე, ეკო ნო მი კურ სის ტე მა ში მუდ მი ვად მიმ დი ნა რე ცვლი ლე ბე ბი, რო-
მელ თა შო რის, პირ ველ რიგ ში, ფი ნან სუ რი სექ ტო რის ჰი პერ ტრო ფი რე ბუ ლი 
ზრდა შე იძ ლე ბა და სა ხელ დეს, ძი რე უ ლად ცვლის სა ბაზ რო ურ თი ერ თო ბის ამ 
მთა ვა რი აქ ტო რის ბუ ნე ბას. რა ცი ო ნა ლუ რი ქცე ვის მქო ნე რეპ რე ზენ ტა ტი უ ლი 
აგენ ტის ად გილს რე ა ლურ სი ნამ დვი ლე ში ირა ცი ო ნა ლუ რი სუ ბი ექ ტი იკა ვებს, 
რომ ლის მოქ მე დე ბა გან საზღ ვრუ ლია ლო გი კით – `ხვალ საქ მე უკე თე სად იქ ნე-
ბა, ვიდ რე არის დღეს ან იყო გუ შინ~. მო გე ბის მი ღე ბის სურ ვი ლი ამ სუ ბი ექ ტებ ში 
იმ დე ნად გამ ძაფ რე ბუ ლი ა, რომ ხშირ შემ თხვე ვა ში ბინ დავს მათ რა ცი ო ნა ლურ 
წარ მოდ გე ნებს და ბაზ რის რა ცი ო ნა ლუ რო ბა მი სი ირა ცი ო ნა ლუ რო ბით იც ვლე-
ბა. ბაზ რებ ზე გა და ჭარ ბე ბულ ოპ ტი მიზმს, რო გორც წე სი, გა და ჭარ ბე ბუ ლი პე-
სი მიზ მი მოს დევს, ეკო ნო მი კუ რი სის ტე მის კრი ზი სი, რე ცე სი ა, ზოგ ჯერ კი ღრმა 
დეპ რე სი აც რე გუ ლა რუ ლად მე ორ დე ბა. 

ეკონომიკური მოდელების როლი ფინანსურ-ეკონომიკური 
კრიზისების პროგნოზირებაში

გლო ბა ლურ მა ფი ნან სურ -ე კო ნო მი კურ მა კრი ზის მა საგ რძნობ ლად გა-
ამ წვა ვა ერთ დროს მი ნე ლე ბუ ლი დის კუ სია ეკო ნო მეტ რი კუ ლი მო დე ლე ბის, 
რო გორც კრი ზი სე ბის პროგ ნო ზი რე ბის ინ სტრუ მენ ტის გა მო ყე ნე ბის ეფექ ტი ა ნო-
ბის შე სა ხებ. რო გორც უკ ვე აღი ნიშ ნა, მა თი ინ ტენ სი უ რი გა მო ყე ნე ბა 1940-ი ა ნი 
წლე ბი დან და იწყო და ისი ნი კე ინ ზი ა ნუ რი თე ო რი ის პოს ტუ ლა ტებს ემ ყა რე ბო-
და. 1970-80-ი ა ნი წლე ბის მიჯ ნა ზე ეს მო დე ლე ბი კრი ტი კის ქარ ცეცხ ლში გა ეხ-
ვა, თუმ ცა ამ პე რი ოდ ში მაკ რო ე კო ნო მი კულ მო დე ლებ ზე ზო გა დად კი არ ით-
ქვა უა რი, არა მედ შე იც ვა ლა მა თი თე ო რი ულ -მე თო დო ლო გი უ რი სა ფუძ ვე ლი 

– მოხ და კე ინ ზი ა ნურ თე ო რი ა ზე დამ ყა რე ბუ ლი მო დე ლე ბი დან ნე ოკ ლა სი კურ 
თე ო რი ებ ზე დამ ყა რე ბულ მო დე ლებ ზე გა დას ვლა. სწო რედ ამ კონ ტექ სტით უნ-

1  „ეფექტიანი ბაზრების ჰიპოთეზიდან გადახვევა ძალიან უმნიშვნელოა“ - აღნიშნავს 
პროფ. რ. ლუკასი {15, გვ. 12}
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და იქ ნეს წარ მოდ გე ნი ლი დი ნა მი კუ რი სტო ქას ტუ რი სა ერ თო წო ნას წო რო ბის 
(Dynamic Stochastic General Equilibrium – DSGE) მოდელების `ოჯახი~ და მისი 
მთავარი ელემენტი – რეალური ბიზნეს-ციკლის (Real Business Cycle RBC) მო-
დე ლე ბი1. ამ მო დე ლებ მა მნიშ ვნე ლო ვა ნი რო ლი შე ას რუ ლა ეკო ნო მი კუ რი 
თე ო რი ა სა და სა მე ურ ნეო პრაქ ტი კა ში, თუმ ცა შე საძ ლე ბე ლია მა თი რამ დე ნი მე 
ნაკ ლო ვა ნი მხა რის გა მო ყო ფა. ერ თ-ერ თი მე თო დო ლო გი უ რი ხა სი ა თის ნაკ-
ლო ვა ნე ბა ის არის, რომ ამ მო დე ლებ ში ნე ბა ყოფ ლო ბით ით ქვა უა რი საქ მი ა ნი 
კო ნი უნ ქტუ რის პროგ ნო ზი რე ბა ზე. ასე ვე ხარ ვე ზად შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს ისიც, 
რომ RBC მო დე ლე ბი წო ნას წო რო ბის მო მენტს წი ნა პლან ზე წა მოს წე ვენ ძა ლი-
ან ძლი ე რი შო კუ რი ფაქ ტო რე ბის მოქ მე დე ბის შემ თხვე ვა ში აც კი. სი ნამ დვი ლე ში 
სხვა დას ხვა შო კი არ სე ბით ზე გავ ლე ნას ახ დენს ეკო ნო მი კის ფუნ ქცი ო ნი რე ბა ზე, 
იწ ვევს წო ნას წო რო ბის მდგო მა რე ო ბი დან მნიშ ნე ლო ვან და ხან გრძლივ გა დახ-
რას. პროფ. ო. ბლან შა რი DSGE და RBC მო დე ლე ბის ნაკ ლო ვა ნე ბად მი იჩ ნევს 
ციკ ლის გე ნე რი რე ბის მო დელ ში ფი ნან სუ რი სექ ტო რის რო ლის არა საკ მა რის 
ასახ ვას {16, გვ. 184}. მსოფ ლიო ეკო ნო მი კა ში ბო ლო 20-25 წლის მან ძილ-
ზე გან ვი თა რე ბულ მა მოვ ლე ნებ მა, გან სა კუთ რე ბით გლო ბა ლურ მა ფი ნან სურ მა 
კრი ზის მა მთლი ა ნად და ა დას ტუ რა ამ მეც ნი ე რის შე ხე დუ ლე ბის სის წო რე. აშ-
კა რა ა, რომ ფი ნან სუ რი მე ქა ნიზ მე ბის რო ლის გათ ვა ლის წი ნე ბის გა რე შე შე უძ-
ლე ბე ლია ეკო ნო მი კუ რი კრი ზი სე ბის წარ მო შო ბი სა და გან ვი თა რე ბის ლო გი კის 
სრულ ფა სო ვა ნი გა გე ბა. ფი ნან სუ რი სექ ტო რი, რა თქმა უნ და და მო კი დე ბუ ლია 
რე ა ლურ, ანუ `ფი ზი კურ ეკო ნო მი კა ზე~ (ლ. ლა რო ში), მაგ რამ ამა ვე დროს და-
ნა ზო გე ბი სა და რის კე ბის გა და ნა წი ლე ბის გზით გა დამ წყვეტ ზე გავ ლე ნას ახ დენს 
ბიზ ნეს -პრო ცე სე ბის ეფექ ტი ა ნო ბა ზე. 

უნ და შევ ნიშ ნოთ, რომ რე ა ლუ რი ბიზ ნეს ციკ ლე ბის მო დე ლის კრი ტი კა 
არა ხა ლი ა. ცნო ბილ მა ამე რი კელ მა ეკო ნო მის ტმა რ. სო ლო უმ, აშ შ-ის კონ გრე-
სის მეც ნი ე რე ბი სა და ტექ ნო ლო გი ე ბის კო მი ტე ტის სხდო მა ზე გა მოს ვლი სას, 
კრი ტი კის ქარ ცეცხ ლში გა ა ტა რა DSGE მო დე ლე ბის მთე ლი კლა სი და გა ნაცხ ა-
და, რომ `ციკ ლის გან ვი თა რე ბის თა ნა მე რო ვე ეტაპ ზე მა თე მა ტი კუ რი მე თო დე ბი 
არ იძ ლე ვა მა თი (ი გუ ლის ხმე ბა RBC მოდე ლე ბის ე.მ.) უფ რო მე ტად რე ა ლის-
ტუ რი სა ფუძ ვლე ბის შექ მნის შე საძ ლებ ლო ბას {16, გვ. 149}.

ეკო ნო მი კუ რი კრი ზი სე ბის პროგ ნო ზი რე ბის სა კითხ ში მე ტი გარ კვე უ ლო-
ბის შე სა ტა ნად და ჩვე ნი პო ზი ცი ის და სა ფიქ სი რებ ლად სა მეც ნი ე რო ბრუნ ვა ში 
შე მოგ ვაქვს `წერ ტი ლო ვა ნი პროგ ნო ზი რე ბი სა~ და `პროგ ნო ზი რე ბის დე რეფ-
ნე ბის~ ცნე ბე ბი. შე ვეც დე ბით ვაჩ ვე ნოთ, რომ ეკო ნო მი კუ რი კრი ზი სე ბის წერ ტი-
ლო ვა ნი პროგ ნო ზი რე ბა პრინ ცი პუ ლად შე უძ ლე ბე ლი ა, რა საც ჩვენ ვა სა ბუ თებთ 

1 RBC მოდელების პირველი ვარიანტი ჩამოაყალიბეს ამერიკელმა ეკონომისტებმა 
ე. პრესკოტმა და ფ. კუდლანდმა 1982 წელს ერთობლივად გამოქვეყნებულ 
სტატიაში “Time to Build and Agregate Fluctuations” – „ფლუქტუაციების აგებისა და 
აგრეგირების დრო“. ამ მოდელის შემქმნელებს 2004 წელს ნობელის პრემია 
მიენიჭათ ეკონომიკის დარგში მიღწეული განსაკუთრებული წარმატებისათვის. 
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ზო გად ფი ლო სო ფი უ რი მიდ გო მის სა ფუძ ველ ზე, რომ ლის თა ნახ მა დაც მო მავ-
ლის შე სა ხებ ზუს ტი ცოდ ნის მი ღე ბა შე უძ ლე ბე ლი ა. ამე რი კე ლი ეკო ნო მის ტი 
ფ. ნა ი ტი წერ და ამის შე სა ხებ: `ცოდ ნის პრობ ლე მა გან პი რო ბე ბუ ლია მო მავ-
ლის წარ სუ ლი სა გან გან სხვა ვე ბით, მა შინ, რო ცა ამ პრობ ლე მის გა დაწყ ვე ტა 
და მო კი დე ბუ ლია მათ შო რის მსგავ სე ბა ზე~ {17, გვ. 297}. ნა ი ტის მოძღ ვრე ბის 
ერ თ-ერ თი საკ ვან ძო ცნე ბაა გა ნუ საზღ ვრე ლო ბა (Uncertainty), რო მელ საც იგი 
წი ნა აღ მდე გობ რი ვი ბუ ნე ბის მა ტა რე ბელ ფე ნო მე ნად გა ნი ხი ლავს: ერ თი მხრივ, 
გა ნუ საზღ ვრე ლო ბა იწ ვევს შეც დო მებს და მათ გან გა მომ დი ნა რე პრობ ლე მებს, 
მე ო რე მხრივ კი მას სტაგ ნა ცი უ რი მდგო მა რე ო ბი დან გა მოჰ ყავს სა ზო გა დო ე ბა, 
რა საც ნა ი ტის აზ რით, გა დამ წყვე ტი მნიშ ვნე ლო ბა აქვს. მა შა სა და მე, ნა ი ტი სათ-
ვის გა ნუ საზღ ვრე ლო ბა დი ნა მი უ რი წო ნას წო რო ბის აუ ცი ლე ბე ლი პი რო ბაა და, 
აქე დან გა მომ დი ნა რე, იგი აკ რი ტი კებს რო გორც წო ნას წო რულ მო დე ლებს, ასე-
ვე მარ თვა ში კონ სტრუქ ტი ვის ტულ მიდ გო მებს. 

გერ მა ნე ლი ნე ო ლი ბე რა ლიზ მის თვალ სა ჩი ნო წარ მო მად გე ნე ლი ლ. 
ფონ მი ზე სი წერ და: `ფი ლო სო ფოს მა უნ და აღი ა როს, რომ არ არ სე ბობს წე სი, 
რომ ლის სა შუ ა ლე ბი თაც მოკ ვდა ვი ადა მი ა ნი გარ კვე ულ ცოდ ნას მი ი ღებს 
მო მავ ლის შე სა ხებ (ხაზ გას მა ჩვე ნია – ე.მ.)~ {18, გვ. 279}. სხვა ნაშ რომ ში 
მი ზე სი კვლავ უბ რუნ დე ბა მო მავ ლის გან ჭვრე ტის შე უძ ლებ ლო ბის თე ზისს და 
დას ძენს: `ფაქ ტი ა, რომ მოქ მე დი ადა მი ა ნის თვის მო მა ვა ლი და ფა რუ ლი ა. ასე 
რომ არ ყო ფი ლი ყო, იგი არ დად გე ბო და არ ჩე ვა ნის წი ნა შე და არ იმოქ მე დებ-
და~ {19, გვ. 101}.

ზე მოთ აღ წე რი ლი ფი ლო სო ფი უ რი მიდ გო მის ეკო ნო მი კა ზე ფო კუ სი რე-
ბის შე დე გად ამე რი კე ლი ეკო ნო მის ტი ჰ. მინ სკი აკე თებს დას კვნას: `კა პი ტა ლის-
ტუ რი სა ბაზ რო ეკო ნო მი კა არ სე ბობს ის ტო რი ულ დრო ში, რო მელ შიც წარ სუ ლი 
მო ცე მუ ლია და შე უძ ლე ბე ლია მი სი შეც ვლა, მო მა ვა ლი კი გა ურ კვე ვე ლია და 
შე უც ნო ბა დი~ (ხაზ გას მა ჩვე ნია – ე.მ) {20, გვ. 58}.

* * *
ეკო ნო მი კუ რი კრი ზი სის `წერ ტი ლო ვა ნი~ (ზუს ტი) პროგ ნო ზი რე ბის შე საძ-

ლებ ლო ბის მტკი ცე ბა არ ნიშ ნავს კრი ზი სის პროგ ნო ზი რე ბის ზო გა დად უარ-
ყო ფას. მი ზან შე წო ნი ლად მიგ ვაჩ ნია ეკო ნო მი კუ რი სის ტე მის ფუნ ქცი ო ნი რე ბის 
`სტა ცი ო ნა ლუ რი რე ჟი მე ბის~ გან საზღ ვრა, რაც გუ ლის ხმობს მსოფ ლიო ეკო-
ნო მი კის გან ვი თა რე ბა ში იმ შე და რე ბით ერ თგვა რო ვა ნი პე რი ო დის გა მო ყო ფას, 
რომ ლებ საც დი ნა მი კის მსგავ სი მა ხა სი ა თებ ლე ბი გა აჩ ნი ა. ეკო ნო მი კუ რი დი ნა-
მი კის, კერ ძოდ, ნ. კონ დრა ტი ე ვის დი დი ციკ ლე ბის (`დი დი ტალ ღე ბის~) გა მო-
ყე ნე ბით ჩვენ შეგ ვიძ ლია შე მოვ საზღ ვროთ ე.წ. პროგ ნო ზი რე ბის დე რეფ ნე ბი, 
რო მელ თა ფარ გლებ ში ეკო ნო მი კის ვო ლა ტი ლო ბის ხა რის ხი გან სა კუთ რე ბით 
მა ღა ლი ა. ნ. კონ დრა ტი ე ვის თა ნახ მად, კო ნი უნ ქტუ რის მე ხუ თე გლო ბა ლუ რი 
ციკ ლის დაღ მა ვა ლი ფა ზა 2018-2020 წლებ ში დამ თავ რდე ბა და შემ დეგ და იწყ-
ე ბა მე ექ ვსე ციკ ლის აღ მა ვა ლი ფა ზა, რო მე ლიც და ახ ლო ე ბით 2050 წლამ დე 
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გას ტანს. დაღ მა ვალ და აღ მა ვალ ფა ზებს შო რის შე საძ ლე ბე ლია გარ და მა ვა-
ლი პე რი ო დის გა მო ყო ფა, რო მე ლიც და ახ ლო ე ბით 5-6 წე ლი წა დი გაგ რძელ-
დე ბა. რო გორც მსოფ ლიო ეკო ნო მი კის ის ტო რია გვიჩ ვე ნებს, ასე თი გარ და მა-
ვა ლი პე რი ო დი პო ლი ტი კურ -ე კო ნო მი კუ რი და ძა ბუ ლო ბის მა ღა ლი ხა რის ხით 
გა მო ირ ჩე ვა. აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, შეგ ვიძ ლია გა ვა კე თოთ დას კვნა, 
რომ 2018 წლი დან 2020-2022 წლე ბამ დე პე რი ოდ ში ფი ნან სურ -ე კო ნო მი კუ რი 
კრი ზი სის წარ მო შო ბის შე და რე ბით მა ღა ლი ალ ბა თო ბა არ სე ბობს. ამას თა ნა ვე, 
ვფიქ რობთ, რომ მი სი სიმ წვა ვე და სიღ რმე ნაკ ლე ბი იქ ნე ბა 2007-2009 წლე ბის 
კრი ზის თან შე და რე ბით. ამის მი ზე ზად მი ვიჩ ნევთ, ჯერ ერ თი, გლო ბა ლუ რი ეკო-
ნო მი კის ზრდის შე და რე ბით და ბალ ტემპს და მე ო რე, ზე სა ხელ მწი ფო (გლო ბა-
ლურ) დო ნე ზე ეკო ნო მი კის რე გუ ლი რე ბის მე ქა ნიზ მე ბის გან ვი თა რე ბას. 

ეკო ნო მი კუ რი კრი ზი სე ბის პროგ ნო ზი რე ბა ში ახა ლი პოს ტუ ლა ტე ბის გა-
მო ყო ფას, ჩვე ნი აზ რით, დი დი მნიშ ვნე ლო ბა ენი ჭე ბა სა ბაზ რო ეკო ნო მი კის 
რე გუ ლი რე ბის, ციკ ლის კრი ზი სუ ლი ფა ზის წი ნას წა რი გან ჭვრე ტის და სა ზო გა-
დო ე ბის კრი ზი სე ბი სად მი მომ ზა დე ბის, ასე ვე დამ დგა რი კრი ზი სე ბი დან ნაკ ლე ბი 
და ნა ხარ ჯე ბით გა მოს ვლის თვალ საზ რი სით.
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The Global Financial and Economic Crisis and the “Prognostic Dysfunction” 
of Economic Theory: Myth or Reality?
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The article examines the theoretical and methodological aspects of forecasting fi nancial 
and economic crises in the era of globalization. There is set out two contradictory opinions 
about the noted problem. According to the fi rst, the forecasting of fi nancial and economic 
crises and the prevention is the function of economic theory, whose performance has failed, 
that is why it is appropriate to discuss the “prognostic dysfunction” of economic theory. In 
the opinion of the other group of economists, to predict the crisis is not the task of economic 
theory and, therefore, the discussion about “prognostic dysfunction” is baseless. Proceeding 
from the general philosophical principle of impossibility to get accurate knowledge about the 
future, the article substantiates the impossibility of accurate (“point”) forecast of fi nancial 
and economic crisis. At the same time, on the basis of the so-called “calibration” there are 
separated “forecasting corridors,” in which there is the highest probability of the generation 
of fi nancial and economic crises 

Keywords: Global fi nancial and economic crisis, prognostic dysfunction of economic 
science, representative agent, the general economic equilibrium, point forecast, forecasting 
corridors, calibration.
JEL Codes: G01, F41, G15, G18



24

ლარის გაცვლითი კურსის დინამიკის სირთულის ანალიზი და 

პროგნოზირების პრაქტიკული გამოცდილება

აკაკი გაბელაია

ფიზიკა-მათემატიკურ მეცნიერებათა დოქტორი,
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თსუ-ის
მოწვეული ასოცირებული პროფესორი 
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ლა რის დო ლარ ზე გაც ვლი თი კურ სის სირ თუ ლის ანა ლი ზი სა და 
პროგ ნო ზი რე ბი სათ ვის, ჩა ტა რე ბუ ლია ამ მაჩ ვე ნებ ლის დი ნა მი კის ში ნა გა-
ნი სირ თუ ლის ანა ლი ზი თვე ე ბის ჭრი ლით. კერ ძოდ, ნა პოვ ნია ჰარ სტის ექ-
სპო ნენ ტა. თა ვის მხრივ, აქე დან გა მომ დი ნა რე გან საზღ ვრუ ლია პრო ცე სის 
`ფრაქ ტა ლუ რი გან ზო მი ლე ბა~, რაც მის მე ტის მე ტად დიდ და ნა წევ რე ბუ-
ლო ბა ზე (`ფრაქ ტა ლუ რო ბა ზე~) მეტყ ვე ლებს. გა ა ნა ლი ზე ბუ ლია ამ მაჩ ვე-
ნებ ლის პროგ ნო ზი რე ბის ავ ტო რი სე უ ლი გა მოც დი ლე ბა და მი სი სი ზუს ტე. 

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: გაც ვლი თი კურ სი; დი ნა მი კის სირ თუ ლის ანა ლი-
ზი; პროგ ნო ზი რე ბა; ჰარ სტის ექ სპო ნენ ტა.

სა კითხ ის დას მა

რო გორც ცნო ბი ლი ა, გაც ვლი თი კურ სის პროგ ნო ზი რე ბა, მი სი ძალ ზე 
დი დი სირ თუ ლის გა მო, ხში რად შე უძ ლებ ლა დაც მი იჩ ნე ვა. ამას თან და კავ-
ში რე ბით შე ვის წავ ლეთ მი სი შე სა ბა მი სი დრო ი თი მწკრი ვის ე.წ. ში ნა გა ნი 
სირ თუ ლის ანა ლი ზის პრობ ლე მა. კერ ძოდ, გან ვი ხი ლეთ დო ლა რის ლარ ზე 
გაც ვლი თი კურ სის დი ნა მი კა (თვე ე ბის ჭრი ლით) 2003 წლის იან ვრი დან, 2016 
წლის თე ბერ ვლის ჩათ ვლით და შე ვე ცა დოთ მი სი სირ თუ ლის შეს წავ ლას, 
დრო ი თი მწკრი ვე ბის ანა ლი ზის თა ნა მედ რო ვე მე თო დე ბის გა მო ყე ნე ბის ბა ზა-
ზე. ასე ვე, გან ვი ხი ლეთ ამ მაჩ ვე ნებ ლის პროგ ნო ზი რე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბი.

ekonomika da biznesi, 2016, 2,  gv. 24-30

ECONOMICS  AND  BUSINESS, 2016, 2,  pp. 24-30
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გაც ვლი თი კურ სის დი ნა მი კის ში ნა გა ნი სირ თუ ლის ანა ლი ზი და 
პროგ ნო ზი რე ბის პრობ ლე მა

უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა ავა გოთ დო ლა რის ლარ ზე გაც ვლი თი კურ სის 
დი ნა მი კის გრა ფი კი და ვი პო ვოთ, ავ ტო კო რე ლა ცი ი სა და კერ ძო კო რე ლა ცი-
ე ბის ფუნ ქცი ე ბი (იხ. ნახ. 1 და ცხრი ლი 1). 

ნახ. 1. დო ლა რის ლარ ზე გაც ვლი თი კურ სის დი ნა მი კა (თვე ე ბის ჭრი ლით)  
[2003.01, 2016.02] პე რი ო დი სათ ვის

რო გორც ამ სი დი დის კო რე ლა ცი ე ბი დან ჩანს, პრო ცე სი შემ თხვე ვი თი არ 
არის და ხა სი ათ დე ბა `გრძელ ვა დი ა ნი კო რე ლა ცი ე ბით~ [1, გვ. 67]. მხო ლოდ მე- 9 
რი გის ავ ტო ლო რე ლა ციაა `სუს ტი~ ჩედ დო კის სკა ლის მი ხედ ვით [4, გვ. 28]. 

ამ მაჩ ვე ნებ ლის დი ნა მი კის ში ნა გა ნი სირ თუ ლის შეს წავ ლის მიზ ნით, ჩა-
ვა ტა რეთ ე.წ. მას შტა ბი რე ბუ ლი რან გე ბის ანა ლი ზი, ანუ ვი პო ვეთ ჰარ სტის 
ექ სპო ნენ ტა (ხა რის ხი) [1, გვ. 66]. ამი სათ ვის სა ჭი რო მო ნა ცე მე ბი ნაჩ ვე ნე ბია 
ცხრილ ში 2, სა დაც, XX  აღნიშნავს დროითი მწკრივის დევიაციას (გა-
დახრას მისივე საშუალოდან), V(k) – ამ გადახრების ე.წ. ინტეგრირებულ, 
კუმულატიურ მნიშვნელობებს k სიგ რძის პე რი ო დი სათ ვის, R(k) – V(k) დროითი 
მწკრივის გაბნევის დიაპაზონს (k სიგ რძის პე რი ო დი სათ ვის), S(k) – შესაბამის 
სტანდარტულ გადახრას, log(R/S) კი – R(k)/V(k) ფარდობის ნატურალურ 
ლოგარითმს. 
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დოლარის ლარზე გაცვლითი კურსის ავტოკორელაციისა
და კერძო კორელაციების ფუნქციები 

ცხრილი. 1 

 Date: 03/03/16 Time: 04:45
Sample: 2013M01 2016M02
Included observations: 38

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob

 . |*******  . |******* 1 0.933 0.933 35.792 0.000
 . |******|  .*| . | 2 0.854 -0.131 66.611 0.000
 . |******|  . | . | 3 0.778 -0.013 92.898 0.000
 . |***** |  .*| . | 4 0.692 -0.123 114.31 0.000
 . |**** |  . | . | 5 0.603 -0.061 131.07 0.000
 . |**** |  . | . | 6 0.514 -0.058 143.62 0.000
 . |*** |  . | . | 7 0.427 -0.039 152.55 0.000
 . |** |  . | . | 8 0.349 0.012 158.72 0.000
 . |** |  . | . | 9 0.273 -0.050 162.63 0.000
 . |*. |  .*| . | 10 0.184 -0.170 164.46 0.000
 . |*. |  .*| . | 11 0.092 -0.088 164.94 0.000
 . | . |  . | . | 12 0.014 0.017 164.95 0.000
 . | . |  . | . | 13 -0.059 -0.030 165.16 0.000
 .*| . |  . | . | 14 -0.120 0.018 166.08 0.000
 .*| . |  . |*. | 15 -0.156 0.124 167.69 0.000
 .*| . |  .*| . | 16 -0.190 -0.071 170.17 0.000

დაბოლოს, ნაპოვნია დამოკიდებულება log(R/S)-სა და LOG(@TREND/2)-s 
შორის, რასაც გრაფიკულად აქვს ნახ. 2-ზე ნაჩვენები სახე, რაოდენობრივად 
კი ასე აღიწერება:

LOGRS = 0.130296*LOG(@TREND/2).
სადაც LOGRS Lაღნიშნავს log(R/S)-ს, ხოლო @TREND – ხელოვნურ ტრენდულ 
ცვლადს.

დოლარის ლარზე გაცვლითი კურსის ჰარსტის ექსპონენტას
პოვნისთვის საჭირო მონაცემები

ცხრილი 2 

$-ის 

კურსი 

(X)
XX  V(k) R(k) S(k) R(k)/S(k) log(R/S)

ianv–13 1.6574 -0.2831 -0.2831 - - - -

Teb–13 1.6537 -0.2868 -0.5699 0.2868 0.20279636 1.41421356 0.150515

mar–13 1.6577 -0.2828 -0.8527 0.5696 0.28479971 1.99998356 0.30102643
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apr–13 1.6508 -0.2897 -1.1424 0.8593 0.36931501 2.32671858 0.36674386

mais–13 1.6411 -0.2994 -1.4418 1.1587 0.45695467 2.53567703 0.40409394

ivn–13 1.6509 -0.2896 -1.7314 1.4483 0.54239055 2.67019187 0.42654247

ivl-13 1.6540 -0.2865 -2.0179 1.7348 0.62621095 2.77028726 0.44252481

agv–13 1.6615 -0.2790 -2.2969 2.0138 0.70780098 2.84512402 0.4541012

seqt–13 1.6644 -0.2761 -2.5730 2.2899 0.78783344 2.90655213 0.46337812

oqt–13 1.6707 -0.2698 -2.8428 2.5597 0.86607616 2.95548642 0.47062897

noem–13 1.6920 -0.2485 -3.0913 2.8082 0.94023285 2.98667897 0.47518854

dek–13 1.7363 -0.2042 -3.2955 3.0124 1.00615802 2.99393434 0.47624227

ianv–14 1.7819 -0.1586 -3.4541 3.1710 1.06168883 2.9867211 0.47519467

Teb–14 1.7495 -0.1910 -3.6451 3.3620 1.1140982 3.01765659 0.47966982

mar–14 1.7477 -0.1928 -3.8379 3.5548 1.16473045 3.052005 0.48458524

apr–14 1.7709 -0.1696 -4.0075 3.7244 1.21210699 3.07263349 0.48751076

mais–14 1.7719 -0.1686 -4.1761 3.8930 1.25719044 3.09655385 0.49087864

ivn–14 1.7691 -0.1714 -4.3475 4.0644 1.30094281 3.12416137 0.49473346

ivl–14 1.7418 -0.1987 -4.5462 4.2631 1.3459511 3.16731614 0.50069141

agv–14 1.7360 -0.2045 -4.7506 4.4676 1.39250193 3.20828998 0.50627361

seqt–14 1.7524 -0.1881 -4.9387 4.6556 1.43918104 3.23492823 0.50986465

oqt–14 1.7544 -0.1861 -5.1248 4.8417 1.4859049 3.25844859 0.51301087

noem–14 1.8368 -0.1037 -5.2285 4.9454 1.52731139 3.23800512 0.51027753

dek–14 1.8636 -0.0769 -5.3054 5.0223 1.56296088 3.21334943 0.50695796

ianv–15 2.0557 0.1152 -5.1902 5.0223 1.58374206 3.17118525 0.50122161

Teb–15 2.1654 0.2249 -4.9653 5.0223 1.58872481 3.16123941 0.49985739

mar–15 2.2275 0.2870 -4.6783 5.0223 1.5804732 3.17774415 0.50211893

apr–15 2.3093 0.3688 -4.3095 5.0223 1.56158766 3.21617518 0.5073397

mais–15 2.3112 0.3707 -3.9388 5.0223 1.53695391 3.26772289 0.51424522

ivn–15 2.2483 0.3078 -3.6310 5.0223 1.5108141 3.3242604 0.52169504

ivl–15 2.2792 0.3387 -3.2923 5.0223 1.48556359 3.3807637 0.52901482

agv–15 2.3465 0.4060 -2.8863 5.0223 1.46426276 3.42994414 0.53528705

seqt–15 2.3816 0.4411 -2.4452 5.0223 1.45050218 3.46248323 0.53938768

oqt–15 2.3980 0.4575 -1.9877 5.0223 1.44757903 3.46947516 0.54026378

noem–15 2.4051 0.4646 -1.5231 5.0223 1.45806072 3.44453384 0.53713046

dek–15 2.3949 0.4544 -1.0687 5.0223 1.48305396 3.38648466 0.52974911

ianv–16 2.4719 0.5314 -0.5373 5.0223 1.52671021 3.2896482 0.51714946

Teb–16 2.4778 0.5373 0.0000 5.3054 1.58943585 3.33793708 0.52347815
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ამასთან, როგორც შესაბამისი გაანგარიშებებიდან ჩანს, თუმცა ამ რეგ რე-
სიის პარამეტრები საიმედოობით არ გამოირჩევა, კოეფიციენტის t-სტა ტის ტიკა 
ძალზე მაღალია (47.6-ის ტოლი).

ნახ. 2. დამოკიდებულება log(R/S)-სა და N-ს შორის, 
სადაც N-ით აღნიშნულია LLOG(@TREND/2

როგორც მიღებული შედეგებიდან ჩანს, თუმცა log(R/S) და log(N/2)-s შო-
რის და მო კი დე ბუ ლე ბა წრფი ვი ნამ დვი ლად არა ა, მი სი ჰარ სტის ექ სპო ნენ  ტა (ცხა-
დი ა, გარ კვე უ ლი მი ახ ლო ე ბით) H=0,13-ს. აქედან გამომდინარე (ცხა  დია, ისევ 
მიახლოებით), ვღებულობთ, რომ პროცესის `ფრაქტალური გან  ზომილება~ 
D=E+1-H=1+1-0.13=1.87, რაც საკ მა რი სად დი დია და პრო ცე სის ნაკ ლე ბად გლუ-
ვო ბა სა და მე ტის მე ტად დიდ და ნა წევ რე ბუ ლო ბა ზე (`ფრაქ ტა ლუ რო ბა ზე~) მეტყ-
ვე ლებს. 

გარ და ამი სა, ჰარ სტის ექ სპო ნენ ტას მი ღე ბუ ლი მნიშ ვნე ლო ბი დან გა მომ-
დი ნა რე [1, გვ. 72] უნ და ჩავ თვა ლოთ, რომ პრო ცე სი ̀ ან ტი პერ სის ტენ ტულ~ ხა სი-
ათს ატა რებს (ე .ი მას ახა სი ა თებს გა მოვ ლე ნი ლი ტენ დენ ცი ის სა წი  ნა აღ მდე გო თი 
შეც ვლა, მომ დევ ნო დრო ი თი შუ ა ლე დი სათ ვის) და რომ მი სი სა უ კე თე სო პროგ-
ნო ზი წი ნა პე რი ო დი სათ ვის გა მოთ ვლი ლი სა შუ ა ლო მნიშ ვნე ლო ბა იქ ნე ბა. 

გაცვლითი კურსის პროგნოზირების პრაქტიკული გამოცდილება

რაც შე ე ხე ბა ლა რის გაც ვლი თი კურ სის პროგ ნო ზი რე ბის პრაქ ტი კას, ამ 
სა კითხ ებ თან ავ ტორს უშუ ა ლო შე ხე ბა ჰქონ და 1997-2004 წლებ ში, სა ქარ თვე-
ლოს ფი ნან სთა სა მი ნის ტროს შე სა ბა მის დე პარ ტა მენ ტში მუ შა ო ბი სას. 
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ლა რის გაც ვლი თი კურ სის პროგ ნო ზი რე ბის პრობ ლე მა ჩვენს მი ერ გან ხი-
ლუ ლი იყო ნაშ რო მებ ში [2, გვ. 65-68; 3, გვ. 186-193].

კერ ძოდ, [3]-ში გა კე თე ბუ ლი პროგ ნო ზუ ლი შე ფა სე ბე ბი ემ ყა რე ბო და 
ოფი ცი ა ლურ სტა ტის ტი კურ მო ნა ცე მებს, თვე ე ბის ჭრი ლით, 2013 წლის იან ვრი-
დან 2015 წლის ნო ემ ბრამ დე და შე მუ შა ვე ბულ მო დე ლებს შო რის იყო ARMA-ს 
ტიპის მოდელიც, რომელიც ასე გამოიყურება:

DGK = 0 + [AR(1)=1.01197191169,MA(1)=0.456054498919,BACKCAST=2013M02,
ESTSMPL=”2013M02 2015M11”] ,

სადაც DGK აღნიშნავს დოლარის ლარზე გაცვლითი კურსს, AR(1) წარ მოადგენს 
პირველი რიგის ავტორეგრესიულ წევრს, ხოლო MA(1)=ut-1 – 

პირ ვე ლი რი გის 
მცო ცა ვი სა შუ ა ლოს ტი პის წევრს, სა დაც ut-1, მო ცე მუ ლი გან ტო ლე ბის ცდო მი ლე-
ბაა (ნაშ თი თი წევ რი ა, წი ნა პე რი ო დი სათ ვის).

უნ და შევ ნიშ ნოთ, რომ ამ მო დე ლის დე ტერ მი ნა ცი ის კო ე ფი ცი ენ ტი 0,98-
ის ტო ლი იყო, კო ე ფი ცი ენ ტთა t-სტა ტის ტი კე ბი, შე სა ბა მი სად, 202,3-სა და 2.8-
ის ტო ლი, ხო ლო დარ ბინ -უ ოტ სო ნის სტა ტის ტი კა 1.9-ს უდ რი და. რაც მო დე ლის 
საკ მა ოდ მა ღალ სი ზუს ტე ზე მეტყ ვე ლებს.

ვნა ხოთ, თუ რო გორ შეს რულ და ამ მო დე ლის ბა ზა ზე მი ღე ბუ ლი პროგ-
ნო ზუ ლი შე ფა სე ბე ბი მას შემ დეგ გა სულ სამ თვი ან პე რი ოდ ში (რო გორც ცნო ბი-
ლი ა, ასე თი მო დე ლე ბის პროგ ნო ზი რე ბის ჰო რი ზონ ტი საკ მა ოდ მცი რე ა). შე სა-
ბა მი სი მო ნა ცე მე ბი მო ცე მუ ლია ცხრილ ში 3.

გაცვლითი კურსის პროგნოზული და 
ფაქტობრივი მნიშვნელობები 

ცხრილი 3

პერიოდი
$-ის ფაქტობრივი 
გაცვლითი კურსი 

პროგნოზუ-ლი 
შეფასებები

ARMA-ს ტიპის 
მოდელის 
ბაზაზე 

პროგნო-ზის 
გადახრა 
ფაქტობ-
რივისგან

12.15 2.395 2.426 0. 031

01.16 2.472 2.455 -0.017

02.16 2.478 2.485 0.007

რო გორც ვხე დავთ, ამ პე რი ოდ ში პროგ ნო ზის მაქ სი მა ლუ რი ცდო მი ლე ბა 
3.1 თეთ რის ტო ლი ა, სა შუ ა ლო ცდო მი ლე ბა კი – 0,7 თეთ რის ტო ლი, რაც ცხა-
დი ა, საკ მა რი სად მა ღალ სი ზუს ტედ უნ და ჩა ით ვა ლოს. 
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It is known that recently dynamics of an exchange rate and its forecasting problem 
is actual not only for the Georgian economy. Moreover, forecasting of exchange rate, in 
view of its complexity, often is considered impossible.  

In this work there are considered problems of the analysis and forecasting of 
dynamics of an exchange rate Georgian Lari for Dollar. The analysis of internal complexity 
of this indicator in a monthly section is carried out. In particular, it’s Hurt’s exponent is 
found. From here, in return, the fractal dimension of process confi rming the high level 
of it’s fractality is defi ned. From this, the conclusion that process has “antipersistent” 
character (i.e. it is characterized by change of the revealed pas tendency opposite in 
the next period) and that the best projection can becomes average value of the previous 
period serves. Author’s experience of forecasting of this indicator and the analysis of it’s 
accuracy is provided.

Keywords: Exchange rate, complexity analysis of dynamics, forecasting, Hurst exponent. 
JEL Codes: F30, F31, G15, G17
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საზღ ვრი სა და ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბე ბის თვის პრაქ ტი კუ ლი ხა სი ა თის 
რე კო მენ და ცი ე ბის შე თა ვა ზე ბის თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნია სოფ ლის მე ურ ნე-
ო ბის სა უ კე თე სო პრაქ ტი კის მქო ნე ქვეყ ნე ბის გა მოც დი ლე ბის შეს წავ ლა 
და გა ზი ა რე ბა. სტა ტი ა ში კა ბი ნე ტუ რი კვლე ვის (ე.წ. სა მა გი დო კვლე ვის) 
მე თო დის გა მო ყე ნე ბით გან ხი ლუ ლია სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო წარ მო ე ბი-
სა და აგ რა რუ ლი პო ლი ტი კის უახ ლე სი ტენ დენ ცი ე ბი მსოფ ლი ო ში, გა ა-
ნა ლი ზე ბუ ლია ფერ მე რულ მე ურ ნე ო ბა თა დი ვერ სი ფი კა ცი ის ევ რო პუ ლი 
მო დე ლე ბი და წარ მო ჩე ნი ლია მა თი თა ვი სე ბუ რე ბე ბი, ყუ რადღ ე ბა გა მახ-
ვი ლე ბუ ლია ევ რო კავ შირ ში სა ო ჯა ხო ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბე ბის შე საძ-
ლებ ლო ბებ სა და შეზღ უდ ვებ ზე. და სა ბუ თე ბუ ლი ა, რომ ევ რო კავ შირ ში 
სა ო ჯა ხო ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბე ბი მიჩ ნე უ ლია სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის 
ევ რო პუ ლი მო დე ლის საკ ვან ძო ელე მენ ტად, რო მელ საც მრა ვალ ფე რო-
ვა ნი წვლი ლი შე აქვს ევ რო კავ შირ სა და, კერ ძოდ, მი სი სა სოფ ლო ტე რი-
ტო რი ე ბის ეკო ნო მი კა ში (რუ რა ლურ ეკო ნო მი კა ში). ევ რო პა ში ფერ მე რუ-
ლი მე ურ ნე ო ბე ბის და ახ ლო ე ბით 97% სა ო ჯა ხო ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო-
ბე ბი ა. ევ რო კავ ში რი თა ვი სი აგ რა რუ ლი პო ლი ტი კით კვლავ აგ რძე ლებს 
ხე ლი შე უწყ ოს მდგრა დი და კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნი სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის 
წა ხა ლი სე ბას. 

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბა; სა ო ჯა ხო ფერ მე-
რუ ლი მე ურ ნე ო ბა; დი ვერ სი ფი კა ცი ა; აგ რა რუ ლი პო ლი ტი კა. 

თა ნა მედ რო ვე ეტაპ ზე სა ქარ თვე ლო ში ფერ მე რულ მე ურ ნე ო ბა თა დი ვერ-
სი ფი კა ცი ის ძი რი თა დი გა მოწ ვე ვე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბი სათ ვის მი ზან შე წო ნი ლია 
ევ რო კავ ში რი სა და, უფ რო ზო გა დად, მსოფ ლიო მას შტა ბით სა სოფ ლო- სა მე ურ-

ekonomika da biznesi, 2016, 2,  gv. 31-50

ECONOMICS  AND  BUSINESS, 2016,  2,  pp. 31-50



ია ნაცვლიშვილი

32

ნეო წარ მო ე ბი სა და, სა ე თოდ, აგ რა რუ ლი პო ლი ტი კის უახ ლე სი ტენ დენ ცი ე ბის, 
ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბის დი ვერ სი ფი კა ცი ის მნიშ ვნე ლო ბი სა და მო დე ლე ბის 
მი მო ხილ ვა, ევ რო კავ შირ ში სა ო ჯა ხო ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბე ბის შე საძ ლებ-
ლო ბე ბი სა და შეზღ უდ ვე ბის გა ა ნა ლი ზე ბა. ეს სა შუ ა ლე ბას მოგ ვცემს გან ვსაზღ-
ვროთ აგ რა რუ ლი პო ლი ტი კის პრი ო რი ტე ტე ბი და აგ რო ბიზ ნე სის  სექ ტორ ში 
ბიზ ნეს -სუ ბი ექ ტე ბი სათ ვის პრაქ ტი კუ ლი ხა სი ა თის რე კო მენ და ცი ე ბის შე მუ შა ვე ბის 
მიზ ნით, სა უ კე თე სო პრაქ ტი კის მქო ნე ქვეყ ნე ბის გა მოც დი ლე ბას გა ვეც ნოთ. 

სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო წარ მო ე ბი სა და აგ რა რუ ლი პო ლი ტი კის 
უახ ლე სი ტენ დენ ცი ე ბის მი მო ხილ ვა

ეკო ნო მი კუ რი თა ნამ შრომ ლო ბი სა და გან ვი თა რე ბის ორ გა ნი ზა ცი ის 
(OECD) მი ერ, გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ერე ბის ორ გა ნი ზა ცი ის სურ სა თი სა და სოფ ლის 
მე ურ ნე ო ბის ორ გა ნი ზა ცი ას თან (FAO) ერ თად, ერ თობ ლი ვად მომ ზა დე ბუ ლი 
ნაშ რო მი [9] „სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის პერ სპექ ტი ვა 2015“ გვთა ვა ზობს ძი რი თა-
დი სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო სა ქონ ლის, ბი ო საწ ვა ვი სა და თევ ზჭე რის პროგ ნოზს 
2024 წლის თვის. პროგ ნო ზი მო ი ცავს არა მხო ლოდ OECD-ს წევრ ქვეყნებს, 
არამედ FAO-ს წევრ ქვეყ ნებ საც, რო მელ თა გა ნაც აღ სა ნიშ ნა ვია ბრა ზი ლი ა,  რუ-
სე თის ფე დე რა ცი ა, ინ დო ე თი, ჩი ნე თის სა ხალ ხო რეს პუბ ლი კა და სამ ხრეთ აფ-
რი კა. პროგ ნო ზის მი ხედ ვით, მომ დევ ნო ათი წლის გან მავ ლო ბა ში მო სა ლოდ-
ნე ლია რე ა ლუ რი ფა სე ბის შემ ცი რე ბა ყვე ლა სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო პრო დუქ ცი-
ა ზე. მოთხ ოვ ნის ზრდის შე ნე ლე ბუ ლი ტემ პის პა რა ლე ლუ რად, ად გი ლი ექ ნე ბა 
გა მოშ ვე ბის მო ცუ ლო ბის ზრდას, რაც გა მოწ ვე უ ლი იქ ნე ბა მწარ მო ებ ლუ რო ბის 
ზრდით და რე სურ სე ბის და ბა ლი ფა სე ბით. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ეს შე სა-
ბა მი სო ბა შია გრძელ ვა დი ან სა ერ თო რე ცე სი ის ტენ დენ ცი ას თან, საპ როგ ნო ზო 
ფა სე ბი დარ ჩე ბა უფ რო მა ღალ დო ნე ზე, ვიდ რე ის ფა სე ბი, რო მელ თაც გა-
მო იწ ვი ეს 2007-08 წლებ ში ფა სე ბის მკვეთ რი ვარ დნა. მოთხ ოვ ნა გა პი რო ბე-
ბუ ლი იქ ნე ბა მსოფ ლიო ეკო ნო მი კის ნე ლი აღ დგე ნით და მო სახ ლე ო ბის ერთ 
სულ ზე ძი რი თა დი სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო სა ქონ ლის მოხ მა რე ბის ზრდით, რო-
მე ლიც ბევრ გან ვი თა რე ბად ქვე ყა ნა ში მი აღ წევს გა ჯე რე ბის  დო ნეს. მოთხ ოვ ნა-
ში მთა ვა რი ცვლი ლე ბე ბი შე ი ნიშ ნე ბა გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებ ში, სა დაც ად გი ლი 
აქვს ურ ბა ნი ზა ცი ას, მო სახ ლე ო ბის ერთ სულ ზე შე მო სავ ლის ზრდას, სურ სათ-
ზე მოთხოვ ნის ზრდას. ამ ქვეყ ნებ ში გრძელ დე ბა მო სახ ლე ო ბის ზრდა, თუმ ცა, 
ზრდის ტემ პი კლე ბა დი ა. მო სახ ლე ო ბის ერთ სულ ზე შე მო სავ ლის ზრდამ გა მო-
იწ ვია მომ ხმა რებ ლის კვე ბის რა ცი ო ნის მრა ვალ ფე როვ ნე ბის ზრდა და ნახ შირ-
წყლე ბის შემ ცველ პრო დუქ ტებ თან ერ თად, მი სი გამ დიდ რე ბა ცხო ვე ლუ რი ცი-
ლე ბით. ამ მი ზე ზით, სა ვა რა უ დოდ, მო ი მა ტებს ხორ ცი სა და რძის პრო დუქ ტე ბის 
ფა სე ბი მარ ცვლე უ ლის ფა სებ თან შე და რე ბით. მარ ცვლე ულ კულ ტუ რებს შო რის 
პი რუტყ ვის საკ ვე ბად გა მო ყე ნე ბუ ლი კულ ტუ რე ბის ფა სე ბი, სა ვა რა უ დოდ, გა იზ-
რდე ბა მო სახ ლე ო ბის ძი რი თად საკ ვე ბად გა მო ყე ნე ბულ მარ ცვლე უ ლის ფა-
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სებ თან შე და რე ბით. ეს სტრუქ ტუ რუ ლი ტენ დენ ცი ე ბი, გარ კვე ულ წი ლად, შე საძ-
ლო ა, შე იც ვა ლოს სპე ცი ფი კუ რი ფაქ ტო რე ბის (მა გა ლი თად, მოთხ ოვ ნა სი მინ-
დის გან წარ მო ე ბულ ეთა ნოლ ზე) გათ ვა ლის წი ნე ბით. ნავ თო ბის და ბა ლი ფა სე ბი 
არის ფა სე ბის შემ ცი რე ბა ზე ზე წო ლის წყა რო, ძი რი თა დად, ენერ გი ის და სა სუ ქის 
ხარ ჯე ბის შემ ცი რე ბის მი მარ თუ ლე ბით მა თი გავ ლე ნის გა მო. უფ რო მე ტიც, ნავ-
თო ბის საპ როგ ნო ზო და ბა ლი ფა სე ბის შე დე გად, პირ ვე ლი თა ო ბის ბი ო საწ ვა-
 ვის წარ მო ე ბა სა ერ თოდ არ არის მომ გე ბი ა ნი და მა ტე ბი თი წა ხა ლი სე ბის გა რე-
შე. არ არის მო სა ლოდ ნე ლი გან ხორ ცი ელ დეს ისე თი პო ლი ტი კა, რო მე ლიც 
გა მო იწ ვევს აშ შ-ში და ევ რო კავ შირ ში ბი ო საწ ვა ვის წარ მო ე ბის მნიშ ვნე ლო ვან 
ზრდას. მე ო რე მხრივ, ბრა ზი ლი ა ში, სა ვა რა უ დოდ, მო სა ლოდ ნე ლია შაქ რით 
წარ მო ე ბუ ლი ეთა ნო ლის წარ მო ე ბის ზრდა საწ ვა ვის ნა რე ვის სა ვალ დე ბუ ლო 
კო ე ფი ცი ენ ტი სა და სა გა და სა ხა დო სტი მუ ლე ბის გზით. ასე ვე, მო სა ლოდ ნე ლია 
ინ დო ნე ზი ა ში ბი ო დი ზე ლის წარ მო ე ბის აქ ტი უ რი წა ხა ლი სე ბა. 

აზი ა ში, ევ რო პა სა და ჩრდი ლო ეთ ამე რი კა ში სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო წარ-
მო ე ბის ზრდა ძი რი თა დად გა ნა პი რო ბე ბუ ლი იქ ნე ბა მო სავ ლი ა ნო ბის გა დი დე -
ბით. პროგ ნო ზის მი ხედ ვით, [9] სამ ხრეთ ამე რი კა ში ად გი ლი ექ ნე ბა, რო გორც 
მო სავ ლი ა ნო ბის ამაღ ლე ბას, ასე ვე და მა ტე ბით სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო ტე რი-
ტო რი ე ბის ათ ვი სე ბა საც. წარ მო ე ბის ყვე ლა ზე უფ რო მოკ რძა ლე ბულ ზრდას 
ად გი ლი ექ ნე ბა აფ რი კა ში. თუმ ცა, შემ დგომ მა ინ ვეს ტი ცი ებ მა შე საძ ლოა მნიშ-
ვნე ლოვ ნად გა ზარ დოს მო სავ ლი ა ნო ბაც და წარ მო ე ბის მო ცუ ლო ბაც. პროგ-
ნო ზის მი ხედ ვით, სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო სა ქონ ლის ექ სპორ ტი რე ბა გან ხორ ცი-
ელ დე ბა შე და რე ბით უფ რო მცი რე რა ო დე ნო ბის ქვეყ ნე ბი დან, ხო ლო იმ პორ-
ტი კი დევ უფ რო დი დი რა ო დე ნო ბის ქვეყ ნებ ში გან ხორ ცი ელ დე ბა. ძი რი თა დი 
სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო სა ქონ ლის მიმ წო დე ბე ლი ქვეყ ნე ბის რიცხ ვის შემ ცი რე ბა 
და მა თი მნიშ ვნე ლო ბის ზრდა გლო ბა ლუ რი ბაზ რის მო მა რა გე ბა ში ზრდის სა-
ბაზ რო რის კებს. მათ შო რის ისეთ რის კებს, რომ ლე ბიც უკავ შირ დე ბა ბუ ნებ რივ 
კა ტას ტრო ფებ სა და ვაჭ რო ბის შე მა ფერ ხე ბელ ზო მებს. შა ბო ლოო ან გა რი შით, 
სა ვა რა უ დოდ, ვაჭ რო ბა გა იზ რდე ბა უფ რო ნე ლა, ვიდ რე წი ნა ათ წლე უ ლის გან-
მავ ლო ბა ში, მაგ რამ შე ი ნარ ჩუ ნებს სტა ბი ლურ წილს გლო ბა ლურ წარ მო ე ბა სა 
და მოხ მა რე ბას თან შე და რე ბით. ზე მოთ აღ წე რი ლი წი ნას წა რი მო ნა ცე მე ბი ასა-
ხავს მსოფ ლიო აგ რა რულ ბაზ რებ ზე მოთხ ოვ ნი სა და მი წო დე ბის ფუნ და მენ ტურ 
პი რო ბებს. თუმ ცა, პერ სპექ ტი ვა ში ვი თა რე ბა და კავ ში რე ბუ ლია სხვა დას ხვა გა-
ურ კვევ ლო ბებ თან, რო მელ თა გა ნაც ზო გი ერ თი შეს წავ ლი ლია სტო ქას ტი კუ რი 
ანა ლი ზის სა შუ ა ლე ბით. თუ მო სავ ლი ა ნო ბის, ნავ თო ბის ფა სე ბი სა და ეკო ნო-
მი კუ რი ზრდის ის ტო რი უ ლი ცვლი ლე ბე ბის პროგ ნო ზებს გა ვით ვა ლის წი ნებთ, 
მა შინ სა ერ თა შო რი სო ბა ზარ ზე მომ დევ ნო ათი წლის გან მავ ლო ბა ში, მი ნი მუმ 
ერ თი მძი მე შო კის მა ღა ლი ალ ბა თო ბა, არ სე ბობს. 

OECD-ს აგ რა რუ ლი პო ლი ტი კის მო ნი ტო რინ გი სა და შე ფა სე ბის 2015 წლის 
ან გა რი ში [10] მი მო ი ხი ლავს აგ რა რულ პო ლი ტი კას OECD-ს წევრ ქვეყ ნებ სა და 
რიგ გან ვი თა რე ბად ეკო ნო მი კებ ში, რომ ლე ბიც მნიშ ვნე ლო ვა ნი მო თა მა შე ე ბი 
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არი ან მსოფ ლიო ბა ზარ ზე. ასე თი 49 ქვეყ ნის წი ლად მო დის მსოფ ლიო მას შტა-
ბით სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა ში შექ მნი ლი და მა ტე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბის და ახ ლო ე-
ბით 88%. ამ ქვეყ ნე ბის სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო პო ლი ტი კა ასა ხავს იმ გან სხვა ვე-
ბულ რო ლებს, რო მელ საც სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა ას რუ ლებს მათ ეკო ნო მი კებ ში. 
მი უ ხე და ვად ქვეყ ნებს შო რის სტრუქ ტუ რუ ლი გან სხვა ვე ბე ბი სა, მათ ახა სი ა თებთ 
აგ რა რუ ლი პო ლი ტი კის სა ერ თო მიზ ნე ბი: სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის და, უფ რო 
ზო გა დად, სა სოფ ლო და სახ ლე ბე ბის (რუ რა ლუ რი რე გი ო ნე ბის) ეკო ნო მი კუ რი 
სი ცოცხ ლი სუ ნა რი ა ნო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა, საკ ვე ბი პრო დუქ ტე ბის წარ მო ე ბის 
გრძელ ვა დი ა ნი ეკო ლო გი უ რი მდგრა დო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა, საკ მა რი სი და 
მა ღა ლი კვე ბი თი ღი რე ბუ ლე ბის საკ ვე ბის წარ მო ე ბა, რა თა დაკ მა ყო ფილ დეს 
მზარ დი მსოფ ლიო მო სახ ლე ო ბის მოთხ ოვ ნა აგ რა რულ პრო დუქ ტებ ზე. აგ-
რა რუ ლი პო ლი ტი კის სხვა დას ხვა მიდგომა ამ საერთო მიზნებს განსხვავებულ 
მნიშვნელობას ანიჭებს. 

OECD-ს მი ერ გა მო ყე ნე ბუ ლი ერ თ-ერ თი მაჩ ვე ნებ ლის – მწარ მო ე ბელ თა 
მხარ და ჭე რის შე ფა სე ბის (PSE) მი ხედ ვით, ერ თობ ლი ვად, ამ ქვეყ ნებ ში 2012-
14 წლებ ში სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა ში მე წარ მე ებს გა და ე ცათ წლი უ რად სა შუ ა ლოდ 
601 მლრდ (450 მლრდ ევ რო). ამ ქვეყ ნებ მა და მა ტე ბით და ხარ ჯეს 135 მლრდ 
აშშ დო ლა რი (103 მლრდ ევ რო) ზო გა დი მომ სა ხუ რე ბის თვის, რო მე ლიც სექ-
ტო რის სა ერ თო ფუნ ქცი ო ნი რე ბას უწყ ობს ხელს. OECD-ს ქვეყ ნებ სა და გან ვი-
თა რე ბა დი ეკო ნო მი კე ბის ქვეყ ნებ ში სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო სექ ტორ ში მწარ მო-
ებ ლე ბის მხარ და ჭე რის სა შუ ა ლო დო ნე ე ბი დრო თა გან მავ ლო ბა ში ერ თმა ნეთს 
უახ ლოვ დე ბა: 1990-ი ა ნი წლე ბი დან, სა შუ ა ლოდ, გან ვი თა რე ბა დი ეკო ნო მი კე ბის 
ქვეყ ნე ბი მა თი სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის და ბეგ ვრი დან გა და ვიდ ნენ სოფ ლის მე-
ურ ნე ო ბის მნიშ ვნე ლო ვან მხარ და ჭე რა ზე. OECD-ს ქვეყ ნებ ში კი, ამ გვა რი მხარ-
და ჭე რის ის ტო რი უ ლად ძა ლი ან მა ღა ლი დო ნის მი უ ხე და ვად, იგი სა შუ ა ლოდ 
შემ ცირ და. ბო ლო წლე ბის გან მავ ლო ბა ში რამ დე ნი მე დიდ მა გან ვი თა რე ბა დი 
ეკო ნო მი კის ქვე ყა ნამ მი აღ წია OECD-ს ქვეყ ნებ ში სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის მხარ-
და ჭე რის სა შუ ა ლო დო ნეს. 2014 წელს გან ხი ლულ 49 ქვე ყა ნა ში ფერ მერ თა 
მთლი ა ნი ფუ ლა დი შე მო სავ ლე ბის 18% მომ დი ნა რე ობ და ფერ მერ თა მხარ დამ-
ჭე რი სა ჯა რო პო ლი ტი კი დან.

OECD-ს ქვეყ ნებ ში, სა ერ თო ან გა რი შით, მიმ დი ნა რე ობს თან და თა ნო ბით 
გა დას ვლა სა ბაზ რო ფა სის მხარ და ჭე რი სა და რე სურ სე ბის სუბ სი დი რე ბის პო-
ლი ტი კუ რი ინ სტრუ მენ ტე ბის გა მო ყე ნე ბი დან ისეთ პო ლი ტი კა ზე, რო მე ლიც პირ-
და პირ არ ახ დენს გავ ლე ნას ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბის სა წარ მოო გა დაწყ ვე-
ტი ლე ბებ ზე. თუმ ცა, პო ლი ტი კის ასე თი ცვლი ლე ბა შე და რე ბით ნე ლი ტემ პით 
მიმ დი ნა რე ობს ისეთ ქვეყ ნებ ში, რო მელ თათ ვი საც და მა ხა სი ა თე ბე ლია სოფ ლის 
მე ურ ნე ო ბის დაც ვი სა და მხარ და ჭე რის მა ღა ლი დო ნე. გარ კვე უ ლი ნა ბი ჯე ბი გა-
და იდ გა ისე თი გრძელ ვა დი ა ნი პო ლი ტი კის პრი ო რი ტე ტე ბის მი მარ თუ ლე ბით, 
რო გო რი ცაა გა რე მოს დაც ვი თი მდგრა დო ბა, ინო ვა ცია და რის კის მე ნეჯ მენ ტი. 
ამ მი მარ თუ ლე ბით უფ რო დი დი ძა ლის ხმე ვაა სა ჭი რო. ამა ვე დროს ზო გი ერ თი 
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გან ვი თა რე ბა დი ქვეყ ნე ბი მოძ რა ო ბენ სა პი რის პი რო მი მარ თუ ლე ბით და ნერ-
გა ვენ ფა სი სა და წარ მო ე ბის მხარ დამ ჭე რი პო ლი ტი კის ღო ნის ძი ე ბებს. გა მოკ-
ვლე ულ 49 ქვე ყა ნა ში ფერ მერ თათ ვის გა წე უ ლი დახ მა რე ბის 67% პირ და პირ 
უკავ შირ დე ბო და ფა სის, გა მოშ ვე ბის მო ცუ ლო ბის ან რე სურ სე ბის გა მო ყე ნე ბის 
მხარ და ჭე რას [10]. 

ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბის დი ვერ სი ფი კა ცი ის მნიშ ვნე ლო ბა და 
მო დე ლე ბი

დი ვერ სი ფი კა ცი ის გან საზღ ვრე ბა დის კუ სი ი სა და გან ხილ ვის სა გა ნია მეც-
ნი ერ თა ფარ თო წრის თვის. მკვლე ვა რე ბი იყე ნე ბენ სხვა დას ხვა მე თო დო ლო-
გი ურ მიდ გო მას ამ ტერ მი ნის არ სის გან სზღვრი სას. მა გა ლი თად, ჰ. ჩაპ ლი ნი 
თა ვის ნაშ რომ ში ტერ მი ნის მნიშ ვნე ლო ბის ახ სნას იწყ ებს ოქ სფ ორ დის ინ გლი-
სუ რი ენის ლექ სი კო ნის გან მარ ტე ბით და გა ნაგ რძობს მი მო ხილ ვას სხვა დას ხვა 
მეც ნი ე რის შრო მე ბის მი ხედ ვით. რო გორც ჰ. ჩაპ ლი ნი აღ ნიშ ნავს, ოქ სფორ დის 
ინ გლი სუ რი ენის ლექ სი კონ ში დი ვერ სი ფი კა ცია გან მარ ტე ბუ ლია შემ დეგ ნა ი რად 
– „მრა ვა ლი გან სხვა ვე ბუ ლი საგ ნე ბის, მომ სა ხუ რე ბის და ა.შ. წარ მო ე ბა, ხში რად 
რო გორც კონ კრე ტულ პრო დუქ ტზე მოთხ ოვ ნის და ცე მის ეფექ ტის გან დამ ცა ვი 
სა შუ ა ლე ბა“ [1]. 

სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო წარ მო ე ბას თან მი მარ თე ბით დი ვერ სი ფი კა ცია შე-
საძ ლე ბე ლია ოთხი სტა დი ის გან შედ გარ პრო ცე სად გან ვი ხი ლოთ. საწყ ის სტა-
დი ა ზე დი ვერ სი ფი კა ცია ხორ ცი ელ დე ბა სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო კულ ტუ რე ბის 
დო ნე ზე, ხდე ბა მო ნო კულ ტუ რის შეც ვლა. მე ო რე სტა დი ა ზე ფერ მე რულ მე ურ-
ნე ო ბას აქვს ერ თზე მე ტი სა ხე ო ბის წარ მო ე ბა, შე უძ ლია აწარ მო ოს და გა ყი დოს 
მო სა ვა ლი წე ლი წა დის სხვა დას ხვა დროს. მომ დევ ნო ეტაპ ზე დი ფერ სი ფი კა ცია 
გა გე ბუ ლი ა, რო გორც შე რე უ ლი სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო წარ მო ე ბა. სა ბო ლო-
ოდ, დი ვერ სი ფი კა ცი ად გა ნი ხი ლე ბა სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო საქ მი ა ნო ბის მიღ მა 
გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი საქ მი ა ნო ბა. ბო ლო სტა დი ა ზე დი ვერ სი ფი კა ცი ად მი იჩ ნე ვა 
არას ტან დარ ტუ ლო ბა [1] ტრა დი ცი ულ ფერ მე რულ სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბის სა-
სოფ ლო- სა მე ურ ნეო საქ მი ა ნო ბას თან და კავ ში რე ბით. იგი მო ი ცავს ფერ მე-
რუ ლი მე ურ ნე ო ბის რე სურ სე ბის გა მო ყე ნე ბას არა სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო 
საქ მი ა ნო ბი სათ ვის. ასე თი საქ მი ა ნო ბა შე იძ ლე ბა მო ი ცავ დეს ფერ მე რუ ლი 
მე ურ ნე ო ბის შიგ ნით გა და მუ შა ვე ბას, არა სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო პრო დუქ-
ტე ბი სა და სერ ვი სე ბის მი წო დე ბას ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბი სათ ვის და ა.შ. 
დი ფერ სი ფი კა ცი ის ასე თი გა გე ბა შე ე სა ბა მე ბა ეკო ნო მი კურ ლი ტე რა ტუ რა-
ში დამ კვიდ რე ბულ დი ვერ სი ფი კა ცი ის კონ ცეფ ცი ას, რომ ლის თა ნახ მა დაც 
დი ვე სი ფი კა ცია წარ მო ად გენს წარ მო ე ბის ფაქ ტო რე ბის ჭარ ბი სიმ ძლავ რე-
ე ბის გა მო ყე ნე ბის სტრა ტე გი ას. წარ მო ე ბის ფაქ ტო რე ბის ჭარ ბი სიმ ძლავ რე-
ე ბი იწ ვევს სა ბაზ რო ჩა ვარ დას. თუ არ არ სე ბობს აგ რა რუ ლი წარ მო ე ბის ჭარ ბი 
ფაქ ტო რე ბის, მა გა ლი თად მი წის, ან კა პი ტა ლის ბაზ რე ბი, მა შინ მა თი გა მო ყე ნე-
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ბით პრო დუქ ცი ის /მომ სა ხუ რე ბის შექ მნა შე საძ ლე ბე ლია ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო-
ბის შიგ ნით არა სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო სა წარ მოს მეშ ვე ო ბით. 

ეს გან სა კუთ რე ბით სა ინ ტე რე სო შე საძ ლოა იყოს ცენ ტრა ლუ რი და აღ მო-
სავ ლე თი ევ რო პის ქვეყ ნე ბის თვის (CEEC), სა დაც კა პი ტა ლი სა და მი წის ბაზ რე ბი 
კვლავ გან ვი თა რე ბის პრო ცეს ში ა. ფერ მე რუ ლი სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბის შრო მი თი 
რე სურ სე ბი ზოგ ჯერ დი ვერ სი ფი კა ცი ის პრო ცეს ში ჩარ თუ ლად არ გა ნი ხი ლე ბა. 
მა გა ლი თად, ბრი ტა ნე თის სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის, სა თევ ზე მე ურ ნე ო ბის და სურ-
სა თის სა მი ნის ტროს (MAFF) მი ერ 1989 წელს ჩა ტა რე ბულ დი ვერ სი ფი კა ცი ის 
კვლე ვა ში დი ვერ სი ფი კა ცი ა ში არ შე დი ო და სა მუ შაო ძა ლის და საქ მე ბა, სა მა გი-
ე როდ, შე დი ო და სა კონ ტრაქ ტო გა რი გე ბე ბი. ასე რომ, ბრი ტა ნეთ ში დი ვერ სი-
ფი კა ცია წარ მოდ გე ნი ლია ვიწ რო კონ ცეფ ცი ის სა ხით და შე მო ი საზღ ვრე ბა ფერ-
მე რულ მე ურ ნე ო ბა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი საქ მი ა ნო ბით. დი ვერ სი ფი კა ცი ის ასე თი 
გა გე ბა ბრი ტა ნეთ ში გა პი რო ბე ბუ ლი იყო პო ლი ტი კის პრი ო რი ტე ტე ბით, რო მე-
ლიც უგულ ვე ბელ ყოფ და მცი რე ფერ მე რულ მე ურ ნე ო ბა თა პი რო ბებს და ყუ-
რადღ ე ბას ამახ ვი ლებ და დიდ ფერ მე რულ მე ურ ნე ო ბებ ზე. მსხვილ ფერ მე რულ 
მე ურ ნე ო ბე ბის თვის ჭარბ სა წარ მოო ფაქ ტო რებს წარ მო ად გენ და მი წა და კა პი-
ტა ლი, მა შინ რო ცა მცი რე ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბე ბის თვის ყვე ლა ზე ხში რად 
ჭარბ სა წა მოო ფაქ ტორს სწო რედ შრო მა წარ მა ოდ გენს. და სავ ლეთ ევ რო პის 
ქვეყ ნებ ში გა მო კითხ ვის შე დე გე ბი მოწ მობს, რომ ფერ მის გა რეთ და საქ მე ბა 
სა ო ჯა ხო ფერ მე რულ მე ურ ნე ო ბა თა არა სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო საქ მი ა ნო ბა ში 
ჩარ თვის ყვე ლა ზე უფ რო ხში რად გავ რცე ლე ბუ ლი საქ მი ა ნო ბა ა. 

სა ო ჯა ხო ფერ მე რულ მე ურ ნე ო ბა თა არა სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო საქ მი ა-
ნო ბის აღ წე რის მიზ ნით დი ვერ სი ფი კა ცი ის ცნე ბას თან ერ თად, სა მეც ნი ე რო ლი-
ტე რა ტუ რა ში დამ კვიდ რე ბუ ლია ისე თი ტერ მი ნე ბი, რო გო რი ცაა მრა ვალ ფუნ-
ქცი უ რი (პლუ რა ლუ რი) საქ მი ა ნო ბა (pluriactivity) და ფერ მე რუ ლი საქ მი ა ნო ბა 
არას რუ ლი დატ ვირ თვით (part-time farming). ხში რად ეს ტერ მი ნე ბი ურ თი ერ-
თშემ ცვლე ლე ბად გა მო ი ყე ნე ბა [1].

ფერ მე რულ მე ურ ნე ო ბა თა დი ვერ სი ფი კა ცი ის არ სის გან სხვა ვე ბუ ლი გა-
გე ბა და ცნე ბის სხვა დას ხვაგ ვა რი დე ფი ნი ცია გვხვდე ბა სა მეც ნი ე რო- პო პუ ლა-
რულ ლი ტე რა ტუ რა სა თუ სამ თავ რო ბო სტურ ქტუ რე ბის ოფი ცი ა ლურ დო კუ-
მენ ტებ ში. ფერ მე რულ მე ურ ნე ო ბა თა დი ვერ სი ფი კა ცი ა, ზო გა დად, წარ მო-
ად გენს ფერ მე რულ მე ურ ნე ო ბა თა მი ერ ტრა დი ცი ულ სა სოფ ლო- სა მე ურ-
ნეო საქ მი ა ნო ბას თან ერ თად ახა ლი და მა ტე ბი თი ფუ ლა დი შე მო სავ ლე ბის 
მომ ტა ნი საქ მი ა ნო ბის წა მოწყ ე ბას ან ასე თი საქ მი ა ნო ბით ტრა დი ცი უ ლი 
სა სოფ ლო- სა მე ურ ნე ო- საქ მი ა ნო ბის შეც ვლას. არ სე ბობს სა სოფ ლო- სა მე ურ-
ნეო საქ მი ა ნო ბის დი ვერ სი ფი კა ცი ის შე ფა სე ბის (გა ზომ ვის) სხვა დას ხვა მიდ გო მა. 
მა გა ლი თად, ერ თ-ერ თია ე.წ. მაქ სი მა ლუ რი პრო პორ ცი ის ინ დექ სი – მთა ვა რი 
საქ მი ა ნო ბის წი ლი ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბის სა ერ თო საქ მი ა ნო ბა ში[11]. გან ვი-
თა რე ბად ქვეყ ნებ ში დი ვერ სი ფი კა ცი ის ცნე ბა ში ძი რი თა დად იგუ ლის ხმე ბა ერ თი 
აგ რა რუ ლი პრო დუქ ტის მე ო რე თი შე ნაც ვლე ბა, სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო საქ მი ა-
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ნო ბით და კა ვე ბულ მე ურ ნე ო ბა თა რიცხ ვის ზრდა ან ერ თი ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე-
ო ბის მი ერ საქ მი ა ნო ბის სა ხე ო ბე ბის რიცხ ვის გაზ რდა. გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ ში 
დი ფერ სი ფი კა ცი ის ცნე ბა ხში რად გუ ლის ხმობს ფერ მე რულ მე ურ ნე ო ბებ ში ისე-
თი საქ მი ა ნო ბის გან ხორ ცი ე ლე ბას, რო მე ლიც არ შე ი ცავს აგ რა რულ წარ მო ე-
ბას. მა გა ლი თად, დი დი ბრი ტა ნე თის ბუ ნე ბის დაც ვის, სურ სა თი სა და სა სოფ ლო 
(რუ რა ლურ) საქ მე თა დე პარ ტა მენ ტი (DEFRA) დი ვერ სი ფი კა ცი ას გან საზღ ვრავს 
შემ დეგ ნა ი რად – „კო მერ ცი უ ლი სარ გებ ლის მი სა ღე ბად ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე-
ო ბის რე სურ სე ბის სა მე წარ მეო გა მო ყე ნე ბა არა სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო წარ მო ე-
ბის მიზ ნით“. ასე თი გან საზღ ვრე ბის სა ფუძ ველ ზე, დიდ ბრი ტა ნეთ ში 2003 წელს 
ფერ მე რულ მე ურ ნე ო ბა თა 56% დი ფერ სი ფი ცი რე ბუ ლი იყო. დი ვერ სი ფი ცი რე-
ბულ საქ მი ა ნო ბა თა უდი დეს წილს წარ მო ად გენ და ფერ მე რულ მე ურ ნე ო ბა თა 
შე ნო ბე ბის გა ქი რა ვე ბა არა სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო და ნიშ ნუ ლე ბით, ფერ მე რულ 
მე ურ ნე ო ბა თა 9% ჩარ თუ ლი იყო გა და მა მუ შა ვე ბელ საქ მი ა ნო ბა სა და სა ცა-
ლო ვაჭ რო ბა ში, 3% სას ტუმ რო და სა რეს ტორ ნო მომ სა ხუ რე ბა ში, ხო ლო 7%- 
სპორ ტულ სერ ვი სებ სა და რეკ რე ა ცი ულ საქ მი ა ნო ბა ში. ზო გი ერთ შემ თხვე ვა ში 
დი ვერ სი ფი კა ცია გა ნი საზღ ვრე ბა უფ რო ფარ თო გა გე ბით და მო ი ცავს ახა ლი 
მარ კე ტინ გუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის შექ მნას. ზო გა დად, სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო 
წარ მო ე ბის კონ ტექ სტით, დი ვერ სი ფი კა ცია შე საძ ლე ბე ლია გან ხი ლულ იქ ნეს, 
რო გოც ფერ მე რულ მე ურ ნე ო ბა თა ზო გი ერ თი სა წარ მოო რე სურ სის გა და ნა-
წი ლე ბა სხვა სა ხე ო ბის სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო პრო დუქ ცი ის წარ მო ე ბის თვის, 
ხო ლო გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ ში იგი გა ნი ხი ლე ბა, რო გორც ფერ მე რუ ლი მე-
ურ ნე ო ბე ბის მი ერ რე სურ სე ბის გა და ნა წი ლე ბა არა სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო საქ-
მი ა ნო ბა ში, მა გა ლი თად, სა რეს ტორ ნო მომ სა ხუ რე ბა სა და სა ცა ლო ვაჭ რო ბა ში. 

ფერ მე რულ მე ურ ნე ო ბა თა დი ვერ სი ფი კა ცი ის თა ო ბა ზე მი ღე ბულ გა დაწყ-
ვე ტი ლე ბებ ზე მოქ მედ ფაქ ტორ თა შო რის აღ სა ნიშ ნა ვია [11]: რის კის შემ ცი რე ბა, 
დე მოგ რა ფი უ ლი ცვლი ლე ბე ბი, მომ ხმა რე ბელ თა ცვა ლე ბად მოთხ ოვ ნა სა თუ 
სამ თავ რო ბო პო ლი ტი კის ცვლი ლე ბა ზე რე ა გი რე ბა, კლი მა ტის ცვლი ლე ბის შე-
დე გად საქ მი ა ნო ბის დი ვერ სი ფი კა ცი ა, გა რე შო კებ ზე რე ა გი რე ბა, სა ექ სპორ ტო 
პო ტენ ცი ა ლის ცვლი ლე ბე ბი და ა.შ. აგ რა რულ მე ურ ნე ო ბის დი ვერ სი ფი კა ცი ა-
ზე მოქ მე დი ფაქ ტო რე ბის, საფ რთხე ე ბი სა და შე საძ ლებ ლო ბე ბის მი მო ხილ ვას 
გვთა ვა ზო ბენ ბიზ ნეს -სუ ბი ექ ტე ბი სათ ვის პრაქ ტი კუ ლი რე კო მენ და ცი ე ბის გა წე ვის 
მიზ ნით სხვა დას ხვა ქვეყ ნის ოფი ცი ა ლუ რი სამ თავ რო ბო თუ არა სამ თავ რო ბო 
სტრუქ ტუ რე ბის მი ერ შექ მნი ლი სხვა დახ ვა სა მეც ნი ე რო- პო პუ ლა რუ ლი ლი ტე-
რა ტუ რაც. 

დი ვერ სი ფი კა ცი ა ზე მოქ მე დი ფაქ ტო რე ბი დან აღ სა ნიშ ნა ვი ა:
ცვა ლე ბა დი სა მომ ხმა რებ ლო მოთხ ოვ ნა. მსოფ ლიო მას შტა ბით გან-

ვი თა რე ბა დი ქვეყ ნე ბის მო სახ ლე ო ბის ცხოვ რე ბის დო ნის ზრდა ფერ მე რულ მე-
ურ ნე ო ბა თა დი ვერ სი ფი კა ცი ის ერ თ-ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი შე საძ ლებ ლო ბა ა. ამ 
ქვეყ ნე ბის მო სახ ლე ო ბის შე მო სავ ლე ბის ზრდას აქვს მნიშ ვნე ლო ვა ნი გავ ლე ნა 
მოხ მა რე ბის სტრუქ ტუ რა ზე. ადა მი ა ნე ბი შე და რე ბით ღა რი ბუ ლი კვე ბი თი რა-
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ცი ო ნი დან გა და დი ან უფ რო მრა ვალ ფე რო ვან – ცხო ვე ლუ რი პრო დუქ ტე ბით 
(კვერ ცხი, ხორ ცი, რძის პრო დუქ ტე ბი), ხი ლით და ბოს ტნე უ ლით მდი დარ კვე-
ბით რა ცი ონ ზე. დი ნა მი კუ რად მოქ მედ ფერ მე რულ მე ურ ნე ო ბებს შე უძ ლი ათ დი-
ვერ სი ფი ცი რე ბა მო ახ დი ნონ ამ შე საძ ლებ ლო ბე ბის გა მო ყე ნე ბის მიზ ნით; 

მო სახ ლე ო ბის რა ო დე ნო ბის ცვლი ლე ბა. გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებ ში
სწრაფ ურ ბა ნი ზა ცი ას (რო მე ლიც, მე ო რე მხრივ, შე საძ ლე ბე ლია საფ რთხეც იყოს 
დი ვერ სი ფი კა ცი ის თვის) აქვს მნიშ ვნე ლო ვა ნი გავ ლე ნა მოხ მა რე ბის სტრუქ ტუ-
რა ზე. სულ უფ რო მცი რე რა ო დე ნო ბის ფერ მე რებს უხ დე ბათ სულ უფ რო დი დი 
რა ო დე ნო ბის მომ ხმა რებ ლე ბის თვის პრო დუქ ცი ის მი წო დე ბა. ფერ მე რებს მო უ-
წევთ სულ უფ რო მზარ დი რა ო დე ნო ბის მომ ხმა რე ბელ თა დაკ მა ყო ფი ლე ბა. ეს 
პრო ცე სი შე საძ ლე ბე ლია პირ და პირ სუ ლაც არ ით ვა ლის წი ნებ დეს საქ მი ა ნო-
ბის დი ვერ სი ფი კა ცი ას, მაგ რამ აუ ცი ლებ ლად მო ითხ ოვს სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო 
საქ მი ა ნო ბა ში ახა ლი ტექ ნი კი სა და ტექ ნო ლო გი ე ბის ადაპ ტი რე ბას; 

და მა ტე ბი თი ღი რე ბუ ლე ბის შექ მნა. და სავ ლე თის გან ვი თა რე ბუ ლი
ქვეყ ნე ბის მო სახ ლე ო ბის თვის და მა ხა სი ა თე ბე ლია კვე ბის პრო დუქ ტებ ზე სპე ცი-
ფი კუ რი სა მომ ხმა რებ ლო მოთხ ოვ ნის სტრუქ ტუ რა, რო მე ლიც სულ უფ რო ფარ-
თოდ ვრცელ დე ბა გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებ შიც. მი სი არ სი შემ დე გი ა: მომ ხმა რე ბე-
ლი სულ უფ რო ნაკ ლებ დროს უთ მობს საკ ვე ბის მომ ზა დე ბას, სულ უფ რო მეტს 
მო ითხ ოვს მზა საკ ვებს და შრო მის დამ ზო გავ შე ფუთ ვას საკ ვე ბი პრო დუქ ტე-
ბის თვის. ეს ტენ დენ ცია შე საძ ლებ ლო ბას აძ ლევს ფერ მე რებს დი ვერ სი ფი კა ცია 
მო ახ დი ნონ და მა ტე ბი თი ღი რე ბუ ლე ბის შექ მნით, გან სა კუთ რე ბით იმ ქვეყ ნებ ში, 
სა დაც სუ პერ მარ კე ტე ბი მნიშ ვნე ლო ვან როლს ას რუ ლე ბენ სა ცა ლო ვაჭ რო ბა ში;

ბაზ რის შე საძ ლებ ლო ბე ბის ცვა ლე ბა დო ბა. ფერ მე რე ბი სა და ბაზ-
რის და მა კავ ში რე ბე ლი არ ხე ბის მა კონ ტრო ლე ბე ლი სა ხელ მწი ფო პო ლი ტი კის 
ცვლი ლე ბამ შე საძ ლე ბე ლია წარ მოშ ვას დი ვერ სი ფი კა ცი ის ახა ლი შე საძ ლებ-
ლო ბე ბი; 

კვე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა. გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებ ში ტრა დი ცი უ ლი ძი რი-
თა დი საკ ვე ბი პრო დუქ ტის მო ნო კულ ტუ რი დან შე და რე ბით მრა ვალ ფე რო ვან 
საკ ვებ ზე გა დას ვლას შე უძ ლია წარ მოშ ვას დი ვერ სი ფი კა ცი ის ახა ლი შე საძ ლებ-
ლო ბე ბი ფერ მე რე ბი სათ ვის. 

დი ვერ სი ფი კა ცი ის პრო ცე სის შე მა ფერ ხე ბელ ფაქ ტორ თა (საფ რთხებს) 
შო რის აღ სა ნიშ ნა ვი ა:

ურ ბა ნი ზა ცი ა. გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებ ში სწრა ფი ურ ბა ნი ზა ცი ა, რო მე-
ლიც, ერ თი მხრივ, წარ მო ად გენს შე საძ ლებ ლო ბას დი ვერ სი ფი კა ცი ის თვის, 
მე ო რე მხრივ, შე საძ ლო ა, ქმნი დეს საფ რთხე ებს. ქა ლა ქე ბის ზრდა იწ ვევს მი-
წის ფა სის ზრდას, რაც აი ძუ ლებს ფერ მე რებს ეძე ბონ ქა ლა ქე ბის მახ ლობ ლად 
მდე ბა რე მე ურ ნე ო ბე ბი დან უფ რო მა ღა ლი შე მო სავ ლე ბის მი ღე ბის გზე ბი მე ურ-
ნე ო ბა თა დი ვერ სი ფი კა ცი ის სა შუ ა ლე ბით. ხში რად, ეს ვი თა რე ბა და გა სა ღე ბის 
ბაზ რებ თან სი ახ ლო ვე, ურ ბა ნულ ად გი ლებ თან ახ ლოს მდე ბა რე ფერ მე რებს 
უბიძ გებს სა კუ თა რი მე ურ ნე ო ბის დი ვერ სი ფი ცი რე ბას მა ღა ლი ღი რე ბუ ლე ბის აგ-
რა რუ ლი პრო დუქ ტე ბის წარ მო ე ბა ში; 
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რის კი. ფერ მე რე ბი კლი მა ტუ რი პი რო ბე ბის ცვა ლე ბა დო ბი სა და ფა სე-
ბის მერ ყე ო ბის მა ღა ლი რის კე ბის წი ნა შე დგა ნან. ორი ვე ამ რის კის სა პა სუ ხოდ 
დი ვერ სი ფი კა ცია არის ლო გი კუ რი სა პა სუ ხო ქმე დე ბა. ფერ მე რის თვის დი ვერ სი-
ფი ცი რე ბუ ლი პორ ტფე ლი უზ რუნ ველ ყოფს რის კის შემ ცი რე ბას ფერ მე რის თვის 
არა ხელ საყ რე ლი კლი მა ტუ რი პი რო ბე ბის და ფა სე ბის შემ თხვე ვა ში. ხში რად 
ფერ მე რე ბი სწო რედ დი ვერ სი ფი კა ცი ის სა პი რის პი როდ იქ ცე ვან, რაც ზრდის 
რის კებს; 

გა რე საფ რთხე ე ბი. ექ სპორ ტზე და მო კი დე ბუ ლი ფერ მე რე ბი დგა ნან 
და მა ტე ბი თი რის კე ბის წი ნა შეც. კერ ძოდ, შე საძ ლოა პი რო ბე ბი მათ მი ერ წარ-
მო ე ბუ ლი აგ რა რუ ლი პრო დუქ ტე ბის ბა ზარ ზე შე იც ვა ლოს არა სა მომ ხმა რებ ლო 
მოთხ ოვ ნის ცვლი ლე ბის გა მო, არა მედ სამ თავ რო ბო პო ლი ტი კის ცვლი ლე ბის 
(მაგ. სა იმ პორ ტო კვო ტე ბის გა უქ მე ბა) გა მო. 

ში გა პო ლი ტი კით გა მოწ ვე უ ლი საფ რთხე ე ბი. სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო 
წარ მო ე ბა ზოგ ჯერ ხორ ცი ელ დე ბა მთავ რო ბის მხრი დან სუბ სი დი ე ბით წა ხა ლი-
სე ბის შე დე გად, რის გა რე შეც თა ვის თა ვად ამ გვა რი წარ მო ე ბა არა მომ გე ბი ა ნი 
იქ ნე ბო და. ამ გვა რი სუბ სი დი ე ბის შემ ცი რე ბა ან სა ერ თოდ გა უქ მე ბა, პირ და პირ 
თუ არა პირ და პირ, მნიშ ვნე ლო ვან გავ ლე ნას ახ დენს ფერ მე რებ ზე და მათ აძ-
ლევს დი ვერ სი ფი კა ცი ის ან, ზო გი ერთ შემ თხვე ვა ში, სუბ სი დი ე ბამ დელ საქ მი ა-
ნო ბა ზე დაბ რუ ნე ბის მძლავრ სტი მუ ლებს; 

კლი მა ტუ რი პი რო ბე ბის ცვლი ლე ბით გა მოწ ვე უ ლი საფ რთხე ე ბი. 
კლი მა ტის ცვლი ლე ბამ შე საძ ლოა გა მო იწ ვი ოს სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის კულ ტუ-
რე ბის მო საყ ვა ნად სა ჭი რო ტემ პე რა ტუ რის და სე ზო ნის ხან გრძლი ვო ბის ცვლი-
ლე ბა, ასე ვე, ცვლი ლე ბე ბი მე ურ ნე ო ბის თვის სა ჭი რო წყლით მო მა რა გე ბა ში. ეს 
ვი თა რე ბა აი ძუ ლებს ფერ მე რებს მო ახ დი ნონ მე ურ ნე ო ბის დი ვერ სი ფი კა ცი ა. 

ჩრდი ლო ეთ ირ ლან დი ის ბიზ ნეს -რჩე ვე ბი სა და გზამ კვლე ვის ოფი ცი ა-
ლუ რი ონ ლა ინ არ ხის მა სა ლე ბის მი ხედ ვით [7], ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბის დი-
ვერ სი ფი კა ცი ად მი იჩ ნე ვა ტრა დი ცი უ ლი ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბის ფარ გლებს 
გა რეთ გას ვლა ახა ლი და მა ტე ბი თი ფუ ლა დი შე მო სავ ლე ბის მომ ტა ნი საქ მი ა-
ნო ბის წა მოწყ ე ბით. უმ რავ ლეს შემ თხვე ვა ში ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბის დი ვერ-
სი ფი კა ცია მო ი ცავს ტრა დი ცი უ ლი ფერ მე რუ ლი საქ მი ა ნო ბი დან მის გა დას ვლას 
არა სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო პრო ექ ტე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა ზე. ჩრდი ლო ეთ ირ-
ლან დი ა ში ფერ მე რულ მე ურ ნე ო ბა თა 10% დი ვერ სი ფი ცი რე ბუ ლი ა. გა მოკ ვლე-
ვებ მა აჩ ვე ნა, რომ მათ შო რის ყვე ლა ზე უფ რო წარ მა ტე ბუ ლე ბი ირ ჩევ დნენ დი-
ვერ სი ფი კა ცი ის იმ ფორ მას, რო მელ საც თით ქმის დაწყ ე ბის თა ნა ვე მოჰ ქონ და 
სტა ბი ლუ რი შე მო სა ვა ლი. დი ვერ სი ფი კა ცი ის პრო ცე სის და საწყ ე ბად მრა ვა ლი 
ფერ მე რი მხედ ვე ლო ბა ში იღებს შემ დეგ გა რე მო ე ბებს: გა მო უ ყე ნე ბე ლი რე სურ-
სე ბი, და უკ მა ყო ფი ლე ბე ლი ად გი ლობ რი ვი მოთხ ოვ ნა, ფერ მე რის ცოდ ნა და 
უნა რე ბი, ფერ მე რის ინ ტე რეს თა სფე რო. ტრა დი ცი უ ლი ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო-
ბის დი ვერ სი ფი კა ცი ის და მი სი სოფ ლის სა წარ მოდ გა დაქ ცე ვის უპი რა ტე სო ბე ბი 
მრა ვალ გვა რი ა: შე მო სავ ლე ბის ზრდა და უკე თე სი ცხოვ რე ბის პი რო ბე ბი, ცვლი-
ლე ბე ბი სად მი შე გუ ე ბა დო ბა და ახა ლი შ ე საძ ლებ ლო ბე ბე ბის ძი ე ბა, და ცუ ლო ბა 
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და ფი ნან სუ რი შე მო სავ ლე ბის სტა ბი ლუ რო ბა, ტრა დი ცი უ ლი ფერ მე რუ ლი საქ-
მი ა ნო ბის გაგ რძე ლე ბა და მის და სა ფი ნან სებ ლად და მა ტე ბი თი შე მო სავ ლე ბის 
მი ღე ბა, ახა ლი უნა რე ბი სა და ბიზ ნეს- კონ ტაქ ტე ბის გა ფარ თო ე ბა.

ევ რო კავ შის ქვეყ ნებ ში სა ო ჯა ხო ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბე ბის    
შე საძ ლებ ლო ბე ბი და შეზღ უდ ვე ბი

ევ რო პარ ლა მენ ტის სა ში ნაო პო ლი ტი კის გე ნე რა ლუ რი დი რექ ტო რა ტის 
პო ლი ტი კის დე პარ ტე მენ ტის და ვა ლე ბით შეს რუ ლე ბულ ერ თ-ერთ ნაშ რომ ში 
მკვლე ვა რე ბი გა ნი ხი ლა ვენ სა ო ჯა ხო ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბის გან საზღ ვრე ბას, 
გა მოწ ვე ვებ სა და მო მა ვალ პერ სპექ ტი ვებს ევ რო კავ შირ ში [2]. ზო გი ერ თი გა მოწ-
ვე ვა, მა გა ლი თად, ბაზ რის ცვა ლე ბა დო ბა, კლი მა ტის ცვლი ლე ბე ბი სა ერ თოა 
ევ რო კავ შირ ში ყვე ლა ნა ი რი სტრუქ ტუ რის ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბის თვის. ზო-
გი ერ თი გა მოწ ვე ვა სპე ცი ფი კუ რია მხო ლოდ სა ო ჯა ხო ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბი-
სათ ვის: მცი რე ზო მა, სურ სა თის მი წო დე ბის ჯაჭ ვის ფარ გლებ ში მო ლა პა რა კე ბის 
პრო ცეს ში ძა ლა უფ ლე ბის უქონ ლო ბა, ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბის თა ო ბა თა შო-
რი სი მემ კვიდ რე ო ბი თო ბა. ევ რო კავ შირ ში არ სე ბობს არა სა ო ჯა ხო და მსხვი ლი 
სა ო ჯა ხო ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბე ბის რო ლის გაზ რდის ტენ დენ ცი ა. ამის მი-
უ ხე და ვად, სა ო ჯა ხო ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბა, ხში რად, პლუ რა ლუ რი საქ მი ა-
ნო ბით ან /და დი ვერ სი ფი ცი რე ბუ ლი სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბის სა ხით, პროგ ნო ზის 
მი ხედ ვით, უახ ლო ეს მო მა ვალ ში კვლავ დო მი ნან ტუ რი იქ ნე ბა ევ რო კავ შირ ში 
არ სე ბულ ფერ მე რულ მე ურ ნე ო ბა თა სტრუქ ტუ რა ში. ღო ნის ძი ე ბებს რო გორც ევ-
რო კავ ში რის, ასე ვე ეროვ ნუ ლი პო ლი ტი კის დო ნე ზე შე უძ ლია დახ მა რე ბის გა წე-
ვა უფ რო მდგრა დი და მოქ ნი ლი სა ო ჯა ხო ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბე ბის სექ ტო-
რი სათ ვის. სა ო ჯა ხო ფერ მე რულ მე ურ ნე ო ბას ევ რო კავ ში ორ ში ეწე ვა მსხვი ლი, 
მცი რე და ძა ლი ან მცი რე (ნა ხევ რად „სა არ სე ბო სა შუ ა ლე ბა თა მწარ მო ე ბელ“ან 
ე.წ. „ცხოვ რე ბის სტი ლის მქო ნე“   semi-subsistence, or ~lifestyle”)) ფერ მე რუ ლი მე-
ურ ნე ო ბე ბი, რომ ლებ საც მარ თა ვენ აგ რა რულ მე ურ ნე ო ბა ში მთლი ა ნად ან არას-
რუ ლი დრო ით (part-time) და კა ვე ბუ ლი ფერ მე რე ბი. შე მო სავ ლის მომ ტან სხვა 
საქ მი ა ნო ბას თან ერ თად ზო გი ერ თი და კა ვე ბუ ლია სოფ ლის მე ურ ნე ო ბით და 
და მო კი დე ბუ ლია შე მო სავ ლის დი ვერ სი ფი ცი რე ბულ წყა რო ებ ზე. 

ლუქ სემ ბურ გში, 1997 წლის დე კემ ბერ ში, ევ რო პუ ლი საბ ჭოს მი ერ სა ო ჯა-
ხო ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბე ბი მიჩ ნე ულ იქ ნა სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის ევ რო პუ ლი 
მო დე ლის საკ ვან ძო ელე მენ ტად. ეს მო დე ლი უნ და მო ი ცავ დეს წარ მო ე ბის სხვა-
დას ხვა ტი პის ერ თობ ლი ო ბას. სა ო ჯა ხო ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბის გან საზღ-
ვრე ბე ბი და მნიშ ვნე ლო ბა, სა ო ჯა ხო ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბა ან „სა ო ჯა ხო 
ფერ მე რი“ შე საძ ლე ბე ლია გა ნი საზღ ვროს სხვა დას ხვა ნა ი რად რო გორც 
ევ რო კავ შირ ში, ასე ვე მსოფ ლი ო ში. დე ფი ნი ცია შე საძ ლე ბე ლია ეფუძ-
ნე ბო დეს ფერ მე რულ მე ურ ნე ო ბა ში სა მუ შაო ძა ლის წილს, სა კუთ რე ბა-
სა და კონ ტროლს (თა ო ბა თა შო რი სი მემ კვიდ რე ო ბი თო ბა), იუ რი დი ულ 
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სტა ტუსს (ერ თპი როვ ნუ ლი მფლო ბე ლი) ან ბიზ ნე სის რის კის სა კუ თარ 

თავ ზე აღე ბას [2]. 2010 წელს ერ თპი როვ ნულ მფლო ბე ლო ბა ში მყო ფი 
(სო ლე- ჰოლ დერ) სა ო ჯა ხო ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბე ბი შე ად გენ და ევ რო-
კავ ში რის სა ერ თო ფერ მე რულ მე ურ ნე ო ბა თა 85%-ს, მთლი ა ნად გა მო ყე-
ნე ბუ ლი სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო მი წე ბის - გსსმ (UAA) - 68%-ს და მთლი ა-
ნი სტან დარ ტუ ლი გა მოშ ვე ბის-სგ (SO)- 71%-ს. თუმ ცა, მა თი მნიშ ვნე ლო ბა 
გან სხვა ვე ბუ ლია ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნე ბის მი ხედ ვით. არა სა ო ჯა ხო ფერ მე რუ-
ლი მე ურ ნე ო ბე ბი იყე ნებ დნენ გსსმ-ს ნა ხე ვარ ზე მეტს ჩე ხე თის რეს პუბ ლი კა ში, 
სლო ვა კეთ ში, ბულ გა რეთ ში, საფ რან გეთ ში, ეს ტო ნეთ ში და აწარ მო ებ დნენ 
სგ-ს ოთხ -მე ხუ თედს ჩე ხე თის რეს პუბ ლი კა სა და სლო ვა კეთ ში. ერ თპი როვ ნულ 
მფლო ბე ლო ბის ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბე ბი გსსმ-ს მი ხედ ვით ძი რი თა დად 5 ჰა- 
ზე ნაკ ლე ბია ევ რო კავ ში რის სამ ხრე თის 15 ქვე ყა ნა სა და ახა ლი წევ რე ბის 13 
ქვე ყა ნა ში. ასე თი ტი პის ფერ მე რუ ლი სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბე ბი უფ რო მე ტად არა-
თა ნაბ რა დაა გა ნა წი ლე ბუ ლი ზო მის მი ხედ ვით (გსსმ-ს მი ხედ ვით 100 ჰა- ზე მე ტი) 
ევ რო კავ ში რის ჩრდი ლო ე თის 15 ქვე ყა ნა ში. სა ო ჯა ხო ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბე-
ბი ევ რო პა ში უმე ტე სად სუ ლაც არ არის „გლე ხუ რი“ მე ურ ნე ო ბე ბი. 

სა ო ჯა ხო სა მუ შაო ძა ლა წარ მო ად გენს მთა ვარ ფაქ ტორს სა ო ჯა ხო 
ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბის მოქ ნი ლო ბი სა და ელას ტი კუ რო ბის თვის. მი სი 
წი ლი ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბის მთლი ან სა მუ შაო ძა ლა ში და მო კი დე ბუ ლია 
ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბის ზო მა ზე, მემ ცე ნა რე ო ბა სა და მეცხ ო ვე ლე ო ბას შო რის 
არ ჩე ვან ზე, არის თუ არა ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბა ორ გა ნუ ლი თუ ჩვე უ ლებ რი ვი 
მე ურ ნე ო ბა. სა ო ჯა ხო ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბე ბი ხში რად სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა-
ში არას რუ ლად და კა ვე ბუ ლი, პლუ რა ლუ რი საქ მი ა ნო ბის და /ან დი ვერ სი ფი ცი-
რე ბუ ლი ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბე ბი ა. ამ დაგ ვა რად, სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო საქ-
მი ა ნო ბა ში ნა მე ურ ნე ო ბა თა მთლი ან შე მო სა ვალ ში დი დად გან სხვა ვე ბუ ლია და 
იც ვლე ბა შე მო სავ ლის ერ თა დერ თი წყა რო დან მთლი ან შე მო სა ვალ ში უმ ნიშ-
ვნე ლო მცი რე კომ პო ნენ ტამ დე. სა ო ჯა ხო ფერ მე რულ მე ურ ნე ო ბებს მრა ვალ-
ფე რო ვა ნი წვლი ლი შე აქვთ ევ რო კავ შირ სა და მის სა სოფ ლო ტე რი ტო რი ე ბის 
ეკო ნო მი კა ში. ისი ნი არი ან სა სურ სა თო უსაფ რთხო ე ბის მთა ვა რი კონ ტრი ბუ ტო-
რე ბი, უზ რუნ ველ ყო ფენ რა მა ღალ ხა რის ხო ვა ნი და მრა ვალ ფე რო ვა ნი პრო-
დუქ ცი ის უწყ ვე ტად მი წო დე ბას. ისი ნი აძ ლი ე რე ბენ სა სოფ ლო და სახ ლე ბე-
ბის ეკო ნო მი კას (rural economy) და აქვთ გრძელ ვა დი ა ნი ბუ ნე ბის დაც ვი-
თი თვალ საზ რი სით მი წის მოვ ლის ინ ტე რე სი. არა სა ო ჯა ხო ფერ მე რულ 

მე ურ ნე ო ბებ საც შე აქვთ თა ვი სი წვლი ლი ამ მი მარ თუ ლე ბე ბით, მაგ რამ 
სა ო ჯა ხო ფერ მე რულ მე ურ ნე ო ბა თა აბ სო ლუ ტუ რად დი დი რიცხ ვის და 
მა თი მცი რე ზო მის გა მო, ხში რად სა ო ჯა ხო ფერ მე რულ მე ურ ნე ო ბა თა 
წვლი ლი უფ რო შე სამ ჩნე ვი ა. 

ევ რო კავ შირ ში სა ო ჯა ხო ფერ მე რულ მე ურ ნე ო ბა თა გა მოწ ვე ვებს შო რის 
ზო გი ერ თი გა მოწ ვე ვა სპე ცი ფი კუ რია მხო ლოდ სა ო ჯა ხო ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო-
ბი სათ ვის, ზო გი ერ თი კი სა ერ თოდ და მა ხა სი ა თე ბე ლია ყვე ლა ფერ მე რუ ლი მე-
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ურ ნე ო ბე ბი სათ ვის: მცი რე ზო მა, სა წარ მოო ფაქ ტო რებ ზე (ძი რი თა დად, მი წა და 
კა პი ტა ლი) წვდო მის შეზღ უ დუ ლო ბა, სურ სა თის მი წო დე ბის ჯაჭ ვის ფარ გლებ ში 
მო ლა პა რა კე ბის ძა ლა უფ ლე ბის უქონ ლო ბა, ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბის თა ო-
ბა თა შო რი სი მემ კვიდ რე ო ბი თო ბა, კონ კუ რენ ცია არა მხო ლოდ ეფექ ტი ა ნო ბი-
სა და მას შტა ბის მი ხედ ვით, არა მედ ინო ვა ცი ებ სა და მე წარ მე ო ბა ში, კლი მა ტის 
ცვლი ლე ბე ბი, ახა ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის (მაგ. გე ნე ტი კუ რი ინ ჟი ნე რი ის მიღ წე ვე-
ბის) და ნერ გვა. 

სა ო ჯა ხო ფერ მე რულ მე ურ ნე ო ბე ბის თვის სა ჭი როა ერ თმა ნეთ თან თა-
ნამ შრომ ლო ბა სა წა მოო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის სხვა დას ხვა ფორ მის, მა გა ლი თად, 
კო ო პე რა ტი ვე ბის მეშ ვე ო ბით, რა თა ისარ გებ ლონ მას შტა ბის ეკო ნო მი ის უპი რა-
ტე სო ბით და მო ი პო ვონ ძა ლა უფ ლე ბა მო ლა პა რა კე ბე ბის პრო ცეს ში ბაზ რებ სა 
და სურ სა თის მი წო დე ბის ჯაჭ ვში, თუმ ცა, ევ რო კავ ში რის ბევრ ახალ წევ -სა ხელ-
მწი ფო ში შე იმ ჩნე ო და კო ო პე რა ცი ი სად მი ძლი ე რი წი ნა აღ მდე გო ბა და ად გი ლი 
ჰქონ და კო ო პე რა ტი ვე ბის გა კოტ რე ბის შემ თხვე ვებს. ეკო ნო მი კუ რი სი ცოცხ ლი-
სუ ნა რი ა ნო ბი სა და გა რე მოს დაც ვი თი მდგრა დი მე ნეჯ მენ ტი წარ მო შობს სა ო ჯა-
ხო ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბე ბი სათ ვის კომ პლექ სურ გა მოწ ვე ვას. ზოგ ჯერ მცი რე 
სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბებს არ შე უძ ლი ათ მე ნეჯ მენ ტის ხარ ჯე ბის გა წე ვა, ხში რად გა-
ნიც დი ან ინ ფორ მა ცი ის, ცოდ ნი სა და უნა რე ბის ნაკ ლე ბო ბას, რო მე ლიც სა ჭი როა 
თა ნა მედ რო ვე გა რე მოს დაც ვი თი მდგრა დი მე ნეჯ მენ ტი სათ ვის. სა ო ჯა ხო ფერ მე-
რუ ლი მე ურ ნე ო ბე ბის რამ დე ნი მე გა მოწ ვე ვა ტე რი ტო რი უ ლი გან ლა გე ბი დან გა-
მომ დი ნა რე ობს, მა გა ლი თად, ბაზ რე ბი დან შორს მდე ბა რე მთი ა ნი რე გი ო ნე ბი ან 
ნაკ ლე ბად გან ვი თა რე ბუ ლი რე გი ო ნე ბი და საქ მე ბის მწი რი შე საძ ლებ ლო ბე ბით. 

ევ რო კავ შირ ში ფერ მე რულ მე ურ ნე ო ბე ბის თა ნა მედ რო ვე გა მოწ ვე ვე ბის 
გან სა ხილ ვე ლად ყუ რადღ ე ბა უნ და გა მახ ვილ დეს კვლავ ევ რო კავ შირ ში სა ო-
ჯა ხო ფერ მე რულ მე ურ ნე ო ბა თა მო მავ ლის პერ სპე ტი ვებ სა და გა მოწ ვე ვებ ზე, 
რად გა ნაც ფერ მე რულ მე ურ ნე ო ბა თა აბ სო ლუ ტურ უმ რავ ლე სო ბას სწო რედ 
რომ სა ო ჯა ხო ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბე ბი წარ მო ად გენს. გან სხვა ვე ბით არა სა-
ო ჯა ხო ფერ მე რულ მე ურ ნე ო ბა თა სექ ტო რი სა გან, სა ო ჯა ხო ფერ მე რულ მე ურ-
ნე ო ბე ბა თა სექ ტორ ში მო მა ვა ლი ცვლი ლე ბე ბის მთა ვა რი მა მოძ რა ვე ბე ლი ეკო-
ნო მი კუ რი ძა ლა იქ ნე ბა ფერ მე რულ მე ურ ნე ო ბა თა შე მო სავ ლებ სა და ეკო ნო მი-
კის სხვა და ნარ ჩენ სექ ტო რებ ში ში ნა მე ურ ნე ო ბა თა შე მო სა ვალ თა გან სხვა ვე ბა. 
ტექ ნო ლო გი უ რი პროგ რე სი და სტრუქ ტუ რუ ლი ცვლი ლე ბე ბი და ა ბა ლან სებს 
ზო გი ერ თი, მაგ რამ არა ყვე ლა, სა ო ჯა ხო ფერ მე რულ მე ურ ნე ო ბა თა ეფექ ტი ა-
ნო ბის ნაკ ლო ვა ნე ბებს [2]. 

მცი რე სა ო ჯა ხო ფერ მე რულ მე ურ ნე ო ბა თა გაქ რო ბი სა და მსხვილ სა ო-
ჯა ხო ფერ მე რულ მე ურ ნე ო ბა თა ზრდის პრო ცე სი არა თა ნაბ რი იქ ნე ბა ევ რო კავ-
ში რის ტე რი ტო რი ა ზე. იგი და მო კი დე ბუ ლი იქ ნე ბა ად გი ლობ რივ ეკო ნო მი კურ 
და ბი ო ფი ზი კურ პი რო ბებ ზე. უფ რო მე ტად გან ვი თა რე ბულ სა სოფ ლო ტე რი-
ტო რი ებ ზე შე და რე ბით მე ტი და საქ მე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბით სა ო ჯა ხო ფერ-
მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბე ბის ფუნ ქცი ო ნი რე ბა შე საძ ლე ბე ლია შე ნარ ჩუ ნე ბულ იქ ნეს 
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პლუ რა ლუ რი საქ მი ა ნო ბით და დი ვერ სი ფი კა ცი ით. ევ რო კავ ში რის ზო გი ერთ 
წევრ სა ხელ მწი ფო ში ად გი ლობ რი ვი მი წის ბაზ რის რე გუ ლა ცი ე ბი კვლა ვაც გა-
აგ რძე ლე ბენ მო ი ჯა რე ფერ მე რე ბი სა და ად გი ლობ რი ვი მი წის მე სა კუთ რე ე ბის 
დაც ვას, გა ა კონ ტრო ლო ბენ ან აკ რძა ლა ვენ ე.წ. `მი წის ხელ ში ჩაგ დე ბას~- მი წის 
მსხვილ მას შტა ბი ან შე ნა ძე ნებს, რაც ზღუ დავს მო მა ვალ ში სა ო ჯა ხო ფერ მე რულ 
მე ურ ნე ო ბე ბის ზრდი სათ ვის ხელ მი საწ ვდო მი მი წის ფარ თო ბებს. 

ევ რო კავ ში რის დო ნე ზე ერ თი ა ნი აგ რა რუ ლი პო ლი ტი კის (Common 
Agricultural Policy, CAP) ინ სტრუ მენ ტე ბი, გან სა კუთ რე ბით კი მი სი ე.წ. პირ ვე ლი 
მდგე ნე ლი (Pillar 1), არ შე იძ ლე ბა გა ა ნა ლიზ დეს სა ო ჯა ხო და არა სა ო ჯა ხო ფერ-
მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბე ბის ჭრი ლით, არა მედ უნ და გან ხი ლულ იქ ნეს მსხვი ლი და 
მცი რე ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბე ბის ჭრი ლით. სწო რედ მცი რე ფერ მე რუ ლი მე-
ურ ნე ო ბე ბის უდი დე სი ნა წი ლი არის სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბე ბის ფარ გლებ ში. რამ-
დე ნა დაც პირ ვე ლი მდგე ნე ლის შე სა ბა მი სად გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ტრან სფე რე ბი 
წარ მო ად გენს შე მო სავ ლის შე და რე ბით უფ რო მე ტად გა რან ტი რე ბულ ნა კადს, 
იგი ხელს უწყ ობს კრე დიტ ზე ხელ მი საწ ვდო მო ბას. სა ჭი როა მცი რე სა ო ჯა ხო 
ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბე ბის მხარ და ჭე რის სქე მე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა [2]. რო-
გორც ევ რო პარ ლა მენ ტის სოფ ლის მე ურ ნე ო ბი სა და სა სოფ ლო გან ვი თა რე ბის 
კო მი ტე ტის (COMAGRI) 2013 წლის 14 ოქ ტომ ბრის ან გა რიშ ში- `მცი რე აგ რა რუ-
ლი ჰოლ დინ გე ბის მო მავ ლის შე სა ხებ~ (მომ ხსე ნე ბე ლი Czesław Adam Siekierski) 
აღ ნიშ ნუ ლი ა, მცი რე სა ო ჯა ხო ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბე ბი წარ მო ად გენს ევ რო-
პის სა სოფ ლო და სახ ლე ბე ბის არ სე ბით ნა წილს. ისი ნი აწარ მო ე ბენ მრა ვალ 
სა ზო გა დო ებ რივ სა ქო ნელს, ხელს უწყ ო ბენ ლან დშაფ ტის მრა ვალ ფე როვ ნე ბის 
დაც ვას, ხში რად წარ მო ად გე ნენ მი ლი ო ნო ბით ადა მი ა ნის სა არ სე ბო წყა როს, 
ასაზ რდო ე ბენ სოფ ლად მრა ვალ სა უ კუ ნო ვან სა ხალ ხო ტრა დი ცი ებ სა და წეს -
ჩვე უ ლე ბებს. ხში რად ,Bო ჯა ხე ბის მრა ვა ლი თა ო ბა ეწე ვა ასეთ მცი რე სა ო ჯა ხო 
ფერ მე რულ მე ურ ნე ო ბას [4]. Yა მი ტომ ევ რო კავ ში რის ფონ დე ბი სა და წევ რი სა-
ხელ მწი ფო ე ბის მხრი დან სა ჭი როა ქმე დი თი ღო ნის ძი ე ბე ბი მცი რე და სა ო ჯა ხო 
ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბე ბის ინ ტე რე სე ბის მხარ და სა ჭე რად. 

დი ვერ სი ფი კა ცი ის შე საძ ლებ ლო ბე ბი და საზღ ვრე ბი

გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ერე ბის ორ გა ნი ზა ცი ის სურ სა თი სა და სოფ ლის მე ურ-
ნე ო ბის ორ გა ნი ზა ცია არის ერ თერ თი ორ გა ნი ზა ცი ა, რო მე ლიც ახორ ცი ე ლებს 
მცი რე ფერ მე რულ მე ურ ნე ო ბა თა დი ვერ სი ფი კა ცი ის ხელ შეწყ ო ბას, ქმნის და 
ავ რცე ლებს სა ინ ფო რამ ციო მა სა ლას ფერ მე რულ მე ურ ნე ო ბა თა დი ვერ სი ფი-
კა ცი ის შე საძ ლებ ლო ბე ბის შე სა ხებ. სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის დი ვერ სი ფი კა ცი ის 
შე საძ ლებ ლო ბე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბა სა და ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბე ბი სათ ვის 
რჩე ვე ბი სა თუ პრაქ ტი კუ ლი რე კო მენ და ცი ე ბის უსას ყიდ ლოდ გა სა წე ვად, ევ-
რო კავ შირ ში არ სე ბობს მრა ვა ლი ოფი ცი ა ლუ რი სამ თავ რო ბო სტრუქ ტუ რუ ლი 
ერ თე უ ლი და ნა ირ გვა რი არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ა. მა გა ლი თად, დი დი 
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ბრი ტა ნე თის მთავ რო ბის შე სა ბა მი სი სტრუქ ტუ რუ ლი ერ თე უ ლის ოფი ცი ა ლურ 
ვებ გვერ დზე გან თავ სე ბუ ლია ფერ მე რუ ლი ბიზ ნე სის დი ვერ სი ფი კა ცი ის გზამ-
კვლე ვი, რო მე ლიც ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბებს მრა ვალ პრაქ ტი კულ რჩე ვას 
სთა ვა ზობს [3]. დი ვერ სი ფი კა ცი ის შე საძ ლებ ლო ბე ბი კონ კრე ტუ ლი ფერ მე რუ-
ლი მე ურ ნე ო ბი სათ ვის შე საძ ლოა იყოს სა კუ თარ ფერ მა ში არა აგ რა რუ ლი ბიზ-
ნეს -საქ მი ა ნო ბის წა მოწყ ე ბა შემ დე გი მი მარ თუ ლე ბე ბით:

ტუ რის ტუ ლი გან თავ სე ბის ად გი ლე ბი, მა გა ლი თად, სა ო ჯა ხო სას ტუმ რო-
ე ბი;

სა ცა ლო ვაჭ რო ბა და კვე ბის ობი ექ ტე ბი, მა გა ლი თად, ფერ მის მა ღა ზია
და კა ფე;

სოფ ლის ტუ რიზ მი, მა გა ლი თად, ფერ მის ღირ სშე სა ნიშ ნა ო ბე ბი და ატ-
რაქ ცი ო ნე ბი;

ფერ მის ზო გი ერ თი ნა გე ბო ბე ბის სხვა და ნიშ ნუ ლე ბით გა მო ყე ნე ბა, მა გა-
ლი თად, სა ო ფი სედ;

არა სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო პრო დუქ ტე ბის, მა გა ლი თად ტკბი ლე უ ლის
და ლუ დის, დამ ზა დე ბა და გა ყიდ ვა;

სა სოფ ლო რეწ ვი სა და ხე ლოს ნო ბის ტრე ნინ გე ბის შე თა ვა ზე ბა და სტი-
მუ ლი რე ბა; 

და მა ტე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბის შექ მნა, მა გა ლი თად, შე ბო ლი ლი სა სურ სა-
თო პრო დუქ ტე ბის, ყვე ლის და ნა ყი ნის დამ ზა დე ბა;

ენერ გო ბა ზა რი, მა გა ლი თად ხის საწ ვა ვის პრო ექ ტე ბი.
დი ვერ სი ფი კა ცი ის შე სა ხებ გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბი სას ფერ მერ მა უნ-

და გა ით ვა ლის წი ნოს მნიშ ვნე ლო ვა ნი გა რე მო ე ბა: არ სე ბულ საქ მი ა ნო ბას თან 
შე და რე ბით, ახა ლი საქ მი ა ნო ბა მო უ ტანს თუ არა უფ რო მა ღალ შე მო სა ვალს 
იგი ვე ან უფ რო ნაკ ლე ბი რის კის პი რო ბებ ში. ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბის თვის 
ახა ლი საქ მი ა ნო ბის დაწყ ე ბის ტექ ნი კუ რი შე საძ ლებ ლო ბა სუ ლაც არ ნიშ ნავს, 
რომ მსგავ სი დი ვერ სი ფი კა ცია სა სურ ვე ლია მათ ხელთ არ სე ბუ ლი რე სურ სე ბის 
პი რო ბებ ში. გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია ისიც, არ სე ბობს თუ არა ახა ლი საქ მი ა ნო-
ბით წარ მო ე ბუ ლი პრო დუქ ტე ბის თვის გა სა ღე ბის ბაზ რე ბი. 

ევ რო პარ ლა მენ ტის სა ში ნაო პო ლი ტი კის გე ნე რა ლუ რი დი რექ ტო რა ტის 
პო ლი ტი კის დე პარ ტა მენ ტის და ვა ლე ბით შეს რუ ლე ბულ ერ თ-ერთ ნაშ რომ-
ში, ავ ტო რე ბი აა ნა ლი ზე ბენ ევ რო კავ შირ ში სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო წარ მო ე ბის 
მხარ დამ ჭე რი პო ლი ტი კის სხვა დას ხვა ინ სტრუ მენ ტის შე საძ ლებ ლო ბებ სა და 
შეზღ უდ ვებს. მა თი დას კვნით [6]: ერ თი ა ნი აგ რა რუ ლი პო ლი ტი კის პირ ვე ლი 
ინ სტრუ მენ ტის ე.წ პირ ვე ლი მდგე ნე ლის მეშ ვე ო ბით, უაღ რე სად მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
მო ცუ ლო ბის ტრან სფე რე ბი გან ხორ ცი ელ და სა ო ჯა ხო ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბე-
ბის მხარ და სა ჭე რად, რა მაც უზ რუნ ველ ყო მრა ვა ლი სა ო ჯა ხო ფერ მე რუ ლი მე-
ურ ნე ო ბის გა დარ ჩე ნა და მა თი ბიზ ნეს ში დარ ჩე ნა. თუმ ცა, უფ რო მი ზან მი მარ თუ-
ლი პო ლი ტი კა, რო მელ საც მო ი ცავს CAP-ის მე ო რე ინ სტრუ მენ ტი ე. წ. მე ო რე 
მდგე ნე ლი, ევ რო კავ შირ ში ფერ მე რუ ლი სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბე ბის სპე ცი ფი კუ რი 
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გა მოწ ვე ვე ბის და საძ ლე ვად იყო და არის უფ რო შე დე გი ა ნი. ევ რო პის ფერ მე-
რუ ლი მე ურ ნე ო ბე ბის 97% სა ო ჯა ხო ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბე ბი ა, რომ ლე-
ბიც მო ი ცავს მსხვილ და მცი რე, სრუ ლი და არას რუ ლი დატ ვირ თვით მო-
მუ შა ვე ფერ მე რულ მე ურ ნე ო ბებს. მათ თვის და მა ხა სი ა თე ბე ლი გა მოწ ვე ვე ბი 
გან სხვა ვე ბუ ლია წევ რი სა ხელ მწი ფო ე ბის, ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბის ზო-
მი სა თუ სტრუქ ტუ რის მი ხედ ვით. შე სა ბა მი სად, მთლი ა ნად ევ რო კავ ში რის 
დო ნე ზე ერ თი ა ნი პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბა საკ მა ოდ რთუ ლი ა. 

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ სა ო ჯა ხო ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბე ბი ევ რო პუ ლი 
სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო წარ მო ე ბის ცენ ტრა ლუ რი ღერ ძი ა, რო მე ლიც მრა ვა ლი 
წლის გან მავ ლო ბა ში იყო და კვლა ვაც არის მხარ და ჭე რი ლი CAP-ის მეშ ვე ო-
ბით, მა ინც არ სე ბობს მრა ვა ლი ში გა თუ გა რე ფაქ ტო რი, რო მე ლიც წარ მო-
ად გენს საფ რთხეს მათ თვის. CAP-ის პირ ვე ლი ინ სტრუ მენ ტის ე.წ პირ ვე ლი 
მდგე ნე ლის მეშ ვე ო ბით გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ტრან სფე რე ბი ხში რად გაკ რი ტი-
კე ბუ ლი ა, რად გან მიჩ ნე უ ლი ა, რომ იგი უპირ ტე სო ბას ანი ჭებს მსხვილ და პრო-
დუქ ტი ულ ფერ მე რულ მე ურ ნე ო ბებს, თუმ ცა, უმ რავ ლეს შემ თხვე ვა ში, მსხვი ლი 
ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბაც სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბა ა. CAP-ის პირ ვე ლი ინ სტრუ მენ-
ტის მეშ ვე ო ბით გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ტრან სფე რე ბი მი წის ფარ თო ბის ოდე ნო-
ბა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი ტრან სფე რე ბი ა. მკვლე ვა რე ბი აღ ნიშ ნა ვენ, რომ იგი იწ ვევს 
მი წის ფა სის ზრდას. ამის შე დე გად კი მცირ დე ბა სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბე ბი სათ ვის 
და აგ რა რულ სექ ტორ ში სხვა დამ წყებ თათ ვის მი წა ზე ხელ მი საწ ვდო მო ბა. CAP-
ის მე ო რე ინ სტრუ მენ ტი ე.წ. მე ო რე მდგე ნე ლი იყო და არის უფ რო შე დე გი ა ნი 
ევ რო კავ შირ ში ფერ მე რუ ლი სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბე ბის სპე ცი ფი კუ რი გა მოწ ვე ვე-
ბის და საძ ლე ვად. მი სი მეშ ვე ო ბით ხორ ცი ელ დე ბა სა სოფ ლო ტე რი ტო რი ებ ზე 
და საქ მე ბი სა და ეკო ნო მი კუ რი აქ ტი ვო ბის სტი მუ ლი რე ბა, რაც ხელს უწყ ობს 
მრა ვა ლი სა ო ჯა ხო ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბის დი ვერ სი ფი კა ცი ას და პლუ რა ლუ-
რი აქ ტი ვო ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბას. CAP-ის მე ო რე ინ სტრუ მენ ტის სქე მებს აქვს 
დამ ხმა რე ხა სი ა თი, რაც გა ნა პი რო ბებს იმას, რომ სა ო ჯა ხო ფერ მე რულ მე ურ-
ნე ო ბა ზე მა თი სა ბო ლოო გავ ლე ნა და მო კი დე ბუ ლია წევ რი სა ხელ მწი ფო ე ბის 
დო ნე ზე მი ღე ბულ გა დაწყ ვე ტი ლე ბებ ზე. 

CAP-ის ინ სტრუ მენ ტე ბი 2014-2020 წლე ბი სათ ვის ით ვა ლის წი ნებს სა სოფ-
ლო- სა მე ურ ნეო წარ მო ე ბის მხარ და ჭე რის შე და რე ბით უფ რო ეფექ ტი ა ნი სქე მე-
ბის გან ხორ ცი ე ლე ბას. ევ რო კავ შირ ში „მცი რე ფერ მერ თა სქე მა“ [6] შე საძ ლებ-
ლო ბას მის ცემს ბევრ მცი რე ფერ მერს, ისარ გებ ლოს CAP-ის შე საძ ლებ ლო ბე-
ბით. ეს გან სა კუთ რე ბით მი სა ღე ბი იქ ნე ბა წევ რი სა ხელ მწი ფო ე ბი სათ ვის. თუმ ცა 
კვლავ დის კუ სი ის საგ ნად რჩე ბა მცი რე ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბის გან საზღ ვრა 
და მხარ და ჭე რის სქე მით სარ გებ ლო ბის უფ ლე ბის კრი ტე რი უ მე ბი. ასე ვე, რძე-
ზე კვო ტე ბის გა უქ მე ბა გა მო იწ ვევს სექ ტორ ში მა ღა ლი რენ ტის ელი მი ნა ცი ას და 
სა შუ ა ლე ბას მის ცემს ფერ მე რებს გახ დნენ უფ რო ბა ზარ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლე ბი. 
ახა ლი CAP-ის ე.წ. მე ო რე ინ სტრუ მენ ტი – მე ო რე მდგე ნე ლი გან სა კუთ რე ბულ 
ფო კუ სი რე ბას ახ დენს სა ო ჯა ხო ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბე ბი სათ ვის ცოდ ნი სა და 
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ინო ვა ცი ე ბის ტრან სფერ ზე. ეს სა შუ ა ლე ბას მის ცემს სა ო ჯა ხო ფერ მე რულ მე ურ-
ნე ო ბებს სწრა ფად და ნერ გონ ახა ლი ცოდ ნა, მეც ნი ე რე ბის უახ ლე სი მიღ წე ვე ბი, 
ახა ლი ტექ ნო ლო გი ე ბი სა კუ თარ ფერ მებ ში და შე დე გად, მი ი ღონ ეკო ნო მი კუ-
რი სარ გე ბე ლი. გარ და ამი სა, ევ რო კავ ში რის სა სოფ ლო ტე რი ტო რი ე ბის გან-
ვი თა რე ბის პროგ რა მით დამ წყებ ახალ გაზ რდა ფერ მერ თა დახ მა რე ბა მნიშ ვნე-
ლოვ ნად გაძ ლი ე რე ბუ ლი ა, გან სა კუთ რე ბით მა შინ, რო ცა იგი და კავ ში რე ბუ ლია 
CAP-ის პირ ვე ლი ინ სტრუ მენ ტის ფარ გლებ ში გათ ვა ლის წი ნე ბულ თან ხებ თან. 
უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ აღ ნიშ ნუ ლი მიმ დი ნა რე პროგ რა მა არ ით ვალ სი წი ნებს 
თან ხებს პენ სი ა ზე ად რე გას ვლის სქე მებ თან და კავ ში რე ბით. კვლე ვამ აჩ ვე ნა, 
რომ ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბის თა ო ბა თა შო რის წარ მა ტე ბუ ლი გა და ცე მა დი-
დად არის და მო კი დე ბუ ლი და გეგ მვა ზე, დრო ზე, ურ თი ერ თნდო ბა სა და ორი ვე 
თა ო ბის მი ერ გა და ცე მის პრო ცე სის სა ერ თო გა გე ბა ზე. ერ თი თა ო ბი დან მე ო-
რე თა ო ბის თვის გა და ცე მის ხელ შეწყ ო ბის თვის ეფექ ტი ა ნი ია რა ღი შე სა ძე ბე ლია 
აღ მოჩ ნდეს მემ კვიდ რე ო ბის გა და ცე მის და გეგ მვის სპე ცი ა ლის ტის რჩე ვე ბი და 
დახ მა რე ბა ისე თი ალ ტერ ნა ტი უ ლი ბიზ ნეს -მო დე ლე ბის შე მუ შა ვე ბის თვის, რომ-
ლე ბიც სა შუ ა ლე ბას მის ცემს ორ თა ო ბას „გა ი ნა წი ლონ“ მარ თვის პა სუ ხის მგებ-
ლო ბა. 

გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ერე ბის ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ 2014 წლის სა ო ჯა ხო ფერ-
მე რულ მე ურ ნე ო ბა თა სა ერ თა შო რი სო წლად გა მოცხ ა დე ბას თან და კავ ში რე-
ბით, ევ რო პუ ლი კო მი სი ის კო მის რის კი ო ლო შის მი სა სალ მე ბელ სიტყ ვა ში [5] 
აღ ნიშ ნუ ლი ა, რომ „სა ო ჯა ხო ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბე ბი ის სა ფუძ ვე ლი ა, რა-
საც და ე ფუძ ნა ევ რო პის ერ თი ა ნი აგ რა რუ ლი პო ლი ტი კა. ის რჩე ბა ევ რო პუ ლი 
სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის ცენ ტრში რო გორც კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის, ზრდის და 
და საქ მე ბის, დი ნა მი კუ რი და მდგრა დი სა სოფ ლო ტე რი ტო რი ე ბის ეკო ნო მი კის 
მძლავ რი გე ნე რა ტო რე ბი... ევ რო პა ში ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბე ბის (ჰოლ დინ-
გე ბის) 95%-ზე მე ტი სა ო ჯა ხო ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბე ბი ა. თა ვი სი მრა ვალ-
ფე როვ ნე ბით ისი ნი ერ თდრო უ ლად აწარ მო ე ბენ კერ ძო და სა ზო გა დო ებ რივ 
სა ქო ნელს: ისი ნი უზ რუნ ველ ყო ფენ ჯან სა ღი სურ სა თის წარ მო ე ბას და, ასე ვე, 
ქმნი ან სა მუ შაო ად გი ლებს, ინა ხა ვენ სა სოფ ლო ცხოვ რე ბის წესს და სა სოფ-
ლო თე მებს, ბუ ნებ რივ რე სურ სებს და ბი ომ რა ვალ ფე როვ ნე ბას. ევ რო კავ ში რი, 
თა ვი სი ახა ლი ერ თი ა ნი აგ რა რუ ლი პო ლი ტი კით გა აგ რძე ლებს ხე ლი შე უწყ ოს 
მდგრა დი და კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნი სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის წა ხა ლი სე ბას, გა ნი თა-
რე ბას და გაძ ლი ე რე ბას. გუ ლი თა დად მი ვე სალ მე ბი გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ერე ბის 
ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ 2014 წლის სა ო ჯა ხო ფერ მე რუ ლი წარ მო ე ბის სა ერ თა შო-
რი სო წლის დაწყ ე ბას და მის მი ზანს, ხე ლი შე უწყ ოს და გა აძ ლი ე როს სო ცი ა-
ლუ რად ღი რე ბულ, ეკო ნო მი კუ რად სი ცოცხ ლი სუ ნა რი ან და გა რე მოს დაც-
ვის თვალ საზ რი სით მდგრად მო დელს“. 

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ დე ბა ტებ ში მკვლე ვა რე ბი და პო ლი ტი კო სე ბი ხში რად 
სა ო ჯა ხო ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბე ბის ცნე ბა ში სხვა დას ხვა მნიშ ვნე ლო ბას მო ი-
აზ რე ბენ. ზოგ ჯერ სა ო ჯა ხო ფერ მე რულ მე ურ ნე ო ბად მო ი აზ რე ბენ მცი რე ფერ-
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მე რულ მე ურ ნე ო ბებს, რომ ლე ბიც წარ მო ად გენს მთლი ა ნი ფერ მე რუ ლი მე ურ-
ნე ო ბე ბის და ახ ლო ე ბით სამ მე ოთხ ედს, მაგ რამ მო ი ცავს მთლი ა ნი სა სოფ ლო- 
სა მე ურ ნეო მი წე ბის მხო ლოდ ორ მე ხუ თედს. ბუნ დო ვა ნი რჩე ბა, გუ ლის ხმობს 
თუ არა ევ რო კავ ში რის აგ რა რუ ლი პო ლი ტი კის ინ სტრუ მენ ტე ბი სწო რედ მათ 
მხარ და ჭე რას. სხვა დას ხვაგ ვა რი ინ ტერ პრე ტი რე ბა და წევ რი სა ხელ მწი ფო ე ბის 
დო ნე ზე პო ლი ტი კის ადაპ ტი რე ბა შე საძ ლე ბე ლი ხდე ბა. ზო გი ერთ მკვლე ვარ თა 
და სხვა დას ხვა არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ის წარ მო მად გენ ლე ბის თვალ საზ-
რი სით, ევ რო კავ ში რის აგ რა რულ მა სექ ტორ მა ბო ლო ათ წლე უ ლებ ში გა ნი ცა და 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი სტრუქ ტუ რუ ლი ტრან სფორ მა ცი ა. მცი რე ზო მის სა ო ჯა ხო ფერ-
მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბე ბი დან იგი მოძ რა ობ და მსხვილ, კა პი ტა ლინ ტენ სი ურ, სრუ-
ლად მე ქა ნი ზე ბულ, სპე ცი ა ლი ზე ბულ და ინ დუს ტრი ა ლი ზე ბულ ფერ მე რუ ლი 
მე ურ ნე ო ბის მი მარ თუ ლე ბით. კორ პო რა ცი უ ლი აგ რა რუ ლი ბიზ ნე სი აღ მავ ლო-
ბას გა ნიც დი და მა შინ, რო ცა მცი რე და სა შუ ა ლო ზო მის აგ რა რუ ლი კომ პა ნი ე ბი 
ბაზ რი დან გა დი ოდ ნენ. 

2010 წლის მო ნა ცე მე ბით [8], ევ რო კავ შირ ში სა შუ ა ლოდ 14,2 ჰა-ს მი წის 
ფარ თო ბის მქო ნე და ახ ლო ე ბით 12 მლნ ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბა/ ჰოლ დინ გი 
არ სე ბო და. მა თი უდი დე სი ნა წი ლი წარ მო ად გენ და სა ო ჯა ხო ფერ მე რულ მე-
ურ ნე ო ბებს, რომ ლე ბიც ფუნ ქცი ო ნი რებ და რო გორც ოჯა ხუ რი მმარ თვე ლო ბის 
მქო ნე ბიზ ნე სე ბი და ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბა მემ კვიდ რე ო ბით გა და ე ცე მო და 
თა ო ბი დან თა ო ბას. სა ო ჯა ხო ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბის მნიშ ვნე ლო ბის ერ თ-
ერ თი ინ დი კა ტო რია ის ფაქ ტი, რომ 2010 წელს სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა ში და საქ-
მე ბულ თა და ახ ლო ე ბით სა მი მე ოთხ ე დი (77.8 %) იყო სა ო ჯა ხო ფერ მე რუ ლი 
მე ურ ნე ო ბის მფლო ბე ლი ან მი სი ოჯა ხის წევ რი. ზო გი ერთ ქვე ყა ნა ში, მა გა ლი-
თად ირ ლან დი ა სა და პო ლო ნეთ ში მა თი წი ლი შე ად გენ და 90%-ზე მეტს. მხო-
ლოდ მცი რე რა ო დე ნო ბით ცალ კე ულ ქვეყ ნებ ში, მა გა ლი თად საფ რან გეთ ში, 
ჩე ხე თის რეს პუბ ლი კა ში, სლო ვა კეთ ში სა მუ შაო ძა ლა ში უმ რავ ლე სო ბას შე ად-
გენ დნენ არა ოჯა ხის წევ რი და საქ მე ბუ ლე ბი. მსხვი ლი კორ პო რა ცი უ ლი ფერ მე-
რუ ლი მე ურ ნე ო ბე ბი ძი რი თა დად ფუნ ქცი ო ნი რებ და და ქი რა ვე ბუ ლი შრო მის გა-
მო ყე ნე ბით მეცხ ო ვე ლე ო ბა ში, ყო ფი ლი სა ხელ მწი ფო და კო ლექ ტი უ რი მე ურ ნე-
ო ბე ბის გარ დაქ მნის შე დე გად შექ მნილ სა წარ მო ებ ში ძი რი თა დად ცენ ტრა ლურ 
და აღ მო სავ ლეთ ევ რო პის ქვეყ ნებ ში, რომ ლებ საც მა ნამ დე ჰქონ დათ ცენ ტრა-
ლი ზე ბუ ლი გეგ მი ა ნი ეკო ნო მი კა. თუმ ცა, ცალ კე უ ლი მცი რე რა ო დე ნო ბის წევ რი 
სა ხელ მწი ფო ე ბის გა მოკ ლე ბით, მსხვი ლი კოპ რო პა ცი უ ლი ფერ მე რუ ლი მე ურ-
ნე ო ბე ბი მო ი ცავს და მუ შა ვე ბუ ლი სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო მი წე ბის და აგ რა რუ ლი 
წარ მო ე ბის შე და რე ბით მცი რე წილს.

ევ რო კავ ში რის მას შტა ბით გან სხვა ვე ბუ ლი ზო მის სა ო ჯა ხო ფერ მე რუ-
ლი მე ურ ნე ო ბე ბი ფუნ ქცი ო ნი რებს [8]. 2010 წლის მო ნა ცე მე ბით, ერ თი მხრივ, 
არ სე ბობ და ძა ლი ან მცი რე (მი წის 2 ჰა- ზე ნაკ ლე ბი ფარ თო ბით) ფერ მე რუ ლი 
მე ურ ნე ო ბე ბის დი დი რა ო დე ნო ბა (5,7 მლნ ანუ ფერ მე რულ მე ურ ნე ო ბა თა /
ჰოლ დინ გე ბის და ახ ლო ე ბით ნა ხე ვა რი), რომ ლე ბიც ამუ შა ვებ და მთლი ა ნი სა-
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სოფ ლო- სა მე ურ ნეო მი წის მცი რე (2.5%) ნა წილს. მე ო რე მხრივ, არ სე ბობ და 
ძა ლი ან მსხვი ლი (მი წის 100 ჰა ფარ თო ბით) ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბე ბის მცი რე 
რა ო დე ნო ბა (მთლი ან ფერ მე რულ მე ურ ნე ო ბა თა/ ჰოლ დინ გე ბის 2.7% ), რომ-
ლე ბიც ამუ შა ვებ და ევ რო კავ ში რის 28 წევრ სა ხელ მწი ფო ში სა სოფ ლო- სა მე ურ-
ნეო მი წის ნა ხე ვარს (50.2%). გა უ გებ რო ბა გა მოწ ვე უ ლია იმით, რომ ცალ კე ულ 
კვლე ვებ სა და პო ლი ტი კურ დე ბა ტებ ში სა ო ჯა ხო ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბე ბის 
ცნე ბა გა მო ყე ნე ბუ ლია მცი რე ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბის სი ნო ნი მად და არ არის 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბის ლე გა ლუ რი სტა ტუ სი. მო ნა ცე-
მე ბი მოწ მობს, რომ თით ქმის ყვე ლა მცი რე ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბა არის სა-
ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბა, მაგ რამ ყვე ლა სა ო ჯა ხო ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბა არ არის 
მცი რე ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბა. 

დას კვნა

ქარ თუ ლი სოფ ლი სა და აგ რა რუ ლი წარ მო ე ბის შემ დგო მი გან ვი თა რე ბის 
მიზ ნით ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნებ ში ფერ მე რულ მე ურ ნე ო ბა თა დი ვერ სი ფი კა ცი-
ის სა უ კე თე სო გა მოც დი ლე ბის გა ზი ა რე ბას გან სა კუთ რე ბით დი დი მნიშ ვნე ლო-
ბა ენი ჭე ბა სა ქარ თვე ლოს ევ რო კავ შირ თან ასო ცი რე ბის ხელ შეკ რუ ლე ბის კონ-
ტქეს ტით. ევ რო კავ ში რი ENPARD-ის (ევ რო პის სა მე ზობ ლო პროგ რა მა სოფ ლის 
მე ურ ნე ო ბი სა და სოფ ლის გან ვი თა რე ბის თვის) და CIB-ის (ყოვ ლის მომ ცვე ლი 
ინ სტი ტუ ცი უ რი გან ვი თა რე ბა) პრო ექ ტე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბით სა ქარ თვე ლო ში 
ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბე ბის წა ხა ლი სე ბა სა და სოფ ლად და საქ მე ბის გა უმ ჯო ბე-
სე ბას, მა ღალ ხა რის ხი ა ნი აგ რა რუ ლი პრო დუქ ცი ის წარ მო ე ბა სა და ევ რო პულ 
ბა ზარ ზე გა ტა ნას ას ტი მუ ლი რებს. ევ რო კავ ში რის მსგავ სად, სა ქარ თვე ლო შიც 
სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის ქარ თუ ლი მო დე ლის საკ ვან ძო ელე მენ ტად უნ და გან ვი-
ხი ლოთ სა ო ჯა ხო ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბე ბი, რომ ლე ბიც, ხში რად, სოფ ლის 
მე ურ ნე ო ბა ში არას რუ ლად და კა ვე ბუ ლი, პლუ რა ლუ რი საქ მი ა ნო ბის გან მა ხორ-
ცი ე ლე ბე ლი დი ვერ სი ფი ცი რე ბუ ლი ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბე ბი ა. 
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Investigation of experience of different countries with best agricultural practice 
plays a signifi cant role in identifi cation of agricultural policy priorities in Georgia and 
in making practical recommendations for farmers. The given article discusses current 
tendencies of agriculture and agricultural policy, using desk-research method; there are 
analyzed peculiarities of the European models of farm’s diversifi cation, opportunities and 
limits of family farms in the European Union are highlighted. The article argues that in 
the European Union family farms are considered as a key element of the European model 
of agriculture. Family farms make multifarious contribution to the European Union and 
to its rural economy. In Europe, around 97% of farms are family farms. The European 
Union through its agricultural policy continues to stimulate sustainable and competitive 
agriculture. Family farms, often as diversifi ed and pluriactive farms should be considered 
as the key element of the Georgian model of agriculture.  
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სა ქარ თვე ლო მიგ რა ცი ის მა ღა ლი ინ ტენ ცი ვო ბის მქო ნე ქვე ყა ნა ა. 
ინ ტენ სი უ რია რო გორც ემიგ რა ცი უ ლი, ისე იმიგ რა ცი უ ლი პრო ცე სე ბი, 
რო გორც გა რე, ისე ში გა მიგ რა ცი ა. მიგ რა ცი ას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა-
კითხ ებ ზე ქარ თვე ლი მეც ნი ე რე ბის (პრო ფე სო რე ბი მი რი ან ტუ ხაშ ვი ლი, 
ნა თია ჭე ლი ძე, თა მაზ ზუ ბი აშ ვი ლი, ცი უ რი ან თა ძე, თა მარ ზუ რა ბიშ ვი ლი 
და სხვ.) პერ მა ნენ ტუ ლი მუ შა ო ბის მი უ ხე და ვად, არის მთე ლი რი გი თე-
მე ბი, რო მელ თა შემ დგო მი შეს წავ ლა, პრობ ლე მე ბის იდენ ტი ფი კა ცია და 
მა თი გა დაჭ რის გზე ბის და სახ ვა აქ ტუ ა ლურ ამო ცა ნად რჩე ბა. მათ შო-
რი საა შრო მი თი მიგ რა ცი ის თა ვი სე ბუ რე ბე ბის კვლე ვა, გან მა პი რო ბე ბე-
ლი ფაქ ტო რე ბი სა და სო ცი ა ლურ -ე კოპ ნო მი კუ რი შე დე გე ბის შე ფა სე ბა, 
რე გუ ლი რე ბის მე ქა ნიზ მის შე მუ შა ვე ბა, ეფექ ტი ა ნო ბის გაზ რდის გზე ბის 
ძი ე ბა და ა.შ. წი ნამ დე ბა რე სტა ტი ა ში გან ხი ლუ ლია სა ქარ თვე ლო ში შრო-
მი თი მიგ რა ცი ის ტენ დენ ცი ე ბი, თა ვი სე ბუ რე ბე ბი, ძი რი თა დი შე დე გე ბი, 
რე გუ ლი რე ბის სა ჭი რო ე ბე ბი, მიგ რა ცი უ ლი პო ლი ტი კის სრულ ყო ფის მი-
მარ თუ ლე ბე ბი. ავ ტო რი გვა თა ვა ზობს რე კო მენ და ცი ებს სა ქარ თვე ლო ში 
შრო მი თი მიგ რა ცი ის მარ თვი სა და ეფექ ტი ა ნო ბის გაზ რდი სათ ვის.

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: მიგ რა ცი ა; შრო მი თი მიგ რა ცი ა; შრო მი თი ემიგ რა-
ცი ა; შრო მი თი იმიგ რა ცი ა; მიგ რა ცი უ ლი სალ დო; შრო მი თი ემიგ რა ცი ის 
ეტა პე ბი; შრო მი თი ემიგ რა ცი ის შე დე გე ბი; ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბი; ქალ თა 
შრო მი თი მიგ რა ცი ა; ში გა მიგ რა ცი ა; მიგ რა ცი ის რე გუ ლი რე ბა; მიგ რა ცი უ-
ლი პო ლი ტი კა.

ekonomika da biznesi, 2016, 2,  gv. 51-65

ECONOMICS  AND  BUSINESS, 2016, 2,  pp. 51-65
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შრო მი თი მიგ რა ცი ის ინ ტენ სი ვო ბა და თა ვი სე ბუ რე ბე ბი

სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ო ბა, XX სა უ კუ ნის 90-ი ა ნი წლე ბი დან მო ყო ლე-
ბუ ლი დღემ დე, აქ ტი უ რად არის ჩარ თუ ლი რო გორც სა ერ თა შო რი სო, ასე ვე 
ში გა მიგ რა ცი ა ში. 

ზუს ტი სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბი სა ქარ თვე ლო დან გა სუ ლი მიგ რან ტე ბის 
რა ო დე ნო ბის შე სა ხებ, სამ წუ ხა როდ, არ არ სე ბობს, თუმ ცა მო სახ ლე ო ბის სა-
ყო ველ თაო აღ წე რე ბის შე დე გებ ზე დაყ რდნო ბით, შე საძ ლე ბე ლია ემიგ რა ცი ის 
მას შტა ბე ბის დად გე ნა. კერ ძოდ, 1989 წლის აღ წე რით, სა ქარ თვე ლოს მო სახ-
ლე ო ბა 5 მლნ 401 ათა სი კა ცი იყო, 2014 წლის აღ წე რის მო ნა ცე მე ბით კი იგი 
3 მლნ 714 ათა სამ დე შემ ცირ და [1]1. ანუ 1989-2014 წლებ ში მო სახ ლე ო ბის 
პირ და პირ მა კლე ბამ 1 მლნ 687 ათა სი კა ცი შე ად გი ნა [2, გვ. 34; 1]. აღ ნიშ ნულ 
წლებ ში მო სახ ლე ო ბის ბუ ნებ რი ვი მა ტე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით (225 ათა სი კა ცი), 
სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ო ბის რა ო დე ნო ბა 1 მლნ 912 ათა სი კა ცით შემ ცირ და. 
ეს ფაქ ტობ რი ვად სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ო ბის მე ქა ნი კუ რი კლე ბის, ანუ მიგ-
რა ცი უ ლი სალ დოს მაჩ ვე ნე ბე ლი ა. 

რო გორც ცნო ბი ლი ა, მიგ რა ცი უ ლი სალ დო არის სხვა ო ბა შე მო სუ ლებ სა 
და გა სუ ლებს შო რის და ასა ხავს მიგ რა ცი ის გავ ლე ნით მო სახ ლე ო ბის რა ო-
დე ნო ბის ცვლი ლე ბას. მიგ რა ცი ის ინ ტენ სი ვო ბი სა და მიგ რა ცი უ ლი ნა კა დე ბი სის 
მო ცუ ლო ბის და სა ხა სი ა თებ ლად, სალ დოს გარ და, მნიშ ვნე ლო ვა ნია ქვე ყა ნა ში 
შე მო სუ ლე ბი სა და გა სუ ლე ბის რა ო დე ნო ბის ცვლი ლე ბა. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ 
ბო ლო წლებ ში არ სე ბი თად გა ი ზარ და სა ქარ თვე ლო ში შე მო სუ ლე ბი სა და გა სუ-
ლე ბის რიცხ ვი: 2000 წელს ეს ციფ რე ბი შე სა ბა მი სად 0,2 და 1,5 ათას კაცს შე ად-
გენ და, 2014 წელს კი – 82,2 და 88,7 ათას კა ცამ დე გა ი ზარ და [2, გვ. 45; 1]. ამის 
მი ზე ზი ქვე ყა ნა ში დრო ე ბი თი ვი ზი ტო რე ბის (საქ მი ა ნი ვი ზი ტო რე ბი, ტუ რის ტე ბი) 
რა ო დე ნო ბის მკვეთ რი მა ტე ბა ა. ეს, რა თქმა უნ და, მნიშ ვნე ლო ვა ნი პა რა მეტ რე-
ბი ა, მაგ რამ მო სახ ლე ო ბის რა ო დე ნო ბის ცვლი ლე ბის თვალ საზ რი სით უმ თავ-
რე სი მა ინც მიგ რა ცი უ ლი სალ დო ა. ამ მაჩ ვე ნებ ლის მი ხედ ვით კი სა ქარ თვე ლო 
უპი რა ტე სად ემიგ რა ცი ულ ქვეყ ნად რჩე ბა (იხ. დი აგ რა მა 1). 

სა ქარ თვე ლო დან მო სახ ლე ო ბის ემიგ რი რე ბის გან მა პი რო ბე ბე ლი ფაქ-
ტო რე ბი და მიზ ნე ბი მრა ვალ ფე რო ვა ნი ა, მაგ რამ ძი რი თა დი მი ზა ნი საზღ ვარ-
გა რეთ და საქ მე ბის სურ ვი ლია (ექ სპერ ტუ ლი შე ფა სე ბით, სა ქარ თვე ლო დან 
ემიგ რი რე ბულ თა სულ ცო ტა 60-65% შრო მი თი ემიგ რან ტი ა). ამი ტომ სა ქარ-
თვე ლო დან ემიგ რა ცია ძი რი თა დად სა ერ თა შო რი სო შრო მით ემიგ რა ცი ას თან 
ასო ცირ დე ბა. 

1 საქართველოს მოსახლეობის 2014 წლის აღწერის წინასწარი მონაცემებით, 
მოსახლეობის რაოდენობა 3 მლნ 729,6 ათასი კაცი იყო, 2015 წლის 1 იანვრის 
მდგომარეობით, ეს ციფრი დაზუსტდა და 3 მლნ 713,7 ათასი კაცით განისაზღვრა. 
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შრო მი თი ემიგ რა ცი ის მას შტა ბებ ზე სპე ცი ა ლუ რი სტა ტის ტი კა სა ქარ თვე-
ლო ში არ არ სე ბობს. მკვლე ვა რე ბის მი ერ კი რა დი კა ლუ რად გან სხვა ვე ბუ ლი 
ციფ რე ბი სა ხელ დე ბა – 120 ათა სი დან 2 მლნ კა ცამ დე. ამის მი უ ხე და ვად ცნო-
ბი ლი ა, რომ შრო მი თი მიგ რა ცია სა ქარ თვე ლოს თვის ძალ ზე აქ ტუ ა ლუ რი და 
მრა ვა ლას პექ ტი ა ნი პრობ ლე მა ა. სა ქარ თვე ლო ში ფაქ ტობ რი ვად არ დარ ჩე ნი-
ლა არც ერ თი კუთხ ე, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი, მო სახ ლე ო ბის არც ერ თი ჯგუ ფი, რო-
მელ საც შრო მი თი მიგ რა ცია ამა თუ იმ სა ხით არ შე ე ხო. 

შრო მი თი ემიგ რა ცი ის პრო ცე სებ ში სა ქარ თვე ლო აქ ტი უ რად XX სა უ კუ ნის 
90-ა ნი წლე ბი დან ჩა ერ თო, რო ცა ქვე ყა ნა ში გან ვი თა რე ბუ ლი პო ლი ტი კუ რი და 
ეკო ნო მი კუ რი ცვლი ლე ბე ბის გა მო, მო სახ ლე ო ბის მნიშ ვნე ლო ვან მა ნა წილ მა 
სამ შობ ლო და ტო ვა და სა არ სე ბო წყა როს სა ძებ ნად უცხო (პირ ველ რიგ ში მე-
ზო ბელ) ქვეყ ნებს მი ა შუ რა. დრო თა გან მავ ლო ბა ში ფარ თოვ დე ბო და გე ოგ რა-
ფი უ ლი არე ა ლი, იც ვლე ბო და მიგ რა ცი უ ლი ნა კა დე ბის ინ ტენ სი ვო ბა და მიგ რა-
ცი ულ პრო ცე სებ ში მო ნა წი ლე თა სო ცი ა ლურ -დე მოგ რა ფი უ ლი შე მად გენ ლო ბა, 
თუმ ცა სა კითხ ის აქ ტუ ა ლუ რო ბა არ შემ ცი რე ბუ ლა და, რო გორც ტენ დენ ცი ე ბი 
გვიჩ ვე ნებს, იგი მო მა ვალ შიც აქ ტუ ა ლუ რი იქ ნე ბა. 

სა ქარ თვე ლო დან შრო მით მა ემიგ რა ცი ამ რამ დე ნი მე, თვი სებ რი ვად 
გან სხვა ვე ბუ ლი, ეტა პი გან ვლო: 

• პირ ვე ლი ეტა პი მო ი ცავს 1990-2002 წლებს, რო ცა შრო მი თი ემიგ რა ცი-
ის ძი რი თა დი ნა კა დე ბი მი მარ თუ ლი იყო რუ სე თის, თურ ქე თი სა და ცენ ტრა ლუ-
რი ევ რო პის (ძი რი თა დად გერ მა ნი ა, ავ სტრი ა, ეს პა ნე თი) ქვეყ ნე ბი სა კენ. მიგ-
რა ცი ულ ნა კა დებ ში დო მი ნი რებ და შე და რე ბით ახალ გაზ რდა ასა კის მა მა კა ცე ბი 
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სა ქარ თვე ლოს დი დი ქა ლა ქე ბი დან (თბი ლი სი, რუს თა ვი, ქუ თა ი სი, ბა თუ მი) და 
სამ ცხე- ჯა ვა ხე თი დან. 

• მე ო რე ეტა პი მო ი ცავს 2003-2012 წლებს, რო ცა მნიშ ვნე ლოვ ნად გა აქ ტი-
ურ და შრო მი თი მიგ რა ცია ჯერ სა ბერ ძნე თის, შემ დეგ კი – იტა ლი ის მი მარ თუ ლე-
ბით, არ სე ბი თად შე იც ვა ლა სა ქარ თვე ლო დან ემიგ რი რე ბულ თა სო ცი ა ლურ -დე-
მოგ რა ფი უ ლი შე მად გენ ლო ბა და მიგ რან ტებს შო რის გა ი ზარ და სა ქარ თვე ლოს 
რე გი ო ნე ბი დან სა მუ შა ოდ წა სუ ლი სა შუ ა ლო და უფ რო სი ასა კის ქა ლე ბის წი ლი. 

• 2013 წლი დან და იწყო და დღემ დე გრძელ დე ბა ახა ლი ეტა პი, რომ ლის 
და მა ხა სი ა თე ბე ლი ტენ დენ ცი ე ბია სა ქარ თვე ლო ში შრო მი თი ემიგ რან ტე ბის ნე ბა-
ყოფ ლო ბით თუ იძუ ლე ბით დაბ რუ ნე ბის გა აქ ტი უ რე ბა. ეს უკა ნას კნე ლი უკავ შირ-
დე ბა ძი რი თად მიმ ღებ ქვეყ ნებ ში ეკო ნო მი კუ რი მდგო მა რე ო ბი სა და და საქ მე ბის 
პი რო ბე ბის გა უ ა რე სე ბას, ასე ვე ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნე ბის მხრი დან მიგ რა ცი უ ლი 
პო ლი ტი კის გამ კაც რე ბას.

შრო მი თი ემიგ რა ცი ის შე დე გე ბი

სა ქარ თვე ლო დან შრო მი თი ემიგ რა ცი ის შე დე გე ბის შე ფა სე ბა, პირ ველ 
რიგ ში, იწყ ე ბა ფუ ლად გზავ ნი ლებ ზე და მათ ხარ ჯზე სა ქარ თვე ლო ში დარ ჩე ნი-
ლი ოჯა ხის წევ რე ბის ეკო ნო მი კუ რი მდგო მა რე ო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა ზე მსჯე ლო-
ბით. უდა ოდ, უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სია შრო მი თი მიგ რან ტე ბის ფუ ლა დი გზავ ნი ლე-
ბის გავ ლე ნა სა ქარ თვე ლო ში სი ღა რი ბის შემ ცი რე ბი სა და სა ვა ლუ ტო რე სურ-
სე ბის შევ სე ბის, ასე ვე მო სახ ლე ო ბის მყიდ ვე ლო ბი თუ ნა რი ა ნო ბის გაზ რდი სა და 
ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის ხელ შეწყ ო ბის მი მარ თუ ლე ბე ბით. სა ქარ თვე ლოს 
ეროვ ნუ ლი ბან კის მო ნა ცე მე ბით, 2000-2015 წლებ ში ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბის სა-
ხით 12 მლრდ აშშ დო ლარ ზე მე ტი გად მო ი რიცხა [3]. და ეს მხო ლოდ ოფი ცი-
ა ლუ რი სა ფი ნან სო არ ხე ბით (მსოფ ლიო ბან კის შე ფა სე ბით, ფუ ლა დი გზავ ნი-
ლე ბის და ახ ლო ე ბით 40% არა ო ფი ცი ა ლუ რია [4]). აქე დან რამ დე ნია შრო მი თი 
მიგ რან ტე ბის გზავ ნი ლე ბი, რთუ ლი გან სა საზღ ვრი ა, თუმ ცა, ექ სპერ ტთა შე ფა სე-
ბე ბით, ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბის და ახ ლო ე ბით 90% სწო რედ შრო მი თი მიგ რან-
ტე ბის ფუ ლა დი გად მო რიცხ ვე ბი ა. ასე თი მო ცუ ლო ბის ფუ ლა დი მა სა, რა თქმა 
უნ და, დიდ როლს ას რუ ლებს ქვეყ ნის ეკო ნო მი კურ და სო ცი ა ლურ ცხოვ რე ბა ში. 
რომ არა ეს გზავ ნი ლე ბი, სა ქარ თვე ლო ში სი ღა რი ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი 20-25%-ით 
მა ღა ლი იქ ნე ბო და. 2014 წლის მდგო მა რე ო ბით, ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბის წილ მა 
სა ქარ თვე ლოს მთლი ან ში და პრო დუქ ტში (მშპ) 8,7 % შე ად გი ნა [3; 5], რაც საკ-
მა ოდ მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი ა.1 აღ სა ნიშ ნა ვია ისიც, რომ ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბის 

1 შედარებისთვის: მსოფლიო ბანკის მონაცემებით, 2008 წლის მდგომარეობით, 
მიგრანტების ფულადმა გზავნილებმა ყველა განვითარებადი ქვეყნის მშპ-ის 2% 
და დაბალშემოსავლიანი ქვეყნების მშპ-ის 6% შეადგინა [6, გვ. 7]. პოსტსაბჭოთა 
ქვეყნებისათვის ეს მაჩვენებელი 25%-ია; მსოფლიოში ყველაზე მაღალი მაჩ ვე-
ნებელი ტაჯიკეთის (49%) და ყირგიზეთის (31%) რესპუბლიკებს აქვთ [7, გვ. 3].
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მო ცუ ლო ბა სა ქარ თვე ლო ში შე მო სუ ლი გრან ტე ბი სა და პირ და პი რი უცხ ო უ რი 
ინ ვეს ტი ცი ე ბის ოდე ნო ბას აღე მა ტე ბა [3; 8]. 

ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბის გე ოგ რა ფი ა, გარ კვე ულ წი უ ლად, შრო მი თი მიგ-
რან ტე ბის ტე რი ტო რი ულ გა ნა წი ლე ბა საც ასა ხავს. სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნუ ლი 
ბან კის მო ნა ცე მე ბით, გად მო რიცხ ვე ბის მო ცუ ლო ბის მი ხედ ვით, სა ქარ თვე ლოს-
თვის ძი რი თა დი რე ცი პი ენ ტი ქვეყ ნე ბი ა: რუ სე თი, სა ბერ ძნე თი, იტა ლი ა, აშშ, 
თურ ქე თი, ეს პა ნე თი, გერ მა ნი ა, უკ რა ი ნა, ის რა ე ლი, გა ერ თი ა ნე ბუ ლი სა მე ფო 
(იხ. დი აგ რა მა 2). მარ თა ლი ა, ეს თან მიმ დევ რო ბა წლე ბის მი ხედ ვით გარ კვე-
ულ წი ლად იც ვლე ბა, მაგ რამ აღ ნიშ ნუ ლი ათე უ ლი დო მი ნი რებს ბო ლო 15 
წლის მან ძილ ზე.

ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბის გა მო ყე ნე ბის ანა ლი ზი გვიჩ ვე ნებს, რომ მა თი აბ-
სო ლუ ტუ რი უმ რავ ლე სო ბა მიგ რან ტთა ოჯა ხის წევ რე ბის სა მომ ხმა რებ ლო სა ჭი-
რო ე ბებ ზე იხარ ჯე ბა (კვე ბა, ჩაც მა, სა ყო ფაცხ ოვ რე ბო პი რო ბე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა 
და ა.შ.). მხო ლოდ მცი რე ნა წი ლი ხმარ დე ბა გა ნათ ლე ბას და კი დევ უფ რო მცი-
რე – ინ ვეს ტი რე ბას შე მო სავ ლის წყა როს გა სა ჩე ნად (მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზ-
ნეს ში ინ ვეს ტი რე ბა) [9; 10]. სა ქარ თვე ლო ში არ არ სე ბობს მიგ რან ტთა ფუ ლა-
დი გზავ ნი ლე ბის სა ინ ვეს ტი ციო პო ტენ ცი ა ლის გა მო ყე ნე ბის მას ტი მუ ლი რე ბე ლი 
პო ლი ტი კა და მე ქა ნიზ მე ბი (სა ინ ვეს ტი ციო ფონ დე ბი, სა ფონ დო ბირ ჟა, ფა სი ა ნი 
ქა ღალ დე ბის ბა ზა რი და სხვ.). არა და, გზავ ნი ლე ბის დი დი მო ცუ ლო ბი დან გა-
მომ დი ნა რე, მა თი თუნ დაც ნა წი ლის წარ მარ თვა ინ ვეს ტი ცი ებ ზე, მომ გე ბი ა ნი იქ-
ნე ბა რო გორც სა ხელ მწი ფო სათ ვის, ასე ვე მიგ რან ტთა ოჯა ხე ბის თვის უფ რო მე-
ტი, სტა ბი ლუ რი და გრძელ ვა დი ა ნი შე მო სავ ლე ბის მი სა ღე ბად. მარ თა ლი ა, მიგ-
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რან ტთა აქ დარ ჩე ნი ლი ოჯა ხის წევ რე ბის მი ერ გზავ ნი ლე ბის ხარ ჯზე შე ძე ნი ლი 
სა მომ ხმა რებ ლო სა ქო ნე ლი და ქო ნე ბა, გა ნათ ლე ბა სა თუ ჯან დაც ვა ზე გა წე უ ლი 
და ნა ხარ ჯე ბი პო ზი ტი ურ გავ ლე ნას ახ დენს ქვეყ ნის ეკო ნო მი კა ზე (ე.წ. `ეფექტის 
მულტიფიკაცია~ – multiplying effect), მაგ რამ ეს ეფექ ტი ბევ რად უფ რო მე ტი იქ-
ნე ბა, თუ კი ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბი გა მო ყე ნე ბუ ლი იქ ნე ბა ბიზ ნეს ში ინ ვეს ტი რე ბი-
სათ ვის, რაც სა ქარ თვე ლოს რე ა ლო ბა ში თით ქმის არ ხდე ბა [10, გვ. 102-105]. 
ამას თან, ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბის მნიშ ვნე ლო ბის შე ფა სე ბი სას, სპე ცი ა ლის ტე ბი 
მი უ თი თე ბენ შემ დეგ საფ რთხე ზე: ფუ ლად გზავ ნი ლებ ზე ქვეყ ნის ეკო ნო მი კის დი-
დი და მო კი დე ბუ ლე ბა შე იძ ლე ბა ე.წ. `ე კო ნო მი კუ რი შო კის~ საფ რთხის შემ ცვე ლი 
იყოს [7, ჳვ. 4-5]. ამის ნა თე ლი და დას ტუ რე ბაა სა ქარ თვე ლო ში 2014-2015 წლებ-
ში რუ სე თი დან, სა ბერ ძნე თი დან და იტა ლი ი დან ემიგ რან ტთა ფუ ლა დი გზავ ნი ლე-
ბის მკვეთ რი შემ ცი რე ბის გა მო გა მოწ ვე უ ლი სა ვა ლუ ტო დე ფი ცი ტი მი სი თან მდე ვი 
ნე გა ტი უ რი შე დე გე ბით. 

აღ სა ნიშ ნა ვია ისიც, რომ ემიგ რან ტთა ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბის მნიშ-
ვნე ლო ვა ნი ნა წი ლი საზღ ვარ გა რეთ მა თი გამ გზავ რე ბი სათ ვის აღე ბუ ლი 
ვა ლე ბის და სა ფა რა ვად გა მო ი ყე ნე ბა. კვლე ვე ბის მი ხედ ვით, სა ქარ თვე ლო-
დან შრო მი თი ემიგ რან ტე ბის ნა ხე ვარ ზე მე ტი საზღ ვარ გა რეთ წა სას ვლე ლად 
ან ვალს იღებს, ან ჰყი დის ქო ნე ბას [11, გვ. 99]. ეს უკა ნას კნე ლი გან სა კუთ რე-
ბით დი დი რის კის შემ ცვე ლი ა, ვი ნა ი დან წა რუ მა ტე ბე ლი ემიგ რა ცი ის შემ თხვე-
ვა ში სამ შობ ლო ში დაბ რუ ნე ბი სას მიგ რანტს და მის ოჯახს უკი დუ რე სად რთულ 
პი რო ბე ში აყე ნებს. ასეთ ადა მი ან თა სტა ტის ტი კა, სამ წუ ხა როდ, არ არ სე ბობს, 
თუმ ცა პრაქ ტი კა მოწ მობს, რომ მა თი რიცხ ვი არ ცთუ მცი რეა და ისი ნი ემა ტე ბი ან 
„უ სახ ლკა რო თა“ კა ტე გო რი ას, რო მე ლიც სა ქარ თვე ლო ში მზარ დი ტენ დენ ცი ით 
ხა სი ათ დე ბა. ყუ რად სა ღე ბია ის მო მენ ტიც, რომ ხშირ შემ თხვე ვა ში ემიგ რან ტე ბი 
მთელ გა მო მუ შა ვე ბულ თან ხას უგ ზავ ნი ან სა ქარ თვე ლო ში დარ ჩე ნილ ოჯა ხის 
წევ რებს და ვერ ახერ ხე ბენ მი ნი მა ლუ რად აუ ცი ლე ბე ლი და ნა ზო გის გა კე თე ბას, 
დაბ რუ ნე ბის შემ დეგ კი უსახ სრო ბის გა მო უმ წეო მდგო მა რე ო ბა ში არი ან. 

სა ქარ თვე ლოს თვის უმუ შევ რო ბა კვლავ რჩე ბა ყვე ლა ზე მწვა ვე სო ცი ა-
ლურ -ე კო ნო მი კურ გა მოწ ვე ვად და სწო რედ და უ საქ მებ ლო ბაა ქვეყ ნი დან სა-
მუ შაო ძა ლის გა დი ნე ბის მთა ვა რი გან მა პი რო ბე ბე ლი ფაქ ტო რი. შრო მით მა 
ემიგ რა ცი ამ მნიშ ვნე ლოვ ნად შე ამ ცი რა ჭარ ბი სა მუ შაო ძა ლის მი წო დე ბა ად გი-
ლობ რივ შრო მის ბა ზარ ზე და შე არ ბი ლა უმუ შევ რო ბის თან მდე ვი ნე გა ტი უ რი 
შე დე გე ბი. რომ არა შრო მი თი მიგ რა ცი ა, სა ქარ თვე ლო ში უმუ შევ რო ბის დო ნე 
კი დევ უფ რო მა ღა ლი იქ ნე ბო და. უფ რო მე ტიც, ბო ლო ათ წლე ულ ში შრო მით 
ემიგ რა ცი ულ პრო ცე სებ ში მო სახ ლე ო ბის ის კა ტე გო რია ჩა ერ თო, რო მე ლიც მა-
ნამ დე ეკო ნო მი კუ რად არა აქ ტი უ რებს მი ე კუთ ვნე ბო და (მა გა ლი თად, სა შუ ა ლო 
და უფ რო სი ასა კის ქა ლე ბი სა ქარ თვე ლოს მა ღალ მთი ან რე გი ო ნებ ში). ამით 
მოხ და გა მო უ ყე ნე ბე ლი შრო მი თი პო ტენ ცი ა ლის აქ ტი ვი ზა ცი ა.

ქვეყ ნი დან სა მუ შაო ძა ლის ნა წი ლის გას ვლით გარ კვე ულ წი ლად 

შემ ცირ და რა ო დე ნობ რი ვი დის ბა ლან სი მას ზე მოთხ ოვ ნა სა და მი წო-
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დე ბას შო რის, თუმ ცა კვა ლი ფი ცი უ რი სა მუ შაო ძა ლის გა დი ნე ბა, რო გორც წე სი, 
ხელს უწყ ობს სტრუქ ტუ რუ ლი და ხა რის ხობ რი ვი დის ბა ლან სის ზრდას. სან დო 
სტა ტის ტი კა სა ქარ თვე ლო დან კვა ლი ფი ცი უ რი სპე ცი ა ლის ტე ბის გა დი ნე ბის შე-
სა ხებ, სამ წუ ხა როდ, არ არ სე ბობს, მაგ რამ მა ინც შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ დღე-
ი სათ ვის სა ქარ თვე ლო ში სა მუ შაო ძა ლა ზე მოთხ ოვ ნა- მი წო დე ბას შო რის 
არ სე ბუ ლი სტრუქ ტუ რუ ლი და ხა რის ხობ რი ვი დის ბა ლან სის ძი რი თა დი 
მი ზე ზი უფ რო გა ნათ ლე ბის სფე რო ში არ სე ბუ ლი ხარ ვე ზე ბია (მო სამ ზა-
დე ბე ლი სპე ცი ა ლო ბე ბის შრო მის ბა ზარ ზე ორი ენ ტა ცი ის და ბა ლი დო ნე, 
მომ ზა დე ბის და ბა ლი ხა რის ხი), ვიდ რე შრო მი თი ემიგ რა ცია [12]. 

ზო გა დად, შრო მი თი ემიგ რა ცის ანა ლი ზი სას სპე ცი ა ლის ტე ბი აქ ცენტს 
ე.წ. „ტვი ნე ბის გა დი ნე ბის“ პრობ ლე მა ზეც აკე თე ბენ. უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ ეს 
პრობ ლე მა შე და რე ბით ნაკ ლე ბად აქ ტუ ა ლუ რია სა ქარ თვე ლოს თვის, ვი ნა ი დან 
„ტვი ნე ბის გა დი ნე ბა“, რო გორც წე სი, უკავ შირ დე ბა ორ გა ნი ზე ბულ, ლე გა ლურ 
შრო მით მიგ რა ცი ას. სხვა დას ხვა მი ზე ზის გა მო, სა ქარ თვე ლო დან შრო მი თი 
ემიგ რა ცია უმე ტეს წი ლად არა ლე გა ლუ რია და მა ღალ კვა ლი ფი ცი უ რი სა მუ შაო 
ძა ლის გა დი ნე ბის შემ თხვე ვა შიც, მა თი მხო ლოდ მცი რე ნა წი ლი თუ ახერ ხებს 
საზღ ვარ გა რეთ თა ვი სი პრო ფე სი ით მუ შა ო ბას. ამას თან, ქარ თუ ლი დი ას პო რის 
ფსი ქო- სო ცი ა ლუ რი თა ვი სე ბუ რე ბა, რაც გა მო ი ხა ტე ბა „სამ შობ ლოს თან მი ჯაჭ-
ვუ ლო ბის“ მა ღა ლი ხა რის ხით, სა სურ ველ ფონს ქმნის იმის თვის, რომ შე სა ბა-
მი სი პი რო ბე ბის არ სე ბო ბის შემ თხვე ვა ში, ეს „ტვი ნე ბი“ სა ქარ თვე ლოს თვი საც 
აქ ტი უ რად იქ ნე ბა გა მო ყე ნე ბუ ლი.1 

სხვა სი კე თე, რა საც შრო მით მიგ რა ცი ას თან აკავ ში რე ბენ, არის უცხ ო ეთ-
ში მი ღე ბუ ლი ინო ვა ცი უ რი ცოდ ნი სა და სა მუ შაო გა მოც დი ლე ბის იმ პორ ტი 
სამ შობ ლო ში დაბ რუ ნე ბი სას. მსჯე ლო ბაა შრო მი თი ემიგ რან ტე ბის მი ერ საზღ-
ვარ გა რეთ მუ შა ო ბი სას პრო ფე სი უ ლი კომ პე ტენ ცი ე ბის ამაღ ლე ბა სა და სამ შობ-
ლო ში დაბ რუ ნე ბის შემ დეგ ამ კომ პე ტენ ცი ე ბის გა მო ყე ნე ბა ზე. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, 
რომ სა ქარ თვე ლომ ამ თვალ საზ რი სით დი დი სარ გე ბე ლი ვერ ნა ხა. სხვა დას-
ხვა სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სა (IOM, ILO, DRC, GIZ, ETF და სხვ.) და 
ცალ კე უ ლი მკვლე ვა რე ბის მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვე ბის შე დე გე ბის მი ხედ ვით, 
ჩვე ნი თა ნა მე მა მუ ლე ე ბის აბ სო ლუ ტუ რი უმ რავ ლე სო ბა საზღ ვარ გა რეთ არა ლე-
გა ლუ რად და და ბალ კვა ლი ფი ცი ურ სა მუ შა ო ებ ზეა და საქ მე ბუ ლი, რა საც უმე ტეს 
შემ თხვე ვა ში შე დე გად მოჰ ყვა პრო ფე სი უ ლი დეკ ვა ლი ფი კა ცია [13]. გარ და ამი-
სა, ისი ნიც კი, ვინც საზღ ვარ გა რეთ მუ შა ო ბი სას შე ი ძი ნეს გარ კვე უ ლი პრო ფე-
სი უ ლი ცოდ ნა და გა მოც დი ლე ბა, თვლი ან, რომ დაბ რუ ნე ბის შემ დეგ და საქ მე-
ბი სათ ვის ეს ცოდ ნა და გა მოც დი ლე ბა არ გა მო ად გათ. მა გა ლი თად, ევ რო პის 
გა ნათ ლე ბის ფონ დის (ETF) მი ერ 2012 წელს ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვის შე დე გე-
ბით, გა მო კითხ უ ლი დაბ რუ ნე ბუ ლი მიგ რან ტე ბის 58,4% თვლის, რომ საზღ ვარ-
გა რეთ მი ღე ბუ ლი სა მუ შაო გა მოც დი ლე ბა მას არ წა ად გე ბა სა ქარ თვე ლო ში 
და საქ მე ბის თვის [13, გვ 19]. 

1 ამის ბევრი კონკრეტული მაგალითი გვაქვს მეცნიერების, მედიცინის, კულტურის 
და სხვა სფეროებში.



გიორგი ბუნტური

58

და მა ფიქ რე ბე ლია და სპე ცი ა ლურ კვლე ვას სა ჭი რო ებს შრო მი თი მიგ-
რა ცი ის დე მოგ რა ფი უ ლი და სო ცი ა ლუ რი შე დე გე ბი. კვლე ვე ბი ადას ტუ რებს 
მიგ რა ცი ის ნე გა ტი ურ გავ ლე ნას ქორ წი ნე ბის, გან ქორ წი ნე ბი სა და შო ბა დო ბის 
მაჩ ვე ნებ ლებ ზე. ეს უკავ შირ დე ბა ფერ ტი ლუ რი ასა კის მო სახ ლე ო ბის ჩარ თუ-
ლო ბას ტე რი ტო რი ულ გა და ად გი ლე ბა ში. შრო მით ემიგ რა ცი ა ში და ო ჯა ხე ბუ ლი 
ქა ლე ბის ინ ტენ სი უ რად ჩარ თვამ გარ კვე ულ წი ლად ახა ლი ნე გა ტი უ რი შე დე გე-
ბი წა მო წია წინ. სა კუ თარ ოჯახს – მე უღ ლე სა და შვი ლებ თან – ხან გრძლივ-
მა გან შო რე ბამ ხე ლი შე უწყო ოჯა ხის წევ რებ თან გა უცხ ო ე ბას, ფსი ქო ლო გი უ რი 
და ფსი ქი კუ რი პრობ ლე მე ბის გამ წვა ვე ბას (შვი ლე ბის მი მართ „დანაშაულის” 
გრძნო ბა, არა რე ა ლი ზე ბუ ლო ბის გან ცდა, მო მავ ლის ში ში და სხვ.), გან ქორ-
წი ნე ბის ზრდას. ცალ კე აღ სა ნიშ ნა ვია ემიგ რან ტი ქა ლე ბი სად მი აქ დარ ჩე ნი ლი 
ოჯა ხის წევ რე ბის და მო კი დე ბუ ლე ბა (შვი ლე ბის „მიტოვებაში და და ნა შა უ ლე ბა “, 
ან ოჯა ხის მხრი დან ეკო ნო მი კუ რი იძუ ლე ბა – ე.წ. „ოჯახური ტრე ფი კინ გი “), ოჯა-
ხის წევ რთა ეკო ნო მი კუ რი აქ ტი უ რო ბის შემ ცი რე ბა და „სხვის კმა ყო ფა ზე ყოფ-
ნი ს“ სინ დრო მის გაძ ლი ე რე ბა, რა საც, თა ვის მხრივ, ბევ რი ნე გა ტი უ რი შე დე გი 
ახ ლავს რო გორც პი როვ ნე ბის, ასე ვე მთლი ა ნად სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის (მა გა-
ლი თად, გა დახ რი ლი სო ცი ა ლუ რი ქცე ვე ბის – ლო თო ბა, ნარ კო მა ნი ა, კრი მი ნა-
ლი – გაძ ლი ე რე ბა). ეს სინ დრო მი სა ქარ თვე ლოს თვის ძალ ზედ აქ ტუ ა ლუ რი და 
დი დი სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი საფ რთხის მა ტა რე ბე ლი ა.

ქალ თა შრო მი თი მიგ რა ცია თა ნა მედ რო ვე ათას წლე უ ლის და მა ხა სი ა-
თე ბე ლი და მზარ დი მოვ ლე ნა ა. ქა ლე ბი საზღ ვარ გა რეთ მი დი ან თა ვი სი ოჯა-
ხე ბის ეკო ნო მი კუ ა რად გა და სარ ჩე ნად, შვი ლე ბის აღ ზრდი სა და სწავ ლი სათ ვის 
სა ჭი რო თან ხე ბის მო სა პო ვებ ლად. ისი ნი უარს ამ ბო ბენ რა სა კუ თარ კა რი ე რა-
ზე, წლე ბის მან ძილ ზე ას რუ ლე ბენ არაკ ვა ლი ფი ცი ურ სა მუ შა ო ებს, გა ნიც დი ან 
პრო ფე სი ულ დეკ ვა ლი ფი კა ცი ას, ხდე ბა მა თი ადა მი ა ნუ რი, სო ცი ა ლუ რი და ინ-
ტე ლექ ტუ ა ლუ რი კა პი ტა ლის გა უ ფა სუ რე ბა. იმის გა მო, რომ ისი ნი ძი რი თა დად 
არა ლე გა ლუ რად მუ შა ო ბენ ში ნა მო სამ სა ხუ რე ე ბად, მომ ვლე ლე ბად და ძი ძე-
ბად, მთლი ა ნად არი ან და მო კი დე ბულ ნი დამ საქ მე ბელ ზე, რის გა მოც, არც თუ 
იშ ვი ა თად, შე ვიწ რო ე ბის, დის კრი მი ნა ცი ი სა და ძა ლა დო ბის მსხვერ პლნი ხდე-
ბი ან [14]. 

პრაქ ტი კა გვიჩ ვე ნებს, რომ ქა ლე ბი სამ შობ ლო ში დაბ რუ ნე ბის შემ დე გაც 
არა ნაკ ლებ პრობ ლე მებს აწყ დე ბი ან ოჯახ სა და სა ზო გა დო ებ ში სრულ ფა სო-
ვა ნი რე ინ ტეგ რა ცი ის თვალ საზ რი სით. არ ცთუ იშ ვი ა თად, საზღ ვარ გა რე თი დან 
დაბ რუ ნე ბულ ქა ლებს ხვდე ბათ მე უღ ლე ახალ ოჯახ თან ერ თად, პრობ ლე მე-
ბი აქვთ უკ ვე გაზ რდილ შვი ლებ თან ურ თი ერ თო ბი სას. დაბ რუ ნე ბუ ლი ქა ლე ბის 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა წი ლი ვერ ახერ ხებს ოჯახ თან სრულ ფა სო ვან რე ინ ტეგ რა ცი-
ას, იმ ფსი ქო ლო გი უ რი ტრამ ვის დაძ ლე ვას, რაც და კავ ში რე ბუ ლია სა კუ თარ 
მე უღ ლე სა და შვი ლებ თან, სხვა ახ ლობ ლებ თან ხან გრძლივ გან შო რე ბას თან, 
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ფა სე უ ლო ბა თა სის ტე მის შეც ვლას თან. ყო ვე ლი ვე ეს მა თი უკუ მიგ რი რე ბის მთა-
ვა რი მი ზე ზი ხდე ბა. მსგავ სი პრობ ლე მე ბი არც მა მა კა ცი მიგ რან ტე ბის თვი საა 
უცხ ო. ამი ტომ შრო მით მიგ რან ტებ თან მი მარ თე ბით აქ ტუ ა ლუ რია მა თი ფსი ქო- 
სო ცი ა ლუ რი რე ა ბი ლი ტა ცი ი სა და რე ინ ტეგ რა ცი ის მხარ და ჭე რა.

შრო მი თი მიგ რან ტე ბის თვის პრობ ლე მა ტუ რია ხან გრძლი ვი მიგ რა ცი ი სა 
და საზღ ვარ გა რეთ არაკ ვა ლი ფი ცი ურ და და ბალ კვა ლი ფი ცი ურ სა მუ შა ო ებ ზე 
და საქ მე ბის შე დე გად ად რე შე ძე ნი ლი პრო ფე სი უ ლი ცოდ ნი სა და უნა რე ბის და-
კარ გვა და და საქ მე ბის პერ სპექ ტი ვე ბის კი დევ უფ რო შეზღ უდ ვა. მათ იპყ რობთ 
დაბ ნე უ ლო ბა და მო მავ ლის ში ში, რაც შე იძ ლე ბა გა და ი ზარ დოს სტრეს ში, დეპ-
რე სი ა სა და ნევ როზ ში. ეს კი ჯაჭ ვუ რად ასი სა ხე ბა არა მარ ტო დაბ რუ ნე ბუ ლი 
მიგ რან ტის ჯან მრთე ლო ბა ზე, არა მედ ოჯა ხის წევ რთა გან წყო ბებ სა და და მო კი-
დე ბუ ლე ბებ ზე. გა მო სა ვა ლია და კარ გუ ლი კვა ლი ფი კა ცი ის აღ დგე ნა /გა ნახ ლე-
ბა ან ახა ლი, შრო მის ბა ზარ ზე მოთხ ოვ ნა დი პრო ფე სი ის შეს წავ ლა, სა მუ შა ოს 
ძებ ნის უნა რე ბის გან ვი თა რე ბა, გარ კვე უ ლი კა ტე გო რი ი სათ ვის კი – მცი რე ბიზ-
ნე სის დაწყ ე ბა/ გა ნახ ლე ბის მხარ და ჭე რა. 

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ სა ქარ თვე ლო ში რამ დე ნი მე წე ლია ევ რო კავ ში-
რის და ფი ნან სე ბით ხორ ცი ელ დე ბა სა ქარ თვე ლო ში დაბ რუ ნე ბუ ლი მიგ-
რან ტე ბის რე ინ ტეგ რა ცი ის მხარ დამ ჭე რი პროგ რა მე ბი (AVVR, TIG, MFM 
და სხვ.) [12; 15]. სა ქარ თვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბა მაც 2015 წელს, პირ ვე ლად 
სა ქარ თვე ლოს ის ტო რი ა ში, და იწყო `დაბრუნებულ მიგ რან ტთა სა რე ინ ტეგ რა-
ციო დახ მა რე ბის პროგ რა მი ს~ გან ხორ ცი ე ლე ბა და ამ მიზ ნით სა ხელ მწი ფო ბი უ-
ჯე ტი დან 400 ათა სი ლა რი გა მო ყო. პროგ რა მა ით ვა ლის წი ნებს სა ქარ თვე ლო ში 
დაბ რუ ნე ბუ ლი მიგ რან ტე ბის რე ინ ტეგ რა ცი ის მხარ და ჭე რის მრა ვალ ფე რო ვა ნი 
ღო ნის ძი ე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბას (სა მე დი ცი ნო, მ.შ. ფსი ქო ლო გი უ რი დახ მა რე-
ბა, და საქ მე ბის თვის პრო ფე სი უ ლი სწავ ლე ბის და ფი ნან სე ბა, ანაზღ ა უ რე ბა დი 
სტა ჟი რე ბა, შე მო სავ ლის წყა როს გა სა ჩე ნად მცი რე ბიზ ნე სის დაწყ ე ბა/ გა ნახ ლე-
ბის თვის გრან ტის გა ცე მა და სხვ.). დაბ რუ ნე ბულ მიგ რან ტთა სა რე ინ ტეგ რა ციო 
დახ მა რე ბის 2016 წლის სა ხელ მწი ფო პროგ რა მის ბი უ ჯე ტი 600 000 ლა რამ დე 
გა ი ზარ და [16]. დახ მა რე ბის ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე ბე ბი ა: სო ცი ა ლუ რი პრო-
ექ ტე ბის (მცი რე ბიზ ნე სი, სა არ სე ბო წყა როს გა ჩე ნა) და ფი ნან სე ბა, სა მე დი ცი ნო 
მომ სა ხუ რე ბის, საცხ ოვ რი სით დრო ე ბი თი უზ რუნ ველ ყო ფის და ფი ნან სე ბა, ასე ვე 
იუ რი დი უ ლი და სა ინ ფორ მა ციო მომ სა ხუ რე ბა. იმე დი ა, ეს თან ხე ბი ეფექ ტი ა ნად 
იქ ნე ბა გა მო ყე ნე ბუ ლი და უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იქ ნე ბა დაბ რუ ნე ბუ ლი მიგ რან ტე-
ბის რე ინ ტეგ რა ცი ის რე ა ლუ რი მხარ და ჭე რა. ამას ხელს შე უწყ ობს დაბ რუ ნე ბულ 
მიგ რან ტთა რე ინ ტეგ რა ცი ის მხარ და ჭე რის ღო ნის ძი ე ბე ბის მო ნი ტო რინ გი და 
აქამ დე გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი თუ მიმ დი ნა რე პრო ექ ტე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის შე ფა-
სე ბა.
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შრო მი თი მიგ რა ცი ის რე გუ ლი რე ბა

სა ერ თა შო რი სო ტენ დენ ცი ე ბი სა და პრო ცე სე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, შე იძ-
ლე ბა ით ქვას, რომ სა ქარ თვე ლო ვერ გახ დე ბა იზო ლი რე ბუ ლი ქვე ყა ნა და აქ-
ტი უ რად იქ ნე ბა ჩარ თუ ლი გლო ბა ლურ, მათ შო რის, შრო მით მიგ რა ცი ულ პრო-
ცე სებ ში. მით უფ რო, რომ უახ ლო ეს და სა შუ ა ლო ვა დი ან პერ სპექ ტი ვა ში, სა მუ-
შაო ძა ლის აღ წარ მო ე ბი სა და ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის ტემ პე ბის ანა ლი ზი-
დან გა მომ დი ნა რე, სა ქარ თვე ლოს თვის უმუ შევ რო ბა კვლავ იქ ნე ბა ძი რი თა დი 
სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი გა მოწ ვე ვა, რაც, თა ვის მხრივ, ინ ტენ სი ურ შრო მით 
ემიგ რა ცი ას გა ნა პი რო ბებს. შე და რე ბით მა ღა ლი შე მო სავ ლი სა და ცხოვ რე ბის 
უკე თე სი პი რო ბე ბის მქო ნე ქვეყ ნე ბი სა კენ ბუ ნებ რი ვი ლტოლ ვა ას ტი მუ ლი რებს 
მო სახ ლე ო ბის გარ კვე უ ლი ნა წი ლის საზღ ვარ გა რეთ წას ვლას. ეს ობი ექ ტუ რი 
რე ა ლო ბაა და მხო ლოდ `სამშობლოში დარ ჩე ნი სა~ თუ `სამშობლოში დაბ რუ-
ნე ბი ს~ მო წო დე ბით, ვერ მოხ დე ბა ემიგ რა ცი ის შემ ცი რე ბა. ამი ტომ, გან ვი თა რე-
ბის თა ნა მედ რო ვე ეტაპ ზე, სა ქარ თვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბი სა და სა ზო გა დო ე ბის 
საზ რუ ნა ვი უნ და იყოს რო გორც ქვეყ ნის ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის დაჩ ქა-
რე ბა და და საქ მე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბის გა ფარ თო ე ბა, სა მუ შაო ძა ლის ფა სის 
გაზ რდით ცხოვ რე ბის ხა რის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბა, ისე მიგ რა ცი უ ლი პრო ცე სე ბის 
ოპ ტი მა ლუ რად მარ თვა იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ მიგ რა ცი ი დან მე ტი სარ-
გე ბე ლი მი ი ღოს პრო ცეს ში მო ნა წი ლე ყვე ლა მხა რემ. ეს შე საძ ლე ბე ლია იმ შემ-
თხვე ვა ში, თუ სა ქარ თვე ლო მო ნა ხავს თა ვის ად გილს შრო მის სა ერ თა შო რი სო 
და ნა წი ლე ბა ში, თუ ხე ლი სუფ ლე ბა შექ მნის სა სურ ველ პი რო ბებს ად გი ლობ რი-
ვი მო სახ ლე ო ბის შრო მი თი და ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი პო ტენ ცი ა ლის გან ვი თა რე ბა/ 
გა მო ყე ნე ბი სათ ვის, თუ იზ რუ ნებს შრო მი თი მიგ რა ცი ის სფე რო ში სა ხელ მწი ფო-
თა შო რი სი თა ნამ შრომ ლო ბის გა აქ ტი უ რე ბი სათ ვის და ხელს შე უწყ ობს სა მუ შაო 
ძა ლის დრო ე ბით ლე გა ლურ, ცირ კუ ლა რულ მიგ რა ცი ას. 

ყო ვე ლი ვე ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი სა ერ თა შო რი სო შრო მი თი მიგ რა ცი ის სფე-
რო ში მი ზან მი მარ თუ ლი და ეფექ ტი ა ნი სა ხელ მწი ფო პო ლი ტი კის შე მუ შა-
ვე ბი სა და გან ხორ ცი ე ლე ბის სა ჭი რო ე ბას გა ნა პი რო ბებს. გან ვი თა რე ბის მო-
ცე მულ ეტაპ ზე, პირ ველ რიგ ში, აუ ცი ლე ბე ლი ა: 
 შრო მი თი მიგ რა ცი ის რე გუ ლი რე ბი სა და სა ხელ მწი ფო თა შო რი სი თა-

ნამ შრომ ლო ბი სათ ვის მას ტი მუ ლი რე ბე ლი სა კა ნონ მდებ ლო ბა ზის შექ-
მნა/ სრულ ყო ფა;

 სა მუ შაო ძა ლის ემიგ რა ცი ა -ი მიგ რა ცი ის მარ თვი სათ ვის სა ჭი რო ორ გა-
ნი ზა ცი უ ლი სის ტე მი სა და ინ ფრას ტრუქ ტუ რის ჩა მო ყა ლი ბე ბა, შე სა ბა მი-
სი კვა ლი ფი კა ცი ის ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბით უზ რუნ ველ ყო ფა;

 ქვეყ ნის ში გა და სა ერ თა შო რი სო შრო მის ბა iაk iე მიმ დი ნა რე და მო სა-
ლოდ ნე ლი ტენ დენ ცი ე ბის შე ფა სე ბი სა და პროგ ნო ზი რე ბი სათ ვის სა თა-
ნა დო სა ინ ფორ მა ცი ო -ა ნა ლი ტი კუ რი სის ტე მის ჩა მო ყა ლი ბე ბა; 
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 სა მუ შაო ძა ლის ცირ კუ ლა რუ ლი (დრო ე ბი თი, ლე გა ლუ რი) მიგ რა ცი ის 
სფე რო ში მიზ ნმი მარ თუ ლი და ეფექ ტი ა ნი სტრა ტე გი ის შე მუ შა ვე ბა/ გან-
ხორ ცი ე ლე ბა. 

ცალ კე მი მარ თუ ლე ბაა მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის ამაღ ლე-
ბა არა ლე გა ლუ რი მიგ რა ცი ის საფ რთხე ე ბი სა და საზღ ვარ გა რეთ ლე გა ლუ-
რად და საქ მე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბის შე სა ხებ. უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი ამო ცა ნაა 
გა ნათ ლე ბის სის ტე მის (პრო ფე სი უ ლი, უმაღ ლე სი) შრო მის ბა iაk iე ორი-
ენ ტა ცი ის გაძ ლი ე რე ბა და სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის ადექ ვა ტუ რი 
გა ნათ ლე ბის ხა რის ხის უზ რუნ ველ ყო ფა. სა ქარ თვე ლომ უნ და შეძ ლოს მო-
სახ ლე ო ბის შრო მი თი პო ტენ ცი ა ლის ეფექ ტი ა ნად გა მო ყე ნე ბა, ადა მი ა ნუ რი კა-
პი ტა ლის გაზ რდა/ გან ვი თა რე ბა სწო რედ გა ნათ ლე ბის ხა რის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბის 
გზით. ეს აუ ცი ლე ბე ლია არა მარ ტო ქვეყ ნის ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის დაჩ-
ქა რე ბის თვის, არა მედ ჭარ ბი ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის სა ერ თა შო რი სო შრო მით 
მიგ რა ცი ა ში ლე გა ლუ რად ჩა სარ თა ვა დაც. ევ რო კავ ში რი სა და სხვა გან ვი თა რე-
ბულ ქვეყ ნებ ში მიმ დი ნა რე დე მოგ რა ფი უ ლი და სო ცი ა ლუ რი პრო ცე სე ბი, სა ერ-
თა შო რი სო შრო მის ბა iაk iე კვა ლი ფი ცი ურ სა მუ შაო ძა ლა ზე არ სე ბუ ლი და მო სა-
ლოდ ნე ლი მოთხ ოვ ნა, სა სურ ველ ფონს ქმნის სა მუ შაო ძა ლის ცირ კუ ლა რუ ლი 
მიგ რა ცი ის თვის. ამ ფო ნის ეფექ ტი ა ნად გა მო ი ყე ნე ბა სა ქარ თვე ლოს ერ თ-ერ თი 
რე ა ლუ რი შე საძ ლებ ლო ბა და აქ ტუ ა ლუ რი ამო ცა ნა ა. სა ქარ თვე ლოს სა მუ შაო 
ძა ლის პრო ფე სი უ ლი კვა ლი ფი კა ცია სა ინ ტე რე სო უნ და იყოს პო ტენ ცი უ რი პარ-
ტნი ო რი ქვეყ ნე ბის შრო მის ბაზ რე ბი სათ ვის. წი ნა აღ მდეგ შემ თხვე ვა ში, სა ქარ-
თვე ლო დან შრო მი თი ემიგ რა ცია ისევ ძი რი თა დად არა ლე გა ლუ რი იქ ნე ბა თან-
მდე ვი რის კე ბი თა და დი დი და ნა კარ გე ბით.

სულ უფ რო მეტ აქ ტუ ა ლუ რო ბას იძენს სა ქარ თვე ლო ში შრო მი თი იმიგ-
რა ცი ის რე გუ ლი რე ბის სა ჭი რო ე ბა. ამ სფე რო ში სა ქარ თვე ლოს ამ ჟა მად სრუ-
ლი ად ლი ბე რა ლუ რი პო ლი ტი კა აქვს: ქვე ყა ნა ში უცხ ო უ რი სა მუ შაო ძა ლის შე-
მოყ ვა ნი სათ ვის არ არის სა ჭი რო არა ნა ი რი ნე ბარ თვა, არ ხდე ბა სა ქარ თვე ლო-
ში და საქ მე ბუ ლი უცხ ო ე ლე ბის აღ რიცხ ვა და მა თი საქ მი ა ნო ბის მო ნი ტო რინ გი. 
ეს კი საკ მა ოდ დი დი რის კე ბის შემ ცვე ლია და ნე გა ტი უ რად აი სა ხე ბა და საქ მე ბის 
სფე რო ში არ სე ბულ, ისე დაც მძი მე სი ტუ ა ცი ა ზე. 

სა ქარ თვე ლო ში 2015 წლამ დე სა ერ თოდ არ არ სე ბობ და შრო მი თი მიგ-
რა ცი ის მა რე გუ ლი რე ბე ლი სა კა ნონ მდებ ლო ბა ზა. 2015 წლის 1 აპ რილს სა-
ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის მი ერ მი ღე ბუ ლი იქ ნა კა ნო ნი `შრომითი მიგ რა-
ცი ის შე სა ხე ბ~, რომ ლი თაც დად გინ და გარ კვე უ ლი რე გუ ლა ცი ე ბი შრო მით 
მიგ რა ცი ას თან მი მარ თე ბა ში. კერ ძოდ, კა ნო ნი ად გენს სა ქარ თვე ლოს ფარ-
გლებს გა რეთ შრო მით მოწყ ო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი საქ მი ა ნო ბის გან მა ხორ-
ცი ე ლე ბე ლი იუ რი დი უ ლი და ფი ზი კუ რი პი რე ბის ვალ დე ბუ ლე ბებს, შრო მი თი 
მოწყ ო ბი სა და შრო მით მოწყ ო ბა ში დახ მა რე ბის შე სა ხებ ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი სად-
მი წა ყე ნე ბულ მოთხ ოვ ნებს, შრო მით ემიგ რან ტსა და უცხ ო ელ დამ საქ მე ბელს 
შო რის სა ქარ თვე ლო ში და დე ბუ ლი შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბის პი რო ბებს, კა-
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ნონ მდებ ლო ბით დად გე ნი ლი მოთხ ოვ ნე ბის დარ ღვე ვი სათ ვის ად მი ნის ტრა ცი-
უ ლი პა სუ ხის მგებ ლო ბის სა ფუძ ვლებს და ჯა რი მე ბის ოდე ნო ბას. uეk -uე kო ბით, 
სა კა ნონ მდებ ლო რე გუ ლი რე ბის მიღ მა დარ ჩა შრო მი თი იმიგ რა ცი ის პრო-
ცე სე ბი, მაგ რამ იმე დი ა, მიმ დი ნა რე და მო სა ლოდ ნე ლი ტენ დენ ცი ე ბი უბიძ გებს 
სა ქარ თვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბას შექ მნას შრო მი თი იმიგ რა ცი ის რე გუ ლი რე ბის 
სა მარ თლებ რი ვი და ინ სტი ტუ ცი უ რი მე oა ნიi მე ბი.

შრო მი თი მიგ რა ცი ის რე გუ ლი რე ბის თვალ საზ რი სით, არა ნაკ ლებ სა ინ-
ტე რე სოა ში გა შრო მი თი მიგ რა ცი ა. სამ წუ ხა როდ, ამ სფე რო ში რა ი მე სტა ტის-
ტი კა ან მას შტა ბუ რი კვლე ვა არ არ სე ბობს და მხო ლოდ ცალ კე ულ კვლე ვებ ზე 
[17; 18], ასე ვე ქვეყ ნის რე გი ო ნებ ში მო სახ ლე ო ბის რა ო დე ნო ბის ცვლი ლე ბის 
ტენ დენ ცი ებ ზე დაყ რდნო ბით შე იძ ლე ბა ვი სა უბ როთ ში და შრო მი თი მიგ რა ცი-
ის ძი რი თად მა ხა სი ა თებ ლებ ზე. სა ქარ თვე ლოს რე გი ო ნე ბის ეკო ნო მი კუ რი და 
სო ცი ა ლუ რი გან ვი თა რე ბის დო ნე ებს შო რის მკვეთ რი გან სხვა ვე ბა, სოფ ლად 
და პა ტა რა oა ლა oებ ში არა სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო სფე რო ებ ში და საქ მე ბის შე-
საძ ლებ ლო ბე ბის მკვეთ რი შეზღ უ დუ ლო ბა, შე მო სავ ლე ბის სიმ ცი რე უბიძ გებს 
ეკო ნო მი კუ რად აქ ტი ურ მო სახ ლე ო ბას (პირ ველ რიგ ში, ახალ გაზ რდო ბას) ქა-
ლა ქებ ში (ძი რი თა დად დიდ ქა ლა ქებ ში) შრო მი თი მიგ რი რე ბის კენ. ამას თან, სა-
გან გა შოა ის, რომ შრო მი თი მიგ რა ცია ხში რად მთე ლი ოჯა ხით გა და სახ ლე ბის 
ფორ მით ხორ ცი ელ დე ბა. შე დე გად ვღე ბუ ლობთ დაც ლილ სოფ ლებს, ჩამ-
კვდარ მცი რე და სა შუ ა ლო ზო მის ქა ლა ქებს, ე.წ. `დეპ რე სი ულ რე გი ო ნებს~1. 
ამ არა სა სურ ვე ლი ტენ დენ ცი ე ბის შემ ცი რე ბა/ შერ ბი ლე ბი სათ ვის აუ ცი ლე ბე ლია 
მი ზან მი მარ თუ ლი პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბა და გან ხორ ცი ე ლე ბა, რომ ლის მთა-
ვა რი მი ზა ნი რე გი ო ნე ბის ეკო ნო მი კუ რი და სო ცი ა ლუ რი გან ვი თა რე ბის ხელ-
შეწყ ო ბა ა. ამ თვალ საზ რი სით პირ ვე ლი ნა ბი ჯია `მა ღალ მთი ა ნი რე გი ო ნე ბის 
გან ვი თა რე ბის შე სა ხებ~ სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნი მი ღე ბა (2015 წლის 16 ივ ლისს), 
რომ ლი თაც დად გე ნი ლია გარ კვე უ ლი სო ცი ა ლუ რი შე ღა ვა თე ბი მა ღალ მთი ან 
რე გი ო ნებ ში მცხოვ რებ ლე ბი სათ ვის და აქ მო მუ შა ვე გარ კვე უ ლი კა ტე გო რი ის 
პერ სო ნა ლი სათ ვის (ე ქი მე ბი, ექ თნე ბი, პე და გო გე ბი), ასე ვე სა გა და სა ხა დო შე-
ღა ვა თე ბი მა თალ მთი ა ნი და სახ ლე ბის სტა ტუ სის მქო ნე სა წარ მო ე ბი სათ ვის. 
სა ვა რა უ დო ა, რომ ეს უკა ნას კნე ლი გარ კვე ულ წი ლად გაზ რდის მა ღალ მთა ინ 
რე გი ო ნებ ში ინ ვეს ტი რე ბით მე წარ მე თა და ინ ტე რე სე ბას და ამ რე გი ო ნებ ში ახა-
ლი სა მუ შაო ად გი ლე ბის შექ მნას, რაც სოფ ლად მცხოვ რებ თათ ვის და საქ მე-
ბი სა და ად გილ ზე დამ კვიდ რე ბის ხელ შემ წყობ ფაქ ტორს წარ მო ად გენს. ში გა 
მიგ რა ცი უ ლი პრო ცე სე ბის რე გუ ლი რე ბი სათ ვის, რა თქმა უნ და, მხო ლოდ ეს 
სა კა ნონ მდებ ლო ინი ცი ა ტი ვა არ კმა რა და აუ ცი ლე ბე ლია სა ქარ თვე ლო ში ასე 
უხ ვად არ სე ბუ ლი `დეპ რე სი უ ლი რე გი ო ნე ბის~ [19] ეკო ნო მი კუ რი და სო ცი ა ლუ-
რი გან ვი თა რე ბის მხარ დამ ჭე რი (და არა სო ცი ა ლურ შე ღა ვა თებ ზე და ფუძ ნე-
ბუ ლი) პრო ექ ტე ბის ინი ცი რე ბა და გან ხორ ცი ე ლე ბა. მსგავ სი პრო ექ ტე ბი უნ და 

1 დეპრესიული რეგიონები – ეკონომიკურად და სოციალურად ჩამორჩენილი რე-
გიონები.
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ით ვა ლის წი ნებ დეს რე გი ო ნე ბის ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის შე საძ ლებ ლო ბებს, 
მა თი სო ცი ა ლუ რი მიმ ზიდ ვე ლო ბის გაზ რდას შე სა ბა მი სი ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი 
პრო ექ ტე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბით და ად გი ლობ რი ვი სა მუ შაო ძა ლის პრო ფე სი-
უ ლი კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის ამაღ ლე ბას. ეს უკა ნას კნე ლი ქვეყ ნი სა და მი სი 
რე გი ო ნე ბის სა ინ ვეს ტი ციო მიმ ზიდ ვე ლო ბის უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი დე ტერ მი ნან-
ტი ა. პო ტენ ცი ურ ინ ვეს ტო რებ თან თა ნამ შრომ ლო ბით შე საძ ლე ბე ლია ურ თი ერ-
თსარ გებ ლი ა ნო ბის პრინ ციპ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი მრა ვალ მხრი ვი ეფექ ტის მი ღე ბა, 
მით უფ რო, რომ სა ქარ თვე ლო ში და გეგ მი ლი და პერ სპექ ტი უ ლი მას შტა ბუ რი 
სა ინ ვეს ტი ციო პრო ექ ტე ბის დი დი ნა წი ლი სწო რედ რე გი ო ნებ ში ხორ ცი ელ დე ბა. 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი უნ და იქ ნეს ასე ვე რე გი ო ნე ბის მდგრა დი და უწყ ვე ტი გან ვი-
თა რე ბის სა ჭი რო ე ბა და ეს უნ და ასი სა ხოს რე გი ო ნე ბის გან ვი თა რე ბის რე ა ლურ 
სტრა ტე გი ა სა და კონ კრე ტულ სა მოქ მე დო გეგ მებ ში. 

* * *
ამ რი გად, თა ნა მედ რო ვე სა ქარ თვე ლოს თვის შრო მით მიგ რა ცი ას (სა ერ-

თა შო რი სო, ში გა) უდი დე სი ეკო ნო მი კუ რი, სო ცი ა ლუ რი და დე მოგ რა ფი უ ლი 
მნიშ ვნე ლო ბა აქვს. შრო მი თი მიგ რა ცი უ ლი პრო ცე სე ბის თვით დი ნე ბა ზე მიშ ვე ბა 
ქვეყ ნი სათ ვის დი დი რის კე ბის შემ ცვე ლი ა. შე სა ბა მი სად, აუ ცი ლე ბე ლია ამ პრო-
ცე სე ბის სიღ რმი სე უ ლი კვლე ვა და რე გუ ლი რე ბის ეფექ ტი ა ნი პო ლი ტი კის შე-
მუ შა ვე ბა. იგი მო ითხ ოვს მი ზან მი მარ თუ ლი სა კა ნონ მდებ ლო, ეკო ნო მი კუ რი და 
სო ცი ა ლუ რი ღო ნის ძი ე ბე ბის შე მუ შა ვე ბა სა და გან ხორ ცი ე ლე ბას, რა თა უზ რუნ-
ველ ყო ფი ლი იქ ნეს ქვეყ ნის შრო მი თი პო ტენ ცი ა ლის გან ვი თა რე ბა და რა ცი ო-
ნა ლუ რი გა მო ყე ნე ბა, და საქ მე ბის სფე რო ში არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის შერ ბი-
ლე ბა, ცირ კულარუ ლი მიგ რა ცი ის მხარ და ჭე რა და მი სი ეფექ ტი ა ნო ბის გაზ რდა.
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Georgia is a country of high migration intensity. Since 1990ths Georgian population 
has been actively involved in international labour migration processes. 

Labour emigration from Georgia went through several qualitatively different stages: 
● The fi rst stage includes years 1990 – 2002, when main fl ows of labour emigration 

were directed to Russia, Turkey and Central European countries (mainly Germany, Austria, 
Spain). Migration fl ows consisted predominantly from relatively young men from big cities 
of Georgia (Tbilisi, Rustavi, Kutaisi, Batumi) and from Samtskhe-Javakheti. 

● The second stage was the period 2003 – 2012. In these years labour migration 
became very intense fi rst to Greece and then to Italy. Socio-demographic composition of mi-
grants was changed signifi cantly; number of middle-aged and elderly women from Georgian 
regions travelling for work purposes was increased among migrants.

● New stage began in 2013 and it has been continuing up to now. This stage is char-
acterized by the tendency of voluntary and forced return of labour emigrants to Georgia. 
The latter is related to worsened economic situation and employment conditions in recipient 
countries as well as migration policy in EU countries becoming stricter. 

Internal labour migration is also very topical issue for modern Georgia with its 
negative results (outfl ows from villages and small towns, increasing of so called “depressive 
regions”). Despite large scales of labour migration, actually it is not being regulated in 
Georgia. There is no appropriate legislative base and information and organizational system 
need for managing the process. 

Keywords: Migration, labour migration, labour emigration, labour immigration, net 
migration, phases of labour emigration, impact of labour emigration, migration policy.
JEL Codes: F22, J21, J61, R23
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მე წარ მე ო ბის გან ვი თა რე ბა სა ქარ თვე ლო ში: ანა ლი ზი,

შე ფა სე ბა, პერ სპექ ტი ვე ბი

ლე ი ლა ქა და გიშ ვი ლი

ეკო ნო მი კის აკა დე მი უ რი დოქ ტო რი
ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის 
თსუ-ის ასის ტენ ტ-პრო ფე სო რი

უკა ნას კნელ წლებ ში სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კუ რი და სო ცი ა ლუ რი 
გან ვი თა რე ბის მი მარ თუ ლე ბით შე მუ შა ვე ბულ საპ როგ რა მო დო კუ მენ ტებ-
ში გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღ ე ბა გა მახ ვი ლე ბუ ლია რე ა ლუ რი სექ ტო რის 
დაჩ ქა რე ბულ გან ვი თა რე ბა ზე. მათ შო რის პრი ო რი ტე ტუ ლი ად გი ლი გა-
ნე კუთ ვნე ბა მრეწ ვე ლო ბას, სოფ ლის მე ურ ნე ო ბას და ტუ რის ტულ ბიზ ნესს. 
ნაშ რომ ში სა მეც ნი ე რო ლი ტე რა ტუ რის, სამ თავ რო ბო და არა სამ თავ რო ბო, 
ეროვ ნუ ლი და სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ან გა რი შებ სა და სტა ტის-
ტი კურ მა სა ლებ ზე დაყ რდნო ბით, გა ა ნა ლი ზე ბუ ლია მე წარ მე ო ბის ზე მო აღ-
ნიშ ნულ პრი ო რი ტე ტულ დარ გებ ში არ სე ბუ ლი თა ნა მედ რო ვე მდგო მა რე ო-
ბა, გა მოვ ლე ნი ლია უკა ნას კნელ წლებ ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი რე ფორ მე ბის 
ძლი ე რი და სუს ტი მხა რე ე ბი, შე ფა სე ბუ ლია მათ წი ნა შე მდგა რი ძი რი თა დი 
გა მოწ ვე ვე ბი, მო ცე მუ ლია მა თი დაძ ლე ვის კონ კრე ტუ ლი წი ნა და დე ბე ბი და 
რე კო მენ და ცი ე ბი.

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: მე წარ მე ო ბა; რე ფორ მა; მრეწ ვე ლო ბა; სოფ ლის მე-
ურ ნე ო ბა; ტუ რიზ მი.
JEl Codes: L 26, L38, L52, Q16, Z32

მე წარ მე ო ბის ცნე ბა სა მეც ნი ე რო ლი ტე რა ტუ რა ში ეკო ნო მის ტ-კლა სი კოს-
თა მი ერ შე მო ღე ბულ იქ ნა XVII–XVIII სა უ კუ ნე ე ბის მიჯ ნა ზე. მი სი არ სის გან მარ-
ტე ბის მრა ვა ლი ვა რი ან ტი არ სე ბობს [1,გვ.191], თუმ ცა, ჩვე ნი აზ რით, ყვე ლა ზე 
სრულ ყო ფი ლად და მოკ ლედ იგი მო ცე მუ ლია ამე რი კე ლი მეც ნი ე რე ბის რო-
ბერტ ხიზ რი ჩის და მა იკლ პი ტერ სის ნაშ რომ ში [2, გვ.20]. მა თი აზ რით, მე წარ-

 mikroekonomika   makroekonomika  ekonometrika
MICROECONOMICS   MACROECONOMICS   ECONOMETRICS

ekonomika da biznesi, 2016, 2,  gv. 66-81

ECONOMICS  AND  BUSINESS, 2016, 2,  pp. 66-81
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მე ო ბა არის ღი რე ბუ ლე ბის მქო ნე რა ი მე ახ ლის შექ მნის პრო ცე სი, რო მე ლიც 
მო ითხ ოვს დროს და ენერ გი ას, თა ვის თავ ზე ფი ნან სუ რი, მო რა ლუ რი და სო-
ცი ა ლუ რი პა სუ ხის მგებ ლო ბის აღე ბას, პრო ცე სი, რო მელ საც მო აქვს ფუ ლა დი 
შე მო სა ვა ლი და პი რა დი კმა ყო ფი ლე ბა. “მე წარ მე თა შე სა ხებ” სა ქარ თვე ლოს 
კა ნო ნით, მე წარ მე ო ბას მი ე კუთ ვნე ბა მარ თლზო მი ე რი და არა ერ თჯე რა დი საქ-
მი ა ნო ბა, რო მე ლიც ხორ ცი ელ დე ბა მო გე ბის მიზ ნით და მო უ კი დებ ლად და ორ-
გა ნი ზე ბუ ლად. „აღ ნიშ ნუ ლი კა ნო ნის და სხვა სა კა ნონ მდებ ლო და ნორ მა ტი უ ლი 
აქ ტე ბის სა ფუძ ველ ზე, ქვე ყა ნა ში ნე ლა, მაგ რამ მა ინც ჩა მო ყა ლიბ და სა მე წარ-
მეო საქ მი ა ნო ბის ორ გა ნი ზა ცი ულ -სა მარ თლებ რი ვი ფორ მე ბი.  მე წარ მე ო ბის ამ 
ფორ მე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბით სა ქარ თვე ლო ში, ფაქ ტობ რი ვად, შე იქ მნა მე წარ მე-
ო ბის ახა ლი ტი პი, რო მელ მაც სა ფუძ ვე ლი ჩა უ ყა რა სა ბაზ რო სის ტე მი სათ ვის და-
მა ხა სი ა თე ბე ლი შე რე უ ლი ეკო ნო მი კის ფორ მი რე ბას” [3, გვ.182]. მაგ რამ, სა ბაზ-
რო ეკო ნო მი კის პრინ ცი პებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი პირ ვე ლი წლე ბი გან სა კუთ რე ბით 
რთუ ლი აღ მოჩ ნდა. გეგ მუ რი ეკო ნო მი კი დან სა ბაზ რო ეკო ნო მი კა ზე გა დას ვლის 
პრო ცესს სა ქარ თვე ლო ში თან ახ ლდა მწვა ვე სო ცი ა ლუ რი და პო ლი ტი კუ რი 
ცვლი ლე ბე ბი, რის გა მოც ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბის პრო ცე სი არაპ როგ ნო ზი რე-
ბა დი გახ და. სა ქარ თვე ლოს სა ხელ მწი ფო ებ რი ვი და მო უ კი დებ ლო ბის აღ დგე-
ნის პირ ველ წლებ ში შექ მნილ მა პო ლი ტი კურ მა უწეს რი გო ბამ, ეთ ნი კურ მა კონ-
ფლიქ ტებ მა, უპა სუ ხის მგებ ლო მმარ თვე ლო ბამ, ქვე ყა ნა ში ქა ო სი და ანარ ქია 
გა მო იწ ვია [4, გვ.3]. შემ დგომ ეტა პებ ზე გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი რე ფორ მე ბი სა და 
სა ერ თა შო რი სო თა ნა მე გობ რო ბის დახ მა რე ბით, მდგო მა რე ო ბა თან და თა ნო-
ბით სტა ბი ლურ დე ბა და სა მე წარ მეო საქ მი ა ნო ბაც, მეტ -ნაკ ლე ბად, ზრდის ტენ-
დენ ცი ით ხა სი ათ დე ბა. 

არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბის ანა ლი ზი

სა ბაზ რო ეკო ნო მი კა ზე გარ და მა ვა ლი პე რი ო დი სა ქარ თვე ლო ში რე ფორ-
მე ბის მრა ვალ ფე როვ ნე ბით ხა სი ათ დე ბა. თუმ ცა, მი სი სო ცი ა ლურ ეკო ნო მი კუ-
რი შე დე გე ბი არ შე იძ ლე ბა და მაკ მა ყო ფი ლებ ლად ჩა ით ვა ლოს. მკვლე ვარ თა 
გარ კვე უ ლი ნა წი ლის აზ რით, სა ბაზ რო ეკო ნო მი კა ზე გა დას ვლის პრო ცე სი დას-
რუ ლე ბუ ლი ა, თუმ ცა, ისიც აშ კა რა ა, რომ სა ქარ თვე ლო ში შექ მნი ლი სა ბაზ რო 
ეკო ნო მი კა, სამ წუ ხა როდ, შორ საა და სავ ლუ რი და, კერ ძოდ ევ რო პუ ლი სტან-
დარ ტე ბის გან [5, გვ.40]. სა ქარ თვე ლო ში გარ და მა ვა ლი პე რი ო დის რე ფორ-
მე ბი, პო ლო ნე თის, ჩე ხე თის, სლო ვა კე თის და ბალ ტი ის პი რე თის ქვეყ ნე ბის გან 
გან სხვა ვე ბით, ჩიხ ში მო ექ ცა და ამით ასე უ ლო ბით მი ლი ო ნი დო ლა რის და სავ-
ლუ რი დახ მა რე ბე ბიც უნა ყო ფო აღ მოჩ ნდა [6, გვ.275]. ვერ მო ხერ ხდა ვერც 
ტრან სფორ მა ცი ის პე რი ო დის დას რუ ლე ბა და ვერც სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი 
გან ვი თა რე ბის იმ დო ნის გა და ლახ ვა, რაც არ სე ბობ და ქვე ყა ნა ში საბ ჭო თა კავ ში-
რის არ სე ბო ბის ბო ლო, უკ რი ზი სო – 1989 წლი სათ ვის. მი უ ხე და ვად სხვა დას ხვა 
დროს და სხვა დას ხვა დო ზით არ სე ბუ ლი წმინ და და ლო კა ლუ რი ეკო ნო მი კუ რი 
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წარ მა ტე ბე ბი სა, არც ერთ სო ცი ა ლურ სფე რო ში სა ქარ თვე ლოს არ გა და უ ლა-
ხავს კო მუ ნის ტუ რი რე ჟი მის მაჩ ვე ნებ ლე ბი [7, გვ.140]. 

სა ქარ თვე ლოს სა ხელ მწი ფო ებ რი ვი და მო უ კი დებ ლო ბის აღ დგე ნი დან 
დღემ დე გა მო ყო ფენ ეკო ნო მი კუ რი რე ფორ მე ბის სამ ეტაპს. პირ ვე ლი სას ტარ-
ტო ეტა პი (1991-1994წწ.), გა მო უც დე ლო ბის, უცო დინ რო ბი სა და სხვა მრა ვა ლი 
ნე გა ტი უ რი ობი ექ ტუ რი ფაქ ტო რის გავ ლე ნის გა მო, წა რუ მა ტე ბე ლი აღ მოჩ ნდა; 
რე ფორ მე ბის მე ო რე ეტაპ ზე (1995-2002წწ.) შე იქ მნა ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბი სათ-
ვის შე და რე ბით ხელ საყ რე ლი პო ლი ტი კუ რი, მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი და სა მარ-
თლებ რი ვი გა რე მო, თუმ ცა, ამ ეტაპ ზე იყო შე ნე ლე ბი სა და ჩა ვარ დნე ბის პე-
რი ო დიც. რე ფორ მე ბის მე სა მე ეტაპ ზე (2003-2012წწ.), რო მელ საც თან ახ ლდა 
ფსევ დო რე ფორ მე ბიც, მნიშ ვნე ლო ვან ეკო ნო მი კურ წინ სვლას თან იყო სე რი ო-
ზუ ლი კა ნონ დარ ღვე ვე ბი სა კუთ რე ბი სა და ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბე ბის ხელ ყო ფის 
კუთხ ით [8, გვ.50]. მარ თა ლი ა, ეკო ნო მი კურ რე ფორ მებს ახ ლდა სე რი ო ზუ ლი 
ნაკ ლო ვა ნე ბა ნი, მაგ რამ ერ თი რამ მა ინც უდა ვო ა, „სა ქარ თვე ლომ მნიშ ვნე ლო-
ვან პროგ რესს მი აღ წია ეკო ნო მი კუ რი და პო ლი ტი კუ რი თა ვი სუფ ლე ბის დამ-
კვიდ რე ბი სა და კო რუფ ცი ი სა და და ნა შა უ ლის შემ ცი რე ბის სფე რო ში. გა ტარ და 
სის ტე მუ რი ცვლი ლე ბე ბი კო რუფ ცი ის აღ მოფ ხვრის, ბი უ როკ რა ტი ის შემ ცი რე-
ბის, სა ჯა რო მო ხე ლე ე ბის კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბი სა და ეკო ნო მი კუ რი ზრდის 
ხელ შეწყ ო ბის მიზ ნით” [9]. 

სა ქარ თვე ლო ში სა პარ ლა მენ ტო არ ჩევ ნე ბის შემ დეგ 2012 წელს მო სულ-
მა მთავ რო ბამ, 2020 წლამ დე პე რი ო დის ქვეყ ნის სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი გან-
ვი თა რე ბის სტრა ტე გია და ამ ტკი ცა. ამ დო კუ მენ ტში ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლია ქვეყ ნის 
ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის ძი რი თა დი მიზ ნე ბი და მდგრა დი ეკო ნო მი კუ რი 
გან ვი თა რე ბის უზ რუნ ველ ყო ფას თან და კავ ში რე ბუ ლი მიდ გო მე ბი. ე კო ნო მი კუ-
რი გან ვი თა რე ბის სტრა ტე გი ის მი ზა ნია ინ კლუ ზი უ რი, ანუ სა ყო ველ თაო ეკო-
ნო მი კუ რი ზრდის სა ფუძ ველ ზე სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ო ბის ცხოვ რე ბის დო-
ნის ამაღ ლე ბა. ინ კლუ ზი უ რი ეკო ნო მი კუ რი ზრდის მი საღ წე ვად სამ თავ რო ბო 
სტრა ტე გი ის ერ თ-ერთ პრი ო რი ტე ტულ მი მარ თუ ლე ბად და ი სა ხა სა მე წარ მეო 
გა რე მოს გა უმ ჯო ბე სე ბა, რო მელ მაც ხე ლი უნ და შე უწყ ოს ქვეყ ნის ეკო ნო მი კუ რი 
პო ტენ ცი ა ლის სრულ რე ა ლი ზა ცი ას და სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კურ გან ვი თა რე ბას 
[10]. მე წარ მე ო ბის ხელ შემ წყო ბი ეფექ ტი ა ნი სის ტე მის და ნერ გვით შე საძ ლე ბე-
ლია ქვეყ ნის წი ნა შე მდგა რი მრა ვა ლი პრობ ლე მის (სუს ტი სა ი ნო ვა ციო პო ტენ-
ცი ა ლი, და ბა ლი კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბა, მა ღა ლი უმუ შევ რო ბა, ახა ლი სა მუ შაო 
ად გი ლე ბის ნაკ ლე ბო ბა, მო სახ ლე ო ბის ცხოვ რე ბის და ბა ლი დო ნე) გა დაჭ რა. 

უკა ნას კნელ წლებ ში სა ქარ თვე ლოს სა მე წარ მეო სექ ტო რი ზრდის ტენ-
დენ ცი ით გა მო ირ ჩე ვა. 2014 წელს სა ქარ თვე ლო ში და რე გის ტრი რე ბუ ლი იყო 
553359 სა წარ მო, ანუ 18,0%-ით, მე ტი ვიდ რე 2012 წელს. 2014 წელს სა მე-
წარ მეო სექ ტო რის ბრუნ ვამ 50064,7 მლნ ლარს გა და ა ჭარ ბა, რაც 19%-ით 
აღე მა ტე ბა 2012 წლის ანა ლო გი ურ მო ნა ცე მებს. ამას თან, სა წარ მო თა მი ერ გა-
მოშ ვე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის ღი რე ბუ ლე ბამ 26068,6 მლნ ლარს გა და ა ჭარ ბა, რაც 



მე წარ მე ო ბის გან ვი თა რე ბა სა ქარ თვე ლო ში: ანა ლი ზი, შე ფა სე ბა, პერ სპექ ტი ვე ბი

69

12%-ით მე ტია 2012 წლის მაჩ ვე ნე ბელ ზე. მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, რომ 2014 წელს 
2012 წელ თან შე და რე ბით, სა მე წარ მეო სექ ტორ ში 57,7 ათა სი ადა მი ა ნით, ანუ 
10%-ით მე ტი და საქ მდა [11]. მი უ ხე და ვად გარ კვე უ ლი მიღ წე ვე ბი სა, მო სახ ლე-
ო ბის ცხოვ რე ბის დო ნე კვლავ სე რი ო ზულ პრობ ლე მად დარ ჩა. თუმ ცა, ბო ლო 
სამ წე ლი წად ში სა მე წარ მეო გა რე მოს გა უმ ჯო ბე სე ბის კუთხ ით გა ტა რე ბულ მა 
სამ თავ რო ბო გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის პრაქ ტი კულ მა რე ა ლი ზა ცი ამ უნ და უზ რუნ-
ველ ყოს კერ ძო სა მე წარ მეო სექ ტო რის გან ვი თა რე ბა და მო სახ ლე ო ბის ცხოვ-
რე ბის დო ნის ამაღ ლე ბა.

ქვეყ ნის ეკო ნო მი კურ გან ვი თა რე ბა სა და სა მუ შაო ად გი ლე ბის შექ მნა ში 
გან სა კუთ რე ბულ როლს ას რუ ლებს მცი რე და სა შუ ა ლო სა წარ მო ე ბი. ოფი ცი ა-
ლუ რად დეკ ლა რი რე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბით, 2014 წელს მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზ-
ნე სის მთლი ან მა ბრუნ ვამ 9038,6 მლნ ლა რი შე ად გი ნა, რაც 26%-ით აღე მა ტე ბა 
2012 წლის მაჩ ვე ნე ბელს. ამას თან, პრო დუქ ცი ის მთლი ან მა გა მოშ ვე ბამ 5166,8 
ლარს გა და ა ჭარ ბა, რაც 26%-ით მე ტია 2012 წლის მაჩ ვე ნე ბელ ზე. ა მა ვე პე რი-
ოდ ში, მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზ ნეს ში 30,3 ათა სით მე ტი ადა მი ა ნი და საქ მდა (მაჩ-
ვე ნე ბე ლი 13%-ით გა ი ზარ და, ე.ი სულ 259,4 ათა სი ადა მი ა ნია და საქ მე ბუ ლი), 
ვიდ რე ეს იყო 2012 წელს. მცი რე ბიზ ნე სის ყვე ლა ზე მე ტი რა ო დე ნო ბა (20,7%) 
და კა ვე ბუ ლია ვაჭ რო ბი თა და სა რე მონ ტო სა მუ შა ო ე ბით, სა დაც ბიზ ნე სის დაწყ-
ე ბა შე და რე ბით ად ვი ლი ა, რად გან არ მო ითხ ოვს დიდ ინ ვეს ტი ცი ებს და მა-
ღალ კვა ლი ფი ცი ურ მუ შა ხელ ს.Mმი უ ხე და ვად იმი სა, რომ მცი რე და სა შუ ა ლო 
ბიზ ნესს მა ღა ლი სო ცი ა ლუ რი ფუნ ქცია აკის რი ა, ეს სფე რო ჯერ ჯე რო ბით გა ნუ-
ვი თა რე ბე ლია და არ უწყ ობს ხელს ეკო ნო მი კის ზრდას. 2014 წელს მცი რე და 
სა შუ ა ლო ბიზ ნე სის მთლი ან მა ბრუნ ვამ ბიზ ნეს სექ ტო რის მთლი ა ნი ბრუნ ვის 18% 
შე ად გი ნა, პრო დუქ ცი ის მთლი ან მა გა მოშ ვე ბამ – ბიზ ნეს სექ ტო რის პრო დუქ ცი ის 
– 19,8%, ხო ლო და საქ მე ბულ თა რა ო დე ნო ბამ – მთლი ა ნად სა მე წარ მეო სექ-
ტორ ში და საქ მე ბულ თა – 43,8% [11].

ამ რი გად, შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზ ნე სის გან ვი თა-
რე ბა თან და თა ნო ბით იკ რებს ძა ლას და უნ და ვი ვა რა უ დოთ, რომ ამ მი მარ თუ-
ლე ბით მთავ რო ბის მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ბო ლოდ რო ინ დე ლი რე ფორ მე-
ბი გარ კვე ულ პო ზი ტი ურ შე დე გებს გა მო ი ღებს.

მე წარ მე ო ბა რე ა ლურ სექ ტორ ში

ქვეყ ნის ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბა შე უძ ლე ბე ლია მი სი რე ა ლუ რი სექ ტო-
რის, გან სა კუთ რე ბით მრეწ ვე ლო ბის დარ გის გან ვი თა რე ბის გა რე შე. მრეწ ვე-
ლო ბის სექ ტორს ამ ჟა მად სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კა ში ძალ ზე მოკ რძა ლე ბუ ლი 
წი ლი (2014 წლის მშპ-ის 16,9%) აქვს. 2014 წელს სა ქარ თვე ლოს მრეწ ვე ლო-
ბის ბრუნ ვამ 9000 მლნ ლარს მი აღ წი ა, რაც 16%-ით აღე მა ტე ბა 2012 წლის მაჩ-
ვე ნე ბელს. ამას თან, მრეწ ვე ლო ბის დარ გის პრო დუქ ცი ის ღი რე ბუ ლე ბამ 8201,5 
მლნ ლა რი შე ად გი ნა, რაც 12%-ით მე ტია 2012 წლის მაჩ ვე ნე ბელ ზე. ამა ვე 
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პე რი ო დის მო ნა ცე მე ბით, მრეწ ვე ლო ბა ში 1725 ადა მი ა ნით მე ტი და საქ მდა (მაჩ-
ვე ნე ბე ლი 1,1%-ით გა ი ზარ და, ე. ი. და საქ მე ბულ თა რა ო დე ნო ბამ სულ 116568-ს 
მი აღ წი ა), 2012 წლის მო ნა ცე მე ბით და საქ მე ბუ ლი იყო 114843 პი რი. მრეწ ვე-
ლო ბა ში და საქ მე ბულ თა რა ო დე ნო ბამ მთლი ა ნად ბიზ ნეს სექ ტორ ში და საქ მე-
ბულ თა 19,6% შე ად გი ნა.  ამ სექ ტო რის დი ნა მი კას ძი რი თა დად და მა მუ შა ვე ბე ლი 
მრეწ ვე ლო ბა გა ნა პი რო ბებ და. და მა მუ შა ვე ბელ მრეწ ვე ლო ბა ზე მო დი ო და სამ-
რეწ ვე ლო წარ მო ე ბის 80% (6611,7 მლნ ლა რი), რაც 18%-ით მე ტია 2012 წლის 
მაჩ ვე ნე ბელ ზე [11]. 2012 წელ თან შე და რე ბით და მა მუ შა ვე ბე ლი მრეწ ვე ლო ბის 
მა ტე ბა ძი რი თა დად გა ნა პი რო ბა საკ ვე ბი პრო დუქ ტე ბის და თამ ბა ქოს წარ მო ე-
ბის (27%-ით) და მე ტა ლურ გი უ ლი მრეწ ვე ლო ბის და ლი თო ნის მზა ნა წარ მის 
(6%-ით) ზრდამ, რაც გა მოწ ვე უ ლი იყო ფე რო შე ნად ნო ბებ ზე, ლი თო ნის მზა ნა-
კე თო ბებ სა და კვე ბის პრო დუქ ტებ ზე რო გორც სა გა რე ო, ისე სა ში ნაო მოთხ-
ოვ ნის ზრდით. სა ქარ თვე ლოს უმ სხვი ლეს სა ექ სპორ ტო სა სა ქონ ლო სტრუქ-
ტუ რა ში ფე რო შე ნად ნო ბებს მე ო რე ად გი ლი (ქვეყ ნის ექ სპორ ტის 10%) უკა ვი ა, 
ასე ვე მნიშ ვნე ლო ვა ნი ზრდა და ფიქ სირ და ხილ -ბოს ტნე უ ლის კონ სერ ვე ბი სა და 
წვე ნე ბის ექ სპორ ტში. 

ელექ ტრო ე ნერ გი ის, აი რი სა და წყლის წარ მო ე ბა- გა ნა წი ლე ბა ზე სამ-
რეწ ვე ლო პრო დუქ ცი ის 14,4% (1058,7 მლნ ლა რი) მო დი ო და, რაც 8,9%-ით 
აღე მა ტე ბა 2012 წლის მაჩ ვე ნე ბელ ს.Aამ სექ ტო რის ზრდა გა ნა პი რო ბა ელექ-
ტრო ე ნერ გი ის წარ მო ე ბის 14%-ით ზრდამ [11]. სა ქარ თვე ლო, ჰიდ რო ე ნერ გო-
რე სურ სე ბის სიმ ძლავ რით, ერ თ-ერ თი გა მორ ჩე უ ლი ქვე ყა ნაა მსოფ ლი ო ში და 
უმ დიდ რე სია პოს ტსაბ ჭო ურ რეს პუბ ლი კებს შო რის. ჰიდ რო ე ლექ ტრო ე ნერ გი ის 
გა მო მუ შა ვე ბით ქვე ყა ნას შე უძ ლია იქ ცეს მსხვილ ექ სპორ ტი ო რად მე ზო ბელ 
თურ ქეთ ში. 

სამ თო მო პო ვე ბით მრეწ ვე ლო ბა ზე სამ რეწ ვე ლო პრო დუქ ცი ის 4,9% 
(402,2 მლნ ლა რი) მო დი ო და, რაც 10%-ით მე ტია 2012 წლის მაჩ ვე ნე ბელ-
ზე. ამ სექ ტო რის ზრდა გა ნა პი რო ბა ნედ ლი ნავ თო ბი სა და ბუ ნებ რი ვი აი რის 
24%-ით და ლი თო ნის მად ნე ბის მო პო ვე ბის 22%-ით ზრდამ, რაც გა მოწ ვე უ ლი 
იყო ნედლ ნავ თობ სა და ლი თო ნის მად ნებ ზე რო გორც სა გა რე ო, ისე სა ში ნაო 
მოთხ ოვ ნის ზრდით. 2015 წელს, სა ქარ თვე ლოს უმ სხვი ლეს სა ექ სპორ ტო სა-
სა ქონ ლო სტრუქ ტუ რა ში, სპი ლენ ძის მად ნებ სა და კონ ცენ ტრა ტებს პირ ვე ლი 
ად გი ლი (ქვეყ ნის ექ სპორ ტის 12,3%) უკა ვი ა. 

2014 წელს და მა მუ შა ვე ბელ მრეწ ვე ლო ბა ში ყვე ლა ზე მე ტი წი ლი (48%) 
საკ ვე ბის, სას მე ლის და თამ ბა ქოს წარ მო ე ბა ზე მო დი ო და, მას მე ტა ლურ გია და 
ლი თო ნის მზა ნა წარ მი მოს დევს (17%), მომ დევ ნო პო ზი ცი ე ბი, 12%-ი ა ნი წი-
ლით, არა ლი თო ნუ რი მი ნე რა ლუ რი ნა კე თო ბე ბის წარ მო ე ბას და 8%-ი ა ნი წი-
ლით, ქი მი უ რი მრეწ ვე ლო ბის პრო დუქ ცი ას ეკა ვა. ისე თი დარ გე ბის გავ ლე ნა, 
რო გო რი ცაა ქსო ვი ლე ბი სა და ფეხ საც მლის წარ მო ე ბა, მი ნი მა ლუ რი ა. ტექ სტი-
ლი სა და ტექ სტი ლის ნა წარ მის, ტყა ვი სა და ტყა ვის ნა წარ მის და ფეხ საც მლის 
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წარ მო ე ბამ 117 მლნ ლა რი (1,6%) შე ად გი ნა [11]. რაც შე ე ხე ბა მსუ ბუქ მრეწ ვე-
ლო ბას, იგი ფაქ ტობ რი ვად გა ჩე რე ბუ ლი ა. ამ დარ გის გან ვი თა რე ბი სათ ვის სა-
ქარ თვე ლოს გან სა კუთ რე ბით ხელ საყ რე ლი პი რო ბე ბი გა აჩ ნი ა. ქვე ყა ნა ში არ-
სე ბობს აბ რე შუ მის პარ კის, მატყ ლის და ტყა ვის ნედ ლე უ ლის წარ მო ე ბის დი დი 
გა მოც დი ლე ბა და პო ტენ ცი ა ლი.

უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ სა ქარ თვე ლოს მრეწ ვე ლო ბას გა აჩ ნია გა მო უ ყე-
ნე ბე ლი ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის დი დი პო ტენ ცი ა ლი, რო მელ თა შო რის მნიშ-
ვნე ლო ვა ნია ტყის რე სურ სე ბი. ტყის სა ერ თო ფარ თო ბი 2005,6 ათა სი ჰა -ი ა, 
მერ ქნის მა რა გი 451700,12 ათას მ3-ს შე ად გენს. მერ ქნის ამ მა რა გი დან გა და-
მუ შა ვე ბი სათ ვის ხელ მი საწ ვდო მია მი სი 38-40% [12]. რო გორც ში გა, ასე ვე სა გა-
რეო ბაზ რებ ზე არ სე ბობს მოთხ ოვ ნა სამ რეწ ვე ლო მერ ქან ზე. მნიშ ვნე ლო ვა ნია 
სა ქარ თვე ლო ში მო პო ვე ბუ ლი მერ ქა ნი ად გილ ზე გა და მუ შავ დეს და სა ბო ლოო 
პრო დუქ ტიც აქ ვე შე იქ მნას . მერ ქნის წარ მო ე ბას თან ერ თად შე საძ ლე ბე ლია 
ტყის არა მერ ქნუ ლი რე სურ სე ბის წარ მო ე ბა და გა და მუ შა ვე ბა. არა მერ ქნუ ლი 
პრო დუქ ტე ბის წარ მო ე ბა პო ტენ ცი უ რად უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი სა ექ სპორ ტო დარ-
გი ა, რაც ქვე ყა ნას დი დი მო ცუ ლო ბის სა ვა ლუ ტო შე მო სავ ლებს მო უ ტანს და 
უზ რუნ ველ ყოფს მო სახ ლე ო ბის და საქ მე ბის ზრდა სა და სო ცი ა ლუ რი პი რო ბე-
ბის გა უმ ჯო ბე სე ბას. ამ პრო დუქ ტე ბის უმ სხვი ლე სი ბა ზა რი ევ რო კავ ში რი ა. ტყის 
არა მერ ქნულ რე სურ სებ ზე ყო ველ წლი უ რად მზარ დი სა ერ თა შო რი სო მოთხ ოვ-
ნი ლე ბი სა და სა ქარ თვე ლო ში არ სე ბუ ლი ამ სა ხის პრო დუქ ტე ბის უზარ მა ზა რი 
პო ტენ ცი ა ლის მი უ ხე და ვად, ეს დარ გი სრუ ლი ად გა ნუ ვი თა რე ბე ლია და გან სა-
კუთ რე ბულ ყუ რადღ ე ბას სა ჭი რო ებს.

სა ქარ თვე ლო წყლის რე სურ სე ბით ერ თ-ერ თი უმ დიდ რე სი ქვე ყა ნა ა, თა-
ნაც სას მე ლი წყლის მწვა ვე დე ფი ცი ტის მქო ნე ქვეყ ნე ბის შუ ა გულ ში მდე ბა რე ობს 
და მას შე უძ ლია მა ღალ ხა რის ხო ვა ნი ბუ ნებ რი ვი სას მე ლი წყლის ინ დუს ტრი უ-
ლი წარ მო ე ბი სა და მზა პრო დუქ ცი ის მსოფ ლიო ბა ზარ ზე ექ სპორ ტი ო რი ქვე-
ყა ნა გახ დეს. “მი ნე რა ლუ რი წყლე ბის გა მო ყე ნე ბა შე საძ ლე ბე ლია მე დი კა მენ-
ტე ბი სა და პარ ფი უ მე რუ ლი ნა წარ მის, კერ ძოდ საპ ნე ბის, შამ პუ ნე ბის, გე ლე ბის, 
საცხ ე ბის, სუ ნა მო ე ბის და სხვ. და სამ ზა დებ ლად, რაც სა ქარ თვე ლო ში ძი რი თა-
დად იმ პორ ტი რე ბუ ლი ა. სა თა ნა დო კვლე ვე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის შე დე გად ამ 
მი მარ თუ ლე ბის წარ მო ე ბის გან ვი თა რე ბის დი დი შე საძ ლებ ლო ბე ბია სა ქარ თვე-
ლო ში [13, გვ.128]. 

სა ქარ თვე ლოს სამ თო მო პო ვე ბი თი და მე ტა ლურ გი უ ლი მრეწ ვე ლო ბის 
გან ვი თა რე ბი სათ ვის სა სარ გებ ლო წი ა ღი სე უ ლის მნიშ ვნე ლო ვა ნი რე ზერ ვე ბი 
აქვს. პრი ო რი ტე ტულ ნედ ლე უ ლად რჩე ბა ჭი ა თუ რის მან გა ნუ მი. სა ქარ თვე ლო-
ში არ სე ბობს მსოფ ლიო მნიშ ვნე ლო ბის იშ ვი ა თი ლი თო ნე ბი სა და ელე მენ ტე ბის 
(სპი ლენ ძის, ოქ როს, ვერ ცხლის, ბა რი უ მის, და რიშ ხა ნის, ტყვი ის, თუ თი ის, გო-
გირ დის, თი ხის, ან დე ზი ტის, კალ ცი ტე ბის, ან თი მო ნი უ მის) სა ბა დო ე ბი, რო მელ-
თა ათ ვი სე ბა ფე რა დი მე ტა ლურ გი ის და ქი მი უ რი მრეწ ვე ლო ბის გან ვი თა რე ბას 
შე უწყ ობს ხელს [14].
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სა ქარ თვე ლოს ხელ საყ რე ლი სა ნედ ლე უ ლო ბა ზა აქვს სა შენ მა სა ლა თა 
მრეწ ვე ლო ბის გან ვი თა რე ბი სათ ვის. ქვე ყა ნა ში მო ი პო ვე ბა ინერ ტუ ლი და მო სა-
პირ კე თე ბე ლი მა სა ლა, ბუ ნებ რი ვი ქვის ბლო კე ბი, კირ ქვა (ცე მენ ტის სა წარ მო-
ებ ლად), კვარ ცის ქვი შე ბი, ცეცხ ლგამ ძლე თი ხა, დი ა ტო მი ტი, აქა ტი; არ სე ბობს 
პერ ლი ტე ბის სა ბა დო (ფა რავ ნის), რო მე ლიც წარ მა ტე ბით გა მო ი ყე ნე ბა კვე ბის 
მრეწ ვე ლო ბა ში, სა შენ მა სა ლა თა მრეწ ვე ლო ბა ში და სხვ. დი დია მას ზე სა ექ-
სპორ ტო მოთხ ოვ ნი ლე ბაც [12]. 

რო გორც ანა ლი ზი დან ირ კვე ვა, მრეწ ვე ლო ბის გან ვი თა რე ბის თვის ქვე ყა-
ნას ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი რე ზერ ვე ბი მო ე პო ვე ბა. მა თი ამოქ-
მე დე ბა ხელს შე უწყ ობს მე წარ მე ო ბის გან ვი თა რე ბას, და საქ მე ბის დო ნის ზრდას 
და შე სა ბა მი სად, სი ღა რი ბის აღ მოფ ხვრას და მო სახ ლე ო ბის ცხოვ რე ბის დო ნის 
ამაღ ლე ბას.

მე წარ მე ო ბის გან ვი თა რე ბის ფარ თო არე ა ლი არ სე ბობს რე ა ლუ რი სექ-
ტო რის ისეთ წამ ყვან დარ გში, რო გო რი ცაა სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა. სა ქარ თვე-
ლო ევ რო პის და აზი ის გა სა ყარ ზე – კავ კა სი ის სამ ხრეთ -და სავ ლეთ ნა წილ-
ში მდე ბა რე ობს. გან სხვა ვე ბუ ლი რე ლი ე ფი სხვა დას ხვა მიკ როკ ლი მატს ქმნის. 
სა ქარ თვე ლო ში ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლია სუბ ტრო პი კუ ლი კლი მა ტუ რი სარ ტყლის 
თით ქმის ყვე ლა ტი პი [12]. გე ოგ რა ფი უ ლი თა ვი სე ბუ რე ბა, გე ო პო ლი ტი კუ რი 
მდე ბა რე ო ბა, რბი ლი კლი მა ტი, ნო ყი ე რი ნი ა და გი, ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის სი უხ-
ვე ქვე ყა ნა ში, ხელს უწყ ობს სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის გან ვი თა რე ბას. 

საბ ჭო თა პე რი ოდ ში სა ქარ თვე ლოს აგ რა რულ მა სექ ტორ მა სა კუ თა რი ნი-
შა „წარ მა ტე ბუ ლად იპო ვა“, რად გან იგი კლი მა ტუ რი პი რო ბე ბით მკვეთ რად გან-
სხვავ დე ბო და ყვე ლა და ნარ ჩე ნი მო კავ ში რე რეს პუბ ლი კის გან და, შე სა ბა მი სად, 
სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის ისეთ სექ ტო რებს ავი თა რებ და, რომ ლის წარ მო ე ბა შიც 
მას კონ კუ რენ ტი პრაქ ტი კუ ლად არ ჰყავ და [15, გვ.549]. იგი ყო ფი ლი საბ ჭო თა 
კავ ში რის რეს პუბ ლი კებს ამა რა გებ და სუბ ტრო პი კუ ლი კულ ტუ რე ბის ნა ყო ფით, 
ხი ლით, ბოს ტნე უ ლით, კვე ბის პრო დუქ ტე ბით. “სა ქარ თვე ლოს სოფ ლის მე ურ-
ნე ო ბის გან ვი თა რე ბი სათ ვის ხელ საყ რე ლი ბუ ნებ რივ -კლი მა ტუ რი პი რო ბე ბის 
არ სე ბო ბის მი უ ხე და ვად, ბო ლო ათ წლე უ ლე ბის გან მავ ლო ბა ში, დარ გის გან-
ვი თა რე ბის ტემ პი საგ რძნობ ლად ჩა მორ ჩე ბო და ეკო ნო მი კის სხვა სექ ტო რე ბის 
გან ვი თა რე ბის ტემპს” [16, გვ.11]. 2012 წლამ დე სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სექ ტო რი 
მთავ რო ბას პრაქ ტი კუ ლად მი ტო ვე ბუ ლი ჰქონ და, რა საც ხსნი და ეკო ნო მი კა ში 
სა ხელ მწი ფოს ჩა უ რევ ლო ბის იდე ო ლო გი ით [17, გვ.11]. მაგ რამ, ქვეყ ნის სა-
სურ სა თო და ეკო ნო მი კუ რი უსაფ რთხო ე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა, სოფ ლის მე ურ-
ნე ო ბის სო ცი ა ლუ რი მნიშ ვნე ლო ბა, მი სი ბუ ნებ რივ პი რო ბებ სა და სხვა გა რე 
ფაქ ტო რებ ზე და მო კი დე ბუ ლე ბის მა ღა ლი ხა რის ხი, გა ნა პი რო ბებს ამ სექ ტორ-
ში სა ხელ მწი ფოს აქ ტი უ რი ჩა რე ვის აუ ცი ლებ ლო ბას [18, გვ.494]. 2013_2014, 
წლებ ში მთავ რო ბის ძა ლის ხმე ვით და კერ ძო სექ ტო რის, ასე ვე, დო ნო რი ორ გა-
ნი ზა ცი ე ბის აქ ტი უ რი თა ნამ შრომ ლო ბის შე დე გად, შე ი ნიშ ნე ბა გარ კვე უ ლი პო ზი-
ტი უ რი ტენ დენ ცი ე ბი წარ მო ე ბის ზრდის, სა ექ სპორ ტო ბაზ რე ბის გა ფარ თო ე ბის 
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და სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სექ ტორ ში ინ ვეს ტი ცი ე ბის მო ზიდ ვის თვალ საზ რი სით 
[19]. 2013 წელს სა ქარ თვე ლოს ბი უ ჯე ტი დან სოფ ლის მე ურ ნე ო ბას გა მო ე ყო 
227,4 მლნ ლა რი (სა ხელ მწი ფო ბი უ ჯე ტის 2,8%), 2014 წელს – 263,5 მლნ 
ლა რი (2,9%), 2015 წელს – 292,9 მლნ ლა რი (3,1%). აქე დან უდი დე სი ნა წი-
ლი (82,5%) სოფ ლის მე ურ ნე ო ბი სა და სოფ ლის გან ვი თა რე ბის პროგ რა მა ზე 
და ი ხარ ჯა, სურ სა თის უვ ნებ ლო ბა სა და მცე ნა რე თა დაც ვა ზე – 9%, მე ვე ნა ხე ო ბა, 
მეღ ვი ნე ო ბის გან ვი თა რე ბა ზე – 7,9%. 2014 წელს სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის პრო-
დუქ ცი ის ბრუნ ვამ 249,1 მლნ ლარს გა და ა ჭარ ბა, რაც 26%-ით აღე მა ტე ბა 2012 
წლის მო ნა ცე მებს. ამას თან, სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის პრო დუქ ცი ის გა მოშ ვე ბამ 
3583,2 მლნ ლარს გა და ა ჭარ ბა, რაც 18%-ით მე ტია 2012 წლის მაჩ ვე ნე ბელ ზე. 
2014 წელს სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის პრო დუქ ცი ის გა და მუ შა ვე ბის შე დე გად შე იქ-
მნა 4,5 მლრდ ლა რის ღი რე ბუ ლე ბის პრო დუქ ცი ა.  აგ რო ბიზ ნე სის სექ ტორ ში 
პრო დუქ ცი ის მთლი ა ნი გა მოშ ვე ბა 10%-ით აღე მა ტე ბა 2013 წლის მო ნა ცე მებს, 
რაც ძი რი თა დად გა მოწ ვე უ ლია გა და მა მუ შა ვე ბე ლი სექ ტო რის ზრდით, სა დაც 
ზრდის მაჩ ვე ნე ბე ლი 13,8%-ი ა. ამა ვე პე რი ო დის მო ნა ცე მე ბით, სოფ ლის მე-
ურ ნე ო ბის სექ ტორ ში 2855 ადა მი ა ნით მე ტი და საქ მდა (ზრდა 35%-ი ა), 2012 
წელ თან შე და რე ბით. სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა ში და საქ მე ბულ თა სა შუ ა ლოთ ვი ურ-
მა ანაზღ ა უ რე ბამ 500,0 ლა რი შე ად გი ნა, რაც 18%-ით აღე მა ტე ბა 2012 წლის 
მაჩ ვე ნებლს. 2014 წელს, სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სექ ტორ ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი 
პირ და პი რი უცხ ო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბი (პუ ი) მნიშ ვნე ლოვ ნად გა ი ზარ და წი ნა წლებ-
თან შე და რე ბით. 2014 წელს ამ სექ ტორ ში გან ხორ ცი ელ და 19,1 მლნ დო ლა-
რის პუი რაც წი ნა წლის მაჩ ვე ნე ბელს 61%-ით აღე მა ტე ბა. 2014 წელს, 2012 
წელ თან შე და რე ბით, გა ი ზარ და ყურ ძნის, კაკ ლის, თხი ლის, რძის, კვერ ცხის და 
ხორ ცის წარ მო ე ბა, შემ ცირ და ხორ ბლის, კარ ტო ფი ლის, ციტ რუ სი სა და ჩა ის 
წარ მო ე ბა. 2014 წელს, სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სექ ტორს მშპ-ში მოკ რძა ლე ბუ ლი 
წი ლი (9,2%) აქვს, თუმ ცა 0,6%-ით აღე მა ტე ბა 2012 წლის მაჩ ვე ნე ბელს [11, 19]. 

2014 წელს, 2012 წელ თან შე და რე ბით, აგ რო სა სურ სა თო პრო დუქ ცი ის 
ექ სპორ ტი გა ი ზარ და 6,7%-ით. 2014 წელს, სა ქარ თვე ლო დან ექ სპორ ტი რე ბუ-
ლია 825,9 მლნ დო ლა რის ღი რე ბუ ლე ბის აგ რო სა სურ სა თო პრო დუქ ცი ა. აღ-
ნიშ ნულ პე რი ოდ ში ქვეყ ნის მთლი ან ექ სპორ ტში აგ რო სა სურ სა თო პრო დუქ ცი ის 
წი ლი 29%-ს შე ად გენს. ექ სპორ ტი რე ბუ ლი პრო დუქ ტე ბი დან ძი რი თა დი ა: თხი-
ლი (22%), ღვი ნო (22%), მი ნე რა ლუ რი და მტკნა რი წყლე ბი (17%), სპირ ტი ა ნი 
სა მე ლე ბი (12%), მსხვილ ფე ხა რქო სა ნი პი რუტყ ვი (4%), უალ კო ჰო ლო გა ზი ა ნი 
სას მე ლე ბი (3%) და სხვ. ამა ვე პე რი ოდ ში აგ რო სა სურ სა თო პრო დუქ ცი ის იმ-
პორ ტი გა ი ზარ და 1,1%-ით. იმა ვე წლის მო ნა ცე მე ბით, სა ქარ თვე ლო ში იმ პორ-
ტი რე ბუ ლია 1,3 მლრდ დო ლა რის ღი რე ბუ ლე ბის აგ რო სა სურ სა თო პრო დუქ-
ცი ა. უარ ყო ფით მა სა ვა ჭო ბა ლან სმა შე ად გი ნა 4,741 მლნ დო ლა რი და სა ვაჭ რო 
ბრუნ ვის 57%. ქვეყ ნის მთლი ან იმ პორ ტში აგ რო სა სურ სა თო პრო დუქ ცი ის წი ლი 
შე ად გენს 15,2%-ს, ძი რი თა დად იმ პორ ტი რე ბუ ლი ა: ხორ ბა ლი (12%), თამ ბა ქო 
(9%), ში ნა უ რი ფრინ ვე ლის ხორ ცი (6%), შა ქა რი, სპირ ტი ა ნი სას მე ლე ბი, მცე ნა-
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რე უ ლი ზე თი, თევ ზი და სხვ. 2014 წელს, 2013 წელ თან შე და რე ბით, უარ ყო-
ფი თი სა ვაჭ რო სალ დო შემ ცირ და 7,3%-ით, ხო ლო 2012 წელ თან შე და რე ბით, 
37%-ით [19]. რო გორც ანა ლიზ მა ცხად ყო სა ქარ თვე ლოს კვე ბის პრო დუქ ტე ბის 
ბა ზა რი გა ჯე რე ბუ ლია იმ პორ ტი რე ბუ ლი პრო დუქ ცი ით. ქვე ყა ნა ში დი დი რა ო-
დე ნო ბით შე მო აქვთ ისე თი პრო დუქ ტე ბი, რო მელ თა წარ მო ე ბის ხელ საყ რე ლი 
პი რო ბე ბი აქა ცა ა.

სა ქარ თვე ლო ში სა სურ სა თო უსაფ რთხო ე ბა დიდ რის კთა ნაა და კავ ში რე-
ბუ ლი. გა ე როს რე ზო ლუ ცი ის შე სა ბა მი სად, ქვეყ ნის სა სურ სა თო უსაფ რთხო ე ბა 
რის კის ქვეშ დგე ბა, თუ მოხ მა რე ბუ ლი პრო დუქ ტის 20%-ზე მე ტი იმ პორ ტი რე ბუ-
ლი ა. სა ქარ თვე ლო ში ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი შე ად გენს 70-80%-ს [20, გვ.85]. ამ რის-
კის შე სამ ცი რებ ლად სა ჭი როა ისე თი ბიზ ნეს გა რე მოს შექ მნა, რო მე ლიც ხელს 
შე უწყ ობს სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის გან ვი თა რე ბას, მა ღალ ხა რის ხი ა ნი პრო დუქ ცი ის 
წარ მო ე ბის ზრდას და სა სურ სა თო უსაფ რთხო ე ბის უზ რუნ ველ ყო ფას. სა ქარ თვე-
ლოს შე უძ ლია არა მხო ლოდ სა კუ თა რი მო სახ ლე ო ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბა სურ-
სა თით, არა მედ მი სი ექ სპორ ტიც სა ერ თა შო რი სო ბა ზარ ზე. Gგე ოგ რა ფი უ ლი და 
გე ო პო ლი ტი კუ რი მდე ბა რე ო ბა, ევ რო კავ შირ თან გა ფორ მე ბუ ლი ღრმა და ყოვ-
ლის მომ ცვე ლი თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის შე სა ხებ შე თან ხმე ბა (DCFTA) და ევ რო-
პის თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის ასო ცი ა ცი ას თან გა ფორ მე ბუ ლი (EFTA) შე თან ხმე ბა 
ჩვენს ქვე ყა ნას შე საძ ლებ ლო ბას აძ ლევს სა ვაჭ რო ურ თი ერ თო ბე ბი გა აღ რმა ოს 
ევ რო პის ქვეყ ნებ თან და ხე ლი შე უწყ ოს სა მე წარ მეო სუ ბი ექ ტე ბის ევ რო პის ბაზ-
რებ ზე დამ კვიდ რე ბას. 

მცი რე და სა შუ ა ლო მე წარ მე ო ბის გან ვი თა რე ბის დი დი პო ტენ ცი ა ლი არ-
სე ბობს ტუ რიზ მის სფე რო ში. სა ქარ თვე ლო უნი კა ლუ რი ტუ რის ტუ ლი ქვე ყა ნა ა. 
მი სი მდი და რი ბუ ნებ რი ვი და კულ ტუ რუ ლი რე სურ სე ბი უჩ ვე უ ლო მრა ვალ ფე-
როვ ნე ბით გა მო ირ ჩე ვა. 

ბო ლო ხუ თი წლის გან მავ ლო ბა ში, სა ქარ თვე ლო ში ტუ რის ტე ბის რა-
ო დე  ნო ბამ მსოფ ლი ოს სა შუ ა ლო მაჩ ვე ნე ბელ თან შე და რე ბით, გა ცი ლე ბით 
სწრა ფად იმა ტა. სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბით, 2014 წელს ქვე ყა ნას ეს ტუმ რა 5 
515,559 ვი ზი ტი ო რი, რაც 24%-ით აღე მა ტე ბა 2012 წლის მაჩ ვე ნე ბელს. 2015 
წელს ვი ზი ტი ო რე ბის რა ო დე ნო ბა კი დევ უფ რო გა ი ზარ და და 5 897,685 შე ად-
გი ნა. ში გა და სა ერ თა შო რი სო ტუ რიზ მი დიდ როლს ას რუ ლებს სა ქარ თვე ლოს 
ეკო ნო მი კა ში. 2014 წელს სა ერ თა შო რი სო შე მოს ვლე ბის უმე ტე სი წი ლი – 88% 
(4,863,165) მე ზო ბე ლი ქვეყ ნე ბი დან გან ხორ ცი ელ და, მხო ლოდ 12% (652,394) 
შე მო ვი და სხვა ქვეყ ნე ბი დან. წლის ლი დე რი თურ ქე თია – 1442,695 სა ერ თა შო-
რი სო ვი ზი ტით. ვი ზი ტე ბის რა ო დე ნო ბის ზრდით კი პირ ველ ად გილს აზერ ბა ი-
ჯა ნი იკა ვებს. ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნე ბი დან ვი ზი ტე ბის რა ო დე ნო ბამ 2014 წელს 
232 558 შე ად გი ნა. ევ რო პე ლი მოგ ზა უ რე ბის წი ლი მთლი ან რა ო დე ნო ბა ში 4%-
ი ა, ხო ლო ზრდა წი ნა წელ თან შე და რე ბით – 11%. უცხ ო ე ლი ვი ზი ტი ო რე ბის 
და ნა ხარ ჯე ბი მნიშ ვნე ლო ვან გავ ლე ნას ახ დენს სა ქარ თვე ლოს სა გა დამ ხდე ლო 
ბა ლან სზე. სა ქარ თვე ლოს სერ ვი სის ექ სპორ ტის შე მო სავ ლი დან, და ახ ლო ე ბით 
59%, ტუ რიზ მზე მო დის. სა ერ თა შო რი სო ტუ რიზ მი დან შე მო სავ ლე ბი გა მორ ჩე-
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უ ლია ზრდის ტენ დენ ცი ით. 2014 წელს უცხ ო უ რი ტუ რიზ მი დან შე მო სა ვა ლი სა-
ქარ თვე ლო ში 1,79 მლრდ დო ლარს შე ად გენ და, ხო ლო სა ქარ თვე ლოს მო ქა-
ლა ქე ე ბის და ნა ხარ ჯებ მა უცხ ო ურ ტუ რიზ მზე 0.30 მლრდ დო ლა რი შე ად გი ნა. 
შე დე გად, უცხ ო უ რი ტუ რიზ მის ბა ლან სი სა ქარ თვე ლო ში 1.49 მლრდ დო ლა-
რია (ზრდა 4%). 2014 წლის მე ოთხე კვარ ტალ ში ტუ რიზ მთან ასო ცი რე ბუ ლი 
სა მუ შაო ად გი ლე ბის რა ო დე ნო ბამ 195,1 ათასს მი აღ წი ა. ყვე ლა ზე დი დი წი ლი 
(60%) და საქ მე ბუ ლია ტრან სპორ ტის სექ ტორ ში, სას ტუმ რო ებ სა და რეს ტორ-
ნებ ში (13%). 2014 წელს ტუ რიზ მში და საქ მე ბის კონ ტრი ბუ ცია მთლი ან და საქ-
მე ბა ში შე ად გენ და 11%-ს. მშპ-ში ტუ რიზ მის წი ლია 6%, რაც აღე მა ტე ბა 2012 
წლის მაჩ ვე ნე ბელს. სა ქარ თვე ლო ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ინ ვეს ტი ცი ე ბის 3,3% 
მოგ ზა უ რო ბებ სა და ტუ რიზ მზე მო დის. სა ქარ თვე ლო ში 1000 გან თავ სე ბის ერ-
თე უ ლი ა, რო მე ლიც თით ქმის 35 000 სა წოლს აერ თი ა ნებს [11, 21, 22]. თუმ ცა, 
სას ტუმ როს ნო მერ ზე სა შუ ა ლო მოთხ ოვ ნა არ სე ბულ მი წო დე ბას აჭარ ბებს და ეს 
მაჩ ვე ნებ ლე ბი, რა თქმა უნ და, არა საკ მა რი სი ა. 

სა ქარ თვე ლო რამ დე ნი მე სა ერ თა შო რი სო რე ი ტინ გის მქო ნე ქვეყ ნე ბის 
ათე ულ ში ა, რო გორც მოგ ზა უ რო ბის თვის ყვე ლა ზე უსაფ რთხო. წარ მა ტე ბე-
ბი იყო სა ერ თა შო რი სო ურ თი ერ თო ბებ შიც. ტუ რიზ მის ეროვ ნულ მა ად მი ნის-
ტრა ცი ამ მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღო სხვა დას ხვა ტუ რის ტულ გა მო ფე ნა- ბაზ რო ბა ზე. 
„და ი ნერ გა კო მუ ნი კა ცი ის თა ნა მედ რო ვე უახ ლე სი ტექ ნო ლო გი ე ბი, გა ი ზარ და 
ინ ფორ მა ცი ის გავ რცე ლე ბის სიჩ ქა რე, ფარ თოდ გავ რცელ და ინ ტერ ნე ტი რო-
გორც ბიზ ნე სის, ასე ვე სა ზო გა დო ებ რი ვი საქ მი ა ნო ბის სხვა სფე რო ებ ში, რა მაც, 
ერ თი მხრივ, გა ა მარ ტი ვა სა მე წარ მეო საქ მი ა ნო ბა და მე ო რე მხრივ, მსოფ ლი-
ოს მი ე ცა სა შუ ა ლე ბა გა ეც ნოს სა ქარ თვე ლოს კულ ტუ რას, ის ტო რი ას და გე ოგ-
რა ფი ას” [23, გვ.113]. თბი ლის ში, ბა თუმ ში, ბა კუ რი ან ში, ბორ ჯომ ში, ანაკ ლი ა ში, 
ბა ზა ლეთ ში და სხვა გან მსოფ ლი ო ში ცნო ბი ლი სამ შე ნებ ლო ბრენ დე ბის მი ერ 
სა ერ თა შო რი სო კლა სის სას ტუმ რო ე ბი აშენ და, რა მაც, სა ბო ლოო ან გა რი შით, 
შექ მნა ტუ რის ტუ ლი ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბის პი რო ბე ბი. 2015 წლის მა ის ში სა-
ქარ თვე ლომ ევ რო პის რე კონ სტრუქ ცი ი სა და გან ვი თა რე ბის ბან კის „EBRD“-ის 
ბიზ ნეს ფო რუმს უმას პინ ძლა.  ა მა ვე წლის ივ ლის ში თბი ლის მა უმას პინ ძლა ევ-
რო პის ახალ გაზ რდულ ოლიმ პი ურ ფეს ტი ვალს. ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბის მი-
მარ თუ ლე ბით მო მა ვალ შიც უნ და გაგ რძელ დეს მუ შა ო ბა, რო გორც ახა ლი ბაზ-
რე ბის აღ მო ჩე ნის, ასე ვე არ სე ბულ ბაზ რებ ზე მე ტი ადა მი ა ნის და ინ ტე რე სე ბი სა 
და მო ზიდ ვის კუთხ ით, რაც ხელს შე უწყ ობს და მა ტე ბი თი უცხ ო უ რი ვა ლუ ტის 
შე მო დი ნე ბას. ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბა ზე გავ ლე ნას მო ახ დენს ტუ რიზ მთან და-
კავ ში რე ბუ ლი სხვა დარ გე ბის – სას ტუმ რო მე ურ ნე ო ბის, სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის, 
კვე ბის მრეწ ვე ლო ბის, სატ რან სპორ ტო და სა ტე ლე კო მუ ნი კა ციო მე ურ ნე ო ბის, 
გა ნათ ლე ბის (ტუ რიზ მთან და კავ ში რე ბუ ლი კად რე ბის მომ ზა დე ბა) გან ვი თა რე ბა-
ზე. ყო ვე ლი ვე ეს ხელს შე უწყ ობს მო სახ ლე ო ბის და საქ მე ბას და მა თი შე მო სავ-
ლე ბის ზრდას. რაც სი ღა რი ბის დაძ ლე ვის ერ თ-ერ თი სა უ კე თე სო სა შუ ა ლე ბა ა. 
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მე წარ მე ო ბის სა ხელ მწი ფო მხარ და ჭე რის პო ლი ტი კა

სა ბაზ რო ეკო ნო მი კა ზე გარ და მა ვალ ეტაპ ზე სა ხელ მწი ფოს მხარ და ჭე-
რის გა რე შე შე უძ ლე ბე ლია მე წარ მე ო ბის გან ვი თა რე ბა [5, 7, 8, 9, 18]. პრაქ-
ტი კამ და ა დას ტუ რა, რომ სა ხელ მწი ფო ბაზ რის უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი მო თა მა შე ა, 
რო მე ლიც პა სუ ხის მგე ბე ლია რო გორც მე წარ მე თა, ასე ვე სა ზო გა დო ე ბის სხვა 
ფე ნე ბის ინ ტე რე სე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა ზე. მე წარ მე ო ბის გან ვი თა რე ბი სათ ვის 
ხელ საყ რე ლი სა მე წარ მეო გა რე მოს შექ მნა და კერ ძო სექ ტო რის გან ვი თა რე ბა 
სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის ერ თ-ერ თი პრი ო რი ტე ტი ა. მსოფ ლიო ბან კის მო ნა-
ცე მე ბით, კერ ძო სექ ტო რი 10-დან 9 სა მუ შაო ად გილს ქმნის. კერ ძო სექ ტო რის 
გან ვი თა რე ბის მიზ ნით ქვეყ ნის ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა ბი ჯე ბი 
გა და იდ გა. შე იქ მნა მე წარ მე ო ბის გან ვი თა რე ბის სა ა გენ ტო, და იწყო ახა ლი სამ-
თავ რო ბო პროგ რა მის – „ა წარ მოე სა ქარ თვე ლო ში“ გან ხორ ცი ე ლე ბა, რომ ლის 
მთა ვა რი მი ზა ნია მე წარ მე ო ბის გან ვი თა რე ბა, ახა ლი სა წარ მო ე ბის მშე ნებ ლო ბა, 
არ სე ბუ ლი სა წარ მო ე ბის გა ფარ თო ე ბის ან გა და ი ა რა ღე ბის ხელ შეწყ ო ბა, კერ ძო 
სექ ტო რის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის და სა ექ სპორ ტო პო ტენ ცი ა ლის ზრდა [21]. 
გარ და ამი სა, სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის ინი ცი ა ტი ვით, პროგ რა მას – „ა წარ მოე 
სა ქარ თვე ლო ში“, ახა ლი კომ პო ნენ ტი და ე მა ტა, რო მე ლიც რე გი ო ნებ ში მიკ რო 
და მცი რე მე წარ მე ო ბის გან ვი თა რე ბას გუ ლის ხმობს. შე იქ მნა აგ რეთ ვე სა ქარ-
თვე ლოს ინო ვა ცი ე ბის და ტექ ნო ლო გი ე ბის სა ა გენ ტო, რომ ლის მთა ვა რი ფუნ-
ქცი ე ბია ინო ვა ცი ე ბის და ცოდ ნის კო მერ ცი ა ლი ზა ცი ის ხელ შეწყ ო ბა და ინო ვა ცი-
უ რი მე წარ მე ო ბის, მათ შო რის, სტარ ტ-ე ბის ხელ შეწყ ო ბა. 2015 წლის ივ ლის ში 
ევ რო კავ შირ მა და ამ ტკი ცა 6 მლნ ევ რო ი ა ნი ტრან შის პირ ვე ლი გა და რიცხ ვა – 
“ღრმა და ყოვ ლის მომ ცვე ლი თა ვი სუ ფა ლი სა ვაჭ რო სივ რცი სა და მცი რე და 
სა შუ ა ლო ბიზ ნე სის ხელ შეწყ ო ბის” სა ბი უ ჯე ტო პროგ რა მის ფარ გლებ ში.  ეს თან-
ხა წარ მო ად გენს პირ ველ გა და რიცხ ვას, ევ რო კავ ში რის მი ერ და ფი ნან სე ბუ ლი 
45 მლნ  ევ რო ი ა ნი „ღრმა და ყოვ ლის მომ ცვე ლი თა ვი სუ ფა ლი სა ვაჭ რო სივ-
რცი სა და მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზ ნე სის ხელ შეწყ ო ბის“ პროგ რა მის სა ბი უ ჯე ტო 
დახ მა რე ბის კომ პო ნენ ტის ფარ გლებ ში. ევ რო კავ ში რის მი ერ და ფი ნან სე ბუ ლი 
პროგ რა მა მკა ფიო მაჩ ვე ნე ბე ლია ევ რო კავ ში რის მზად ყოფ ნი სა, მხა რი და უ ჭი-
როს სა ქარ თვე ლო ში „ა სო ცი რე ბის შე სა ხებ ხელ შეკ რუ ლე ბი სა“ და „ღრმა და 
ყოვ ლის მომ ცვე ლი თა ვი სუ ფა ლი სა ვაჭ რო სივ რცის“ გან ხორ ცი ე ლე ბას და ამავ-
დრო უ ლად ხე ლი შე უწყ ოს მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზ ნე სის, რო გორც მდგრა დი 
ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის და ინ კლუ ზი უ რი ზრდის სა ფუძ ველს.

სა ქარ თვე ლო ში ახა ლი მთავ რო ბის მოს ვლის შემ დეგ, ერ თ-ერ თი ძი რი-
თა დი პრი ო რი ტე ტი სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის გან ვი თა რე ბა გახ და. გა ი ზარ და სოფ-
ლის მე ურ ნე ო ბის სა მი ნის ტროს ბი უ ჯე ტი, გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღ ე ბა მი ექ ცა 
სა მე ლი ო რა ციო სა მუ შა ო ებს, სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო ტექ ნი კის შე ძე ნა სა და მის 
გა მო ყე ნე ბას, მცი რე მი წი ა ნი ფერ მე რე ბის დახ მა რე ბის პროგ რა მის გან ხორ ცი ე-
ლე ბას. სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტმა მი ი ღო კა ნო ნი – `სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო 
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კო ო პე რა ტი ვის შე სა ხებ~, შე იქ მნა ა(ა )იპ `პრო ექ ტე ბის მარ თვის სა ა გენ ტო~, მი-
სი საქ მი ა ნო ბის შე დე გად და სა ბან კო სექ ტო რის დახ მა რე ბით მნიშ ვნე ლოვ ნად 
გა ი ზარ და სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის და ფი ნან სე ბა. ჩა მო ყა ლიბ და სსიპ `სოფ ლის 
მე ურ ნე ო ბის სა მეც ნი ე რო- კვლე ვი თი ცენ ტრი~, რომ ლის მი ზა ნია სოფ ლის მე-
ურ ნე ო ბი სა და სურ სა თის წარ მო ე ბის გან ვი თა რე ბის, მცე ნა რე თა და ცხო ველ თა 
აგ რო ბი ომ რა ვალ ფე როვ ნე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბის ხელ შეწყ ო ბა [16]. 

მე წარ მე ო ბის სფე რო ში 2015 წელს გან ხორ ცი ე ლე ბულ სა რე ფორ მო ღო-
ნის ძი ე ბე ბი დან ერ თ-ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნია ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბის ეროვ ნუ-
ლი სტრა ტე გი ის შე მუ შა ვე ბა, რო მე ლიც გან საზღ ვრავს დარ გის ხედ ვას 2025 
წლამ დე. სტრა ტე გია მო ი ცავს ისეთ მნიშ ვნე ლო ვან მი მარ თუ ლე ბებს, რო გო რი-
ცაა ტუ რის ტუ ლი მარ კე ტინ გი, ტუ რის ტუ ლი პრო დუქ ტე ბი, ტუ რიზ მის პო ლი ტი კა, 
ინ ფრას ტრუქ ტუ რა და სხვ. სტრა ტე გია დი ნა მი კუ რი დო კუ მენ ტია და მი სი გა და-
ხედ ვა პე რი ო დუ ლად მოხ დე ბა. 

მე წარ მე ო ბის გან ვი თა რე ბის ერ თ-ერ თი მთა ვა რი ფაქ ტო რია მუ შაკ თა 
პრო ფე სი უ ლი ცოდ ნის დო ნის ამაღ ლე ბა [7; 9; 16; 13]. სა ქარ თვე ლო ში სა მე-
წარ მეო გა ნათ ლე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბის და ბა ლი დო ნე ა. ქვე ყა ნას ესა ჭი რო-
ე ბა უფ რო მა ღა ლი კვა ლი ფი კა ცი ის მქო ნე მუ შა კე ბი, რომ ლე ბიც სა მე წარ მეო 
საქ მი ა ნო ბის თა ნა მედ რო ვე გა მოწ ვე ვებს უპა სუ ხე ბენ. სა ქარ თვე ლოს მთავ რო-
ბის მი ერ შე მუ შა ვე ბულ სა ქარ თვე ლოს სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის 
სტრა ტე გი ა ში ხაზ გას მუ ლია რომ სა ხელ მწი ფო პო ლი ტი კა მი მარ თუ ლი უნ და 
იყოს ადა მი ან თა რე სურ სე ბის გან სა კუთ რე ბით ახალ გაზ რდე ბის შე საძ ლებ ლო-
ბე ბის ამაღ ლე ბა ზე. თა ნა მედ რო ვე შრო მის ბა ზა რი მო ითხ ოვს მა ღა ლი კვა ლი-
ფი კა ცი ის აკა დე მი უ რი და ტექ ნი კუ რი სა მუ შაო ძა ლის მომ ზა დე ბას. `აღ სა ნიშ ნა-
ვი ა, რომ მე წარ მე ო ბის გან ვი თა რე ბის სა ა გენ ტოს დე ბუ ლე ბით (2014 წლის 19 
თე ბერ ვა ლი) მი სი მთა ვა რი მი ზა ნია დამ ხმა რე მექ ნიზ მე ბის შე მო ღე ბა, რო მე ლიც 
დამ წყებ ბიზ ნეს მე ნებს და სა წარ მო ებს გა უ ად ვი ლებს წვდო მას ინ ფორ მა ცი ა ზე, 
ფი ნან სებ სა და გა ნათ ლე ბა ზე და ხელს შე უწყ ობს მათ ში მა ღა ლი სა მე წარ მეო 
კულ ტუ რის ჩა მო ყა ლი ბე ბას~ [21]. გარ და ამი სა, და ი გეგ მა 26 ახა ლი პრო ფე-
სი უ ლი სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბის გახ სნა სა ქარ თვე ლოს სხვა დას ხვა 
რე გი ონ ში, რა თა გა ი ზარ დოს პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის გე ოგ რა ფი უ ლი არე ა-
ლი და, შე სა ბა მი სად, მას ზე ხელ მი საწ ვდო მო ბა [22]. მი უ ხე და ვად ამ ნა ბი ჯე ბი სა, 
სა ქარ თვე ლოს სა გან მა ნათ ლებ ლო და გან სა კუთ რე ბით პრო ფე სი უ ლი გა ნათ-
ლე ბის სის ტე მე ბი სა ჭი რო ებს უწყ ვეტ რე ფორ მი რე ბას და სა ფუძ ვლი ან გან ვი თა-
რე ბას, ვი ნა ი დან არც უმაღ ლე სი სას წავ ლებ ლე ბის და არც პრო ფე სი უ ლი გან-
ვი თა რე ბის პროგ რა მებ ში ̀ მე წარ მე ო ბის~ პროგ რა მუ ლი მო დე ლი არ არ სე ბობს. 
სა მე წარ მეო აზ როვ ნე ბის გან ვი თა რე ბა კი მხო ლოდ ფრაგ მენ ტუ ლი ამო ცა ნე ბის 
გა დაწყ ვე ტით და სა მე წარ მეო გა ნათ ლე ბის სის ტე მა ტი ზა ცი ის გა რე შე ეფექ ტი ან 
შე დეგს ვერ უზ რუნ ველ ყოფ ს .ეს უკა ნას კნე ლი კი გუ ლის ხმობს სწავ ლე ბის ყვე-
ლა სა ფე ხურს – ზო გა დი, პრო ფე სი უ ლი, უმაღ ლე სი, `სი ცოცხ ლის მან ძილ ზე 
სწავ ლე ბა~ [24, გვ.69], რაც გა ნათ ლე ბის სის ტე მის შრო მის ბა ზარ თან, დამ საქ-
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მებ ლებ სა და და საქ მე ბუ ლებ თან უფ რო მჭიდ რო კავ შირ სა და თა ნამ შრომ ლო-
ბას უზ რუნ ველ ყოფს. 

რე კო მენ და ცი ე ბი მე წარ მე ო ბის გან ვი თა რე ბის დაჩ ქა რე ბი სათ ვის

სა ქარ თვე ლოს სა ხელ მწი ფო ებ რი ვი და მო უ კი დებ ლო ბის მო პო ვე ბი დან 
დღემ დე მე წარ მე ო ბამ რთუ ლი და წი ნა აღ მდე გობ რი ვი გზა გა მო ი ა რა. ქვე ყა-
ნა ში შექ მნილ მა პო ლი ტი კურ მა, ეკო ნო მი კურ მა და სა მარ თლებ რივ მა გა რე მომ 
ვერ უზ რუნ ველ ყო ბიზ ნე სის სწრა ფი გან ვი თა რე ბა, თუმ ცა, მთლი ა ნო ბა ში მა ინც 
ზრდის ტენ დენ ცი ით ხა სი ათ დე ბო და.

უკა ნას კნელ წლებ ში მე წარ მე ო ბის გან ვი თა რე ბის კუთხ ით გან ხორ ცი ე ლე-
ბულ სა რე ფორ მო ღო ნის ძი ე ბე ბი დან მთა ვა რია სა მუ შაო ძა ლის და საქ მე ბის, 
რე ა ლუ რი სექ ტო რის დაჩ ქა რე ბუ ლი გან ვი თა რე ბის, მო სახ ლე ო ბის სო ცი ა ლუ რი 
დაც ვი სა და ქვეყ ნის ეკო ნო მი კის მსოფ ლიო ეკო ნო მი კა ში ინ ტეგ რა ცი ის გაღ რმა-
ვე ბის, ბიზ ნე სის მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი და ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი გა რე მოს გა უმ ჯო-
ბე სე ბის, გა და მა მუ შა ვე ბე ლი სა წარ მო ე ბის შექ მნის, აგ რა რუ ლი სექ ტო რის სწრა-
ფი გან ვი თა რე ბის, მი წი სა და ტყის რე სურ სე ბის დაც ვი სა და რა ცი ო ნა ლუ რად 
ათ ვი სე ბის, რე გი ო ნუ ლი ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის სრულ ყო ფის, ტუ რის ტუ ლი 
ბიზ ნე სის პრი ო რი ტე ტუ ლი გან ვი თა რე ბის, უახ ლე სი ტექ ნი კუ რი და ტექ ნო ლო გი-
უ რი მიღ წე ვე ბის პრაქ ტი კა ში და ნერ გვის მი მარ თუ ლე ბით ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ 
გა დად გმუ ლი კონ კრე ტულ ნა ბი ჯე ბი.

ამას თან, მე წარ მე ო ბის გან ვი თა რე ბი სათ ვის მო მა ვალ ში გა სა ტა რე ბელ 
ღო ნი ძი ე ბებს შო რის, თა ვი სი აქ ტუ ა ლუ რო ბით გა მოვ ყოფთ შემ დეგს:

ეკო ნო მი კის ლი ბე რა ლი ზა ცი ის პრო ცე სის შემ დგო მი გაღ რმა ვე ბა, მე-
წარ მე ო ბის წა ხა ლი სე ბა სა გა და სა ხა დო მე ქა ნიზ მის, სა ბი უ ჯე ტო სუბ სი დი რე ბის, 
სა ხელ მწი ფო მიზ ნობ რი ვი პროგ რა მე ბის და სხვა ფი ნან სუ რი და ორ გა ნი ზა ცი უ-
ლი ბერ კე ტე ბის გა მო ყე ნე ბით; 

ხელ საყ რე ლი სა მარ თლებ რი ვი, მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი, ინ ვეს ტი ცი უ რი,
ტექ ნო ლო გი უ რი და ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი გა რე მოს შექ მნის პრო ცე სის გაგ რძე-
ლე ბა; 

ახა ლი ინო ვა ცი უ რი ტექ ნო ლო გი ე ბის შე მუ შა ვე ბა და და ნერ გვა;
მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზ ნე სის მხარ და ჭე რის მიზ ნით მსოფ ლიო პრაქ ტი-

კა ში აპ რო ბი რე ბუ ლი ფონ დე ბის (ფი ნან სუ რი, სა დაზღ ვე ვო, სა რის კო- ვენ ჩუ რუ-
ლი ფონ დე ბი, ლი ზინ გუ რი კომ პა ნი ე ბი და ა.შ.) გა მო ყე ნე ბა; 

სამ რეწ ვე ლო და ნიშ ნუ ლე ბით ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის ეფექ ტი ა ნად გა-
მო ყე ნე ბა ბუ ნებ რი ვი ეკო სის ტე მე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბას თან ერ თად; 

და მა მუ შა ვე ბე ლი მრეწ ვე ლო ბის გან ვი თა რე ბა;
ეროვ ნუ ლი კვე ბის პრო დუქ ტე ბის წარ მო ე ბა და ქვეყ ნის სა სურ სა თო

უსაფ რთხო ე ბა ზე რის კე ბის შემ ცი რე ბა; 
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ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბის გამ სხვი ლე ბი სათ ვის ხელ შეწყ ო ბა (კო ო პე რი-
რე ბის გან ვი თა რე ბა); 

სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო ტექ ნი კის ხელ მი საწ ვდო მო ბის გაზ რდა; 
თა ნა მედ რო ვე ტექ ნო ლო გი ე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის დრო უ ლი მი წო-

დე ბა ფერ მე რე ბი სათ ვის; 
ქვეყ ნის ცნო ბა დო ბის ამაღ ლე ბა და ტუ რიზ მის ინ ფრას ტრუქ ტუ რის გან-

ვი თა რე ბა; 
სა ქარ თვე ლო ში სა ერ თა შო რი სო მოგ ზა უ რო ბის გა მარ ტი ვე ბა; 
სა ხელ მწი ფო პო ლი ტი კის გა უმ ჯო ბე სე ბა ბიზ ნე სის, უნი ვერ სი ტე ტე ბის და 

სა მეც ნი ე რო- კვლე ვი თი ცენ ტრე ბის ერ თმა ნეთ თან და კავ ში რე ბი სათ ვის. 
ამ ღო ნი ძი ე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა მნიშ ვნე ლო ვან წვლილს შე ი ტანს სა მე-

წარ მეო საქ მი ა ნო ბის გან ვი თა რე ბა ში, ქვეყ ნის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის ამაღ ლე-
ბა სა და ეკო ნო მი კუ რი ზრდის უზ რუნ ველ ყო ფა ში.
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In recent years, the Georgian government’s eff orts are directed to the development of 
priority sectors of entrepreneurship, such as industry, agriculture and tourism. Based on the 
scientifi c literature, governmental and non-governmental, national and international organi-
zations report and statistical materials the given work analyzes and assesses the strong and 
weak sides of the development of the above noted fi elds of entrepreneurship. Th e contents of 
the article are structured as follows: initially there is an assessment of the last 20 years of the 
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reforms carried out in Georgia and noted that, despite the positive steps taken towards this di-
rection, the country failed to reduce poverty and raise living standards. Further, it is analyzed 
the situation of entrepreneurial activities in Georgia in 2012-2014 and made a conclusion that 
despite the positive trends, the business environment at the current stage in the country can 
not provide the rapid pace of development of the national economy. Th e article also discuss-
es the basic approaches and forms of state support of entrepreneurship and highlights the 
important role to be fulfi lled by the improvement of entrepreneurial environment and the 
increase of entrepreneurs’ education level. On the basis of the conclusions made at the end of 
the article there are formulated relevant proposals and recommendations.

Keywords: Entrepreneurship, reform, industry, agriculture, tourism.
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პაატა კოღუაშვილი

საქართველოს ს/მ მეცნიერებათა
აკადემიის ნამდვილი წევრი

სტატიაში გან ხი ლუ ლია მე ჩა ი ე ო ბის დარ გში შექ მნი ლი პრობ ლე-
მე ბი, გა ა ნა ლი ზე ბუ ლია მე ჩა ი ე ო ბის დარ გის გან ვი თა რე ბის სა ხელ მწი ფო 
პროგ რა მა, წარ მო ჩე ნი ლია მი სი ნაკ ლო ვა ნი მხა რე ე ბი და შე მო თა ვა ზე-
ბუ ლია შე სა ბა მი სი წი ნა და დე ბე ბი. ნაშ რომ ში ხაზ გას მით არის აღ ნიშ ნუ ლი, 
რომ მე ჩა ი ე ო ბა სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კის ერ თ-ერ თი წამ ყვა ნი დარ გი 
იყო, სა დაც ჯერ კი დევ xx სა უ კუ ნის 80-ი ან წლებ ში და საქ მე ბუ ლი იყო 180 
ათა სამ დე კომ ლი. ბო ლო ათ წლე უ ლებ ში ჩა ის პლან ტა ცი ე ბის ფარ თო ბი 
კა ტას ტრო ფუ ლად შემ ცირ და და დარ გი სრუ ლი გა ნად გუ რე ბის სა შიშ-
რო ე ბის წი ნა შე დად გა.

სტატიაში ხაზგასმულია, რომ სა ხელ მწი ფო პროგ რა მის მო ლო-
დი ნე ბი არ გა მარ თლდა პროგ რა მა ში სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო კო ო პე-
რა ტი ვე ბის თვის მი უ ღე ბე ლი ნორ მე ბის ჩა დე ბის გა მო. ავტორის აზრით, 
აგ რა რულ სექ ტორ ში კო ო პე რა ცი ი სა და ახ ლე ბუ რად გა აზ რე ბუ ლი აგ-
რო სამ რეწ ვე ლო ინ ტეგ რა ცი ის ინ ტენ სი უ რი გან ვი თა რე ბის ხელ შეწყ ო ბა 
სა ხელ მწი ფო რე ფორ მე ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი მი მარ თუ ლე ბაა და ამ კუთხ-
ით ადეკ ვა ტუ რი ღო ნის ძი ე ბე ბის გა ტა რე ბი სა და წარ მა ტე ბუ ლი ეკო ნო მი-
კის ქვეყ ნე ბის მდი და რი გა მოც დი ლე ბის გა ზი ა რე ბი სა გან თა ვის შე კა ვე ბა 
სე რი ო ზულ  პრობ ლე მებს შექ მნის. 

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: ჩა ი; სა ხელ მწი ფო პროგ რა მა; რე ა ბი ლი ტა ცი ა; კო-
ო პე რა ტი ვი; ინ ტეგ რა ცი ა; რე ფორ მა.

მე ჩა ი ე ო ბა ქარ თუ ლი ეკო ნო მი კის წამ ყვა ნი დარ გი იყო, სა დაც ჯერ კი დევ 
XX სა უ კუ ნის 80-ი ან წლებ ში და საქ მე ბუ ლი იყო 180 ათა სამ დე კომ ლი. მი უ ხე-
და ვად სა ხელ მწი ფოს მი ერ ამ დარ გში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი არა ერ თი პროგ რა-

ekonomika da biznesi, 2016,  2,  gv. 82-89

ECONOMICS  AND  BUSINESS, 2016, 2,  pp. 82-89
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მი სა, ბო ლო 25 წლის გან მავ ლო ბა ში ჩა ის პლან ტა ცი ე ბის ფარ თო ბი (68 ათა სი 
ჰა) ინ ტენ სი უ რად მცირ დე ბო და და სა ბო ლო ოდ დარ გი სრუ ლი გა ნად გუ რე ბის 
სა შიშ რო ე ბის წი ნა შე დად გა. ამის მი ზეზს, ერ თი მხრივ – სა ხელ მწი ფო ქო ნე ბის, 
კერ ძოდ გა დამ მუ შა ვე ბე ლი სა წარ მო ე ბის პრი ვა ტი ზა ცი ის წარ მარ თვის დროს 
დაშ ვე ბუ ლი სე რი ო ზუ ლი შეც დო მე ბი, ხო ლო მე ო რე მხრივ, მე ჩა ი ე ო ბის დარ გის 
გან ვი თა რე ბის არას წო რად და გეგ მი ლი სა ხელ მწი ფო თუ არა სამ თავ რო ბო სექ-
ტო რის პროგ რა მე ბი წარ მო ად გენს. კერ ძოდ, არ გან ხორ ცი ელ და ჩა ის ფოთ-
ლის წარ მო ე ბი სა და გა და მუ შა ვე ბის ინ ტეგ რი რე ბუ ლი, ერ თი ა ნი სა წარ მოო ციკ-
ლის ხელ შეწყ ო ბის სის ტე მუ რი პროგ რა მე ბი, რაც შე საძ ლე ბე ლი იყო მხო ლოდ 
ჩა ის ფოთ ლის წარ მო ე ბა ში სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო კო ო პე რა ცი ის ხელ შეწყ ო ბის 
და კო ო პე რა ტი ვის ფარ გლებ ში გა დამ მუ შა ვე ბელ სა წარ მოს თან ინ ტეგ რი რე ბის, 
ანუ ვერ ტი კა ლუ რი ინ ტეგ რა ცი ის ხელ შეწყ ო ბის გზით. აღ ნიშ ნულ სა ხელ მწი ფო 
პროგ რა მებ ში არა ერ თი ათე უ ლი მლნ ლა რი და ი ხარ ჯა ჩა ის გა დამ მუ შა ვე ბე ლი 
სა წარ მო ე ბის ხელ შეწყ ო ბა ზე, რო ცა ცალ კე, სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 
მხრი დან ხდე ბო და ჩა ის პლან ტა ცი ე ბის რე ა ბი ლი ტა ცი ის და ფი ნან სე ბა. სწო რედ 
ასე თი გა უ აზ რე ბე ლი, არა სის ტე მუ რი პო ლი ტი კის შე დე გი ა, რომ არ გან ხორ-
ცი ელ და მე ჩა ი ე ო ბის დარ გის ეფექ ტი ა ნი ორ გა ნი ზა ცი უ ლი მოწყ ო ბა, რო მე ლიც 
უპი რა ტე სად ორი ენ ტი რე ბუ ლი იქ ნე ბო და დარ გში და საქ მე ბუ ლი ათი ა თა სო ბით 
ადა მი ა ნის ეკო ნო მი კუ რი და სო ცი ა ლუ რი ინ ტე რე სე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბა ზე და 
მხო ლოდ ამ გზით აღ ნიშ ნულ პრო ექ ტებს შე ექ მნე ბო და მდგრა დი სი ცოცხ ლი სუ-
ნა რი ა ნო ბი სა და ინ ტენ სი უ რი გან ვი თა რე ბის სა ფუძ ვლე ბი. შე დე გად მი ვი ღეთ უკ-
ვა ლოდ და უშე დე გოდ გამ ქრა ლი ათე უ ლო ბით მლნ ლა რი და სა ქარ თვე ლოს 
კონ ტრო ლი რე ბად ტე რი ტო რი ა ზე არ სე ბუ ლი 57 ათა სი ჰა ჩა ის პლან ტა ცი ი დან 
შე მოგ ვრჩა მხო ლოდ 8,0 ათა სი ჰა.

დღეს, რო დე საც ქვე ყა ნა ში ინ ტენ სი უ რად მიმ დი ნა რე ობს სა სოფ ლო- სა მე-
ურ ნეო კო ო პე რა ტი ვე ბის შექ მნის პრო ცე სი, მე ჩა ი ე ო ბის დარ გის გან ვი თა რე ბის 
სა ხელ მწი ფო პროგ რა მის დაწყ ე ბა იყო იმე დის მომ ცე მი, რომ ბო ლოს და ბო-
ლოს გა ტარ დე ბო და რე ფორ მის ტუ ლი პო ლი ტი კა და აგ რო სამ რეწ ვე ლო ინ-
ტეგ რა ცი ი სა და კო ო პე რი რე ბის ფორ მე ბის გა მო ყე ნე ბით მოხ დე ბო და მე ჩა ი ე ო-
ბის დარ გის რა ცი ო ნა ლუ რი ორ გა ნი ზა ცი უ ლი მოწყ ო ბა. სამ წუ ხა როდ, უნ და ით-
ქვას, რომ ამ მხრივ მო ლო დი ნი არ გა მარ თლდა, პროგ რა მა ში სა სოფ ლო- სა-
მე ურ ნეო კო ო პე რა ტი ვე ბის თვის მი უ ღე ბე ლი ნორ მე ბის ჩა დე ბის გა მო, კერ ძოდ:

1. მუხ ლი 3, პუნ ქტი 5-ის მი ხედ ვით, `სა რე ა ბი ლი ტა ციო სა მუ შა ო ე ბის თა-
ნა და ფი ნან სე ბა გან ხორ ცი ელ დე ბა მხო ლოდ იმ შემ თხვე ვა ში, თუ სა მუ შა ო ებს შე-
ას რუ ლებს სა ა გენ ტოს მი ერ წი ნას წარ შერ ჩე უ ლი რე ა ბი ლი ტა ცი ის გან მა ხორ ცი-
ე ლე ბე ლი კომ პა ნი ე ბი დან ერ თ-ერ თი~. სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო სტა ტუ სის მქო ნე 
კო ო პე რა ტი ვე ბის შემ თხვე ვა ში მი ზან შე წო ნი ლი და აუ ცი ლე ბე ლიც კი იყო, რომ 
სა რე ა ბი ლი ტა ციო სა მუ შა ო ე ბი შე ეს რუ ლე ბი ნათ თვი თ კო ო პე რა ტი ვებს, რა საც 
ისი ნი გა ნა ხორ ცი ე ლებ დნენ მხო ლოდ სა კუ თა რი მე პა ი ე ე ბის შრო მი თი რე სურ-
სის გა მო ყე ნე ბით, ყო ველ გვა რი გა სამ რჯე ლოს გა რე შე, რაც და ზო გავ და პროგ-
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რა მით გათ ვა ლის წი ნე ბულ მნიშ ვნე ლო ვან სა ხელ მწი ფო თან ხებს. მით უმე ტეს, 
რომ ხშირ შემ თხვე ვა ში (გან სა კუთ რე ბით ფერ დო ბებ ზე გან ლა გე ბუ ლი ჩა ის 
პლან ტა ცი ე ბის პი რო ბებ ში) ეს სა მუ შა ო ე ბი შე სას რუ ლე ბე ლია მცი რე მე ქა ნი ზა ცი-
ით და ხე ლით. გა წე ულ სა რე ა ბი ლი ტა ციო სა მუ შა ო ე ბის შეს რუ ლე ბა ზე გან ხორ-
ცი ელ დე ბო და მო ნი ტო რინ გი `პრო ექ ტე ბის მარ თვის სა ა გენ ტოს~ მხრი დან, ხო-
ლო სსიპ `სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო კო ო პე რა ტი ვე ბის გან ვი თა რე ბის სა ა გენ ტოს~ 
მხრი დან მათ მი მართ ისე დაც ხორ ცი ელ დე ბა მო ნი ტო რინ გი. კო ო პე რა ტი ვე ბის 
ამ უაღ რე სად მნიშ ვნე ლო ვა ნი რე სურ სის არ და ნახ ვა (შეგ ნე ბუ ლად თუ შე უგ ნებ-
ლად) და გა მო უ ყე ნებ ლო ბა წარ მო ად გენს სა ხელ მწი ფო ფუ ლა დი რე სურ სე ბის 
არა რა ცი ო ნა ლუ რი გან კარ გვის წი ნა პი რო ბას. გარ და ამი სა, პლან ტა ცი ე ბის რე ა-
ბი ლი ტა ცი ის მიზ ნით ცალ კე კომ პა ნი ის შერ ჩე ვა და მათ ზე ამ სა მუ შა ოს და კის რე-
ბა, ნაკ ლე ბად ეფექ ტი ა ნი იქ ნე ბა, რად გან ისი ნი გა და იხ დი ან დღგ-ს, სა შე მო სავ-
ლო და მო გე ბის გა და სა ხა დებს, რაც ნიშ ნავს, რომ სა ხელ მწი ფო და ფი ნან სე ბის 
(2500 ლა რი 1 ჰა- ზე) სულ მცი რე – მე ოთხ ე დი – გა და სა ხა დებს მოხ მარ დე ბა. 
მარ თა ლი ა, ეს თან ხა სა ხელ მწი ფო ბი უ ჯეტ ში აი სა ხე ბა, მაგ რამ კო ო პე რა ტი ვე ბის 
შემ თხვე ვა ში შე საძ ლე ბე ლი იყო ის სრუ ლად მი მარ თუ ლი ყო უშუ ა ლოდ სა რე ა-
ბი ლი ტა ციო ღო ნის ძი ე ბებ ზე, რომ ლის ღი რე ბუ ლე ბა რე ა ლუ რად 2-3-ჯერ აღე-
მა ტე ბა სა ხელ მწი ფო პროგ რა მით გათ ვა ლის წი ნე ბულ თან ხებს. 

2. მუხ ლი 5, პუნ ქტი 2, ა) ქვე პუნ ქტის თა ნახ მად, ̀ კო ო პე რა ტივს უნ და ჰქონ-
დეს საკ მა რი სი ფუ ლა დი სახ სრე ბი (სა კუ თა რი ჩა ის პლან ტა ცი ის რე ა ბი ლი ტა ცი ის 
შემ თხვე ვა ში სა რე ა ბი ლი ტა ციო სა მუ შა ო ე ბის არა ნაკ ლებ 20% და პროგ რა მის 
ფარ გლებ ში იჯა რის უფ ლე ბით მი სა ღე ბი სა ხელ მწი ფო სა კუთ რე ბა ში არ სე ბუ ლი 
ჩა ის პლან ტა ცი ის შემ თხვე ვა ში – არა ნაკ ლებ 10%) სა რე ა ბი ლი ტა ციო სა მუ შა ო-
ე ბის სა კუ თა რი თა ნა მო ნა წი ლე ო ბის და სა ფი ნან სებ ლად, რაც და დას ტუ რე ბუ ლი 
უნ და იყოს ამო ნა წე რით /ცნო ბით ბან კი დან ან გა რიშ ზე თან ხის არ სე ბო ბის შე სა-
ხებ~.

კო ო პე რა ტი ვის თა ნა მო ნა წი ლე ო ბის შე სა ბა მი სი თან ხის არ სე ბო ბის ბან კის 
ამო ნა წე რით და დას ტუ რე ბა პრობ ლე მა ტუ რი ა, რად გან კო ო პე რა ტი ვე ბი პრაქ ტი-
კუ ლად სტარ ტაპ -ის მდგო მა რე ო ბა შია და მა თი აბ სო ლუ ტუ რი უმ რავ ლე სო ბა 
გა ნიც დის ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბის მწვა ვე დე ფი ციტს. პროგ რა მით გა უთ ვა ლის წი-
ნე ბე ლი სა რე ა ბი ლი ტა ციო ღო ნის ძი ე ბე ბი სათ ვის სა ჭი რო ფი ნან სუ რი სახ სრე ბის 
მო ბი ლი ზე ბა- მო ძი ე ბას თან ერ თად, პროგ რა მით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი მი ნი მუმ 5 
ჰა ჩა ის პლან ტა ცი ის რე ა ბი ლი ტა ცი ა ში თა ნა მო ნა წი ლე ო ბის თვის მათ და მა ტე ბით 
სჭირ დე ბათ 2500 ლა რი. აღ ნიშ ნუ ლი თან ხა კო ო პე რა ტი ვე ბის უმ რავ ლე სო ბას 
არ გა აჩ ნი ა, ხო ლო კო მერ ცი უ ლი ბან კე ბი ამ მიზ ნით არ გას ცე მენ სეს ხებს, თუნ-
დაც იმ მო ტი ვით, რომ რე ა ბი ლი ტა ცი ის პრო ცე სი მო ი ცავს 2-3-წლი ან პე რი ოდს, 
რომ ლის გან მავ ლო ბა ში კო ო პე რა ტი ვე ბი გა დახ დი სუ უ ნა რო ა. 

3. გა უ გე ბა რია, რა ტომ არ შე იძ ლე ბა პროგ რა მა ში მი ი ღოს მო ნა წი ლე ო-
ბა კო პე რა ტივ მა, რომ ლის წევ რებს სა კუთ რე ბა ში აქვთ 5 ჰა- ზე ნაკ ლე ბი ფარ-
თო ბის პლან ტა ცი ა, ან რა ტომ არ აქვს პროგ რა მა ში მო ნა წი ლე ო ბის უფ ლე ბა 
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კო ო პე რა ტივს, რო მელ საც სა ხელ მწი ფოს გან აღე ბუ ლი აქვს ჩა ის პლან ტა ცი ე ბი 
ხან გრძლივ ვა დი ან სარ გებ ლო ბა ში.

4. ჩა ის პლან ტა ცი ის რე ა ბი ლი ტა ცია არ ნიშ ნავს ერ თჯე რა დი სა მუ შა ო ე ბის 
ჩა ტა რე ბას. იგი რამ დე ნი მე წლის გან შედ გე ბა და მომ დევ ნო წლე ბის მან ძილ ზე 
დი დი ხარ ჯე ბის გა წე ვას ით ვა ლის წი ნებს. ამი ტომ, პროგ რა მა ში მსჯე ლო ბა უნ და 
იყოს არა ჩა ის პლან ტა ცი ე ბის რე ა ბი ლი ტა ცი ა ზე, არა მედ რე ა ბი ლი ტა ცი ის თვის 
საწყ ი სი სა მუ შა ო ე ბის ჩა ტა რე ბა ზე.

5. ვინც და სავ ლეთ სა ქარ თვე ლო ში მეცხ ო ვე ლე ო ბის გაძღ ო ლის წე სებს 
იც ნობს, დაგ ვე თან ხმე ბა, რომ შე მო ღობ ვის გა რე შე პლან ტა ცი ის რე ა ბი ლი ტა ცი ა, 
ფუ ლის წყალ ში გა დაყ რის ტოლ ფა სი ა.

6. სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო კო ო პე რა ტი ვე ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა წი ლი ვერ 
მი ი ღებს მო ნა წი ლე ო ბას აღ ნიშ ნულ პროგ რა მა ში იმის გა მო, რომ მათ თა ვი სი 
კო ო პე რა ტი ვის ფარ გლებ ში არა აქვთ და გეგ მი ლი გა დამ მუ შა ვე ბე ლი სა წარ-
მოს მოწყ ო ბა, რად გან ამას ისი ნი გეგ მა ვენ სხვა კო ო პე რა ტი ვებ თან ერ თად რე-
სურ სე ბის გა ერ თი ა ნე ბით, მე ო რე დო ნის კო ო პე რა ტი ვის ფარ გლებ ში, მას შტა-
ბუ რი წარ მა დო ბის სა წარ მოს შექ მნის გზით, რაც წარ მო ე ბის კონ ცენ ტრა ცი ი სა 
და სა ხელ მწი ფო სახ სრე ბის რა ცი ო ნა ლუ რი გან კარ გვის თვალ საზ რი სით უფ რო 
მი ზან შე წო ნი ლი ა, ვიდ რე პროგ რა მა ში მო ნა წი ლე ყვე ლა კო ო პე რა ტი ვის მი ერ 
ცალ -ცალ კე გა დამ მუ შა ვე ბე ლი სა წარ მო ე ბის შექ მნა.

ჩა მოთ ვლი ლი მი ზე ზე ბი დან გა მომ დი ნა რე აშ კა რა ა, რომ სა სოფ ლო- სა-
მე ურ ნეო კო ო პე რა ტი ვე ბის უმ რავ ლე სო ბა ვერ მი ი ღებს მო ნა წი ლე ო ბას ჩა ის 
პლან ტა ცი ე ბის რე ა ბი ლი ტა ცი ის სა ხელ მწი ფო პროგ რა მა ში. მა შა სა და მე, ად რე 
გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი პროგ რა მე ბის მსგავ სად, ეს პროგ რა მაც გათ ვლი ლია დი-
დი ფარ თო ბე ბის მქო ნე ინ დი ვი დებ ზე და შპს-ებ ზე, რომ ლე ბიც მხო ლოდ და ქი-
რა ვე ბუ ლი შრო მის გა მო ყე ნე ბა ზეა ორი ენ ტი რე ბუ ლი. 

კო ო პე რა ცი უ ლი პრო ცე სის მნიშ ვნე ლო ბის არა სა თა ნა დო შე ფა სე ბი დან 
და ხშირ შემ თხვე ვა ში იგ ნო რი რე ბი დან გა მომ დი ნა რე, უკ ვე აღარ არის გა საკ ვი-
რი შე სა ბა მი სი სამ თავ რო ბო უწყ ე ბე ბის აქ ტი უ რი მხარ და ჭე რა მე ჩა ი ე ო ბის დარ-
გში ჩი ნუ რი კომ პა ნი ე ბის შე მოყ ვა ნის თა ო ბა ზე, რაც გუ ლის ხმობს მათ ზე სარ-
გებ ლო ბის უფ ლე ბით ათა სო ბით ჰექ ტა რი ჩა ის პლან ტა ცი ის გა და ცე მას, ჩი ნე-
ლი მუ შა ხე ლის შე მოყ ვა ნას, მათ და სახ ლე ბას და სავ ლეთ სა ქარ თვე ლოს ჩა ის 
პლან ტა ცი ე ბის გავ რცე ლე ბის ტე რი ტო რი ებ ზე და მათ თვის საცხ ოვ რე ბე ლი შე-
ნო ბე ბის აშე ნე ბას.

ინ ვეს ტი ცი ე ბი სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის დარ გში ძა ლი ან დიდ სიფ რთხი ლეს 
და სიღ რმი სე ულ გა ა ნა ლი ზე ბას მო ითხ ოვს, რა შიც, უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, გა-
სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბის და მო კი დე ბუ ლე ბა და მზა-
ო ბა გან სა ხორ ცი ე ლე ბე ლი პრო ექ ტე ბის მი მართ. მე ჩა ი ე ო ბის დარ გში სა სოფ-
ლო- სა მე ურ ნეო კო ო პე რა ტი ვე ბი შე იქ მნა სწო რედ იმ მიზ ნით, რომ მო სახ ლე-
ო ბამ მო ახ დი ნოს ჩა ის პლან ტა ცი ე ბის რე ა ბი ლი ტა ცი ა, მა ღალ ხა რის ხი ა ნი ჩა ის 
ფოთ ლის წარ მო ე ბა, გა და მუ შა ვე ბა და ამ გზით შე იქ მნას შე მო სავ ლე ბის ზრდი სა 

(1)

(2)
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და ად გი ლებ ზე სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის პერ სპექ ტი ვა. მარ ტო 
ლან ჩხუ თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ამ მიზ ნით უკ ვე შექ მნი ლია 19 ჩა ის ფოთ ლის 
მწარ მო ე ბე ლი სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო კო ო პე რა ტი ვი. გა უ გე ბა რი და ყო ველ გვარ 
რა ცი ო ნა ლურ აზრს მოკ ლე ბუ ლი ა, თუ რა ტომ არ შე იძ ლე ბა, ქვეყ ნის ერ თერ თი 
შე მო სავ ლი ა ნი დარ გის მარ თვის სა და ვე ე ბის უცხ ო ურ კომ პა ნი ებ ზე გა და ცე მი-
სა და უცხო ტო მის ადა მი ა ნე ბის ჩა მო სახ ლე ბის ნაც ვლად, ბო ლოს და ბო ლოს 
ხე ლი სუფ ლე ბა ენ დოს სა კუ თარ მო სახ ლე ო ბას, რომ ლის გარ კვე უ ლი ნა წი ლი 
იძუ ლე ბუ ლია მე ზო ბელ ქვეყ ნებ ში წა ვი დეს ჩა ის ფოთ ლის საკ რე ფად, რო ცა 
გა აზ რე ბუ ლი, უშუ ა ლოდ პირ ვე ლა დი პრო დუქ ცი ის მწარ მო ე ბელ ადა მი ა ნებ ზე 
გათ ვლი ლი პროგ რა მე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის შემ თხვე ვა ში არ სე ბობს სა კუ თარ 
ქვე ყა ნა ში მა თი შე მო სავ ლე ბის ზრდი სა და სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი გან ვი თა-
რე ბის რე ა ლუ რი პერ პექ ტი ვა.

სა ბო ლო ოდ ისევ მივ დი ვართ მთა ვარ პრობ ლე მას თან, რომ აგ რა რუ ლი 
სექ ტო რის და ფი ნან სე ბა მნიშ ვნე ლო ვან წი ლად და მო კი დე ბუ ლია რიგ კონ კრე-
ტულ სა კითხ ზე, რო მელ თა შო რის ყვე ლა ზე მთა ვა რია და ფი ნან სე ბის მიმ ღე ბი 
სუ ბი ექ ტის სწო რად გან საზღ ვრა, რაც უზ რუნ ველ ყოფს ფი ნან სუ რი და ორ გა ნი-
ზა ცი უ ლი რე სურ სე ბის რა ცი ო ნა ლურ გა მო ყე ნე ბას, ეფექ ტი ან მარ თვას. 

წარ მა ტე ბუ ლი ეკო ნო მი კის მქო ნე ქვეყ ნებ მა სა ხელ მწი ფო ხელ შეწყ ო ბი სა 
და და ფი ნან სე ბის პრი ო რი ტე ტულ მი მარ თუ ლე ბად კო ო პე რა ცი ულ საწყ ი სებ ზე 
ფუნ ქცი ო ნი რე ბა დი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ხელ შეწყ ო ბა მი იჩ ნი ეს, რად გან მხო ლოდ 
კო ო პე რი რე ბის სა შუ ა ლე ბით არის შე საძ ლე ბე ლი ორი საწყ ი სის გა ერ თი ა ნე ბა: 
სა კუთ რე ბის, რო მე ლიც აძ ლევს მის მფლო ბელს არ ჩე ვა ნის თა ვი სუფ ლე ბას და 
მას შტა ბუ რი წარ მო ე ბის, რო მე ლიც გა ნა პი რო ბებს ერთს მხრივ – ტექ ნი კურ და 
ეკო მო მი კურ უპი რა ტე სო ბას და მე ო რეს მხრივ – ავ ტო რი ტეტ სა და წო ნას სა სა-
ქონ ლო და სა ფი ნან სო ბაზ რებ ზე. 

სა ქარ თვე ლოს აგ რა რუ ლი სექ ტო რის არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბი დან გა-
მომ დი ნა რე, რაც ძი რი თა დად და კავ ში რე ბუ ლია 750000-მდე მცი რე მი წი ა ნი 
გლე ხის მცი რე მას შტა ბი ან სა მე ურ ნეო საქ მი ა ნო ბას თან, მხო ლოდ კო ო პე რა ცი უ-
ლი, ანუ ეკო ნო მი კუ რი და სო ცი ა ლუ რი სო ლი და რო ბის სის ტე მის ხელ შეწყ ო ბით 
არის შე საძ ლე ბე ლი რე გი ო ნებ ში სი ღა რი ბის დაძ ლე ვი სა და ჯან სა ღი სა შუ ა ლო 
ფე ნის ჩა მო ყა ლი ბე ბის რთუ ლი პრო ცე სის გან ხორ ცი ე ლე ბა. კო ო პე რი რე ბის გა-
რე შე მცი რე ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბე ბის არ სე ბო ბა შე საძ ლე ბე ლია მხო ლოდ 
და ბალ ტექ ნო ლო გი ურ დო ნე ზე, რაც ვე რა ნა ი რად ვერ უზ რუნ ველ ყოფს მათ 
სა მე წარ მეო გან ვი თა რე ბას. 

სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო პრო დუქ ცი ის წარ მო ე ბი სა და გა დამ მუ შა ვე ბე ლი 
სა წარ მოს მდგრა დი და ბა ლან სი რე ბუ ლი გან ვი თა რე ბის სა ფუძ ველს მა თი ურ-
თი ერ თინ ტეგ რა ცია წარ მო ად გენს. კო ო პე რა ცი ი სა და აგ რო სამ რეწ ვე ლო ინ-
ტეგ რა ცი ის პრინ ცი პებ ზე დამ ყა რე ბუ ლი მო დე ლი გახ დე ბა სა ფუძ ვე ლი პირ ვე-
ლა დი პრო დუქ ცი ის წარ მო ე ბის, გა და მუ შა ვე ბი სა და რე ა ლი ზა ცი ის ერ თი ა ნი 
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ციკ ლის შექ მნი სა, სა დაც პრო დუქ ცი ის ღი რე ბუ ლე ბა ყო ველ სა მე ურ ნეო სა ფე-
ხურ ზე იზ რდე ბა და სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო კო ო პე რა ცი ა ში ჩარ თუ ლი მო სახ ლე-
ო ბა მი ი ღებს მნიშ ვნე ლოვ ნად გაზ რდილ შე მო სავ ლებს სა ბო ლოო პრო დუქ ცი ის 
რე ა ლი ზა ცი ი დან. მე ურ ნე ობ რი ო ბის ეს ფორ მა, ერ თი მხრივ, სა ფუძ ველს უქ-
მნის შემ დგომ ეტაპ ზე სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო წარ მო ე ბის კონ ცენ ტრა ცი ის უფ-
რო მა ღა ლი (მე ო რე, მე სა მე) დო ნის მქო ნე კო ო პე რა ცი უ ლი ფირ მე ბის შექ მნას, 
ხო ლო მე ო რე მხრივ – ქმნის აგ რა რულ სა წარ მო თა და ფი ნან სე ბა ში ახა ლი, 
ეფექ ტი ა ნი ელე მენ ტე ბის შე ტა ნის მო ტი ვა ცი ას.

ყო ვე ლი ვე ზე მოთ ქმუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, ცხა დი ა, რომ დღე ვან დელ 
ეტაპ ზე აგ რო სამ რეწ ვე ლო ინ ტეგ რა ცი ის ეფექ ტი ა ნი მო დე ლის შექ მნი სას, უაღ-
რე სად მნიშ ვნე ლო ვა ნია მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზ ნე სის მხარ დამ ჭე რი ღო ნის-
ძი ე ბე ბის და გეგ მვა. ამ კუთხ ით, სხვა დას ხვა ორ გა ნი ზა ცი ულ ფორ მებს შო რის 
სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო კო ო პე რა ტი ვებს გან სა კუთ რე ბუ ლი მნიშ ვნე ლო ბა უნ და 
მი ე ნი ჭოს. დღეს ხდე ბა პი რი ქით, `შე ღა ვა თი ა ნი აგ როკ რე დი ტი სა~ და სხვა სა-
ხელ მწი ფო პროგ რა მე ბის მხარ და ჭე რით სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის გან ვი თა რე ბა-
ზე და ხარ ჯუ ლია 1 მლრდ ლარ ზე მე ტი, სა ი და ნაც კა პი ტა ლუ რი ინ ვეს ტი რე ბის 
კუთხ ით არ და ფი ნან სე ბუ ლა არც ერ თი კო ო პე რა ტი ვი, სა გა რან ტიო უზ რუნ ველ-
ყო ფის არ ქო ნის და კო მერ ცი უ ლი ბან კე ბის თვის მი უ ღე ბე ლი სხვა პი რო ბე ბის გა-
მო. ამ პროგ რა მე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი თან ხე ბი იხარ ჯე ბა შპს-ე ბის და სხვა, 
უპი რა ტე სად მხო ლოდ სა კუ თარ მო გე ბა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი კომ პა ნი ე ბის და-
სა ფი ნან სებ ლად, რაც მა თი ეკო ნო მი კუ რი საქ მი ა ნო ბის გავ რცე ლე ბის არე ალ ში 
სპობს კო ო პე რა ტი ვე ბის გან ვი თა რე ბის პერ სპექ ტი ვას თუნ დაც იმი ტომ, რომ უკ-
ვე და ფი ნან სე ბულ პრო ექტს, მი სი გავ რცე ლე ბის არე ალ ში კო ო პე რა ტი ვის სა-
ხით კონ კუ რენტს არ გა უ ჩენს არც სა ხელ მწი ფო პროგ რა მა და მით უმე ტეს, არც 
კო მერ ცი უ ლი ბან კი. 

სა ერ თოდ კი  რჩე ბა შთა ბეჭ დი ლე ბა, რომ პროგ რა მა შედ გე ნი ლია პროგ-
რა მის თვის და არა რე ა ლუ რად საქ მის კე თე ბი სათ ვის, ამი ტო მა ცა ა, რომ თით-
ქმის არც ერთ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში პროგ რა მის გან ხორ ცი ე ლე ბი სათ ვის პრაქ-
ტი კუ ლი საქ მი ა ნო ბა არ დაწყ ე ბუ ლა, სა მა გი ე როდ, გა ნახ ლდა პლან ტა ცი ე ბის 
გა დაწ ვის პრო ცე სი, რო მე ლიც დად გე ნი ლე ბის გა მოს ვლამ დე დრო ე ბით შე ჩე-
რე ბუ ლი იყო. პროგ რა მის ხარ ვე ზე ბი სა და მას ში მო ნა წი ლე ო ბის და ბა ლი ინ-
ტე რე სის გა მო, წლე ვან დე ლი წე ლი უკ ვე და კარ გუ ლი ა, რად გა ნაც ჩა ის ბუჩ ქის 
შპა ლე რუ ლი და მით უმე ტეს ნა ხევ რად მძი მე და მძი მე გას ხვლა უნ და დას-
რუ ლე ბუ ლი ყო აპ რი ლის დად გო მამ დე. ესეც რომ არა, ამ პროგ რა მის გან მა-
ხორ ცი ე ლე ბე ლი სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის პრო ექ ტე ბის მარ თვის სა ა გენ ტო აღი ა-
რებს, რომ ჩა ის არ სე ბუ ლი პლან ტა ცი ე ბის ინ ვენ ტა რი ზა ცია არ ჩა ტა რე ბუ ლა. არ 
ვი ცით რამ დე ნი ჰა -ა დღე ი სათ ვის შე მორ ჩე ნი ლი და რამ დე ნი ექ ვემ დე ბა რე ბა 
რე ა ბი ლი ტა ცი ას. პროგ რა მა ში არა ფე რია ნათ ქვა მი ახა ლი პლან ტცი ე ბის გა შე-
ნე ბა ზე, რაც `ჩა ის პლან ტა ცი ე ბის რე ა ბი ლი ტა ცი ი სა და გა შე ნე ბის~ პროგ რა მის 
ში ნა არსს გა უ გე ბარს ხდის.
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აღ ნიშ ნუ ლი სა კითხ ის სის ტე მუ რი გა დაწყ ვე ტა ხელს შე უწყ ობს ქვეყ ნის 
ეკო ნო მი კურ სფე რო ში, მათ შო რის მე ჩა ი ე ო ბის დარ გში მე ურ ნე ობ რი ო ბი სათ-
ვის სა ჭი რო პი რო ბე ბის შექ მნას, ძლი ე რი კო ო პე რა ცი უ ლი გა ერ თი ა ნე ბე ბის ჩა-
მო ყა ლი ბე ბას, მო სახ ლე ო ბის აქ ტი ვო ბის გაძ ლი ე რე ბას, სა მე ურ ნეო საქ მი ა ნო-
ბა ში მათ მა სობრივ ჩარ თუ ლო ბას, აღ წარ მო ე ბის მას შტა ბე ბის გა დი დე ბას და 
კონ კუ რენ ტუ ლი გა რე მოს ფორ მი რე ბას, რაც, სა ბო ლოო ან გა რი შით, შექ მნის 
მყარ გა რან ტი ებს სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის თვის. სა კითხი ეხე ბა 
აგ რა რულ სექ ტორ ში მრა ვალ მხრი ვი და კომ პლექ სუ რი ხა სი ა თის მქო ნე ახა-
ლი სა ინ ვეს ტი ციო პო ლი ტი კის გა ტა რე ბას, რაც უზ რუნ ველ ყოფს მი სი ყვე ლა 
ფუნ ქცი ის ბა ლანსს და იძ ლე ვა სა წარ მო თა ფუნ ქცი ო ნი რე ბის ოპ ტი მა ლურ თან 
მი ახ ლო ე ბის ყვე ლა ზე კარგ სა შუ ა ლე ბას. 

და სას რულ, არა საკ მა რი სი გაც ნო ბი ე რე ბა იმი სა, რომ აგ რა რულ სექ-
ტორ ში კო ო პე რა ცი ი სა და ახ ლე ბუ რად გა აზ რე ბუ ლი აგ რო სამ რეწ ვე ლო ინ ტეგ-
რა ცი ის ინ ტენ სი უ რი გან ვი თა რე ბის ხელ შეწყ ო ბა სა ხელ მწი ფო რე ფორ მე ბი სა და 
გარ დაქ მნე ბის ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი მი მარ თუ ლე ბაა და თა ვის შე კა ვე ბა ამ 
კუთხ ით ადეკ ვა ტუ რი ღო ნის ძი ე ბე ბის გა ტა რე ბი სა და წარ მა ტე ბუ ლი ეკო ნო მი კის 
ქვეყ ნე ბის მდი და რი გა მოც დი ლე ბის გა ზი ა რე ბი სა გან, ქმნის სე რი ო ზულ პრობ-
ლე მებს, რაც ნე გა ტი უ რად აი სა ხე ბა მთავ რო ბის მი ერ გა ტა რე ბუ ლი მას შტა ბუ რი 
ღო ნის ძი ე ბე ბის ეფექ ტი ა ნო ბა სა და და გეგ მილ სის ტე მურ -სი ნერ გი ულ ეფექ ტზე. 
ასე თი მიდ გო მა ყოვ ლად გა უ მარ თლე ბე ლია რო გორც დარ გის ეფექ ტი ა ნი ორ-
გა ნი ზა ცი უ ლი მოწყ ო ბის, ასე ვე, სა ხელ მწი ფო რე სურ სე ბის რა ცი ო ნა ლუ რი გან-
კარ გვის თვალ საზ რი სით.

About the Necessity for Amendments in the Tea Plantations Rehabilitation 
State Program

Paata Koghuashvili
The real member of Georgian Academy of 

Agricultural Sciences

The article deals with the problems in the fi eld of tea-growing; it is analyzed and 
showed state tea-growing program, its shortcomings and proposes appropriate suggestions. 
The paper emphasizes that tea-growing is one of the leading sectors of the economy where 
in the 80-ies of the last century there were employed 180 thousand households. In recent 
decades, the tea plantation area has decreased dramatically and the industry faced a danger 
of total destruction.
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The author emphasizes that the program expectations are not implemented, due to 
the norms established in the program of agricultural cooperatives. It has been developed 
an opinion that the agricultural sector cooperation and promotion of intensive development 
of agricultural integration is the important direction of the state reform and in this case, 
refraining from taking adequate measures and sharing rich experience of the countries having 
successful economies will cause serious problems.

Keywords: tea, the state program, rehabilitation, co-operative, integration, reform
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ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თსუ-ის დოქტორანტი

სტა ტი ა ში გან ხი ლუ ლია მცი რე ბიზ ნე სის რო ლი და მნიშ ვნე ლო ბა 
ქვეყ ნის ეკო ნო მი კის აღ მავ ლო ბა ში, ხაზ გას მუ ლი ა, რომ ყვე ლა ქვე ყა ნამ 
მო სახ ლე ო ბის მა სობ რი ვი და საქ მე ბა და სი ღა რი ბის დაძ ლე ვა, მნიშ ვნე-
ლო ვან წი ლად, მცი რე ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბით შეძ ლო.

სტა ტი ა ში გა ა ნა ლი ზე ბუ ლია 2009-2014 წლებ ში სა ქარ თვე ლო ში 
მცი რე ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბის მდგო მა რე ო ბა, რის, შე დე გა დაც აღ მოჩ-
ნდა, რომ მთლი ან ში და პრო დუქ ტში, სა ქო ნელ ბრუნ ვა სა და და საქ მე ბა ში 
მცი რე ბიზ ნე სის ხვედ რი თი წი ლი გა ცი ლე ბით მცი რე ა, ვიდ რე საზღ ვარ გა-
რე თის მა ღალ გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ ში.

აღ ნიშ ნუ ლია ისიც, რომ 2014-2015 წლებ ში სა ქარ თვე ლოს მთავ-
რო ბამ უკ ვე გა დად გა გარ კვე უ ლი ნა ბი ჯე ბი მცი რე და სა შუ ა ლო მე წარ მე-
ო ბის გან ვი თა რე ბი სათ ვის და სახ სრე ბიც გა მო ყო მის და სა ფი ნან სებ ლად, 
მაგ რამ ეს არ არის საკ მა რი სი. სტა ტი ა ში ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლია ადეკ ვა ტუ რი 
რე კო მენ და ცი ე ბი.

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: მცი რე ბიზ ნე სი, მცი რე მე წარ მე, პრი ო რი ტე ტი, სი ღა-
რი ბის დაძ ლე ვა, ბიზ ნეს გა რე მო.

მცი რე ბიზ ნე სის ად გი ლი მე წარ მე ო ბა ში

ბიზ ნე სის სა ხე ო ბა თა შო რის გან სა კუთ რე ბუ ლად გა მორ ჩე უ ლი ად გი ლი 
უჭი რავს მცი რე ბიზ ნესს, იგი მცი რე სა წარ მო თა ერ თობ ლი ო ბა ა.

მცი რე ბიზ ნე სი მრა ვალ გან ზო მი ლე ბი ა ნი ცნე ბა ა. ის, რო გორც წე სი, შეზღ-
უ დუ ლი მას შტა ბით ხორ ცი ელ დე ბა და, უპი რა ტე სად, ინ დი ვიდ თა ან მე წარ მე თა 
მცი რე ჯგუ ფე ბის სა მე წარ მეო საქ მი ა ნო ბას ემ ყა რე ბა.

ekonomika da biznesi, 2016, 2,  gv. 90-98

ECONOMICS  AND  BUSINESS, 2016, 2,  pp. 90-98
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მცი რე ზო მის მი უ ხე და ვად, მცი რე ბიზ ნესს დი დი, მე ტად მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
სო ცი ა ლუ რი დატ ვირ თვა აქვს. ჰარ ვარ დის (აშშ) უნი ვერ სი ტე ტის მცი რე მე წარ-
მე ო ბის გან ვი თა რე ბის ცენ ტრის დი რექ ტო რის უ. უა ი ტის აზ რით, მცი რე ბიზ ნე-
სის მი ზან -და ნიშ ნუ ლე ბა სა ზო გა დო ებ რი ვი სარ გებ ლი ა ნო ბით გა მო ი ხა ტე ბა, რაც 
მო სახ ლე ო ბის თვის სა ქონ ლის წარ მო ე ბა- მი წო დე ბა ში, ადა მი ა ნე ბის სა მუ შა ო-
თი უზ რუნ ველ ყო ფა სა და წმინ და მო გე ბის მი ღე ბა ში აი სა ხე ბა [1, გვ. 20-21]. 
ქარ თვე ლი მკვლე ვა რი ო. შურ ღაია ამ ჩა მო ნათ ვალს ამა ტებს სა ზო გა დო ე ბის 
სო ცი ა ლუ რი წო ნას წო რო ბი სა და სტა ბი ლუ რი გან ვი თა რე ბის ხელ შეწყ ო ბას, მე-
ურ ნე ო ბის დარ გე ბის და სექ ტო რე ბის ურ თი ერ თდა ბა ლან სე ბულ გან ვი თა რე ბას, 
მსხვილ ბიზ ნეს თან თა ნამ შრომ ლო ბით რე სურ სე ბის მაქ სი მა ლუ რად ეფექ ტი ა-
ნად გა მო ყე ნე ბას, მსხვილ და სა შუ ა ლო ბიზ ნე სის თვის სა წარ მო ებ ლად არა მომ-
გე ბი ან, მაგ რამ სა ზო გა დო ე ბის თვის აუ ცი ლე ბე ლი პრო დუქ ცი ით ბაზ რის გა ჯე რე-
ბას, კონ კუ რენ ტუ ლი ბიზ ნეს გა რე მოს ჰარ მო ნი ზა ცი ას და სხვა [2, გვ. 84].

ამ ჩა მო ნათ ვალს თუ და ვუ მა ტებთ ბევ რი სხვა მეც ნი ე რის შე ხე დუ ლე ბა საც, 
რომ მცი რე ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბით მცირ დე ბა მო სახ ლე ო ბის მიგ რა ცია საზღ-
ვარ გა რეთ, უმ ჯო ბეს დე ბა ქვეყ ნის დე მოგ რა ფი უ ლი მდგო მა რე ო ბა, ჩა მო ყა ლიბ-
დე ბა მო სახ ლე ო ბის სა შუ ა ლო ფე ნა და გა იზ რდე ბა მო სახ ლე ო ბის შე მო სა ვა ლი 
და ა. შ. და ა. შ., მა შინ აშ კა რა ა, რომ სა ქარ თვე ლოს აქვს სი ღა რი ბის დაძ ლე ვის 
შე საძ ლებ ლო ბა, რო მელ საც ჯერ -ჯე რო ბით ვერ იყე ნებს. 

ბიზ ნე სის კე თე ბის დაწყ ე ბის სი მარ ტი ვით მსოფ ლიო ბან კის ან გა რიშ ში 
– „ბიზ ნე სის კე თე ბა-2014”, სა ქარ თვე ლომ 189 ქვე ყა ნას შო რის მე-8 პო ზი ცია
და ი კა ვა [3]. ეს კარ გი ა, მაგ რამ მარ ტივ დაწყ ე ბას, რომ უმე ტეს შემ თხვე ვა ში, 
გაგ რძე ლე ბა აღა რა აქვს, ესეც ხომ სი ნამ დვი ლე ა. ხუ თი წე ლია სა ქარ თვე ლოს 
სტა ტის ტი კის ეროვ ნუ ლი სამ სა ხუ რი არ აქ ვეყ ნებს მოქ მედ სა წარ მო თა რიცხვს, 
ქვეყ ნდე ბა მხო ლოდ და რე გის ტრი რე ბულ თა რიცხ ვი. ამ ინ ფორ მა ცი ით რე გის-
ტრა ცია მარ თლაც იზ რდე ბა, მაგ რამ მთა ვა რია მა თი ამუ შა ვე ბა, რაც სამ წუ ხა-
როდ, და რე გის ტრი რე ბუ ლი სა წარ მო თა მხო ლოდ 1-2%-ის ფარ გლებ ში ა. ბევ-
რი ფირ მა, სხვა დას ხვა მი ზე ზის გა მო, არ სე ბო ბის პირ ველ სა ვე წელს გა დის ბაზ-
რი დან. ბიზ ნე სის წი ნა შე არ სე ბულ სირ თუ ლე ებს შო რის სა ხელ დე ბა ფი ნან სებ ზე 
წვდო მის სირ თუ ლე, კვა ლი ფი ცი უ რი კად რე ბის ნაკ ლე ბო ბა, მუდ მი ვად ცვა ლე-
ბა დი სა გა და სა ხა დო რე გუ ლა ცი ე ბი. მარ თა ლი ა, სა ქარ თვე ლო ში გა და სა ხა დის 
გა ნაკ ვე თე ბი ძა ლი ან მა ღა ლი არ არის, მაგ რამ მე წარ მე ებს მა ინც დი დი და ნა-
ხარ ჯე ბი აქვთ. ჩვენ მე ზო ბელ ქვეყ ნებ ში – აზერ ბა ი ჯან სა და სომ ხეთ ში ელექ-
ტრო ე ნერ გი ის, ბუ ნებ რი ვი აი რის და წყლის ტა რი ფე ბი გა ცი ლე ბით და ბა ლი ა, 
ვიდ რე ჩვენ თან [4, გვ. 271].

წი ნა წლებ თან შე და რე ბით, მცი რე ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბის ხელ შე საწყ ო-
ბად, მსოფ ლიო ბან კის რჩე ვით, სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბამ 2014-2015 წლებ-
ში გარ კვე უ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი გა ა ტა რა. მა გა ლი თად, ამუ შავ და სა ხელ მწი ფო 
პროგ რა მა – “ა წარ მოე სა ქარ თვე ლო ში” და და იწყო შე მო სუ ლი და გა მარ ჯვე-
ბუ ლი პრო ექ ტე ბის შე ღა ვა თი ა ნი თა ნა და ფი ნან სე ბა – 10%-ით 24 თვის გან მავ-
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ლო ბა ში, გი რა ოს თა ნა და ფი ნან სე ბა – 50%-ის მო ცუ ლო ბით 54 თვის გან მავ-
ლო ბა ში, ლი ზინ გის სა გან ზე და რიცხ უ ლი პრო ცენ ტის თა ნა და ფი ნან სე ბა – 24 
თვის გან მავ ლო ბა ში, შე იქ მნა მე წარ მე ო ბის გან ვი თა რე ბის სა ა გენ ტო, რო მე ლიც 
მცი რე და მიკ რო მე წარ მე ებს უწევს სა კონ სულ ტა ციო მომ სა ხუ რე ბას და სხვა [5].

ეს ყვე ლა ფე რი ნიშ ნავს, რომ სა ქარ თვე ლო ში მცი რე ბიზ ნე სის გან ვი თა-
რე ბის “ყი ნუ ლი” და იძ რა, რაც იძ ლე ვა იმის იმედს, რომ ქვეყ ნის მთავ რო ბა კი-
დევ უფ რო გა აძ ლი ე რებს მცი რე ბიზ ნე სის მხარ და ჭე რას.

მცი რე ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბის თა ნა მედ რო ვე მდგო მა რე ო ბა 
სა ქარ თვე ლო ში

რო გორც აღ ვნიშ ნეთ, სა ქარ თვე ლოს სტა ტის ტი კის ეროვ ნუ ლი სამ სა ხუ-
რი არა მარ ტო მოქ მედ სა წარ მო თა რა ო დე ნო ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ას არ 
აქ ვეყ ნებს, არა მედ არ აქ ვეყ ნებს რე გის ტრი რე ბულ სა წარ მო თა სა ერ თო რა ო-
დე ნო ბა ში მცი რე, სა შუ ა ლო და მსხვილ სა წარ მო თა რიცხ ვსაც. ქვეყ ნდე ბა მხო-
ლოდ მა თი რა ო დე ნო ბა ორ გა ნი ზა ცი ულ -სა მარ თლებ რი ვი ფორ მე ბის მი ხედ-
ვით, მათ შო რის, ინ დი ვი დუ ა ლურ სა წარ მო თა რიცხ ვი. არ ვიქ ნე ბით სწო რი თუ 
ჩავ თვლით, რომ მცი რე (მ. შ. მიკ რო) სა წარ მო მხო ლოდ ინ დი ვი დუ ა ლუ რი სა-
წარ მო ა. მცი რე ში შე იძ ლე ბა მოხ ვდეს სხვა ტი პის სა წარ მოც, მა გა ლი თად, კო ო-
პე რა ტი ვი, მაგ რამ ეს “შე იძ ლე ბა” შე საძ ლებ ლო ბაა და მე ტი არა ფე რი.

სხვა გა მო სავ ლის უქონ ლო ბის გა მო, მცი რე სა წარ მო ებ ში ჩავ თვა ლეთ 
მხო ლოდ სტა ტის ტი კის სამ სა ხუ რის ინ ფორ მა ცია ინ დი ვი დუ ა ლურ სა წარ მო თა 
რა ო დე ნო ბის შე სა ხებ და მთე ლი გა მოკ ვლე ვა მას ზე და ვა ფუძ ნეთ.1 ასე თი ვა-
რა უ დით, 2014 წელს სა ქარ თვე ლო ში რე გის ტრი რე ბუ ლი ყო ფი ლა 393353 მცი-
რე სა წარ მო, ანუ მთელ რე გის ტრი რე ბულ სა წარ მო თა სა ერ თო რა ო დე ნო ბის 
71% (იხ. ცხრი ლი). 2009 წელ თან შე და რე ბით, რე გის ტრი რე ბულ მცი რე სა წარ-
მო თა რა ო დე ნო ბა სა ქარ თვე ლო ში, 195984 ერ თე უ ლით, ანუ 99.4%-ით არის 
გაზ რდი ლი. თუმ ცა, მა თი ხვედ რი თი წო ნა სა წარ მო თა მთლი ან რა ო დე ნო ბა ში 
შემ ცი რე ბუ ლია _ ნაც ვლად 2009 წლის 72.2%-ი სა, 2014 წელს კი და ი კა ვეს 
71%-მდე. ეს მა შინ, რო ცა დროს საზღ ვარ გა რე თის მა ღალ გან ვი თა რე ბულ ქვეყ-
ნებ ში მცი რე სა წარ მო თა წი ლი სა წარ მო თა მთლი ან რა ო დე ნო ბა ში 90%-ზე მე-
ტია [6, გვ. 87]. მცი რე (და სა შუ ა ლო) სა წარ მო თა სწო რედ ასე თი მა სა აძ ლევს 
აშშ-ს სა შუ ა ლე ბას, რომ ბო ლო რამ დე ნი მე წლის გან მავ ლო ბა ში მი სი მთლი ა ნი 
ში გა პრო დუქ ტის 50-70%-ს ეს სა წარ მო ე ბი ქმნი ან [7, გვ. 236].

არა და მაკ მა ყო ფი ლე ბე ლია მცი რე სა წარ მო ებ ში პრო დუქ ცი ის ბრუნ ვის 
მაჩ ვე ნე ბე ლიც. 2014 წელს სა ქარ თვე ლოს მცი რე სა წარ მო ებ ში შე იქ მნა 2677.8 
მლნ ლა რის პრო დუქ ცია და მომ სა ხუ რე ბა. ეს იყო სა მე წარ მეო სექ ტორ ში გა-
მოშ ვე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის და გა წე უ ლი მომ სა ხუ რე ბის მხო ლოდ 10.3%. თით-

1 გაანგარიშებულია ჩვენ მიერ საქართველოს 2010-2015 წლების სტატისტიკური 
პუბლიკაციების - “მეწარმეობა საქართველოში” მონაცემების საფუძველზე.
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ქმის ამ დე ნი ვე (9.5%) აწარ მო ეს სა შუ ა ლო სი დი დის სა წარ მო ებ მა. ასე რომ, 
სა ქარ თვე ლო ში 2014 წელს მცი რე და სა შუ ა ლო სა წარ მო ე ბის მო ნა წი ლე ო ბა 
მშპ-ის შექ მნა ში მხო ლოდ 19.8%-ს შე ად გენ და (იხ. ცხრი ლი). ეს მა შინ, რო ცა 
იგი ვე მაჩ ვე ნე ბე ლი “ევ რო პი სა და ცენ ტრა ლუ რი აზი ის რე გი ონ ში 60%-ი ა, ხო-
ლო მე ზო ბელ სომ ხეთ ში 42%” [8, გვ. 231].

მი სა ნიშ ნე ბე ლია ისიც, რომ სა ქარ თვე ლოს მცი რე სა წარ მო ებ ში პრო-
დუქ ცი ის გა მოშ ვე ბის და მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვის მო ცუ ლო ბა 2009-2014 წლებ ში 
3-ჯერ და მე ტად არის გაზ რდი ლი. ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი და მა ი მე დე ბე ლია და თუ ასე 
გაგ რძელ და მო მა ვალ 5 წე ლი წად შიც, ევ რო პის ქვეყ ნებს არა, მაგ რამ მე ზო ბელ 
ქვეყ ნე ბის დო ნეს მა ინც მი ვუ ახ ლოვ დე ბით.

პრო დუქ ცი ის და მომ სა ხუ რე ბის რე ა ლი ზა ცი ა ში 2014 წელს მცი რე ბიზ ნეს-
მა 9.3% და ი კა ვა, ხო ლო და საქ მე ბა ში 28.5%. ორი ვე მაჩ ვე ნე ბე ლი 2009 წელთნ 
(9.3 და 22.2% შე სა ბა მი სად) შე და რე ბით გა უმ ჯო ბე სე ბუ ლი ა, მაგ რამ, ეს ყვე-
ლა ფე რი ამ სფე როს გან ვი თა რე ბა ში რა დი კა ლურ გარ ღვე ვას არ ნიშ ნავს. სა-
ქარ თვე ლოს კი სწო რედ რა დი კა ლუ რი გარ ღვე ვა სჭირ დე ბა. ევ რო პა ში მცი რე 
ბიზ ნესს ჯერ კი დევ 2004 წელს რე ა ლი ზა ცი ის მო ცუ ლო ბა ში 42.3% ეკა ვა, და-
საქ მე ბა ში კი 52% [9, გვ. 40]. ჩვენ მათ დღე საც კი ჩა მოვ რჩე ბით შე სა ბა მი სად 33 
და 25.5 პრო ცენ ტუ ლი პუნ ქტით. რო გორც მო სახ ლე ო ბის, ასე ვე, სა ქარ თვე ლოს 
მთავ რო ბის ძა ლის ხმე ვით უნ და გავ ზარ დოთ არა მხო ლოდ რე გის ტრი რე ბულ, 
არა მედ მო მუ შა ვე მცი რე სა წარ მო თა რიცხ ვი, შე ვუქ მნათ მათ ეფექ ტი ან, სტა ბი-
ლურ და გრძელ ვა დი ან პერ სპექ ტი ვა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი პი რო ბე ბი. ეს არის 
ქვეყ ნის სი ღა რი ბი დან გა მოს ვლის ერ თა დერ თი გზა.

პრი ო რი ტე ტე ბი მცი რე ბიზ ნეს ში და მო საზ რე ბე ბი მა თი 
გან ვი თა რე ბის შე სა ხებ

მცი რე ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბის მა ხა სი ა თებ ლე ბი სხვა დას ხვა ქვე ყა ნა ში 
არა ერ თგვა რო ვა ნი ა, მაგ რამ გან ვი თა რე ბის საწყ ი სე ბი თით ქმის ყვე ლა ქვე ყა-
ნა ში, ერ თნა ი რი ა. მცი რე ბიზ ნე სი ვი თარ დე ბო და კრი ზი სულ პე რი ოდ ში და აღ-
მავ ლო ბა საც სწო რედ მა შინ გა ნიც დი და. ორი ვე შემ თხვე ვა ში მას ყო ველ თვის 
სა ხელ მწი ფო არე გუ ლი რებ და – მცირ დე ბო და გა და სა ხა დის გა ნაკ ვე თე ბი, ბან-
კე ბი დან გა ი ცე მო და და ბალ პრო ცენ ტი ა ნი, ან და სა ერ თოდ სეს ხე ბი, მცი რე სა-
წარ მო ებს ამოქ მე დე ბის პირ ველ წლებ ში ეძ ლე ო დათ “სა გა და სა ხა დო არ და-
დე გე ბი” და ა. შ. სა ხელ მწი ფოს მხრი დან ასე თი მხარ და ჭე რით მცი რე ბიზ ნე სი 
კარ გად გან ვი თარ და გერ მა ნი ა ში, ია პო ნი ა ში, აშ შ-ში და სხვა ქვეყ ნებ ში. გერ მა-
ნი ა ში მთავ რო ბის მხრი დან სწო რად გათ ვლილ მა პო ლი ტი კამ ომის შემ დგომ 
პე რი ოდ ში სულ რამ დე ნი მე წლის მან ძილ ზე მკვეთ რად შე ამ ცი რა უმუ შევ რო ბა 
[10, გვ. 593]. ეს, მხატ ვრუ ლად რომ ვთქვათ, “გა კა ფუ ლი” გზა კარ გად გა მო ი ყე-
ნეს “ა ზი ის ვეფ ხვე ბად” წო დე ბულ მა ქვეყ ნებ მა – სინ გა პურ მა, სამ ხრეთ კო რე ამ, 
ჰონ კონ გმა და სხვებ მა, ხო ლო შემ დეგ, სულ რა ღაც 25 წლის წინ ჩვენ ნა ი რად 
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სო ცი ა ლის ტუ რი ბა ნა კი დან გა მო სულ მა აღ მო სავ ლეთ ევ რო პის ქვეყ ნებ მა – უნ-
გრეთ მა, ჩე ხეთ მა, პო ლო ნეთ მა და სხვებ მა.

ის მე ბა კითხ ვა: რა ში ნა გა ნი მუხ ტი აქვს მცი რე ბიზ ნესს ისე თი, რო მე ლიც 
ასე უხ ვად კვე ბავს ქვეყ ნე ბის აღ მას ვლას და მო ი ძებ ნე ბა კი ეს მუხ ტი სა ქარ თვე-
ლო ში? ეს მუხ ტი არის მცი რე ბიზ ნე სის მეშ ვე ო ბით ადა მი ან თა მე წარ მე ობ რი ვი 
ნი ჭის და უნა რის გა მოვ ლე ნა. სწო რედ ეს უკა ნას კნე ლი – შე მოქ მე დე ბი თი ძი ე ბა, 
ახა ლი იდე ე ბი, ლო გი კუ რი აზ როვ ნე ბა, ინი ცი ა ტი ვა და ა. შ., რაც მთლი ა ნო ბა-
ში მე წარ მე ობ რივ უნარს შე ად გენს, არის ის ფე ნო მე ნი, რომ ლის ამოქ მე დე ბის 
გა რე შე ქვეყ ნის ეკო ნო მი კუ რი ზრდა შე უძ ლე ბე ლი ა. სა ყო ველ თაო აღი ა რე ბით, 
ქარ თვე ლი ერი მძლავ რი, შე მოქ მე დე ბი თი უნა რით და ჯილ დო ე ბუ ლი ერი ა. 
ქარ თველს ახა სი ა თებს ნი ჭი ე რე ბა, შე მარ თე ბა, ინი ცი ა ტი ვა, პირ ვე ლო ბის კენ 
ლტოლ ვა, ანუ ყვე ლა ფე რი ის, რაც მე წარ მეს სჭირ დე ბა. ამი ტო მაც მტკი ცედ 
გვჯე რა, რომ თუ ქარ თულ ბიზ ნესს მი ე ცე მა გან ვი თა რე ბის შე სა ბა მი სი პი რო ბე ბი, 
იგი კო ლო სა ლურ შე დე გებს მო უ ტანს სა ქარ თვე ლოს.

რო გორც უკ ვე აღ ვნიშ ნეთ, დაგ ვი ა ნე ბით, მაგ რამ მცი რე ბიზ ნე სის თვის პი-
რო ბე ბის შექ მნა, სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბამ 2014 წელს და იწყ ო. შე იქ მნა მე-
წარ მე ო ბის გან ვი თა რე ბის სა ა გენ ტო და და იწყო პროგ რა მის – “ა წარ მოე სა ქარ-
თვე ლო ში”, და ფი ნან სე ბა. ძა ლა შია და მუ შა ობს “ი ა ფი კრე დი ტის” პროგ რა მაც. 
მაგ რამ ყვე ლა ამ სი ახ ლეს სრულ ყო ფა და დახ ვე წა სჭირ დე ბა. ბიზ ნეს მე ნებს მათ 
მი მართ ბევ რი შე ნიშ ვნა აქვთ – ძვი რი უჯ დე ბათ კონ კურ სში წარ სად გე ნი ბიზ ნეს -
გეგ მის შედ გე ნა, ბან კი, მარ თლაც ია ფი (ბიზ ნეს მე ნი იხ დის მხო ლოდ 2%-ს, და-
ნარ ჩენს სა ხელ მწი ფო) კრე დი ტის გა სა ცე მად, გა რან ტად ითხ ოვს სეს ხთან შე და-
რე ბით 3-4-ჯერ მე ტი ღი რე ბუ ლე ბის ქო ნე ბას, რომ ლის 50%-ის თა ნა და ფი ნან-
სე ბას სა ხელ მწი ფო ახ დენს, მაგ რამ დამ წყებ მცი რე მე წარ მე ებს ის დარ ჩე ნი ლი 
50%-იც არა აქვთ და მრა ვა ლი სხვა.

მი სა სალ მე ბე ლია სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის პო ლი ტი კა, რო მე ლიც გაჟ-
ღე რე ბუ ლია სა ქარ თვე ლოს კა ნონ ში “მა ღალ მთი ა ნი რე გი ო ნე ბის გან ვი თა რე ბის 
შე სა ხებ” (16/VII – 2015 წე ლი, #4036-რს), მო სახ ლე ო ბის სო ფელ ში დაბ რუ ნე ბის 
ხელ შე საწყ ო ბად საზღ ვრის პი რა რა ი ო ნებ ში სოფ ლე ბის აღ დგე ნა- გა შე ნე ბის შე-
სა ხებ. თუმ ცა, ამ შემ თხვე ვა შიც, ბიზ ნეს მე ნებ საც და მო სახ ლე ო ბა საც გარ კვე უ ლი 
კითხ ვის ნიშ ნე ბი უჩ ნდე ბათ. მა გა ლი თად, იმის გან ცხა დე ბა, რომ საზღ ვრის პი რა 
სოფ ლებ ში პენ სი ო ნე რე ბი და ვა სახ ლოთ და მათ ამის თვის სა ხელ მწი ფო პენ სი ა-
ზე 20% და ვუ მა ტოთ, რა თქმა უნ და, არაფ რის მომ ცე მი ა. იქ ახა ლაგ ზრდე ბი უნ-
და და ვა სახ ლოთ, ამას თან “...კარ გი იქ ნე ბო და აგ ვე შე ნე ბი ნა მათ თვის სახ ლე ბი, 
მიგ ვე ცა ში ნა მე ურ ნე ო ბის თვის სა ჭი რო პი რო ბე ბი, პი რუტყ ვი, ფრინ ვე ლი და ა. შ. 
ამა ვე სოფ ლებ ში შეგ ვექ მნა მცი რე გა და მა მუ შა ვე ბე ლი სა წარ მო ე ბი გარ კვე უ ლი 
შე ღა ვა თე ბით გა და სა ხა დებ თან მი მარ თე ბა ში” [11, გვ. 32].

სა ქარ თვე ლოს საზღ ვრე ბი, იშ ვი ა თი გა მო ნაკ ლი სის გარ და, მთებ ზე გა-
დის. იქ სოფ ლე ბის გა შე ნე ბა ან დაც ლილ სოფ ლებ ში მო სახ ლე ო ბის დაბ რუ ნე ბა 
ცა რი ე ლი ენ თუ ზი აზ მით და პატ რი ო ტიზ მით და თუნ დაც, ოჯა ხის თვის ახ ლად და-
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ბა დე ბულ პირ ველ და მე ო რე ბავ შვზე ერ თი წლის გან მავ ლო ბა ში ყო ველ თვე 
ას -ა სი ლა რის, ხო ლო მე სა მე და ყო ველ შემ დეგ ბავ შვზე ორას -ო რა სი ლა რის 
გა ცე მით, ვე ღარ მოხ დე ბა. არც ის სტი მუ ლე ბია ქმე დი თი, რომ ლებ საც ამ კა ნო-
ნით სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბა სთა ვა ზობს ექი მებს, ექ თნებს და მას წავ ლებ ლებს 
(ე ქი მებს – ორ მა გი პენ სი ა, მას წავ ლებ ლებს – 35%-ი ა ნი წა ნა მა ტი და ა. შ.). ამ 
საქ მის და საგ ვირ გვი ნებ ლად დი დი სტი მუ ლე ბია სა ჭი რო. ერ თჯე რა დი, თუნ დაც 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი (2000-3000 ლა რი) დახ მა რე ბაც არ იქ ნე ბა ეფექ ტის მომ ცე მი. 
ჩვე ნი აზ რით, სა ჭი რო ა, ამ სოფ ლე ბის გა შე ნე ბამ დე ვი ფიქ როთ იმა ზე, თუ რა 
რე სურ სი არ სე ბობს, რომ იქ ჩა სუ ლი მო სახ ლე ო ბა და ვა საქ მოთ. სა ქარ თვე ლო-
ში სა ნედ ლე უ ლო რე სურ სე ბი ძი რი თა დად ად გი ლობ რი ვი მნიშ ვნე ლო ბი სა ა, ანუ 
იმ დე ნი, რამ დე ნიც მცი რე (ან სა უ კე თე სო შემ თხვე ვა ში სა შუ ა ლო) სიმ ძლავ რის 
სა წარ მო თა მოწყ ო ბის თვის არის საკ მა რი სი [12, გვ. 44]. აი, ამ სა კითხ ზე უნ და 
იზ რუ ნოს მთავ რო ბამ და ან თვი თონ მო აწყ ოს ასე თი სა წარ მო ე ბი და იქ ჩა სუ-
ლი მო სახ ლე ო ბა და ა საქ მოს, ან და მათ აა მუ შა ვე ბი ნოს ისი ნი მცი რე მე წარ მე თა 
სტა ტუ სით. მე ტიც, ეს უნ და გა კეთ დეს არა მხო ლოდ საზღ ვრის პი რა რა ი ო ნებ ში, 
არა მედ სა ქარ თვე ლოს ყვე ლა რა ი ონ სა და სო ფელ ში და ად გი ლობ რივ მო სახ-
ლე ო ბას მი ე ცეს და საქ მე ბის შე საძ ლებ ლო ბა. ეს და მხო ლოდ ეს გა და არ ჩენს 
სა ქარ თვე ლოს სოფ ლებს მო სახ ლე ო ბის გან დაც ლის გან და გა მო იყ ვანს მათ 
უკი დუ რე სი გა ჭირ ვე ბი დან.

მცი რე სა წარ მო თა გაშ ლა- გან ვი თა რე ბა ში აქ ტი უ რი მო ნა წი ლე ო ბა უნ და 
მი ი ღონ ად გი ლობ რი ვი მარ თვის ორ გა ნო ებ მა. ისი ნი აღ წე რენ რა რა ი ონ ში ასა-
მოქ მე დებ ლად არ სე ბულ რე სურ სებს, მათ იქი დან უნ და გა მოჰ ყონ პრი ო რი ტე-
ტე ბი, შეს თა ვა ზონ მა თი ამუ შა ვე ბა ად გი ლობ რივ მცხოვ რებ ლებს სა თა ნა დო მა-
ტე რი ა ლურ -ტექ ნი კუ რი, ფი ნან სუ რი და სა კონ სულ ტა ციო თა ნად გო მით და თან 
და უ დონ ხელ შეკ რუ ლე ბა პრო დუქ ცი ას (თუ მომ სა ხუ რე ბის) სა ხელ მწი ფო შეს-
ყიდ ვა ზე. სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვა მათ თვის იქ ნე ბა საქ მი ა ნო ბის სტა ბი ლუ რო ბის 
გა რან ტი, რაც ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნია ბიზ ნეს ში.

ყვე ლა იმ ღო ნის ძი ე ბას თან ერ თად, რაც სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბამ მცი-
რე და სა შუ ა ლო ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბი სათ ვის გა ნა ხორ ცი ე ლა 2015 წელს, 
აუ ცი ლე ბე ლი ა, ყვე ლა ახ ლად გახ სნილ მცი რე სა წარ მო გა ა თა ვი სუფ ლოს ყვე-
ლა ნა ი რი გა და სა ხა დის გან, ანუ მის ცეს მათ 2-3-წლი ა ნი “სა გა და სა ხა დო არ-
და დე გე ბი”, შემ დეგ კი და ბეგ როს სხვა სა წარ მო თა მსგავ სად. ეს ღო ნის ძი ე ბა, 
მარ თა ლი ა, საწყ ის წლებ ში შე ამ ცი რებს სა ხელ მწი ფო ბი უ ჯე ტის შე მო სავ ლებს, 
მაგ რამ ასეთ პი რო ბებ ში მცი რე სა წარ მო თა რა ო დე ნო ბა სწრა ფად გა იზ რდე ბა 
და ორ -სამ წლი ა ნი ვა დის გას ვლის შემ დეგ, გა და სა ხა დის გა დამ ხდელ თა რა ო-
დე ნო ბის, ანუ სა გა და სა ხა დო ბა ზის გაზ რდით, ბი უ ჯე ტიც ორ მა გად ამო ი ღებს ე. 
წ. და ნა კარგს.
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დასკვნა

გა მოკ ვლე ვამ სა შუ ა ლე ბა მოგ ვცა გაგ ვე კე თე ბი ნა შემ დე გი დას კვნე ბი:
 მცი რე ბიზ ნე სის წი ლი სა ქარ თვე ლო ში 2014 წელს შე ად გენს: რე გის-

ტრი რე ბულ სა წარ მო თა მთლი ან რა ო დე ნო ბა ში – 71%-ს, პრო დუქ-
ცი ის გა მოშ ვე ბა ში 10%-ს, სა ქო ნელ ბრუნ ვა ში – 9,3%-ს, და საქ მე ბა ში 
– 28,5%-ს. ამ მაჩ ვე ნებ ლე ბით სა ქარ თვე ლო მკვეთ რად ჩა მორ ჩე ბა 
მსოფ ლი ოს მრა ვალ ქვე ყა ნას; 

 სა ქარ თვე ლო ში მცი რე სა წარ მო თა რე გის ტრა ცია რა ო დე ნობ რი-
ვად იზ რდე ბა, ამოქ მე დე ბულ სა წარ მო თა რიცხ ვი კი კლე ბუ ლობს. 
ეს იმას ნიშ ნავს, რომ ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი ბიზ ნეს გა რე მო არ არის 
მათ თვის მას ტი მუ ლი რე ბე ლი;

 2014 წლის მო ნა ცე მე ბით სა ქარ თვე ლო ში მცი რე ბიზ ნე სის წი ლი მშპ-
ში მ ცი რე ა, ვიდ რე მე ზო ბელ ქვეყ ნებ ში (მა გა ლი თად, სომ ხეთ ში) და 
კი დევ უფ რო მცი რე, ვიდ რე ევ რო პა ში;

 2014-2015 წლებ ში სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის მი ერ მცი რე მე წარ მე-
ო ბის გან სა ვი თა რებ ლად ამუ შა ვე ბულ მა პროგ რა მებ მა შთამ ბეჭ და ვი 
შე დე გი ვერ გა მო ი ღო. მარ თა ლი ა, 2014 წელს, 2013 წელ თან შე და-
რე ბით, მცი რე მე წარ მე ო ბის ბრუნ ვაც გა ი ზარ და და პრო დუქ ცი ის გა-
მოშ ვე ბაც, მაგ რამ ზრდის ეს ტემ პი არ არის და მაკ მა ყო ფი ლე ბე ლი;

 მცი რე ბიზ ნე სის გან სა ვი თა რებ ლად სა ქარ თვე ლო ში აუ ცი ლე ბე ლია 
ყო ველ ახ ლადგახ სნილ მცი რე სა წარ მოს მი ე ცეს 2-3-წლი ა ნი `სა გა-
და სა ხა დო არ და დე გე ბი~, ასე ვე, პრო დუქ ცი ის სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ-
ვის კვო ტე ბი და სხვა.
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ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 
თსუ-ის პროფესორი

წი ნამ დე ბა რე სტა ტი ის თე მა ავ ტო რის კვლე ვის ობი ექ ტია უკა ნას-
კნე ლი 15 წლის გან მავ ლო ბა ში. სტა ტი ა ში გან ხი ლუ ლია კონ კუ რენ ტუ ლი 
უპი რა ტე სო ბის ფორ მი რე ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ას პექ ტე ბი თა ნა მედ რო ვე 
ეტაპ ზე, ასე ვე, კონ კუ რენ ტუ ლი უპი რა ტე სო ბის ფორ მი რე ბის მდგრა დი 
და ცვა ლე ბა დი ფაქ ტო რე ბი.

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბა; კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის 
მდგრა დი და ცვა ლე ბა დი ფაქ ტო რე ბი; კონ კუ რენ ტუ ლი უპი რა ტე სო ბის 
მო დე ლე ბი; სი ტუ ა ცი უ რი კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბა.

კონ კუ რენ ტუ ლი უპი რა ტე სო ბის გან საზღ ვრა

გლო ბა ლურ მა ეკო ნო მი კამ მკვეთ რად გა ამ ძაფ რა კონ კუ რენ ტუ ლი ბრძო-
ლა, იმარ ჯვე ბს ის ფირ მა, რომ ელიც კონ კუ რენ ტულ უპი რა ტე სო ბა ზე დაყ რდნო-
ბით ახ დე ნს ეფექ ტი ა ნი სტრა ტე გი ე ბის ფორ მუ ლი რე ბა სა და გან ხორ ცი ე ლე ბას. 
ცხა დი ა, სტრა ტე გია არ სე ბობს იმ დე ნად, რამ დე ნა დაც არ სე ბობს კონ კუ რენ ტუ-
ლი უპი რა ტე სო ბა. რო გორ გან ვმარ ტოთ კონ კუ რენ ტუ ლი უპი რა ტე სო ბა? კონ-
კუ რენ ტუ ლი უპი რა ტე სო ბის ცნე ბამ, ერ თი მხრივ, სრუ ლად უნ და ასა ხოს არ სე-
ბუ ლი მდგო მა რე ო ბა ბა ზარ ზე, მე ო რე მხრივ კი უნ და აჩ ვე ნოს გან ვი თა რე ბის 
შე საძ ლო სცე ნა რე ბი. ერ თ-ერთ ასეთ გან მარ ტე ბას მი ე კუთ ვნე ბა შუმ პე ტე რის 
ცნო ბი ლი გან მარ ტე ბა: კომ პა ნი ის უნა რი გა ნა ხორ ცი ლე ოს სხვა დას ხვა კონ კუ-
რენ ტუ ლი ქმე დე ბა, რა თა მო ი პო ვოს და შე ი ნარ ჩუ ნოს უპი რა ტე სო ბა [1]. აქ ცენ-
ტი გა და ტა ნი ლია დი ნა მი კურ გა რე მო ზე, ვი ნა ი დან მხო ლოდ ასე თი გა რე მოა 
ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბის ერ თა დერ თი შე საძ ლო ფორ მა. გა რე მოს დი ნა მი კუ რო-
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ბა იწ ვევს ფაქ ტორ თა მდგრა დო ბის დარ ღვე ვას და ამ დე ნად აუ ცი ლე ბე ლია გა-
ვარ კვი ოთ კონ კუ რენ ტუ ლი უპი რა ტე სო ბის მდგრა დი და ცვა ლე ბა დი ფაქ ტო რე-
ბის თა ნა დო ბა.

ცხა დი ა, კონ კუ რენ ტუ ლი უპი რა ტე სო ბის მდგრა დო ბა ფუნ და მენ ტუ რი 
მნიშ ვნე ლო ბის მქო ნე ფაქ ტო რი ა. ამ დე ნად, გა სა გე ბია მკვლე ვა რე ბის მცდე ლო-
ბა მო ე ცათ კონ კუ რენ ტუ ლი უპი რა ტე სო ბის ად ვი ლად გა ზომ ვა დი გან მარ ტე ბის 
ფორ მუ ლი რე ბა. ამ მი მარ თუ ლე ბით რამ დე ნი მე სა ინ ტე რე სო მიგ ნე ბა არ სე ბობს. 
გან ვი ხი ლოთ კონ კუ რენ ტუ ლი უპი რა ტე სო ბის სა კა მა ოდ გავ რცე ლე ბუ ლი გან-
მარ ტე ბა – კომ პა ნი ის მდგო მა რე ო ბა, რო დე საც მას შე უძ ლია მი ი ღოს უფ რო 
მა ღა ლი ეკო ნო მი კუ რი რენ ტა, ვიდ რე დარ გში არ სე ბულ მა სა შუ ა ლო კონ კუ-
რენ ტმა. ასე თი პრაგ მა ტუ ლი გან მარ ტე ბე ბი მკვლე ვა რებს აძ ლევს სა შუ ა ლე ბას 
უფ რო დე ტა ლუ რად გა მო იკ ვლი ონ კონ კუ რენ ტუ ლი უპი რა ტე სო ბის სხვა დას ხვა 
ას პექ ტი, გა ნა ხორ ცი ე ლონ რა ო დე ნობ რი ვი შე ფა სე ბე ბი. ცხა დი ა, ძა ლი ან მნიშ-
ვნე ლო ვა ნია კონ კუ რენ ტუ ლი უპი რა ტე სო ბის სხვა დას ხვა ას პექ ტის (მდგრა დი, 
ცვა ლე ბა დი) გა მოკ ვე თა, ამ მხრივ ძა ლი ან სა ინ ტე რე სოა შემ დე გი მო საზ რე ბა: 
კონ კუ რენ ტუ ლი უპი რა ტე სო ბა შე იძ ლე ბა და ე ფუძ ნოს და იყოს მდგრა დი დრო ის 
გან მავ ლო ბა ში, თუ ხდე ბა ორ გა ნი ზა ცი ულ ინ ტე რეს თა დამ თხვე ვა კომ პა ნი ა ში. 
ორ გა ნი ზა ცი უ ლი ინ ტე რე სე ბის დამ თხვე ვა გუ ლის ხმობს ორ გა ნი ზა ცი ის წევ რე ბის 
მო ტი ვი რე ბას, რომ იქ ცე ოდ ნენ ისე რო გორც ამას მო ითხ ოვს ორ გა ნი ზა ცი ის ინ-
ტე რე სე ბი [2]. ჩვე ნი ამო ცა ნაა ავ ხსნათ რამ დე ნად რე ა ლის ტუ რია დღე ვან დელ 
გლო ბა ლურ გა რე მო ში კონ კუ რენ ტუ ლი უპი რა ტე სო ბის მდგრა დი ფაქ ტო რე ბის 
მოქ მე დე ბა, იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ ორ გა ნი ზა ცი უ ლი ინ ტე რე სე ბი კომ პა-
ნი ა ში ემ თხვე ვა. შე ვე ცა დოთ და ეს სა კითხი უფ რო დე ტა ლუ რად გან ვი ხი ლოთ.

ნე ბის მი ე რი მოვ ლე ნის და სა ბუ თე ბა შე საძ ლე ბე ლი ა, თუ არ სე ბობს რა-
ო დე ნობ რი ვი გა ზომ ვე ბით და დას ტუ რე ბუ ლი რე ზულ ტა ტე ბი. უამ რა ვი კვლე ვა 
მი ეძღ ვნა კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის მდგრა დი და ცვა ლე ბა დი ფაქ ტო რე ბის გა-
მოვ ლე ნი სა და მნიშ ვნე ლო ბის დად გე ნის სა კითხ ებს. სა ინ ტე რე სო ა, რომ ბევ-
რი კვლე ვა იყო ორი ენ ტი რე ბუ ლი ად ვი ლად გა ზომ ვა დი ფაქ ტო რე ბის გა მოვ-
ლე ნა ზე. სხვა დას ხვა დროს და სხვა დას ხვა მკვლე ვა რე ბის მი ერ ჩა ტა რე ბულ მა 
კვლე ვებ მა და ა დას ტუ რეს, რომ ფი ნან სუ რი დაბ რუ ნე ბა დო ბის მა ღა ლი ცვა ლე-
ბა დო ბის გა მო, სულ უფ რო მეტ მნიშ ვნე ლო ბას იძენს კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის 
დრო ე ბი თი ფაქ ტო რე ბი [3]. დრო ე ბი თი ფაქ ტო რე ბის გა მო ყე ნე ბა სტრა ტე გი-
ე ბის შე საქ მნე ლად სულ უფ რო ხში რად ხდე ბა სა ყო ველ თა ოდ აღი ა რე ბუ ლი 
პრაქ ტი კა. გან ვი ხი ლოთ კონ კუ რენ ტუ ლი უპი რა ტე სო ბის აღ მწე რი მო დე ლე ბი 
და რამ დე ნად შე საძ ლე ბე ლია მა თი მეშ ვე ო ბით კონ კუ რენ ტუ ლი უპი რა ტე სო ბის 
მდგრა დი და ცვა ლე ბა დი ფაქ ტო რე ბის გა მიჯ ვნა.

კონ კუ რენ ტუ ლი უპი რა ტე სო ბის თა ნა მედ რო ვე, ყვე ლა ზე პო პუ ლა რუ ლი 
მო დე ლე ბი შე იქ მნა 25-30 წლის წინ და ისი ნი უკ ვე ვე ღარ აღ წე რენ თა ნა მედ-
რო ვე ეკო ნო მი კის პი რო ბებ ში კონ კუ რენ ტუ ლი უპი რა ტე სო ბის მიღ წე ვი სა და 
შე ნარ ჩუ ნე ბის მე ქა ნიზ მებს. სტრა ტე გი ულ მე ნეჯ მენ ტში კონ კუ რენ ტუ ლი უპი რა-
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ტე სო ბის სა კითხი მიჩ ნე უ ლია ცენ ტრა ლურ სა კითხ ად. ამ დე ნად, თუ აღარ არ-
სე ბობს კონ კუ რენ ტუ ლი უპი რა ტე სო ბის მდგრა დი ფაქ ტო რე ბი, მა შინ რა რჩე ბა 
სტრა ტე გი უ ლი მე ნეჯ მენ ტის ველ ში, იც ვლე ბა თუ არა სა ერ თოდ მიდ გო მე ბი და 
ვუბ რუნ დე ბით თუ არა ისევ სა კითხს: არ სე ბობს თუ არა კავ ში რი კონ კუ რენ ტულ 
უპი რა ტე სო ბა სა და წარ მა ტე ბას შო რის?

კონ კუ რენ ტუ ლი უპი რა ტე სო ბის ცნო ბი ლი მო დე ლე ბი, პორ ტე რის ხუ თი 
ძა ლის მო დე ლი და ორ გა ნი ზა ცი ის გან ხილ ვა რე სურ სე ბის თვალ საზ რი სით, საკ-
მა ოდ კარ გად აღ წერ და კონ კუ რენ ტულ უპი რა ტე სო ბას იმ დაშ ვე ბის პი რო ბებ ში, 
რომ გა რე მო სტა ბი ლუ რი ა. გა რე მოს სტა ბი ლუ რო ბა მო ი აზ რე ბო და, რო გორც 
არ სე ბუ ლი მო ცე მუ ლო ბა, ანუ გა რე მო ში ცვლი ლე ბე ბი მიმ დი ნა რე ობ და, მაგ რამ 
მა თი გან ჭვრე ტა და შე სა ბა მი სი შე დე გე ბის დად გო მა საკ მა ოდ მა ღა ლი ალ ბა-
თო ბით კარ გად გა ზომ ვა დი იყო. სწო რედ გა რე მოს არას ტა ბი ლუ რო ბამ, ანუ 
ცვლი ლე ბე ბის სიჩ ქა რის მკვეთ რმა ზრდამ გა მო იწ ვია ის, რა საც ამ ჟა მად ყო-
ველ დღი უ რად აწყ დე ბი ან ორ გა ნი ზა ცი ე ბი – გაზ რდი ლი კონ კუ რენ ტუ ლი ბრძო-
ლა. კონ კუ რენ ტუ ლი ბრძო ლა გამ წვავ და, რო გორც ახა ლი მო თა მა შე ე ბის ბა-
ზარ ზე შე მოს ვლით, ასე ვე არ სე ბუ ლი მო თა მა შე ე ბის მი ერ სწრა ფი რე ა გი რე ბით 
სხვე ბის კონ კუ რენ ტულ ქმე დე ბა ზე. დარ გობ რი ვი სტა ბი ლუ რო ბის შემ ცი რე ბის 
ერ თ-ერ თი მაჩ ვე ნე ბე ლია დარ გის ლი დე რე ბის ხში რი ცვლა.

შე ვე ცა დოთ და უფ რო ღრმად გან ვი ხი ლოთ ეს ორი ურ თი ერ თდა კავ-
ში რე ბუ ლი სა კითხ ი. თა ნა მედ რო ვე სა კო მუ ნი კა ციო და სატ რან სპორ ტო ტექ-
ნო ლო გი ებ მა მკვეთ რად გა ა მარ ტი ვა ახა ლი მო თა მა შე ე ბის ბაზ რებ ზე შეს ვლის 
სა კითხ ი. სა ტა რი ფო და არა- სა ტა რი ფო ბა რი ე რე ბი უძ ლუ რი აღ მოჩ ნდა შე ა ჩე-
როს ახა ლი მწარ მო ებ ლე ბის მხრი დან პრო დუქ ცი ი სა და მომ სა ხუ რე ბის მი წო-
დე ბა. ამ დე ნად, ბა ზარ ზე ახა ლი მო თა მა შე ე ბის შეს ვლა გა და იქ ცა სა ყო ველ თა-
ოდ აღი ა რე ბულ პრაქ ტი კად. მოქ ნილ მა სა წარ მოო ტექ ნო ლო გი ებ მა, პირ ველ 
რიგ ში, ძა ლი ან პი რო ბი თი გა ხა და დარ გებს შო რის საზღ ვრე ბი და ამ დე ნად ასე-
ვე შე უწყო ხე ლი სხვა დარ გე ბი დან ახა ლი მო თა მა შე ე ბის შე მოს ვლას. დარ გებ ში 
შეს ვლის ბა რი ე რე ბის შე სუს ტე ბის სა კითხი უკ ვე დი დი ხა ნია გა ნი ხი ლე ბა სხვა-
დას ხვა მკვლე ვა რის მი ერ, რო გორც უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი სა კითხ ი, რო მელ მაც 
გა ნა პი რო ბა დარ გე ბის სტა ბი ლუ რო ბის შემ ცი რე ბა და რო გორც შე დე გი იწ ვევს 
კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის ცვა ლე ბა დი ფაქ ტო რე ბის რო ლის გაზ რდას. დარ გში 
შეს ვლის ბა რი ე რე ბის შე სუს ტე ბა უკავ შირ დე ბა ბო ლო პე რი ოდ ში გა ტა რე ბულ 
ლი ბე რა ლურ ეკო ნო მი კურ პო ლი ტი კას, რო დე საც ნა ცი ო ნა ლუ რი მთავ რო ბე ბი 
უარს ამ ბო ბენ ად გი ლობ რი ვი მწარ მო ებ ლე ბის დაც ვა ზე და ასე ვე ხელს უწყ ო ბენ 
ად გი ლობ რივ მწარ მო ებ ლებს შო რის კონ კუ რენ ცი ის ზრდას. ამ ას პექ ტით ასე ვე 
ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნია სა გა რეო ვაჭ რო ბის მო ცუ ლო ბის მუდ მი ვი ზრდა.

დარ გე ბის მი ერ სტა ბი ლუ რო ბის და კარ გვა ასე ვე უკავ შირ დე ბა სა მეც ნი-
ე რო- ტექ ნი კურ პროგ რესს, რაც გა ნა პი რო ბებს სრუ ლი ად ახა ლი რე სურ სე ბი სა 
და ტექ ნო ლო გი ე ბის შექ მნას და მას ზე და ფუძ ნე ბით, ახა ლი პრო დუქ ცი ი სა და 
მომ სა ხუ რე ბის წარ დგე ნას. თუ ვი ვა რა უ დებთ, რომ დარ გე ბის სტა ბი ლუ რო ბის 
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შემ ცი რე ბა სა ყო ველ თაო მოვ ლე ნაა და ამ დე ნად სა მო მავ ლოდ მოხ დე ბა კი დევ 
უფ რო სწრა ფად ახა ლი პრო დუქ ცი ი სა და ტექ ნო ლო გი ე ბის შექ მნა, მა შინ რა ინ-
სტრუ მენ ტე ბი რჩე ბა სტრა ტე გი ე ბის ფორ მი რე ბი სათ ვის? – ამ კითხ ვა ზე პა სუ ხის 
გა ცე მას შე ვეც დე ბით მოგ ვი ა ნე ბით.

ასე ვე მკვეთ რად გამ ძაფ რდა კონ კუ რენ ცია უკ ვე არ სე ბულ მო თა მა შე ებს 
შო რის, კერ ძოდ, კონ კუ რენ ცია გახ და უფ რო აგ რე სი უ ლი, ხო ლო კონ კუ რენ ტთა 
სა პა სუ ხო რე აქ ცია ხორ ცი ელ დე ბა უფ რო სწრა ფად, ვიდ რე ად რე. ამ ფაქ ტო-
რებ მა და ა დას ტუ რა ~წი თე ლი დე დოფ ლის კონ კუ რენ ცი ის ფე ნო მე ნის არ სე ბო ბა, 
რო დე საც მე ტო ქე ე ბის ქმე დე ბა ახ დენს რე ზულ ტატ ზე გავ ლე ნას და მო ითხ ოვს 
თქვენ გან ახალ ქმე დე ბას, რა თა შე ი ნარ ჩუ ნოთ არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბაო [4]. 
რო გორც უკ ვე აღ ვნიშ ნეთ, დარ გის ლი დე რე ბის ცვლი ლე ბის სიჩ ქა რე უფ რო 
მა ღა ლია ვიდ რე ად რე (20-25 წლის წინ). ეს წარ მო ა ჩენს სრუ ლი ად ახალ რე-
ა ლო ბას, რაც შემ დე გი ა: კონ კუ რენ ტუ ლი უპი რა ტე სო ბის მდგრა დი ფაქ ტო რე ბი 
ჩა ნაც ვლდა კონ კუ რენ ტუ ლი უპი რა ტე სო ბის ცვა ლე ბა დი ფაქ ტო რე ბით. ცვა ლე-
ბა დი მი ა ნიშ ნებს, პირ ველ რიგ ში, დრო ით ინ ტერ ვა ლებს. აქ ვე უნ და აღი ნიშ ნოს, 
რომ ავ ტორს გან ხი ლუ ლი აქვს კონ კუ რენ ტუ ლი უპი რა ტე სო ბის სტრა ტე გი უ ლი 
და ტაქ ტი კუ რი ფაქ ტო რე ბი, მო ცე მუ ლი აქვს მა თი კლა სი ფი ცი რე ბის შე საძ ლებ-
ლო ბა[5]. რე ა ლუ რად სტრა ტე გი უ ლი ფაქ ტო რე ბი შე იძ ლე ბა გან ვი ხი ლოთ, რო-
გორც მდგრა დი, ხო ლო ტაქ ტი კუ რი ფაქ ტო რე ბი, რო გორც ცვა ლე ბა დი ფაქ ტო-
რე ბი.

კონ კუ რენ ტუ ლი უპი რა ტე სო ბის მდგრა დი და ცვა ლე ბა დი 
ფაქ ტო რე ბის აღ წე რა კონ კუ რენ ტუ ლი უპი რა ტე სო ბის 

მო დე ლე ბის მი ხედ ვით

რო გორც უკ ვე აღი ნიშ ნა, მდგრა დი ფაქ ტო რე ბის რო ლი მცირ დე ბა. პირ-
ველ რიგ ში დარ გე ბის დი ნა მი კუ რო ბის ზრდის გა მო. დი ნა მი კუ რო ბის ზრდა 
წარ მო ად გენს, ერ თი მხრივ, დარ გში ახა ლი პრო დუქ ცი ის შექ მნი სა და გა ნა-
წი ლე ბის ახა ლი სის ტე მე ბის ფორ მი რე ბის გა მარ ტი ვე ბულ მე ქა ნიზ მებს, ხო ლო 
მე ო რე მხრივ, ერ თი დარ გი დან მე ო რე დარ გში გა დას ვლის გა მარ ტი ვე ბულ შე-
საძ ლებ ლო ბებს. სტარ ტე გი უ ლი მე ნეჯ მენ ტის მო დე ლე ბი, რომ ლე ბიც აღ წერ და 
დარ გებს, ეფუძ ნე ბო და მეტ -ნაკ ლე ბი ზო მით დარ გის სტა ბი ლუ რო ბის მე ქა ნიზმს. 
პორ ტე რის ხუ თი ძა ლის მო დე ლი გან საზღ ვრავ და კონ კუ რენ ტულ უპი რა ტე სო-
ბას, რო გორც დარ გის არ ჩე ვას, დარ გში პო ზი ცი ო ნი რე ბას. ორი ვე ეს არ ჩე ვა-
ნი ეყ რდნო ბო და ინ დუს ტრი ულ ეკო ნო მიკსს, შე სა ბა მი სად, ფირ მე ბი ეძებ დნენ 
დარ გებს, სა დაც შეს ვლის ბა რი ე რი მა ღა ლი ა, მომ წო დებ ლე ბი და მყიდ ვე ლე ბი 
სუს ტე ბი არი ან, შემ ცვლე ლე ბის გა მო ყე ნე ბის საფ რთხე და ბა ლი ა, ხო ლო მე-
ტო ქე ო ბა – შეზღ უ დუ ლი. აქ ვე უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ თუ დარ გში მა ღა ლი იყო 
შეს ვლის ბა რი ე რე ბი, ისი ნი ინარ ჩუ ნებ დნენ სტა ბი ლუ რო ბას დრო ის გარ კვე უ ლი 
პე რი ო დის გან მავ ლო ბა ში. პრაქ ტი კა ში სტა ბი ლუ რო ბის შემ ცი რე ბა გა მო იწ ვია 



სტრატეგიულ მენეჯმენტში კონკურენტული უპირატესობის ...

103

სწო რედ ასე თი შეს ვლის ბა რი ე რე ბის მოხ სნამ. აქ ვე უნ და გა ვა კე თოთ ერ თი 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი შე ნიშ ვნა – დარ გებს შო რის საზღ ვრე ბის მოშ ლა მკვეთ რად არ-
თუ ლებს დარ გში მიმ დი ნა რე პრო ცე სე ბის შე ფა სე ბას. თუ ერ თი დარ გი დან მე ო-
რე ში გა დას ვლა საკ მა ოდ მარ ტი ვი ა, მა შინ რო გორ შე ვა ფა სოთ მე ტო ქე ო ბა ან 
მომ წო დებ ლე ბის და მყიდ ვე ლე ბის ძა ლა? ცხა დი ა, რომ ამ მო დე ლის პრაქ ტი-
კუ ლი გა მო ყე ნე ბის ფა სე უ ლო ბა შემ ცი რე ბუ ლი ა.

ასე ვე, უნ და გან ვი ხი ლოთ კონ კუ რენ ტუ ლი უპი რა ტე სო ბის მო პო ვე ბის რე-
სურ სუ ლი მო დე ლის თა ნა მედ რვე ას პექ ტე ბი, თუ ორ გა ნი ზა ცია კონ კუ რენ ტულ 
უპი რა ტე სო ბას აგებ და გარ კვე უ ლი რე სურ სე ბის ფლო ბა ზე, ეს უპი რა ტე სო ბა 
აღა რაა სტა ბი ლუ რი და მდგრა დი. მკვლე ვა რე ბი აღ ნიშ ნა ვენ, რომ ფირ მის დო-
ნე ზე მდგრა დი კონ კუ რენ ტუ ლი უპი რა ტე სო ბა, რო მე ლიც ეფუძ ნე ბა რე სურ სებს, 
ვე ღარ მი იღ წე ვა, ვი ნა ი დან თა ნა მედ რო ვე ბაზ რე ბი გახ და უაღ რე სად დი ნა მი კუ-
რი [6]. ერ თი მხრივ, გა ი ზარ და რე სურ სებ ზე წვდო მა ყვე ლა მო თა მა შის მხრი-
დან, მე ო რე მხრივ, გაჩ ნდა შემ ცვლე ლე ბი და სრუ ლი ად ახა ლი ტი პის რე სურ-
სე ბი. კონ კუ რენ ტუ ლი უპი რა ტე სო ბის რე სურ სებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი შე ხე დუ ლე ბა 
გა ნი ხი ლავ და ფირ მებს, რო გორც გარ კვე უ ლი რე სურ სე ბის მქო ნე ორ გა ნი ზა-
ცი ას. სწო რედ ის, თუ რა რე სურ სებს ფლობთ, გაძ ლევ დათ გარ კვე ულ კონ კუ-
რენ ტულ უპი რა ტე სო ბას. ამ მო საზ რე ბის სა ი ლუს ტრა ცი ოდ უნ და გან ვი ხი ლოთ 
შემ დე გი დაშ ვე ბე ბი: ა) დარ გში არ სე ბუ ლი ფირ მე ბი ჰე ტე რო გე ნუ ლე ბი არი ან 
რე სურ სე ბის ფლო ბის (კონ ტრო ლის) თვალ საზ რი სით; ბ) რე სურ სე ბის გა ნა წი-
ლე ბა, მათ ზე წვდო მა ან მა თი მო ბი ლუ რო ბა დარ გში, არაა სრულ ყო ფი ლი. ამ 
დაშ ვე ბი დან გა მომ დი ნა რე ობს, რომ რე სურ სუ ლი ბაზ რე ბი არაა სრულ ყო ფი ლი 
ბაზ რე ბი და ამ დე ნად ფირ მა, რო მელ მაც ხელ ში ჩა იგ დო ფა სე უ ლი, უნი კა ლუ-
რი, იშ ვი ა თი, შე უც ვლე ლი რე სურ სე ბი აგებს კონ კუ რენ ტულ უპი რა ტე სო ბას ამ 
ფაქ ტზე. აუ ცი ლე ბე ლია ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი მოვ ლე ნის შეს წავ ლა, კერ ძოდ 
კი რა ხდე ბა მა შინ, რო ცა რე სურ სუ ლი ბაზ რე ბის სრულ ყო ფი ლე ბა იზ რდე ბა ან 
რო ცა ხდე ბა რე სურ სე ბის ცვლი ლე ბა ინო ვა ცი ე ბის ან მე ტო ქე ო ბის გამ ძაფ რე-
ბის ფონ ზე. რო გორც უკ ვე აღი ნიშ ნა, ორი ვე მო დე ლი (პორ ტე რის ხუ თი ძა ლის 
მო დე ლი და რე სურ სუ ლი) ეყ რდნო ბა იმ ფუნ და მენ ტურ დე ბუ ლე ბას, რომ დარ-
გე ბი სტა ბი ლუ რე ბი არი ან. გარ და ამი სა, მნიშ ვნე ლო ვა ნია იმის გათ ვა ლის წი ნე-
ბა, რომ კონ კუ რენ ტუ ლი უპი რა ტე სო ბის მო დე ლებ ში აქ ცენ ტი გა და ტა ნი ლი იყო 
ფირ მის ქმე დე ბა ზე, თუმ ცა აუ ცი ლებ ლად უნ და გა ვით ვა ლის წი ნოთ ის ფაქ ტი, 
რომ ფირ მის სტრა ტე გი ი სა და შე დე გე ბის კავ ში რურ თი ერ თო ბა ზე გავ ლე ნას ახ-
დენს რო გორც ფირ მის ქმე დე ბა, ასე ვე მი სი კონ კუ რენ ტე ბის ქმე დე ბა ან მე ტო-
ქე ო ბის დო ნე დარ გში.

ნე ბის მი ე რი კონ ცეფ ცია სტრა ტე გი ულ მე ნეჯ მენ ტში, იქ ნე ბო და ის აგე ბუ ლი 
დარ გობ რივ მა ხა სი ა თებ ლებ სა თუ რე სურ სებ ზე, ით ვა ლის წი ნებ და გარ კვე ულ 
სტა ბი ლუ რო ბას, სტა ბი ლუ რო ბის ფაქ ტო რის გაქ რო ბა ან მი ნი მუმ – შემ ცი რე ბა, 
ცვლის მთლი ა ნად სტრა ტე გი უ ლი მე ნეჯ მენ ტის ველს. ამ დე ნად, აუ ცი ლე ბე ლია 
გან ვი ხი ლოთ კონ კუ რენ ტუ ლი უპი რა ტე სო ბის, კონ კუ რენ ტუ ლი ქმე დე ბის ახა ლი 
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მო დე ლე ბი. წარ მოდ გე ნი ლია ახა ლი მო დე ლე ბი, რომ ლე ბიც ხსნი ან დი ნა მი-
კურ, სწრა ფად ცვლად გა რე მო ში ფირ მე ბის მი ერ კონ კუ რენ ტუ ლი უპი რა ტე სო-
ბის მო პო ვე ბას და ზო გა დად ფა სე უ ლო ბის შექ მნის პრო ცესს. ერ თ-ერ თი ასე თი 
მო დე ლია სა მე წარ მეო მოქ მე დე ბის მო დე ლი [7], რომ ლის ავ ტო რე ბი არი ან 
სმი ტი და ჩა ო. ეს მო დე ლი ეფუძ ნე ბა ოთხ გან ცალ კე ვე ბულ პრო ცესს. პირ ვე ლი, 
მე ნე ჯე რე ბი ეძე ბენ იმ გა რე მოს, სა დაც შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა ახა ლი ქმე დე ბე ბის 
გან ხორ ცი ე ლე ბა. მე ო რე, ისი ნი იწყ ე ბენ ახა ლი სა მე წარ მეო აქ ტი ვო ბას ,რაც იწ-
ვევს ბაზ რის ცვლი ლე ბას სი ახ ლის გა მო. მე სა მე, ახა ლი სა მე წარ მეო ქმე დე ბა 
იწ ვევს ბა ზარ ზე ახალ დის კურსს, რო დე საც ახა ლი ქმე დე ბა ბა ზარ ზე ფას დე ბა 
პო ტენ ცი უ რი მომ ხმა რებ ლე ბის და სხვა და ინ ტე რე სე ბუ ლი ჯგუ ფე ბის მი ერ. მე-
ოთხ ე, ქმე დე ბა იწ ვევს გარ კვე ულ შე დე გებს, რაც უნ და შე დარ დეს მიზ ნებ თან. 
აღ სა ნიშ ნა ვია ამ მო დე ლის სა ინ ტე რე სო თა ვი სე ბუ რე ბა, ქმე დე ბა არ იწ ვევს შე-
დე გის და უ ყოვ ნებ ლივ დად გო მას, არა მედ ჯერ ხდე ბა მი სი შე ფა სე ბა და მხო-
ლოდ ამის შემ დეგ დგე ბა პო ზი ტი უ რი ან ნე გა ტი უ რი შე დე გი. ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 
მე ტო ქე ე ბი არი ან პრო ცე სის აქ ტი უ რი მო ნა წი ლე ე ბი, რომ ლე ბიც სწავ ლო ბენ 
ერ თმა ნე თის მოქ მე დე ბი დან, ახ დე ნენ ბაზ რის უკუ კავ ში რის შე ფა სე ბას და ამის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით მოქ მე დე ბის კო რექ ტი ვე ბი შე აქვთ მოქ მე დე ბებ ში.

სტრა ტე გი უ ლი მე ნეჯ მენ ტი არამ დგრა დი კონ კუ რენ ტუ ლი 
უპი რა ტე სო ბის პი რო ბებ ში

და ვუბ რუნ დეთ ფუნ და მენ ტურ სა კითხს: რა ხდე ბა სტრა ტე გი უ ლი მე ნეჯ-
მენ ტის ველ ში, თუ აღარ არ სე ბობს მდგრა დი კონ კუ რენ ტუ ლი უპი რა ტე სო ბა, 
რო გორ მო ვი პო ვოთ დარ გში შე სა ბა მი სი პო ზი ცი ე ბი, რო გორ და ვიც ვათ ის და 
რო გორ შე ვი ნარ ჩუ ნოთ მდგრა დო ბა. ალ ბათ, ლო გი კუ რია ვი ვა რა უ დოთ, რომ 
სტრა ტე გი ე ბის ველ მა ნე ლა, მაგ რამ აღი ა რა ცვა ლე ბა დი ფაქ ტო რე ბის მნიშ ვნე-
ლო ბა და ამ დე ნად აღი ნიშ ნა, რომ მდგრა დი ფაქ ტო რე ბის მნიშ ვნე ლო ბა შემ-
ცირ და, მი უ ხე და ვად იმი სა, ისი ნი წარ მო ად გენს რე სურ სულ თუ ინ დუს ტრი უ ლი 
ორ გა ნი ზა ცი ის მო დე ლე ბის სა ფუძ ველს.

ალ ბათ, მნიშ ვნე ლო ვა ნია გან ვი ხი ლოთ კონ კუ რენ ტუ ლი უპი რა ტე სო ბის 
არამ დგრა დი ფაქ ტო რე ბი. ამ დე ნადვე, აუ ცი ლე ბე ლი ხდე ბა არამ დგრა დი ფაქ-
ტო რე ბის გა მოვ ლე ნა და მა თი სწო რი მე ნეჯ მენ ტი. დი ნა მი კურ გა რე მო ში სტრა-
ტე გია უფ რო წა ა გავს დი ნა მი კურ მა ნევ რებს, რო დე საც ორ გა ნი ზა ცი ე ბი ან ხორ-
ცი ე ლე ბენ გარ კვე ულ სვლებს და შემ დეგ კონ კუ რენ ტე ბი მათ პა სუ ხო ბენ, ამ დე-
ნად შე საძ ლე ბე ლია ვი ვა რა უ დოთ, რომ სტრა ტე გი ე ბი და ემ სგავ სა გარ კვე ულ 
სვლებ სა და კონ ტრსვლებს, და არა სტა ტი კურ პო ზი ცი ო ნი რე ბას რე სურ სე ბის, 
შე საძ ლებ ლო ბე ბის, დარ გე ბის სრტუქ ტუ რის და ა.შ. ფაქ ტო რე ბის მი ხედ ვით. მი-
ზან შე წო ნი ლია გან ვი ხი ლოთ შუმ პე ტე რის მი ერ შე მო თა ვა ზე ბუ ლი კრე ა ტი უ ლი 
დეს ტრუქ ცი ის თე ო რია [8], რო მე ლიც აღ წერს კონ კუ რენ ტულ ბრძო ლას დარ-
გში. მუდ მი ვი სურ ვი ლი – იყო წინ ქმნის გა რე მოს, სა დაც ყვე ლა ცდი ლობს და-
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ნერ გოს ახა ლი მე თო დე ბი, რაც ან გრევს დარ გის ლი დე რე ბის კონ კუ რენ ტულ 
უპი რა ტე სო ბას. ამ თე ო რი ის ყვე ლა ზე ნა თე ლი და დას ტუ რე ბაა ჰი პერ კონ კუ რენ-
ტუ ლი ბაზ რე ბი. ალ ბათ, ასე ვე ყუ რადღ ე ბა უნ და მი ექ ცეს ე.წ. წარ მა ტე ბის პა-
რა დოქს, ანუ იმ ვი თა რე ბას, რო დე საც დღე ვან დე ლი წარ მა ტე ბა წარ მო ად გენს 
სა მო მავ ლო წა რუ მა ტებ ლო ბის სა ფუძ ველს. საქ მე ისა ა, რომ ფირ მა ძნე ლად 
ცვლის იმ მიდ გო მებს, რა მაც მას მო ა პო ვე ბი ნა წარ მა ტე ბა. ამ დე ნად ის ობი ექ-
ტუ რად ზღუ დავს ახა ლი მე თო დე ბის ძი ე ბას, მე ტო ქე ე ბი კი პი რი ქით – ეძე ბენ 
ახალ მე თო დებს, პო უ ლო ბენ და აქ ტი უ რად იყე ნე ბენ. შე სა ბა მი სად, გარ კვე უ ლი 
პე რი ო დის შემ დეგ, წარ მა ტე ბა იც ვლე ბა წა რუ მა ტებ ლო ბით და აუ ცი ლე ბე ლი 
ხდე ბა ახა ლი მე თო დე ბის ძი ე ბა. ცხა დია ფირ მამ თა ვი დან უნ და აი ცი ლოს წა რუ-
მა ტებ ლო ბა და ამ დე ნად მუდ მი ვად ეძე ბოს ახა ლი მე თო დე ბი, ახა ლი ფორ მე ბი, 
პრობ ლე მე ბის გა დაწყ ვე ტის ახა ლი გზე ბი. აქე დან გა მომ დი ნა რე, კონ კუ რენ ტუ-
ლი უპი რა ტე სო ბა დრო ე ბი თია და ის იც ვლე ბა გა რე მოს თან ერ თად. რამ დე ნად 
შე იძ ლე ბა იწი ნას წარ მეტყ ვე ლო ეს ცვლი ლე ბე ბი აუ ცი ლე ბე ლია ძი ე ბა თუ უნ და 
გქონ დეს იღ ბა ლი? ამ პრობ ლე მე ბის გა სა ა ნა ლი ზებ ლად გან ვი ხი ლოთ კონ კუ-
რენ ტუ ლი უპი რა ტე სო ბის დრო ე ბი თი ფაქ ტო რე ბის თა ვი სე ბუ რე ბე ბი. ანა ლი ზი 
და ვიწყ ოთ სი ტუ ა ცი უ რი ფაქ ტო რე ბი დან.

სი ტუ ა ცი უ რია კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბა, რო მე ლიც ეფუძ ნე ბა გარ კვე ულ 
დარ გში სპონ ტა ნუ რად ჩა მო ყა ლი ბე ბულ მოვ ლე ნებს. მა გა ლი თად, გან ვი ხი-
ლოთ ორ სა ხელ მწი ფოს შო რის პო ლი ტი კუ რი ურ თი ერ თო ბე ბის გამ წვა ვე ბა, 
რაც აი სა ხე ბა სა ვაჭ რო სან ქცი ებ ში. ამ დე ნად ერთ ბა ზარ ზე წარ მო იშ ვე ბა გარ კვე-
უ ლი ვა კუ უ მი და ის მომ წო დებ ლე ბი, რომ ლე ბიც სწრა ფად აით ვი სე ბენ ამ დრო-
ე ბით შე საძ ლებ ლო ბას, ისარ გებ ლე ბენ სი ტუ ა ცი უ რი კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბით. 
ამის მა გა ლი თე ბია სა ქარ თვე ლო დან მსუ ბუ ქი ავ ტო მო ბი ლე ბის რე ექ სპორ ტი; 
რუ სეთ -თურ ქე თის ეკო ნო მი კუ რი სან ქცი ე ბი და შე სა ბა მი სად თურ ქუ ლი კომ პა ნი-
ე ბის ჩა ნაც ვლე ბა რუ სე თის ბა ზარ ზე. ამ ტი პის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბა ზე ავ ტო რი 
წერ და ამა ვე ჟურ ნა ლის 2013 წლის Nმე-4 ნო მერ ში[9]. ასე თი კონ კუ რენ ტუ ნა-
რი ა ნო ბა თა ვი სი არ სით დრო ე ბი თი ა, მი სი კო პი რე ბა ან შეც ვლა საკ მა ოდ მარ-
ტი ვია და ამ დე ნად მას ზე დაყ რდნო ბა ხან გრძლივ ვა დი ან პერ სპექ ტი ვა ში შე უძ-
ლე ბე ლი ა. ასე თი კონ კუ რე ტუ ნა რი ა ნო ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა შე უძ ლე ბე ლია გახ დეს 
სტა ბი ლუ რი გან ვი თა რე ბის სა ფუძ ვე ლი.

ამ დე ნად, ლო გი კუ რია და ვას კვნათ, რომ სტრა ტე გი ე ბი უნ და და ე ფუძ ნოს 
კონ კუ რენ ტუ ლი უპი რა ტე სო ბის მოკ ლე ვა დი ან ფაქ ტო რებს, მა შინ რო გორ შე-
იძ ლე ბა ეს სტრა ტე გი ე ბი გავ ხა დოთ ეფექ ტი ა ნი? რამ დე ნად შე საძ ლე ბე ლია წი-
ნას წარ გა ით ვა ლოს კონ კუ რენ ტუ ლი უპი რა ტე სო ბის არამ დგრა დი, მოკ ლე ვა-
დი ა ნი ფაქ ტო რე ბის სა სი ცოცხ ლო ციკ ლი, რამ დე ნად სწრა ფად უნ და შეც ვა ლონ 
ფირ მებ მა თა ვი ან თი სტრა ტე გია ან სტრა ტე გი ე ბი, რამ დე ნად სწა რა ფად უნ და 
მოხ დეს სა კუ თა რი უპი რა ტე სო ბის დეს ტრუქ ცი ა, რომ სა მო მავ ლოდ ისევ მი ი ღო 
უპი რა ტე სო ბა? ამ კითხ ვებ ზე პა სუ ხე ბი, ცხა დი ა, არ იქ ნე ბა ერ თმნიშ ვნე ლო ვა ნი. 
ჰი პერ კონ კუ რენ ტულ, მა ღა ლი სიჩ ქა რით ცვა ლე ბად ბაზ რებ ზე, ცხა დი ა, უფ რო 
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დიდ მნიშ ვნე ლო ბას იძენს კონ კუ რენ ტუ ლი უპი რა ტე სო ბის დრო ე ბი თი ფაქ ტო-
რე ბი. შე საძ ლე ბე ლია თუ არა იგი ვე ბაზ რე ბი აღ ვწე როთ პორ ტე რის ხუ თი ძა-
ლის მო დე ლის მი ხედ ვით? აღ მოჩ ნდა, რომ ეს სავ სე ბით შე საძ ლე ბე ლი ა, ვი ნა-
ი დან ეს იქ ნე ბა შეს ვლის და ბა ლი ბა რი ე რე ბის მქო ნე ბაზ რე ბი, სა დაც ძა ლი ან 
მა ღა ლია მე ტო ქე ო ბა, დი დია მყიდ ველ თა და მომ წო დე ბელ თა ძა ლა, ად ვი ლია 
გა მო ი ყე ნო შემ ცვლე ლე ბი. რა ტომ შე ვა ფირ მა ასე თი მა ხა სი ა თებ ლე ბის მქო ნე 
ბა ზარ ზე? ეს კითხ ვა ლო გი კუ რი ა, მაგ რამ აქ ვე უნ და და ვუშ ვათ, რომ ეს ბა ზა რი 
ასე თი კი არ იყო, არა მედ ასე თი გახ და, შე სა ბა მი სად, ამ ბაზ რი დან არ გა ვიდ ნენ 
ძვე ლი მო თა მა შე ე ბი, ხო ლო და ე მა ტათ ახა ლი მე ტო ქე ე ბი. რამ დე ნად მარ თე ბუ-
ლია ფირ მის საქ მი ა ნო ბა მო ვი აზ როთ ერ თი სტრა ტე გი ის ქვეშ? მსჯე ლო ბა ეხე ბა 
არა სხვა დას ხვა ბაზ რებ ზე გა მო ყე ნე ბულ სტრა ტე გი ებს, რაც უკ ვე არ ახა ლი ა, 
მა გა ლი თად, გან სხვა ვე ბუ ლი სტრა ტე გი ე ბი ში გა ბა ზარ სა და სა ექ სპორ ტო ბაზ-
რებ ზე გა ყიდ ვი სას, არა მედ, ერ თდრო უ ლად სხვა დას ხვა სტრა ტე გი ის გა მო ყე ნე-
ბა ერთ ბა ზარ ზე. ამ მი მარ თუ ლე ბით ძა ლი ან სა ინ ტე რე სოა უახ ლე სი კვლე ვე ბი, 
სა დაც ხაზ გას მუ ლი ა, რომ ფირ მა იყე ნებს ერთ სტრა tე გი ას ერ თი მე ტო ქის წი ნა-
აღ მდეგ, რაც ნიშ ნავს, რომ რამ დე ნი მე მე ტო ქის პი რო ბებ ში მას აქვს შე საძ ლებ-
ლო ბა გა მო ი ყე ნოს რამ დე ნი მე სტრა ტე გია ერ თდრო უ ლად.

***
დას კვნე ბის სა ხით შე საძ ლე ბე ლია ჩა მო ვა ყა ლი ბოთ შემ დე გი მო საზ რე ბე ბი:
ა) კონ კუ რენ ტუ ლი უპი რა ტე სო ბის ცვა ლე ბა დი ფაქ ტო რე ბის გა მო ყე ნე ბა 

სტრა ტე გი ებ ში ცვლის სტრა ტე გი ე ბის შე მუ შა ვე ბის მე თო დო ლო გი ას;
ბ) სტრა ტე გი ე ბი ხდე ბა უფ რო მოქ ნი ლი და მოკ ლე ვა დი ა ნი; 
გ) აუ ცი ლე ბე ლია სტრა ტე გი ებ ში რე ა ლი ზე ბუ ლი იქ ნეს გან ვი თა რე ბის ინ-

ვა რი ან ტუ ლი სცე ნა რე ბი;
დ) ორ გა ნი ზა ცი ე ბი (პირ ველ რიგ ში, ბიზ ნეს სტრუქ ტუ რე ბი) გა და დი ან ერ-

თდრო უ ლად რამ დე ნი მე სტრა ტე გი ის გა მო ყე ნე ბის მო დელ ზე.
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არა მა ტე რი ა ლუ რი და მა ტე რი ა ლუ რი კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო-
ბის სა უ კე თე სო ნი მუ შე ბის ტუ რიზ მში ჩარ თვას დი დი მნიშ ვნე ლო ბა აქვს, 
რო გორც ამ სა ხე ო ბის კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის, ასე ვე, კულ ტუ რუ-
ლი ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბი სათ ვის.  სა ქარ თვე ლო ში არა მა ტე რი ა ლუ რი 
კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის ტუ რიზ მში გა მო ყე ნე ბის მარ თვის სა კითხ ე-
ბი დღემ დე შე უს წავ ლე ლი ა, რაც ხელს უშ ლის კულ ტუ რუ ლი ტუ რიზ მის 
გან ვი თა რე ბას. აღ ნიშ ნულ პრობ ლე მას სიმ წვა ვეს ისიც მა ტებს, რომ იგი 
სხვა დას ხვა სა მი ნის ტროს (უ პირ ვე ლე სად კი ეკო ნო მი კი სა და მდგრა დი 
გან ვი თა რე ბი სა და კულ ტუ რი სა და ძეგ ლთა დაც ვის სა მი ნის ტრო ე ბის, 
ასე ვე, მა თი სამ სა ხუ რე ბის: სა ქარ თვე ლოს ტუ რიზ მის ეროვ ნუ ლი ად მი-
ნის ტრა ცი ი სა და სა ქარ თვე ლოს კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის დაც ვის 
ეროვ ნულ სა ა გენ ტოს) გამ გებ ლო ბა შია და ამ ნა წილ ში მა თი საქ მი ა ნო ბის 
ეფექ ტი ან კო ორ დი ნა ცი ას სა ჭი რო ებს. ამას თან, აუ ცი ლე ბე ლია ამ გვა რი 
კო ორ დი ნა ცია გან ხორ ცი ელ დეს მარ თვის ყვე ლა დო ნე ზე - მუ ნი ცი პა-
ლურ, რე გი ო ნულ და უმაღ ლეს (სა ხელ მწი ფო) დო ნე ზე. ა რა მა ტე რი ა-
ლუ რი კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის ტუ რიზ მში გა მო ყე ნე ბის ეფექ ტი ა ნი 
მარ თვი სათ ვის სა ჭი როა მოქ ნი ლი ორ გა ნი ზა ცი უ ლი სტრუქ ტუ რის შე მუ შა-
ვე ბა, მი სი მა ღალ კვა ლი ფი ცი უ რი კად რე ბით და კომ პლექ ტე ბა და ქვეყ-
ნა ში ამ მი მარ თუ ლე ბით გან სა ხორ ცი ე ლე ბე ლი საქ მი ა ნო ბის ფი ნან სუ რი 
უზ რუნ ველ ყო ფა. 

ekonomika da biznesi, 2016, 2,  gv. 108-122

ECONOMICS  AND  BUSINESS, 2016, 2,  pp. 108-122
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საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: არა მა ტე რი ა ლუ რი და მა ტე რი ა ლუ რი კულ ტუ რუ-
ლი მემ კვიდ რე ო ბა; კულ ტუ რუ ლი ტუ რიზ მი; კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო-
ბის მარ თვა; კულ ტუ რის პო ლი ტი კა; მარ თვის დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ა.

არა მა ტე რი ა ლუ რი კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის არ სი, 
მი სი ტუ რიზ მში გა მო ყე ნე ბის მარ თვის თა ვი სე ბუ რე ბა ნი

`კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის შე სა ხე ბო სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნის მი ხედ-
ვით, არა მა ტე რი ა ლურ კულ ტუ რულ მემ კვიდ რე ო ბა ში იგუ ლის ხმე ბა ̀ ზე პირ სიტყ-
ვი ე რე ბის ტრა დი ცი ე ბი და გა მო ხატ ვის ფორ მე ბი, ენის რო გორც მა ტე რი ა ლუ რი 
კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის მა ტა რებ ლის ჩათ ვლით, სა შემ სრუ ლებ ლო ხე-
ლოვ ნე ბა, ადათ -წე სე ბი, ჩვე უ ლე ბე ბი, ტრა დი ცი ულ ხე ლოვ ნე ბას თან და კავ ში რე-
ბუ ლი ცოდ ნა და უნარ -ჩვე ვე ბი, ასე ვე მათ თან და კავ ში რე ბუ ლი ინ სტრუ მენ ტე ბი, 
საგ ნე ბი, არ ტე ფაქ ტე ბი და კულ ტუ რუ ლი სივ რცე ე ბი, რომ ლე ბიც სა ზო გა დო ე ბის, 
ჯგუ ფე ბი სა და, ზო გი ერთ შემ თხვე ვა ში, ცალ კე უ ლი პი რე ბის მი ერ აღი ა რე ბუ ლია 
მა თი კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის ნა წი ლად~ [3, მუხ ლი 3].

არა მა ტე რი ა ლუ რი კულ ტუ რა ადა მი ა ნის გან გან ყე ნე ბუ ლად, შე მოქ მე დის 
გა რე შე არ არ სე ბობს. ამი ტომ, მის მა ტა რებ ლად ით ვლე ბა ერი, სა ზო გა დო ე ბა, 
თე მი, ადა მი ან თა ჯგუ ფი, ცალ კე უ ლი პი როვ ნე ბა. არა მა ტე რი ა ლუ რი კულ ტუ რა 
მი სი მა ტა რებ ლი სათ ვის იდენ ტო ბის გან მსაზღ ვრე ლი ა. ამას თან, მას რამ დე ნი მე 
სპე ცი ფი კუ რი მა ხა სი ა თე ბე ლი აქვს. კერ ძოდ: ის გა ნახ ლე ბა დი ა, ზე პი რი ფორ-
მით (ო ჯახ ში, თემ ში, სა ზო გა დო ე ბა ში, უშუ ა ლოდ პი რი დან პირ ზე) გა და ე ცე მა თა-
ო ბი დან თა ო ბას, ყო ველ ახალ ჯერ ზე კვლავ წარ მო ე ბა დი და შე მოქ მე დე ბი თი ა.

არა მა ტე რი ა ლუ რი კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბა არ სე ბობს ხალ ხში გავ-
რცე ლე ბუ ლი ადათ -წე სე ბის, ჩვე უ ლე ბე ბის, ზე პი რი გად მო ცე მის, სიმ ღე რის, თა-
მა შო ბი სა და სხვა სა ხით. ასე ვე, დო კუ მენ ტი რე ბუ ლია კერ ძო და სა ხელ მწი ფო 
არ ქი ვებ ში, მუ ზე უ მებ ში, სა მეც ნი ე რო და კვლე ვით ინ სტი ტუ ტებ ში, სხვა და წე სე ბუ-
ლე ბებ ში. თუ არა მა ტე რი ა ლუ რი კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის თა ო ბი დან თა ო-
ბა ზე გა და ცე მის პრო ცე სი სწო რად არის ორ გა ნი ზე ბუ ლი, მა შინ იგი გა მუდ მე ბით 
ვი თარ დე ბა, აყა ლი ბებს იდენ ტო ბი სა და მემ კვიდ რე ო ბი თო ბის გრძნო ბას, ხელს 
უწყ ობს კულ ტუ რის მრა ვალ ფე როვ ნე ბა სა და ადა მი ან თა შე მოქ მე დე ბის გა ფარ-
თო ე ბა- გან ვი თა რე ბას.

მსოფ ლიო გა მოც დი ლე ბით, რო გორც მა ტე რი ა ლუ რის, ასე ვე არა მა-
ტე რი ა ლუ რი კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის დაც ვა- პო პუ ლა რი ზა ცი ის საქ მე ში 
მნიშ ვნე ლო ვან როლს ას რუ ლებს ტუ რიზ მი, გან სა კუთ რე ბით – კულ ტუ რუ ლი 
ტუ რიზ მი. სა ყო ველ თა ოდ ცნო ბი ლია თუ რა ო დენ დი დია მი სი წვლი ლი ქვეყ-
ნის ის ტო რი ის, ეკო ნო მი კის, ტრა დი ცი ე ბის და კულ ტუ რის ურ თი ერ თგა ზი ა რე ბა-
სა და გამ დიდ რე ბა ში, ერებს შო რის ურ თი ერ თპა ტი ვის ცე მის, დახ მა რე ბი სა და 
მე გობ რო ბის ჰუ მა ნუ რი გრძნო ბე ბის გაღ ვი ვე ბა სა და დამ კვიდ რე ბა ში. ქვეყ ნის 
ეკო ნო მი კი სა და სო ცი ა ლუ რი სფე როს გან ვი თა რე ბა ში ტუ რიზ მის რო ლი სა და 
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მნიშ ვნე ლო ბის ზრდის გა მო სულ უფ რო და უფ რო აქ ტუ ა ლუ რი ხდე ბა მი სი 
დაჩ ქა რე ბუ ლი ზრდის რე ზერ ვე ბის გა მოვ ლე ნი სა და ამოქ მე დე ბის სა კითხ ე ბი. 
ამ ჟა მად, სა ქარ თვე ლო ში ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბის ერ თ-ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
რე ზერ ვი სწო რედ ქვეყ ნის მა ტე რი ა ლუ რი და არა მა ტე რი ა ლუ რი კულ ტუ რუ ლი 
მემ კვიდ რე ო ბის კომ პლექ სუ რი შეს წავ ლა და ამ, მარ თლაც და შე უ ფა სე ბე ლი 
სა გან ძუ რის, ტუ რის ტულ პრო დუქ ტში უფ რო მე ტი მო ცუ ლო ბით ჩარ თვაა (მემ-
კვიდ რე ო ბი სათ ვის ზი ა ნის მი უ ყე ნებ ლად). აქე დან გა მომ დი ნა რე, აუ ცი ლე ბე ლი ა, 
ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი პრო ცე სის, კერ ძოდ კი – კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის ტუ რიზ-
მში გა მო ყე ნე ბის მარ თვის მე ქა ნიზ მის სრულ ყო ფა. 

ამ მხრივ არ სე ბუ ლი მდი და რი სა ერ თა შო რი სო გა მოც დი ლე ბის შეს წავ-
ლის სა ფუძ ველ ზე შე იძ ლე ბა დას კვნე ბის სა ხით ჩა მო ვა ყა ლი ბოთ ტუ რიზ მში 
არა მა ტე რი ა ლუ რი კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის გა მო ყე ნე ბის მარ თვის მთა ვა-
რი თა ვი სე ბუ რე ბა ნი:

კულ ტუ რა და ტუ რიზ მი ქვეყ ნე ბის ეკო ნო მი კი სა და სო ცი ა ლუ რი სფე როს
ორი და მო უ კი დე ბე ლი დარ გი ა, მაგ რამ კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის (მო ცე-
მულ შემ თხვე ვა ში არა მა ტე რი ა ლუ რი კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის) კულ ტუ-
რუ ლი ტუ რიზ მში ორ გა ნუ ლად ჩარ თვის შე დე გად, მა თი მარ თვა ერ თმა ნეთ ზე 
და მო კი დე ბუ ლი და ურ თი ერ თგან მა პი რო ბე ბე ლი ხდე ბა. ქვე ყა ნა ში კულ ტუ რის 
გან ვი თა რე ბი სათ ვის, სხვა პი რო ბებ თან ერ თად, აუ ცი ლე ბე ლია არა მა ტე რი ა-
ლუ რი კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის დაც ვა, აღორ ძი ნე ბა- პო პუ ლა რი ზა ცი ა, 
რა შიც კულ ტუ რუ ლი ტუ რიზ მის რო ლი და მნიშ ვნე ლო ბა ძალ ზე დი დი ა. თა-
ვის მხრივ კი, კულ ტუ რუ ლი ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბა- გა ფარ თო ე ბა დი დად არის 
და მო კი დე ბუ ლი კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის, მათ შო რის არა მა ტე რი ა ლუ რი 
კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის აღორ ძი ნე ბა ზე, რომ ლის მი მართ მთე ლი სა ზო-
გა დო ე ბის, მათ შო რის ტუ რის ტე ბის ინ ტე რე სი, სწრა ფად იზ რდე ბა. ყო ვე ლი ვე 
ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი ამ დარ გე ბის მარ თვის ეფექ ტი ა ნი კო ორ დი ნა ცი ის აუ ცი ლებ-
ლო ბა ზე მი უ თი თებს. მრა ვა ლი ქვე ყა ნა, ხე ლი სუფ ლე ბის სხვა დას ხვა შტოს გა-
ერ თი ა ნე ბუ ლი ძა ლის ხმე ვით, ამას ახერ ხებს და შე დე გე ბიც კარ გი აქვს: სწრა ფი 
ტემ პით ვი თარ დე ბა არა მა ტე რი ა ლუ რი კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბაც და კულ-
ტუ რუ ლი ტუ რიზ მიც, რა საც სა ზო გა დო ე ბის გან ვი თა რე ბი სათ ვის (რო გორც ამ 
მემ კვიდ რე ო ბის მფლო ბე ლი სათ ვის, ასე ვე მათ თვის ვინც მას გა ეც ნო ბა) დი დი 
მნიშ ვნე ლო ბა აქვს;

სა ყუ რადღ ე ბოა არა მა ტე რი ა ლუ რი კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის გან ვი-
თა რე ბის რო გორც სო ცი ა ლუ რი, ასე ვე ეკო ნო მი კუ რი ას პექ ტე ბი. სა ერ თა შო რი-
სო პრაქ ტი კა აჩ ვე ნებს, რომ ამ სა ფუძ ველ ზე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში, რე გი ო ნებ ში, 
მთლი ა ნად ქვე ყა ნა ში ფარ თოვ დე ბა და საქ მე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბი, იზ რდე ბა 
შე მო სავ ლე ბი, რაც მო სახ ლე ო ბის კე თილ დღე ო ბის ამაღ ლე ბა ზე და დე ბი თად 
მოქ მე დებს. ამას თან, კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის ნუს ხის გა ფარ თო ე ბა, მი სი 
პო პუ ლა რი ზა ცია ფარ თო სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის გაც ნო ბით ზრდის ქვეყ ნის იმიჯს, 
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ამაღ ლე ბულ გან წყო ბი ლე ბას ქმნის ად გი ლობ რივ მო სახ ლე ო ბა ში. ამი ტომ, 
მარ თვის ად გი ლობ რივ მა ორ გა ნო ებ მა ყვე ლა რე სურ სი (სა ხელ მწი ფო და ფი-
ნან სე ბა, ბიზ ნე სი დან თუ კერ ძო პი რე ბი დან მო ზი დუ ლი თან ხე ბი და ა.შ.) უნ და 
გა მო ი ყე ნონ არ სე ბუ ლი არა მა ტე რი ა ლუ რი კულ ტუ რუ ლი რე სურ სე ბის ეფექ ტი ა-
ნად და სა ზო გა დო ე ბის სა კე თილ დღე ოდ გა მო სა ყე ნებ ლად;

სა ერ თა შო რი სო გა მოც დი ლე ბა აჩ ვე ნებს, რომ ქვეყ ნე ბის მი ხედ ვით არა-
მა ტე რი ა ლუ რი კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის მარ თვის პრო ცე სი, მარ თვის ორ-
გა ნი ზა ცი უ ლი სტრუქ ტუ რა, ფუნ ქცი ე ბი, მე თო დე ბი, მარ თვი სად მი მიდ გო მე ბი და 
ზო გა დად მარ თვის ეკო ნო მი კუ რი მე ქა ნიზ მი, რამ დე ნად მე გან სხვა ვე ბუ ლი ა. ყვე-
ლა ქვე ყა ნა თა ვი სი შე საძ ლებ ლო ბე ბი დან გა მომ დი ნა რე, აგ რეთ ვე, სა ერ თა შო-
რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ფი ნან სუ რი თუ სხვა სა ხის (მა გა ლი თად, მე თო დო ლო-
გი ურ -სა კონ სულ ტა ცი ო) დახ მა რე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით აყა ლი ბებს არა მა ტე რი-
ა ლუ რი კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის გან ვი თა რე ბის მიზ ნებ სა და ამო ცა ნებს და 
შე დე გე ბიც შე სა ბა მი სი ა. ზო გი ერ თი ქვე ყა ნა ახერ ხებს მეტ ნაკ ლე ბად სრუ ლად 
აა მოქ მე დოს ამ სა ხე ო ბის კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბა და გა აც ნოს იგი ფარ-
თო სა ზო გა დო ე ბას. რიგ შემ თხვე ვა ში კი, უფ რო მე ტად ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბის 
უკ მა რი სო ბის გა მო, ეს ვერ ხერ ხდე ბა და არა მა ტე რი ა ლუ რი კულ ტუ რუ ლი მემ-
კვიდ რე ო ბის სა უ კე თე სო ნი მუ შე ბიც კი, მა თი მფლო ბე ლე ბის გარ და, არა ვის-
თვის არაა ცნო ბი ლი, რაც მი უ ღე ბე ლი ა.

არა მა ტე რი ა ლუ რი კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის ტუ რიზ მში 
გა მო ყე ნე ბის მარ თვის მდგო მა რე ო ბა სა ქარ თვე ლო ში

ჩვენს ქვე ყა ნა ში, არა მა ტე რი ა ლუ რი კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის ტუ რიზ-
მში გა მო ყე ნე ბის მარ თვის მდგო მა რე ო ბა, შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ არა და მაკ-
მა ყო ფი ლე ბე ლი ა. მარ თა ლი ა, სა ქარ თვე ლო ში კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის 
(პირ ველ რიგ ში, მა ტე რი ა ლუ რი კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის) მარ თვის პრო-
ცე სი სათ ვის სა ჭი რო სა კა ნონ მდებ ლო ბა ზა ძი რი თა დად არ სე ბობს, ამ მხრივ 
აღ მას რუ ლე ბე ლი ხე ლი სუფ ლე ბის უმაღ ლე სი, რე გი ო ნუ ლი და ად გი ლობ რი ვი 
ორ გა ნო ე ბის ფუნ ქცი ე ბი და უფ ლე ბა მო სი ლე ბა ნი გან საზღ ვრუ ლი ა, თუმ ცა, სხვა-
დას ხვა მი ზე ზის გა მო, მემ კვიდ რე ო ბის მარ თვის პრო ცე სი მა ინც შორ საა სრულ-
ყო ფი სა გან. სამ წუ ხა როდ, ქვე ყა ნა ში არა მა ტე რი ა ლუ რი კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ-
რე ო ბის მარ თვის სფე რო ში კი დევ უფ რო მძი მე მდგო მა რე ო ბა გვაქვს:

1. არ არ სე ბობს კა ნო ნი `ა რა მა ტე რი ა ლუ რი კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო-
ბის შე სა ხებ~. მარ თა ლი ა, ამ ჟა მად, სა ქარ თვე ლო ში მუ შავ დე ბა `სა ქარ თვე ლოს 
კულ ტუ რუ ლი და ბუ ნებ რი ვი მემ კვიდ რე ო ბის~ კო დექ სის პრო ექ ტი, თუმ ცა, ნაკ-
ლე ბად სა ვა რა უ დო ა, რომ მას ში ასა ხულ იქ ნე ბა არა მა ტე რი ა ლუ რი კულ ტუ რუ-
ლი მემ კვიდ რე ო ბის ტუ რიზ მში გა მო ყე ნე ბის მა რე გუ ლი რე ბე ლი ნორ მე ბი. ასე თი 
კა ნო ნი, მა ღალ გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ თან ერ თად, გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებ საც 
აქვთ (მა გა ლი თად, მოლ დო ვას, ყირ გი ზეთს და სხვებს);
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2. სა ხელ მწი ფო მარ თვის სხვა დას ხვა (უ მაღ ლეს, რე გი ო ნულ და მუ ნი ცი-
პა ლურ) დო ნე ზე უშუ ა ლოდ არა მა ტე რი ა ლუ რი კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის 
ნა წილ ში და სა ზუს ტე ბე ლია სა ხელ მწი ფო ორ გა ნო ე ბის ფუნ ქცი ე ბი, უფ ლე ბა მო-
სი ლე ბა ნი, ფი ნან სუ რი უზ რუნ ველ ყო ფის წყა რო ე ბი და ა.შ. მარ თა ლი ა, იშ ვი ა-
თად, მაგ რამ მა ინც კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის მარ თვის მიზ ნით გან სა ხორ-
ცი ე ლე ბე ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის ჩა მოთ ვლის დროს, `მა ტე რი ა ლურ თან~ ერ თად 
`ა რა მა ტე რი ა ლუ რი კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბაც~ მო იხ სე ნი ე ბა, მაგ რამ სა ქარ-
თვე ლო ში, ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ არა მა ტე რი ა ლუ რი კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე-
ო ბის დაც ვა- პო პუ ლა რი ზა ცი ი სად მი სის ტე მუ რი მიდ გო მა ვერ ხორ ცი ელ დე ბა;

3. სა ქარ თვე ლოს კულ ტუ რი სა და ძეგ ლთა დაც ვის სა მი ნის ტროს ქვეყ ნის
კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის დაც ვის ეროვ ნულ სა ა გენ ტო ზე დე ლე გი რე ბუ ლი 
აქვს კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის მარ თვი სა და ად მი ნის ტრი რე ბის აბ სო ლუ-
ტუ რი უფ ლე ბა მო სი ლე ბა, კერ ძოდ: მემ კვიდ რე ო ბის აღ ნუს ხვა, სა მუ შა ო ე ბის და-
გეგ მვა, სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის მარ თვა, მო ნი ტო რინ გი, კვლე ვი თი სა მუ შა ო-
ე ბის ჩა ტა რე ბა, სა ერ თა შო რი სო ურ თი ერ თო ბე ბი, ნე ბარ თვე ბის გა ცე მა და ა. შ., 
მაგ რამ სა ა გენ ტოს არა მა ტე რი ა ლუ რი კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის ნა წილ ში 
დე ლე გი რე ბუ ლი ფუნ ქცი ე ბის შე სას რუ ლებ ლად საკ მა რი სი რე სურ სე ბი (ფი ნან-
სუ რი, მა ტე რი ა ლურ- ად მი ნის ტრა ცი უ ლი, ადა მი ა ნუ რი და სხვ.) არა აქვს;

4. მსოფ ლიო გა მოც დი ლე ბით, არა მა ტე რი ა ლუ რი კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ-
რე ო ბის სრულ ფა სო ვა ნი მარ თვა შე უძ ლე ბე ლია ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე-
ლო ბებ ში შე სა ბა მი სი პი რო ბე ბის (ი გუ ლის ხმე ბა ამ მი მარ თე ბით მა თი უფ ლე ბა-
მო სი ლე ბი სა და პა სუ ხის მგებ ლო ბის ამაღ ლე ბა, შე სა ბა მი სად, მა ტე რი ა ლუ რი, 
ფი ნან სუ რი, ადა მი ა ნუ რი, ინ ფორ მა ცი უ ლი რე სურ სე ბით უზ რუნ ველ ყო ფა და 
ა.შ.) შექ მნის გა რე შე. სწო რედ ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბი უნ და წარ-
მო ად გენ დნენ არა მა ტე რი ა ლუ რი კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის აღ რიცხ ვის, 
დაც ვა- შე ნახ ვი სა და პო პუ ლა რი ზა ცი ის ერ თ-ერთ უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს რგოლს, 
რად გან მათ ყვე ლა ზე კარ გად იცი ან (უნ და იცოდ ნენ) დაქ ვემ დე ბა რე ბულ ტე-
რი ტო რი ა ზე ამ მხრივ არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბა, მათ შო რის პრობ ლე მე ბი. სამ-
წუ ხა როდ, სა ქარ თვე ლო ში კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის, გან სა კუთ რე ბით კი 
არა მა ტე რი ა ლუ რი კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის დაც ვა- პო პუ ლა რი ზა ცი ის საქ-
მე ში ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის ამ ჟა მინ დე ლი წვლი ლი სრუ ლი ად 
არა საკ მა რი სი ა, რაც არც არის გა საკ ვი რი, რად გან მათ უფ ლე ბა მო სი ლე ბებ ში 
არა მა ტე რი ა ლუ რი კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის დაც ვა- პო პუ ლა რი ცა ცი ის ფუნ-
ქცია ცალ კე გა მო ყო ფი ლი არც არის (ის, უკე თეს შემ თხვე ვა ში, კულ ტუ რულ მემ-
კვიდ რე ო ბა ში იგუ ლის ხმე ბა). სა ქარ თვე ლო ში მემ კვიდ რე ო ბის რე გის ტრა ცი ის 
საქ მე ში ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბა ან ვერ მო ნა წი ლე ობს, ან კი მი სი 
წვლი ლი მი ნი მა ლუ რია უფ ლე ბა მო სი ლე ბის ან შე სა ბა მი სი რე სურ სე ბის უქონ-
ლო ბის გა მო. 

სა ქარ თვე ლო ში არა მა ტე რი ა ლუ რი კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის მარ-
თვის სფე რო ში, არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის მიზ ნით, უმაღ ლეს -
ცენ ტრა ლურ რგოლ ში (მთავ რო ბის ად მი ნის ტრა ცი ა, სა ქარ თვე ლოს კულ ტუ რი-
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სა და ძეგ ლთა დაც ვის სა მი ნის ტრო, სა ქარ თვე ლოს კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე-
ო ბის დაც ვის ეროვ ნუ ლი სა ა გენ ტო) სა ჭი რო ა: 

- ნათ ლად გა ნი საზღ ვროს არა მა ტე რი ა ლუ რი კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე-
ო ბის გან ვი თა რე ბის მიზ ნით გან სა ხორ ცი ე ლე ბე ლი ისე თი ღო ნის ძი ე ბე ბი, რო-
გო რი ცაა : დარ გის გან ვი თა რე ბის გრძელ ვა დი ა ნი სტრა ტე გი ი სა და პროგ რა მის 
შე მუ შა ვე ბა; დარ გის მარ თვის სტრა ტე გი ის შე მუ შა ვე ბა; დარ გის გან ვი თა რე ბის 
ასახ ვა ქვეყ ნის კულ ტუ რის პო ლი ტი კა ში; სა ინ ფორ მა ციო ელექ ტრო ნუ ლი ბა ზი-
სა და ვებ გვერ დის შექ მნა; სა ერ თა შო რი სო კონ ტაქ ტე ბის გაძ ლი ე რე ბა და თა-
ნამ შრომ ლო ბის გა აქ ტი უ რე ბა; დარ გის შე სა ხებ პე რი ო დუ ლი ად გი ლობ რი ვი და 
სა ერ თა შო რი სო სა მეც ნი ე რო დის კუ სი ე ბის, შეხ ვედ რე ბის, მრგვა ლი მა გი დის, 
კონ ფე რენ ცი ე ბის ჩა ტა რე ბა; დარ გის გან ვი თა რე ბის რე გი ო ნუ ლი ინ ფრას ტრუქ-
ტუ რის შექ მნა; 

- სრუ ლად იქ ნეს რე ა ლი ზე ბუ ლი სა ქარ თვე ლოს კულ ტუ რი სა და ძეგ ლთა 
დაც ვის სა მი ნის ტროს კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის სტრა ტე გი ის, ორ გა ნი ზა ცი-
ე ბის კო ორ დი ნა ცი ი სა და ნე ბარ თვე ბის დე პარ ტა მენ ტის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა სა-
ქარ თვე ლო ში არ სე ბუ ლი მა ტე რი ა ლუ რი და არა მა ტე რი ა ლუ რი კულ ტუ რუ ლი 
მემ კვიდ რე ო ბის გა მოვ ლე ნის, შე ნარ ჩუ ნე ბი სა და პო პუ ლა რი ზა ცი ის ღო ნის ძი ე-
ბა თა გან ხორ ცი ე ლე ბის, ძეგ ლე ბი სა და კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის ობი ექ ტე-
ბის აღ რიცხ ვის, ექ სპერ ტი ზის, პას პორ ტი ზა ცი ის, კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის 
ერ თი ა ნი სა ინ ფორ მა ციო ბან კის შექ მნის მი მარ თუ ლე ბით;

- შე იქ მნას არა მა ტე რი ა ლუ რი კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის მარ თვის 
სხვა დას ხვა დო ნე ზე გან სა ხორ ცი ე ლე ბე ლი საქ მი ა ნო ბის კო ორ დი ნა ცი ის მოქ ნი-
ლი სის ტე მა, რო მე ლიც ხელს შე უწყ ობს ცენ ტრა ლუ რი, რე გი ო ნუ ლი და მუ ნი ცი-
პა ლუ რი რგო ლე ბის შე თან ხმე ბულ საქ მი ა ნო ბას, ზე მო დან ქვე მოთ და უკუ კავ ში-
რის მეშ ვე ო ბით – ქვე მო დან ზე მოთ, ინ ფორ მა ცი ის დრო უ ლად გა და ცე მა სა და 
შე სა ბა მი სი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბას;

-ა რა მა ტე რი ა ლუ რი კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის პო პუ ლა რი ზა ცი ის 
მიზ ნით, აღ ნიშ ნუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის მარ თვის ყვე ლა დო ნე ზე გა მო იკ ვე თოს 
კულ ტუ რულ ტუ რიზ მში არა მა ტე რი ა ლუ რი კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის რაც 
შე იძ ლე ბა სრუ ლად ჩარ თვის შე საძ ლებ ლო ბე ბი. აქე დან გა მომ დი ნა რე, აუ ცი-
ლე ბე ლია არა მა ტე რი ა ლუ რი კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბი სა და კულ ტუ რუ ლი 
ტუ რიზ მის სა კითხ ე ბით და ინ ტე რე სე ბუ ლი სამ სა ხუ რე ბის საქ მი ა ნო ბის კო ორ დი-
ნა ცი ა.

კარ გი ა, რომ ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის რე ა ლი ზე ბის პრო ცე სი მიმ-
დი ნა რე წელს და იწყ ე ბა, რა საც ადას ტუ რებს ის, რომ მა თი ნა წი ლი გათ ვა ლის-
წი ნე ბუ ლია `ა რა მა ტე რი ა ლუ რი კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის, რე ა ლო ბი სა და 
პერ სპექ ტი ვის 2016 წლის სა მოქ მე დო გეგ მა ში~. 

არა მა ტე რი ა ლუ რი კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის ეფექ ტი ა ნი მარ თვა სა-
ხელ მწი ფო მარ თვის ყვე ლა დო ნე ზე ფი ნან სუ რი პრობ ლე მის გა დაწყ ვე ტის გა-
რე შე წარ მო უდ გე ნე ლი ა.
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სა ქარ თვე ლო ში, ამ ჟა მად, მემ კვიდ რე ო ბის დაც ვის ფუ ლა დი სახ სრე ბის 
ძი რი თა დი წყა რო კულ ტუ რი სა და ძეგ ლთა დაც ვის სა მი ნის ტროს ბი უ ჯე ტი დან 
მი ღე ბუ ლი მცი რე და ფი ნან სე ბა ა, რო მე ლიც კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის დაც-
ვის ეროვ ნუ ლი სა ა გენ ტოს მეშ ვე ო ბით ხმარ დე ბა სა ა გენ ტოს სტრუქ ტუ რულ ერ-
თე უ ლებს. 

სამ წუ ხა რო ა, მაგ რამ ფაქ ტი ა, სა ქარ თვე ლო ში, 2015 წლის სა ხელ მწი ფო 
ბი უ ჯე ტის მთლი ა ნი ასიგ ნე ბე ბის და ახ ლო ე ბით 1 %-ია (94900,0 ათა სი ლა რი) 
გა მო ყო ფი ლი კულ ტუ რი სა და ძეგ ლთა დაც ვის სა მი ნის ტროს და სა ფი ნან სებ-
ლად, რაც ძა ლი ან მცი რე ა. ასეა წლე ბის გან მავ ლო ბა ში, რაც იმა ზე მი უ თი-
თებს, რომ კულ ტუ რა ხე ლი სუფ ლე ბი სათ ვის პრი ო რი ტეტს არ წარ მო ად გენს. 
სა ხელ მწი ფო ბი უ ჯე ტი დან სა ქარ თვე ლოს კულ ტუ რი სა და ძეგ ლთა დაც ვის სა-
მი ნის ტროს სის ტე მის და ფი ნან სე ბის სიმ ცი რის გა მო, ბუ ნებ რი ვი ა, კულ ტუ რუ ლი 
მემ კვიდ რე ო ბის დაც ვა- პო პუ ლა რი ზა ცი ის ხარ ჯე ბიც მცი რეა და მი ნი მა ლუ რა დაც 
ვერ აკ მა ყო ფი ლებს მას ზე მოთხ ოვ ნი ლე ბას. უკა ნას კნე ლი წლებ ში იგი და ახ-
ლო ე ბით 6,5-7,0 მლნ ლა რის ფარ გლებ შია (კულ ტუ რი სა და ძეგ ლთა დაც ვის 
სა მი ნის ტროს და ფი ნან სე ბის სა ერ თო მო ცუ ლო ბის და ახ ლო ე ბით 8,5% (2013 წ.) 
და 6,8% (2015წ), რაც სრუ ლი ად არა საკ მა რი სია იმ ამო ცა ნე ბის გა და საწყ ვე ტად, 
რაც კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის წი ნა შე დგას.

ეს სა კითხი უახ ლო ეს მო მა ვალ ში სის ტე მუ რად უნ და იქ ნეს შეს წავ ლი ლი 
და კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის დაც ვის ღო ნის ძი ე ბე ბის და სა ფი ნან სებ ლად, 
პირ ველ ეტაპ ზე, კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის დაც ვის სა ა გენ ტოს მხო ლოდ 
სა ხელ მწი ფო ბი უ ჯე ტი დან მი ნი მუმ 3 – ჯერ მე ტი თან ხა მა ინც უნ და გა მო ე ყოს.

მა ტე რი ა ლუ რი და არა მა ტე რი ა ლუ რი კულ ტუ რუ ლი 
მემ კვიდ რე ო ბის ტუ რიზ მში გა მო ყე ნე ბის სა ხელ მწი ფო 

მარ თვის ზო გი ერ თი სა კითხი

მა ტე რი ა ლუ რი და არა მა ტე რი ა ლუ რი კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის მარ-
თვა ში ცენ ტრა ლუ რი, რე გი ო ნუ ლი და ად გი ლობ რი ვი ორ გა ნო ე ბის მო ნა წი ლე-
ო ბის აუ ცი ლებ ლო ბა ზე ყუ რადღ ე ბა გა მახ ვი ლე ბუ ლია სა ქარ თვე ლოს კულ ტუ-
რის სტრა ტე გი ა ში- `კულ ტუ რის სტრა ტე გია 2025~, რო მელ შიც აღ ნიშ ნუ ლი ა, 
რომ `მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, კულ ტუ რის სტრა ტე გია და კულ ტუ რის სტრა ტე გი ის 
სა მოქ მე დო გეგ მა მო ი ცავ დეს სა კითხ ებს, რო გორც ად გი ლობ რივ, ასე ვე რე-
გი ო ნულ და ცენ ტრა ლურ დო ნე ზე~ [1, გვ. 8.]. ასე თი ვე მიდ გო მაა სა ჭი რო მა-
ტე რი ა ლუ რი და არა მა ტე რი ა ლუ რი კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის კულ ტუ რულ 
ტუ რიზ მში ჩარ თვის პრო ცე სის ეფექ ტი ა ნი მარ თვის უზ რუნ ველ სა ყო ფად. რო-
გორც ცენ ტრა ლურ, ანუ უმაღ ლეს (სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის, სა ქარ თვე-
ლოს მთავ რო ბის, მ.შ. ეკო ნო მი კი სა და მდგრა დი გან ვი თა რე ბის სა მი ნის ტროს, 
კულ ტუ რი სა და ძეგ ლთა დაც ვის სა მი ნის ტროს და მათ და მი დაქ ვემ დე ბა რე ბუ-
ლი ტუ რიზ მის ეროვ ნუ ლი ად მი ნის ტრა ცი ი სა და ძეგ ლთა დაც ვის ეროვ ნუ ლი სა-
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ა გენ ტოს, აგ რეთ ვე სა ქარ თვე ლოს იუს ტი ცი ის სა მი ნის ტრო სა და სა ქარ თვე ლოს 
რე გი ო ნუ ლი გან ვი თა რე ბი სა და ინ ფრას ტრუქ ტუ რის სა მი ნის ტროს), ასე ვე რე-
გი ო ნულ (ა ჭა რი სა და აფ ხა ზე თის ა/რ მთავ რო ბე ბი სა და ტუ რიზ მის ეროვ ნუ ლი 
ად მი ნის ტრა ცი ი სა და ძეგ ლთა დაც ვის ეროვ ნუ ლი სა ა გენ ტოს რე გი ო ნუ ლი სამ-
სა ხუ რე ბის) და მუ ნი ცი პა ლურ (შე სა ბა მი სი მუ ნი ცი პა ლუ რი სამ სა ხუ რე ბის, ტუ რიზ-
მის ეროვ ნუ ლი ად მი ნის ტრა ცი ი სა და ძეგ ლთა დაც ვის ეროვ ნუ ლი სა ა გენ ტოს 
რე გი ო ნუ ლი სამ სა ხუ რე ბის) დო ნე ებ ზე აუ ცი ლე ბე ლია აღ ნიშ ნუ ლი სა მი ნის ტრო-
ე ბი სა და სამ სა ხუ რე ბის საქ მი ა ნო ბის სრუ ლი კო ორ დი ნა ცი ა. მა კო ორ დი ნი რე ბე-
ლი რო ლი კი, მარ თვის დო ნე ე ბის მი ხედ ვით, უნ და და ე კის როს სა ქარ თვე ლოს 
მთავ რო ბას, აჭა რი სა და აფ ხა ზე თის ა/რ მთავ რო ბებს და ად გი ლობ რივ მუ ნი ცი-
პა ლი ტე ტებს (გამ გე ო ბა/ მე რი ას). 

სა ხელ მწი ფო მარ თვის უმაღ ლეს (ცენ ტრა ლურ) დო ნე ზე გან სა ხორ ცი ე-
ლე ბელ ღო ნის ძი ე ბა თა შო რის ჩვე ნი აზ რით, მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა:

- დრო უ ლად დას რულ დეს `კულ ტუ რი სა და ბუ ნებ რი ვი მემ კვიდ რე ო ბის~ 
კო დექ სზე მუ შა ო ბა, რო მელ შიც, ალ ბათ, აი სა ხე ბა არა მა ტე რი ა ლუ რი მემ კვიდ-
რე ო ბის რე გუ ლი რე ბის სა კითხ ე ბი. რო გორც აღ ვნიშ ნეთ ამ კო დექ სში, სხვა ქვეყ-
ნე ბის მი ერ მი ღე ბუ ლი ანა ლო გი უ რი კა ნო ნე ბის გან გან სხვა ვე ბით, ყუ რადღ ე ბა 
უნ და გა მახ ვილ დეს არა მა ტე რი ა ლუ რი კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის დაც ვის 
(მი სი ფარ თო გა გე ბით), მათ შო რის ამ სა ხე ო ბის მემ კვიდ რე ო ბის პო პუ ლა რი-
ზა ცი ის სა კითხ ებ ზე, რო მე ლიც სწო რედ მი სი კულ ტუ რულ ტუ რიზ მში ფარ თოდ 
ჩარ თვით მი იღ წე ვა; 

- იმის გათ ვა ლის წი ნებთ, რომ კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის (რო გორც 
მა ტე რი ა ლუ რის, ასე ვე არა მა ტე რი ა ლუ რის) სა უ კე თე სო ნი მუ შე ბის კულ ტუ რულ 
ტუ რიზ მში ჩარ თვა სა ქარ თვე ლოს კულ ტუ რი სა და ძეგ ლთა დაც ვი სა და სა ქარ-
თვე ლოს ეკო ნო მი კი სა და მდგრა დი გან ვი თა რე ბის სა მი ნის ტრო ე ბის, ასე ვე მა-
თი სამ სა ხუ რე ბის (სა ქარ თვე ლოს ძეგ ლთა დაც ვის ეროვ ნუ ლი სა ა გენ ტო სა და 
სა ქარ თვე ლოს ტუ რიზ მის ეროვ ნუ ლი ად მი ნის ტრა ცი ის) ერ თობ ლი ვად გა და-
საწყ ვე ტი სა კითხ ი ა, იგი, რო გორც აღ ვნიშ ნეთ, ამ ნა წილ ში მა თი საქ მი ა ნო ბის 
ეფექ ტი ან კო ორ დი ნა ცი ას სა ჭი რო ებს. მსოფ ლი ოს რიგ ქვე ყა ნა ში სწო რედ ამ-
გვა რი კო ორ დი ნა ცი ის აუ ცი ლებ ლო ბამ კულ ტუ რი სა და ტუ რიზ მის ერთ სა მი ნის-
ტრო ში გა ერ თი ა ნე ბაც კი გა ნა პი რო ბა (მა გა ლი თად, აზერ ბა ი ჯან ში, თურ ქეთ ში, 
ბრა ზი ლი ა ში, ბულ გა რეთ ში, ინ დო ეთ ში და სხვა გან ფუნ ქცი ო ნი რებს `კულ ტუ რი-
სა და ტუ რიზ მის სა მი ნის ტრო~, სამ ხრეთ კო რე ა ში  – `კულ ტუ რის, სპორ ტი სა და 
ტუ რიზ მის სა მი ნის ტრო ო, იტა ლი ა ში – `კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის, აქ ტი ვო-
ბე ბი სა და ტუ რიზ მის სა მი ნის ტრო~, გა ერ თი ა ნე ბულ სა მე ფო ში – `ტუ რიზ მი სა და 
კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის სა მი ნის ტრო~ და ა.შ.), რი თაც ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი 
კო ორ დი ნა ცი ის პრობ ლე მა ერ თი და იმა ვე სა მი ნის ტროს ფარ გლებ ში შე და-
რე ბით მარ ტი ვად წყდე ბა. სა ქარ თვე ლო ში კი, რო გორც აღ ვნიშ ნეთ, ამ მიზ ნის 
მი საღ წე ვად სხვა დას ხვა სა მი ნის ტრო სად მი დაქ ვემ დე ბა რე ბუ ლი სამ სა ხუ რე ბის 
საქ მი ა ნო ბის კო ორ დი ნა ცი ის აუ ცი ლებ ლო ბა მწვა ვედ დგას და გა დაწყ ვე ტას სა-
ჭი რო ებს.
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მარ თვის უმაღ ლეს დო ნე ზე აღ ნიშ ნუ ლი კო ორ დი ნა ცი ის სა კითხ ის გა-
დაწყ ვე ტის რამ დე ნი მე ვა რი ან ტი შე იძ ლე ბა გან ვი ხი ლოთ, მაგ რამ სა ქარ თვე-
ლოს მთავ რო ბის ამ ჟა მინ დე ლი სტრუქ ტუ რის პი რო ბებ ში, ვფიქ რობთ, მარ თე-
ბუ ლი იქ ნე ბა თუ ის პრე მი ერ -მი ნის ტრის ად მი ნის ტრა ცი ის შე სა ბა მი სი ფუნ ქცი ე-
ბით აღ ჭურ ვის სა ფუძ ველ ზე გან ხორ ცი ელ დე ბა. პირ და პირ შე იძ ლე ბა ით ქვას, 
რომ აღ ნიშ ნუ ლი ად მი ნის ტრა ცი ის სტრუქ ტუ რა (20-მდე დე პარ ტა მენ ტი, ცენ ტრი 
თუ სამ სა ხუ რი) და პერ სო ნა ლი (260 თა ნამ შრო მელ ზე მე ტი), საკ მა ოდ დი დია 
და მცი რე რე ორ გა ნი ზა ცი ის შემ თხვე ვა ში შე იძ ლე ბა `კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ-
რე ო ბის (რო გორც მა ტე რი ა ლუ რის, ასე ვე არა მა ტე რი ა ლუ რის) ტუ რიზ მში გა-
მო ყე ნე ბის მარ თვის~ გან ყო ფი ლე ბის შექ მნა, ან ამ ფუნ ქცი ე ბის ზე მოხ სე ნე ბულ 
ად მი ნის ტრა ცი ა ში ამ ჟა მად არ სე ბულ `რე გი ო ნე ბი სა და ად გი ლობ რი ვი თვით-
მმარ თვე ლო ბე ბის ორ გა ნო ებ თან ურ თი ერ თო ბე ბის დე პარ ტა მენ ტსა~ და სხვა 
დე პარ ტა მენ ტებ ში გა და ნა წი ლე ბა.

სა ქარ თვე ლოს პრე მი ერ -მი ნის ტრის ად მი ნის ტრა ცი ა ში ̀ კულ ტუ რუ ლი მემ-
კვიდ რე ო ბის (რო გორც მა ტე რი ა ლუ რის, ასე ვე არა მა ტე რი ა ლუ რის) ტუ რიზ მში 
გა მო ყე ნე ბის მარ თვის~ გან ყო ფი ლე ბის შექ მნის (რო მე ლიც უკე თეს ვა რი ან ტად 
გვე სა ხე ბა) შემ თხვე ვა ში სა ქარ თვე ლოს ტუ რიზ მის ეროვ ნუ ლი ად მი ნის ტრა ცი-
ის სამ სა ხუ რე ბი ტუ რიზ მის, მათ შო რის კულ ტუ რუ ლი ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბის 
გეგ მებს მხო ლოდ მათ უშუ ა ლო ხელ მძღვა ნე ლო ბას თან – ტუ რიზ მის ეროვ ნულ 
ად მი ნის ტრა ცი ას თან აღარ შე ა თან ხმე ბენ (რო გორც ამ ჟა მად ხდე ბა), ისი ნი, ამ 
მხრივ ან გა რიშ ვალ დე ბულ ნი პრე მი ერ -მი ნის ტრის ად მი ნის ტრა ცი ის მი მარ თაც 
გახ დე ბი ან. იგი ვე შე იძ ლე ბა ით ქვას, სა ქარ თვე ლოს კულ ტუ რი სა და ძეგ ლთა 
დაც ვის სა მი ნის ტრო სა და სა ქარ თვე ლოს კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის დაც ვის 
ეროვ ნულ სა ა გენ ტოს მი მარ თაც, რომ ლებ საც კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის 
დაც ვა- შე ნახ ვა სა და პო პუ ლა რი ზა ცი ას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა კითხ ე ბის სამ თავ-
რო ბო დო ნე ზე წარ მო ჩე ნა გა უ ად ვილ დე ბათ. ხაზ გას მით უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ 
შე მო თა ვა ზე ბუ ლი გან ყო ფი ლე ბის ფუნ ქცია უნ და იყოს კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ-
რე ო ბის სა უ კე თე სო ნი მუ შე ბის ტუ რიზ მში ჩარ თვის მიზ ნით გან სა ხორ ცი ე ლე ბე ლი 
საქ მი ა ნო ბის ხელ შეწყ ო ბა, მი სი ეფექ ტი ა ნი კო ორ დი ნა ცია და არა ამ ჟა მად არ-
სე ბუ ლი სამ სა ხუ რე ბის ფუნ ქცი ე ბის დუბ ლი რე ბა. 

იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ ტუ რიზ მში კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის 
ჩარ თვის მიზ ნით საქ მი ა ნო ბის გა აქ ტი უ რე ბა ორი ვე სა მი ნის ტრო სა და მათ და-
მი დაქ ვემ დე ბა რე ბუ ლი ტუ რიზ მის ეროვ ნუ ლი ად მი ნის ტრა ცი ი სა და სა ქარ თვე-
ლოს კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის დაც ვის ეროვ ნუ ლი სა ა გენ ტოს ინ ტე რე სებს 
სრუ ლად შე ე სა ბა მე ბა, შე იძ ლე ბა ვი ვა რა უ დოთ, რომ უმაღ ლე სი აღ მას რუ ლე ბე-
ლი ხე ლი სუფ ლე ბის თან ხმო ბის შემ თხვე ვა ში, სა ქარ თვე ლოს პრე მი ერ -მი ნის-
ტრის ად მი ნის ტრა ცი ის ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი მა კო ორ დი ნი რე ბე ლი გან ყო ფი ლე ბის 
ფუნ ქცი ე ბის და კონ კრე ტე ბა მათ არ გა უ ჭირ დე ბათ.  
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სა ქარ თვე ლოს პრე მი ერ -მი ნის ტრის ად მი ნის ტრა ცი ის პი რო ბი თად `კულ-
ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის (რო გორც მა ტე რი ა ლუ რის, ასე ვე არა მა ტე რი ა ლუ-
რის) ტუ რიზ მში გა მო ყე ნე ბის მარ თვის~ გან ყო ფი ლე ბის უმ თავ რე სი საზ რუ ნა ვი 
უნ და იყოს:

მა ტე რი ა ლუ რი და არა მა ტე რი ა ლუ რი კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის 
ტუ რიზ მში ჩარ თვას თან და კავ ში რე ბუ ლი ნე ბის მი ე რი პრობ ლე მის (ორ გა ნი ზა-
ცი უ ლი, ფი ნან სუ რი, სა გან მან თლებ ლო თუ სხვა) სის ტე მუ რი შეს წავ ლა და მათ 
გა და საწყ ვე ტად ადეკ ვა ტუ რი ღო ნის ძი ე ბე ბის გა ტა რე ბა; 

ქვეყ ნის მას შტა ბით აღ ნიშ ნუ ლი პრო ცე სის მიმ დი ნა რე ო ბის მო ნი ტო რინ-
გი;

აღ ნიშ ნუ ლი პრო ცე სის მარ თვის ქვე და დო ნე ე ბი სად მი დახ მა რე ბის (ორ-
გა ნი ზა ცი უ ლი, ფი ნან სუ რი, სა გან მან თლებ ლო თუ სხვა) აღ მო ჩე ნა. მათ სა და 
სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბას შო რის ბი უ როკ რა ტი უ ლი ბა რი ე რე ბის გა რე შე ურ-
თი ერ თო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა და ა.შ. კერ ძოდ, სა ქარ თვე ლოს კულ ტუ რი სა და 
ძეგ ლთა დაც ვის სა მი ნის ტროს, ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის გამ გე ო ბე-
ბი სა და მე რი ე ბი სად მი ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე რი სათ ვის ზრუნ ვა ისე თი ღო ნის ძი ე-
ბე ბის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად რო გო რი ცა ა: 

- რე გი ო ნებ სა თუ დე და ქა ლაქ ში სხვა დას ხვა სა ხის ფეს ტი ვა ლე ბი სა (მა გა-
ლი თად, სიმ ღე რი სა და ცეკ ვის, ხალ ხუ რი ზე პირ სიტყ ვი ე რე ბის, ღვი ნის და ა.შ.) 
თუ ხალ ხუ რი ტრა დი ცი უ ლი რეწ ვის სა უ კე თე სო ნი მუ შე ბის გა მო ფე ნა- გა ყიდ ვე ბის 
არა ერ თხელ, არა მედ პე რი ო დუ ლად ორ გა ნი ზე ბა. ფეს ტი ვა ლე ბის თუ ტრა-
დი ცი უ ლი რეწ ვის სა უ კე თე სო ნი მუ შე ბის გა მო ფე ნა- გა ყიდ ვე ბის ჩა ტა რე ბის ინი-
ცი ა ტო რე ბი რე გი ო ნე ბის გამ გე ო ბე ბი და თვით მმარ თვე ლი ქა ლა ქე ბის მე რი ე ბი 
უნ და იყ ვნენ. მა გა ლი თად, ყვე ლა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში ნე ბის მი ერ დროს შე იძ ლე-
ბა ჩა ტარ დეს ხალ ხუ რი მუ სი კის, ცეკ ვი სა და ზე პირ სიტყ ვი ე რე ბის ფეს ტი ვა ლი, 
სე ზო ნუ რად, კერ ძოდ, შე მოდ გო მა ზე – ღვი ნის ფეს ტი ვა ლი და ა.შ. ბუ ნებ რი ვი ა, 
თბი ლის სა და რე გი ო ნებ შიც უნ და გაგ რძელ დეს ეროვ ნუ ლი და სა ერ თა შო რი სო 
ფეს ტი ვა ლე ბის ჩა ტა რე ბის პრაქ ტი კა. მნიშ ვნე ლო ვა ნია ფეს ტი ვა ლე ბის ორ გა ნი-
ზე ბის პრო ცეს ში მაქ სი მა ლუ რად ჩა ერ თოს ად გი ლობ რი ვი სა ზო გა დო ე ბა, გან სა-
კუთ რე ბით კი ახალ გაზ რდე ბი.

- რე გი ო ნებ ში მა ტე რი ა ლუ რი და არა მა ტე რი ა ლუ რი კულ ტუ რუ ლი მემ-
კვიდ რე ო ბის დაც ვა- პო პუ ლა რი ზა ცი ი სა და მა თი სა უ კე თე სო ნი მუ შე ბის კულ ტუ-
რულ ტუ რიზ მში ჩარ თვის პრო ცე სის ეფექ ტი ა ნად გან ხორ ცი ე ლე ბის მთა ვა რი 
გა რან ტის – მუ ნი ცი პა ლუ რი კად რე ბის გა დამ ზა დე ბი სა და კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ-
ლე ბის მიზ ნით, სპე ცი ა ლუ რი სა ხელ მწი ფო პროგ რა მის შე მუ შა ვე ბა ში აქ ტი უ რი 
მხარ და ჭე რა და ა.შ.
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მუნიციპალიტეტებში არამატერიალური და მატერიალური 
კულტურული მემკვიდრეობის ტურიზმში გამოყენების მართვის 

სრულყოფის მიმართულებები

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის დო ნე ზე კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის აღ რიცხ ვა- 
დაც ვა (მ.შ. პო პუ ლა რი ზა ცი ა) და მა თი კულ ტუ რულ ტუ რიზ მში ჩარ თვა საკ მა ოდ 
რთუ ლი პრო ცე სი ა, რო მელ შიც ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბის რო ლი 
გან სა კუთ რე ბუ ლი ა. `ა რა მა ტე რი ა ლუ რი კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის დაც ვის 
შე სა ხებ~ 2003 წლის 17 ოქ ტომ ბერს პა რიზ ში მი ღე ბუ ლი სა ერ თა შო რი სო კონ-
ვენ ცი ის (რო მელ საც სა ქარ თვე ლო 2007 წელს მი უ ერ თდა) მი ხედ ვით, მათ მნიშ-
ვნე ლო ვა ნი რო ლი უნ და შე ას რუ ლონ მა ტე რი ა ლუ რი და არა მა ტე რი ა ლუ რი 
კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის იდენ ტი ფი კა ცი ის, დო კუ მენ ტი რე ბის, კვლე ვე ბის, 
შე ნარ ჩუ ნე ბის, პო პუ ლა რი ზა ცი ის მი მარ თუ ლე ბე ბით[2, მუხ ლი 2, პ.3]. გარ და 
ამი სა, ად გი ლობ რივ მა თვით მმარ თვე ლო ბებ მა ამ მემ კვიდ რე ო ბის სა უ კე თე სო 
ნი მუ შე ბის კულ ტუ რულ ტუ რიზ მში ჩარ თვის მიზ ნი თაც, უნ და გა ა აქ ტი უ რონ საქ-
მი ა ნო ბა. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი (გამ გე ო ბე ბი/ მე რი ე ბი) სრუ ლად უნ და ფლობ დნენ 
ინ ფორ მა ცი ას დაქ ვემ დე ბა რე ბულ ად მი ნის ტრა ცი ულ ერ თე უ ლებ ში არ სე ბუ ლი 
არა მა ტე რი ა ლუ რი კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის შე სა ხებ და და ინ ტე რე სე ბულ-
ნი უნ და იყ ვნენ მა თი პო პუ ლა რი ზა ცი ით (ტუ რის ტულ პრო დუქ ტში ჩარ თვით), 
რო მე ლიც მნიშ ვნე ლო ვა ნია ტე რი ტო რი უ ლი ერ თე უ ლის იდენ ტო ბი სა და მი სი 
შე მო სავ ლე ბის ზრდი სათ ვის. აქე დან გა მომ დი ნა რე, ქვეყ ნის რა ი ო ნუ ლი გამ გე-
ო ბე ბი თუ თვით მმარ თვე ლი ქა ლა ქე ბის მე რი ე ბი ამ ნა წილ ში კულ ტუ რუ ლი მემ-
კვიდ რე ო ბი სა და ტუ რიზ მის სამ სა ხუ რე ბის საქ მი ა ნო ბის კო ორ დი ნა ცი ით და ინ ტე-
რე სე ბულ ნი უნ და იყ ვნენ. ამას თან, მათ ქვეყ ნის მთავ რო ბას თან, არა სამ თავ რო-
ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან, კერ ძო სექ ტორ თან, სა ზო გა დო ე ბას თან ქმე დი თად უნ და 
იმუ შა ონ, რა თა მო ი ზი დონ რაც შე იძ ლე ბა მე ტი სახ სრე ბი, რო მე ლიც სა ჭი როა 
დაქ ვემ დე ბა რე ბულ ტე რი ტო რი ა ზე კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის (რო გორც 
მა ტე რი ა ლუ რის, ასე ვე არა მა ტე რი ა ლუ რის) პო ტენ ცი ა ლის გა მო სავ ლე ნად და 
დაც ვა- პო პუ ლა რი ზა ცი ი სათ ვის.

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის (ად გი ლობ რივ) დო ნე ზე მარ თვის სა კითხ ე ბის წი ნა 
პლან ზე წა მო წე ვას ისიც უწყ ობს ხელს, რომ ამ ჟა მად, მსოფ ლი ო ში, ისე ვე რო-
გორც ზო გა დად სა ხელ მწი ფო მარ თვის, ასე ვე კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის 
(მა ტე რი ა ლუ რი სა და არა მა ტე რი ა ლუ რის) მარ თვის დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ის პრობ-
ლე მა მწვა ვედ დგას. უცხ ო უ რი გა მოც დი ლე ბით, სა ხელ მწი ფო მარ თვის ის სა-
კითხ ე ბი, რომ ლე ბიც ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის კომ პე ტენ ცი ას გა ნე-
კუთ ვნე ბა ად გილ ზე ვე უნ და გა დაწყ დეს. მათ შო რის ერ თ-ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
სა კითხი კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის (მათ შო რის არა მა ტე რი ა ლუ რის) მარ-
თვის დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ა ა. სა ხელ მწი ფომ ამი სათ ვის ყვე ლა პი რო ბა (პირ ველ 
რიგ ში, იგუ ლის ხმე ბა მუ ნი ცი პა ლუ რი მარ თვის ორ გა ნი ზა ცი უ ლი სტრუქ ტუ რის 
მო წეს რი გე ბა, ფი ნან სუ რი უზ რუნ ველ ყო ფის მიზ ნით სწო რი სა ბი უ ჯე ტო, მ.შ. მოქ-
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ნი ლი სატ რან სფე რო პო ლი ტი კის გან ხორ ცი ე ლე ბა, შე სა ბა მი სი პრო ფე სი ი სა და 
კვა ლი ფი კა ცი ის კად რე ბის მომ ზა დე ბა- გა დამ ზა დე ბა და ა.შ.) უნ და შექ მნას. 

`სა ქარ თვე ლოს კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის ეროვ ნულ პო ლი ტი კა ში~ 
აღ ნიშ ნუ ლი ა, რომ კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის მარ თვის დე ცენ ტრა ლი ზა ცია 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, მაგ რამ პირ ველ ეტაპ ზე უნ და მოხ დეს უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის 
იმ დაგ ვა რად დე ლე გი რე ბა, რო მე ლიც ცენ ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის პა სუ ხის-
მგებ ლო ბას არ შე ამ ცი რებს, რად გან ად გი ლებ ზე ჯერ კი დევ არ არ სე ბობს საკ-
მა რი სი პრაქ ტი კა და გა მოც დი ლე ბა, და სამ კვიდ რე ბე ლია მემ კვიდ რე ო ბის მარ-
თვის ტრა დი ცი ე ბი. `უფ ლე ბა მო სი ლე ბის დე ლე გი რე ბას წინ უნ და უს წრებ დეს 
ძეგ ლთა დაც ვი თი რეგ ლა მენ ტე ბის შექ მნა, მკა ფიო პრო ცე დუ რე ბის გან საზღ-
ვრა, ძეგ ლებ ზე ჩა რე ვის მე თო დო ლო გი ის მა რე გუ ლი რე ბე ლი დო კუ მენ ტე ბის 
შექ მნა, რე გი ო ნულ და ად გი ლობ რივ დო ნე ზე ინ სტი ტუ ცი ე ბის და არ სე ბა/ გაძ ლი-
ე რე ბა ჴ შე სა ბა მი სი ინ ფრას ტრუქ ტუ რის შექ მნა~ [4, გვ.20-21].

აღ ნიშ ნულ დო კუ მენ ტში ასა ხულ ამ მოთხ ოვ ნებს სრუ ლად ვე თან ხმე ბით 
და ვა ფიქ სი რებთ, რომ ის თა ნაბ რად ეხე ბა რო გორც მა ტე რი ა ლურ, ასე ვე არა-
მა ტე რი ა ლურ კულ ტუ რულ მემ კვიდ რე ო ბას, მაგ რამ იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, 
რომ სა ქარ თვე ლო ში `კულ ტუ რულ მემ კვიდ რე ო ბა ში~ ტრა დი ცი უ ლად მა ტე რი-
ა ლუ რი კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბა იგუ ლის ხმე ბა, აუ ცი ლე ბე ლია ეს დე ფი ნი-
ცია და ზუს ტდეს – `კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბა: რო გორც მა ტე რი ა ლუ რი, ასე-
ვე არა მა ტე რი ა ლუ რი~, ან `მა ტე რი ა ლუ რი და არა მა ტე რი ა ლუ რი კულ ტუ რუ ლი 
მემ კვიდ რე ო ბა~. საქ მე ისა ა, რომ მა რა მა ტე რი ა ლუ რი კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე-
ო ბა ჩვენს მა ტე რი ა ლურ კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბა ზე ნაკ ლე ბი მნიშ ვნე ლო-
ბის სუ ლაც არ არის და ამ ხარ ვე ზის (რომ სა ქარ თვე ლო ში, წლე ბის გან მავ ლო-
ბა ში, არა მა ტე რი ა ლურ კულ ტუ რულ მემ კვიდ რე ო ბას სა თა ნა დო ყუ რადღ ე ბა არ 
ექ ცე ო და) გა მოს წო რე ბა, მას ზე მე ტი ყუ რადღ ე ბის გა მახ ვი ლე ბა აუ ცი ლე ბე ლი ა. 

იმი სათ ვის, რომ ად გი ლობ რივ მა თვით მარ თვე ლო ბებ მა, ერ თი მხრივ, 
მა ტე რი ა ლუ რი და არა მა ტე რი ა ლუ რი კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის დაც ვი სა 
(მ.შ. პო პუ ლა რი ზა ცი ის) და გან ვი თა რე ბის, მე ო რე მხრივ კი, მა თი სა უ კე თე სო 
ნი მუ შე ბის კულ ტუ რულ ტუ რიზ მში ჩარ თვის ამო ცა ნე ბი წარ მა ტე ბით გა დაჭ რან, 
აუ ცი ლე ბე ლი ა:

ა) მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის გამ გე ო ბებ სა და თვით მმარ თვე ლი ქა ლა ქე ბის 
მე რი ებ ში გან ხორ ცი ელ დეს მა თი ორ გა ნი ზა ცი უ ლი სტრუქ ტუ რე ბის მცი რე დი 
ცვლი ლე ბა და შე იქ მნას მა ტე რი ა ლუ რი და არა მა ტე რი ა ლუ რი კულ ტუ რუ ლი 
მემ კვიდ რე ო ბის დაც ვა- გან ვი თა რე ბი სა და მა თი კულ ტუ რულ ტუ რიზ მში ჩარ-
თვის სპე ცი ა ლუ რი სამ სა ხუ რი. ეს შე იძ ლე ბა გან ხორ ცი ელ დეს გამ გე ო ბებ სა და 
მე რი ებ ში არ სე ბუ ლი ადა მი ან თა რე სურ სე ბის ბა ზა ზე (სა ჭი რო ე ბის შემ თხვე ვა ში 
კად რე ბის გა დამ ზა დე ბის) ან რამ დე ნი მე კვა ლი ფი ცი უ რი სპე ცი ა ლის ტის მოწ ვე-
ვის სა ფუძ ველ ზე;

ბ) გა და სინ ჯულ იქ ნეს გამ გე ო ბე ბი სა და მე რი ე ბის დე ბუ ლე ბე ბი, რა თა ზე-
მო აღ ნიშ ნუ ლი მიზ ნი დან გა მომ დი ნა რე, სწო რად ჩა მო ყა ლიბ დეს მა თი ფუნ ქცი-
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ე ბი. სამ წუ ხა რო ა, მაგ რამ ფაქ ტი ა, რომ რე გი ო ნე ბის გამ გე ო ბე ბი სა და მე რი ე ბის 
დე ბუ ლე ბე ბის უმ რავ ლე სო ბა ში (გა ვე ცა ნით 30-მდე დე ბუ ლე ბას) სა ერ თოდ არ 
არის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ისე თი მუხ ლე ბი, რომ ლე ბიც და ა ვალ დე ბუ ლებს მათ 
გა ნა ხორ ცი ე ლონ კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის (მ.შ. არა მა ტე რი ა ლუ რი კულ-
ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის) დაც ვი სა (პო პუ ლა რი ზა ცი ის) და გან ვი თა რე ბის და 
მა თი კულ ტუ რულ ტუ რიზ მში ჩარ თვის ღო ნის ძი ე ბა ნი. ამ მხრივ, სხვებ თან შე და-
რე ბით, უკე თე სი მდგო მა რე ო ბაა ზუგ დი დის, მცხე თის, თე ლა ვის გამ გე ო ბა სა და 
მე რი ა ში. 

ჩვე ნი აზ რით, საქ მის ინ ტე რე სე ბი დან გა მომ დი ნა რე და ად გი ლობ რი ვი 
თვით მმარ თვე ლო ბე ბის საქ მი ა ნო ბის და მო უ კი დებ ლო ბის პრინ ცი პის დარ ღვე-
ვის გა რე შე, მათ თან შე თან ხმე ბით, სრუ ლი ად შე საძ ლე ბე ლია ად გი ლობ რი ვი 
თვით მმარ თვე ლო ბის გამ გე ო ბე ბი სა და მე რი ე ბის დე ბუ ლე ბებ ში გათ ვა ლის წი ნე-
ბულ იქ ნეს ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი სამ სა ხუ რის ისე თი უნი ფი ცი რე ბუ ლი უფ ლე ბა მო სი-
ლე ბა ნი და ფუნ ქცი ე ბი, რო მელ თა რე ა ლი ზე ბა მნიშ ვნე ლოვ ნად შე უწყ ობს ხელს 
ქვეყ ნის რე გი ო ნე ბის მი ხედ ვით მა ტე რი ა ლუ რი და არა მა ტე რი ა ლუ რი კულ ტუ-
რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის დაც ვი სა (პო პუ ლა რი ზა ცი ის) და გან ვი თა რე ბის, აგ რეთ-
ვე, მი სი კულ ტუ რულ ტუ რიზ მში ჩარ თვის მდგო მა რე ო ბის შეს წავ ლა სა და შე ფა-
სე ბას. ვფიქ რობთ, აღ ნიშ ნუ ლი მი მარ თუ ლე ბით საქ მი ა ნო ბის ორ გა ნი ზე ბა უნ და 
გა ნა ხორ ცი ე ლოს სა ქარ თვე ლოს პრე მი ერ -მი ნის ტრის ად მი ნის ტრა ცი ა ში ჩვენ 
მი ერ შე მო თა ვა ზე ბულ მა გან ყო ფი ლე ბამ;

გ) ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის ექ სკლუ ზი უ რი და დე ლე გი რე ბუ-
ლი უფ ლე ბა მო სი ლე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბი სათ ვის მე ტად მნიშ ვნე ლო ვა ნია ფი ნან-
სუ რი უზ რუნ ველ ყო ფის სა კითხ ი. ფაქ ტი ა, რომ სა ქარ თვე ლოს რე გი ო ნე ბის უმ-
რავ ლე სო ბას ფი ნან სუ რად უჭირს, ზო გი ერთს კი ძა ლი ან უჭირს და ძი რი თა დად 
სა ხელ მწი ფო ბი უ ჯე ტი დან მი ღე ბულ ტრან სფე რებ ზეა და მო კი დე ბუ ლი. ასეთ პი-
რო ბებ ში მყო ფი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის გამ გე ო ბე ბი სათ ვის ან თვით მმარ თვე ლი 
ქა ლა ქე ბის მე რი ე ბი სათ ვის ახა ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის და კის რე ბა, ბუ ნებ რი ვი ა, 
ბა დებს კითხ ვას, სა ი დან და ფა რონ მათ ეს ხარ ჯე ბი? პირ ველ რიგ ში უნ და აღი-
ნიშ ნოს, რომ ამ მი მარ თუ ლე ბით ხარ ჯე ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ზრდა მო სა ლოდ-
ნე ლი არ იქ ნე ბა, თუ გამ გე ო ბე ბი და მე რი ე ბი კრი ტი კუ ლად გა და ხე და ვენ მათ 
ორ გა ნი ზა ცი ულ სტრუქ ტუ რას, იქ და საქ მე ბუ ლი პერ სო ნა ლის უფ ლე ბა მო სი ლე-
ბებს, დატ ვირ თვის მდგო მა რე ო ბას და შეძ ლე ბენ პერ სო ნა ლის გარ კვე უ ლი ნა-
წი ლის გა მო თა ვი სუფ ლე ბას. გარ და ამი სა, რე გი ო ნულ მა გამ გე ო ბებ მა და მე რი-
ებ მა ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი სპე ცი ა ლუ რი სამ სა ხუ რის მეშ ვე ო ბით უნ და უზ რუნ ველ ყონ 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის სა ხე ლოვ ნე ბო სა გან მა ნათ ლებ ლო ცენ ტრე ბის, სა ერ თა შო-
რი სო ფონ დებ თან ურ თი ერ თო ბის, ტუ რიზ მის სამ სა ხუ რე ბის, კულ ტუ რის სხვა 
სფე რო ში და საქ მე ბულ თა საქ მი ა ნო ბის ეფექ ტი ა ნი კო ორ დი ნა ცი ა. ამის შემ დეგ 
კი, მათ კარ გად უნ და გა ი ან გა რი შონ კად რებ ზე და მა ტე ბი თი მოთხ ოვ ნი სა და 
ხარ ჯე ბის ოდე ნო ბა. რა თქმა უნ და, გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი უნ და იქ ნეს, აგ რეთ ვე, 
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ოფი სის, სპე ცი ა ლუ რი კვლე ვე ბი სა (გან სა კუთ რე ბით არა მა ტე რი ა ლუ რი კულ ტუ-
რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის აღ რიცხ ვის ნა წილ ში) და სხვა ხარ ჯე ბიც.

ბუ ნებ რი ვი ა, პირ ველ ეტაპ ზე, ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი მიზ ნე ბის გან სა ხორ ცი ე-
ლებ ლად სა ჭი რო ხარ ჯე ბის დი დი ნა წი ლი, სა ხელ მწი ფო ბი უ ჯეტ მა უნ და და ფა-
როს. ეს შე იძ ლე ბა მოხ დეს დე ლე გი რე ბუ ლი უფ ლე ბა მო სი ლე ბის გან სა ხორ ცი-
ე ლებ ლად ად გი ლობ რი ვი ბი უ ჯე ტე ბი სათ ვის მიზ ნობ რი ვი ტრან სფე რის გა მო ყო-
ფით (რო გორც სა ქარ თვე ლოს სა ხელ მწი ფო ბი უ ჯე ტი დან, ასე ვე ავ ტო ნო მი უ რი 
რეს პუბ ლი კის ბი უ ჯე ტი დან), ან სა ხელ მწი ფო ბი უ ჯე ტი დან შე სა ბა მის პროგ რა მის 
და ფი ნან სე ბის სა ფუძ ველ ზე. გარ და ამი სა, რე გი ო ნულ მა გამ გე ო ბებ მა და მე რი-
ებ მა უნ და იზ რუ ნონ სხვა დას ხვა ფონ დე ბი დან ან დო ნო რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი დან 
თან ხე ბის მო ზიდ ვი სათ ვის.

***

ყო ვე ლი ვე ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე შე იძ ლე ბა და ვას კვნათ, 
რომ კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის, მათ შო რის არა მა ტე რი ა ლუ რი კულ ტუ-
რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის სა უ კე თე სო ნი მუ შე ბის კულ ტუ რუ ლი ტუ რიზ მის პროგ-
რა მებ ში სრუ ლად ჩარ თვის მიზ ნით, აუ ცი ლე ბე ლია სა ქარ თვე ლოს ტუ რიზ მის 
ეროვ ნუ ლი ად მი ნის ტრა ცი ი სა და სა ქარ თვე ლოს კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის 
ძეგ ლთა დაც ვის ეროვ ნულ სა ა გენ ტოს შე სა ბა მი სი სამ სა ხუ რე ბის საქ მი ა ნო ბის 
ეფექ ტი ა ნი კო ორ დი ნა ცი ა, რო გორც უმაღ ლეს, ასე ვე რე გი ო ნულ და მუ ნი ცი პა-
ლურ დო ნე ებ ზე.

სა ხელ მწი ფო მარ თვის უმაღ ლეს (ცენ ტრა ლურ) დო ნე ზე გან სა ხორ ცი ე-
ლე ბელ ღო ნის ძი ე ბა თა შო რის უნ და გა მო ი ყოს შემდეგი: `კულ ტუ რი სა და ბუ-
ნებ რი ვი მემ კვიდ რე ო ბის~ კო დექ სზე მუ შა ო ბის დრო უ ლად დას რუ ლე ბა; მარ-
თვის უმაღ ლეს დო ნე ზე ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი კო ორ დი ნა ცი ის გან ხორ ცი ე ლე ბა 
სა ქარ თვე ლოს პრე მი ერ -მი ნის ტრის ად მი ნის ტრა ცი ის შე სა ბა მი სი ფუნ ქცი ე ბით 
აღ ჭურ ვის სა ფუძ ველ ზე, ამ მიზ ნით, იქ, `კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის ტუ რიზ-
მში გა მო ყე ნე ბის~ გან ყო ფი ლე ბის შექ მნა და მი სი შე სა ბა მი სი ფუნ ქცი ე ბით აღ-
ჭურ ვა; გარ და ამი სა, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის გამ გე ო ბებ სა და თვით მმარ თვე ლი 
ქა ლა ქე ბის მე რი ებ ში უნ და გან ხორ ცი ელ დეს მა თი ორ გა ნი ზა ცი უ ლი სტრუქ ტუ-
რე ბის მცი რე დი ცვლი ლე ბა და შე იქ მნას მა ტე რი ა ლუ რი და არა მა ტე რი ა ლუ რი 
კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის დაც ვა-გან ვი თა რე ბი სა და კულ ტუ რულ ტუ რიზ მში 
ჩარ თვის სპე ცი ა ლუ რი სამ სა ხუ რი; გა და სინ ჯულ იქ ნეს გამ გე ო ბე ბი სა და მე რი ე-
ბის დე ბუ ლე ბე ბი, რა თა ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი მიზ ნი დან გა მომ დი ნა რე, სწო რად ჩა-
მო ყა ლიბ დეს მა თი ფუნ ქცი ე ბი.
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სტა ტი ა ში გან ხი ლუ ლია მარ კე ტინ გუ ლი კო მუ ნი კა ცი ის და გლო-
ბა ლი ზა ცი ის თა ვი სე ბუ რე ბე ბი. ცალ კე ულ მკვლე ვარ თა შე ხე დუ ლე ბე ბის 
ანა ლი ზის სა ფუძ ველ ზე ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლია ავ ტო რი სე უ ლი მო საზ რე ბა, 
რომ ლის თა ნახ მა დაც, ბიზ ნე სის წარ მა ტე ბას, თა ვი სუ ფა ლი სა ბაზ რო ურ-
თი ერ თო ბე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბას და ზო გა დად სა ზო გა დო ე ბის ცხოვ რე ბის 
დო ნის ამაღ ლე ბას უზ რუნ ველ ყოფს მომ ხმა რე ბელ თან ეფექ ტი ა ნი კო მუ-
ნი კა ცი ის დამ ყა რე ბა, ამ თვალ საზ რი სით და სა ბუ თე ბუ ლია მარ კე ტინ გუ ლი 
კო მუ ნი კა ცი ის რო ლი, რაც იძ ლე ვა არაჩ ვე უ ლებ რივ შე საძ ლებ ლო ბას 
ადა მი ა ნე ბის წარ მოდ გე ნე ბის, ინ ტე რე სე ბის შე სას წავ ლად და გათ ვა ლის-
წი ნე ბი სათ ვის, და უზ რუნ ველ ყოფს მომ ხმა რე ბელ თა მოთხ ოვ ნი ლე ბის 
უკეთ დაკ მა ყო ფი ლე ბას. სტა ტი ა ში ასე ვე გან ხი ლუ ლია გლო ბა ლი ზა ცი ის 
პო ზი ტი უ რი და ნე გა ტი უ რი მხა რე ე ბი მარ კე ტო ლო გის თვალ თა ხედ ვით. 
გან ხი ლუ ლია გლო ბა ლი ზა ცი ის თა ვი სე ბუ რე ბა – არ ცერთ სა ხელ მწი ფოს, 
მწარ მო ებ ლუ რო ბის მა ღა ლი დო ნის მი უ ხე და ვად, არ შე უძ ლია ჯე რო ვა ნი 
ეკო ნო მი კუ რი ეფექ ტი ა ნო ბის მიღ წე ვა და გან ვი თა რე ბა ჩა კე ტი ლი ეკო-
ნო მი კის პი რო ბებ ში. ამ დე ნად, საზღ ვრე ბი უფ რო გამ ჭვირ ვა ლე ხდე ბა 
არა მხო ლოდ პო ლი ტი კუ რი კო ნი უნ ქტი უ რად გა მომ დი ნა რე, არა მედ თა-
ნა მედ რო ვე კვლავ წარ მო ე ბის პრო ცე სის ლო გი კის შე სა ბა მი სად.

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: მარ კე ტინ გი. მარ კე ტინ გუ ლი კო მუ ნი კა ცი ა, გლო ბა-
ლი ზა ცი ა, გლო ბა ლუ რი მარ კე ტინ გი.

ekonomika da biznesi, 2016, 2,  gv. 123-131
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მარ კე ტინ გუ ლი კო მუ ნი კა ცი ის ზო გი ერ თი თა ვი სე ბუ რე ბა, 
ელექ ტრო ნუ ლი მარ კე ტინ გი

ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბის თვის მე ტად მნიშ ვნე ლო ვა ნია მომ ხმა რებ ლებ თან 
ეფექ ტი ა ნი კო მუ ნი კა ცი ის დამ ყა რე ბა, რაც უზ რუნ ველ ყოფს ბიზ ნე სის წარ მა ტე-
ბას, თა ვი სუ ფა ლი სა ბაზ რო ურ თი ერ თო ბე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბას და ზო გა დად, სა-
ზო გა დო ე ბის ცხოვ რე ბის დო ნის ამაღ ლე ბას. ინ ფორ მა ცი უ ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის 
გან ვი თა რე ბამ, არ სე ბი თად შეც ვა ლა კო მუ ნი კა ცი ის გა რე მო. მომ ხმა რებ ლებ თან 
მაქ სი მა ლუ რი და ახ ლო ე ბი სათ ვის შე იქ მნა ახა ლი მკვეთ რად მი ზან მი მარ თუ ლი 
სა კო მუ ნი კა ციო მა გის ტრა ლე ბი და გა ამ რა ვალ ფე რო ვა ნა მარ კე ტინ გუ ლი კო მუ-
ნი კა ცი ე ბი.

მარ კე ტინ გულ კო მუ ნი კა ცი ებს მი ე კუთ ვნე ბა ფირ მის ყვე ლა სა ხის კავ ში რი 
მომ ხმა რებ ლებ თან, მიმ წო დებ ლებ თან და ა.შ. ბაზ რის ყვე ლა მო ნა წი ლეს თან, 
რომ ლე ბიც და ინ ტე რე სე ბუ ლი არი ან ფირ მის საქ მი ა ნო ბი თა და მას ში მო ნა წი-
ლე ო ბის მი ღე ბით. მარ კე ტინ გუ ლი კო მუ ნი კა ცი ე ბის და მა ხა სი ა თე ბე ლი თა ვი სე-
ბუ რე ბე ბი ა: გავ რცე ლე ბის მი ზან მი მარ თუ ლე ბა, კომ პლექ სუ რი ხა სი ა თი, ზე მოქ-
მე დე ბის გა მე ო რე ბა, სის ტე მუ რი მარ კე ტინ გუ ლი კვლე ვე ბი სა და ინ ტერ ნე ტის 
აქ ტი უ რი გა მო ყე ნე ბა. 

მარ კე ტინ გუ ლი კო მუ ნი კა ცი ე ბის კომ პლექსს ბა ზარ ზე სა ქონ ლის წინ წა წე-
ვის კომ პლექ სსაც უწო დე ბენ და მო ი ცავს რეკ ლა მას, გა სა ღე ბის სტი მუ ლი რე ბას 
სა ზო გა დო ე ბას თან ურ თი ერ თო ბას და პერ სო ნა ლურ გა ყიდ ვას. [1 გვ.317]

გან სხვა ვე ბუ ლია ფირ მის მი ერ გა მო ყე ნე ბუ ლი მარ კე ტინ გუ ლი კო მუ ნი კა-
ცი ე ბი იმის მი ხედ ვით: თუ ბა ზარ ზე სა ქონ ლის გა ტა ნის და რე ა ლი ზა ცი ის პრო-
ცეს ში რო მელ სტრა ტე გი ას იყე ნებს სა წარ მო, რო გო რია სა ქონ ლის სა ყიდ ლად 
მყიდ ვე ლის მზად ყოფ ნის ხა რის ხი, სა სი ცოცხ ლო ციკ ლის რო მე ლი ეტაპ ზე იმ-
ყო ფე ბა სა ქო ნე ლი.

გან სა კუთ რე ბულ ყუ რადღ ე ბას მო ითხ ოვს კო მუ ნი კა ცი ის თა ნა მედ რო ვე 
ფორ მის ელექ ტრო ნუ ლი მარ კე ტინ გის შეს წავ ლა და პრაქ ტი კუ ლი გა მო ყე ნე ბა. 
ელექ ტრო ნუ ლი მარ კე ტინ გი გა ნი ხი ლე ბა, რო გორც თა ნა მედ რო ვე ეკო ნო მი კის 
ერ თი -ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი შე მად გე ნე ლი და მა მოძ რა ვე ბე ლი ინ სტრუ მენ ტი, 
რა მაც მწარ მო ე ბელს სა შუ ა ლე ბა მის ცა გა სუ ლი ყო ახალ ბა ზარ ზე ზე მოქ მე დე-
ბის ახა ლი სა შუ ა ლე ბით, რო გო რი ცაა ინ ტრა ნე ტი, ექ სტრა ნე ტი და ინ ტერ ნე ტი. 
დღე ი სათ ვის ელექ ტრო ნუ ლი ბიზ ნე სის შემ დეგ სექ ტო რებს გა მო ყო ფენ: ბი-თუ-
ბი (B2B), ბი-თუ-სი (B2C), სი-თუ-სი (C2C), სი-თუ-ბი (C2B).

ონ ლა ინ მარ კე ტინ გი ეხ მა რე ბა მომ ხმა რე ბელს მი ი ღოს უფ რო ვრცე ლი 
ინ ფორ მა ცია გამ ყიდ ვე ლის შე სა ხებ, რაც სა ბო ლო ოდ ახ დენს და დე ბით ან უარ-
ყო ფით ზე გავ ლე ნას მას ზე. თა ვის მხრივ კომ პა ნი ამ უნ და უზ რუნ ველ ყოს ის, რომ 
მი სი პერ სო ნა ლი, შე ნო ბა და მის მი ერ შეს რუ ლე ბუ ლი სა მუ შაო ჰარ მო ნი უ ლად 
შე ე სა ბა მე ბო დეს ერ თმა ნეთს, კომ პა ნი ის მი სი ას, პო ზი ტი უ რად აი სა ხოს ბრენ დში 



მარკეტინგული კომუნიკაცია და გლობალიზაცია

125

და რაც მთა ვა რი ა, პა სუ ხობ დეს პო ტენ ცი ურ მომ ხმა რე ბელ თა სხვა დას ხვა ჯგუ-
ფის მოთხ ოვ ნებს.

მომ ხმა რე ბე ლი კომ პა ნი ის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ას ინ ტერ ნე ტის მეშ ვე ო ბით 
– ვებ გვერ დი დან ან კომ პა ნი ის ფე ის ბუ კი დან ღე ბუ ლობს. ონ ლა ინ სივ რცე ის 
ად გი ლი ა, სა დაც ადა მი ანს შე უძ ლია დრო ი სა და თან ხის მი ნი მა ლუ რი და ნა ხარ-
ჯე ბით მი ი ღოს მის თვის სა სურ ვე ლი ინ ფორ მა ცია ან მომ სა ხუ რე ბა, გა უ ზი ა როს 
მო საზ რე ბე ბი და შთა ბეჭ დი ლე ბე ბი და ინ ტე რე სე ბულ პი რებ სა და კომ პა ნი ებს, 
თვალ ყუ რი ადევ ნოს მსოფ ლი ო ში მიმ დი ნა რე პრო ცე სებს პერ სო ნა ლუ რი კომ-
პი უ ტე რი დან. ჩვენ მა კომ პა ნი ებ მა უნ და გა ი თა ვი სონ, რომ სო ცი ლუ რი ქსე ლი 
ორ მხრივ კო მუ ნი კა ცი ას გუ ლის ხმობს და მზად უნ და იყ ვნენ, თუნ დაც არ ცთუ 
ისე სა სი ა მოვ ნო მო საზ რე ბის მოს მე ნის თვის. სო ცი ა ლუ რი ქსე ლი ერ თგვა რად 
ელექ ტრო ნუ ლი მა ღა ზი ის როლს ას რუ ლებს – მი სი მეშ ვე ო ბით შე საძ ლე ბე ლია 
გა ყიდ ვე ბის სტი მუ ლი რე ბა და ახა ლი პრო დუქ ცი ის წარ დგე ნა სა ზო გა დო ე ბი სათ-
ვის.

ჩვენ – ადა მი ა ნებ მა გა მო ვი მუ შა ვეთ სა ინ ფორ მა ციო გა დატ ვირ თვის გან 
თავ დაც ვის მე თო დი – `არ ვკითხ უ ლობთ~, ვაგ დებთ `ნაგ ვის ურ ნა ში~ არა სა-
სურ ველ წე რი ლებს, თუ სა რეკ ლა მო გან ცხა დე ბებს, არ ვუს მენთ სა რეკ ლა მო 
რგო ლებს და ა. შ. თო მას დე ვენ პორ ტი სა და ჯონ ბე კი ნის აზ რით [2, ჳვ.165]. 
ჭარბი ინფორმაცია ადამიანში იწვევს `ყურადღების დეფიციტის სინდრომს~ 
(attention defi cit discorder ADD) – რაც არ თუ ლებს ადა მი ა ნის ყუ რადღ ე ბის გად-
მო ტა ნას სა სურ ველ ობი ექ ტსა თუ პრო ცეს ზე. დღეს დღე ო ბით `ყუ რადღ ე ბის დე-
ფი ცი ტი~ – იმ დე ნად მკა ფი ო ა, რომ კომ პა ნი ებს უხ დე ბათ უფ რო მე ტი და ხარ ჯონ 
მარ კე ტინ გზე, ვიდ რე უშუ ა ლოდ წარ მო ე ბა ზე. ამის ნა თე ლი მა გა ლი თია ახა ლი 
სუ ნა მო ე ბის თუ ფილ მე ბის ძვი რადღ ი რე ბუ ლი რეკ ლა მე ბი. 

ამ რი გად, მარ კე ტინ გის სპე ცი ა ლის ტი კარ გად უნ და იც ნობ დეს სა კუ თარ 
მიზ ნობ რივ აუ დი ტო რი ას, იცო დეს თუ რო გორ ხდე ბა მა თი ყუ რადღ ე ბის გა და-
ნა წი ლე ბა, შე სა ბა მი სად, უნ და ცდი ლობ დეს ამ ყუ რადღ ე ბის მის კენ მიპყ რო ბას. 
მარ კე ტინ გუ ლი კო მუ ნი კა ცია თა ვის მხრივ უნ და 1. აერ თი ა ნებ დეს და კო ორ დი-
ნი რე ბას უწევ დეს ყვე ლა სა კო მუ ნი კა ციო არ ხებს; 2. ახ დენ დეს მიზ ნობ რი ვი აუ-
დი ტო რი ის იდენ ტი ფი ცი რე ბას; 3. უზ რუნ ველ ყოს ისე თი მას მტი მუ ლე ბელ პროგ-
რა მის ფორ მი რე ბა, რო მე ლიც გა მო იწ ვევს აუ დი ტო რი ის სა სურ ველ რე აქ ცი ას.

მარ თა ლი ა, ქარ თუ ლი კომ პა ნი ე ბის ნა წი ლი თვლის, რომ ტრა დი ცი უ ლი 
მე დი ა სა შუ ა ლე ბა ბრენ დი გის სა უ კე თე სო ინ სტრუ მენ ტია და ნაკ ლე ბად ფიქ რო-
ბენ სო ცი ა ლურ მე დი ა ში ინ ვეს ტი რე ბას, მაგ რამ ახა ლი ტექ ნო ლო გი ის მომ ხმა-
რე ბელ თა ზრდა სხვა რე ა ლო ბის წი ნა შე გვა ყე ნებს, რის გა მოც ქარ თუ ლი რე-
ლო ბის თვის უნ და გა ვით ვა ლის წი ნოთ ის, რომ სო ცი ა ლურ მე დი ას ადექ ვა ტუ-
რი დატ ვირ თვა უნ და გა აჩ ნდეს. ინ ტერ ნეტ სივ რცე კი იძ ლე ვა არაჩ ვე უ ლებ რივ 
შე საძ ლებ ლო ბას ადა მი ა ნე ბის წარ მოდ გე ნე ბის, ინ ტე რე სე ბის შე სას წავ ლად და 
გათ ვა ლის წი ნე ბი სათ ვის.
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გლობალიზაციის პოზიტიური და ნეგატიური მხარეების 
მიმოხილვა

მსოფ ლი ოს სხვა დას ხვა ქვე ყა ნა ში გლო ბა ლურ მა კონ კუ რენ ცი ამ მო ითხ-
ო ვა მარ კე ტინ გუ ლი საქ მი ა ნო ბის ინ ტეგ რა ცია და სტან დარ ტი ზა ცი ა, რა მაც სა-
ფუძ ვე ლი ჩა უ ყა რა გლო ბა ლუ რი მარ კე ტინ გის გა მო ყე ნე ბას. სა ერ თა შო რი სო 
ბაზ რებ ზე გას ვლამ დე სა წარ მო თა მე ნე ჯე რებ მა, სწო რედ გლო ბა ლუ რი მარ კე-
ტინ გის გო ნივ რუ ლი გა მო ყე ნე ბით, უნ და მი ი ღონ გარ კვე უ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე-
ბე ბი, რაც შე ამ ცი რებს რის კის დო ნეს და აა მაღ ლებს ეფექ ტი ა ნად ფუნ ქცი ო ნი რე-
ბის შე საძ ლებ ლო ბას.

გლო ბა ლი ზა ცი ის პრო ცე სის და ეროვ ნულ ეკო ნო მი კა თა ინ ტე რე სე ბის 
ურ თი ერ თმი მარ თე ბი სა და თავ სე ბა დო ბის პრობ ლე მა ერ თ-ერ თი ურ თუ ლე-
სი ა. მი სი კვლე ვი სას გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვნე ლო ვა ნია ისე თი მიზ ნე ბის გა მოკ-
ვე თა, რო გო რი ცა ა: გლო ბა ლი ზა ცი ის თა ვი სე ბუ რე ბე ბი სა და კა ნონ ზო მი ე რე ბის 
დად გე ნა, მი სი მა მოძ რა ვე ბე ლი ძა ლე ბი სა და წი ნა აღ მე დე გო ბე ბის (პო ლი ტი-
კუ რი, ეკო ნო მი კუ რი, სო ცი ა ლუ რი, ორ გა ნი ზა ცი ულ -მმარ თვე ლო ბი თი და ა.შ) 
გა მოვ ლე ნა, მსოფ ლიო კრი ზი სის და მის გან გა მომ დი ნა რე, ტრან სფორ მა ცი ის 
აუ ცი ლებ ლო ბის პი რო ბებ ში, სა ერ თა შო რი სო სა მე ურ ნეო სის ტე მა ში, ეროვ-
ნულ ეკო ნო მი კა თა შე სა ბა მი სად ეროვ ნულ ფირ მე ბის ად გი ლის და გან ვი თა-
რე ბის პი რო ბე ბის გან საზღ ვრის, სო ცი ა ლურ ჴე კო ნო მი კუ რი და პო ლი ტი კუ რი 
პრობ ლე მის შეს წავ ლა. [3, ჳვ.118].

მარ თა ლი ა, გლო ბა ლი ზა ცი ამ გა ა ი ო ლა ხალ ხთა შო რი სი ურ თი ერ თო-
ბე ბი, თუმ ცა, ის გახ და სის ტე მუ რი პრობ ლე მის მი ზე ზი რო გო რი ცა ა: ხალ ხთა 
შო რის სო ცი ა ლურ, კულ ტუ რულ, ეკო ნო მი კურ ფაქ ტორ თა გან სხვა ვე ბუ ლო ბა 
და ხში რად შე უ თავ სებ ლო ბაც კი. სწო რედ ამ გან სხვა ვე ბის და ნახ ვა ერ თერ თი 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია მარ კე ტო ლო გი სათ ვის. 

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ გლო ბა ლი ზა ცი ის ცნე ბამ ფარ თო გა მო ყე ნე ბა პო ვა 
1983 წლი დან, თ.ლე ვი ტის სტა ტი ის `ბაზ რე ბის გლო ბა ლი ზა ცი ა~ გა მოქ ვეყ ნე-
ბის შემ დეგ [4 გვ.20 ]. მკვლე ვა რი აღ ნიშ ნავ და, რომ ტექ ნო ლო გი ურ მა ცვლი-
ლე ბებ მა, სო ცი ა ლურ მა, ეკო ნო მი კურ მა და პო ლი ტი კურ მა მოვ ლე ნებ მა უკა-
ნას კნელ ათ წლე უ ლებ ში მსოფ ლიო მი იყ ვა ნა მდგო მა რე ო ბამ დე, რო მელ საც 
შე იძ ლე ბა გლო ბა ლუ რი ვუ წო დოთ. ესაა ერ თგვა რო ვა ნი, სა მომ ხმა რებ ლო 
გე მოვ ნე ბი სა და მოთხ ოვ ნი ლე ბე ბის თვალ საზ რი სით უნი ფი ცი რე ბუ ლი ბა ზა რი. 
თ. ლე ვი ტის მი ხედ ვით, ძი რი თა დად, ბაზ რე ბის კონ ვერ გენ ცი ით სარ გებ ლო-
ბენ გლო ბა ლუ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი (ფირ მე ბი), რომ ლე ბიც გლო ბა ლუ რი დო-
ნე ზე აწარ მო ე ბენ სტან დარ ტი ზე ბულ სა ქო ნელ სა და მომ სა ხუ რე ბას მას შტა ბის 
ეკო ნო მი ის მიღ წე ვის მიზ ნით, რის შე დე გა დაც მათ შე უძ ლი ათ შე ი ნარ ჩუ ნონ 
უფ რო და ბა ლი ფა სე ბი მხო ლოდ ეროვ ნულ დო ნე ზე ორი ენ ტი რე ბულ კონ-
კუ რენ ტებ თან შე და რე ბით. მი სი დას კვნით, გლო ბა ლუ რი სტრა ტე გია უნ და 
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ეფუძ ნე ბო დეს სა ქონ ლის, ბრენ დინ გი სა და სა რეკ ლა მო პო ლი ტი კის სტან-
დარ ტი ზა ცი ას.

მ. პორ ტე რი მო საზ რე ბით ბაზ რის სეგ მენ ტე ბი ნაკ ლე ბად ეფუძ ნე ბა ქვეყ-
ნებს შო რის გან სხვა ვე ბას და მე ტად – მომ ხმა რე ბელ თა შო რის გან სხვა ვე ბას, 
რაც ქვეყ ნე ბის საზღ ვრებს შეღ წე ვადს ხდის. გა ყიდ ვე ბის გლო ბა ლუ რი ქსე-
ლე ბის სა შუ ა ლე ბით, შე სა ბა მი სად კორ პო რა ცი ე ბი ბიზ ნესს აწარ მო ე ბენ მსოფ-
ლი ოს ნე ბის მი ერ წერ ტილ ში, რის თვი საც თა ნა მედ რო ვე სა კო მუ ნი კა ციო ტექ-
ნო ლო გი ებს იყე ნე ბენ [5 ჳვ133].

ფაქ ტობ რი ვად, თ. ლე ვიტ მა გა მოკ ვე თა ახა ლი რე ა ლო ბა ბიზ ნეს ში – 
სტან დარ ტი ზე ბუ ლი პრო დუქ ტე ბის გლო ბა ლუ რი ბაზ რის წარ მო შო ბა, რომ მო-
მა ვა ლი ეკუთ ვნით გლო ბა ლურ კორ პო რა ცი ებს. გლო ბა ლუ რი კორ პო რა ცია 
არ პა სუ ხობს ბიზ ნე სის ად გი ლობ რივ გა რე მო ში არ სე ბულ და მომ ხმა რე ბელ-
თა გე მოვ ნე ბის მხრივ არ სე ბულ გან სხვა ვე ბებს. თ. ლე ვი ტი, ამა ვე დროს, 
აღ ნიშ ნავ და, რომ ამ ტენ დენ ცი ი დან არ არ სე ბობს გა მო ნაკ ლი სი არც მომ სა-
ხუ რე ბის, არც სხვა დას ხვა სა მომ ხმა რებ ლო სა ქონ ლის ბაზ რე ბის სა ხით.

გლო ბა ლი ზა ცი ის შე დე გად მსოფ ლიო ბა ზა რი თან და თა ნო ბით გარ და-
იქ მნე ბა ერ თი ან ეკო ნო მი კურ სივ რცედ, სა დაც შე საძ ლე ბე ლია კა პი ტა ლის, 
სა ქონ ლის, მომ სა ხუ რე ბის, სა მუ შაო ძა ლი სა და ინ ფორ მა ცი უ ლი ტექ ნო ლო-
გი ე ბის თა ვი სუ ფა ლი გა და ად გი ლე ბა. მსოფ ლიო ეკო ნო მი კის გლო ბა ლი ზა ცია 
იწ ვევს წარ მო ე ბის ინო ვა ცი უ რი გან ვი თა რე ბის გაძ ლი ე რე ბას, სა ბაზ რო ურ თი-
ერ თო ბე ბის სრულ ყო ფას, სა გა რე ო -ე კო ნო მი კუ რი საქ მი ა ნო ბის ლი ბე რა ლი ზა-
ცი ას. თა ნა მედ რო ვე სა ბაზ რო ეკო ნო მი კა ში გლო ბა ლი ზა ცი ის ძი რი თა დი ტენ-
დენ ცი ე ბი გან საზღ ვრა ვენ მსოფ ლიო მე ურ ნე ო ბის სა მო მავ ლო სტრუქ ტუ რას. 
[6. გვ.34]

შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ მარ კე ტინ გმა კარ გად უნ და და ი ნა ხოს ის და დე-
ბი თი და უარ ყო ფი თი ტენ დენ ცი ა, რაც მო აქვს გლო ბა ლი ზა ცი ას და მხო ლოდ 
ამის შემ დგომ, დაკ ვირ ვე ბით და დი დი სიფ რთხი ლით შე ი მუ შა ოს მოქ მე დე ბის 
სტრა ტე გი ა. გლო ბა ლი ზა ცია მო ი ცავს: მსოფ ლი ოს სხვა დას ხვა ეკო ნო მი კის ინ-
ტეგ რა ცი ას სა ვაჭ რო და ფი ნან სუ რი არ ხე ბის მეშ ვე ო ბით, სწრა ფად გან ვი თა-
რე ბად ეკო ნო მი კურ პრო ცე სებს, ხელს უწყ ობს ადა მი ა ნე ბის (შრო მის), ცოდ ნის 
(ტექ ნო ლო გი ის) გა და ად გი ლე ბას სა ერ თა შო რი სო საზღ ვრებ ზე. აქ ვე შე იძ ლე-
ბა ჩა მო ვა ყა ლი ბოთ გლო ბა ლი ზა ცი ის დადებითი და უარყოფითი მხარეები, 
რაზედაც მარკეტინგმა ყურადღება უნდა გაამახვილოს:

დადებითი:
- გლო ბა ლი ზა ცია არის ეკო ნო მი კუ რი ზრდის წი ნა პი რო ბა, რო გორც 

ეკო ნო მი კუ რად გან ვი თა რე ბუ ლი, ასე ვე ეკო ნო მი კუ რად გან ვი თა რე ბა დი ქვეყ ნე-
ბი სათ ვის ეფექ ტი ან მარ კე ტინგს აქვს სა სი ცოცხ ლო მნიშ ვნე ლო ბა ეკო ნო მი კუ რი 
ზრდი სათ ვის. პა რა დოქ სუ ლი ა, მაგ რამ ფაქ ტია რომ სწო რედ ტრან სნა ცი ო ნა-
ლუ რი კომ პა ნი ე ბის, სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მარ კე ტინ გის ეფ ქტი ა ნო-
ბამ, გა ნა პი რო ბა გლო ბა ლი ზა ცი ის ტემ პის დაჩ ქა რე ბა. ამ რი გად, მარ კე ტინ გი და 
გლო ბა ლი ზა ცია იკ ვე თე ბა. ინ ტერ ნე ტის ეპო ქა ში ტრან სნა ცი ო ნა ლუ რი კომ პა ნი-
ე ბი, მთავ რო ბე ბი და და წე სე ბუ ლე ბე ბი ეძე ბენ ახალ -ა ხალ გზას ეფექ ტი ა ნი მარ-
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კე ტინ გუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი სათ ვის. პრო ფე სო რი დე ნის პი რი გა სი (ოქ სფორ დი) 
წერს, რომ გლო ბა ლი ზა ცი ის და დე ბი თი მხა რეა შრო მის სწო რი ჴა ნა წი ლე ბა, 
სა ერ თა შო რი სო ბაზ რე ბი, გა მო ფე ნე ბი, სა დაც ხდე ბა ხალ ხთა შო რის იდე ე ბის 
გაც ვლა, და ახ ლო ე ბა, მეც ნი ე რუ ლი თა ნამ შრომ ლო ბა. [7. ჳვ.165]. 

- ტექ ნო ლო გი ე ბის ტრან სფე რი – ქვეყ ნებს შო რის ტექ ნო ლო გიჵ ჲის 
სწრა ფი გაცვლა აჩქარებს გლო ბა ლი ზა ცი ას. მარ თვასა და ლო ჯის ტი კა ში ნო უ- 
ჰა უს გა და ცე მა ხელს უწყ ობს ეფექ ტი ა ნო ბას და და ნა ხარ ჯე ბის შემ ცი რე ბას სა ქო-
ნელსა და მომ სა ხუ რე ბა ზე მთელს მსოფ ლი ო ში. ასე ვე, მო გე ბუ ლი რჩე ბი ან ის 
ქვეყ ნე ბი, რომ ლებ საც აქვთ მკა ფი ოდ გან საზღ ვრუ ლი მი ზა ნი და ტექ ნო ლო გი უ-
რი სი ახ ლე ე ბი. გან სა კუთ რე ბულ როლს თა მა შობს კომ პი უ ტე რი და ინ ტერ ნე ტი. 
მადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის – ინ ჟინ რე ბის, გან სა კუთ რე ბით პროგ რა მის ტე ბის გა-
მო ყე ნე ბით ქვეყ ნე ბი წინ მი ი წე ვენ. 

- ქვეყ ნე ბის უმ რავ ლე სო ბა ხდე ბა დე მოკ რა ტი უ ლი – გლო ბა ლი ზა ცი ის-
კენ სწრაფ ვა უფ რო მე ტად თვალ სა ჩი ნოა პოს ტსაბ ჭო თა ქვეყ ნებ ში, რომ ლე ბიც 
წლე ბის გან მავ ლო ბა ში იმ ყო ფე ბოდ ნენ შეზღ უ დუ ლი ინ ფორ მა ცი ულ სის ტე მა ში.

- თა ვი სუ ფა ლი მე წარ მე ო ბის სწრა ფი გავ რცე ლე ბა – თა ნა მედ რო ვე 
ეკო ნო მი კურ სის ტე მებ ში თა ვი სუ ფა ლი მე წარ მე ო ბას უჭი რავს ცენ ტრა ლუ რი ად-
გი ლი (აშშ და და სავ ლე თის ქვეყ ნე ბი). ქვეყ ნე ბის უმ რავ ლე სო ბა ცდი ლობს შექ-
მნას მარ თვის ასე თი ვე წარ მა ტე ბუ ლი მო დე ლი.

- კულ ტუ რა თა, ნორ მე ბის და ეთი კის უნი ფი კა ცია – ძა ლი ან სა ინ ტე-
რე სოა სხვა დას ხვა რა სის, კულ ტუ რის, ხალ ხთა ჩვე ვე ბის, ტრა დი ცი ე ბის კვე თა. 
გლო ბა ლი ზა ცი ით უფ რო ეფექ ტი ა ნად სარ გებ ლო ბენ ტრან სნა ცი ო ნა ლუ რი კომ-
პა ნი ე ბი. ხში რად მათ სხვა დას ხვა ქვეყ ნა ში უწევთ მა ნევ რი რე ბა დი მარ კე ტინ გუ-
ლი საქ მი ა ნო ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა ხში რია სა სარ გებ ლო ჩვე ვე ბის გა ზი ა რე ბის 
შემ თხვე ვაც.

- ინ ტერ ნე ტი – გლო ბა ლი ზა ცი ის ერ თერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი მე ქა ნიზ მი ა. 
(თუმ ცა სა და ვოა გლო ბა ლი ზა ცი ამ შე უწყო ხე ლი ინ ტერ ნე ტის გან ვი თა რე ბას 
თუ პი რი ქით.) რო გორც კო მუ ნი კა ცი ის ყვე ლა ზე ეფ ქტი ა ნი ფორ მა, რო მელ მაც 
მნიშ ვნე ლოვ ნად და აჩ ქა რა გლო ბა ლი ზა ცი ის პრო ცე სი. ხე ლი შე უწყო ფირ მე-
ბის, მა თი სა ქონ ლის /მომ სა ხუ რე ბის ცნო ბა დო ბას.

- სი ახ ლის მო მენ ტა ლუ რი გავ რცე ლე ბა თით ქმის მთელ მსოფ ლი ო-
ში – თა ნამ გზავ რუ ლი და ინ ტერ ნეტ -კო მუ ნი კა ცი ით ინ ფორ მა ცია ვრცელ დე ბა 
სწრა ფად, სა ტე ლე ვი ზო არ ხე ბი რო გო რი ცაა CNN და MSNBC ტრან სლი რე ბენ 
ფარ თო აუ დი ტო რი ის წი ნა შე. ამ გვა რად, ქვეყ ნებს შო რის და შო რე ბა არ არის 
და მაბ რკო ლე ბე ლი.

- საცხ ოვ რე ბე ლი პი რო ბე ბის და ჯან მრთე ლო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა – სა-
მე დი ცი ნო ცოდ ნა და სი ახ ლე ე ბი უფ რო გამ ჭვირ ვა ლე და ხელ მი საწ ვდო მი ა. 
შე სა ბა მი სად, ადა მი ა ნე ბი ცოცხ ლო ბენ უფ რო მეტ ხანს. ეს გა მო იწ ვია ახა ლი 
სა ხე ო ბის სამ კურ ნა ლო პრე პა რა ტე ბის შექ მნამ და გავ რცე ლე ბამ, ადა მი ან თა 
ჯან მრთე ლი ცხოვ რე ბის სტი ლის პრო პა გან დამ და და ნერ გვამ (მაგ., იო გის ვარ-
ჯი შე ბის ფარ თო გავ რცე ლე ბა).
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ამ რი გად, გლო ბა ლი ზა ცია რთუ ლი პრო ცე სი ა, რომ ლის ბუ ნე ბა და შე დე-
გე ბი ღრმა შეს წავ ლას მო ითხ ოვს. აუ ცი ლე ბე ლია აღი ნიშ ნოს, რომ ზო გი ერ თი 
სპე ცი ა ლის ტი სკეპ ტი კუ რად უდ გე ბა ცნე ბა `გლო ბა ლი ზა ცი ას~ და უარ ყოფს ამ 
პრო ცე სის ობი ექ ტუ რო ბას [8, ჳვ.247]. ან ტიგ ლო ბა ლის ტე ბი ამ ტკი ცე ბენ, რომ 
ადა მი ან თა გარ კვე ულ ჯგუ ფებს, რომ ლე ბიც ფლო ბენ რე სურ სებს, არ შე უძ ლი-
ათ წარ მა ტე ბით იარ სე ბონ მზარ დი კონ კუ რენ ცი ის პი რო ბებ ში, რად გან გლო-
ბა ლი ზა ცია სულ უფ რო მეტ ზე წო ლას ახ დენს მათ დოვ ლათ ზე, ვი ნა ი დან მა-
თი ეკო ნო მი კე ბი სულ უფ რო და უფ რო უკავ შირ დე ბა მსოფ ლიო ეკო ნო მი კას. 
ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი ან ტიგ ლო ბა ლის ტუ რი ძა ლე ბი წარ მოდ გე ნი ლია ეკო-
ლო გი უ რი ჯგუ ფე ბით: `დე და მი წის მე გობ რე ბი~ და `გრინ ფი სი~ ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, 
რომ ლე ბიც სა ერ თა შო რი სო დახ მა რე ბას ეწე ვი ან (მა გა ლი თად `ოქ სფა მი~), `მე-
სა მე მსოფ ლი ოს~ ქვეყ ნე ბის სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი (მა გა ლი თად ჯგუ ფი 
77), იმ დარ გთა საქ მი ა ნი და პრო ფე სი უ ლი კავ ში რე ბი, რო მელ თა კონ კუ რენ-
ტუ ნა რი ა ნო ბა საფ რთხის ქვეშ დგე ბა გლო ბა ლი ზა ცი ის პი რო ბებ ში [9, გვ.129].~ 
და დე ბი თი მხა რის გარ და შე საძ ლე ბე ლია ვიმ სჯე ლოთ გლო ბა ლი ზა ცი ის უარ-
ყო ფი თი მხა რე ზე კერ ძოდ, მარ კე ტინ გის პო ზი ცი ი დან:

- გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ ში: უმუ შევ რო ბის და სვაჭ რო დის ბა ლან სის 
ზრდა, ასე ვე კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის ვარ დნა – გლო ბა ლი ზა ცი ამ გა მო იწ ვია 
აუთ სი ორ სინ გის ზრდა – ია ფი მუ შა ხე ლის მო ძი ე ბით კომ პა ნი ე ბი ღე ბუ ლო ბენ 
დიდ ეკო ნო მი ას; მო წი ნა ვე ტექ ნო ლო გი ე ბის გა და ცე მით გან ვი თა რე ბულ მა ქვეყ-
ნებ მა გა ა კე თეს დი დი ნახ ტო მი ტრა დი ცი უ ლი წარ მო ე ბი დან თა ნა მედ რო ვე სა-
წარ მო ე ბი სა კენ;

- გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებ ში მი აჩ ნი ათ, რომ:
 გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბი მათ იყე ნე ბენ. ჩარლზ კე რი [10]. (გლო-

ბა ლუ რი გან ვი თა რე ბის ცენ ტრის უფ რო სი მეც ნი ერ -თა ნამ შრო მე ლი) 
მი იჩ ნევს, რომ ჩა მორ ჩე ნი ლი ქვეყ ნე ბის მო სახ ლე ო ბა აწყ დე ბა სე რი-
ო ზულ შეზღ უდ ვას ჯან დაც ვა ში და სა ინ ჟინ რო გა ნათ ლე ბის მი ღე ბის 
დროს, რაც იწ ვევს იმას რომ ისი ნი კვლა ვინ დე ბუ რად რჩე ბი ან ღა რიბ 
ფე ნად [11]; 

 მა თი მო სახ ლე ო ბა უფ რო მე ტად უბე დუ რად გრძნობს თავს. სა ტე ლი-
ტუ რი მა უწყ ებ ლო ბით, ინ ტერ ნე ტით ხე და ვენ თუ რო გო რი ცხოვ რე-
ბენ მდი დარ ქვეყ ნებ ში, რომ სი ცოცხ ლის ხან გრძლი ვო ბაც უფ რო მე-
ტია ყო ვე ლი ვე ეს კი არის გარ კვე უ ლი უკ მა ყო ფი ლე ბის სა ფუძ ვე ლი, 
ჩნდე ბა ტე რო რის ტუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი [12];

 მზრდად მა გლო ბა ლი ზა ცი ამ უფ რო მე ტად მო ი ტა ნა უცხ ო უ რი სა ქო-
ნე ლი და მა თი მო სახ ლე ო ბის კონ ტრო ლი მათ სა ვე ტე რი ტო რი ა ზე. 
მდი და რი ქვეყ ნე ბი იყე ნე ბენ იაფ ფა სი ან სა მუ შაო ძა ლას, ხდე ბი ან უფ-
რო მე ტად მდიდ რე ბი და არ იწუ ხე ბენ თავს ჩჱმორ ჩჵნი ლი ქვეყ ნე ბის 
ეკო ნო მი კურ გან ვი თა რე ბა ზე. ყო ვე ლი ვე ჱღნიშ ნუ ლი მჵტ-ნჱკლჵჲჱჴ 
აჩენს უფ სკრულს გან ვი თა რე ბულ და გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებს შო რის;

- ტე რო რიზ მი – გლო ბა ლი ზა ცი ამ გა მო იწ ვია აზი ი დან და ახ ლო აღ მო-
სავ ლე თი დან ტე რო რიზ მის გად მო ნაც ვლე ბა აშშ-სჱ და ევ რო პის ქვეყ ნებ ში;
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- `მაკ დო ნალ დი ზა ცი ა~ და `კო კა კო ლი ზა ცი ა~- ამ ტერ მი ნებს აქ ტი უ-
რად იყე ნე ბე ბენ გლო ბა ლი ზა ცი ის კრი ტი კო სე ბი და თვლი ან, რომ ამ ეროვ-
ნუ ლი პრო დუქ ტით აშ შ-მა მო ახ დი ნა დო მი ნან ტუ რი მდგო მა რე ო ბის გამ ყა რე ბა 
მრა ვალ ქვე ყა ნა ში. გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბი გან ვი თა რე ბა დი ქვეყ ნე ბის მომ-
ხმა რებ ლებს იზი და ვენ ეფექ ტი ა ნი სა სა ქონ ლო მარ კით და აქ ტი უ რი მარ კე ტინ-
გუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბით, რის შე დე გა დაც ად გი ლობ რი ვი ფირ მე ბი იძუ ლე ბით 
ტო ვე ბენ ბა ზარს. ან ტიგ ლო ბა ლის ტე ბის მო საზ რე ბით, ასე თი მოქ მე დე ბა საფ-
რთხეს უქ მნის ქვეყ ნის სუ ვე რე ნი ტეტს;

- ტრა დი ცია და რე ლი გია – გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბი ფიქ რო ბენ, რომ 
გლო ბა ლი ზა ცი ით მა თი ნორ მე ბი და რე ლი გი უ რი წე სე ბი ირ ღვე ვა;

- გა რე მოს და ბინ ძუ რე ბა – რა საც იწ ვევს ტრან სპორ ტის, სა წარ მოო პრო-
ცე სე ბის, სატ რან სპორ ტო გა და ზიდ ვე ბის ზრდა და სხვა დას ხვა გა უთ ვა ლის წი ნე-
ბე ლი გა რე მო ე ბა;

- სხვა დას ხვა და ა ვა დე ბის სწრა ფი გავ რცე ლე ბა (შიდ სი, ვი რუ სი).

* * *
გლო ბა ლი ზა ცი ის პრო ცე სის კვალ დაკ ვალ უნ და აღ ვნიშ ნო, რომ ნე ბის მი-

ე რი კულ ტუ რუ ლი თუ არა კულ ტუ რუ ლი პრო დუქ ტი ად გი ლობ რი ვი მოთხ ოვ ნი-
ლე ბე ბის, ტრა დი ცი ე ბი სა და შე ხე დუ ლე ბე ბის შე სა ბა მი სად `ი ფუ თე ბა~ და ხდე-
ბა ად გი ლობ რივ კულ ტუ რას თან მი სი ადაპ ტი რე ბა, რად გან მარ კე ტო ლო გებ-
მა კარ გად იცი ან, რომ კულ ტუ რუ ლი ნორ მე ბის უცო დი ნა რო ბამ და არ გათ ვა-
ლის წი ნე ბამ – 1. მწარ მო ე ბელს შე იძ ლე ბა დი დი ზა რა ლი მი ა ყე ნოს; 2. უცხ ო ურ 
კულ ტუ რას, თუნ დაც სა ხე შეც ვლილს, შე უძ ლია სხვა კულ ტუ რის გა ნად გუ რე ბა, 
მაგ რამ ეს არ შე იძ ლე ბა იყოს არ გუ მენ ტი გლო ბა ლი ზა ცი ის საფ რხე ე ბის წი ნა-
აღ მდეგ, რაც უნ და გა ით ვა ლის წი ნოს მარ კე ტინ გის სპე ცი ა ლის ტმა და მარ კე-
ტინ გუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი ძა ლი ან ფრთხი ლად, გო ნივ რუ ლად გა ნა ხორ ცი ე ლოს.

* * *
ამ რი გად, სტა ტი ა ში გან ხი ლუ ლი, გლო ბა ლი ზა ცი ის და დე ბი თი და უარ-

ყო ფი თი მხა რე ე ბი შეს წავ ლი ლია მარ კე ტინ გის პრიზ მით. თი თო ე უ ლი მათ გა ნი 
წარ მო ად გენს ერ თი მოვ ლე ნის გან შტო ე ბას, რო მელ საც სა ერ თო ძი რი აქვს. 
ასე ვე უდა ვო ა, რომ გლო ბა ლი ზა ცი ის პრო ცესს და ნა ხულს მარ კე ტინ გის თვალ-
თა ხედ ვით, ვერ შე ვა ფა სებთ ცალ სა ხად და დე ბი თად ან უარ ყო ფი თად, რად-
გან იგი მო ი ცავს რო გორც პო ზი ტი ურ, ასე ვე ნე გა ტი ურ მხა რე ებს. მარ კე ტინ ჳის 
სტრა ტე გი ის და მუ შა ვე ბის დროს გლო ბა ლურ მა ფირ მებ მა უნ და გა ით ვა ლის-
წი ნონ მო სა ლოდ ნე ლი შე დე გე ბის მას შტა ბე ბი გლო ბა ლუ რად, მი მაჩ ნი ა, რომ 
გლო ბა ლი ზა ცია უნ და შე ერ წყას კორ პო რა ცი ულ სო ცი ა ლურ პა სუ ხის მგებ ლო-
ბას და ის მი ნუ სე ბი, რა საც ხე და ვენ მარ კე ტო ლო გე ბი თუ ან ტიგ ლო ბა ლის ტე ბი, 
საგ რძნობ ლად შემ ცირ დე ბა და მხო ლოდ ამის შემ დეგ იქ ნე ბა შე საძ ლე ბე ლი 
მსჯე ლო ბა გლო ბა ლი ზა ცი ა ზე, რო გორც თა ნა მედ რო ვე ო ბის ახალ რე ა ლო ბა სა 
და მის პო ზი ტი ვებ ზე.
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საქართველოს სახელმწიფო შესყიდვების სისტემა:

მიღწევები და ნაკლოვანებები

მანანა ხარხელი,

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის  
თსუ-ის ასისტენტ-პროფესორი

ოთარ კიკვაძე,

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
დოქტორანტი 

სტა ტი ა ში შე ფა სე ბუ ლია სა ქარ თვე ლოს სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვებ-
ში გა ტა რე ბუ ლი რე ფორ მე ბი, რის თვი საც მი მო ხი ლუ ლია რე ფორ მე ბის 
შე ფა სე ბე ბიც. ასევე, გა ა ნა ლი ზე ბუ ლია სა ქარ თვე ლოს სა ხელ მწი ფო შეს-
ყიდ ვე ბის მო ცუ ლო ბა და დი ნა მი კა 2013-2014 წლებ ში. აგ რეთ ვე, შეს ყიდ-
ვე ბის სტრუქ ტუ რა სა ხე ო ბე ბის მი ხედ ვით, ასე ვე შე ფა სე ბუ ლია ტენ დე რე ბის 
შე დე გე ბიც. სტა ტი ა ში გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღ ე ბა ეთ მო ბა სა ხელ მწი ფო 
შეს ყიდ ვებ ში წარ მოქ მნილ და ვებს, რო მელ თა რიცხ ვი 2011-2014 წლებ ში 
8,4-ჯერ გა ი ზარ და. 

დაბო ლოს, გა მოკ ვლე უ ლია სა ქარ თვე ლოს სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ-
ვე ბის სის ტე მა ში არ სე ბუ ლი ზო გი ერ თი ნაკ ლო ვა ნე ბა და ჩა მო ყა ლი ბე ბუ-
ლია მი სი აღ მოფ ხვრის რე კო მენ და ცი ე ბი.

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვა; ტენ დე რი; ელექ ტრო ნუ ლი 
შეს ყიდ ვა; გა მარ ტი ვე ბუ ლი შეს ყიდ ვა; შეს ყიდ ვის სა ა გენ ტო; შემ სყიდ ვე ლი.

სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის სის ტე მა სა ჯა რო ფი ნან სე ბის ერ თ-ერ თი უმ-
ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი ინ სტრუ მენ ტი ა. სწო რედ ამი ტომ, ამ სის ტე მის მუ შა ო ბა ქვე-
ყა ნა ში სა ჯა რო ფი ნან სე ბის გა მარ თუ ლო ბის შე სა ფა სებ ლად კარგ სა ფუძ ველს 
იძ ლე ვა.

ekonomika da biznesi, 2016, 2,  gv. 132-144

ECONOMICS  AND  BUSINESS, 2016, 2,  pp. 132-144
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მსოფ ლი ოს მრა ვალ ქვეყ ნა ში, სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვებ ზე და ნა ხარ ჯებს, 
მთლი ა ნი ში და პრო დუქ ტის 15% უკა ვია [1, გვ. 149]. სა ქარ თვე ლო ში ეს მაჩ-
ვე ნე ბე ლი 10%-ია [2, გვ. 1], რაც ბი უ ჯე ტის 30%-ს შე ად გენს.

სა ქარ თვე ლო ში სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის სის ტე მის სრულ ყო ფი სათ ვის 
მრა ვა ლი რე ფორ მა გა ტარ და, რომ ლის წარ მა ტე ბას ადას ტუ რებს ევ რო პის 
რე კონ სტრუქ ცი ი სა და გან ვი თა რე ბის ბან კის შე ფა სე ბა. ბან კმა იგი მო იხ სე-
ნი ა, რო გორც “სა უ კუ ნის სა ერ თა შო რი სო პრაქ ტი კის მი ერ რე კო მენ დე ბუ ლი 
შეს ყიდ ვე ბის ეფექ ტი ა ნო ბი სა და სა მარ თლი ა ნო ბის დაც ვის ინ სტრუ მენ ტი” [3]. 
გან ხორ ცი ე ლე ბულ რე ფორ მას და დე ბი თად აფა სებს ევ რო პარ ლა მენ ტიც, 
რო მე ლიც პირ და პირ მი უ თი თებს, რომ მი ე სალ მე ბა სა ქარ თვე ლოს ახა ლი 
შეს ყიდ ვე ბის სის ტე მას და მი იჩ ნევს, რომ `ამ სფე რო ში სა ჭი როა სა ქარ თვე-
ლო წარ მო ად გენ დეს მა გა ლითს ევ რო კავ ში რის წევ რი ქვეყ ნე ბის თვის~ [2, გვ. 
1]. ყო ვე ლი ვე ამის მი უ ხე და ვად, მიგ ვაჩ ნი ა, რომ სა ქარ თვე ლოს სა ხელ მწი-
ფოს შეს ყიდ ვე ბის სის ტე მა კვლა ვაც სა ჭი რო ებს სრულ ყო ფას. ამის დას ტუ რი ა, 
თუნ დაც სა ხელ მწი ფო აუ დი ტის მი ერ მის მუ შა ო ბა ში აღ მო ჩე ნი ლი ხარ ვე ზე ბი.

1. სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბი: არ სი, პრინ ცი პე ბი, და ფი ნან სე ბი და 
სა კა ნონ მდებ ლო ბა ზა 

სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბი, ში ნა არ სობ რი ვად, სა ხელ მწი ფო და წე სე ბუ ლე-
ბე ბის მი ერ სა ქონ ლის, მომ სა ხუ რე ბი სა და სამ შე ნებ ლო სა მუ შა ოს შე ძე ნას წარ-
მო ად გენს. სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის ძი რი თა დი პრინ ცი პე-
ბი ა:

 შეს ყიდ ვე ბის სა ჯა რო ო ბა და გამ ჭვირ ვა ლო ბა;
 არა დის კრი მი ნა ცი უ ლი და კონ კუ რენ ტუ ლი გა რე მოს შექ მნა;
 სა ჯა რო ფი ნან სე ბის რა ცი ო ნა ლუ რი და მი ზან შე წო ნი ლი ხარ ჯვა.
სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის პრო ცესს ეროვ ნულ დო ნე ზე კო ორ დი ნა ცი ას 

უწევს სა ქარ თვე ლოს სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის სა ა გენ ტო, რო მე ლიც და მო უ-
კი დე ბე ლი სა ჯა რო სა მარ თლის იუ რი დი უ ლი პი რი ა. ამას თან უნ და აღი ნიშ ნოს, 
რომ სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის სის ტე მა დე ცენ ტრა ლი ზე ბუ ლია და შეს ყიდ ვე ბის 
გან ხორ ცი ე ლე ბა ზე უფ ლე ბა მო სი ლია კონ კრე ტუ ლი შემ სყიდ ვე ლი ორ გა ნი ზა-
ცი ა, რო მელ საც ეკის რე ბა პა სუ ხის მგებ ლო ბა სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის გან-
ხორ ცი ე ლე ბის მარ თლზო მი ე რე ბა ზე. 

მოქ მე დი კა ნონ მდებ ლო ბით, სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვა ეს არის: შემ სყიდ ვე-
ლი ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ შე სა ბა მი სი სა მარ თლებ რი ვი აქ ტე ბით გან საზღ ვრუ ლი, 
სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვის სა შუ ა ლე ბე ბის გა მო ყე ნე ბით, ნე ბის მი ე რი სა ქონ ლის, 
მომ სა ხუ რე ბი სა და სამ შე ნებ ლო სა მუ შა ოს შეს ყიდ ვა [4, გვ. 4-5]:

 სა ქარ თვე ლოს სა ხელ მწი ფო ბი უ ჯე ტი სა და სა ხელ მწი ფო ბი უ ჯეტ ში 
კონ -სო ლი დი რე ბუ ლი სახ სრე ბით;

 აფ ხა ზე თი სა და აჭა რის ავ ტო ნო მი უ რი რეს პუბ ლი კე ბის ბი უ ჯე ტე ბის 
სახ სრე ბით;
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 ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლი ერ თე უ ლის ბი უ ჯე ტის სახ სრე ბით;
 სა ქარ თვე ლოს სა ხელ მწი ფო ბი უ ჯე ტის, აფ ხა ზე თი სა და აჭა რის ავ-

ტო ნო- მი უ რი რეს პუბ ლი კე ბის ბი უ ჯე ტე ბი სა და ად გი ლობ რი ვი თვით-
მმარ თვე ლი ერ თე უ ლის ბი უ ჯე ტის და ფი ნან სე ბა ზე მყო ფი ორ გა ნი ზა-
ცი ე ბი სა და და წე სე ბუ ლე ბე ბის სახ სრე ბით;

 სა ბი უ ჯე ტო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის, სა ჯა რო სა მარ თლის იუ რი დი უ ლი პი-
რე ბის, არა სა მე წარ მეო (ა რა კო მერ ცი უ ლი) იუ რი დი უ ლი პი რე ბის ჳ 
უმაღ ლე სი სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბი სა და უმაღ ლე სი სა-
გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბის გან ვი თა რე ბის ფონ დის, ასე ვე სა-
ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვის გან მა ხორ ცი ე ლე ბე ლი სა წარ მო ე ბის (ი გუ ლის-
ხმე ბა იმ სა წარ მოს სახ სრე ბით, რომ ლის აქ ცი ა თა ან წი ლის 50%-ზე 
მეტს ფლობს სა ხელ მწი ფო ან ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის 
ორ გა ნო) მი ერ უცხო ქვეყ ნე ბი სა და სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე-
ბი სა გან სა ერ თა შო რი სო ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის სა ფუძ ველ ზე, აგ რეთ ვე, 
სხვა სა ხელ მწი ფოს რე ზი დენ ტი პი რე ბი სა გან გრან ტი სა და კრე დი-
ტის სა ხით მი ღე ბუ ლი სახ სრე ბით, გარ და კა ნონ მდებ ლო ბით დად-
გე ნი ლი გა მო ნაკ ლი სე ბი სა;

 სა ხელ მწი ფო გრან ტით მი ღე ბუ ლი საკ რე დი ტო და სა ინ ვეს ტი ციო სახ-
სრე ბით;

 არა სა მე წარ მეო (ა რა კო მერ ცი უ ლი) იუ რი დი უ ლი პი რე ბის – უმაღ-
ლე სი სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბი სა და უმაღ ლე სი სა გან მა-
ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბის გან ვი თა რე ბის ფონ დის, ასე ვე სა ჯა რო 
სა მარ თლის იუ რი დი უ ლი პი რის (გარ და წევ რო ბა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი 
სა ჯა რო სა მარ თლის იუ რი დი უ ლი პი რი სა) სახ სრე ბით, ამ სახ სრე-
ბის წარ მო შო ბის წყა როს მი უ ხე და ვად, გარ და ამ კა ნონ მდებ ლო ბით 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი გა მო ნაკ ლი სე ბი სა;

 იმ სა წარ მოს სახ სრე ბით, რომ ლის აქ ცი ა თა ან წი ლის 50%-ზე მეტს 
ფლობს სა ხელ მწი ფო ან ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის ორ-
გა ნო, გარ და იმ შემ თხვე ვი სა, რო დე საც აღ ნიშ ნუ ლი სა წარ მო თა ვი სი 
საქ მი ა ნო ბის სპე ცი ფი კას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა ქონ ლის ან მომ სა-
ხუ რე ბის შეს ყიდ ვი სას ხელ მძღვა ნე ლობს სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის 
მი ერ ამ სა ქონ ლის ან მომ სა ხუ რე ბის შეს ყიდ ვი სათ ვის დად გე ნი ლი 
სპე ცი ა ლუ რი წე სით, რომ ლის მოქ მე დე ბის ვა და არ შე იძ ლე ბა აღე-
მა ტე ბო დეს 2 წელს. სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის მი ერ და სად გენ 
სპე ცი ა ლურ წესს შე ი მუ შა ვებს და სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბას და სამ-
ტკი ცებ ლად წა რუდ გენს სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კი სა და მდგრა დი 
გან ვი თა რე ბის სა მი ნის ტრო ან სა ქარ თვე ლოს რე გი ო ნუ ლი გან ვი თა-
რე ბი სა და ინ ფრას ტრუქ ტუ რის სა მი ნის ტრო შე სა ბა მი სი სა წარ მო ე ბი-
სა და ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის ორ გა ნო ე ბის წი ნა და დე-
ბა თა სა ფუძ ველ ზე.
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შემ სყიდ ვე ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი კი, ზე მოთ ჩა მოთ ვლი ლი სახ სრე ბით სა ხელ-
მწი ფო შეს ყიდ ვის გან მა ხორ ცი ე ლე ბელ იუ რი დი უ ლი პი რე ბია – სა მი ნის ტრო ე ბი, 
უწყ ე ბე ბი და სხვა ორ გა ნი ზა ცი ე ბი.

სა ქარ თვე ლოს სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის სის ტე მას არა ერ თი სა მარ-
თლებ რივ -ნორ მა ტი უ ლი აქ ტი არე გუ ლი რებს, თუმ ცა, ძი რი თად სა მარ თლებ რივ 
ბა ზას – `კა ნო ნი `სა ქარ თვე ლოს სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის შე სა ხებ~ და სა ხელ-
მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის სა ა გენ ტოს თავ მჯდო მა რის 2011 წლის 7 აპ რი ლის N9 ბრძა-
ნე ბა – ̀ გა მარ ტი ვე ბუ ლი შეს ყიდ ვის, გა მარ ტი ვე ბუ ლი ელექ ტრო ნუ ლი ტენ დე რი სა 
და ელექ ტრო ნუ ლი ტენ დე რის ჩა ტა რე ბის წე სის დამ ტკი ცე ბის შე სა ხებ” წარ მო ად-
გენს. 

სა ქარ თვე ლო ში კა ნო ნი – `სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის შე სა ხებ~, 1998 წელს 
იქ ნა მი ღე ბუ ლი, მა ნამ დე სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბი სხვა დას ხვა ნორ მა ტი უ ლი აქ-
ტით რე გუ ლირ დე ბო და. სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის გა დაწყ ვე ტი ლე ბით 2006 
წლის 1 იან ვრი დან ძა ლა ში შე ვი და სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის შე სა ხებ კა ნო ნის 
ახა ლი ვა რი ანტ, რი თაც სის ტე მის სე რი ო ზუ ლი სრულ ყო ფა იყო გათ ვა ლის წი ნე-
ბუ ლი 2006 წლი დან მო ყო ლე ბუ ლი კა ნო ნი `სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის შე სა ხებ~ 
პე რი ო დუ ლად გა ნიც დი და ცვლი ლე ბებს, რის შე დე გა დაც ამ ეტა პის თვის არ სე ბუ-
ლი კა ნო ნი ში ნა არ სობ რი ვი თვალ საზ რი სით მნიშ ვნე ლოვ ნად გან სხვავ დე ბა პირ-
ვა ნუ ლი სა გან სა ხი სა გან. 

აღ ნიშ ნუ ლი ცვლი ლე ბე ბის სა ფუძ ვე ლი, სხვა გა რე მო ე ბებ თან ერ თად, 
იყო სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის ელექ ტრო ნუ ლი სის ტე მის და ნერ გვა, რო მე ლიც 
2010 წლის 1 აგ ვის ტო დან ამოქ მედ და და რი თაც შე იქ მნა სა ხელ მწი ფო შეს-
ყიდ ვე ბის ელექ ტრო ნუ ლი სის ტე მის ფუნ ქცი ო ნი რე ბის თვის აუ ცი ლე ბე ლი სა მარ-
თლებ რი ვი ბა ზა.

„კა ნო ნი სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის შე სა ხებ“, შედ გე ბა 7 თა ვი სა და 26 
მუხ -ლის გან. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ კა ნონ ში სტრუქ ტუ რუ ლი თვალ საზ რი სით (თა-
ვე ბი სა და მუხ ლე ბის რა ო დე ნო ბა) ცვლი ლე ბა არ არის, რაც შე ე ხე ბა მის ში ნა-
არ სობ რივ მხა რეს, რა დი კა ლუ რი ცვლი ლე ბე ბი ა. 

„სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნის მოქ მე დე ბა 
ვრცელ დე ბა, ყვე ლა სა ხის სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვა ზე გარ და ამა ვე კა ნო ნით გან-
საზღ ვრუ ლი გა მო ნაკ ლი სე ბი სა. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ 2008 წლის დე კემ ბრი დან 
დღემ დე კა ნონ ში შე ტა ნი ლი ცვლი ლე ბის შე სა ბა მი სად I თა ვის 1 მუხ ლის მე-3 
პუნქტს და მა ტე ბუ ლი აქვს მთე ლი რი გი ქვე პუნ ქტე ბი, სა დაც და კონ კრე ტე ბუ ლია 
ის შემ თხვე ვე ბი, რომ ლებ ზეც არ ვრცელ დე ბა აღ ნიშ ნუ ლი კა ნო ნის მოქ მე დე ბა. 
2008 წლამ დე კა ნო ნით დად გე ნი ლი წე სი არ ვრცელ დე ბო და მხო ლოდ სა ხელ-
მწი ფო სა ი დუმ ლო ე ბას თან და კავ ში რე ბულ გან საზღ ვრულ სა ხელ მწი ფო შეს-
ყიდ ვებ ზე, რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბულ სა ხელ მწი ფო 
შეს ყიდ ვებ ზე და სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნუ ლი ბან კის მი ერ ფუ ლად საკ რე დი ტო 
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და სა ვა ლუ ტო პო ლი ტი კის გან ხორ ცი ე ლე ბას თან და კავ ში რე ბულ შეს ყიდ ვებ ზე, 
ხო ლო 2008 წლის 15 დე კემ ბრი დან „სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის შე სა ხებ“ კა ნო-
ნის გავ რცე ლე ბა, გარ და აღ ნიშ ნუ ლი სა, შე იზღ უ და შემ დეგ სფე რო ებ ზე:

 სა ბი უ ჯე ტო კლა სი ფი კა ცი ის „სა ქო ნე ლი და მომ სა ხუ რე ბის“ მუხ ლით
გათ ვა ლის წი ნე ბულ შტატ გა რე შე მო მუ შა ვე თა მომ სა ხუ რე ბის სა ხელ-
მწი ფო შეს ყიდ ვა ზე და ასე ვე მივ ლი ნე ბის დროს გან სა ხორ ცი ე ლე ბელ 
სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვა ზე;

 უძ რა ვი ქო ნე ბის სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვა სა და მი სი სარ გებ ლო ბის უფ-
ლე ბით მი ღე ბას თან და კავ ში რე ბულ სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვებ ზე.

ასე ვე, 2009 წლი დან სა ხელ მწი ფო „შეს ყიდ ვე ბის შე სა ხებ“ კა ნო ნი აღარ 
ვრცელ დე ბა ვა უ ჩე რის გა მო ყე ნე ბით გა ნათ ლე ბის, ჯან მრთე ლო ბი სა 
და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის შე სა ბა მი სი მომ სა ხუ რე ბის ან სა ქონ ლის და-
ფი ნან სე ბა ზე, ასე ვე ვა უ ჩე რის გა ნაღ დე ბა სა და მას თან და კავ ში რე ბულ 
ოპე რა ცი ებ ზე.

კა ნო ნის მოქ მე დე ბის გან ასე ვე გა თა ვი სუფ ლდა სა ქარ თვე ლოს „სა ზო გა-
დო ებ რი ვი მა უწყ ებ ლის“ მი ერ არა რე ზი დენ ტი პი რის გან ტე ლე- რა დიო პრო დუქ-
ცი ის ან მას თან და კავ ში რე ბუ ლი მომ სა ხუ რე ბი სა და სა ტე ლი ტუ რი თა ნამ გზავ რის 
სა შუ ა ლე ბით ტე ლე- რა დიო პრო დუქ ცი ის გავ რცე ლე ბას თან ან მი ღე ბას თან და-
კავ ში რე ბუ ლი მომ სა ხუ რე ბის შეს ყიდ ვა.

2010 წლი დან კი კა ნო ნი არ ვრცელ დე ბა:
  ბუ ნებ რი ვი მო ნო პო ლი ე ბის პრო დუქ ცი ის (ე ლექ ტრო ე ნერ გი ა, ბუ ნებ-

რი ვი გა ზი და წყალ მო მა რა გე ბა) სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვა ზე;
  საზღ ვარ გა რეთ სა ქარ თვე ლოს დიპ ლო მა ტი უ რი წარ მო მად გენ ლო-

ბი სა და სა კონ სუ ლო და წე სე ბუ ლე ბი სათ ვის, თავ დაც ვის ატა შე სათ ვის, 
აგ რეთ ვე სა ქარ თვე ლოს თავ დაც ვის სა მი ნის ტრო სა და სა ქარ თვე-
ლოს ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის ტროს წარ მო მად გენ ლე ბის თვის ავ ტო-
სატ რან სპორ ტო სა შუ ა ლე ბე ბის სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვა ზე;

  სა ქარ თვე ლოს პრე ზი დენ ტის, სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის თავ-
მჯდო მა რის, სა ქარ თვე ლოს პრე მი ერ -მი ნის ტრის, სა ქარ თვე ლოს მი-
ნის ტრის, სა ქარ თვე ლოს სა ხელ მწი ფო მი ნის ტრის ასე ვე თბი ლი სის 
მე რის შეხ ვედ რე ბი სა და ვი ზი ტე ბის, სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტში 
დე ლე გა ცი ე ბის მი ღე ბი სა და სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის დე ლე გა-
ცი ე ბის საზღ ვარ გა რეთ ვი ზი ტე ბის ორ გა ნი ზე ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად, 
სა ქარ თვე ლოს სა გა რეო საქ მე თა სა მი ნის ტრო ში დე ლე გა ცი ე ბის მი-
ღე ბი სა და სა ქარ თვე ლოს სა გა რეო საქ მე თა სა მი ნის ტროს დე ლე გა-
ცი ე ბის საზღ ვარ გა რეთ ვი ზი ტე ბის ორ გა ნი ზე ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად, 
აგ რეთ ვე სა ქარ თვე ლოს პრე ზი დენ ტის, სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბი სა 
და ქ. თბი ლი სის მე რი ის სა რე ზერ ვო ფონ დე ბი დან გა მო ყო ფი ლი თან-
ხე ბით გან ხორ ცი ე ლე ბულ შეს ყიდ ვებ ზე;
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  სა ექ სპერ ტო მომ სა ხუ რე ბის შეს ყიდ ვა ზე თუ აღ ნიშ ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის 
შეს ყიდ ვა ხორ ცი ელ დე ბა სა ქარ თვე ლოს სის ხლის სა მარ თლის საპ-
რო ცე სო კო დექ სის 144-ე- 147-ე მუხ ლე ბის შე სა ბა მი სად;

  ტე ლე რა დი ო ე თე რის დრო ის შეს ყიდ ვას თან, მა სობ რი ვი ინ ფორ მა ცი-
ის სა შუ ა ლე ბე ბით რეკ ლა მის გავ რცე ლე ბას თან და შეხ ვედ რე ბის ჩა სა-
ტა რებ ლად შე სა ბა მი სი ფარ თო ბის და ქი რა ვე ბას თან და კავ ში რე ბულ 
სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვებ ზე;

  სუ ვე რე ნუ ლი საკ რე დი ტო – სა რე ი ტინ გო მომ სა ხუ რე ბი სა და სა ხელ-
მწი ფო ფა სი ან ქა ღალ დებ თან და კავ ში რე ბუ ლი საკ რე დი ტო- სა რე ი-
ტინ გო მომ სა ხუ- რე ბის შეს ყიდ ვებ ზე, აგ რეთ ვე აღ ნიშ ნუ ლი მომ სა ხუ-
რე ბის მიმ წო დებ ლი სათ ვის საკ რე დი ტო- სა რე ი ტინ გო მომ სა ხუ რე ბის 
თან მდე ვი ხარ ჯე ბის ანაზღ ა უ რე ბა ზე.

აღ ნიშ ნუ ლი ცვლი ლე ბე ბის სა ჭი რო ე ბა ძი რი თა დად დად გა მას შემ დეგ, 
რაც შე იქ მნა შეს ყიდ ვე ბის ახა ლი (ე ლექ ტრო ნუ ლი) სის ტე მა და აღ ნიშ ნუ ლი სფე-
რო ე ბი და ექ ვემ დე ბა რა გა მარ ტი ვე ბუ ლი შეს ყიდ ვის წესს, რაც გა მოწ ვე უ ლი იყო 
იმ გა რე მო ე ბით, რომ ტენ დე რის სა შუ ა ლე ბით სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვის შემ თხვე-
ვა ში, ამ სფე რო ე ბის სპე ცი ფი კი დან გა მომ დი ნა რე, შე საძ ლე ბე ლია შექ მნი ლი ყო 
მთე ლი რი გი პრაქ ტი კულ -ტექ ნი კუ რი ხა სი ა თის პრობ ლე მე ბი. 

სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის კა ნო ნის მე-2 მუხ ლის შე სა ბა მი სად, კა ნო ნის 
მი ზანს სა ჯა რო ფი ნან სე ბის რა ცი ო ნა ლუ რი და მი ზან შე წო ნი ლი ხარ ჯვა, მიმ წო-
დებ ლე ბის თვის არა დის კრი მი ნა ცი უ ლი და ჯან სა ღი კონ კუ რენ ტუ ლი გა რე მოს 
შექ მნა, პრო ცე სის მაქ სი მა ლუ რი გამ ჭვირ ვა ლო ბა და „სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე-
ბის ერ თი ა ნი ელექ ტრო ნუ ლი სის ტე მის შექ მნა და სა ზო გა დო ე ბის ნდო ბის ჩა მო-
ყა ლი ბე ბა“ წარ მო ად გენს. რო გორც აღ ვნიშ ნეთ, ელექ ტრო ნუ ლი სის ტე მა 2010 
წლი დან ამოქ მედ და და ამ ეტა პის თვის წარ მა ტე ბით ფუნ ქცი ო ნი რებს.

„სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის შე სა ხებ” კა ნო ნის მე-9 მუხ ლის შე სა ბა მი სად, 
სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვებს შემ სყიდ ვე ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი ახორ ცი ე ლე ბენ წი ნას-
წარ დამ ტკი ცე ბუ ლი გეგ მის შე სა ბა მი სად. ამ ჟა მად შემ სყიდ ვე ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი 
გეგ მის წარ დგე ნას ახორ ცი ე ლე ბენ სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის ერ თი ან ელექ-
ტრო ნულ სის ტე მა ში. გეგ მა ში მი თი თე ბუ ლი უნ და იყოს წლის გან მავ ლო ბა ში 
ერ თგვა რო ვან შეს ყიდ ვის ობი ექ ტზე რა ოდე ნო ბის თან ხის და ხარ Ⴜჯვას აპი რებს 
შემ სყიდ ვე ლი ორ გა ნი ზა ცია შე სა ბა მი სი შეს ყიდ ვის სა შუ ა ლე ბის გა მო ყე ნე ბით. 
ელექ ტრო ნულ სის ტე მა ში მომ დევ ნო წლის სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის წარ დგე-
ნის ვა დაა არა უგ ვი ა ნეს მიმ დი ნა რე წლის 20 ნო ემ ბე რი.

„სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის შე სა ხებ“ კა ნო ნის მე-3 მუხ ლის „დ“1 ქვე პუნ-
ქტი და სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის სა ა გენ ტოს თავ მჯდო მა რის 2011 წლის 20 
სექ ტემ ბრის N ბრძა ნე ბა: „შეს ყიდ ვის ობი ექ ტე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბი სა და ერ-
თგვა როვ ნე ბის დად გე ნის წე სის დამ ტკი ცე ბის შე სა ხებ“ ად გენს შეს ყიდ ვის ერ-
თგვა რო ვა ნი ობი ექ ტე ბის ცნე ბას, იგი გან საზღ ვრუ ლია სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე-
ბის სა ერ თა შო რი სო კლა სი ფი კა ტო რის შე სა ბა მი სად, რო მე ლიც, თა ვის მხრივ, 
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შე მუ შა ვე ბუ ლია სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ. შეს ყიდ ვის ობი ექ ტის 
ერ თგვა როვ ნე ბა გა ნი საზღ ვრე ბა კლა სი ფი კა ტო რის პირ ვე ლი სა მი ციფ რით. შეს-
ყიდ ვის ობი ექ ტის იდენ ტი ფი ცი რე ბის /აღ წე რი სა და ერ თგვა როვ ნე ბის დად გე ნის 
მიზ ნით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია კლა სი ფი კა ტო რის 8-ნიშ ნა კო დი, რო მელ საც CPV 
კო დი ეწო დე ბა. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ კა ნო ნის მე-3 მუხ ლის 1 პუნ ქტის „ე“ ქვე პუნ-
ქტი 2010 წლის 1 დე კემ ბრი დან იქ ნა ამო ღე ბუ ლი, რო მე ლიც გან საზღ ვრავ და 
ლო ტის ცნე ბას, რაც გუ ლის ხმობ და ერთ ტენ დერ ში გან სხვა ვე ბუ ლი სა სა ქონ-
ლო ჯგუ ფე ბის სხვა დას ხვა ლო ტე ბად და ყო ფას, სა დაც სხვა დას ხვა მიმ წო დე-
ბელს შე ეძ ლო ცალ კე ულ ლოტ ზე გა მარ ჯვე ბა. შე სა ბა მი სად აღ ნიშ ნუ ლი წე სით 
შე საძ ლე ბე ლი იყო შემ სყიდ ველ ორ გა ნი ზა ცი ას ყო ლო და რამ დე ნი მე მიმ წო-
დე ბე ლი ერთ ტენ დერ ში (სხვა დას ხვა ლოტ ზე). დღეს არ სე ბუ ლი სა ხელ მწი ფო 
შეს ყიდ ვე ბის ელექ ტრო ნუ ლი სის ტე მა არ ცნობს ლო ტის ცნე ბას, ამ შემ თხვე ვა ში 
შემ სყიდ ვე ლი ორ გა ნი ზა ცი ა, რო გორც წე სი, ტენ დერს აცხ ა დებს ერ თგვა რო ვან 
სა სა ქონ ლო ჯგუ ფებ ზე, სა დაც გა მარ ჯვე ბუ ლი შე იძ ლე ბა იყოს მხო ლოდ ერ თი 
მიმ წო დე ბე ლი. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ერ თგვა რო ვა ნი შეს ყიდ ვის ობი ექ ტის ჯგუ ფი 
რიგ შემ თხვე ვებ ში საკ მა ოდ დი დი რა ო დე ნო ბის ქვეჯ გუ ფე ბის გან შედ გე ბა, რაც 
ხში რად ხდე ბა მიმ წო დე ბელ თა უკ მა ყო ფი ლე ბის მი ზე ზი, რად გან რთუ ლია ერთ 
მიმ წო დე ბელს გა აჩ ნდეს ერ თგვა როვ ნე ბის მქო ნე სა ქონ ლის, მომ სა ხუ რე ბი სა 
თუ სა მუ შა ოს ერ თი ა ნად მი წო დე ბის რე სურ სი, აღ ნიშ ნუ ლი კი ხშირ შემ თხვე ვა ში, 
არ შემ დგა რი ტენ დე რე ბის სა ფუძ ვე ლი ხდე ბა. 

„სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის კა ნო ნის შე სა ხებ“ მე-3 მუხ ლით ასე ვე გან საზღ-
ვრუ ლია შეს ყიდ ვებ ში მო ნა წი ლე არა კე თილ სინ დი სი ერ პირ თა რე ეს ტრი – „შა ვი 
სი ა“, რო მელ საც სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის სა ა გენ ტო ელექ ტრო ნუ ლად აწარ-
მო ებს და გა ნა თავ სებს თა ვის ოფი ცი ა ლურ ვებ გვერ დზე. რე ეს ტრში აღი რიცხ-
ე ბი ან ის მიმ წო დებ ლე ბი, რომ ლე ბიც და არ ღვე ვენ შემ სყიდ ველ თან და დე ბულ 
ხელ შეკ რუ ლე ბის პი რო ბებს ან ხელ შეკ რუ ლე ბის და დე ბამ დე გა მოვ ლინ დე ბა 
მა თი არა კე თილ სინ დი სი ე რი ქმე დე ბა. ამას თან არ სე ბობს კვა ლი ფი ცი ურ მიმ-
წო დე ბელ თა რე ეს ტრი – „თეთ რი სი ა”, რო მელ საც ასე ვე სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ-
ვე ბის სა ა გენ ტო აწარ მო ებს და გა ნა თავ სებს თა ვის ოფი ცი ა ლურ ვებ გვერ დზე. 
„თეთრ სი ა ში” მიმ წო დე ბელ თა მოხ ვედ რის პი რო ბე ბი გან საზღ ვრუ ლია ცალ კე 
კა ნონ ქვემ დე ბა რე აქ ტით. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ „თეთრ სი ა ში” მყო ფი მიმ წო დებ-
ლე ბი სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის პრო ცეს ში სარ გებ ლო ბენ 
გარ კვე უ ლი პრი ვი ლე გი ე ბით. 

`სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის შე სა ხებ~ სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნის შე სა ბა მი სად, 
სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვის სა შუ ა ლე ბე ბი ა:

1. ელექ ტრო ნუ ლი ტენ დე რი;
2. გა მარ ტი ვე ბუ ლი ელექ ტრო ნუ ლი ტენ დე რი;
3. გა მარ ტი ვე ბუ ლი შეს ყიდ ვა;
4. კონ სო ლი დი რე ბუ ლი ტენ დე რი;
5. კონ კურ სი.
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ამ ჩა მო ნათ ვალ ში ჩვენ ყუ რადღ ე ბას გა ვა მახ ვი ლებთ გა მარ ტი ვე ბულ შეს-
ყიდ ვა ზე, რად გა ნაც ეს არის სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის ის 
ფორ მა, რო მე ლიც ხში რად შე ი ცავს კო რუფ ცი ის და არა კე თილ სინ დი სი ე რი გა რი-
გე ბე ბის ელე მენ ტებს.

გა მარ ტი ვე ბუ ლი შეს ყიდ ვა – “სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის შე სა ხებ” სა ქარ-
თვე ლოს კა ნო ნის მე-3 მუხ ლის `ს1~ ქვე პუნ ქტი სა და `გა მარ ტი ვე ბუ ლი შეს ყიდ-
ვის, გა მარ ტი ვე ბუ ლი ელექ ტრო ნუ ლი ტენ დე რი სა და ელექ ტრო ნუ ლი ტენ დე რის 
ჩა ტა რე ბის წე სის დამ ტკი ცე ბის შე სა ხებ” სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის სა ა გენ ტოს 
თავ მჯდო მა რის 2011 წლის 7 აპ რი ლის N9 ბრძა ნე ბის მე-3 მუხ ლის შე სა ბა მი სად 
სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვის ერ თ-ერ თი ფორ მა, რო მე ლიც ხორ ცი ელ დე ბა ელექ-
ტრო ნუ ლი სის ტე მის გა მო ყე ნე ბით ან მის გა რე შე. მო ცე მუ ლი შეს ყიდ ვის ფორ მა 
გა მო ი ყე ნე ბა შემ დეგ შემ თხვე ვებ ში:

• რო დე საც შემ სყიდ ვე ლი ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის 
წლი უ რი გეგ მის შე სა ბა მი სად, ერ თი სა ბი უ ჯე ტო წლის გან მავ ლო ბა ში შე სას ყი დი 
ერ თგვა რო ვა ნი სა ქონ ლის, მომ სა ხუ რე ბის ან სა მუ შა ოს ღი რებუ ლე ბა 5000 ლარ-
ზე ნაკ ლე ბი ა;

• სა ქონ ლის ან მომ სა ხუ რე ბის მი წო დე ბა მხო ლოდ ერ თი პი რის ექ სკლუ ზი-
უ რი უფ ლე ბა ა;

• რო დე საც არ სე ბობს გა და უ დე ბე ლი აუ ცი ლებ ლო ბა;
• მიმ წო დებ ლის გან შეს ყი დუ ლი ობი ექ ტის ხა რის ხის გა უ ა რე სე ბის თა ვი დან 

აცი ლე ბის ან /და მი სი შემ დგო მი ექ სპლუ ა ტა ცი ის უზ რუნ ველ ყო ფის მიზ ნით აუ ცი-
ლე ბე ლია შეს ყიდ ვა გან ხორ ცი ელ დეს იმა ვე მიმ წო დებ ლი სა გან;

• სა ხელ მწი ფო ებ რი ვი და სა ზო გა დო ებ რი ვი მნიშ ვნე ლო ბის ღო ნის ძი ე ბის 
შეზღ უ დულ ვა დებ ში შე უ ფერ ხებ ლად ჩა ტა რე ბის მიზ ნით, პრე ზი დენ ტის ან მთავ-
რო ბის შე სა ბა მი სი სა მარ თლებ რი ვი აქ ტის სა ფუძ ველ ზე;

• თუ ხორ ცი ელ დე ბა ერ თი ან ერ თზე მე ტი ავ ტო სატ რან სპორ ტო სა შუ ა ლე-
ბის, კომ პი უ ტე რუ ლი ტექ ნი კის, ასე ვე შე სა ბა მი სი ნორ მა ტი უ ლი აქ ტით გან საზღ-
ვრუ ლი ელექ ტრო და ნად გა რის, ახა ლი, იმა ვე ან გა უმ ჯო ბე სე ბუ ლი პა რა მეტ რე ბის 
მქო ნე ერ თი ან ერ თზე მე ტი ავ ტო სატ რან სპორ ტო სა შუ ა ლე ბით, კომ პი უ ტე რუ ლი 
ტექ ნი კით ან /და ელექ ტრო და ნად გა რით ჩა ნაც ვლე ბა;

• თუ ხორ ცი ელ დე ბა წარ მო მად გენ ლო ბით ხარ ჯებ თან და კავ ში რე ბუ ლი სა-
ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვა.

2013-2014 წლებ ში სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის სის ტე მის   
ფუნ ქცი ო ნი რე ბის ანა ლი ზი

სა ქარ თვე ლოს სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის სფე როს გა მარ თუ ლი მუ შა-
ო ბა მნიშ ვნე ლო ვა ნია არა მხო ლოდ სა ხელ მწი ფო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის, არა-
მედ ბიზ ნეს სექ ტო რის თვი საც, რად გა ნაც შეს ყიდ ვებ ში ხდე ბა ბიზ ნეს სუ ბი ექ ტე ბის 
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ჩარ თვა სა ქონ ლის მიმ წო დებ ლე ბის როლ ში, რაც იწ ვევს მა თი შე მო სავ ლე ბის 
სტა ბი ლურ ზრდას. ასე რომ, სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის ნორ მა ლუ რი ფუნ-
ქცი ო ნი რე ბით მარ ტო სა ბი უ ჯე ტო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი და სა ჯა რო სა მარ თლის 
იუ რი დი უ ლი პი რე ბი კი არ უნ და იყ ვნენ და ინ ტე რე სე ბულ ნი, არა მედ, კერ ძო 
სა მარ თლის იუ რი დი უ ლი პი რე ბიც.

იქი დან გა მომ დი ნა რე, რომ დღე ი სათ ვის სა ქარ თვე ლო ში უმუ შევ რო ბა და 
სი ღა რი ბე დო მი ნი რებს, გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვნე ლო ვა ნია სა ხელ მწი ფომ შეს-
ყიდ ვე ბის სა ა გენ ტოს მეშ ვე ო ბით ბიზ ნე სის მი მართ გა მარ თუ ლად შე ას რუ ლოს 
პრო დუქ ცი ის, მომ სა ხუ რე ბის და სა მუ შა ო ე ბის დამ კვე თის რო ლი. საქ მე ისა ა, რომ 
თუ იზ რდე ბა შეს ყიდ ვე ბის მო ცუ ლო ბა, ფარ თოვ დე ბა ბიზ ნე სიც და გა მომ დი ნა რე 
აქე დან – და საქ მე ბაც, ხო ლო თუ მცირ დე ბა შეს ყიდ ვე ბი, მა შინ პი რი ქით. მაგ რამ, 
ამ პრო ცესს აქვს უარ ყო ფი თი მხა რეც. საქ მე ისა ა, რომ სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბი 
ძი რი თა დად ბი უ ჯე ტის ხარ ჯზე მიმ დი ნა რე ობს, ამ ხარ ჯე ბის ზრდა კი იწ ვევს სხვა 
პო ზი ცი ე ბით ბი უ ჯე ტის ხარ ჯე ბის შემ ცი რე ბას. ასე რომ, ეს სა კითხი გო ნივ რულ გა-
დაწყ ვე ტას მო ითხ ოვს.

სა ქარ თვე ლო ში სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის ძი რი თა დი ნა წი ლი ელექ ტრო-
ნუ ლი წე სით ხორ ცი ელ დე ბა, დარ ჩე ნი კი – გა მარ ტი ვე ბუ ლი წე სით. 2013 წელს 
სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის ჯა მურ მა თან ხამად  2791085439 
ლა რი შე ად გი ნა. აქე დან ელექ ტრო ნუ ლად გან ხორ ცი ელ და – 61%. 2014 წელს 
სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბი 55856818 ლა რით, ანუ 2%-ით გა ი ზარ და. შეს ყიდ ვე ბის 
68% ელექ ტრო ნუ ლი წე სით გან ხორ ცი ელ და (იხ. ცხრი ლი და ნა ხა ზი 1). ელექ-
ტრო ნუ ლი შეს ყიდ ვე ბის წი ლის ზრდა და დე ბით ტენ დენ ცი ა, რად გან ეს სის ტე მა 
შემ სყიდ ველ ორ გა ნი ზა ცი ებს უქ მნის ფარ თო შე საძ ლებ ლო ბას მო ი ძი ონ მნიშ ვნე-
ლო ვა ნი ინ ფორ მა ცია რე ლე ვან ტუ რი ბაზ რე ბის შე სა ხებ, იხი ლონ სხვა შემ სყიდ-
ვე ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი ტენ დე რე ბის შე დე გე ბი და სხვა. იგი ვე 
ეხე ბა მიმ წო დებ ლებ საც რო მელ თაც სა შუ ა ლე ბა ეძ ლე ვათ სახ ლი დან გა უს ვლე-
ლად, კომ პი უ ტე რის მეშ ვე ო ბით, გა ი გონ სა ხელ მწი ფო სექ ტო რის მოთხ ოვ ნა სა-
ქო ნელ სა და მომ სა ხუ რე ბა ზე, გა ეც ნონ შეს ყიდ ვე ბის მა რე გუ ლი რე ბელ წე სებს და 
ა. შ. ეს ადას ტუ რებს იმას, რომ სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვებ ში ელექ ტრო ნუ ლი სის ტე-
მის და ნერ გვა უდა ვოდ წინ გა დად გმუ ლი, პროგ რე სუ ლი ნა ბი ჯი ა.

ელექ ტრო ნუ ლად გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი შეს ყიდ ვე ბი მო ი ცავს ელექ ტრო-
ნულ ტენ დე რებს, გა მარ ტი ვე ბულ ელექ ტრო ნულ ტენ დე რებს, კონ სო ლი-
დი რე ბულ ტენ დე რებს და კონ კურ სებს. ჩვე ნი ინ ფორ მა ცი ით, 2013 წელს 
მთე ლი ელექ ტრო ნუ ლი შეს ყიდ ვე ბის 83% მო დი ო და მის პირ ველ ორ სა-
ხე ზე. მა თი სა ვა რა უ დო ჯა მუ რი ღი რე ბუ ლე ბა 1658893441 ლარს შე ად გენ-
და, სა ხელ შეკ რუ ლე ბო თან ხა კი, მას თან შე და რე ბით, 230.000.000 ლა რით 
ნაკ ლე ბი აღ მოჩ ნდა. ეს იყო სა ვა რა უ დო თან ხის 14%. მა შა სა და მე, ელექ-
ტრო ნუ ლი ტენ დე რე ბის ჩა ტა რე ბით 2013 წელს სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვებ ში 
230.000.000 ლა რი და ი ზო გა. იგი ვე მოხ და 2014 წელ სა, ხო ლო და ზო გი ლი 
იქ ნა 241132563 ლა რი.



საქართველოს სახელმწიფო შესყიდვების სისტემა: მიღწევები და ნაკლოვანებები

141

პროდუქციის, მომსახურების და სამუშაოების სახელმწიფო 
შესყიდვები საქართველოში 2013-2014 წლებში [5, გვ. 10; 6, გვ. 8]

2013 2014
ცვლილება 2013-2014 
წლების პერიოდში

სახელმწიფო  შესყიდვები 
– სულ (ლარი) 

2791085439 2846942257 +55856818

მათ შორის:
ა) ელექტრონული წესით:
- ლარი
- ხვ. წონა (%)

1710643763
61

1931200046
68

+220556283
+7%

ბ) გამარტივებული წესით:
- ლარი
- ხვ. წონა (%)

1098441672
39

915742211
32

-164699461
-7%

სახელმწიფო შესყიდვების მოცულობა და სტრუქტურა საქართველოში 
2013-2014 წლებში

ნახ. 1

ჩა ტა რე ბუ ლი ტენ დე რე ბი პრო დუქ ცი ა სა, მომ სა ხუ რე ბა სა და სა მუ შა ო ებს 
შო რის სხვა დას ხვა ნა ი რად გა ნა წილ და. 2013 წელს ტენ დე რე ბის 55% მო დი ო და 
პრო დუქ ცი ა ზე, 26% – მომ სა ხუ რე ბა ზე და 18% – სამ შე ნებ ლო სა მუ შა ო ებ ზე. 2014 
წელს შე სა ბა მი სად იყო 54, 25 და 21 %. ტენ დე რებ ზე და დე ბუ ლი ხელ შეკ რუ ლე-
ბე ბის ღი რე ბუ ლე ბის თვალ საზ რი სით კი, რო გორც 2013, ისე 2014 წელს, ლი დე-
რობს სამ შე ნებ ლო სა მუ შა ო ე ბის შეს ყიდ ვე ბი. 2013 წელს მი სი მო ცუ ლო ბა 5-ჯერ, 
ხო ლო 2014 წელს 2-ჯერ აღე მა ტე ბო და პრო დუქ ცი ის შეს ყიდ ვის მო ცუ ლო ბას.

მო სა წო ნია ის ფაქ ტი, რომ ელექ ტრო ნუ ლი ტენ დე რე ბის თით ქმის 80% 
მცი რე მო ცუ ლო ბის შეს ყიდ ვე ბია (50.000 ლარ ზე ნაკ ლე ბი), რაც სა ქარ თვე ლოს 
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მცი რე სა წარ მო ებს ტენ დე რებ ში მო ნა წი ლე ო ბის დიდ შე საძ ლებ ლო ბებს აძ ლევს, 
რაც იქი დან ჩანს, რომ თუ სის ტე მა ში 2013 წელს რე გის ტრი რე ბუ ლი იყო 3742 ინ-
დმე წარ მე, 2014 წელს მა თი რიცხ ვი 4578-მდე, ანუ 22%-ით გა ი ზარ და. მთლი ა ნო-
ბა ში, სა ქარ თვე ლოს სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვებ ში რე გის ტრი რე ბულ მიმ წო დე ბელ-
თა 23% – ამ ჟა მად ინ დმე წარ მე ე ბი ა.

მო სა წო ნია ისიც, რომ 2014 წელს 30910 სტა ტუს მი ნი ჭე ბუ ლი ტენ დე რი დან, 
71%-ზე გა ფორ მდა ხელ შეკ რუ ელ ბა, მა შინ რო დე საც 2012 წელს მხო ლოლდ 
64%-მა მი ი ღო იგი (ნახ. 2). ეს იმას მოწ მობს, რომ შემ სყიდ ველ მა ორ გა ნი ზა ცი ებ-
მა კვა ლი ფი ცი უ რად წარ მარ თეს შეს ყიდ ვე ბის წი ნას წა რი და გეგ მვაც და მი სი გან-
ხორ ცი ე ლე ბის პრო ცე სიც.

ტენ დე რე ბის გა ნა წი ლე ბა შე დე გე ბის მი ხედ ვით
ნახ. 2

სა ყუ რადღ ე ბოა ის გა რე მო ე ბაც, რომ სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის სის ტე მა-
ში რე გის ტრი რე ბულ მიმ წო დე ბელ თა რა ო დე ნო ბა იზ რდე ბა. 2014 წელს სის ტე-
მას მი ე მა ტა 4285 ახა ლი პო ტენ ცი უ რი მიმ წო დე ბე ლი, რის შე დე გა დაც მიმ წო დე-
ბელ თა სა ერ თო რიცხ ვმა 19911 ერ თე უ ლი შე ად გი ნა. ეს არის აქ ტი უ რი ბიზ ნე სის 
და ახ ლო ე ბით 18,5% [5, გვ. 15]. თუ მას საზღ ვარ გა რე თის მა ღალ გან ვი თა რე-
ბულ ქვეყ ნებს შე ვა და რებთ, მარ თა ლი ა, ეს არც თუ მა ღა ლი პრო ცენ ტი და ბიზ-
ნე სერ თე უ ლე ბის დი დი მომ ცვე ლო ბა ა, მაგ რამ, სა ქარ თვე ლო ახ ლად შემ დგა რი 
და მო უ კი დე ბე ლი სა ხელ მწი ფოა და ეს დო ნე გარ კვე უ ლი მიღ წე ვა ა. ეს იმას ნიშ-
ნავს, რომ თან და თან, ნა ბიჯ -ნა ბიჯ, სულ უფე რო მე ტი ბიზ ნეს მე ნი ერ თვე ბა სა-
ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვებ ში და იღებს იქი დან სარ გე ბელს, რაც ზო გა დად, ქვეყ ნის 
სარ გე ბე ლი ცა ა.

უდავოდ მისასალმებელია ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი 
თავი სუ ფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ (DCFTA) შე თან ხმე ბა ზე მუ შა ო ბაც2014 
წლის 27 ივ ნისს ქ. ბრი უ სელ ში, ხე ლი მო ე წე რა ევ რო კავ შირ თან ასო ცი რე ბის 
შე სა ხებ შე თან ხმე ბას. შე თან ხმე ბის მე-4 კა რი ეხე ბა ვაჭ რო ბას და მას თან და კავ-
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ში რე ბულ სა კითხ ებს. მას ში სპე ცი ა ლუ რი თა ვი ით ვა ლის წი ნებს სა ქარ თვე ლოს 
და ევ რო კავ ში რის სა ჯა რო შეს ყიდ ვე ბის ბაზ რე ბის ორ მხრივ და თან მიმ დევ რულ 
გახ სნას. ეს შე საძ ლებ ლო ბას მის ცემს სა ქარ თვე ლოს კომ პა ნი ებს მო ნა წი ლე ო ბა 
მი ი ღონ ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნე ბის სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვებ ზე გა მარ თულ ტენ-
დე რებ ში. ასე თი ვე შე საძ ლებ ლო ბა ეძ ლე ვა ევ რო პის კომ პა ნი ებს. კარ გია ეს თუ 
ცუ დი?- კარ გია იმით, რომ ქარ თულ კომ პა ნი ებს ევ რო პის ბა ზარ ზე გა სას ვლე-
ლად მო უ წევთ კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის ამაღ ლე ბა, ცუ დი კი იმი თა ა, რომ ამ 
ეტაპ ზე, რო დე საც სა ქარ თვე ლო სა ბაზ რო ეკო ნო მი კა ზე გარ და მა ვალ ეტაპ ზე ა, 
მი სი კომ პა ნი ე ბი ჯერ ჯე რო ბით არა თუ ევ რო პის ბა ზარ ზე, არა მედ აქაც, სა ქარ-
თვე ლოს ბა ზარ ზეც ვერ გა უ წე ვენ ევ რო პულ კომ პა ნი ებს სა თა ნა დო კონ კუ რენ-
ცი ას და სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვებ ში ქარ თვე ლი ბიზ ნეს სუ ბი ექ ტე ბის ის ჩარ თუ-
ლო ბა, რაც დღეს გვაქვს, აღარ გვექ ნე ბა. ევ რო პე ლე ბი ყვე ლა კრი ტე რი უ მით 
მო უ გე ბენ ქარ თულ კომ პა ნი ებს, კერ ძოდ:

1. ყველა სფეროში მათ აქვთ დიდი გამოცდილება;
2. ჰყავთ მაღალი კვალიფიკაციის პროფესიონალი კადრები;
3. არიან კანონმორჩილნი და აღიარებენ კანონის უზენაესობას;
4. ჩვენგან განსხვავებით ისინი ორიენტირებული არიან ხანგრძლივ-

ვადიან სტაბილურ ურთიერთობაზე და არა მოკლევადიან შემო-
სავლებზე;

5. ისი ნი სა კუ თა რი ქვეყ ნის წარ მო მად გენ ლე ბი არი ან სხვა ქვე ყა ნა ში და 
იცი ან, რომ უნ და გა უფ რთხილ დნენ მის სა ხელს.

ამ ყვე ლაფ რით იმის თქმა გვინ და, რომ ვიდ რე ეს ბა ზა რი მთლი ა ნად 
გაიხ სნე ბა, რაც მოხ დე ბა მხო ლოდ ევ რო კავ შირ თან ასო ცი რე ბის შე სა ხებ მი ღე-
ბუ ლი შე თან ხმე ბის ძა ლა ში შეს ვლი დან 8 წე ლი წად ში ე. ი. 2022 წელს, ჩვენ მა 
კომ პა ნი ებ მა მთლი ძა ლის ხმე ვა უნ და მო ახ მა რონ აღ ნიშ ნულ პო ზი ცი ებ ზე დამ-
კვიდ რე ბას, რა თა 8 წლის შემ დეგ მა ინც შეძ ლონ მათ თვის სა თა ნა დო კონ კუ-
რენ ცი ის გა წე ვა. ნაკ ლე ბად სა ვა რა უ დო ა, რომ მათ ეს შეძ ლონ, მაგ რამ აუ ცი-
ლებ ლად უნ და შე ე ცა დონ.

სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის სფე რო ში წარ მოქ მნი ლი და ვე ბის შე სა ხებ

შეს ყიდ ვე ბის სფე რო ში წარ მო შო ბილ და ვას იხი ლავს და ვე ბის საბ ჭო, ხო-
ლო თუ მი სით მომ ჩი ვა ნი არ დაკ მა ყო ფილ და – სა სა მარ თლო. მომ ჩი ვანს პირ-
და პი რაც შე უძ ლია მი მარ თოს სა სა მარ თლოს [7, გვ. 233].

2011-2014 წლებ ში სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის სფე რო ში შე მო სულ გა სა-
ჩივ რე ბულ საქ მე თა რა ო დე ნო ბა 68-დან 572-მდე, ანუ 8,4-ჯერ გა ი ზარ და. ეს 
კარ გი ცაა და ცუ დიც. კარ გი იმი თა ა, რომ იგი გვიჩ ვე ნებს მომჩი ვან თა გა ნათ-
ლე ბუ ლო ბის და ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის დო ნის ამაღ ლე ბას ამ სა კითხ ებ ში და 
მათ მი ერ სა კუ თა რი უფ ლე ბე ბის დაც ვის სა და რა ჯო ზე მტკი ცედ დგო მას, ხო ლო 
ცუ დია იმით, რომ იგი გვიჩ ვე ნებს სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვებ ში მი ღე ბუ ლი გა დაწყ-
ვე ტი ლე ბე ბის არა სან დო ო ბის დო ნის ზრდას. 
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სტა ტი ა ში გან ხი ლუ ლია სტრა ტე გი უ ლი მარ თვის პრო ცე სის არ სი, 
გა ა ნა ლი ზე ბუ ლია ტრა ტე გი უ ლი მარ თვის კონ ცეფ ცი ა, სტრა ტე გი უ ლი 
მარ თვის პრო ცე სის კვლე ვის მი მარ თუ ლე ბე ბი და გა მოვ ლე ნი ლია სტრა-
ტე გი უ ლი მარ თვის პრო ცე სის გან ზო მი ლე ბა თა კომ პლექ სუ რო ბა.

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: სტრა ტე გი ა; სტრა ტე გი ის არ სი; სტრა ტე გი უ ლი მე-
ნეჯ მენ ტი; სტრა ტე გი უ ლი მარ თვის პრო ცე სი.

სტრა ტე გი უ ლი მარ თვის პრო ცე სის არ სი

ავ ტორ თა უმ რავ ლე სო ბა სტრა ტე გი ის სამ ძი რი თა დი გან ზო მი ლე ბას აღი-
ა რებს [1, გვ.337-348], [2, გვ.182-205], ესე ნი ა: სტრა ტე გი ის პრო ცე სი, სტრა ტე-
გი ის ში ნა არ სი და სტრა ტე გი ის კონ ტექ სტი. ეს გან ზო მი ლე ბე ბი ხა სი ათ დე ბა ურ-
თი ერ თდა მო კი დე ბუ ლე ბით. სტრა ტე გი ის რე ა ლურ ში ნა არ სზე დიდ გავ ლე ნას 
ახ დენს მი სი პრო ცე სი და კონ ტექ სტი. 

სტრა ტე გი ის პრო ცე სი სტრა ტე გი ის მიზ ნე ბის მიღ წე ვის სა შუ ა ლე ბაა და 
გან მარ ტავს თუ ვინ, რო გორ და რო დის ახორ ცი ე ლებს მო ცე მულ სტრა ტე გი-
ას. მან ასე ვე პა სუ ხი გუნ და გას ცეს კითხ ვებს: რო გორ უნ და და ი გეგ მოს, გა ა ნა-
ლიზ დეს, ჩა მო ყა ლიბ დეს, გან ხორ ცი ელ დეს, შე იც ვა ლოს და გა კონ ტროლ დეს 
სტრა ტე გია და ვინ არი ან ამ პრო ცე სის მთა ვა რი მო ნა წი ლე ე ბი. სტრა ტე გი უ ლი 
პრო ცე სე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის შე დე გად მი ი ღე ბა სტრა ტე გი ის ში ნა არ სი, რო მე-
ლიც გან საზღ ვრავს თუ რას მო ი ცავს ეს სტრა ტე გი ა. ის ასე ვე ხსნის თუ რა არის 

ekonomika da biznesi, 2016, 2,  gv. 145-160

ECONOMICS  AND  BUSINESS, 2016, 2,  pp. 145-160
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და რა უნ და იყოს სტრა ტე გი ა, რო გორც მთე ლი კომ პა ნი ის, ასე ვე მი სი თი თო ე-
უ ლი შე მად გე ნე ლი ერ თე უ ლი სათ ვის[3, გვ.56-60]. 

სტრა ტე გი ის პრო ცეს სა და ში ნა არსს, თა ვის მხრივ, გან საზღ ვრავს სტრა-
ტე გი ის კონ ტექ სტი, რაც დე ტა ლუ რად გან მარ ტავს თუ სად უნ და გან ხორ ცი ელ-
დეს მო ცე მუ ლი სტრა ტე გი ა. ჩაკ რა ვარ თი სა და უა ი თის მი ხედ ვით, კომ პა ნი ის 
საქ მი ა ნო ბის კონ ტექ სტი კონ ცენ ტრი რე ბუ ლია ში გა და გა რე ფაქ ტო რებ ზე (გა-
რე მო) [2, გვ.182-205]. გა რე ფაქ ტო რებ ში იგუ ლის ხმე ბა ის სო ცი ა ლუ რი, ეკო-
ნო მი კუ რი, კონ კუ რენ ტუ ლი და სა ბაზ რო ძა ლე ბი, რომ ლე ბიც უშუ ა ლო ზე გავ-
ლე ნას ახ დე ნენ კომ პა ნი ა ზე. ში გა ფაქ ტო რებ ში კი იგუ ლის ხმე ბა კომ პა ნი ის ის 
შე საძ ლებ ლო ბე ბი, რომ ლე ბიც გან საზღ ვრავს მას, რო გორც ბიზ ნეს ერ თე ულს 
[4, გვ.64-71]. ბუ ნებ რი ვია კომ პა ნი ის ფი ნან სურ მაჩ ვე ნებ ლებ ზე ორი ვე – ში გა და 
გა რე გა რე მო თა ნა ბარ გავ ლე ნას ახ დენს. 

სტრა ტე გი უ ლი მარ თვის პრო ცე სის გა ა ნა ლი ზე ბამ დე აუ ცი ლე ბე ლია თვით 
სტრა ტე გი ის არ სის გა აზ რე ბა. სტრა ტე გი ის ფე ნო მე ნის შე სა ხებ უამ რავ ავ ტორს 
და უ წე რი ა, თუმ ცა კონ სენ სუ სი ამ სა კითხ ზე ჯერ კი დევ არ არის მიღ წე უ ლი. ქვე-
მოთ მოყ ვა ნი ლია სტრა ტე გი ის რამ დე ნი მე გან მარ ტე ბა: 

 ჩენ დლე რი (1962) – სა წარ მოს გრძელ ვა დი ა ნი მიზ ნე ბი სა კენ სწრაფ-
ვა, ამ მიზ ნე ბის შე სას რუ ლებ ლად სა ჭი რო რე სურ სე ბის მო ძი ე ბა და 
შე სა ბა მი სი ქმე დე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა [5, გვ.12];

 პე ტიგ რიუ (1977) – სტრა ტე გია ვი თარ დე ბა გა რე მო ებ რი ვი და ში გა -
ორ გა ნი ზა ცი უ ლი სირ თუ ლე ე ბის ნა წი ლობ რი ვი გა დაჭ რის შე დე გად. 
თა ვის მხრივ ეს სირ თუ ლე ე ბი გან პი რო ბე ბუ ლია ორ გა ნი ზა ცი უ ლი, 
კულ ტუ რუ ლი, ფუნ ქცი უ რი, მმარ თვე ლო ბი თი და ში გა პო ლი ტი კუ რი 
ფაქ ტო რე ბით [6, გვ.78-87];

 ჰო ფე რი და შენ დე ლი (1978) – სტრა ტე გი ის ფუნ ქცი ას წარ მო ად გენს
კომ პა ნი ის გა რე გა რე მო ში არ სე ბუ ლი რის კე ბი სა და შე საძ ლებ ლო-
ბე ბის სა უ კე თე სო შე ხა მე ბა და ორ გა ნი ზა ცი ის უნა რე ბი სა და რე სურ-
სე ბის სწო რად მო ბი ლი ზე ბა ამ შე საძ ლებ ლო ბე ბის გა მო სა ყე ნებ ლად 
[7, გვ.27-33]; 

 ენ დრი უ სი (1980) – კორ პო რა ტი უ ლი სტრა ტე გია არის გა დაწყ ვე ტი-
ლე ბე ბის თა ნა მიმ დევ რო ბა, რო მე ლიც წარ მო ა ჩენს და გან საზღ ვრავს 
კომ პა ნი ის არსს, მიზ ნებს და კურსს. შე ი მუ შა ვებს იმ ტაქ ტი კა სა და გეგ-
მებს, რომ ლე ბიც სა ჭი როა მიზ ნე ბის მი საღ წე ვად. აგ რეთ ვე, გან საზღ-
ვრავს მი სი საქ მი ა ნო ბის (ბიზ ნე სის) დი ა პა ზონს [8, გვ.63];

 ქუ ი ნი (1981) – სტრა ტე გია არის მო დე ლი ან გეგ მა, რო მე ლიც აერ თი-
ა ნებს ორ გა ნი ზა ცი ის ძი რი თად მიზ ნებს, კურსს, პო ლი ტი კას, და საქ-
მი ა ნო ბა თა თან მიმ დევ რო ბას, რო გორც ერთ მთლი ანს [9, გვ.42-63];

 ომაე (1982) – სტრა ტე გია არის გზა, რო მელ საც კომ პა ნია მიყ ვე ბა,
რა თა და დე ბი თად წარ მო ა ჩი ნოს სა კუ თა რი თა ვი კონ კუ რენ ტებ თან 
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შე და რე ბით, რის თვი საც ის იყე ნებს თა ვის ძლი ერ მხა რე ებს მომ ხმა-
რებ ლე ბის უკეთ და საკ მა ყო ფი ლებ ლად [10, გვ.42-48]; 

 ვან კა უ ვენ ბერ გი და ქუ ლი (1982) – სტრა ტე გია არის გათ ვლი ლი ქცე-
ვა ქა ო ტურ სი ტუ ა ცი ებ ში [11, გვ.245-266];

 მინ ცბერ გი (1987):
 გეგ მა სტრა ტე გი ა, რო გორც გეგ მა არის გაც ნო ბი ე რე ბუ ლი მოქ მე დე-

ბე ბის ერ თგვა რი მსვლე ლო ბა ან მი თი თე ბე ბის კომ პლექ ტი, რო მე-
ლიც ეხ მა რე ბა კომ პა ნი ას გა უმ კლავ დეს ამა თუ იმ სი ტუ ა ცი ას და მი-
აღ წი ოს სა სურ ველ მდგო მა რე ო ბას;

 მა ნევ რი (Ploy): სტრა ტე გი ა, რო გორც მა ნევ რი არის კომ პა ნი ის მი ერ
გა დად გმუ ლი ნა ბი ჯე ბი, რაც მი მარ თუ ლია კონ კუ რენ ტის მო სატყ უ ებ-
ლად და კონ კუ რენ ტუ ლი ვი თა რე ბის თა ვის სა სარ გებ ლოდ შე მო საბ-
რუ ნებ ლად; 

 მო დე ლი (Pattern): სტრა ტე გი ა, რო გორც მო დე ლი ით ვა ლის წი ნებს
ერ თი სტრუქ ტუ რის გა მო ყე ნე ბას. ამ გან მარ ტე ბის მი ხედ ვით სტრა ტე-
გია ყო ველ თვის მიყ ვე ბა ერთ კონ კრე ტულ მო დელს; 

 პო ზი ცია (Position): სტრა ტე გია არის კომ პა ნი ის გა რე მო ში და სამ-
კვიდ რე ბე ლი სა შუ ა ლე ბა, რი თაც ის გვევ ლი ნე ბა და მა კავ ში რე ბელ 
ძა ლად კომ პა ნი ა სა და გა რე მოს შო რის;

 პერ სპექ ტი ვა (Perspective): სტრა ტე გია რო გორც პერ სპექ ტი ვა, აღ-
ნიშ ნავს, თუ რო გორ აღიქ ვამს კომ პა ნია სამ ყა როს. ეს მიდ გო მა 
სტრა ტე გი ას მი იჩ ნევს რო გორც თე ო რი ულ ცნე ბას [12, გვ.11-24];

 ბარ ნი და ჰეს ტერ ლი (2006) – კომ პა ნი ის სტრა ტე გია გა ნი მარ ტე ბა,
რო გორც მი სი თე ო რი უ ლი ხედ ვა იმის შე სა ხებ თუ რო გორ უნ და მო-
ი პო ვოს კომ პა ნი ამ კონ კუ რენ ტუ ლი უპი რა ტე სო ბა [13, გვ. 152];

 ჩა ჰარ ბა გი (2007) – მრა ვალ გან ზო მი ლე ბი ა ნი, დი ნა მი კუ რი მო საზ რე-
ბა (კონ სტრაქ ტი), რო მე ლიც ეხ მა რე ბა ორ გა ნი ზა ცი ას ეფექ ტი ა ნად 
და ა ლა გოს კორ პო რა ცი უ ლი, ბიზ ნე სის და ფუნ ქცი უ რი გან ზო მი ლე ბე-
ბი ისე, რომ უზ რუნ ველ ყოს მი სი წინ სვლა და მიზ ნე ბის სწრა ფი მიღ-
წე ვა [14, გვ.327-339];

 ჰი ტი, აირ ლან დი და ჰოს კინ სო ნი (2007) – სტრა ტე გია არის მო ვა ლე-
ო ბე ბი სა და მოქ მე დე ბე ბის ინ ტეგ რი რე ბუ ლი და კო ორ დი ნი რე ბუ ლი 
წყე ბა მი მარ თუ ლი იმის კენ, რომ კომ პა ნი ამ ბო ლომ დე გა მო ი ყე ნოს 
თა ვის შე საძ ლებ ლო ბე ბი და მო ი პო ვოს კონ კუ რენ ტუ ლი უპი რა ტე სო-
ბა [15, გვ.183-187];

 გრან ტი (2008) – სტრა ტე გია არის სა შუ ა ლე ბა, რომ ლის მეშ ვე ო ბით
ადა მი ა ნე ბი და ორ გა ნი ზა ცი ე ბი აღ წე ვენ თა ვი ანთ მიზ ნებს. კორ პო-
რა ცი უ ლი სტრა ტე გია გან საზღ ვრავს კომ პა ნი ის შე საძ ლებ ლო ბებს 
ბაზ რი სა და ინ დუს ტრი ის ფარ გლებ ში. ბიზ ნეს სტრა ტე გია კი ზრუ ნავს 
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იმა ზე, თუ რო გორ უნ და იმოქ მე დოს კომ პა ნი ამ კონ კრე ტულ ბა ზარ ზე 
თუ ინ დუს ტრი ა ში [16, გვ.75-79];

 ჯონ სო ნი, სქო ულ სი და უი ტინ გტო ნი (2008) – სტრა ტე გია არის
გრძელ ვა და ზე გათ ვლი ლი ორ გა ნი ზა ცი ის ხედ ვა და თვალ სა წი ე-
რი, რო მე ლიც ეხ მა რე ბა მას მი აღ წი ოს კონ კუ რენ ტულ უპი რა ტე სო ბას 
მუდ მი ვად ცვა ლე ბად გა რე მო ში, რე სურ სე ბი სა და კომ პე ტენ ცი ე ბის 
სწო რედ მარ თვის მეშ ვე ო ბით თი თო ე უ ლი და ინ ტე რე სე ბუ ლი პი რის 
(Stakeholder) დაკ მა ყო ფი ლე ბის მიზ ნით [17, გვ.201-206]. 

სტრა ტე გი ის კლა სი კურ გან მარ ტე ბას გვთა ვა ზო ბენ ჩენ დლე რი და ენ დრი-
უ სი. ენ დრი უ სის თა ნახ მად, კორ პო რა ცი ულ სტრა ტე გი ას იყე ნებს კომ პა ნი ის ყვე-
ლა გან ყო ფი ლე ბა და ეს სტრა ტე გია გან საზღ ვრავს თუ რა საქ მი ა ნო ბას ეწე ვა 
კომ პა ნია და რო გორ იყე ნებს თა ვის უნი კა ლურ შე საძ ლებ ლო ბებს კონ კუ რენ-
ტუ ლი უპი რა ტე სო ბის მო სა პო ვებ ლად. ბიზ ნეს სტრა ტე გია შე და რე ბით მარ ტი ვია 
და გან მარ ტავს თუ რა პრო დუქ ტსა და სერ ვისს აწარ მო ებს კომ პა ნია მო ცე მულ 
ბა ზარ ზე. ის ასე ვე მი უ თი თებს, თუ რო გორ უნ და გა უ წი ოს კონ კუ რენ ცია მე ტო-
ქე კომ პა ნი ებს და და ი კა ვოს თა ვი სი ად გი ლი გა რე მო ში. ჰო ფე რი და შენ დე ლი 
(1978) სტრა ტე გი ის გან მარ ტე ბა ში გა ნი ხი ლა ვენ გა რე მოს მნიშ ვნე ლო ბას, პე-
ტიგ რიუ (1977) კი დიდ მნიშ ვნე ლო ბას ანი ჭებს ფაქ ტო რებს, რო გო რი ცაა ლი-
დე რო ბა, კულ ტუ რა და პო ლი ტი კა. გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია ფაქ ტი, რომ პე-
ტიგ რიუ ხში რად იყე ნებს სიტყ ვას `ვი თარ დე ბა~, რაც იმის მა ნიშ ნე ბე ლი ა, რომ 
სტრა ტე გია არ შე იძ ლე ბა იყოს მთლი ა ნად წი ნას წარ და გეგ მი ლი. ქუ ი ნის (1981) 
მი ხედ ვით, კარ გად ფორ მუ ლი რე ბუ ლი სტრა ტე გია ეხ მა რე ბა ორ გა ნი ზა ცი ას მო-
ა წეს რი გოს და გა ა ნა წი ლოს რე სურ სე ბი სა კუ თა რი შე საძ ლებ ლო ბე ბი სა და ნაკ-
ლო ვა ნე ბე ბის მი ხედ ვით, გა ით ვა ლის წი ნოს გა რე მოს სა მო მავ ლო ცვლი ლე ბე ბი 
და კონ კუ რენ ტე ბის ტაქ ტი კუ რი სვლე ბი. ქუ ი ნი (1981) ასე ვე ხაზს უს ვამს ორ გა-
ნი ზა ცი ის მიზ ნე ბი სა და ქმე დე ბე ბის ურ თი ერ თშე თან ხმე ბას. ომა ეს (1982) მი ხედ-
ვით, კომ პა ნი ის სტრა ტე გი ა ზე დიდ გავ ლე ნას ახ დე ნენ მე ტო ქე კომ პა ნი ე ბი და 
სტრა ტე გი უ ლი და გეგ მვის უპირ ვე ლე სი ფუნ ქცია კომ პა ნი ის თვის კონ კუ რენ ტუ-
ლი უპი რა ტე სო ბის მო პო ვე ბა ა. ვან კა უ ვენ ბერ გი და ქუ ლი (1982) და ო ბენ, რომ 
რე ა ლო ბა ორ გა ნი ზა ცი ა ში ბო ლომ დე გა სა გე ბი არას დროს არ არის და რომ 
სტრა ტე გია არა მხო ლოდ დი რექ ტო რებს, არა მედ კომ პა ნი ის ყვე ლა წარ მო-
მად გე ნელს ეხე ბა. მა თი აზ რით, შე სა ფე რი სი სტრა ტე გი უ ლი ქცე ვის მი საღ წე ვად 
უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი ფაქ ტო რი, არის მო ტი ვა ცია და არა ინ ფორ მა ცი ა. სტრა ტე-
გი ულ ქმე დე ბებ ში მთე ლი ორ გა ნი ზა ცი ის მო ნა წი ლე ო ბა კი გა მომ დი ნა რე ობს 
სტრა ტე გი ის მუდ მი ვად `ა მო ტივ ტი ვე ბის~ პერ სპექ ტი ვი დან.

მინ ცბერ გის (1987) მი ერ შე მო თა ვა ზე ბუ ლი გან მარ ტე ბა წარ მო ა ჩენს 
სტრა ტე გი ის რთულ და კომ პლექ სურ ბუ ნე ბას. მა გა ლი თად, მი სი ხედ ვის (პერ-
სპექ ტი ვის) თე ო რია ით ვა ლის წი ნებს, რომ ყვე ლა სტრა ტე გია მხო ლოდ გან-
ზო გა დე ბუ ლი, აბ სტრაქ ტუ ლი ცნე ბაა და ინ ტე რე სე ბულ პირ თა გო ნე ბა ში. ამის 
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გა მო მი სი აბ სტრაქ ტუ ლი ცნე ბის ორ გა ნი ზა ცი ის შიგ ნით გავ რცე ლე ბა, სხვა ადა-
მი ა ნე ბის თვის გა და ცე მა და მი სი იმ პლე მენ ტა ცია ძა ლი ან რთუ ლი ა. ამ ლო გი-
კის მი ხედ ვით, რო გორც ხა სი ა თია ინ დი ვი დის თვის უნი კა ლუ რი, ისე ვე ორ გა ნი-
ზა ცი ის თვის სტრა ტე გი ა ა. ბარ ნი სა და ჰეს ტერ ლის (2006), ჩა ჰარ ბა გის (2007), 
ჰი ტის, აირ ლენ დი სა და ჰოს კინ სო ნის (2007), გრან ტის (2008) და ჯონ სო ნის, 
სქო ულ ზი სა და უი ტინ გტო ნის (2008) მი ერ შე მო თა ვა ზე ბუ ლი შე და რე ბით ახა ლი 
გან მარ ტე ბა უფ რო ამომ წუ რა ვი ა. მათ გან მარ ტე ბებ ში ფი გუ რი რე ბენ ფაქ ტო რე-
ბი, რო გო რე ბი ცა ა: კომ პა ნი ის შე საძ ლებ ლო ბე ბი, კონ კუ რენ ტუ ლი უპი რა ტე სო-
ბა, რე სურ სე ბი სა და შე საძ ლებ ლო ბე ბის კონ ფი გუ რა ცია და მო ნა წი ლე პი რე ბის 
მო ლო დი ნის გა მარ თლე ბა. ეს შე და რე ბა აჩ ვე ნებს თუ რო გორ გან ვი თარ და ეს 
სფე რო უკა ნას კნე ლი სა მი ათ წლე უ ლის გან მავ ლო ბა ში. 

ზე მოთ მოყ ვა ნი ლი სტრა ტე გი ის გან მარ ტე ბე ბის ანა ლი ზი წარ მო ა ჩენს 
უამ რავ ფაქ ტორს, რომ ლე ბიც სტრა ტე გი ა ზე ახ დე ნენ გავ ლე ნას, აჩ ვე ნებს, თუ 
რამ დე ნად რთუ ლია ყვე ლა ამ ფაქ ტო რის ერ თი გან მარ ტე ბის ჩარ ჩო ში მოქ-
ცე ვა. სტრა ტე გი ის ცნე ბის გან მარ ტე ბის სირ თუ ლე თვით სტრა ტე გი ის ბუ ნე ბის 
კომ პლექ სუ რო ბი დან გა მომ დი ნა რე ობს. აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე შე იძ ლე-
ბა ით ქვას, რომ სტრა ტე გი უ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცე სი კომ პლექ-
სუ რი ფე ნო მე ნია და მი სი სა ფუძ ვლი ა ნი შეც ნო ბა ძა ლი ან რთუ ლი ა.

სტრატეგიული მართვის კონცეფცია

ამ კონ ცეფ ცი ას თან და კავ ში რე ბით არ სე ბობს უამ რა ვი მო საზ რე ბა. ამ პრო-
ცე სის სხვა დას ხვა ას პექ ტის გა მო საკ ვლე ვად აუ ცი ლე ბე ლია გა ვერ კვეთ სტრა ტე-
გი უ ლი პრო ცე სის მნიშ ვნე ლო ბა ში. შრი ვას ტა ვას (1983) და ვან დე ვე ნის (1992) 
გან მარ ტე ბე ბი მნიშ ვნე ლოვ ნად ამარ ტი ვებს სტრა ტე გი უ ლი პრო ცე სის აღ ქმას 
[18, გვ.177-189],[19, გვ.169-188].

შრი ვას ტა ვას (1983) მი ერ შე მო თა ვა ზე ბუ ლი გან მარ ტე ბა კარ გად შე ე სატყ-
ვი სე ბა სტრა ტე გი ის ფორ მუ ლი რე ბის კლა სი კურ მო დელს, რა შიც რა ცი ო ნა ლუ-
რი პრო ცე სე ბის არ სე ბო ბა იკითხ ე ბა. მი სი თქმით, სტრა ტე გი უ ლი პრო ცე სე ბი 
წარ მო ად გენს იმ მე თო დებ სა და სა შუ ა ლე ბებს, რომ ლის წყა ლო ბი თაც ორ გა-
ნი ზა ცი ე ბი ით ვა ლის წი ნე ბენ ხელ საყ რელ და სა ხი ფა თო სი ტუ ა ცი ებს და შე სა ბა-
მი სად იყე ნე ბენ თა ვი ანთ შე საძ ლებ ლო ბებ სა და რე სურ სებს. გა რე მო ში მიმ დი-
ნა რე ცვლი ლე ბე ბი და ორ გა ნი ზა ცი ის რე სურ სე ბი არის ის ორი მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
ფაქ ტო რი, რო მე ლიც გა ნა პი რო ბებს სტრა ტე გი უ ლი პრო ცე სის წარ მა ტე ბას [18, 
გვ.177-189]. შრი ვას ტა ვას (1983) გან მარ ტე ბით, სტრა ტე გი ის ფორ მუ ლი რე ბა 
საკ მა ოდ პირ და პი რი და უბ რა ლო პრო ცე სია და მი სი თი თო ე უ ლი ნა ბი ჯი კარ-
გა დაა გან საზღ ვრუ ლი. სტრა ტე გი ის პრო ცე სის ეს გან მარ ტე ბა კარ გად შე ე სატყ-
ვი სე ბა ჩენ დლე რის (1962), ენ დრი უ სის (1980) და ჰო ფე რი სა და შენ დე ლის მო-
საზ რე ბებს (1978).
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ვან დე ვე ნი (1992) კი დევ უფ რო სიღ რმი სე უ ლად ცდი ლობს სტრა ტე გი ის 
კონ ცეფ ცი ის ახ სნას სა მი სხვა დას ხვა მი მარ თუ ლე ბით (გზით):

1. ლო გი კა, რო მე ლიც ხსნის მი ზეზ -შე დე გობ რივ კავ შირს შე უ სა ბა მო ბის
თე ო რი ა ში;

2. ინ დი ვი დუ ა ლუ რი ან ორ გა ნი ზა ცი უ ლი ქმე დე ბე ბის კონ ცეფ ცი ე ბის ან
ცვლა დე ბის თან რი გი, რო გო რი ცა ა: კო მუ ნი კა ცი ის სიხ ში რე, სა მუ შაო
ტემ პი, გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის ხერ ხე ბი, სტრა ტე გი ის ფორ მუ ლი-
რე ბა, გან ხორ ცი ე ლე ბა და კორ პო რა ცი უ ლი რის კე ბი;

3. ის შე იძ ლე ბა იყოს მოვ ლე ნე ბის და ქმე დე ბე ბის თან მიმ დევ რო ბა, რო-
მე ლიც წარ მო ა ჩენს თუ რო გორ იც ვლე ბო და ფე ნო მე ნი მო ცე მუ ლი
დრო ის გან მავ ლო ბა ში [19, გვ.169-188].

ვან დე ვენ მა (1992) და ას კვნა, რომ ეს უკა ნას კნე ლი მიდ გო მა იყო ერ-
თა დერ თი, რო მე ლიც წარ მო ა ჩენ და შე მა ვა ლი და გა მო მა ვა ლი ელე მენ ტე ბის 
ურ თი ერ თკავ შირს და პირ და პირ ამ ჟღავ ნებ და ცვლა დე ბის დი ნა მი კას დრო ში. 
ის ასე ვე თვლი და, რომ ეს იყო სტრა ტე გი ის ფორ მუ ლი რე ბის პრო ცე სის ერთ-
ერ თი ყვე ლა ზე რთუ ლი და ნაკ ლე ბად გა გე ბუ ლი გან მარ ტე ბა. ვან დე ვე ნის 
(1992) გან მარ ტე ბე ბი მი ა ნიშ ნებს ბევ რი ელე მენ ტის მო ნა წი ლე ო ბას სტრა ტე გი ის 
შედ გე ნის პრო ცეს ში [19, გვ.169-188]. 

მინ ცბერ გის და სხვა (1998) მი ერ წარ მოდ გე ნი ლი სტრა ტე გი ის ფორ მი რე-
ბის ათი სკო ლა იძ ლე ვა სა ერ თო წარ მოდ გე ნას სტრა ტე გი უ ლი მარ თვის პრო-
ცე სის სფე როს გან ვი თა რე ბის შე სა ხებ და ხაზს უს ვამს მის კომ პლექ სუ რო ბას: 

1. დი ზა ი ნის (მო დე ლი რე ბის) სკო ლა, კონ ცეფ ცი ის პრო ცე სი – ამ მიდ-
გო მის მი ხედ ვით სტრა ტე გი უ ლი პრო ცე სი არის კომ პა ნი ის ძლი ერ
და სი სუსტ მხა რე ებს და შე საძ ლებ ლო ბებ სა და საფ რთხე ებს შო რის
მი ღე ბუ ლი იდე ა ლუ რი შე სა ბა მი სო ბა. ამ სკო ლის მიმ დე ვა რი მე ნე ჯე-
რე ბი ქმნი ან მარ ტივ, გა სა გებ და უნი კა ლურ სტრა ტე გი ებს კარ გად
გა აზ რე ბუ ლი და ნაკ ლე ბი რის კის შემ ცვე ლი პრო ცე სით;

2. და გეგ მვის სკო ლა, ფორ მა ლუ რი პრო ცე სი – და გეგ მვის სკო ლა ჩა-
მო ყა ლიბ და დი ზა ი ნის სკო ლის პა რა ლე ლუ რად. ის იზი ა რებს დი ზა ი-
ნის სკო ლის მო საზ რე ბებს და ამა ტებს, რომ სტრა ტე გი უ ლი პრო ცე სი
არ არის, მხო ლოდ `ცე რებ რა ლუ რი~, არა მედ, ამას თან ერ თად იგი
არის ფორ მა ლუ რი, მრა ვა ლი ეტა პის გან შემ დგა რი პრო ცე სი, რო მე-
ლიც და მო კი დე ბუ ლია და გეგ მვის ტექ ნი კა ზე გან სა კუთ რე ბით მიზ ნე-
ბის, ბი უ ჯე ტის, პროგ რა მე ბის და სა მოქ მე დო გეგ მე ბის შემ თხვე ვებ ში;

3. პო ზი ცი ო ნი რე ბის სკო ლა, ანა ლი ტი კუ რი პრო ცე სი – მა იკლ პორ ტე-
რის მი ერ შექ მნილ მა სტრა ტე გი ის ფორ მი რე ბის ამ მიდ გო მამ ფე ხი
მო ი კი და XX-ს 80-ი ან წლებ ში. ამ სკო ლის მი ხედ ვით სტრა ტე გია დაყ-
ვა ნი ლია გვა როვ ნულ პო ზი ცი ებ ზე ინ დუს ტრი ის ანა ლი ზის მი ხედ ვით.
პო ზი ცი ო ნი რე ბის სკო ლა გან ვი თარ და ანა ლი ტი კუ რი მი მარ თუ ლე-
ბით და მო ი ცავს სტრა ტე გი ულ ჯგუ ფებს, ღი რე ბუ ლე ბა თა ჯაჭ ვებს და



სტრატეგიული მართვის პროცესის კვლევის ძირითადი მიმდინარეობები

151

თა მა შის თე ო რი ებს. პრაქ ტი კოს თა ხედ ვით, ამ თე ო რი ის მი ხედ ვით 
მგეგ მა ვე ბი ხდე ბი ან ანა ლი ტი კო სე ბი;

4. სა მე წარ მეო (ან ტრეპ რე ნი ო რუ ლი) სკო ლა, წარ მო სახ ვი თი პრო ცე სი 

– რო გორც დი ზა ი ნის სკო ლა, ეს მიდ გო მაც დიდ ფუნ ქცი ას ანი ჭებს 
აღ მას რუ ლე ბელ დი რექ ტორს სტრა ტე გი ის ფორ მი რე ბის პრო ცეს ში. 
თუმ ცა, დი ზა ი ნის სკო ლის გან გან სხვა ვე ბით და და გეგ მვის სკო ლის 
სა პი რის პი როდ, პრო ცეს ზე დიდ გავ ლე ნას ახ დენს ინ ტუ ი ცი ა. ამ სკო-
ლის მი ხედ ვი თაც, მთა ვა რი მოქ მე დი პი რი სტრა ტე გი ის გან ხორ ცი ე-
ლე ბა ში არის კომ პა ნი ის დი რექ ტო რი. გეგ მუ რი მიდ გო მა, რო მე ლიც 
ძა ლი ან პო პუ ლა რუ ლი იყო წი ნა სკო ლებ ში, ამ მიდ გო მა ში მი ნი მუ-
მამ დეა დაყ ვა ნი ლი;

5. შე მეც ნე ბი თი სკო ლა, გო ნებ რი ვი პრო ცე სი – ამ სკო ლის მი ხედ ვით, 
სტრა ტე გი ის პრო ცე სი ით ვლე ბა, რო გორც სუ ბი ექ ტუ რად ინ ტერ პრე-
ტი რე ბა დი ან კონ სტრუქ ტი ვის ტუ ლი ხედ ვა, სა დაც შე მეც ნე ბა გა მო ი-
ყე ნე ბა, რო გორც სტრა ტე გი ის შექ მნის შე მოქ მე დე ბი თი წყა რო და არ 
ცდი ლობს რე ა ლო ბის ობი ექ ტუ რად და ნახ ვას;

6. სწავ ლე ბის სკო ლა, გა უთ ვა ლის წი ნე ბე ლი (emergent) პრო ცე სი – ამ 
თე ო რი ის მი ხედ ვით სტრა ტე გია შე იძ ლე ბა `ა მო ტივ ტივ დეს~ კომ პა ნი-
ის მას შტა ბით ნე ბის მი ერ იე რარ ქი ულ სა ფე ხურ ზე. სტრა ტე გი ის ფორ-
მუ ლი რე ბის და გან ხორ ცი ე ლე ბის პრო ცე სებ მა კი შე იძ ლოა ერ თმა ნე-
თი ნა წი ლობ რივ გა და ფა რონ კი დეც; 

7. ძა ლა უფ ლე ბის სკო ლა, მო ლა პა რა კე ბის პრო ცე სი – ეს სკო ლა სტრა-
ტე გი ის შექ მნას უკავ ში რებს ძა ლა უფ ლე ბას და ჰყოფს მას ორ ნა წი-
ლად მიკ რო და მაკ რო ძა ლე ბად. მიკ რო ძა ლა აღიქ ვამს სტრა ტე გი ის 
ჩა მო ყა ლი ბე ბას, რო გორც პო ლი ტი კურ პრო ცესს მმარ თველ პი რებს 
შო რის, რომ ლე ბიც ერ თმა ნეთ ში ვაჭ რო ბას, და ყო ლი ე ბას და და პი-
რის პი რე ბა საც კი არ ერი დე ბი ან. ხო ლო, მაკ რო ძა ლა შე ე ხე ბა ძა ლა-
უფ ლე ბის გა მო ყე ნე ბას კორ პო რა ტი ულ დო ნე ზე მე ტო ქე ებ თან, შვი-
ლო ბილ კომ პა ნი ებ სა და მო კავ ში რე ორ გა ნი ზა ცი ებ თან მი მარ თე ბით, 
რი სი წყა ლო ბი თაც ყა ლიბ დე ბა `სა ერ თო~ სტრა ტე გია დო მი ნან ტი 
კომ პა ნი ის ინ ტე რე სე ბით;

8. კულ ტუ რის სკო ლა, კო ლექ ტი უ რი პრო ცე სი – ძა ლა უფ ლე ბის სკო ლა 
ყუ რადღ ე ბას აქ ცევს პი როვ ნულ ინ ტე რესს და ფრაგ მენ ტა ცი ას, ხო-
ლო კულ ტუ რუ ლი სკო ლა ზრუ ნავს სა ერ თო ინ ტე რეს სა და ინ ტეგ რა-
ცი ა ზე. ამ სკო ლის მი ხედ ვით, სტრა ტე გია არის კულ ტუ რა ში გა ნივ თე-
ბუ ლი სო ცი ა ლუ რი პრო ცე სი;

9. გა რე მო ებ რი ვი სკო ლა, რე აქ ტი უ ლი (რე აქ ცი უ ლი) პრო ცე სი – გა რე-
მო ებ რი ვი მიდ გო მა იკ ვლევს თუ რა რე ა გი რე ბას უნ და ახ დენ დეს 
კომ პა ნია თა ვის გა რე მო ში მომ ხდარ ცვლი ლე ბებ ზე. ამ თე ო რი ის მი-
ხედ ვით სტრა ტე გი ულ არ ჩე ვან ზე დი დი გავ ლე ნას ახ დენს მო სახ ლე-
ო ბის ეკო ლო გი უ რი კე თილ დღე ო ბა. ინ სტი ტუ ცი ო ნა ლუ რი თე ო რი ა, 
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რო მე ლიც ძა ლა უფ ლე ბი სა და შე მეც ნე ბი თი სკო ლე ბის ნაჯ ვა რი ა, იკ-
ვლევს ორ გა ნი ზა ცი ულ წნეხს გა მოწ ვე ულს სხვა ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სა გან; 

10. კონ ფი გუ რა ცი ის სკო ლა, ტრან სფორ მა ცი ის პრო ცე სი – ეს მიდ გო მა
სტრა ტე გი ას აღიქ ვამს, რო გორც ორ გა ნი ზა ცი ის გარ დაქ მნის პრო-
ცესს. თი თო ე უ ლი ტი პის სტრა ტე გი ას გა აჩ ნია გან სხვა ვე ბუ ლი სტრუქ-
ტუ რა და კონ ტექ სტი. ერთ კონ კრე ტუ ლი სტრა ტე გია რე ლე ვან ტუ რია 
კონ კრე ტულ კონ ფი გუ რა ცი ას თან მი მარ თე ბით.

კითხ ვა ზე, წარ მო ად გე ნენ თუ არა ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი სკო ლე ბი სტრა ტე გი ის 
შექ მნის სხვა დას ხვა პრო ცესს, თუ ერ თი და იმა ვე პრო ცე სის შე მად გე ნელ სხვა-
დას ხვა ნა წი ლებს? – პა სუ ხი დღემ დე ბუნ დო ვა ნი ა, თუმ ცა, ზო გი ერ თი სკო ლა 
ნამ დვი ლად წარ მო ად გენს სტრა ტე გი ის ფორ მი რე ბის პრო ცე სის სა ფე ხურ ს/ას-
პექტს, რო გორც ნაჩ ვე ნე ბია სქე მა ზე (1).

მინ ცბერ გი სა და ლამ პე ლის მი ხედ ვით (1999), `შე მეც ნე ბი თი სკო ლა 
სტრა ტე გის ტის გო ნე ბის ცენ ტრში იკა ვებს ად გილს. პო ზი ცი ო ნი რე ბის სკო ლა 
დამ ტკი ცე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბის მიღ მა იხე დე ბა, რო მე ლიც, გა ა ნა ლი ზე ბის შემ დეგ, 
სტრა ტე გი ის ე.წ. `შავ ყუთს~ მი ე წო დე ბა. და გეგ მვის სკო ლა სტრა ტე გი ის სხვა-
დას ხვა გზით დაპ როგ რა მე ბა ზე აკე თებს აქ ცენტს. დი ზა ი ნის სკო ლა აა ნა ლი ზებს 
სტრა ტე გი ის პერ სპექ ტი ვას დრო ის შე და რე ბით გრძელ მო ნაკ ვეთ ზე. სა მე წარ-
მეო სკო ლა იხე დე ბა კი დევ უფ რო შორს, მო მავ ლის უნი კა ლუ რი გან ჭვრე ტის-
კენ. სწავ ლე ბის და ძა ლა უფ ლე ბის სკო ლე ბი გა მო ირ ჩე ვა დე ტა ლე ბი სად მი დი-
დი ყუ რადღ ე ბით. სწავ ლე ბის სკო ლა გა ნი ხი ლავს ყვე ლა ზე ზე და პი რულ, მთა-
ვარ პრობ ლე მებს, ძა ლა უფ ლე ბის სკო ლა კი ეძებს მათ ორ გა ნი ზა ცი ის სიღ რმე-
ებ ში. კულ ტუ რის სკო ლა შე ნიღ ბუ ლია თა ვის მრწამ სში. კულ ტუ რის სკო ლის 
`ზე მოთ~ მდე ბა რე ობს გა რე მო ებ რი ვი სკო ლა. კონ ფი გუ რა ცი ის სკო ლა გა რე-
დან უყუ რებს სტრა ტე გი ის პრო ცესს, ხო ლო შე მეც ნე ბის სკო ლა ცდი ლობს ჩა ი-
ხე დოს სტრა ტე გი ის პრო ცე სის სიღ რმე ებ ში~. მინ ცბერ გი სა და ლამ პე ლის (1999) 
მი ხედ ვით სტრა ტე გი ის ფორ მი რე ბა არის `მი ზან მი მარ თუ ლი დი ზა ი ნი, ინ ტუ ი ცი-
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უ რი ხედ ვა და გან ვი თა რე ბა დი სწავ ლე ბა; ის ზრუ ნავს რო გორც ტრან სფორ მა-
ცი ა ზე, ასე ვე გან მტკი ცე ბა ზე; ის უნ და შე ი ცავ დეს ინ დი ვი დუ ა ლურ შე მეც ნე ბა საც 
და სო ცი ა ლურ ურ თი ერ თქმე დე ბა საც, რო გორც შე თან ხმე ბულს, ასე ვე ურ თი ერ-
თსა პი რის პი რო საც; ის უნ და გა ა ნა ლიზ დეს წი ნას წარ, დაპ როგ რამ დეს გან ხორ-
ცი ე ლე ბის შემ დეგ და გა ნი ხი ლე ბო დეს მოქ მე დე ბის პრო ცეს ში; და ეს ყვე ლა ფე-
რი უნ და მო ერ გოს რთულ სა და მომ თხოვნ გა რე მოს~ [21, გვ.21-30]. შრი ვას ტა-
ვას (1983), ვან დე ვე ნი სა (1992) და მინ ცბერ გის (1998) მი ერ შე მო თა ვა ზე ბუ ლი 
სტრა ტე გი უ ლი მარ თვის პრო ცე სის კონ ცეფ ცი ე ბი მოყ ვა ნი ლია სქე მა ზე (2). 

სტრა ტე გი უ ლი მარ თვის პრო ცე სის კვლე ვის ნაკ ლო ვა ნე ბებ ზე ყუ რადღ ე ბა 
ბევრ ავ ტორს აქვს გა მახ ვი ლე ბუ ლი [21, გვ.21-30], [22, გვ.97]. დე სი და ლამ პკი-
ნი (2001) აღ ნიშ ნა ვენ, რომ სტრა ტე გი უ ლი მარ თვის პრო ცე სის თე ო რი ულ და 
ემ პე რი ულ კვლე ვებს ახა სი ა თებთ შე უ თან ხმებ ლო ბა [22, გვ.97]. ლეხ ნე რი და 
მი უ ლერ -სტი ვენ სი (2000) სტრა ტე გი უ ლი მარ თვის პრო ცე სის კვლე ვას თან და-
კავ ში რე ბით სვა მენ ძა ლი ან სა ინ ტე რე სო შე კითხ ვებს. ეს კითხ ვე ბი ძი რი თა დად 
იყო ფა სამ გან ყო ფი ლე ბად: (ა) ძი რე უ ლი კითხ ვე ბი, (ბ) კონ კრე ტუ ლი ფა ზას თან 
(სა ფე ხურ თან) მი მარ თე ბა ში არ სე ბუ ლი კითხ ვე ბი და (გ) სეგ მენ ტთშო რი სი კითხ-
ვე ბი. ძი რე უ ლი კითხ ვე ბი ეხე ბა სტრა ტე გი ის არ სე ბო ბა /არ არ სე ბო ბას, კონ კრე ტუ-
ლი ფა ზის კითხ ვე ბი კი სტრა ტე გი უ ლი პრო ცე სის სხვა დას ხვა ეტაპ ზე ნა წილ დე ბა. 
სეგ მენ ტთშო რი სი კითხ ვე ბი მო ი ცა ვენ სტრა ტე გი უ ლი მარ თვის პრო ცე სის ზო გი-
ერთ ან ყვე ლა ეტაპს. სტრა ტე გი უ ლი მარ თვის პრო ცე სის კვლე ვის მთა ვა რი მი-
ზა ნი ამ კითხ ვებ ზე პა სუ ხე ბის პოვ ნა ა. კითხ ვე ბის გან ხილ ვის მეშ ვე ო ბით კი შე საძ-
ლე ბე ლი გახ დე ბაა ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ გა მო ყე ნე ბუ ლი სტრა ტე გი ე ბის ბუ ნე ბის 
გან საზღ ვრა [23, გვ.1863-1893]. სტრა ტე გი ის შექ მნის რა ცი ო ნა ლუ რი მო დე ლე ბი 
იზი ა რებს ოთხ ფა ზას: ორ გა ნი ზა ცი ის დღის წეს რი გის შექ მნას, გა დაწყ ვე ტი ლე ბის 
მი ღე ბას, გან ხორ ცი ე ლე ბა სა და კონ ტროლს [24, გვ.127-144]. თუმ ცა, ზო გი ერთ 
მეც ნი ერს მი აჩ ნი ა, რომ პრო ცე სი ყო ველ თვის არ მიჰ ყვე ბა ერ თსა და იმა ვე თან-
მიმ დევ რო ბას და სავ სე ბით შე საძ ლე ბე ლი ა, რომ სეგ მენ ტთშო რი სი კითხ ვე ბის 
სა შუ ა ლე ბით გა ნი საზღ ვროს სტრა ტე გი ის ფორ მუ ლი რე ბის პრო ცე სის ხა რის ხი. 

სტრა ტე გი უ ლი მარ თვის პრო ცე სის კონ ცეფ ცი ის გა სა გე ბად, ძა ლი ან მნიშ-
ვნე ლო ვა ნია ვი პო ვოთ გან სხვა ვე ბა სტრა ტე გი ის ში ნა არ სი სა და მი სი მარ თვის 
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პრო ცე სის კვლე ვას შო რის. ჩაკ რა ვარ ტი სა და დო ზის (1992) მი ხედ ვით, სტრა-
ტე გი უ ლი მარ თვის პრო ცე სი ზრუ ნავს იმა ზე, თუ რამ დე ნად ეფექ ტი ა ნად არის 
გან საზღ ვრუ ლი სტრა ტე გია კომ პა ნი ა ში, აგ რეთ ვე, რამ დე ნად კარ გად არის ის 
გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი. ეს ავ ტო რე ბი გა ნას ხვა ვე ბენ სტრა ტე გი ის პრო ცე სი სა და ში-
ნა არ სის კვლე ვას იმით, რომ ამ უკა ნას კნელს უწო დე ბენ ქვე- სფე როს, რო მე ლიც 
კონ ცენ ტრი რე ბუ ლია მხო ლოდ კომ პა ნი ის სტრა ტე გი ის პო ზი ცი ე ბის ამოც ნო ბა ზე, 
რა საც კომ პა ნია მიჰ ყავს ოპ ტი მა ლურ მდგო მა რე ო ბამ დე ცვა ლე ბა დი გა რე მო ებ-
რი ვი კონ ტექ სტით. სტრა ტე გი ის პრო ცე სის კვლე ვა კი შე ის წავ ლის იმას, თუ რო-
გორ გავ ლე ნას ახ დენს კომ პა ნი ის ად მი ნის ტრა ცი უ ლი სის ტე მე ბი და გა დაწყ ვე ტი-
ლე ბის პრო ცე სე ბი მის სტრა ტე გი ულ პო ზი ცი ებ ზე [25, გვ.5-14]. ჩაკ რა ვარ ტი სა და 
დო ზის (1992) თა ნახ მად, სტრა ტე გი უ ლი მარ თვის პრო ცე სის კვლე ვა შე იძ ლე ბა 
გან ვას ხვა ოთ სტრა ტე გი ის ში ნა არ სის კვლე ვი სა გან მი ნი მუმ სა მი ას პექ ტის მი ხედ-
ვით: ფო კუ სი, სა დის ციპ ლი ნო ბა ზი სე ბი და მე თო დო ლო გი ე ბი. 

ამ სა მი ას პექ ტის მოკ ლე გან მარ ტე ბა ასე თი ა:
(1) ფო კუ სი: სტრა ტე გი ის ში ნა არ სის კვლე ვა მო ი ცავს კომ პა ნი ის შე საძ-

ლებ ლო ბი სა და კონ კრე ტულ ბაზ რებ ზე კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის გზე ბის დად გე-
ნას. კომ პა ნი ის შე საძ ლებ ლო ბა იზო მე ბა იმ ბაზ რე ბის კომ ბი ნა ცი ით, რომ ლებ ზეც 
ეს კომ პა ნია საქ მი ა ნობს [26, გვ.189-197]; 

(2) სა დის ციპ ლი ნო ბა ზი სე ბი: სტრა ტე გი უ ლი მარ თვის პრო ცე სის კვლე ვა-
ზე გავ ლე ნას ახ დენს მრა ვა ლი დის ციპ ლი ნა. რი სი მე ო ხე ბი თაც სტრა ტე გი უ ლი 
მარ თვის პრო ცე სი იძენს ერ თგვარ სა სი ცოცხ ლო ძა ლას [25, გვ.5-14]; 

(3) მე თო დო ლო გი ე ბი: სტრა ტე გი ის ში ნა არ სის კვლე ვა შე იძ ლე ბა გა კეთ-
დეს კომ პა ნი ა ზე გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი მე ო რა დი მო ნა ცე მე ბის მი ხედ ვით, მაგ რამ 
მარ თვის პრო ცე სის კვლე ვა სა ჭი რო ებს უფ რო დე ტა ლურ მე თო დებს, რო გო-
რი ცაა კითხ ვა რე ბი, შეს წავ ლა რე ა ლურ პი რო ბებ ში და პრაქ ტი კუ ლი კვლე ვა 
[25, გვ.5-14]. 

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ პრო ცე სი სა და ში ნა არ სის კვლე ვებს შო რის სხვა-
ო ბა ნა თე ლი ა, მა თი ზედ მი წევ ნით ზუს ტი და ლა გე ბა მა ინც შე უძ ლე ბე ლი ა. თუ 
და ვეყ რდნო ბით არ სე ბულ ლი ტე რა ტუ რას, სტრა ტე გი უ ლი პრო ცე სის კვლე ვა 
ავ სებს მი ნი ში ნა არ სის კვლე ვას [27, გვ.128-131]. 

სტრა ტე გი უ ლი მარ თვის პრო ცე სის გან ზო მი ლე ბე ბი

ჰა ფი სა და რე გე რის (1987) მი ხედ ვით, სტრა ტე გი უ ლი მარ თვის პრო ცე სის 
კვლე ვა კონ ცენ ტრი რე ბუ ლია იმ მოქ მე დე ბებ ზე, რომ ლებ საც მივ ყა ვართ სტრა-
ტე გი ის ფორ მუ ლი რე ბამ დე, გან სხვა ვე ბით კონ ტენ ტის კვლე ვი სა გან, რო მე ლიც 
ფო კუ სი რე ბუ ლია ეკო ნო მი კუ რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბებ სა და კომ პა ნი ის შე დე გებს 
შო რის კავ ში რის დად გე ნა ზე. ამ მეც ნი ე რებ მა, სტრა ტე გი უ ლი მარ თვის პრო ცე-
სის კვლე ვას მი ა ნი ჭეს `ნორ მა ტი უ ლი~ და `აღ წე რი ლო ბი თი~ მიდ გო მის კლა-
სი ფი კა ცია [28, გვ.211-236]. ნორ მა ტი უ ლი მიდ გო მა იკ ვლევს იმას, თუ რო გორ 
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უნ და კეთ დე ბო დეს საქ მე, ხო ლო აღ წე რი ლო ბი თი კი იმას, თუ რო გორ კეთ დე-
ბა ის რე ა ლუ რად. მათ ასე ვე დაჰ ყვეს პრო ცე სის კვლე ვა რა ცი ო ნა ლო ბის ვა რა-
უ დის, კერ ძოდ კი რა ცი ო ნა ლუ რი, ანა ლი ტი კუ რი და პო ლი ტი კუ რი პრო ცე სე ბის 
მი ხედ ვით. ზე მოთ მოყ ვა ნი ლი ორი გან ზო მი ლე ბი სა და ენ დრი უ სის (1971) მი ერ 
გა მო ყე ნე ბუ ლი ამ და ყო ფის (ფორ მუ ლი რე ბა და იმ პლე მენ ტა ცი ა) წყა ლო ბით, 
ჰაფ მა და რე გერ მა (1987) შე ად გი ნეს რვა ალ ტერ ნა ტი ვა სტრა ტე გი უ ლი მარ-
თვის პრო ცე სის კვლე ვა ში. ამ ყვე ლა ფერს და ე მა ტა მეცხ რე ინ ტეგ რა ცი უ ლი ალ-
ტერ ნა ტი ვა, რო მე ლიც და ნარ ჩე ნი რვა გან ზო მი ლე ბის გარ კვე ულ მა ხა სი ა თებ-
ლებს აერ თი ა ნებს. სქე მა 3 წარ მო ად გენს ამ ავ ტო რე ბის მი ერ შე მო თა ვა ზე ბულ 
სტრა ტე გი უ ლი მარ თვის პრო ცე სის კვლე ვის მიდ გო მას.

პირ ვე ლი ოთხი გან ზო მი ლე ბა – და გეგ მვის რე ცეპ ტი, სის ტე მუ რი იმ პლე-
მენ ტა ცი ა, გა დაწყ ვე ტი ლე ბის ხელ შეწყ ო ბა და ევო ლუ ცი უ რი და ნიშ ნუ ლე ბა, 
თავ სდე ბა ნორ მა ტი უ ლი მიდ გო მის ჯგუფ ში. კვლე ვე ბი, რომ ლე ბიც მოხ ვდე ბა 
და გეგ მვის რე ცეპ ტის სვეტ ში, იძ ლე ვა ნორ მა ტი ულ და ნიშ ნუ ლე ბას თუ რო გორ 
უნ და იყოს სტრა ტე გია ფორ მუ ლი რე ბუ ლი. ამ სფე რო ში კვლე ვას ახა სი ა თებს 
მუდ მი ვი რა ცი ო ნა ლუ რო ბა და ლო გი კა და და სა ბუ თე ბუ ლია პრაქ ტი კუ ლი მა გა-
ლი თე ბით [29, გვ.11-26], [30, გვ.74-76], [31, გვ.357-363]. სის ტე მა ტუ რი გან ხორ-
ცი ე ლე ბის ქვეშ ჩა მოთ ვლი ლი გან ზო მი ლე ბე ბი კონ ცენ ტრი რე ბუ ლა სტრა ტე გი ის 
ფორ მუ ლი რე ბის შემ დეგ მის სის ტე მა ტურ იმ პლე მენ ტა ცი ა ზე [32, გვ.345-352], 
[33, გვ.213-245]. ნაშ რო მე ბი, რომ ლებ შიც გა მოკ ვლე უ ლია თუ რა ხერ ხე ბი უნ და 
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გა მო ი ყე ნე ბო დეს გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბი სას, მი ე კუთ ვნე ბა `გა დაწყ ვე ტი ლე-
ბის ხელ შეწყ ო ბის~ კა ტე გო რი ას. ამ სფე რო ში მო მუ შა ვე მკვლე ვა რე ბი თვლი-
ან, რომ სტრა ტე გი ის ფორ მუ ლი რე ბა კონ ცეპ ტუ ა ლუ რად პრობ ლე მუ რია [34, 
გვ.298-310], [35, გვ.868–880]. გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მიმ ღე ბე ბი პი რე ბი ისარ გებ-
ლე ბენ სტრუქ ტუ რი რე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცე სი თა და სხვა ხე-
ლის შემ წყო ბი ფაქ ტო რე ბით, რა თა სტრა ტე გი უ ლი ალ ტერ ნა ტი ვე ბის ორ გა ნი ზე-
ბა და გა ა ნა ლი ზე ბა შეძ ლონ. ზოგ მეც ნი ერს ეჭ ვი ეპა რე ბო და, რომ სტრა ტე გი ის 
წი ნას წარ გან საზღ ვრა შე უძ ლე ბე ლია და ამის გა მო ისი ნი ემ ხრო ბოდ ნენ სტრა-
ტე გი ის პრო ცეს ში ეტა პობ რი ვი ცვლი ლე ბე ბის შე ტა ნის იდე ას და აღ ნიშ ნუ ლი 
ცვლი ლე ბე ბის შე დე გებ ზე შემ დგომ რე ა გი რე ბას. მა თი ნაშ რო მე ბი მი ე კუთ ვნე ბა 
`ე ვო ლუ ცი უ რი და ნიშ ნუ ლე ბის~ კა ტე გო რი ას [36, გვ.336-349],[37, გვ.276-286]. 
ჰა ფი სა და რე გე რის (1987) აზ რით ეს ნაშ რო მე ბი ყვე ლა ზე რე ა ლუ რია სხვა 
`რე ცეპ ტუ ლი~ პრო ცე სის შე სა ხებ გა მოქ ვეყ ნე ბულ ლი ტე რა ტუ რას თან შე და რე-
ბით, იმის გა მო, რომ ისი ნი აღი ა რე ბენ ფორ მუ ლი რე ბი სა და გან ხორ ცი ე ლე ბის 
ურ თი ერ თდა მო კი დე ბუ ლე ბას. 

გან ზო მი ლე ბე ბის მე ო რე ოთხ ე უ ლი თავ სდე ბა აღ წე რი ლო ბი თი მიდ გო მის 
ჯგუფ ში, რო მელ თა მი ზა ნია იმის გარ კვე ვა, თუ რო გორ ხორ ცი ელ დე ბა პრო-
ცე სი. და გეგ მვის პრაქ ტი კა ში მოქ ცე ულ ნაშ რო მებ ში ძი რი თა დად გა მოკ ვლე უ-
ლია სტრა ტე გი ის ფორ მუ ლი რე ბის პრო ცე სე ბი. ამ სფე რო ში გან ხორ ცი ე ლე ბულ 
კვლე ვე ბი ფო კუ სი რე ბუ ლია იმის დად გე ნა, თუ რამ დე ნად აუმ ჯო ბე სებს კომ პა-
ნი ის შე დე გებს და გეგ მვის მე თო დე ბის გა მო ყე ნე ბა [38, გვ.43-60], [39, გვ.184-
200],[40, გვ.69-89]. სტრუქ ტუ რებ ზე, სის ტე მებ სა და ორ გა ნი ზა ცი ულ შე დე გებ ზე 
შეს რუ ლე ბულ ნაშ რო მებ ში გა მოკ ვლე უ ლია მათ შო რის არ სე ბუ ლი ურ თი ერ-
თო ბე ბი [41, გვ.39 – 54], [42, გვ.19-33]. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ სტრა ტე გი უ ლი 
მარ თვის თე ო რე ტი კო სე ბი სა და პრაქ ტი კო სე ბის (მკვლე ვა რე ბი) კვლე ვის სფე-
როს წარ მო ად გენს ორ გა ნი ზა ცი უ ლი სტრუქ ტუ რე ბი და სის ტე მე ბი, ისი ნი მა ინც 
ერ თმა ნე თის გან და მო უ კი დებ ლად არ ჩე ვენ მუ შა ო ბას. სტრუქ ტუ რის გან საზღ-
ვრი სას სტრა ტე გი ის მკვლე ვა რე ბი უპი რა ტე სო ბას ანი ჭე ბენ სტრა ტე გი ას, ხო ლო 
თე ო რე ტი კო სე ბი კი უფ რო ემ ხრო ბი ან ტექ ნო ლო გი ის მნიშ ვნე ლო ბას. ჰა ფი სა 
და რე გე რის (1987) აზ რით დი დად უფ რო სა სარ გებ ლო იქ ნე ბა თუ მკვლე ვარ-
თა აღ ნიშ ნუ ლი ჯგუ ფე ბი ერ თობ ლი ვად იმუ შა ვე ბენ. `დღის წეს რი გი სა და ყუ-
რადღ ე ბის~ კა ტე გო რი ის ნაშ რო მებ ში დი დი მნიშ ნვე ლო ბა ენი ჭე ბა შე მეც ნე ბით, 
ანუ ფსი ქო ლო გი ურ, ბი უ როკ რა ტი ულ და პო ლი ტი კურ ზე გავ ლე ნას სტრა ტე გი-
ულ გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ზე [43, გვ.325-332], [44, გვ.280-295]. 
სხვა და ნარ ჩე ნი კვლე ვე ბი და ნაშ რო მე ბი კლა სი ფი ცი რე ბუ ლია `კონ ტექ სტუ რი 
ზე გავ ლე ნის~ კა ტე გო რი ა ში[45, გვ.777-786], [46, გვ.1231-1240]. ინ ტეგ რა ცი უ ლი 
თე ო რია კი ცდილობს ყველა ზემოთ მოყვანილი კონცეფციის თავმოყრას ერთ 
სივრცეში [47, გვ.145-163], [48, გვ.103-114].
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* * *
ჩვენ მი ერ სტა ტი ა ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი სტრა ტე გი ი სა და სტრა ტე გი უ-

ლი მარ თვის პრო ცე სის კონ ცეპ ტუ ა ლი ზა ცია სხვა დას ხვა ავ ტო რის კვლე ვებ ზე 
დაყ რდნო ბით, ხელს შეუწყობს ამ ცნე ბის უკეთ აღ ქ მას. ასე ვე, იმას, რომ კარ-
გად გა მოჩ ნდეს სტრა ტე გი უ ლი მარ თვის პრო ცეს ში მო ნა წი ლე გან ზო მი ლე ბე ბის 
კომ პლექ სუ რო ბა და ამ გან ზო მი ლე ბე ბის ნათ ლად გან მარ ტე ბა, სტრა ტე გი ის 
ფორ მუ ლი რე ბი სა და იმ პლე მენ ტა ცი ის შე სას წავ ლად. 
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Following article aims to analyze strategic management process research streams. 
Firstly, the essence of strategy is explained, following with the defi nitions provided by 
different strategy authors. Also, strategic process and ten schools of thoughts are defi ned. 
Secondly, the directions of  strategic management process provided by Huff and Reger 
(1987) are provided. 
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Process, content and context. There are generally three main dimensions of strategy 
acknowledged by a majority of authors, which are strategy process, strategy content and 
strategy context. These three dimensions are inter-dependent. Therefore, the strategy content 
will be infl uenced by the process and context.   

According to Huff & Reger (1987) strategy process research has been defi ned as a 
research primarily concentrated on the actions that lead to and support strategy unlike content 
research which focuses on linking specifi c decisions and broader economic structures to 
performance outcomes.

Huff & Reger (1987) identifi ed eight alternatives in the research of strategic 
management process. Additionally, ninth alternative was identifi ed, which combines some of 
the characteristics of aforementioned eighth alternatives 

The article conceptualized the process of strategy and strategic management based on 
the researches of variety of authors for better understanding mentioned phenomenon. The 
complex nature of strategic management process dimensions has been revealed. Also, the 
need for clear defi nition of those dimensions has been highlighted for the understanding 
of strategy formulation and implementation processes. Additionally, the main streams of 
strategic management process research have been investigated and its dimensions were 
reviewed.

Keywords: Strategy, essence of the strategy, strategic management, strategic management 
process.  
JEL Codes: M50, M54, M59
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XX საუკუნის 90-ი ა ნი წლე ბის შემ დგო მი პე რი ო დი წარ მოდ გე ნი ლია 
ინ ტერ ნეტ -ტექ ნო ლო გი ე ბის გან ვი თა რე ბით, ფი ნან სუ რი სფე როს ბიზ ნეს-
მო დე ლე ბის ტრას ფორ მა ცი ი თა და ინო ვა ცი ის პო ტენ ცი ა ლით. ტექ ნო-
ლო გი ე ბის გან ვი თა რე ბამ გავ ლე ნა მო ახ დი ნა სა ფი ნან სო ̀ ლან დშაფ ტზე~. 
სა ფი ნან სო სექ ტორ ში ინ ტერ ნეტ ტექ ნო ლო გი ებ მა შეც ვა ლა ბიზ ნეს პრო ცე-
სე ბი, ხე ლი შე უწყო ბიზ ნეს სა და მომ ხმა რე ბელს შო რის ურ თი ერ თქმე დე-
ბის ბა ლანსს. დღეს, ფი ნან სუ რი კომ პა ნი ე ბი წარ მა ტე ბი სათ ვის იყე ნე ბენ 
ინ ტერ ნეტ -ტექ ნო ლო გი ებს, web-ს, სი ცოცხ ლი სუ ნა რი ან ბიზ ნეს -მო დე ლებ-
სა და გრძელ ვა დი ან ციფ რულ სტრა ტე გი ებს. 

თა ნა მედ რო ვე ციფ რულ სამ ყა რო ში, ფი ნან სურ -ტექ ნო ლო გი უ რი 
რე ვო ლუ ცი ის ტალ ღა ̀ ა ხალ გაზ რდა ა~, თუმ ცა, უკ ვე ფარ თო გავ ლე ნი სა ა. 
ფი ნან სუ რი მომ სა ხუ რე ბის ინ დუს ტრი ის აღ ნიშ ნულ ტალ ღას წარ მო ად გენს 
ფინ თე ქი (FinTech).

სტა ტია აგე ბუ ლია ახა ლი ფი ნან სუ რი ტექ ნო ლო გი ის – ფინ თე ქის 
კვლე ვი სა და ანა ლი ზის შე დე გებ ზე, ნაჩ ვე ნე ბია ფინ თე ქის ფა სე უ ლო ბა და 
სარ გე ბე ლი, მო ცე მუ ლია მი სი გლო ბა ლუ რი და ლო კა ლუ რი გავ ლე ნა.

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: ფინ ტე ქი; ელექ ტრო ნუ ლი კო მერ ცი ა; ბან კი; დაკ-
რე დი ტე ბა

 finansuri ekonomika
MINANCIEL ECONOMICS 

ekonomika da biznesi,  2016, 2,  gv. 161-167

ECONOMICS  AND  BUSINESS, 2016,  2,  pp. 161-167
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ფინანსური ტექნოლოგია – ფინტექის (FinTech) არსი

ტერ მი ნი ფინ ტე ქი (FinTech) წარ მოდ გე ნი ლია `ფი ნან სე ბი სა~ და `ტექ ნო-
ლო გი ე ბის~ შერ წყმით[1]. იგი გუ ლის ხმობს ფი ნან სუ რი მომ სა ხუ რე ბის სფე რო ში 
ტექ ნო ლო გი ე ბი სა და ბიზ ნეს მო დე ლე ბის გა მო ყე ნე ბას.

2007-2008 წლე ბის მსოფ ლიო ფი ნან სურ მა კრი ზის მა, მა ღა ლი რე გუ ლი-
რე ბი სა და კა პი ტალ და ნა ხარ ჯე ბის ფონ ზე, კი დევ უფ რო გა არ თუ ლა ბიზ ნეს სექ-
ტო რის და ფი ნან სე ბის პრო ცე სი. ამ ფონ ზე, ფინ ტე ქის სფე რო ში, სა ფი ნან სო სექ-
ტო რი წარ მოდ გა სხვა დას ხვა უპი რა ტე სო ბით, ინო ვა ცი უ რი გზე ბის წარ მოქ მნით, 
ბიზ ნე სის ზრდის შე საძ ლებ ლო ბე ბით, საკ რე დი ტო რის კე ბის შე ფა სე ბი სა და ბიზ-
ნე სის დაკ რე დი ტე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის ალ ტერ ნა ტი უ ლი გზე ბით. 

მნიშ ვნე ლო ვა ნია აღი ნიშ ნოს, რომ ფინ ტექს რო გორც ფი ნან სურ ტექ ნო-
ლო გი ას, აღ წე რენ რო გორც სა ფი ნან სო მომ სა ხუ რე ბის გა დამ ტვირ თველ ტექ-
ნო ლო გი ას. ფინ ტექ მა გარ დაქ მნა ფუ ლის მარ თვის გზე ბი. იგი გავ ლე ნას ახ-
დენს პრაქ ტი კუ ლად ყვე ლა ფი ნან სურ აქ ტი ვო ბა ზე, სა ბან კო ან გა რიშ სწო რე ბი-
დან დაწყ ე ბუ ლი კა პი ტა ლის მარ თვის ჩათ ვლით[2]. 

ფი ნან სუ რი სერ ვი სი არის ეკო ნო მი კის სა სი ცოცხ ლო წყა რო[3] და გან ვი-
თა რე ბის ფუნ და მენ ტი. მსოფ ლი ო ში, სა ფი ნან სო მომ სა ხუ რე ბის სექ ტო რი უმ-
სხვი ლე სია შე მო სავ ლე ბის თვალ საზ რი სით, მო ი ცავს ფარ თო სპექ ტრის ბიზ ნე-
სორ გა ნი ზა ცი ებს, კო მერ ცი ულ ბან კებს, საკ რე დი ტო კომ პა ნი ებს, საბ რო კე რო 
და სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნი ებს და სხვა[4]. ბო ლო პე რი ოდ ში, FinTech-მა ციფ რულ 
ეკო სის ტე მა ში კლა სი კუ რი სა ბან კო სის ტე მის გა დატ ვირ თვა გა მო იწ ვი ა[5].

ფი ნან სურ სფე რო ში გან საზღ ვრუ ლია ინო ვა ცი ა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი საკ ვან-
ძო კლას ტე რე ბი, რო მე ლიც გავ ლე ნას ახ დენს ფი ნან სუ რი სერ ვი სის ფუნ ქცი-
ებ ზე. მათ შო რის შე იძ ლე ბა გა მო ი ყოს[6]: უნაღ დო ან გა რიშ სწო რე ბა, ან გა რიშ-
სწო რე ბის ახა ლი არ ხე ბი, ახა ლი სა ბაზ რო პლატ ფორ მე ბი, სა მომ ხმა რებ ლო 
პრე ფე რენ ცი ე ბი, ექ სტერ ნა ლი ზა ცი ის პრო ცე სი, Crowdfunding, ალ ტერ ნა ტი უ ლი 
დაკ რე დი ტე ბა , დე ზაგ რე გა ცი ი სა და კავ ში რის დაზღ ვე ვა.

ციფ რულ მა სტრუქ ტუ რულ მა ცვლი ლე ბებ მა გა მო იწ ვია კლა სი კურ სა ბან-
კო სის ტე მა ზე ზე მოქ მე დე ბა. ბან კებ მა მყი სი ე რად და ი ნა ხეს ციფ რუ ლი პრო ცე სე-
ბის სტრა ტე გი უ ლი სარ გე ბე ლი და ფა სე უ ლო ბა. ფინ თე ქის წარ მა ტე ბის რე ცეპ ტი 
ეფუძ ნე ბა აპა რა ტუ ლი და პროგ რა მუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფის სა შუ ა ლე ბე ბის ჰარ-
მო ნი ულ ურ თი ერ თქმე დე ბას[7].

დღეს, ბან კე ბი იმ ყო ფე ბი ან ციფ რუ ლი ინო ვა ცი ე ბის ცენ ტრში. ისი ნი გა ნი-
ხი ლა ვენ ელექ ტრო ნუ ლი კო მერ ცი ის ბიზ ნეს მო დე ლებს, მომ ხმა რე ბელს სთა ვა-
ზო ბენ ინო ვა ცი ურ პრო დუქ ტებ სა და მომ სა ხუ რე ბას, მო ნა წი ლე ო ბენ ფინ თე ქის 
პარ ტნი ო რულ ურ თი ერ თო ბებ სა და ინო ვა ცი უ რი სტარ ტა პე ბის და ფი ნან სე ბა ში, 
ხელს უწყ ო ბენ ციფ რუ ლი ბაზ რის გან ვი თა რე ბას (მა გა ლი თად, ევ რო კავ ში რის 
ქვეყ ნებ ში), სა მარ თლი ა ნი კუნ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნი სივ რცის ფორ მი რე ბას, ინ ტერ-
ნეტ -მოხ მა რებ ლე ბის უფ ლე ბე ბის დაც ვას, ნდო ბი სა და კი ბე რუ საფ რთხო ე ბის 
ზრდას[7].
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FinTech ინო ვა ცი ას მოძ რა ო ბა ში მოჰ ყავს ბან კე ბი, რომ ლე ბიც აგე ბენ 
სა მომ ხმა რებ ლო პლატ ფორ მებს[8]. ინო ვა ცი ე ბი და ტექ ნო ლო გი ე ბი ტრა დი-
ცი უ ლი ინ ტეგ რი რე ბუ ლი სა ბან კო ბიზ ნეს მო დე ლე ბის ფუნ და მენტს `ძირს უთხ-
რის~[9]. 

ფაქ ტობ რი ვად, ინო ვა ცი უ რი და ტექ ნო ლო გი უ რი ფა სე უ ლო ბე ბი დან გა-
მომ დი ნა რე, ბუ ნებ რი ვი იქ ნე ბა ტექ ნო ლო გი ებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი ბიზ ნეს მო დე ლე-
ბის მო ნო პო ლის ტო ბა და კლა სი კუ რი სა ბან კო სის ტე მის ჰე გე მო ნო ბის წარ სულ-
ში დარ ჩე ნა.

FinTech-ის ეკოსისტემა

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ სა ფი ნან სო ინ დუს ტრი ამ სწრა ფად გა ი თა ვი სა ტექ ნო-
ლო გი ე ბის სარ გე ბე ლი და უპი რა ტე სო ბა, ის ხდე ბა პლატ ფორ მის ბა ზა ზე მო-
ნა ცემ თა ინ ტენ სი უ რი და მუ შა ვე ბის, კა პი ტა ლის მო ზიდ ვის, აქ ტი ვე ბის მარ თვის, 
კონ კუ რენ ტუ ლი უპი რა ტე სო ბის მო პო ვე ბის, მომ ხმა რებ ლის მო ზიდ ვის, აქ ტი ვე-
ბის ეფექ ტი ა ნად გა მო ყე ნე ბის მძლავ რი ფაქ ტო რი.

ფინ თე ქის გლო ბა ლუ რი ეკო სის ტე მი დან გა მომ დი ნა რე, მი სი ინო ვა ცი-
უ რო ბა სის წრა ფი თა და ენერ გი ით, გავ ლე ნას ახ დენს ფი ნან სუ რი სერ ვი სის 
ზრდა- გან ვი თა რე ბა ზე. 

FinTech-ის წარ მა ტე ბუ ლი კომ პა ნი ე ბი დან შე იძ ლე ბა აღი ნიშ ნოს: ZhongAn, 
Oscar, Calu, BIOCATCH, Credorax, Wealthfront, Bitpay, Qufenqi, Currencyfair, Atom 
Bank, FIS, Kantox, Klarna, microcred, Landdo, Telmex, iZettle, auxmoney, cashfl ower, 
Rakuten, Zencap, Bondara, NCR Corp, marketinvoice, FARCENT, DWOLLA, Tata 
Consultancy Services, SEEDRS, Fiserv Inc, Misys, Klarna, RocketInternet, Kreditech, 
TradeRiver, ACI Worldwide Inc, OurCrowd. 

მსოფ ლიო ეკო ნო მი კუ რი ფო რუ მის შე ფა სე ბით, FinTech წარ მო ად გენს 
მძლავრ მი მარ თუ ლე ბას, რომ ლის ძი რი თა დი ბე ნე ფი ცი ა რე ბია მცი რე და სა შუ-
ა ლო ბიზ ნე სი. მი სი ბა ზა რი მო ი ცავს დაკ რე დი ტე ბას, ვაჭ რო ბას, სა ფი ნან სო სფე-
როს ელექ ტრო ნულ კო მერ ცი ას, სა ფი ნან სო სფე როს ონ ლა ინ ვაჭ რო ბას, სა ფი-
ნან სო სფე როს ონ ლა ინ მი წო დე ბის ქსე ლის მარ თვას. მსოფ ლი ო ში, FinTech-ის 
კომ პა ნი ე ბის სა ინ ვეს ტი ციო კა პი ტა ლი 1 წე ლი წად ში 12 მლრდ დო ლა რით გა-
ი ზარ და (2014წ)[10], ხო ლო 2015 წელს 20 მლრდ-ს მი აღ წი ა[11]. მა გა ლი თად, 
FinTech-ზე ფო კუ სი რე ბულ მა ერ თმა სა ინ ვეს ტი ციო ბან კმა Financial Technology 
Partners-მა, 2016 წლის პირ ველ თვეს, 112 გა რი გე ბა გა ნა ხორ ცი ე ლა[12]. 

მსოფ ლი ო ში, მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზ ნე სორ გა ნი ზა ცი ე ბის რა ო დე ნო ბა 
მერ ყე ობს 365-445 მლნ-ს შო რის. მათ შო რის: გან ვი თა რე ბად ბაზ რებ ზე არის 
25-30 მლნ ფორ მა ლუ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, 55-70 მლნ ფორ მა ლუ რი მიკ რო ორ-
გა ნი ზა ცია და 285-345 მლნ არა ფორ მა ლუ რი ორ გა ნი ზა ცი ა. მა თი დაკ რე დი ტე-
ბა მერ ყე ობს 2,1- 2,6 ტრლნ დო ლა რამ დე[13]. რაც შე ე ხე ბა მცი რე და სა შუ ა ლო 
ბიზ ნე სის დაკ რე დი ტე ბის ბა ზარს, სა ბან კო სექ ტო რის დაკ რე დი ტე ბა 18 ტრლნ 
დო ლა რი ა, ხო ლო ვა და გა და ცი ლე ბუ ლი სეს ხე ბის მო ცუ ლო ბა – 70 მლრდ დო-
ლა რი. 
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აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ფინ ტე ქი ფლობს დიდ პო ტენ ცი ალ სა და სარ გე ბელს, 
რო გორც ბიზ ნე სი სათ ვის, ასე ვე მთლი ა ნად ეკო ნო მი კი სათ ვის. აღ ნიშ ნულ მი-
მარ თუ ლე ბას მნიშ ვნე ლო ვა ნი სარ გე ბე ლი მო აქვს ნა ცი ო ნა ლუ რი მთავ რო ბის, 
ფი ნან სუ რი ინ სტი ტუ ტე ბის, მე წარ მე ე ბი სა და ინ ვეს ტო რე ბი სათ ვის. 

ფინ ტე ქის გლო ბა ლუ რი და ლო კა ლუ რი გავ ლე ნის პო ტენ ცი ალ შია ახა-
ლი ბიზ ნეს მო დე ლე ბი სა და მი მარ თუ ლე ბე ბის წარ მოქ მნა, ახა ლი პრო დუქ ტე-
ბი სა და მომ სა ხუ რე ბის ფორ მი რე ბა, რის კე ბის პრო ფი ლის ცვლი ლე ბა, სა ფი-
ნან სო ინ სტი ტუ ტე ბის მი ერ მომ სა ხუ რე ბის წარ დგე ნის გზე ბის ფორ მი რე ბა და 
ცვლი ლე ბა. ამას თან, აღ ნიშ ნუ ლი მი მარ თუ ლე ბა, შე საძ ლოა ტრა დი ცი უ ლი ფი-
ნან სუ რი პრო ცე სე ბის ერ თგვა რი `სა საფ ლა ოც~ კი გახ დეს.

ფინანსური ტექნოლოგიები საქართველოში

ხაზ გა სას მით უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ ქარ თუ ლი სა ბან კო სექ ტო რი, ერ თ-
ერ თი მო წი ნა ვე სექ ტო რია ტექ ნო ლო გი ე ბი სა და ინო ვა ცი ე ბის ათ ვი სე ბის პრო-
ცეს ში, რაც გა მო ი ხა ტე ბა დის ტან ცი უ რი სა ბან კო მომ სა ხუ რე ბის არ ხე ბის გან ვი-
თა რე ბით, სა ბან კო ტექ ნო ლო გი ე ბის გან ვი თა რე ბა ში ინ ვეს ტი რე ბით, მრა ვალ-
ფე რო ვა ნო სა ბან კო პრო დუქ ტე ბის წარ დგე ნით, უსაფ რთხო ე ბი თა და მოქ ნი-
ლო ბით.

ციფ რუ ლი პრო ცე სე ბის ფონ ზე, სა ქარ თვე ლოს სა ბან კო სის ტე მა შე იძ ლე-
ბა წარ მოდ გე ნი ლი იქ ნეს: ციფ რუ ლი არ ხე ბით (ონ ლა ინ და მო ბი ლუ რი არ ხე ბი), 
ახა ლი პრო დუქ ტე ბი თა და მომ სა ხუ რე ბით, სა მომ ხმა რებ ლო სერ ვი სე ბით, სის-
ტე მე ბი თა და პრო ცე სე ბით, რაც ტექ ნო ლო გი ებ ზეა და ფუძ ნე ბუ ლი.

ქარ თუ ლი ბან კე ბის `ციფ რუ ლი პო ტენ ცი ა ლი~ წარ მოდ გე ნი ლია მრა ვალ-
ფე რო ვა ნი სარ გებ ლით, კლი ენ ტო რი ენ ტი რე ბუ ლი მიდ გო მე ბით, მრა ვალ ფე-
რო ვან სა ბან კო ტექ ნო ლო გი ებ თან მრა ვალ მხრი ვი მოწყ ო ბი ლო ბის წვდო მის 
შე საძ ლებ ლო ბით, კომ პლექ სუ რი მიდ გო მე ბი თა და ციფ რულ პრო ცე სებ ზე ორი-
ენ ტი რე ბით.

დღე ი სათ ვის, სა ქარ თვე ლო ში მოქ მე დი შვი დი კო მერ ცი უ ლი ბან კი ფლობს 
სა ერ თა შო რი სო სა გა დახ დო სის ტე მე ბის ინ ტერ ნეტ ექ ვა ი რინ გის ლი ცენ ზი ას და 
წარ მა ტე ბით ემ სა ხუ რე ბა სა ვაჭ რო და მომ სა ხუ რე ბის (მათ შო რის სა ხელ მწი ფო) 
სფე რო ებს. მა თი ელექ ტრო ნუ ლი სის ტე მე ბი მუ შა ობს მსოფ ლი ო ში აღი ა რე ბუ ლი 
Verified by Visa და MasterCard Secure Code ტექ ნო ლო გი ე ბის მეშ ვე ო ბით[14]. 

დო მი ნი რე ბა დი სა ბან კო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი ახ დე ნენ საქ მი ა ნო ბის ოპ ტი მი ზე-
ბას, მომ სა ხუ რე ბის კლა სი კუ რი მე თო დე ბის ჩა ნაც ვლე ბას ტექ ნო ლო გი ე ბით შექ-
მნი ლი პრო დუქ ტე ბით. ასე ვე, მო სახ ლე ო ბას უქ მნი ან ხელ საყ რელ პი რო ბებს, 
რომ ისარ გებ ლოს თვით მომ სა ხუ რე ბის კი ოს კით – ე.წ. `ა პა რა ტე ბით~, რაც სწრა-
ფად და მოქ ნი ლად გა დახ დე ბის გან ხორ ცი ლე ბის შე საძ ლებ ლო ბას იძ ლე ვა.

ტრა დი ცი უ ლი ფი ლი ა ლე ბის ტრან სფორ მა ცი ის პრო ცე სი შე იძ ლე ბა გან ხი-
ლუ ლი იქ ნეს გერ მა ნი ის ბან კის (Deutsche Bank) მაგა ლით ზე. ჯერ კი დევ XXI სა-
უ კუ ნის და საწყ ის ში, Deutsche Bank-მა და იწყო რე ა ლუ რი ფი ლი ა ლე ბის ცვლი-
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ლე ბა ვირ ტუ ა ლურ სის ტე მებ ზე. შე დე გად, მი სი სა ინ ვეს ტი ციო გეგ მე ბი შე ფას და 1 
მლრდ დო ლა რად[15]. თუმ ცა, უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ ამ პრო ცესს წინ უძღ ო და 
სა ზო გა დო ე ბის ფარ თო მას შტა ბი ა ნი კომ პი უ ტე რი ზა ცია და ინ ტერ ნე ტი ზა ცი ა, ინ-
ტერ ნეტ წიგ ნი ე რე ბის ამაღ ლე ბის ღო ნის ძი ე ბე ბი, ინ ტერ ნეტ ბაზ რი სა და ელექ-
ტრო ნუ ლი კო მერ ცი ის გან ვი თა რე ბის ხელ შემ წყო ბი პროგ რა მე ბი.

პრო ცე სი, რო მელ ზე დაც ვმსჯე ლობთ, შე იძ ლე ბა გან ხი ლუ ლი იქ ნეს, რო-
გორც ციფ რუ ლი ბან კინ გი. და სავ ლეთ ევ რო პა ში, პროგ ნო ზით 2018 წლი სათ-
ვის, შე მო სავ ლე ბის 50% იქ ნე ბა ციფ რუ ლი სა ბან კო პრო დუქ ტე ბის წი ლი. დღეს, 
ევ რო პა ში 5-დამ 4 კა ცი (79%), მო ბა ილ ბან კინ გის მო იხ მა რე ბე ლი ა[7].

სამ წუ ხა როდ, სა ქარ თვე ლოს ინ ტერ ნეტ გა რე მოს გან ვი თა რე ბას საკ მა ოდ 
და აგ ვი ან და. შე სა ბა მი სად, ინ ტერ ნეტ ბაზ რი სა და ელექ ტრო ნუ ლი კო მერ ცი ის 
`რე ა ლუ რი სუ რა თის~ ასახ ვა კი შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა 3 წლის შემ დეგ, რო დე საც 
ბი ძი ნა ივა ნიშ ვი ლი სა და ფონ დი `ქარ თუს~ და ფი ნან სე ბით (150 მლნ დო ლა-
რის ოდე ნო ბით) დას რულ დე ბა სა ხელ მწი ფოს ინ ტერ ნე ტი ზა ცი ი სა და კომ პი უ ტე-
რი ზა ცი ის პრო ცე სი [16], შემუ შავ დე ბა სა ქარ თვე ლოს ციფ რუ ლი პო ლი ტი კა და 
სტრა ტე გი ა, მოხ დე ბა ციფ რუ ლი გა რე მოს ნორ მა ტი ულ სა მარ თლებ რი ვი სივ-
რცის სრულ ყო ფა, აღარ იქ ნე ბა IT სპე ცი ა ლის ტე ბის დე ფი ცი ტი.

სა ქარ თვე ლო ში, რთუ ლია გა ა ა ნა ლი ზო (გა მომ დი ნა რე იქი დან, რომ სა-
ხელ მწი ფო უწყ ე ბე ბი მხო ლოდ ფრაგ მენ ტულ კვლე ვებს ატა რებს) ელექ ტრო-
ნუ ლი კო მერ ცი ის ბიზ ნეს მო დე ლე ბი, ინ ტერ ნეტ ბაზ რის გან ვი თა რე ბის პერ სპექ-
ტი ვე ბი, სა ფი ნან სო სექ ტო რის ელექ ტრო ნუ ლი კო მერ ცი ა, სო ცი ა ლუ რი ელექ-
ტრო ნუ ლი კო მერ ცია თუ ფინ ტე ქი (FinTech). 

აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, მო ცე მულ ეტაპ ზე, სა ქარ თვე ლოს სა ბან კო 
სის ტე მა ში ჩვენ მი ერ გან ხი ლუ ლი ტენ დენ ცი ე ბის ფონ ზე, ნაღ დი ფუ ლი სა და სა-
ბან კო ფი ლი ა ლე ბის ჩა ნაც ვლე ბა ელექ ტრო ნუ ლი ფუ ლი თა და ფი ლი ა ლე ბით, 
შე იძ ლე ბა გან ხი ლუ ლი იქ ნეს, რო გორც `პა რა ლე ლუ რი სტრა ტე გი უ ლი მი მარ-
თუ ლე ბა~.

* * *

ყო ვე ლი ვე ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, ცხა დი ა, რომ ბან კე ბი და 
სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი გლო ბა ლურ ფი ნან სურ გა მოწ ვე ვებს გა დაჭ რი ან 
ინო ვა ცი უ რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი თა და ახალ ტექ ნო ლო გი ებ ში ინ ვეს ტი რე ბით. 
ამას თან, ფინ ტე ქის ეკო სის ტე მის ზრდა სა ჭი რო ებს პო ლი ტი კურ ინ სტრუ მენ ტებს, 
ხო ლო ციფ რუ ლი ტრან სფორ მა ცი ის ცენ ტრში გან ხი ლუ ლი უნ და იქ ნეს მომ ხმა-
რე ბე ლი. მთავ რო ბამ კი უნ და და ად გი ნოს სტი მუ ლე ბი და ხე ლი შე უწყ ოს ნა ცი-
ო ნა ლუ რი FinTech-ის ინ დუს ტრი ის გან ვი თა რე ბას.

სა ქარ თვე ლო ში, ფი ნან სუ რი ტექ ნო ლო გი ე ბის გან ვი თა რე ბი სათ ვის სა ჭი-
როა FinTech-ის ბიზ ნე სორ გა ნი ზა ცი ე ბის სის ტე მის აგე ბა და გაძ ლი ე რე ბა. ფინ-
თე ქის მი მარ თუ ლე ბა (ან გა რიშ სწო რე ბა, მო ნა ცემ თა ანა ლი ზი, დაკ რე დი ტე ბა, 
blockchain და სხვა) სა ჭი რო ებს ახა ლი პლატ ფორ მის აგე ბას, პროგ რა მულ ინ-



რატი აბულაძე, მაია ვეშაგური

166

ტერ ფე ისს, პარ ტნი ო რულ პლატ ფორ მებს, ფარ თო სპექ ტრის პრო დუქ ტებ სა და 
მომ სა ხუ რე ბას.

ფინ ტე ქი ცვლის მცი რე ბიზ ნე სის და ფი ნან სე ბის გზებს და მე თო დებს, ქმნის 
უპი რა ტე სო ბებ სა და სარ გე ბელს. შე სა ბა მი სად, სა ხელ მწი ფომ აქ ცენ ტე ბი უნ-
და გა ა კე თოს ინო ვა ცი უ რი ტექ ნო ლო გი ებ სა და პრო ცე სებ ზე, შექ მნას მა ღა ლი 
სტან დარ ტე ბი, გა მო ყოს რე სურ სე ბი, ხე ლი შე უწყ ოს ფინ ტე ქის რე გი ო ნუ ლი გან-
ვი თა რე ბის რე გუ ლი რე ბას.
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აგრარული სექტორის სუბსიდირების შესაძლო შედეგები და 

მეურნეობებისა და ბაზრის საპასუხო ქცევა

თენგიზ თაქთაქიშვილი

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის
თსუ-ის დოქტორანტი

დარგის რო ლი დან და მნიშ ვნე ლო ბი დან გა მომ დი ნა რე, მსოფ ლი-
ოს თით ქმის ყვე ლა ქვე ყა ნა ახორ ცი ე ლებს აგ რა რუ ლი სექ ტო რის მხარ-
დამ ჭერ ღო ნის ძი ე ბებს, რა საც აქვს სხვა დას ხვა ფორ მა – დაწყ ე ბუ ლი 
სოფ ლად ინ ფრას ტრუქ ტუ რის გა მარ თვით და დამ თავ რე ბუ ლი – აგ რა-
რუ ლი პრო დუქ ცი ის მწარ მო ებ ლე ბის თვის გარ კვე უ ლი სუბ სი დი ე ბის გა-
მო ყო ფით. 

სტა ტი ა ში მი მო  ხი ლუ ლია სუბ სი დი რე ბის ყვე ლა ზე გავ რცე ლე ბული 
ფორ მები და მათ ზე მე ურ ნე ო ბე ბის სა ვა რა უ დო სა პა სუ ხო რე აქ ცი ები. გან-
ხი ლუ ლია ის გზე ბი, რო მელ თა სა შუ ა ლე ბი თაც სუბ სი დი რე ბის პო ლი ტი კა 
გავ ლე ნას ახ დენს მე ურ ნე ო ბა თა სა წარ მოო გა დაწყ ვე ტი ლე ბებ სა და მათ 
მი ერ სა ჭი რო ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბის მი ღე ბა ზე.

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: აგ რა რუ ლი სექ ტო რი; სუბ სი დი ა; სუბ სი დი რე ბის პო -
ლი ტი კა; ფა სის მხარ და ჭე რა.

აგრარული სფეროს სუბსიდირება და მისი ეფექტები

აგ რა რუ ლი სუბ სი დი ე ბის გავ ლე ნა ფერ მე რულ მე ურ ნე ო ბებ ზე სოფ ლის მე-
ურ ნე ო ბის ეკო ნო მი კის ერ თ-ერ თი ძი რი თა დი სა კითხ ი ა. 

ამა თუ იმ მხარ დამ ჭე რი პროგ რა მის გან ხორ ცი ე ლე ბი სას სოფ ლის მე ურ-
ნე ო ბა ში, სა ხელ მწი ფოს მთა ვა რი სა ფიქ რა ლია ის, თუ რო გო რი იქ ნე ბა მწარ მო-
ებ ლე ბის პა სუ ხი სტი მუ ლებ ზე და რო გორ შე იც ვლე ბა მი წო დე ბა. სწო რედ მწარ-
მო ებ ლე ბის სა პა სუ ხო რე აქ ცია გან საზღ ვრავს დარ გის მო მა ვა ლი გან ვი თა რე ბის 
ტემ პებს და მი მარ თუ ლე ბებს და სა ხელ მწი ფო პო ლი ტი კის გან ხორ ცი ე ლე ბის შე-
დე გი ა ნო ბას [1]. 

ekonomika da biznesi, 2016, 2,  gv. 168-175

ECONOMICS  AND  BUSINESS, 2016,  2,  pp. 168-175
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მსოფ ლიო ეკო ნო მი კის გლო ბა ლი ზა ცი ის კვა ლო ბა ზე ად გი ლობ რივ 
მწარ მო ებ ლებს უწევთ კონ კუ რენ ცი ის გა წე ვა უცხ ო ელ მწარ მო ებ ლებ თან ან ად-
გი ლობ რივ იმ პორ ტი ო რებ თან. უამ რავ გან ვი თა რე ბად ქვე ყა ნა ში არ სე ბობს ინ-
ტე რეს თა ჯგუ ფე ბი, რომ ლე ბიც გა მოთ ქვა მენ მო საზ რე ბას, რომ ად გი ლობ რივ 
მწარ მო ებ ლებს სა ხელ მწი ფოს დახ მა რე ბის გა რე შე გა უ ჭირ დე ბათ იმ პორ ტთან 
კონ კუ რენ ცი ა. სა ხელ მწი ფოს მი ერ აგ რა რუ ლი სფე როს სუბ სი დი რე ბის ერ თ-ერ-
თი შე საძ ლო შე დე გი სწო რედ ად გი ლობ რი ვი წარ მო ე ბი სა და მწარ მო ებ ლე ბის 
კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის ზრდა ა.

აგ რა რუ ლი სფე როს სუბ სი დი რე ბას გარ და ეკო ნო მი კუ რი სა, შე საძ ლოა 
ჰქონ დეს სო ცი ა ლუ რი ში ნა არ სიც. სა ხელ მწი ფო ცდი ლობს წა ა ხა ლი სოს აგ რო-
წარ მო ე ბა და სოფ ლად მცხოვ რებ თათ ვის შექ მნას შე მო სავ ლის მი ღე ბის წყა-
რო ე ბი, რა თა მათ არ მი ა ტო ვონ სა კუ თა რი სახ ლე ბი და არ გა და ვიდ ნენ ქა ლაქ-
ში საცხ ოვ რებ ლად და სა მუ შა ოდ.

ლი ტე რა ტუ რა ში არ სე ბობს სა პი რის პი რო მო საზ რე ბე ბი სა ხელ მწი ფოს 
მხარ დამ ჭერ პო ლი ტი კა ზე მი წო დე ბის სა პა სუ ხო რე აქ ცი ის შე სა ხებ. ორ თო დოქ-
სუ ლი ეკო ნო მი კუ რი თე ო რი ის სა პი რის პი როდ, რო მე ლიც მი იჩ ნევს, რომ მი-
წო დე ბის პა სუ ხი სტი მუ ლებ ზე იქ ნე ბა და დე ბი თი, არ სე ბობს ზო გი ერ თი მო საზ-
რე ბა, რომ ლის თა ნახ მა დაც მი წო დე ბის პა სუ ხი შე იძ ლე ბა იყოს სა პი რის პი რო, 
ანუ მა ღალ მა ფას მა გა ნა პი რო ბოს და ბა ლი წარ მო ე ბა. მარ ტი ვად რომ ვთქვათ, 
ზო გი ერთ გან ვი თა რე ბულ ქვე ყა ნა ში ფერ მე რებს აქვთ გარ კვე უ ლი „მიზ ნობ რი-
ვი“ შე მო სავ ლე ბი, რო მელ თა მი ღე ბაც სურთ და თუ მათ შეს თა ვა ზე ბენ უფ რო 
მა ღალ ფასს მათ მი ერ წარ მო ე ბულ პროდ ქცი ა ზე, ისი ნი გა დაწყ ვე ტენ მი ი ღონ 
მათ თვის სა სურ ვე ლი „მიზ ნობ რი ვი“ შე მო სა ვა ლი მი წო დე ბის შემ ცი რე ბის გზით. 
გა ნი ხი ლე ბა უფ რო რთუ ლი ქცე ვი თი მო დე ლე ბიც, სა დაც შე მო დის რის კის და 
გა ურ კვევ ლო ბის ცნე ბე ბი და რომ ლე ბიც გა ნი ხი ლა ვენ „შებ რუ ნე ბულ“ პა სუხს ფა-
სე ბის ცვლი ლე ბებ ზე [1].

ჩვე ნი აზ რით სუბ სი დი რე ბის უმ თავ რე სი და დე ბი თი ეფექ ტე ბი შე იძ ლე ბა 
იყოს აგ რა რულ სფე რო ში მწარ მო ებ ლუ რო ბი სა და ნა თე სი/ ნარ გა ვი ფარ თო-
ბე ბის ზრდა.

თე ო რი უ ლი კვლე ვე ბი აჩ ვე ნებს, რომ არ სე ბობს სხვა დას ხვა გზა, რომ ლი-
თაც სუბ სი დი ე ბი გავ ლე ნას ახ დენს მწარ მო ებ ლუ რო ბა ზე. სუბ სი დი ებ მა მწარ მო-
ებ ლუ რო ბა ზე შე იძ ლე ბა მო ახ დი ნოს რო გორც და დე ბი თი, ასე ვე უარ ყო ფი თი 
გავ ლე ნა. მწარ მო ებ ლუ რო ბა ზე სუბ სი დი ე ბის უარ ყო ფი თი გავ ლე ნა შე იძ ლე ბა 
გა მომ დი ნა რე ობ დეს ალო კა ცი უ რი ეფექ ტი ა ნო ბის და ნა კარ გე ბი დან, რაც გა მოწ-
ვე უ ლია ცვლი ლე ბე ბით სა წარ მოო სტრუქ ტუ რა სა და სა წარ მოო ფაქ ტო რე ბის 
გა მო ყე ნე ბა ში. და დე ბი თი გავ ლე ნა და კავ ში რე ბუ ლია ინ ვეს ტი ცი ე ბის წა ხა ლი სე-
ბას თან, კრე დიტ ზე ხელ მი საწ ვდო მო ბის ზრდა სა და რის კის შემ ცი რე ბას თან [2].

ალო კა ცი ურ არა ე ფექ ტი ა ნო ბას შე საძ ლოა მა შინ ჰქონ დეს ად გი ლი, რო-
დე საც სუბ სი დი რე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის წარ მო ე ბა იზ რდე ბა იმ პრო დუქ ტის ხარ ჯზე, 
რომ ლის წარ მო ე ბაც ეფექ ტი ა ნი ა, მაგ რამ მის თვის სუბ სი დი ე ბი არაა გათ ვა ლის წი-
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ნე ბუ ლი. მა გა ლი თად, ალო კა ცი ურ ეფექ ტი ა ნო ბას ად გი ლი ექ ნე ბა იმ შემ თხვე ვა-
ში თუ და ვუშ ვათ, მარ წყვის მოყ ვა ნა უფ რო ეფექ ტი ა ნია მე ურ ნე ო ბის თვის, თუმ ცა, 
მე ურ ნე ო ბა გაზ რდის ყურ ძნის წარ მო ე ბას მარ წყვის ხარ ჯზე, იმის გა მო, რომ ხდე ბა 
ყურ ძნის ფა სის სუბ სი დი რე ბა.

თე ო რი უ ლი მიკ რო ე კო ნო მი კუ რი მო დე ლე ბი და პრაქ ტი კუ ლი გა მოც დი-
ლე ბა გვიჩ ვე ნებს, რომ წარ მო ე ბის მო ცუ ლო ბა ზე მიბ მუ ლი სუბ სი დი ე ბი გავ ლე ნას 
ახ დენს წარ მო ე ბის ფაქ ტო რე ბის გა მო ყე ნე ბა ზე [3].

ეფექ ტი ა ნო ბის და ნა კარ გი უფ რო ძლი ე რია წარ მო ე ბა ზე მიბ მუ ლი სუბ სი-
დი ე ბის შემ თხვე ვა ში, წარ მო ე ბის გან და მო უ კი დე ბელ სუბ სი დი ებ თან შე და რე ბით, 
რად გან პირ ველ შემ თხვე ვა ში სუბ სი დი ე ბის მო ცუ ლო ბა პირ და პი რაა და მო კი დე-
ბუ ლი წარ მო ე ბის მო ცუ ლო ბი სა და წარ მო ე ბის ფაქ ტო რე ბის შე სა ხე ბი ფირ მის გა-
დაწყ ვე ტი ლე ბებ თან, რაც იწ ვევს უფ რო დიდ ალო კა ცი ურ არა ე ფექ ტი ა ნო ბას. ეს 
კავ ში რი შე და რე ბით სუს ტია წარ მო ე ბის მო ცუ ლო ბის გან და მო უ კი დე ბე ლი სუბ სი-
დი ე ბის შემ თხვე ვა ში [4]. 

წარ მო ე ბის მო ცუ ლო ბა ზე მიბ მუ ლი სუბ სი დი ე ბის შემ თხვე ვა ში უფ რო მა ღა-
ლია სუბ სი დი ე ბის მი ღე ბის რის კი და უფ რო რთუ ლია კრე დი ტის მი ღე ბა, ვიდ რე 
წარ მო ე ბის მო ცუ ლო ბის გან და მო უ კი დე ბე ლი სუბ სი დი ე ბის პი რო ბებ ში. სხვა დას-
ხვა მი ზე ზით გან პი რო ბე ბუ ლი და ბა ლი მო სავ ლი ა ნო ბა ქმნის იმის სა შიშ რო ე ბას, 
რომ ფერ მე რის მი ერ მი ღე ბუ ლი სუბ სი დი ე ბის მო ცუ ლო ბა იქ ნე ბა მცი რე. ფი ნან სუ-
რი ინ სტი ტუ ტის გად მო სა ხე დი და ნაც გა ცი ლე ბით უკე თე სია თუ ფერ მე რულ მე ურ-
ნე ო ბა იღებს სტა ბი ლურ სუბ სი დი ას ყო ველ წლი უ რად და არ არის და მო კი დე ბუ-
ლი წარ მო ე ბის მო ცუ ლო ბა ზე. 

იმ შემ თხვე ვა ში, თუ მე ურ ნე ო ბის მო სა ვა ლი სრუ ლად გა ნად გურ დე ბა ის სა-
ერ თოდ ვერ მი ი ღებს სუბ სი დი ას. ამის გან გან სხვა ვე ბით, თუ ფიქ სი რე ბუ ლი სუბ-
სი დია იქ ნე ბა გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი და ვუშ ვათ ერთ ჰა- ზე, ნე ბის მი ე რი სტი ქი უ რი 
უბე დუ რე ბის თუ სხვა ფორ სმა ჟო რუ ლი სი ტუ ა ცი ის შემ თხვე ვა ში მე ურ ნე ო ბა მა-
ინც მი ი ღებს სუბ სი დი ის თან ხას, შე სა ბა მი სად საკ რე დი ტო ინ სტი ტუ ტის თვის უფ-
რო ხელ საყ რე ლია იმ მე ურ ნე ო ბის და ფი ნან სე ბა, რო მე ლიც სტა ბი ლუ რად იღებს 
გარ კვე უ ლი ოდე ნო ბის სუბ სი დი ას.

ლი ტე რა ტუ რა კრე დიტ ზე ხელ მი საწ ვდო მო ბის შეზღ უ დუ ლო ბა სა და რის-
კთან და კავ ში რე ბულ ქცე ვა ზე და დე ბით კავ შირს პო უ ლობს სუბ სი დი ებ სა და მწარ-
მო ებ ლუ რო ბას შო რის. თუ ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბე ბის წვდო მა კრე დიტ ზე შეზღ-
უ დუ ლი ა, მა შინ სუბ სი დი ე ბი მათ თვის უზ რუნ ველ ყოფს და ფი ნან სე ბის და მა ტე ბით 
წყა რო ებს. ეს შე იძ ლე ბა მოხ დეს რო გორც პირ და პი რი (ფირ მე ბის ფი ნან სუ რი რე-
სურ სე ბის გაზ რდით), ასე ვე არა პირ და პი რი (კრე დიტ ზე ხელ მი საწ ვდო მო ბის გა უმ-
ჯო ბე სე ბით) გზით. სხვა სიტყ ვე ბით რომ ვთქვათ იმ ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბე ბის-
თვის, რო მელ თა წვდო მაც კრე დიტ ზე შეზღ უ დუ ლი ა, სუბ სი დი ე ბი ას რუ ლებს კრე-
დი ტის შემ ცვლე ლის როლს. კრე დიტ ზე შეზღ უ დუ ლი ხელ მი საწ ვდო მო ბის მქო ნე 
მე ურ ნე ო ბე ბი, რო გორც წე სი, ახორ ცი ე ლე ბენ მცი რე ინ ვეს ტი ცი ებს და გა აჩ ნი ათ 
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შე და რე ბით და ბა ლი ალო კა ცი უ რი ეფექ ტი ა ნო ბა, რაც შე იძ ლე ბა გა უმ ჯო ბეს დეს 
სუბ სი დი ე ბის სა შუ ა ლე ბით. ია ფი კრე დი ტი მო ახ დენს ინ ვეს ტი ცი ე ბის და სა წარ მოო 
ფაქ ტო რე ბის გა მო ყე ნე ბის სტი მუ ლი რე ბას და შე სა ბა მი სად, გა ა უმ ჯო ბე სებს ფერ-
მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბის ეფექ ტი ა ნო ბას. სუბ სი დი ე ბი ასე ვე გავ ლე ნას ახ დენს ფერ-
მერ თა კე თილ დღე ო ბა სა და რის კი სად მი მათ და მო კი დე ბუ ლე ბა ზე. მა გა ლი თად, 
სუბ სი დი რე ბის პი რო ბებ ში ფერ მე რე ბი სა ვა რა უ დოდ გაზ რდი ან წარ მო ე ბის მო ცუ-
ლო ბას ან გა მო ი ყე ნე ბენ და მა ტე ბით ფაქ ტო რებს, რა საც რის კი ა ნად მი იჩ ნევ დნენ 
სუბ სი დი ე ბის არარ სე ბო ბის შემ თხვე ვა ში [2, გვ. 3].

აგ რა რუ ლი სუბ სი დი ე ბი და მე ურ ნე ო ბა თა სა პა სუ ხო ქცე ვა

ზო გა დად, სუბ სი დი ე ბი სტი მულს აძ ლევს ფერ მე რებს აწარ მო ონ იმა-
ზე მე ტი, ვიდ რე აწარ მო ებ დნენ სუბ სი დი ე ბის არარ სე ბო ბის შემ თხვე ვა ში. ამ 
დროს ით ვლე ბა, რომ სუბ სი დი ე ბი და კავ ში რე ბუ ლია წარ მო ე ბას თან ჴ რაც 
უფ რო მეტს აწარ მო ებს ფერ მე რი, მით უფ რო მეტ დახ მა რე ბას იღებს ის. 
ივა რა უ დე ბა, რომ ასეთ მა მხარ და ჭე რამ უნ და უზ რუნ ველ ყოს სოფ ლის მე ურ-
ნე ო ბა ში წარ მო ე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის რა ო დე ნო ბის ზრდა და გა ზარ დოს მი სი 
მი წო დე ბა ში გა ბა ზარ ზე (ან სა ერ თა შო რი სო ბა ზარ ზეც).

მო ლო დი ნის ეფექ ტი მნიშ ვნე ლო ვან როლს თა მა შობს გრძელ ვა დი ან პე-
რი ოდ ში. ფერ მე რის მო ლო დინ მა სოფ ლის მე უ რე ნო ბის მო მა ვა ლი მხარ და-
ჭე რის შე სა ხებ შე იძ ლე ბა გავ ლე ნა მო ახ დი ნოს მის სა წარ მოო გა დაწყ ვე ტი ლე-
ბებ ზე. ფერ მე რი, რო მე ლიც იღებს წარ მო ე ბის მო ცუ ლო ბის გან და მო უ კი დე ბელ 
სტა ბი ლურ სუბ სი დი ას და ელის, რომ იმა ვე ოდე ნო ბის სუბ სი დია შე ნარ ჩუნ დე ბა 
მომ დევ ნო 10 წლის გან მავ ლო ბა ში, იფიქ რებს და იმოქ მე დებს სხვაგ ვა რად, 
ვიდ რე ფერ მე რი, რო მე ლიც ელის გა მო ყო ფი ლი სუბ სი დი ე ბის შემ ცი რე ბას იმა-
ვე პე რი ოდ ში. რთუ ლია მო ლო დი ნე ბის გა ზომ ვა ემ პი რი უ ლად და შე სა ბა მი სად, 
ლი ტე რა ტუ რა ში არ სე ბობს ამ ეფექ ტე ბის შე ფა სე ბის ნაკ ლე ბო ბა.

ინ ვეს ტი ცი ის ეფექტს ად გი ლი აქვს იმ დე ნად, რამ დე ნა დაც სა სოფ ლო- 
სა მე ურ ნეო სუბ სი დი ე ბით გან პი რო ბე ბუ ლი მა ღა ლი შე მო სა ვა ლი ხელს უწყ ობს 
ინ ვეს ტი ცი ე ბის ზრდას სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო წარ მო ე ბის ფაქ ტო რებ ში, რაც 
თა ვის მხრივ, ზრდის წარ მო ე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის მო ცუ ლო ბას. იმოქ მე დებს თუ 
არა სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო სუბ სი დი ე ბი ინ ვეს ტი ცი ე ბის შე სა ხებ გა დაწყ ვე ტი ლე-
ბებ ზე, და მო კი დე ბუ ლია იმა ზე, თუ რამ დე ნად იწ ვევს ცვლი ლე ბებს სუბ სი დი ის 
თან ხა ინ ვეს ტი რე ბას თან და კავ ში რე ბულ გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ში [5, გვ. 4].

ფა სის მხარ და ჭე რა ზო გა დად ით ვლე ბა წარ მო ე ბის მო ცუ ლო ბას თან 
ყვე ლა ზე მე ტად და კავ ში რე ბულ სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო სუბ სი დი ად, რად გან 
ფერ მე რი იღებს სუბ სი დი ას მის მი ერ წარ მო ე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის მთლი ა ნი 
რა ო დე ნო ბი დან გა მომ დი ნა რე. სა ფა სო მხარ და ჭე რა ხში რად ხელს უწყ ობს 
ჭარ ბწარ მო ე ბას, რად გან გაზ რდი ლი წარ მო ე ბა გა ნა პი რო ბებს მი ღე ბუ ლი სუბ-
სი დი ის ზრდას.
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ზო გი ერ თი მკვლე ვა რის მო საზ რე ბით, წარ მო ე ბის მო ცუ ლო ბის გან და მო-
უ კი დე ბელ სუბ სი დი ებს აქვს გა ცი ლე ბით უფ რო მცი რე გავ ლე ნა წარ მო ე ბა ზე, 
ვიდ რე წარ მო ე ბა ზე მიბ მულ სუბ სი დი ებს და ეკო ნო მი კუ რი თვალ საზ რი სით წარ-
მო ე ბის გან გა მო ყო ფი ლი სუბ სი დი ე ბი უფ რო სა სურ ვე ლია [5, გვ. 5].

კ. ნი უ მენ მა და ჯ. სე უ ერ მა გა მო იკ ვლი ეს ჰქონ და თუ არა სუბ სი დი ე ბის 
გა მო ყო ფას წარ მო ე ბის მო ცუ ლო ბის გან გავ ლე ნა მწარ მო ებ ლუ რო ბის ზრდა ზე 
სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა ში. ანა ლი ზის თვის სა ჭი რო მო ნა ცე მე ბი აღე ბუ ლია ირ ლან-
დი უ რი, და ნი უ რი და ჰო ლან დი უ რი ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბე ბის შე სა ხებ. ნაშ რო-
მის ზო გი ერ თი შე დე გი აჩ ვე ნებს, რომ აღ ნიშ ნულ პო ლი ტი კას მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
და დე ბი თი ეფექ ტი ჰქონ და ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბის მწარ მო ებ ლუ რო ბა ზე [6].

მ. რი ზო ვი და სხვ. აა ნა ლი ზე ბენ სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის ერ თი ა ნი პო ლი ტი-
კის გავ ლე ნას ფაქ ტო რე ბის მთლი ან მწარ მო ებ ლუ რო ბა ზე. ემ პი რი უ ლი კვლე ვა, 
რო მე ლიც მო ი ცავს ევ რო კავ ში რის 15 ქვეყ ნი დან აღე ბულ მო ნა ცე მებს აჩ ვე ნებს, 
რომ სუბ სი დი ე ბი უარ ყო ფით გავ ლე ნას ახ დენ და ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბე ბის 
მწარ მო ებ ლუ რო ბა ზე მა ნამ, სა ნამ წარ მო ე ბის მო ცუ ლო ბის გან და მო უ კი დე ბე ლი 
გახ დე ბო და. მას შემდგ, რაც სუბ სი დი ე ბი გა მო ე ყო წარ მო ე ბის მო ცუ ლო ბას, ზო-
გი ერთ ქვე ყა ნა ში ფიქ სირ დე ბა მი სი და დე ბი თი გავ ლე ნა მწარ მო ებ ლუ რო ბა ზე 
[7].

მა ღა ლი ფა სი წარ მო ად გენს მხარ და ჭე რას ფერ მე რის თვის და აძ ლევს 
მას სტი მულს რომ გა ზარ დოს წარ მო ე ბა. სა ფა სო მხარ და ჭე რა ხში რად გა მო-
ი ყე ნე ბა ტა რი ფებ თან ერ თად, რო მე ლიც მი მარ თუ ლია უცხ ო უ რი კომ პა ნი ე ბის-
გან ად გი ლობ რი ვი მე ურ ნე ო ბე ბის დაც ვის კენ. ად მი ნის ტრა ცი უ ლი თვალ საზ რი-
სით ფა სის მხარ დამ ჭე რი პო ლი ტი კა გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად ად ვი ლი და ია ფი ა, 
რად გან მი სი მარ თვა შე საძ ლე ბე ლია სურ სა თის გა და მა მუ შა ვე ბე ლი ინ დუს ტრი-
ის სა შუ ა ლე ბით. მა გა ლი თად, ყურ ძნის ფა სის მხარ დამ ჭე რი პო ლი ტი კის გან-
ხორ ცი ე ლე ბა უფ რო მარ ტი ვი ა, რო დე საც სუბ სი დი ის თან ხა ერიცხ ე ბა ყურ ძნის 
ჩამ ბა რე ბელ ღვი ნის კომ პა ნი ას და ის ყურ ძნის გამ ყიდ ველს უხ დის ერ თი ან ფასს 
(ღვი ნის ქარ ხნის ფა სი + სუბ სი დი ის თან ხა).

ზო გა დად, წარ მო ე ბის მო ცუ ლო ბას თან მიბ მუ ლი პროგ რა მე ბი, რაც მჭიდ-
რო დაა და კავ ში რე ბუ ლი ფერ მე რის მი ერ წარ მო ე ბუ ლი კონ კრე ტუ ლი პრო-
დუქ ტის წარ მო ე ბას თან, გავ ლე ნას ახ დენს მი წის გა მო ყე ნე ბა სა და ნარ გა ვე ბის 
სტრუქ ტუ რა ზე. ასე თი სა ხის პროგ რა მე ბი იძ ლე ვა კონ კრე ტუ ლი პრო დუქ ცი ის 
წარ მო ე ბის სტი მულს. შე დე გად, გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი ამ პრო დუქ ცი ის წარ მო ე ბის 
შე სა ხებ ეფუძ ნე ბა რო გორც სა ბაზ რო, ასე ვე სა ხელ მწი ფოს გან მი სა ღებ მო სა-
ლოდ ნელ შე მო სა ვალს. ასე თი პროგ რა მე ბი, რო გორც წე სი, გავ ლე ნას ახ დენს 
არა მარ ტო იმ კონ კრე ტუ ლი პრო დუქ ტის წარ მო ე ბა ზე, რა ზეც არი ან მი მარ თუ-
ლი, არა მედ გა დაწყ ვე ტი ლე ბებ ზე სხვა პრო დუქ ტის წარ მო ე ბის შე სა ხებ. კონ-
კრე ტუ ლი პრო დუქ ტის გან მო სა ლოდ ნე ლი მა ღა ლი შე მო სა ვა ლი იძ ლე ვა სხვა 
პრო დუქ ტე ბის წარ მო ე ბის შემ ცი რე ბის და ამ კონ კრე ტუ ლი პრო დუქ ტის წარ მო-
ე ბის გაზ რდის სტი მულს [8]. 
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ფ. ია ვუ ზი და სხვ. ნაშ რომ ში აღ ნიშ ნა ვენ, რომ წლე ბის გან მავ ლო ბა ში 
არ სე ბულ მა ფა სის მხარ დამ ჭერ მა პო ლი ტი კამ გა ნა პი რო ბა თხი ლის პლან ტა-
ცი ე ბის ფარ თო ბე ბის ზრდა და თხი ლის ჭარ ბი მი წო დე ბა თურ ქეთ ში [9].

ამ დროს შე საძ ლოა სხვა დას ხვა სცე ნა რი გან ვი ხი ლოთ: ერთ შემ თხვე-
ვა ში, მე ურ ნე ო ბა გაზ რდის მის ხელთ არ სე ბულ მი წის ფარ თობს, რა თა და-
მა ტე ბით დარ გას /და თე სოს სუბ სი დი რე ბუ ლი კულ ტუ რა. იმ შემ თხვე ვა ში თუ 
მე ურ ნე ო ბა ვერ აერ ხებს ნაკ ვე თის გა ფარ თო ე ბას ის არ სე ბულ ნაკ ვეთ ზე 
მო ახ დენს სუბ სი დი რე ბუ ლი კულ ტუ რის ნა თე სე ბის /ნარ გა ვე ბის გა ფარ თო ე ბას 
სხვა კულ ტუ რე ბის ხარ ჯზე. ზო გი ერთ შემ თხვე ვა ში შე საძ ლოა ორი ვე ამ სცე-
ნა რის კომ ბი ნა ცი ას ჰქონ დეს ად გი ლი.

წარ მო ე ბის მო ცუ ლო ბის გან და მო უ კი დე ბე ლი პროგ რა მე ბი დან მი ღე ბუ-
ლი სარ გე ბე ლი არაა და კავ ში რე ბუ ლი წარ მო ე ბის მიმ დი ნა რე დო ნეს თან. 
წარ მო ე ბის გან და მო უ კი დე ბე ლი პროგ რა მე ბი პირ და პირ გავ ლე ნას არ ახ დენს 
სა წარ მოო გა დაწყ ვე ტი ლე ბებ ზე, რად გან წმინ და უკუ გე ბა ერ თე ულ ზე უც ვლე-
ლი რჩე ბა. თუმ ცა, ასე თი პროგ რა მე ბი შე და რე ბით ნაკ ლებ, მაგ რამ გავ ლე ნას 
მა ინც ახ დენს წარ მო ე ბა ზე. ზო გა დად, რად გან წარ მო ე ბის გან გა მო ყო ფი ლი 
სუბ სი დი ე ბი არ არის და კავ ში რე ბუ ლი კონ კრე ტულ პრო დუქ ტთან, იგი გავ ლე-
ნას ახ დენს უფ რო სა ერ თო დო ნე ზე, რო გო რი ცაა მი წის მთლი ა ნი გა მო ყე ნე ბა 
ან მთლი ა ნი მწარ მო ებ ლუ რო ბის ზრდა. წარ მო ე ბა ზე მიბ მულ სუბ სი დი ებ თან 
შე და რე ბით, მის გან გა მო ყო ფი ლი სუბ სი დი ე ბი ნაკ ლებ ეფექტს ახ დენს წარ-
მო ე ბუ ლი პრო დუქ ტე ბის კომ ბი ნა ცი ა ზე. 

სუბ სი დი ე ბის შე დე გე ბი აი სა ხე ბა ჰპო ვებს სხვა დას ხვა პე რი ო დუ ლო ბით. 
მა გა ლი თად, რო დე საც სა ხელ მწი ფო გა დაწყ ვეტს ყურ ძნის ფა სის სუბ სი დი რე-
ბას და აცხ ა დებს, რომ სუბ სი დი ე ბი სტა ბი ლუ რად გა ი ცე მა შემ დგო მი რამ დე-
ნი მე წლის გან მავ ლო ბა ში, ეს შე იძ ლე ბა კარ გი სიგ ნა ლი იყოს მე ვე ნა ხე ე ბის-
თვის და მათ მცი რე დრო ში გა ზარ დონ მათ სა კუთ რე ბა ში არ სე ბუ ლი ვე ნა ხის 
ფარ თო ბი. ამ შემ თხვე ვა ში სუბ სი დი ე ბის ეფექ ტი ვე ნა ხე ბის ფარ თო ბის ზრდა ზე 
იქ ნე ბა მყი სი ე რი. ამის გან გან სხვა ვე ბით, სუბ სი დი ე ბის გავ ლე ნა წარ მო ე ბის 
მო ცუ ლო ბა ზე არ იქ ნე ბა და უ ყოვ ნე ბე ლი, რად გა ნაც ვაზ მა რომ ნა ყო ფი მოგ-
ვცეს, 3-4 წე ლი წა დია სა ჭი რო, შე სა ბა მი სად, სუბ სი დი ე ბის ეფექ ტი წარ მო ე ბის 
მო ცუ ლო ბა ზე რამ დე ნი მე წლის შემ დეგ აი სა ხე ბა.

სუბ სი დი ე ბის გავ ლე ნის შე სა ხებ კვლე ვა თა უმე ტე სო ბა ში გა მო ყე ნე ბუ ლია 
სა მი მიდ გო მა: `მა ნამ დე და შემ დეგ~ მიდ გო მა, სა წი ნა აღ მდე გოს დაშ ვე ბა 
და `მხარ და ჭე რა/ მხარ და ჭე რის გა რე შე~ მიდ გო მა. სა წი ნა აღ მდე გოს დაშ ვე ბის 
მიდ გო მა გა ნი ხი ლავს ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბე ბის შე დე გი ა ნო ბას სუბ სი დი ე-
ბის არარ სე ბო ბის პი რო ბებ ში. თუმ ცა, ასე თი შე დე გი ა ნო ბის გა ზომ ვა საკ მა ოდ 
რთუ ლი ა, რად გან შე უძ ლე ბე ლია მას ზე დაკ ვირ ვე ბა. სუბ სი დი რე ბამ დე და 
სუბ სი დი რე ბის შემ დეგ მიდ გო მაც სირ თუ ლე ებ თა ნაა და კავ ში რე ბუ ლი, რად გან 
მე ურ ნე ო ბა თა უმე ტე სო ბას არ აქვს შე მო ნა ხუ ლი შე სა ბა მი სი მო ნა ცე მე ბი. აღ-
ნიშ ნულ მე თო დებ თან და კავ ში რე ბუ ლი სირ თუ ლე ე ბი დან გა მომ დი ნა რე, უმ ჯო-
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ბე სია `მხარ და ჭე რა/ მხარ და ჭე რის გა რე შე~ მიდ გო მის გა მო ყე ნე ბა. ამ დროს 
სა ჭი როა სუბ სი დი ე ბის ბე ნე ფი ცი არ თა და არა ბე ნე ფი ცი არ თა შე დე გი ა ნო ბის 
შე და რე ბა სხვა დას ხვა ას პექ ტით [10].

სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო წარ მო ე ბის ტექ ნი კუ რი მა ხა სი ა თებ ლე ბი შე იძ ლე ბა 
ასე ვე აღ მოჩ ნდეს შე მა ფერ ხე ბე ლი მოკ ლე ვა დი ან პე რი ოდ ში სა წარ მოო ცვლი-
ლე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის თვის. მე ურ ნე ო ბე ბი სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო მი წას, შე-
ნო ბებს და აღ ჭურ ვი ლო ბას ფლო ბენ გან საზღ ვრუ ლი რა ო დე ნო ბით, რაც არ მის-
ცემს მათ მოკ ლე დრო ში წარ მო ე ბის მო ცუ ლო ბის გაზ რდის სა შუ ა ლე ბას. ასე ვე, 
გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია დრო ი თი პე რი ო დიც, რაც მა გა ლი თად, სა ჭი როა იმი სათ-
ვის, რომ ახ ლად დარ გულ მა ვაზ მა ნა ყო ფი გა მო ი ღოს. შე სა ბა მი სად, არ სე ბობს 
გარ კვე უ ლი პე რი ო დი, წარ მო ე ბის მო ცუ ლო ბის ზრდის შე სა ხებ გა დაწყ ვე ტი ლე-
ბის მი ღე ბა სა და წარ მო ე ბის მო ცუ ლო ბის ზრდას შო რის. 

***

ყო ვე ლი ვე ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, შე იძ ლე ბა და ვას კვნათ, 
რომ სუბ სი დი რე ბის სხვა დას ხვა ფორ მა სხვა დას ხვა მი მარ თუ ლე ბი თა და ზო-
მით ზე მოქ მე დებს აგ რა რულ სექ ტორ ზე. შე სა ბა მი სად, სუბ სი დი რე ბის პო ლი-
ტი კის ავ ტო რებ მა, პირ ველ რიგ ში, სწო რად უნ და გან საზღ ვრონ მა თი პო-
ლი ტი კის მი ზა ნი და მის გან გა მომ დი ნა რე შე ი მუ შა ვონ მხარ დამ ჭე რი ზო მე ბი.

მიგ ვაჩ ნი ა, რომ სა ქარ თვე ლოს შემ თხვე ვა ში სუბ სი დი რე ბის პო ლი ტი კის 
მი ზა ნი უნ და იყოს აგ რა რულ სექ ტორ ში მწარ მო ებ ლუ რო ბი სა და ნა თე სი/ ნარ-
გა ვი ფარ თო ბე ბის ზრდა. ამ მიზ ნე ბის მიღ წე ვა შე საძ ლე ბე ლია მე ურ ნე ო ბე ბის 
რო გორც ფი ნან სუ რი, ასე ვე ტექ ნი კუ რი მხარ და ჭე რის გზით.
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       Agricultural sector has an important social and economic role in almost every country 
and because of this fact, it gets supportive measures from the governments. These support 
measures vary from building infrastructure to subsidies given to producers of agricultural 
products. The paper shows the most common forms of subsidies and possible responses 
from agricultural households. There are also shown the ways that serve as a mediums for 
subsidizing policy to have an impact on households’ production decisions and receiving of 
needed fi nancial resources.
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გადაზღვევის დივერსიფიკაცია და ფუნქციები

ნატო კაკაშვილი

ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი,
ივ, ჯავახიშვილის სახელობის 
თსუ-ის ასისტენტ-პროფესორი

გა დაზღ ვე ვის სა შუ ა ლე ბით შე საძ ლე ბე ლია მზღვე ვე ლის დაც ვა 
დი დი ზა რა ლის დროს ;სა დაზღ ვე ვო რის კე ბის სა ერ თა შო რი სო გა და-
ნა წი ლე ბა (დი ვერ სი ფი კა ცი ა); თავ და პირ ვე ლი მზღვე ვე ლის ფი ნან სუ-
რი სტა ბი ლუ რო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა და სა დაზღ ვე ვო შე საძ ლებ ლო ბე ბის 
გა ფარ თო ე ბა. გა დაზღ ვე ვა ხელს უწყ ობს ეროვ ნულ და გლო ბა ლურ 
დო ნე ზე სა დაზღ ვე ვო ბაზ რე ბი სა და ეკო ნო მი კის სტა ბი ლუ რო ბას. სა-
დაზღ ვე ვო ინ დუს ტრი ის ეფექ ტი ა ნი ფუნ ქცი ო ნი რე ბა გა დაზღ ვე ვის გა-
რე შე წარ მო უდ გე ნე ლი ა. გა დაზღ ვე ვის გან ხორ ცი ე ლე ბის ფორ მე ბი და 
მე თო დე ბი სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნი ებს აარ ჩი ონ სა-
დაზღ ვე ვო პორ ტფე ლის დაც ვის სა შუ ა ლე ბა. გა დაზღ ვე ვის მეშ ვე ო ბით 
მზღვე ველს შე უძ ლია ჩა მო ა ყა ლი ბოს და ბა ლან სე ბუ ლი სა დაზღ ვე ვო 
პორ ტფე ლი – აი, ის ძი რი თა დი სა კითხ ე ბი, რა ზე დაც წი ნამ დე ბა რე 
სტა ტი ა ში ყუ რადღ ე ბა გა მახ ვი ლე ბუ ლი ა. 

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: რის კი; დაზღ ვე ვა; გა დაზღ ვე ვა; რეტ რო ცე სი ა ; ან-
დერ რა ი ტე რი; დი ვერ სი ფი კა ცი ა; გა დაზღ ვე ვის სა ხე ო ბე ბი.

გა დაზღ ვე ვის მნიშ ვნე ლო ბა და ძი რი თა დი ფუნ ქცი ე ბი

სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნი დაზღ ვე ვის შე სა ხებ გან მარ ტავს, რომ `გა დაზღ-
ვე ვა არის ოპე რა ცი ა, რომ ლის დრო საც მზღვე ვე ლი გა დაზღ ვე ვის ხელ შეკ რუ-
ლე ბის სა ფუძ ველ ზე და თი თო ე უ ლი ასე თი ხელ შეკ რუ ლე ბის თა ვი სე ბუ რე ბის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით ახორ ცი ე ლებს სა დაზღ ვე ვო რის კის და მას თან და კავ ში რე-
ბუ ლი ზა რა ლის მთლი ან ან ნა წი ლობ რივ გა და ცე მას გა დამ ზღვე ვე ლი კომ პა ნი-
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ი სათ ვის~ [1]. გა დაზღ ვე ვის კა პი ტა ლის კონ ცენ ტრა ცი ის შე დე გად იზ რდე ბა დი დი 
გა დამ ზღვე ვე ლი კომ პა ნი ე ბის რა ო დე ნო ბა. მსხვილ გა დამ ზღვე ველ კომ პა ნი ებს 
შო რის გა მო ირ ჩე ვა: Swiss Re, Munich Re, General Colon Re, Lloyd’s სინ დი-
კა ტი. გა დაზღ ვე ვის მი ზა ნია და ბა ლან სე ბუ ლი სა დაზღ ვე ვო პორ ტფე ლის შექ მნა, 
ფი ნან სუ რი სტა ბი ლუ რო ბი სა და სა დაზღ ვე ვო ოპე რა ცი ე ბის რენ ტა ბე ლო ბის უზ-
რუნ ველ ყო ფა. გა დამ ზღვე ვი, რო მელ საც უწო დე ბენ ცე დენტს, დამ ზღვე ვი სა გან 
მი ღე ბუ ლი სა დაზღ ვე ვო პრე მი ის ნა წილს უხ დის გა დამ ზღვე ველს, ანუ ცე სი ო-
ნერს, რო გორც გა და სა ხადს ცე სი ო ნე რის თან ხმო ბი სათ ვის, რამ დე ნა დაც ის თა-
ვის თავ ზე იღებს ვალ დე ბუ ლე ბის ნა წილს[2]. სა დაზღ ვე ვო შემ თხვე ვის დად გო-
მი სას დამ ზღვე ვი ანაზღ ა უ რე ბი სათ ვის, რო გორც წე სი, მი მარ თავს მზღვე ველს, 
რო მე ლიც ახორ ცი ე ლებს ან გა რიშ სწო რე ბას სა დაზღ ვე ვო ხელ შეკ რუ ლე ბის მი-
ხედ ვით. მზღვე ვე ლი კი, თა ვის მხრივ, ითხ ოვს გა დამ ზღვე ვე ლი სა გან კუთ ვნი ლი 
თან ხე ბის გა დახ დას. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ დამ ზღვევს აქვს ურ თი ერ თო ბე ბი მხო-
ლოდ ერთ სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნი ას თან, რო მელ მაც უნ და შე ას რუ ლოს ხელ შეკ-
რუ ლე ბით აღე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი, ცე სი ო ნე რებ თან ურ თი ერ თო ბის მი უ ხე-
და ვად. რაც შე ე ხე ბა თვი თონ ცე სი ო ნე რებს, მათ არ აქვთ ფორ მა ლუ რი ვალ-
დე ბუ ლე ბე ბი დამ ზღვე ვის წი ნა შე. ამ გვა რად, გა დაზღ ვე ვის არ სია სა დაზღ ვე ვო 
ხელ შეკ რუ ლე ბის მი ხედ ვით მზღვე ვე ლის მი ერ თა ვის თავ ზე აღე ბუ ლი ვალ დე-
ბუ ლე ბე ბის გა და ნა წი ლე ბა, რო მე ლიც ხორ ცი ელ დე ბა ორ ან მეტ სა დაზღ ვე ვო 
კომ პა ნი ას შო რის მზღვე ვე ლის ფი ნან სუ რი მდგრა დო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად.
თა ვი სი არ სით, გა დაზღ ვე ვის ბა ზა რი წარ მო ად გენს სა ერ თა შო რი სო ბიზ ნესს, 
რად გან მი სი ძი რი თა დი მი ზა ნია აღე ბუ ლი რის კე ბის მე ო რა დი გა და ნა წი ლე ბა, 
რაც უზ რუნ ველ ყო ფილ შე იძ ლე ბა იქ ნეს ძი რი თა დად უცხ ო უ რი კა პი ტა ლის მო-
ზიდ ვით. გა დაზღ ვე ვის ბა ზა რი ყვე ლა ზე მე ტად ექ ვემ დე ბა რე ბა გლო ბა ლი ზა ცი-
ის შერ წყმის პრო ცე სებ ს,რო მე ლიც არის გა დამ ზღვევ ლე ბის კა პი ტა ლი ზა ცი ის 
ზრდის შე დე გე ბი, რა თა შე საძ ლო გახ დეს აუ ცი ლე ბე ლი ფი ნან სუ რი სახ სრე ბის 
მი წო დე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა ბუ ნებ რი ვი კა ტას ტრო ფე ბის გა და საზღ ვე ვად. 

გა დაზღ ვე ვის ბაზ რის ძი რი თა დი მა ხა სი ა თებ ლე ბი ა: გა დაზღ ვე ვის ბიზ ნე სის 
გე ოგ რა ფი უ ლი დი ვერ სი ფი კა ცი ა; სა ინ ფორ მა ციო ტექ ნო ლო გი ე ბის სფე რო ში 
ახა ლი მომ სა ხუ რე ბის მი წო დე ბა; ფი ნან სუ რი მდგრა დო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა გა-
დამ ზღვე ვე ლი კომ პა ნი ე ბის ეფექ ტი ა ნი მარ თვის ხარ ჯზე.

გა დაზღ ვე ვას შე უძ ლია ან დერ რა ი ტინ გუ ლი საქ მი ა ნო ბის შე დე გად მი ღე-
ბუ ლი მო გე ბა/ ზა რა ლის ცვლი ლე ბე ბის შემ ცი რე ბა. მზღვე ვე ლი დიდ რის კებს კა-
ტას ტრო ფუ ლი შე დე გე ბის დად გო მი სას ერთ სა დაზღ ვე ვო შემ თხვე ვა ზე ამ ცი რებს 
გა დაზღ ვე ვის სა შუ ა ლე ბით .გა დაზღ ვე ვას უდი დე სი მნიშ ვნე ლო ბა აქვს არა მხო-
ლოდ კონ კრე ტუ ლი სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნი ის, არა მედ სა დაზღ ვე ვო სის ტე მი სა 
და ბაზ რე ბის ფი ნან სუ რი, ეკო ნო მი კუ რი სტა ბი ლუ რო ბი სათ ვის .ცე დენ ტსა და გა-
დამ ზღვე ვე ლის ერ თობ ლი ვად აღე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის ფორ მის მი ხედ ვით, 
ცნო ბი ლია სა დაზღ ვე ვო ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი: ფა კულ ტა ტუ რი გა დაზღ ვე ვა ,ობ ლი-
გა ტო რუ ლი გა დაზღ ვე ვა, ფა კულ ტა ტურ -ობ ლი გა ტო რუ ლი( შე რე უ ლი) გა დაზღ-
ვე ვა[2.გვ.255].
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მა გა ლი თად , სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნია `ა ი სი ჯგუ ფი~ გა დაზღ ვე ვას ახ დენს 
„СКОР перестрахование“ და `Polish Re~-ში და ძი რი თა დად იყე ნებს ობ ლი გა-
ტო რულ გა დაზღ ვე ვას, ხო ლო ფა კულ ტა ტურ გა დაზღ ვე ვას მხო ლოდ აუ ცი-
ლებ ლო ბი სას (სა ა ვი ა ციო რის კე ბის თვის); სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნია `ი რა ო~ გა-
დაზღ ვე ვას ახ დენს `VIG Re;Vienna Insurance Group,Lloyd’s of London, Munich 
Re, Hannover Re, SCOR (France), Ace European Group~-ში და ძირითადად 
იყენებს ობლიგატორულ გადაზღვევას,ხოლო ფაკულტატურ გადაზღვევას 
იყენებს მხოლოდ აუცილებლობის შემთხვევაში. სადაზღვევო კომპანია `არდი~ 
კი გადაზღვევას ახდენს `BL International Munich Re Scor AXA Hannover 
ReACE LLOYD’S~-ში – ძირითადად, ობლიგატორულიგადაზღვევის სახით, 
ფაკულტატურ გადაზღვევას მხოლოდ აუცილებლობისას.სადაზღვევო კომპანია 
`სტანდარტი~ `Polish Re; RSA Insurance, Hannover Re; SCOR; ACE;ZURICH 
Converium Allianz,Partner Re; POCHOU nity Re; Munich Re; Ингосстрах, ძი-
რი თა დად იყე ნებს ობ ლი გა ტო რულ გა დაზღ ვე ვას, ფა კულ ტა ტურ გა დაზღ ვე ვას 
კი – მხო ლოდ აუ ცი ლებ ლო ბის შემ თხვე ვა ში.

სა ქარ თვე ლოს სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნი ე ბი იყე ნე ბენ გა დაზღ ვე ვის რო გორც 
პრო პორ ცი ულ, ასე ვე არაპ რო პორ ცი ულ მე თოდს, თუმ ცა, უპი რა ტე სო ბას ანი-
ჭე ბენ პრო პორ ცი ულ გა დაზღ ვე ვას, რად გან ის სა დაზღ ვე ვო თან ხის ოდე ნო ბით 
პირ და პირ და კავ ში რე ბუ ლია მზღვე ვე ლის სა დაზღ ვე ვო პა სუ ხის მგებ ლო ბას თან 
სი დი დეს თან.

გა დაზღ ვე ვის საქ მი ა ნო ბის დი ვერ სი ფი კა ცია

გა დაზღ ვე ვის ბა ზა რი სა დაზღ ვე ვო ინ დუს ტრი ის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა წი ლი ა, 
რო მე ლიც ხელს უწყ ობს ქვეყ ნის სო ცი ა ლურ დე კო ნო მი კურ გან ვი თა რე ბას. გა-
დაზღ ვე ვა და მა ტე ბი თი კა პი ტა ლით უზ რუნ ველ ყოფს სა დაზღ ვე ვო შემ თხვე ვებს 
და ხელს უწყ ობს ეკო ნო მი კურ ზრდას. კა პი ტა ლით მო მა რა გე ბა სა და ფი ნან სუ-
რი მაჩ ვე ნებ ლე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბას თან ერ თად, სა დაზღ ვე ვო რის კე ბის გლო ბა-
ლუ რი გა და ნა წი ლე ბით, გა დაზღ ვე ვა ახ დენს ლო კა ლუ რი სა დაზღ ვე ვო ბაზ რის 
დი ვერ სი ფი ცი რე ბას. 

გა დაზღ ვე ვა, რო გორც რის კმე ნეჯ მენ ტის ერ თდერ თი უმ თავ რე სი ინ სტრუ-
მენ ტი, დღი თი დღე ვი თარ დე ბა და ახალ ფორ მებს იძენს რო გორც გან ვი თა-
რე ბულ ქვეყ ნებ ში, ასე ვე გან ვი თა რე ბა დი ქვეყ ნე ბის სა დაზღ ვე ვო, ფი ნან სურ ბაზ-
რებ ზე. გა დაზღ ვე ვის რე გი ო ნუ ლი (გე ოგ რა ფი უ ლი) დი ვერ სი ფი კა ცი ის ანა ლი ზი 
სა გა დაზღ ვე ვო პრე მი ე ბის მი ხედ ვით, სა შუ ა ლე ბას გვაძ ლევს და ვას კვნათ, რომ 
რის კის შემ ცი რე ბის აღ ნიშ ნუ ლი ფორ მა რე გი ო ნუ ლი თვალ საზ რი სით მე ტად 
დი ვერ სი ფი ცი რე ბუ ლი ა. დაზღ ვე ვის სა ხე ო ბე ბის მი ხედ ვით სა დაზღ ვე ვო პრე მი ე-
ბი უთა ნაბ რო დაა გა და ნა წი ლე ბუ ლი. გლო ბა ლუ რად გა დაზღ ვე ვა ხდე ბა ქო ნე-
ბას თან და კავ ში რე ბულ რის კებ ზე, რაც ამ სფე რო ში კა ტას ტრო ფე ბის შე საძ ლო 
მოხ დე ნის მა ღა ლი ალ ბა თო ბი თაა გა მოწ ვე უ ლი (რა საც, შე სა ბა მი სად, დი დი 
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ზა რა ლი მოჰ ყვე ბა სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნი ი სათ ვის). გლო ბა ლუ რი გა დაზღ ვე ვის 
პრე მი ე ბი დაზღ ვე ვის სა ხე ო ბე ბის მი ხედ ვით ასე თი ა: ქო ნე ბის დაზღ ვე ვა 44%; 
სი ცოცხ ლის დაზღ ვე ვა 31%; ვალ დე ბუ ლე ბე ბის დაზღ ვე ვა 22%; ფი ნან სუ რი რის-
კე ბის დაზღ ვე ვა 3%[3].

რაც შე ე ხე ბა სა ქარ თვე ლოს ,ჯა მურ მა სა დაზღ ვე ვო პრე მი ამ გა დაზღ ვე ვა ზე 
2015 წლის პირ ვე ლი კვარ ტლის მი ხედ ვით, 1,040,601 ლა რი შე ად გი ნა, რაც 
ერ თობ ცო ტაა და სა ქარ თვე ლო ში გა დაზღ ვე ვის ბაზ რის გა ნუ ვი თა რებ ლო ბა ზე 
მი უ თი თებ ს.ყვე ლა ზე ხში რად ხდე ბა სახ მე ლე თო სატ რან სპორ ტო სა შუ ა ლე ბა-
თა სა დაზღ ვე ვო პო ლი სე ბით აღე ბუ ლი რის კე ბის გა დაზღ ვე ვა, რა საც მოს დევს 
სი ცოცხ ლის დაზღ ვე ვის, ქო ნე ბი სა და ვალ დე ბუ ლე ბე ბის გა დაზღ ვე ვა. გა დაზღ-
ვე ვის ბაზ რის სტრუქ ტუ რა სა ქარ თვე ლო ში 2015 წლის 1 კვარ ტლის მი ხედ ვით 
შემ დე გი ა: სახ მე ლე თო სატ რან სპორ ტო სა შუ ა ლე ბა თა დაზღ ვე ვა – 69.65%; სი-
ცოცხ ლის დაზღ ვე ვა – 25.34%; ვალ დე ბუ ლე ბა თა დაზღ ვე ვა – 3.48%;ქო ნე ბის 
დაზღ ვე ვა –1.03% და სხვა – 0.5% [4.].

2015 წლის თვის სა ქარ თვე ლო ში 15 სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნია ფუნ ქცი ო-
ნი რებ და, აქე დან ოთხ სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნია სა ერ თოდ არ იყე ნებს გა დაზღ-
ვე ვას.2014 წელს ყვე ლა ზე დაზღ ვე უ ლი სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნია იყო შპს სა-
დაზღ ვე ვო კომ პა ნია «უ ნი სო ნი», რო მელ მაც მის მი ერ მო ზი დუ ლი სა დაზღ ვე ვო 
პრე მი ე ბის 89,0% გა და აზღ ვი ა, შემ დეგ შპს სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნია «ქარ თუ» – 
53,9%, ხო ლო შპს სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნია «ა ი სიჯ გუფ მა» 39,7% გა და აზღ ვი ა[ 7].
გა დაზღ ვე უ ლი სა დაზღ ვე ვო პორ ტფე ლე ბი სტა ბი ლუ რო ბის გა რან ტი ა ა, თა ნაც 
გა დაზღ ვე ვის ხარ ჯე ბით მცირ დე ბა ქარ თუ ლი სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნი ე ბის შე საძ-
ლებ ლო ბა – გას ცენ და მა ტე ბი თი პო ლი სე ბი. ქარ თუ ლი სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნი ე-
ბის ფი ნან სუ რი სტა ბი ლუ რო ბის და ზრდა დი მაჩ ვე ნებ ლე ბის ფონ ზე შე საძ ლე-
ბე ლია ქვე ყა ნა ში მო ზი დუ ლი გა დაზღ ვე ვის პრე მი ე ბის ზრდა, რაც და მა ტე ბი თი 
სა ინ ვეს ტი ციო წყა რო იქ ნე ბა ქარ თუ ლი სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნი ე ბი სათ ვის. 

გა დაზღ ვე ვის ალ ტერ ნა ტი ულ ინ სტრუ მენ ტე ბი

მზღვე ვე ლე ბის რის კე ბის დი ვერ სი ფი კა ცი ის და მა ტე ბით გზას წარ მო ად-
გენს გა დაზღ ვე ვის ინ სტრუ მენ ტე ბი, რო გო რი ცა ა:

კა ტას ტრო ფის ობ ლი გა ცი ე ბი [Catastrophe (Cat) Bond] – ეს არის 
სტრუქ ტუ რი ზე ბუ ლი სა ვა ლო ინ სტრუ მენ ტი, რო მე ლიც ახ დენს რის კის გა და ცე-
მას მზღვე ვე ლი დან ინ ვე ტო რი სად მი გა დაზღ ვე ვის კონ ტრაქ ტის მსგავ სი პი რო ბე-
ბით. კა ტას ტრო ფის ობ ლი გა ცი ის შე საქ მნე ლად მზღვე ვე ლი ქმნის სპე ცი ა ლუ რი 
და ნიშ ნუ ლე ბის მე ქა ნიზმს (special purpose vehicle (SPV)), რომ ლის სა შუ ა ლე-
ბი თაც უშ ვებს სა ვა ლო ინ სტრუ მენ ტებს ინ ვეს ტო რი სათ ვის. აღ ნიშ ნუ ლი თა მა-
სუ ქე ბი გა მოშ ვე ბუ ლია იგი ვე პი რო ბე ბით, რაც გა დაზღ ვე ვის ხელ შეკ რუ ლე ბას 
აქვს. კა ტას ტრო ფის ობ ლი გა ცი ე ბის შე თან ხმე ბას აქვს სხვა დას ხვა ფორ მა, რო-
გო რი ცა ა: ზა რა ლის ანაზღ ა უ რე ბის სა გა რან ტიო შე თან ხმე ბა (indemnity trigger), 
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რო დე საც ხდე ბა რე ა ლუ რი ზა რა ლის ანაზღ ა უ რე ბა, რო მე ლიც რის კის გა დამ-
ზღვევ მა გა ნი ცა და; პა რა მეტ რუ ლი შე თან ხმე ბა (მაგ. კა ტას ტრო ფის ფი ზი კუ რი 
და ხა სი ა თე ბის მი ხედ ვით ანაზღ ა უ რე ბა ზე შე თან ხმე ბა) ;ინ სდუს ტრი უ ლი ზა რა ლის 
ანაზღ ა უ რე ბა ზე შე თან ხმე ბა. მათ შო რის ყვე ლა ზე ფარ თოდ გა მო ი ყე ნე ბა ზა რა-
ლის ანაზღ ა უ რე ბის სა გა რან ტიო შე თან ხმე ბა;

სა იდ ქა რი (Sidecar,და კავ ში რე ბუ ლი კომ პა ნი ა) – სა იდ ქა რი არის დრო-
ე ბი თი გა დაზღ ვე ვის მე ქა ნიზ მი, რომ ლის სა შუ ა ლე ბი თაც ხდე ბა პრე მი ე ბი სა და 
ზა რა ლე ბის გა ნა წი ლე ბა წი ნას წარ შე თან ხმე ბუ ლი პრო პორ ცი ი თა და პი რო ბე-
ბით ძი რი თა დად ბიზ ნეს თან და კავ ში რე ბულ კა ტას ტრო ფულ რის კებ ზე. სა იდ-
ქა რის ფორ მი რე ბა რამ დე ნი მე სხვა დას ხვა მხა რის მო ნა წი ლე ო ბას მო ითხ ოვს. 
მზღვე ვე ლი, რეტ რო ცე სი ის შემ თხვე ვა ში- გა დამ ზღვე ვე ლი, აარ სებს კომ პა ნი ას 
(სა იდ ქარს) შეზღ უ დუ ლი მიზ ნობ რი ო ბი თა და დრო ით. კომ პა ნია და ფი ნან სე ბუ-
ლია სა სეს ხო ინ სტრუ მენ ტე ბი თა და კა პი ტა ლით;

ინ დუს ტრი უ ლი ზა რა ლის გა რან ტია (Industry Loss Warranty (ILW)) – ეს
არის შე თახ მე ბა, რო მე ლიც გა დამ ზღვევს უფა რავს ზა რალს, თუ კი მთე ლი ინ-
დუს ტრი ის ზა რა ლი აკ მა ყო ფი ლებს წი ნას წარ გან საზღ ვრულ პი რო ბებს. რო-
გორც წე სი ,ა სე თი შე თან ხმე ბის გა ფორ მე ბის თვის გა დამ ზღვე ვის მი ერ ზა რალ ში 
სა კუ თა რი წი ლის ანაზღ ა უ რე ბაც მო ითხ ო ვე ბა;

უზ რუნ ველ ყო ფი ლი გა დაზღ ვე ვა (Collateralized Reinsurance) – ეს არის
სრუ ლად უზ რუნ ველ ყო ფი ლი დაზღ ვე ვას თან და კავ ში რე ბუ ლი ფა სი ა ნი ქა ღალ-
დი, რო მე ლიც შე იძ ლე ბა გა და კეთ დეს, რა თა შე ავ სოს ტრა დი ცი უ ლი გა დაზღ-
ვე ვის კონ ტრაქ ტის პი რო ბე ბი. უზ რუნ ველ ყო ფის ღი რე ბუ ლე ბა, რო მე ლიც შე-
მო თა ვა ზე ბუ ლია ინ ვეს ტო რის მი ერ, ტო ლია გა დაზღ ვე ვის ხელ შეკ რუ ლე ბით 
გან საზღ ვრუ ლი და ფარ ვის ლი მი ტე ბის (პრე მი ე ბის გა მოკ ლე ბით). გა დაზღ ვე ვის 
პრე მი ე ბი ინ ვეს ტო რის უკუ გე ბაა სა გა დაზღ ვე ვო რის კე ბის აღე ბის თვის (რაც გა-
მო ი ხა ტე ბა უზ რუნ ველ ყო ფის ჩა დე ბით).

ტრა დი ცი უ ლი გა დაზღ ვე ვის მსგავ სად, ალ ტერ ნა ტი უ ლი გა დაზღ ვე ვის ინ-
სტრუ მენ ტებს აქვს სხვა დას ხვა სარ გე ბე ლი ცე დენ ტი სათ ვის (რეტ რო ცე დენ ტის-
თვის), რო გო რი ცა ა, მა გა ლი თად, სა კუ თა რი პორ ტფე ლის დი ვერ სი ფი კა ცი ის გან 
მი ღე ბუ ლი სარ გე ბე ლი. კა ტას ტრო ფის ობ ლი გა ცი ე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა ,ა სე ვე, 
საკ რე დი ტო რის კის შემ ცი რე ბის სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა და აძ ლი ე რებს სა გა დაზღ-
ვე ვო ხარ ჯე ბის წი ნას წარ გან საზღ ვრის შე საძ ლებ ლო ბას, რამ დე ნა დაც ობ ლი გა-
ცი ე ბის პი რო ბე ბი, უმე ტეს წი ლად, რამ დე ნი მე წე ლი წადს უც ვლე ლად გრძელ დე-
ბა. რაც შე ე ხე ბა სა იდ ქარს, ის შე იძ ლე ბა გა მო ვი ყე ნოთ, რო გორც და მა ტე ბი თი 
წყა რო გა დამ ზღვე ვის თვის, რო დე საც სა გა დაზღ ვე ვო ბა ზარს აქვს შეზღ უ დუ ლი 
კა პი ტა ლი (მა გა ლი თად, ბუ ნებ რი ვი კა ტას ტრო ფე ბი სას) და შე სა ბა მი სად მზღვე-
ველს სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს უფ რო მე ტი სა დაზღ ვე ვო ხელ შეკ რუ ლე ბა და დოს. 
ინ დუს ტრი უ ლი ზა რა ლის გა რან ტი ის შე თან ხმე ბა და ბალ ტრან ზაქ ცი ულ და ნა-
ხარ ჯებ თა ნაა და კავ ში რე ბუ ლი, რად გან ზა რა ლის ანაზღ ა უ რე ბა ხდე ბა მთელს 
ინ დუს ტრი ა ში ზა რა ლის აღ მო ცე ნე ბი სას და არა კონ კრე ტუ ლი მზღვე ვე ლის 
პორ ტფე ლის ზა რა ლი ა ნო ბის შემ თხვე ვა ში. შე სა ბა მი სად. ალ ტერ ნა ტი უ ლი გა-
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დაზღ ვე ვის ინ სტრუ მენ ტი შე იძ ლე ბა გა მო ვი ყე ნოთ, რო გორც სა უ კე თე სო გა მო-
სა ვა ლი კა ტას ტრო ფე ბის გა დაზღ ვე ვი სას. 

* * *
და სას რულ, ხაზ გას მით უნ და აღი ნიშ ნოს ის გა რე მო ე ბა, რომ სა ქარ თვე-

ლოს ბა ზარ ზე არ სე ბულ სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნი ებ ში მო ზი დულ ბრუ ტო პრე მი ა-
ში გა დამ ზღვევ ლის წი ლი საკ მა ოდ დი დი ა, რაც, ერ თი მხრივ, გა დაზღ ვე უ ლი 
სა დაზღ ვე ვო პორ ტფე ლე ბი სტა ბი ლუ რო ბის გა რან ტი ა ა, მაგ რამ , მე ო რე მხრივ, 
გა დაზღ ვე ვის ხარ ჯე ბით მცირ დე ბა ქარ თუ ლი სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნი ე ბის შე საძ-
ლებ ლო ბა გას ცენ და მა ტე ბი თი პო ლი სე ბი ან გა ნა ხორ ცი ე ლონ სა ინ ვეს ტი ციო 
საქ მი ა ნო ბა. მით უმე ტეს, რომ მათ მი ერ გა დაზღ ვე ვის საქ მი ა ნო ბი დან მი ღე ბუ ლი 
პრე მი ე ბი საგ რძნობ ლად ჩა მო უ ვარ დე ბა გა დახ დილ პრე მი ებს და ვერ ხდე ბა ამ 
თან ხე ბის კომ პენ სი რე ბა. ქარ თუ ლი სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნი ე ბის ფი ნან სუ რი სტა ბი-
ლუ რო ბის და მდგრა დი მაჩ ვე ნებ ლე ბის ფონ ზე, შე საძ ლე ბე ლია ქვე ყა ნა ში მო ზი-
დუ ლი გა დაზღ ვე ვის პრე მი ე ბის ზრდა, რაც და მა ტე ბით სა ინ ვეს ტი ციო თუ ახა ლი 
პო ლი სე ბის გა ცე მის წყა როს შე უქ მნის ქარ თულ სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნი ებს. 
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Diversification and Functions of Reinsurance

Kakashvili Nato
Doctor of Economics, Assistant Professor

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

       Reinsurance, as one of the main tools of risk management, is developing day after day and 
takes new forms, both in developed and developing countries insurance, fi nancial markets. 
The analysis of the regional diversifi cation of reinsurance enables us to conclude that the 
noted form of risk reduction from the regional point of view is very diversifi ed, however, 
it should be noted that according to the insurance types, insurance premiums are unequally 
distributed. Global reinsurance occurs on the risks related to property, which, in this fi eld, is 
caused by the high probability of possible disasters (which, accordingly, is followed by huge 
losses for insurance company).

Keywords: Risk, insurance, reinsurance, retrocession, underwriter, diversifi cation, 
reinsurance types.
JEL Codes: G20, G22, G32



183

Results of the Targeted Scientific Research Works 
Performed at the Faculty of Economics and Business, Tbilisi State University

Nino Paresashvili
Faculty of Economics and Business, TSU

Deputy Dean, Doctor of Economics

On the basis of the order (N: 22/04; 30.12.2014) issued by the Rector and the head 
of administration about the support for carrying out targeted scientifi c-research works at 
the faculties of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, in 2015 there were completed 
six targeted scientifi c-research projects at the Faculty of Economic ad Business. Along with 
academic staff advanced students were also involved in the research process that led to their 
integration and therefore expanded their research skills, increased responsibility and interest 
in scientifi c researches. Here we have provided a brief overview of the realization of each 
project, experience sharing and so forth.

Farming Diversifi cation Opportunities – European Union Models and Chal-
lenges in Georgia (Department of Microeconomics, Scientifi c Supervisor of the Project 
Professor Eter Kharaishvili). The academic staff and students were involved in the project, in 
particular, associate professors: Marina Chavleishvili, Marina Natsvaladze, Ia Natsvlishvili, 
Ineza Gagnidze, Assistant Professor Tamar Lazariashvili; students: Anna Lomouri, Salome 
Eqizashvili, Rusudan Gurashvili.

The main goal of the research was determined the identifi cation of opportunities for 
the development of farming in Georgia and establishment of prospects considering the models 
existing in the EU countries. Therefore there were set the following objectives: conduction 
of bibliographic research on the diversifi cation of farming; selection of the research object; 
preparation of the instruction manual for  the research questionnaire and interviewing; 
conduction of interviews; preparation of transcripts; study of existing models and experiences 
related to the promotion of farming in the EU countries; assessment of the models of wine 
market diversifi cation; formulation of models and recommendations on the micro and macro 
levels in Georgia for providing farming diversifi cation opportunities and others.

Georgia is a connecting country between Europe and Asia, and in this regard it is 
recommended to form such a diversifi ed economy which will provide: the preservation of 
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the country’s identity, the achievement of self-suffi ciency in the basic national products, 
effective fulfi llment of the transport and energy corridor function, increase of population’s 
welfare. Thus, it became clear that the research of diversifi cation problems in Georgia would 
play an important role in the transformation process of the country’s economy connecting 
Europe and Asia.  

It should be noted that farming plays an important role in the economic structure of 
the EU countries. For Georgia’s rapprochement with the European Union it is necessary to 
develop such models of diversifi cation which on the one hand will be in compliance with 
the European requirements and on the other hand they will refl ect the best international 
experience which exists in various developed countries. 

Viticulture and winemaking is a traditional fi eld for Georgia and it is of strategic 
importance to the country. A signifi cant part of population living in rural areas is employed in 
this fi eld. Therefore, the diversifi cation of viticulture and winemaking will fulfi ll an important 
role in terms of economic growth and at the same time will provide the improvement of 
the most vulnerable population’s living standards. For developing the effective models of 
diversifi cation it is important to include all interested and competent parties in this process, 
in particular, the relevant ministries, experts, scholars and representatives of viticulture and 
winemaking. The presented project included the conduction of such surveys which contained 
studies and analysis of the above noted parties’ positions and visions. Additionally was studied 
the best European experience which is adequate for the Georgian reality and there were made 
recommendations for these models adaptation. 

For the achievement of the study objectives there were used the complex methods of 
information extraction and analysis: (1) A desk study; (2) qualitative research. Secondary data 
were obtained through the “desk study” method. This method is used in processing such issues 
which include the study of European experience and models of the development of farming as 
well as the collection and extrapolation of the offi cial statistical data existing in Georgia, the 
obtaining and analysis of the documents related to agricultural policy.

For objective evaluation of the actual state of the farming there was used the method of 
qualitative research, namely an in-depth interview method.  

The study was carried out in three stages: the fi rst stage was used for data collection, 
sorting and processing, in particular, were collected statistical data on farming, policy 
documents, scientifi c papers, analytical reports, etc. During the second stage of the study 
there were collected primary data and conducted an in-depth interview with selected farmers, 
assessed the actual situation of the development and diversifi cation of farming, revealed the 
main objectives and hindering barriers for development, the obtained data were generalized 
and formed the basis for recommendations on the possibilities of farming diversifi cation. The 
fi nal phase of the study was devoted to the preparation of analytical reports and publishing of 
articles. 

For the conduction of qualitative research there was identifi ed the fi eld focus: viticulture 
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and winemaking industry and the Kakheti region was selected as a geographical area.
Three strata groups were selected with a stratifi ed random:
a. Farmers who are engaged only in viticulture;
b. Entrepreneurs who are engaged in viticulture and winemaking;
c. Only winemakers.
In the process of the research was created a database that included 1952 farmers, 214 

vine-growers and winemakers, in total 2166 economic units.
The following characteristics were the basis for the selection of the main and additional 

lists of survey: fi eld of activity, type of product, volume of production, the land area. 
Considering the above noted, 25 units were selected from the database; among them were: 10 - 
winegrowers, 8 - winemakers, 7 entrepreneurs engaged in vine-growing and winemaking. The 
goal of the interview conducted with them was the assessment of actual situation of farming, 
identifi cation of the possibilities for the main challenges and diversifi cation. 

Based on the survey there were revealed the following trends:
● farming diversifi cation process in the Kakheti region, despite the centuries-old

traditions in the fi eld, is at an early stage;
● Mainly small-scale farms are involved in viticulture and they depend on the prices

set by large and medium-sized factories. Because of low prices and small incomes, farmers 
cannot diversify their production.    Large and partly medium-sized wineries have their own 
vineyards and buy grapes from farmers only in this case if there is a shortage of this raw 
product (in interviewing the representatives of these enterprises said that they had not sold 
40% of wine of the previous year, as a result, this year the demand on grapes was low);

● Dependence on large factories is not enviable perspective on diversifi cation;
● Small farms, which used the expansion strategy, have much better economic results

than the farms, which are not involved in the diversifi cation process. Farms, using expansion 
strategy are in the lead with a net income of the family unit;

● Current subsidy programs are not an effective means of diversifi cation. Also,
insurance can not fulfi ll the role of contributor to diversifi cation;

● Cooperation can play an important role in diversifi cation, but it almost does not
happen;

● A part of small farmers came to the conclusion that the expansion of land plots is
the necessary prerequisite for the increase of their activities. Yet, in fact, they cannot form the 
union, mainly because of the lack of knowledge and skeptical attitude towards cooperation;

● The Russian market is easily available to small-scale wine factories, as well as some
of the other diversifi ed products. Consequently, this market’s diversifi cation is considered 
as a priority; vine-growers and winemakers agree that the most important challenge is the 
expansion/diversifi cation of international wine markets. However, small and medium-sized 
producers almost are not involved in this process;

● Important opportunities for products diversifi cation are unused (vodka production,
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table grapes, grape juice, grape seed oil, wine tourism, etc.);
● Statistical data and analytical information about small-size farming are very limited

that makes it diffi cult to study such type of farms as well as abilities to make a variety of 
decisions;

● There is no perfect legal base for the strategic development and expansion of
production. 

The research team prepared two types of recommendations: 1. for governmental 
bodies; 2. directly for the farmers; among them important ones are:

● Diversifi cation strategy should be the start of small wineries operation;
● It is necessary to support the diversifi cation of products by government through

well-founded programs and relevant researches;
● It is necessary to organize the direct sales of grapes, wine and diversifi ed products

by small farmers according to populated locations;
● It should be developed the scheme of possibilities for diversifi ed products: vodka

production; increase of the varieties of table grapes; grape juice; grape seed oil; wine tourism;
● For the development of diversifi cation process in small and medium-sized farming

it is necessary to adopt the law on “farming;”
● It is necessary to diversify the traditional wine markets: Russia, Ukraine, Kazakhstan, 

Belarus; also, it is important to diversify promising markets in the following countries: the 
US, China, UK, Germany, Poland, Ukraine;

● In regard to state programs it is necessary: a. coordination between programs;
b. during the development of programs it is necessary to study farmers needs and make
a relevant orientation; c. conduction of more information campaigns about programs and 
provision of farmers with information; d. assessment of the effectiveness of state programs 
on the basis of researches;

● It is necessary to improve the access to cheap agro-farming loans. The existence of
preferential period is of critical importance; for cooperation idea it is necessary to use the 
correct argument, propaganda and to put an effective supporting system into motion for the 
creation of cooperatives and others. 

A part of scientifi c research results has already been presented and published, 
namely: at the international scientifi c conference (World Academy of Science, Engineering 
and Technology - ICEMBIT 2015: International Conference on Economics, Management 
of Business, Innovation and Technology - Economics and Business Sciences Conferences 
in Italy, 5- 6 May, 2015), which was held in Italy, in Rome. The presentation theme was: 
“Farm Diversifi cation and the Corresponding Policy for its Implementation in Georgia “(E. 
Kharaishvili). The same article on their request was published in international electronic 
journal: World Academy of Science, Engineering and Technology, International Science index 
101, International Journal of Social, Education, Economics and Management Engineering 9 
(5), 2015.

Within the frameworks of the research was also prepared a report – ,,Small Farm 
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Diversifi cation Opportunities in Viticulture-Winemaking Sector of Georgia “(E. Kharaishvili) 
– for international scientifi c conference: “the 18th International Conference on Economics,
Business and Marketing Management which was held in Paris, France on May, 16-17, 2016. 
On the request of the editorial board the same article was published in the international 
journal: International journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and 
Industrial Engineering Vol: 10, No: 5, 2016.

The scientifi c-research group proposed the preparation of article “Wine Brand and 
Wine Tourism Development Prospective in Georgia,” which will be published in the relevant 
international journal.

The article has been  accepted by the international conference to be held in Barcelona 
(Spain), on May 23-26, 2016, with the theme – ,,the European diversifi cation models of 
farming and challenges in Georgia,” authored by Associate Professor Ia Natsvlishvili; 
Also, Associate Professor Marina Chavleishvili prepared the article “cooperatives and 
diversifi cation of farming,” which will be presented at an international scientifi c conference.

The research results will have both scientifi c and practical use. State policy and 
implementing agencies will receive scientifi cally reasoned recommendations about farming 
diversifi cation opportunities. Field experts and scientists will be provided with additional 
information and theories on the formation and diversifi cation of the development of farming.

The study results of diversifi cation opportunities for farming will help the 
representatives of local, regional and central authorities in planning of joint projects on the 
development of farming. Students will use the study materials in training courses as well as 
in scientifi c conferences and graduate research theses.

* * *
Business Technological Environment in Georgia and Its Impact on the Global 

Competitiveness of Export - (Department of International Business, Scientifi c Supervisor 
of the Project Professor Iakob Meskhia. Participants in the project: Associate Professors: 
Larisa Korganashvili, Shota Shaburishvili, David Sikharulidze, Assistant Professor: Leila 
Kadagishvili; Doctor of Economics Vakhtang Charaia; doctoral student Otar Anguridze; 
undergraduate student Eka Maghlaperidze).

The relevance of the topic of the project is related to the current transformational 
processes taking place in the world and national economies, the serious changes in technological 
and innovation environment of international business, the need for transformation to the 
innovative model of economic development in Georgia.

Georgia’s sectoral structure of economy substantially changed in the process of 
transition from centralized economy to market economy; the real sector related to technical 
devices and technologies got disrupted; proper attention is not paid to the formation of 
technological environment stimulating business and the development of economic policy 
based on technological achievements. This led to low export competitiveness, diffi culty in 
gaining a foothold in new international markets and, therefore, the country’s low level of 
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socio-economic development.
The authors of the project set a goal for comprehensive analysis and assessment 

of the technological environment of the Georgian business, identifi cation of the potential 
possibilities of the growth of the country’s export competitiveness through the use of 
innovative technologies and foreign direct investment and formulation of concrete proposals 
and recommendation for the improvement of situation in this direction. For the achievement 
of the goal was determined a wide range of tasks, among which the following should be noted: 
study of the essence of business technological environment, structure and major components; 
analysis and evaluation of the main indicators of business technological environment; 
examination of the infl uence of technological innovations on the competitiveness of 
business; determination of the role of foreign direct investment in the formation of business 
technological environment; examination of the impact of increased competitiveness on 
the growth of foreign trade; analysis of natural resources and geopolitical environment as 
contributing factors for the formation of business technological environment; determination 
of the place of “green economy” in business technological environment; formulation of 
concrete proposals and recommendations for the development of business technological 
environment and the increase of global competitiveness of export. 

Along with the traditional statistical analysis, induction and deduction, analysis and 
synthesis, analogy methods in the study there was used the method of SWOT-analysis. In 
the assessment of the main indicators of technological environment were used indexes and 
ratings which are formulated by various international organizations, forums and institutions 
(The Global Competitiveness Index, the Knowledge Economy Index, The Global Innovation 
Index, and so on), as well as various international and national organizations’ statistical and 
other materials.

The study found that the technological environment of business, as compared with 
other components of business environment (economic, legal, social and other) is less 
studied sphere both at the global level and in the context of individual countries. This 
sphere is particularly less studied in post-Soviet countries, including Georgia. In the work 
the main variables are grouped into components, which enable to analyze and assess the 
strong and weak sides of the country’s technological environment, to fi nd ways for their 
improvement and others. Georgia gradually improves the situation with regard to the indexes 
of global competitiveness and global innovation. Some positive trends are observed in the 
improvement of business technological environment. In particular, the German international 
aid organization (GIZ) has established the Georgia’s Technology Transfer Center, was set up 
the Ministry of Innovation and Technology Agency; on the initiative of the European Union 
was established a government panel “Research and Innovation;” in recent years Georgia 
participated in 63 European projects, was established industrial innovation labs – so-called 
FabLabs and others.

Georgia has great opportunities for rapid growth and economic prosperity (geopolitical 
location, natural resources, innovation potential and so forth.) and through the astute use of 
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them it can move onto the innovative model of development and increase the country’s global 
(including exports) competitiveness signifi cantly. The recommendations and proposals 
formulated through the study will help the improvement of the business technological 
environment, the increase of the latest technologies transfer and their adoption in practice, the 
strengthening of links between scientifi c communities and business, the increase of the level 
of business creativity, the diversifi cation of export product, the penetration and establishment 
of Georgian companies in new markets and so on.

The results of the study are partially published in 3 article, 2 articles are submitted for 
publication. It is proposed to publish the study results in the form of monograph and course 
of lectures (to be translated and published in English as well), which will be used by graduate 
students of the Faculty of Economics and Business, TSU in the form of additional materials.

* * *
Reserves for the Improvement of Financial Situation in the Ltd “Tbilisi Transport 

Company.” (Department of Accounting and Auditing, Scientifi c Supervisor of the Project 
Professor Elene Kharabadze, the project was implemented by the fi ve Associate Professors 
of the Department: Levan Sabauri, Nadezhda Kvatashidze, Nana Sreseli and Merab Jikia. 
Doctoral students from the Department were also actively involved in the project: Rusudan 
Sreseli, Nino Chavleishvili, Nana Khinchalashvili and Ioseb Mamukelashvili)

Any enterprise or organization’s aim is to improve its fi nancial stability, effectiveness 
and economic indicators in general, which is ultimately refl ected in the increase of incomes 
and profi t.

Financial stability is an important condition for enterprises’ effective operation and 
increase of competitiveness in the conditions of market economy. In the conditions of fi nancial 
stability the enterprise can create and introduce modern technologies, improve products 
quality, improve the pricing policy, to ensure cost reduction, increase labor remuneration. 
The analysis of enterprises’ fi nancial stability gives a clear picture of its solvency. The use of 
modern approaches to the management of enterprise’s costs represents preconditions of its 
effective increase. No less importance is given to the right realization of planning, coordination, 
organization and motivation. The perfect and continuous operation of the enterprise requires 
creation and functioning of the planning, accounting, control and analysis systems focused 
on the problems. Considering the current and anticipated requirements of economic subjects 
it is recommended to introduce new non-traditional systems for costs management which 
is based on the use of modern information technology. The solution to this issue requires 
strong methodological provision, development and practical realization of cost optimization 
methods and models. The importance of above-noted problems conditioned the realization of 
the scientifi c research project in the case of the Ltd “Tbilisi Transport Company.”

In the fi ndings of the research there are presented the systems of progressive methods 
and models for the city’s transportation approved by the international practice. Development 
of the effective system for the management of production costs, introduction of modern 
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methods for the analysis of fi nancial stability represent important issues at any stage of the 
development of enterprise which once again confi rms the importance of the work done and 
topicality. It should be noted that Tbilisi’s road transport enterprise, on the basis of which the 
survey was conducted, 100% of the shares are owned by the city municipality. It is based on 
the mixed funding system, in which the determining is funding received from the city budget 
as subsidy. It should be noted that after familiarizing with the data of the company’s fi nancial 
statements there were revealed negative indicators of its fi nancial results which negatively 
affects the city budget. In the study the predominant attention was devoted in this regard in 
order to minimize the risks and impact of those factors, which adversely affect the company’s 
fi nancial situation.

The scientifi c research work aimed to analyze the company’s fi nancial statements, 
with which it became possible to assess the results of the enterprise’s economic activity, its 
dynamics and fi nancial situation. Through the analysis of fi nancial statement it was revealed 
the problems existing in the management of the enterprise’s fi nancial and economic activities, 
was selected the direction of capital investment. 

Analysis, in general, is a powerful tool for forecasting of separate indicators, and 
in particular, the analysis of the company’s statement (balance sheet) on fi nancial position, 
gives an opportunity to evaluate enterprise liquidity, solvency, net working capital and current 
liabilities ratio. To determine whether current assets exceed current liabilities, it means not 
only the existence of resources for covering liabilities, but also it implies that the company 
has a real prospect for increasing its activities, because the working capital is a positive 
indicator that impels  creditors and investors to make investments.

An important reserve for the improvement of transport industry is the introduction 
of complex models and methods for managing expenses which will be focused on the 
enterprise’s tasks analysis, modeling, optimization and management decision-making, which 
in total represents the evaluation of company’s fi nancial situation. Taking this into account 
the main objectives of the research were as follows:

● characterization of transport company’s fi nancial condition through the systemic
approach and creation of the system focused on costs management problems taking into 
account methodological principles and the specifi cs of the enterprise;

● development of the mechanism for management of transport enterprise’s costs using
common databases and economic models; 

● development of fi nancial models for information collecting and processing in the
transport company; 

● identifi cation of the leanings carrying potential risks;
● formation of fi nancial plans for the development of enterprise;
● formulation of recommendations for enhancing effectiveness of the use of fi nancial

and material resources;
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● assessment of enterprise liquidity and solvency;
● management of capital structure.
Proceeding from the above noted, the group involved in the project implemented the 

following tasks based on the data of the Ltd “Tbilisi Transport Company:” 
1. Determined short-term and long-term prospects of the company’s fi nancial

sustainability, conducted a factor analysis of their characteristics;
2. evaluated the business activities of the enterprise, the level of the use of fi nancial

resources, determined the impact of extensive and intensive factors on the fi nal indicators;
3. established the level of the company’s investment activity and assessed the prospects 

for its development;
4. determined the risk of bankruptcy and identifi ed the trends of change;
5. conducted the analysis of businesses operating segments;
6. formulated the main measures for company’s fi nancial improvement and

sustainability, made relevant recommendations.
The subject of scientifi c-research project was the analysis of the transport company’s 

fi nancial conditions and sustainability using modern economic models, which are clearly 
refl ected in the results of the project; 

Through the implementation of the scientifi c-research part of the project it will be 
possible to create a link between the functions of economic analysis and regulation which 
would allow the government body to make economic decisions using the suggested models; 

● economic diagnosis/evaluation of the transport company’s tasks, the use of which
will be possible in management decision-making; 

● development of the economic diagnosis methods oriented to the adaptation of the
results of economic analysis and reasonable assurance for managerial decision-making; 

● formulation of recommendations based of achieved results which will be directed to
the improvement of transport company’s fi nancial and economic condition.

Through the study there was developed a scientifi cally sound method, which in the 
form of recommendation was submitted to the city transport company. The noted methodology 
provides management integration processes, economic analysis and the formation of perfect 
management decisions;

The practical value of the study is that the obtained results will be directed not only to 
the improvement of the transport company’s management process, but also they will become 
interesting and attractive to other companies of similar types.

The conducted study represents the fi rst attempt in Georgia which is focused on the 
assessment of fi nancial condition and sustainability of the company having joint fi nancing, 
on the development of its research, analysis and comprehensive package for its improvement 
that make the practical importance of the project even more remarkable.

Associate Professor of the Department of Accounting and Auditing Levan Sabauri 
prepared two articles based on the research results:
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1. “Tariff policy of the logistics system of urban passenger transport,” which will be
published in international peer-reviewed and indexed journal “Journal of Modern Accounting 
and Auditing”;

2. “The analysis of the reasons for worsened fi nancial condition of the transport
company in the conditions of fi nancial crisis,” which will published in the proceedings of the 
18th international conference to be held in Berlin on 19-20 May and organized by the “World 
of Academy of Science, Engineering and Technology”.

* * *

Statistical Research on Demand and Supply of graduates and undergraduates 
of the Faculty of Economics and Business, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University 
(Department of Economic and Social Statistics. Scientifi c Supervisor of the Project 
Professor Simon Gelashvili; research project involved 11 persons, including 8 staff and 3 
students: 2 doctoral program student 1 -  master program. Academic staff participated in 
the project: Professor Ketevan Marshava, Associate Professors: Marine Kobakhidze, Nino 
Abesadze, Merab Khmaladze, Marina Muchiashvili; Assistant Professors: Zamira Shonia 
and Maya Giorgobiani, doctoral students: Ms. Natia Parjiani and Gigineishvili, master 
program student Anna Abesadze).

The main goal of the research was the determination of competitiveness of grauate 
and undergraduate students of the Faculty of Economics and Business in the labour market of 

The following objectives were set for achieving the main goal:
● Gathering of information on the employed graduates of the Faculty of Economics

and Business;
● Study of recommendations, demands and assessments of potential employers from

public and private sectors with the aim of improving the training of specialists by the Faculty 
of Economics and Business;

● Assessment of various aspects of higher education received by the graduates on the
basis of experience gained through their employment;

● Identifi cation of those factors which determine the need for further adjustments in
educational programs.

The survey was conducted according to the questionnaire designed and approved in 
advance; their electronic versions were uploaded in the Google Drive system. In the process 
of the research there were widely used the following methods: sample statistical observation, 
data gathering and grouping, and the relative and mediums method, variational analysis, and 
also correlation-regression analysis. The processing of quantitative data obtained through the 
research and calculation of relevant indicators were carried out using a computer program 
SPSS.

By the content, the research work consists of 2 parts: I. Statistical research on 
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the employment and demand of graduates of the Faculty of Economics and Business; II. 
Statistical research on the supply of graduates of the Faculty of Economics and Business.

Through the processing and analysis of the information received from potential 
employer – respondent legal entities it was found that in 2010-2015 years they accepted 
for employment the following highest number of university graduates: the fi rst place Iv. 
Javakhishvili Tbilisi State University (38.5%); the second and third place, respectively, Ilia 
State University (17.4%) and the Free University (10.1%), while the fourth and fi fth places - 
Technical University (9.2%) and Caucasus University (6.2%).

According to the estimates of the potential employer institutions, the graduates of the 
Faculty of Economics and Business, compared to all the rest, have a great advantage in the 
level of education, then - in professional skills, as well as in general culture, knowledge and 
skills in computer. In addition, it should be emphasized one fact that the advantage of the 
graduates of the Faculty of Economics and Business in the knowledge of foreign languages 
was not named by respondents that is a sobering fact and it needs an adequate response.

One of the objectives of our research was to study the opinion of respondent 
institutions about the priorities which they give specialists in their training and they were 
given the adequate question. We grouped the received responses into similar subjects and 
ranked series, in descending order. The fi rst seven of these responses are the following:

1. Finances, Taxes and Banking;
2. The accounting subjects;
3. Mathematical subjects;
4. Statistical subjects;
5. The computer programs: Excel, SPSS, Power Point;
6. English language;
7. Microeconomics, macroeconomics and econometrics.
One of the important tasks of our research was to determine how trained personnel 

meet the demands presented to them. In order to study the noted issue the respondents were 
asked adequate questions, and after grouping and ranking the received answers the most 
frequent answers were distributed as follows:

1. The shortage of highly qualifi ed personnel in the regions;
2. Acceptance and maintenance of qualifi ed staff in low labour remuneration

conditions;
3. The lack of specifi c experience, insuffi cient level of the knowledge in computer

skills and foreign languages;
4. Frequently lack in-depth theoretical knowledge and practical skills of newly

graduates. They also fi nd it diffi cult to work with documents, correspondence, and teamwork.
Within the framework of the research 257 employed graduates made their own 

suggestions. Most of their comments imply the need for changes at the faculty, namely: 
strengthening of the practical part of teaching  modern approaches approved in the world, as 
well as the necessity of the study of subjects, which will be focused on a narrow professional 
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education (on the undergraduate level only such subjects should be taught in the last 2 years); 
The quality of computer programs should be increased, especially in Excel and SPSS’s 
teaching quality and the teaching of foreign languages should be also intensifi ed; it should 
be created a pleasant teaching and learning environment, which almost doesn’t exist at the 
faculty, fi rst of all, in terms of logistics.

The conclusions and recommendations made on the basis of the research will be 
useful in improving the quality of teaching, for the perfection, expansion and development of 
educational programs. All this are the basis for training highly qualifi ed personnel.

* * *
Post-communist transformation in Georgia and the main directions of the 

formation of institutional basis of economy - (Department of Macroeconomics, Scientifi c 
Supervisor of the project Associate Professor Nazira Kakulia. Participated in the project: 
Associate Professor Malkhaz Chikobava, doctoral students - George Tetrauli, Alexander 
Ergeshidze, master program students - Tsotne Zhgenti, Nini Bitsadze, Kakha Daushvili.)

The main goal of the study was the formation of institutions in the conditions of 
post-communist transformation and determination of the main directions for overcoming 
their backwardness with the goal of further improvement of macroeconomic reforms. The 
necessity of the transformation of post-communist countries put on the agenda the study of 
those objective conditions, which was inherited from transformational period and its different 
character was refl ected in the peculiarities of further reforms. 

In the study there were mainly used such well-known theories of transformational 
processes as “public choice theory” (James Buchanan), which is actually known as “new 
political economy,” “the new institutional theory” and one of its main parts “evolutionary 
theory” (Nelson and Winter), “institutions and institutional changes” (Douglas Norton).

The methodological basis of the research was scientifi c works of foreign authors and 
Georgian scientists, contemporary researches and publications about the economic reforms 
of post-communist transformation.

In the study there were discussed scientifi c works by Veblenis, R. Coase, K. 
Williamson, K. Erous, G. Taloc, M. Olson, A. Alchian, G. Demsetz, O. J. Gelbreit, R. Nelson, 
S. Winterm, D. Norton, E. Desotomis, J. Stiglitz, I. Kornai, L. Balcerowicz, A. Oslund, V. 
Andrep and others.

In the transformational process the important researches were conducted on the 
problems of institutional reforms by Georgian scientists-economists; in the research process 
there were used the scientifi c works of the following authors: Vladimir Papava, Nodar 
Khaduri, Elguja Mekvabishvili, Rezo Gogokhia, Avtandil Silagadze, Temur Beridze, Mikhael 
Tokmazishvili, Teimuraz Shengelia, Nino Papachashvili, Inga Balarjishvili and others.

The research was based on the data of the European Bank for Reconstruction and 
Development (EBRD), World Bank, International Monetary Fund, the Department of 
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Statistics and the National Bank.
The fi rst section of the work discusses: the transformation period by stages: 1991-

1993 years – beginning of transformation; 1994 - 2004 years, 2004 - 2014 and the years from 
2014 to the present reforms.

The researches conducted in the second part of the studies include a review of 
institutional changes made in the process of transformation in the case of the three countries 
(Armenia, Azerbaijan as neighboring countries and Estonia as the most successful country 
in reforms).

The main attention in transformation process is paid to the changes of institutions and 
their measurement there were used qualitative and quantitative indicators. Quite a good picture 
about the reforms and their effectiveness is given by the indicators of the European Bank for 
Reconstruction and Development, which are known as the transformation indicators. These 
indicators include six main groups: The lowest or starting  level for indicator’s evaluation is 
1.0, while the maximum - 4.0 and 4+ (in case of successful reforms the indicator is  higher 
than 4.0).

In this section, we aimed to compare the institutional reforms implemented in Georgia 
with the reforms made in Azerbaijan, Armenia and Estonia.

For this purpose there were selected the six main indicators:
1. The privatization of large enterprises,
2. The privatization of small enterprises,
3. Public administration and restructurization of enterprises,
4. The liberalization of prices,
5. Trade / Foreign Exchange Market Development,
6. Competition Policy.
At the following stage, in order to identify the existence of close links between 

institutional variables and quantitative variables there were measured the changes in 
institutions (mainly according to the above given six indicators). In order to determine this 
impact there was used a multiple linear regression in the form of model. For complete analysis 
of the transformation we considered it necessary to assess not only interaction of quantitative 
variables, but also to determine the infl uence of the institutional variables on the quantitative 
variables. For determining the connection between qualitative and quantitative indicators we 
used the regressive-correlation analysis between the respective indicators.

The transformation indicators of the European Bank for Reconstruction and 
Development which are one of the indicators of successful reforms carried out in the 
countries were used as qualitative or institutional indicators. As quantitative variables, we 
took the economic growth and changes in the level of consumer prices, which are the main 
macroeconomic indicators, as well as, in contrast to other indicators there are more or less 
complete information about them even in the initial years of the transformation. We took the 
GDP’s real annual growth as an economic growth rate, and to show the changes in price level 
we took the midyear infl ation rate counted by the consumer price index. Real indicators were 



Nino  Paresashvili

196

presented in the role of casual variables, and qualitative indicators – in the role of the factor 
variable. Also, the time from the beginning of the transformation up to date and the average 
institutional indicator (average of all six indicators) were included in the model as a factor 
variable. The reason for inclusion in the time factor model is that institutional development 
in country’s economy can take place in various degrees in the initial or subsequent years of 
transformation. 

In the third part we found the reason for Georgia’s institutional backwardness, also, 
we developed specifi c measures (in the form of recommendations) to eliminate the existing 
institutional backwardness.

In the frameworks of the research, the assessment of the level of institutional 
development was carried out by the use of the indicators of international organizations. 
According to the approach, instead of the values   of the indicators there was made the 
assessment of their deviation (backwardness) from the relevant indicators “of the reference 
country.”

A multiple linear regression was selected in the form of model. At the specifi cation 
stage of the model there were selected the following variables:

Causal variables were selected as the state government indicators - Worldwide 
Governance Indicators (WGI), based on the studies undertaken by the World Bank in 
the 1990s. The noted indicators (indexes) are calculated since 1996 and originally were 
published once in every two years, and since 2002 - annually. It includes 6 main aspects of 
state government of 212 countries, which is then aggregated in the form of 6 indicators:1

1. citizens’ rights, and the accountability of the state bodies (voice and accountability)
- refl ect the population’s right to vote, freedom of media and freedom of expression;

2. The stability of political system and absence of violence (political stability and
absence of violence) - assesses respondents’ expectations about the stability of political 
situation;

3. The effectiveness of the state management bodies (government effectiveness) -
measures the quality of the services provided by the state, the state service independence 
from political pressure, the confi dence government;

4. The quality of regulatory institutions (regulatory quality) - determines the ability of
state authorities to establish and enforce the rules and regulations for relations with private 
sector;

5. The quality of legal institutions (rule of law) - refl ects the protection of laws existing 
in society by respondents and confi dence in them; 

6. Anti-corruption control (control of corruption).
33 different data sources were used in drawing up these indicators, including private 

fi rms, various agencies, non-governmental organizations and research centers. As a result 

1 The Worldwide Governance Indicators, Methodology and Analytical Issues. Daniel Kauf-
mann Aart Kraay Massimo Mastruzzi. The World Bank Development Research Group. Sep-
tember 2010. 3-5.
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of the aggregation of the data obtained from various sources there are derived 6 indicators.1

WGI indicators takes the value in between [2.5; 2,5], however, the higher value 
refl ects the high level of state governance or institute development.

With the goal of the research there was built the linear regression model. Because 
the WGI indicators consist of several components, the casual variable was taken from the 
average arithmetic value of 4 selected indexes. In this way, it became possible to consider 
various institutes within one variable. The aim of the research was consideration not directly 
of any of the indexes, but their backwardness (divergence) value. For this purpose was chosen 
Estonia - as one of the most developed and institutionally stable countries. Accordingly, the 
difference of the average value of 4, selected from the WGI indicators was taken in the form 
of dependent variable.

Out of the 6 discussed indicators the fi rst and second ones are of political nature, the 
rest 4 indicators - economic. Because the goal of the given research was the identifi cation 
of economic reasons for Georgia’s institutional backwardness, 4 economic indicators were 
included in the research - effectiveness of state governance bodies, quality of regulatory 
institutions, quality of legal institutions and anti-corruption control.

Based on the carried out analysis it became possible to compare the strength 
of each variable’s infl uence with each other. Proceeding from the absolute values of the 
coeffi cients, trade freedom has a strong impact on the reduction of the country’s institutional 
backwardness. The second is fi nancial freedom, the third –fi scal freedom, and the impact 
of government’s spending is relatively small, compared to other factors, and, as already is 
mentioned, its impact is negative. Based on the research it can be said that concerted efforts 
to eliminate the backwardness of institutional need should be directed to the development of 
the international trade-related institutions and the relevant legislation and the perfection of 
the country’s fi nancial system. First of all, due to the high standards, Georgia will be forced 
to care about the increase of their own institutions quality, on the other hand, there is emerged 
foreign institutions “transplantation” effect, when the relation with more highly developed 
countries plays the role of development driver for relatively less developed countries. 

The main results can be formulated in the following way:
● It is conducted a comparative analysis of all the post-communist countries in 

institutional terms;
● Based on the empirical fi ndings there is founded a strong impact of institutional 

development on the real economy;
● It is revealed a positive relationship between institutional development and 

economic growth;
● On the basis of factor analysis there is estimated eight institutional indicators, among 

1 The Worldwide Governance Indicators, Methodology and Analytical Issues. Daniel 
Kaufmann Aart Kraay Massimo Mastruzzi. The World Bank Development Research 
Group. September 2010. 5-8.
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which were identifi ed the indicators having impact on Georgia’s economic backwardness;
● It is proved that coming out of the absolute value of coeffi cients, the freedom of

trade has the strongest impact on the reduction of country’s institutional backwardness, the 
second is fi nancial freedom, third – fi scal freedom, and the impact of public spending is 
relatively small compared to other factors;

● Based on the calculation there was shown the deviation of Georgia’s each indicators
value from Estonia’s relevant indicator. As a result, each of the independent variables marked 
the level of Georgia’s backwardness in a certain area (i.e. for each institution);

● There were outlined the reasons for institutional backwardness and the ways for its
elimination. 

Additional information: Within the frameworks of the project: The separate studies 
were presented at the Berlin conference, the 13th Conference in Lublin; at the Florence 
Conference and in Canada. The study will be published in English and Russian.

* * *
Development and introduction of the computer-aided systems for department 

management and running competitions at the Faculty (Department of Technologies in 
Economics and Business, Scientifi c Supervisor of the project Professor Demur Sichinava; 
participants: Emeritus Professor Murtaz Maghradze, Associate Professor Enver Lagvilava; 
Assistant Professors – Rusudan Seturidze, Tina Melkoshvili; doctoral student Sophie 
Gelashvili; Master program student David Tsiklauri).

Modern information technologies, through the maximal automation of existing 
management processes in educational institutions, gives the opportunities for its further 
improvement and development.

The quality of teaching and research work organization is largely dependent on 
personnel’s management optimization (perfection) in higher educational institutions, especially 
on the selection, distribution and use of personnel for academic position. The main unit of 
personnel management in the direction of educational and scientifi c work is a department. At 
present, the department’s internal university and external connections increased. The volume 
of information to be processed by the chair of the department is so great that he has not time 
for creative activities. It becomes necessary to operatively process incoming and outgoing 
information of the department. Also, it is necessary to perfect educational and scientifi c work, 
which in the conditions of manual processing becomes impossible. Crucial importance in 
this regard is given to the perfection of department management through modern information 
technologies.

One of the main composite parts of the management process in educational institutions 
is the identifi cation and assessment system of knowledge, its improvement was, is and will 
be relevant.

With the goal of practical realization of the above, in the current year, with the 
use of information technologies, the department developed computer-aided system of the 
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management of department and perfected the existing rule of applicants and contestants’ 
evaluation for the Faculty’s academic positions.

Proceeding from the above, the Department of Information Technologies in 
Economics and Business in 2015 performed a scientifi c research project – “Development 
and introduction of the computer-aided systems for department management and running 
competitions at the Faculty.”

The noted scientifi c-research project represents the complex of tasks for computer-
aided system development and introduction in the sphere of higher education, which 
aims to improve the management of educational institutions. The scientifi c-research topic 
consists of three separate parts: development and introduction of computer-aided system 
for the management of department; analysis of students’ academic performance according 
to the department’s academic disciplines and pedagogues; improvement of applicants and 
contestants evaluation system for academic positions in higher educational institutions with 
the use of information technologies. 

The realization of fi rst part of the research project provided: development of the 
database of the basic and part-time personnel’s teaching and scientifi c activities; formation 
of the database of the department’s students (undergraduates, graduates and post-graduates) 
activities and personal information; development of the database of department’s curriculums 
and syllabuses of academic disciplines; development of the base for controlling registration 
and compliance of correspondence (orders, decrees and so forth) coming to the department; 
development of the database of the registration of correspondence going from the department; 
registration and control on minimum scientifi c requirements of the department’s academic 
personnel.  

In the second part of the research project, it was accomplished the following tasks:
Software development for the statistical analysis of intermediate and fi nal examinations; 

design of required results forms for statistical analysis of student’s academic performance
The tasks of the third part of the research are: depiction of contestant’s activity in 

points; determination of each author’s contribution to the scientifi c and methodological 
products performed in the collective form; identifi cation of the winners of competition by 
computer.  

In the fi rst part there was developed the database necessary for the department’s 
computer-aided management in the management system of Access, on the basis of which 
the chair of the department can obtain the personal data of department’s basic and part-time 
pedagogues scientifi c and pedagogical activities  as well as information: about the students of 
the Department (activity, personal data, data on graduates, academic performance, etc.); about 
the control of registration and execution of decrees received from structural departments of 
the University; about the control on the compliance of minimum scientifi c requirements by 
academic personnel; about curriculum and syllabuses of the department.

The computer-aided system of the above mentioned department’s management is 
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open which allows its expansion.
In the second part there is developed a statistical analysis module for students’ 

academic performance, which is built into the computer tests exams client-server system 
TEGAPRO. Its use allows: statistical analysis of pedagogues and exams of educational 
disciplines; information according to the teachers and academic disciplines about the number 
of students who failed or didn’t appear at the exam; information according to the teachers and 
academic disciplines about the students’ academic performance; information according to the 
teachers and academic disciplines about average scores of academic performance. 

The analysis of the noted data will enable the leadership of the department and faculty 
to improve educational process. The results of the given analysis can be presented in the form 
of tables and sent to the database of the Faculty. 

Any successful functioning of the manageable object is impossible without 
appropriately qualifi ed personnel, material-technical base and scientifi cally grounded 
management. In this respect, higher educational institutions are not exception. In higher 
educational institutions selection and placement problem of personnel comes to the fore. In 
the most of the higher educational institutions the recruitment and placement of professors 
and teachers occurs on the basis of competition, which is aimed at the selection of highly 
qualifi ed personnel, based on the protection of human rights, impartiality, openness, 
transparency, equality and competition principles. However, the existing rules of competitions 
for selection professor in higher educational institutions have some imperfections: There is 
not evaluation of contestant activities quantitatively (scores); there is not determined each 
author’s contribution to the collectively performed scientifi c and pedagogical products; the 
competition commission does not have enough information to convince the persons why they 
didn’t win the competition. Members of the competition commission undergo   psychological 
pressure; The process of competition is less transparent and open, that is why the persons 
who didn’t win the competition fi le lawsuits endlessly; undesirable, unhealthy atmosphere is 
created in the collective of higher educational institutions. 

With the goal of overcoming the noted shortcomings there was made recommendations 
within the frameworks of the research project, which provides:

1. The transparency of the competitions;
2. Increase of transparency and objectivity;
3. The creation of equal conditions for all participants;
4. Evaluation of contestants’ scientifi c, pedagogical and various activities by points;
5. Determination of each author’s contribution to the collectively performed works;
6. Identifi cation of winners in competition by computer;
7. Avoidance of the identifi cation of winners in competition by voting;
8. Reduction of claims and competitions terms.
The noted system of competition is of open and network nature.
Within the framework of the project the unifi ed database was formulated for all the 

tasks of the department’s management that gives the possibility to integrate this database 
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with the faculty’s database, which will ultimately result in the optimization of department 
and faculty’s databases, reduction of information duplication to the minimum and so 
forth. In conducting competition of academic personnel in higher educational institutions, 
information on the process of competition and the fi nal results can be placed on the Internet; 
to determine the access rights of users to the competition materials and so forth. In addition 
to the abovementioned, with the goal of improving organization of computer test exams there 
was put the question: the tests compiler teachers should upload the tests, developed according 
to the disciplines, into the exam tests database via the Internet. 

The development of scientifi c-research projects gave us the following positive results 
by the faculty departments:

 Faculty professors and teachers were able to carry out their scientifi c research more 
fully in the proper direction;

 Departments received fi nancial and material support for conducting research;
 It became possible to unify scientifi c capacities of some members of the department;
 Students (doctoral and master programs) involvement in scientifi c-research projects 

that enabled them to develop their skills in scientifi c researches.
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სამეცნიერო კონფერენცია პოლონეთში ივ. ჯავახიშვილის სახელობის 

თსუ-ის პროფესორთა მონაწილეობით

მიმ დი ნა რე წლის 23-25 მა ისს პო ლო ნეთ ში, ლუბ ლი ნის იო ა ნე- პავ ლე II-
ის სა ხე ლო ბის კა თო ლი კუ რი უნი ვერ სი ტე ტი სა და ვარ შა ვის ეკო ნო მი კის სკო-
ლის ორ გა ნი ზე ბით გა ი მარ თა XVII სა ერ თა შო რი სო სა მეც ნი ე რო კონ ფე რენ ცი-
ა ში თე მა ზე – `მე წარ მე ო ბა, სო ცი ა ლუ რი ორ გა ნი ზა ცი ის ქსე ლის სტრუქ ტუ რა. 
გა მოც დი ლე ბა და გან ვი თა რე ბის პერ სპექ ტი ვე ბი ცენ ტრა ლურ და აღ მო სავ ლეთ 
ევ რო პა ში~. კონ ფე რენ ცი ის თა ნა ორ გა ნი ზა ტო რი იყო ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე-
ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტი და თსუ -ის პა ა ტა გუ გუშ ვი ლის 
სა ხე ლო ბის ეკო ნო მი კის ინ სტი ტუ ტი. კონ ფე რენ ცი ის თე მა ტი კა გა მო ირ ჩე ო და 
მრა ვალ ფე როვ ნე ბი თა და თა ნა მედ რო ვე ო ბის მოთხ ოვ ნა თა გათ ვა ლის წი ნე ბით. 
მი მარ თუ ლე ბე ბი და ყო ფი ლი იყო ისე თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა კითხ ე ბის კვლე ვით, 
რო გო რი ცა ა: ქსე ლუ რი სა ზო გა დო ე ბის თე ო რი უ ლი კონ ცეფ ცი ე ბი, ქსე ლუ რი მე-
წარ მე ო ბა, ორ გა ნი ზა ცი ე ბი და ინ სტი ტუ ტე ბი ქსე ლურ სტრუქ ტუ რა ში, ქსე ლი და 
სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბა და ა.შ. ლუბ ლი ნის უნი ვერ სი ტე ტის ორ-
გა ნი ზე ბით უკ ვე 17 წე ლია აღ ნიშ ნუ ლი კონ ფე რენ ცია ტარ დე ბა. კონ ფე რენ ცი ის 
სა მეც ნი ე რო კო მი ტე ტის ხელ მძღვა ნე ლია ლუბ ლი ნის იო ა ნე- პავ ლე II-ის სა ხე-
ლო ბის კა თო ლი კუ რი უნი ვერ სი ტე ტის პრო ფე სო რი და ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა-
ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტის სა პა ტიო დოქ ტო რი სლა ვო-
მირ პარ ტიც კი. სა მეც ნი ე რო კო მი ტე ტის წევ რე ბი არი ან პო ლო ნე თის, სა ქარ თვე-
ლოს, ლიტ ვის, ლატ ვი ის, ეს ტო ნე თის, უკ რა ი ნის, ბე ლო რუ სის, მოლ და ვე თი-
სა და სხვა ქვეყ ნის წამ ყვა ნი უნი ვერ სი ტე ტე ბის პრო ფე სო რე ბი. სა ქარ თვე ლოს 
მხრი დან სა მეც ნი ე რო კო მი ტეტ ში წარ მოდ გე ნი ლი იყ ვნენ ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის 
სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტის ეკო ნო მი კი სა და ბიზ ნე სის 
ასო ცი რე ბუ ლი პრო ფე სო რი ქალ ბა ტო ნი ნა ზი რა კა კუ ლი ა, ასე ვე თსუ -ის პა ა-
ტა გუ გუშ ვი ლის სა ხე ლო ბის ეკო ნო მი კის ინ სტი ტუ ტი დან პრო ფე სო რე ბი : მურ-
მან კვა რაცხ ე ლი ა, რა მაზ აბე სა ძე და ალ ფრედ კუ რა ტაშ ვი ლი. კონ ფე რენ ცი ა ზე, 
მოხსენების სახით, მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღო რამ დე ნი მე ქვეყ ნის წარ მო მად გე ნელ-
მა, მათ შო რის, თბი ლი სის ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტის 
ეკო ნო მი კი სა და ბიზ ნე სის ფა კულ ტე ტის ასო ცი რე ბულ მა პრო ფე სო რებ მა ნა ზი-
რა კა კუ ლი ამ (მოხს. თე მა ზე „ინ სტი ტუ ცი უ რი ჩა მორ ჩე ნის მი ზე ზე ბი სა ქარ თვე-

ekonomika da biznesi, 2016, 2,  gv. 202-203

ECONOMICS  AND  BUSINESS, 2016, 2,  pp. 202-203



სამეცნიერო კონფერენცია პოლონეთში ...

203

ლო ში და მი სი აღ მოფ ხვრის შე საძ ლებ ლო ბე ბი“) ნა დეჟ და კვა ტა ში ძემ( მოხს. 
თე მა ზე: `სა ქარ თვე ლო ში ლო ი ა ლო ბის პროგ რა მე ბის აღ რიცხ ვის და ავ ტო მა-
ტი ზა ცი ის ანა ლი ზი~) და ლე ვან სა ბა ურ მა (მოხს. თე მა ზე:  `ქსე ლუ რი ორ გა ნი ზა-
ცი ე ბის აღ რიცხ ვა და ანა ლი ზი დრო სა და სივ რცე ში )~. 

თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტის პრო ფე სო რე ბი მოხ სე ნე ბით გა-
მო ვიდ ნენ პლე ნა რულ სხდო მა ზე და მო აწყ ვეს მათ მი ერ კონ ფე რენ ცი ის კრე-
ბულ ში გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი სტა ტი ე ბის პრე ზენ ტა ცი ა. სა ქარ თვე ლო დან მო ნა წი ლე 
პრო ფე სო რე ბის მი ერ გა კე თე ბულ მა მოხ სე ნე ბებ მა დი დი გა მოხ მა უ რე ბა და და-
ინ ტე რე სე ბა ჰპო ვა კონ ფე რენ ცი ის მო ნა წი ლე ებს შო რის. 

კონ ფე რენ ცი ა ზე სა პა ტიო სტუმ რის სა ხით მიწ ვე უ ლი იყო თბი ლი სის სა-
ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტის ეკო ნო მი კი სა და ბიზ ნე სის ფა კულ ტე ტის დე კა ნი, 
პრო ფე სო რი თე ი მუ რაზ ბე რი ძე. ბა ტონ მა თე ი მუ რაზ მა კონ ფე რენ ცი ის გახ სნის 
დღეს სიტყ ვით მი მარ თა მო ნა წი ლე ებს და დე ტა ლუ რად ისა უბ რა კონ ფე რენ ცი-
ის მნიშ ვნე ლო ბა ზე, აღ ნიშ ნა, რომ კონ ფე რენ ცი ის თე მა ტი კა თა ნა მედ რო ვე ო ბის 
გა მოწ ვე ვე ბის გა მო ძა ხი ლია და ის ამით კი დევ უფ რო აქ ტუ ა ლუ რი ა. ასე ვე, ხა ზი 
გა უს ვა, რომ ამ ტი პის შეხ ვედ რე ბი მეც ნი ე რებს შო რის შემ დგო მი მჭიდ რო თა-
ნამ შრომ ლო ბი სა და პრაქ ტი კუ ლი გა მოც დი ლე ბის გაც ვლის სა უ კე თე სო სა შუ ა-
ლე ბა ა. კონ ფე რენ ცი ის მიმ დი ნა რე ო ბი სას იყო მოკ ლე საქ მი ა ნი შეხ ვედ რე ბი და 
დის კუ სი ე ბი, რომ ლის დრო საც ყო ფი ლი საბ ჭო თა და ევ რო კავ ში რი დან მო ნა-
წი ლე ქვეყ ნე ბის მო ნა წი ლე ებ მა მზად ყოფ ნა და სურ ვი ლი გა მოთ ქვეს აქ ტი უ რი 
თა ნამ შრომ ლო ბა გა აგ რძე ლონ თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტეტ თან. 

მთლი ა ნო ბაში სა მეც ნი ე რო კონ ფე რენ ცი ამ მა ღალ დო ნე ზე ჩა ი ა რა და 
დამ სწრე თა ინ ტე რე სი და მო წო ნე ბა და იმ სა ხუ რა.

ლევან საბაური, 
ეკონომიკის დოქტორი
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 რე ზო აკა კის ძე გო გო ხია და ი ბა და 1936 წლის 28 აპ რილს, სა მეგ რე-
ლოს ერ თ-ერთ ულა მა ზეს _ მდ. ენ გუ რის პი რა სო ფელ ფა ხუ ლან ში, სა დაც მდი-
და რი ქარ თუ ლი ტრა დი ცი ე ბის მქო ნე ოჯახ ში გა ა ტა რა თა ვი სი ბავ შვო ბა. იქ ვე 
მე დალ ზე და ამ თავ რა სა შუ ა ლო სკო ლის სრუ ლი კურ სი. 1953 წელს ჩა ი რიცხა 
და 1958 წელს წარ ჩი ნე ბით და ამ თავ რა თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე-
ტის ეკო ნო მი კუ რი ფა კულ ტე ტი. 1959-1960წ.წ. არ ჩე უ ლი იყო სა ქარ თვე ლოს 
სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო ინ სტი ტუ ტის ახალ გაზ რდუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ის ხელ მძღვა-
ნე ლად, სა ი და ნაც იგი პროფ. ნ. იაშ ვი ლის რე კო მენ და ცი ით გა ნა წე სეს პ. გუ გუშ-
ვი ლის ეკო ნო მი კის ინ სტი ტუტ ში უმ ცროს მეც ნი ერ თა ნამ შრომ ლად. 1961-1964 
წლებ ში იყო სა ქარ თვე ლოს მეც ნი ე რე ბა თა აკა დე მი ის ეკო ნო მი კის ინ სტი ტუ ტის 
ას პი რან ტი. 1965 წელს წარ მა ტე ბით და იც ვა დი სერ ტა ცია ეკო ნო მი კურ მეც ნი-
ე რე ბა თა კან დი და ტის ხა რის ხის მო სა პო ვებ ლად. ეკო ნო მი კურ მეც ნი ე რე ბა თა 
დოქ ტო რია 1988 წლი დან, ხო ლო პრო ფე სო რი – 1989 წლი დან. მი სი კვლე ვის 
ძი რი თა დი ობი ექ ტია ეკო ნო მი კუ რი თე ო რი ი სა და სა ბაზ რო ეკო ნო მი კის, შე რე-
უ ლი ეკო ნო მი კუ რი სის ტე მის, ასე ვე აგ რა რუ ლი პრობ ლე მე ბი და სხვ. გა მოქ ვეყ-
ნე ბუ ლი აქვს 130-მდე სა მეც ნი ე რო ნაშ რო მი, მ.შ. მო ნოგ რა ფი ე ბი, სა ხელ მძღვა-
ნე ლო ე ბი, დამ ხმა რე სა ხელ მძღვა ნე ლო ე ბი (თა ნა ავ ტო რო ბით), არის მრა ვა ლი 
მო ნოგ რა ფი ის, სა მეც ნი ე რო კონ ფე რენ ცი ის, კრე ბუ ლის და ა.შ. რე დაქ ტო რი ან 
რე ცენ ზენ ტი. 

1965-1977 წლებ ში მუ შა ობ და სა ქარ თვე ლოს მეც ნი ე რე ბა თა აკა დე მი ის 
ეკო ნო მი კის ის ნტი ტუ ტის ჯერ უმ ცროს, მერ მე კი უფ როს მეც ნი ერ თა ნამ შრომ-
ლად, 1978 წლი დან 1988 წლამ დე იყო თბი ლი სის ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა-
ხე ლო ბის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტის ეკო ნო მი კუ რი თე ო რი ის კა თედ რის 
დო ცენ ტი, 1989 წლი დან ბო ლო პე რი ო დამ დე – აღ ნიშ ნუ ლი კა თედ რის პრო-
ფე სო რი. 1980-1981 წლებ ში იყო თსუ -ის ეკო ნო მი კუ რი ფა კულ ტე ტის დე კა ნის 
მო ად გი ლე; 1982-1986 წლებ ში სა ქარ თვე ლოს მეც ნი ე რე ბა თა აკა დე მი ი ის სა-
ზო გა დო ებ რივ მეც ნი ე რე ბა თა სექ ტო რის სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი პრობ ლე მე-
ბის ლა ბო რა ტო რი ის გამ გე, ხო ლო 1991-1992 წლებ ში – სა ქარ თვე ლოს სოფ-
ლის მე ურ ნე ო ბის მი ნის ტრის პირ ვე ლი მო ად გი ლე. 

Cveni iubilarebi
OUR ANNIVERSARIANS
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თსუ- ში მუ შა ო ბას თან ერ თად, 1995 წელს რ. გო გო ხი ას ხელ მძღვა ნე ლო-
ბით ჩა მო ყა ლიბ და თსუ -ის სო ხუ მის ფი ლი ა ლის სა ერ თა შო რი სო ეკო ნო მი კურ 
ურ თი ერ თო ბა თა კა თედ რა, რომ ლის გამ გეც იყო 1995-2001 წლებ ში, ასე ვე 
2001-2004 წლებ ში ხელ მძღვა ნე ლობ და თსუ -ის ზუგ დი დის ფი ლი ა ლის ზო გად 
ეკო ნო მი კურ დის ციპ ლი ნა თა კა თედ რას.

პრო ფე სო რი რ. გო გო ხია თსუ- სა და სხვა უმაღ ლეს სას წავ ლებ ლებ ში 
კითხ უ ლობ და მსოფ ლიო ეკო ნო მი კის, ეკო ნო მი კუ რი თე ო რი ის, სა ბაზ რო ეკო-
ნო მი კის, ეკო ნო მიკ სის, შე რე უ ლი ეკო ნო მი კის, ეკო ნო მი კის პრინ ცი პე ბის და 
სხვა კურ სებს. ბო ლო პე რი ოდ ში თსუ- ში უძღ ვე ბო და ̀ ა კა დე მი უ რი წე რის~ კურსს 
ეკო ნო მი კი სა და ბიზ ნე სის ფა კულ ტე ტის დოქ ტო რან ტებ თან. იგი წლე ბის გან მავ-
ლო ბა ში ხელ მძღვა ნე ლობ და სა მეც ნი ე რო ხა რის ხის მრა ვალ მა ძი ე ბელ სა და 
ას პი რანტს (დოქ ტო რანტს), რო მელ თა გან ოც და ა თამ დემ დრო უ ლად და იც ვა 
სა მეც ნი ე რო ხა რის ხი ეკო ნო მი კა ში.

გავ ლი ლი აქვს სა მეც ნი ე რო სტა ჟი რე ბა (დოქ ტო რან ტუ რა) სსრკ მეც ნი ე-
რე ბა თა აკა დე მი ის ეკო ნო მი კის ინ სტი ტუტ ში, ასე ვე, მოს კო ვის ლო მო ნო სო ვის 
სა ხე ლო ბის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტის კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბის კურ სე-
ბი. მო ნა წი ლე ობ და სხვა დას ხვა სა ერ თა შო რი სო და ად გი ლობ რივ სა მეც ნი ე რო 
კონ ფე რენ ცი ა ში.

რ. გო გო ხია ყო ველ თვის გა მო ირ ჩე ო და აქ ტი უ რი სა ზო გა დო ებ რი ვი საქ-
მი ა ნო ბით. სტუ დენ ტო ბის წლებ ში იყო თსუ -ის ეკო ნო მი კის ფა კულ ტე ტის ახალ-
გაზ რდუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ის ხელ მძღვა ნე ლი, ეკო ნო მი კის ინ სტი ტუტ ში – ახალ-
გაზ რდა მეც ნი ერ თა საბ ჭოს თავ მჯდო მა რე და ინ სტი ტუ ტის სა მეც ნი ე რო საბ ჭოს 
წევ რი. 1993-2005 წლებ ში იყო თსუ -ის დი დი სა მეც ნი ე რო საბ ჭოს, ასე ვე, ეკო-
ნო მი კუ რი ფა კულ ტე ტის და ეკო ნო მი კა ში რამ დე ნი მე სა დი სერ ტა ციო საბ ჭოს 
წევ რი. არის სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კურ მეც ნი ე რე ბა თა აკა დე მი ის, აგ რეთ ვე, 
ბიზ ნე სის მეც ნი ე რე ბა თა აკა დე მი ის წევ რი. 

მნიშ ვნე ლო ვა ნია რ. გო გო ხი ას წვლი ლი ქარ თუ ლი ეკო ნო მი კუ რი ჟურ ნა-
ლის ტი კის გან ვი თა რე ბა ში. იგი ჯერ კი დევ ყმაწ ვილ კა ცო ბი სას, სა ქარ თვე ლოს 
მეც ნი ე რე ბა თა აკა დე მი ის ჟურნ. `მაც ნეს~ ეკო ნო მი კის სე რი ის სა ზო გა დო ებ რი ვი 
მდი ვა ნი იყო, ხო ლო მოგ ვი ა ნე ბით, ჟურნ. `ე კო ნო მის ტის~ გან ყო ფი ლე ბის გამ-
გე. ორი ვე ჟურ ნალს რე დაქ ტო რობ და გა მო ჩე ნი ლი მეც ნი ე რი და სა ზო გა დო 
მოღ ვა წე აკად. პა ა ტა გუ გუშ ვი ლი, რომ ლის ხელ მძღვა ნე ლო ბი თაც მან მი ი ღო 
ფრი ად ნა ყო ფი ე რი, რო გორც ჟურ ნა ლის ტუ რი, ასე ვე მეც ნი ე რუ ლი წრთო ბა. 
პროფ. რ. გო გო ხი ამ 1999 წელს ჩა მო ა ყა ლი ბა და ათი წლის გან მავ ლო ბა ში, 
რო გორც მთა ვა რი რე დაქ ტო რი, გა მოს ცემ და რე ცენ ზი რე ბად და რე ფე რი რე-
ბად სა ერ თა შო რი სო სა მეც ნი ე რო- პრაქ ტი კულ ჟურ ნალს – `სო ცი ა ლუ რი ეკო-
ნო მი კა~. 2008 წლის იან ვრი დან იგი. ივ. ჯა ვა ხიშ ვი ლის თსუ -ის სა ერ თა შო რი სო 
ჟურ ნალ ̀ ე კო ნო მი კა და ბიზ ნე სის~ მთა ვა რი რე დაქ ტო რია და მა ღალ კვა ლი ფი-
ცი უ რად ას რუ ლებს თა ვის მო ვა ლე ო ბას. აღ სა ნიშ ნა ვია ისიც, რომ რ. გო გო ხია 
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წლე ბის გან მავ ლო ბა ში იყო სსრ კავ ში რის ჟურ ნა ლის ტთა კავ ში რის წევ რი, ამ-
ჟა მად კი – სა ქარ თვე ლოს ჟურ ნა ლის ტთა ფე დე რა ცი ის წევ რი ა. 

პროფ. რ. გო გო ხია ხან გრძლი ვი და ნა ყო ფი ე რი სა მეც ნი ე რო- პე და გო-
გი უ რი და სა ზო გა დო ებ რი ვი საქ მი ა ნო ბი სათ ვის და ჯილ დო ე ბუ ლია სხვა დას ხვა 
ორ დე ნი თა და მედ ლით, მათ შო რი სა ა: `ი ვა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის მე და ლი~ და 
`ღირ სე ბის ორ დე ნი~. იგი, რო გორც ქვეყ ნის ღირ სე უ ლი პი როვ ნე ბა – ცნო ბი-
ლი მეც ნი ე რი, პე და გო გი, ჟურ ნა ლის ტი, მრა ვალ მხრი ვი მოღ ვა წე შეყ ვა ნი ლია 
სა ქარ თვე ლოს ახალ დიდ ენ ციკ ლო პე დი ა ში (სა ქარ თვე ლო, ენ ციკ ლო პე დი ა, 
2012, ტ. 2).

ბ-ნი რე ზო ჭეშ მა რი ტი მარ თლმა დი დე ბე ლი ქრის ტი ა ნი ა, სა ი და ნაც იღებს 
სა თა ვეს მი სი ყვე ლა ამ ქვეყ ნი უ რი სი კე თე. მი სი უპირ ვე ლე სი სა ფი ცა რი ღვთივ-
კურ თხე უ ლი სა ქარ თვე ლოა და შეძ ლე ბის დაგ ვა რად ცდი ლობს იყოს მსა ხუ რი 
დი დი ილი ას სენ ტენ ცი ი სა – `მა მუ ლი, ენა, სარ წმუ ნო ე ბა~. ბუ ნებ რი ვი ა, იგი უწი-
ნა რე სად, თა ვი სი აღ მზრდე ლი და სამ სა ხუ რებ რი ვი ზე ო ბის – თსუ -ის მოტ რფი-
ა ლე და თავ გა მო დე ბუ ლი პატ რი ო ტი ა. ამი ტო მაც იყო, რომ რო ცა `ლი ბე რას ტ-
ნა ცი ო ნა ლებ მა~, `დი დი რე ფორ მის~ აბ რით, სცა დეს ია ვა რექ ნათ ყო ველ გვა რი 
ქარ თუ ლი, მათ შო რის – ეროვ ნუ ლო ბი სა და მეც ნი ე რე ბის ბა ი რახ ტა რი თბი-
ლი სის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტი, ბა ტო ნი რე ზო უყოყ მა ნოდ და აქ ტი უ რად 
ჩად გა მის დამ ცველ თა რი გებ ში. ამის თვის მა საც შე ე ხო რეპ რე სი ე ბი – 2006 
წელს, ზე მო დან ̀ ახ ლად და ნიშ ნულ~ პრო ფე სორ თა რი გებ ში არ აღ მოჩ ნდა. ბო-
ლო პე რი ოდ ში, რო ცა მას თსუ -ის ახალ მა ხელ მძღვა ნე ლო ბამ შეს თა ვა ზა მო ნა-
წი ლე ო ბა მი ე ღო საპ რო ფე სო რო კონ კურ სში, მან თავ მდაბ ლუ რად გა ნაცხ ა და 
– მე უკ ვე საკ მა ოდ ასა კო ვა ნი ვარ და მი უ ხე და ვად კარგ ფორ მა ში ყოფ ნი სა, გზა
ახალ გაზ რდე ბის თვის და მით მი ა ო. აქაც გა მოჩ ნდა მი სი და უ ფა სე ბე ლი დიდ სუ-
ლოვ ნე ბა და ალა ლი ზრუნ ვა ქვეყ ნის მო მა ვალ ზე.

ყო ვე ლი ვე აღ ნიშ ნულ თან ერ თად, ბა ტო ნი რე ზო მე გობ რო ბა ში გა მორ-
ჩე უ ლი პი როვ ნე ბა ა, სა ოც რად ყუ რადღ ე ბი ა ნი და თავ მდა ბა ლი. მე გობ რე ბის 
წარ მა ტე ბას აღიქ ვამს რო გორც სა კუ თარს, ხო ლო წა რუ მა ტებ ლო ბას – რო-
გორც სა კუ თარ მარცხს. ამას თან, იგი სიტყ ვი სა და საქ მის ერ თი ა ნო ბის კა ცია 
და ამას ვე მო ითხ ოვს სხვე ბის გა ნაც. ბ-ნი რე ზოს კა ცურ კა ცო ბი სა და სიბ რძნის 
დას ტუ რი ისი ცა ა, რომ იგი ყო ველ თვის დი დი პა ტი ვის ცე მით მო იხ სე ნი ებს თა ვის 
მას წავ ლებ ლებს, გა მო ჩე ნილ მეც ნი ე რებს, აკა დე მი კო სებს – პ. გუ გუშ ვილს, ვ. 
ჩან ტლა ძეს; პრო ფე სო რებს – ნ. იაშ ვილს, ნ. ქო ი ა ვას, ვ. ბახ ტა ძეს, ს. ბე რა ძეს, 
შ. ბე რა ძეს, ლ. გო კი ელს, ა. ფან ცხა ვას, გ. პა პა ვას, ა. გო კი ელს, ი. ბა ჯა ძეს, გ. 
ჭა ნუყ ვა ძეს, ბ. ლუ ტი ძეს, ო. სა ღა რე იშ ვილს, ბ. გუ ჩუ ას... და თვლის, რომ მას ში 
თუ რამ კარ გი ა, ეს არ სე ბი თად მა თი დამ სა ხუ რე ბა ა. ამი ტო მა ცა ა, რომ მან თა-
ვის აღ მზრდელ -მას წავ ლებ ლებს, თუ უფ როს კო ლე გა- მე გობ რებს სხვა დას ხვა 
დროს, შე სა ნიშ ნა ვი ნარ კვე ვე ბი, ეს სე ე ბი თუ მო გო ნე ბე ბი მი უძღ ვნა, რო მელ თაც 
მკითხ ვე ლე ბი არ მო აკ ლდე ბა. ამ მი მარ თუ ლე ბით ის კვლა ვაც სი ა მოვ ნე ბით აგ-
რძე ლებს მუ შა ო ბას. 
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უსა თუ ოდ აღ სა ნიშ ნა ვია ისიც, რომ პროფ. რ. გო გო ხი ას კა ლამს ეკუთ ვნის 
ასე ვე სა ინ ტე რე სო და მი უ კერ ძო ე ბე ლი პო ლე მი კუ რი ხა სი ა თის სტა ტი ე ბი და რე-
ცენ ზი ე ბი ეკო ნო მი კუ რი ლი ტე რა ტუ რის, ლექ სი კო ნე ბის, ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი-
კის და სა ხელ მწი ფო ებ რი ვი პო ლი ტი კის სხვა დას ხვა ას პექ ტთან და კავ ში რე ბით.

ბა ტო ნი რე ზო ჩი ნე ბუ ლი მე ო ჯა ხე ა, ჰყავს მე უღ ლე, რძა ლი და ორი შვი-
ლი – მაია და მა მუ კა, რომ ლე ბიც მა მის კვალს გაჰ ყვნენ. მათ ჩი ნე ბუ ლად და-
ამ თავ რეს თსუ, ას პი რან ტუ რა, და იც ვეს ეკო ნო მი კის დოქ ტო რის ხა რის ხი და 
წარ მა ტე ბულ საქ მი ა ნო ბას ეწე ვი ან. იუ ბი ლა რი მდი და რია შვი ლიშ ვი ლე ბი თაც 
(ჯერ ჯე რო ბით – ორი გო გო ნა და ორი ვა ჟი).

80 წლის ბ-ნი რე ზო, ღვთის წყა ლო ბით, კვლავ მხნედ გა მო ი ყუ რე ბა და 
ახალ გაზ რდუ ლი ენერ გი ით გა ნაგ რძობს თა ვის პრო ფე სი ულ საქ მი ა ნო ბას. რაც 
მთა ვა რი ა, ურ ყე ვია მი სი აზ რი, რომ მა რი ამ ღვთის მშობ ლის წილ ხვედ რი სა-
ქარ თვე ლო მა ლე გამ თლი ან დე ბა, სრუ ლად გაბ რწყინ დე ბა, იგი მზა დაა კვლავ 
შე ი ტა ნოს თა ვი სი მოკ რძა ლე ბუ ლი წვლი ლი ამ პრო ცეს ში. ვუ სურ ვოთ მას ჯან-
მრთე ლო ბა და ახა ლი წარ მა ტე ბე ბი ჩვე ნი სამ შობ ლოს სა კე თილ დღე ოდ. 
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