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მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსის და ბიჭვინთისა და 
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ყოვლადსამღვდელონო მღვდელ-
მთა ვარ ნო, ღირ სნო მოძღ ვარ ნო, დი ა-
კონ ნო, ბერ -მო ნა ზონ ნო, ხე ლი სუ ფალ-
ნო, სა ქარ თვე ლოს წმინ და მარ თლმა დი-
დე ბე ლი ეკ ლე სი ის წევ რნო, მკვიდ რნო 
ივე რი ი სა და ჩვე ნი ქვეყ ნის საზღ ვრებს 
გა რეთ მცხოვ რებ ნო თა ნა მე მა მუ ლე ნო, 
მოგ მარ თავთ, ქარ თველ ნო, აფ ხაზ ნო, 
ოს ნო, ბერ ძენ ნო, უკ რა ი ნელ ნო, რუს ნო, 
სო მეხ ნო, ებ რა ელ ნო, აზერ ბა ი ჯა ნელ ნო, 
უდინ ნო, იე ზიდ ნო, ქურ თნო, ინ გუშ ნო, 
ჩერ ქეზ ნო, ჩე ჩენ ნო, ლეკ ნო და ყო ველ-
ნო ერ ნო!

აჰა, დად გა ჟა მი ღვთის გან კა ცე ბის 
უდი დე სი სა ი დუმ ლო სი. დღეს იშ ვა დამ-
ბა დე ბე ლი, „რომ ლის მი ე რაც შე იქ მნა ყო ვე ლი: მი წი ე რიც და ზე ცი ე რიც; 
ხი ლუ ლი თუ უხი ლა ვი, საყ დარ ნი თუ უფ ლე ბა ნი, მთავ რო ბა ნი, თუ ხელ მწი-
ფე ბა ნი“, დღეს იშ ვა ის, „ვის მი მართ და ვის მი ე რაც ყო ვე ლი ვე და ი ბა და“ 
(კო ლას.1,16).

ამი ტო მაც ახ ლა მორ წმუ ნე ნი გო ნე ბით მი ვის წრაფ ვით ბეთ ლე მი სა-
კენ, რა თა გან ვი ცა დოთ 2000 წელ ზე მე ტი ხნის წინ დამ დგა რი უდი დე ბუ-
ლე სი ჟა მი, რო დე საც ამ სოფ ლი უ რი პა ტი ვი სა გან მოკ ლე ბულ, აღ თქმუ ლი 
მი წის ერთ ცივ და ბნელ გა მოქ ვა ბულ ში აღეს რუ ლა სას წა უ ლი, რომ ლის 
სა და რი სამ ყა რო ში არა ფე რი მომ ხდა რა და არც არა სო დეს მოხ დე ბა.

მი უწ ვდო მე ლი, გა რე შე მო უ წე რე ლი, მი უ ახ ლე ბე ლი ღმერ თი გან კაც-
და, რა თა კა ცი გან ღმრთო ბი ლი ყო; ჭეშ მა რი ტი უფ ლის მა დი დე ბე ლი ერის 
წი აღ ში, წმინ და და ვით მე ფის მოდ გმა ში, იშ ვა ძე ღვთი სა და თვალ შე უდ-
გამ მა ნა თელ მა ჩვენ თან მა რა დი უ ლად ყოფ ნა ინე ბა; უკ ვდავ მა მოკ ვდა-
ო ბა, უხ რწნელ მახ რწნა დო ბა მი ი ღო, რა თა ჩვენ მოკ ვდავ ნი და ხრწნად ნი 
სიკ ვდი ლის საკ ვრელ თა გან და ვეხ სე ნით.

დღეს ყო ველ ნი მარ თლმორ წმუ ნე ნი ქრის ტე შო ბის მა ხა რე ბელ ნი 
ვართ, რად გან ჩვე თან არს ღმერ თი! დღე ი დან მი სი მომ ძი ე ბელ ნი ვე ზი ა-
რე ბით და უხ ვად მი ვი ღებთ აქამ დე მი უწ ვდო მელ მად ლთა სი სავ სეს – კე-
თილ მსა ხუ რე ბა თა ნიჭ სა და უნარს და ხი ლულ და უხი ლავ სამ ყა როს შევ-
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ღა ღა დებთ: იხა რებ დით და აკურ თხებ დით შე მოქ მედს ცა ნი და ქვე ყა ნა, 
რა მე თუ ჩვენ თან არს ღმერ თი!

იხა რებ დით და აკურ თხებ დით უფალ სა უფ ლე ბა თა სა ან გე ლოზ ნი  
და ყო ვე ლი სულ დგმულ ნი, რა მე თუ ჩვენ თან არს ღმერ თი!

იხა რებ დით და აკურ თხებ დით ახალ ადამს მე ფე ნი და მა მათ მთა ვარ-
ნი, ერ ნი და ტომ ნი; აკურ თხებ დით უფ ლის ყო ველ საქ მეს, უგა ლობ დით და 
გა ნა დი დებ დით მას უკუ ნი სამ დე, რა მე თუ ჩვენ თან არს ღმერ თი!

რომ არა შე ნი საკ ვირ ვე ლი შო ბა, კა ცობ რი ო ბას არ ეყო ლე ბო და მა-
გა ლი თი უაღ მა ტე ბუ ლე სი სიყ ვა რუ ლი სა და მშვი დო ბის მყო ფე ლი სა, ჭეშ-
მა რი ტი მე ფი სა, მოძღ ვრი სა და მას წავ ლებ ლი სა, სა ხე უზე ნა ე სი სიმ დაბ-
ლი სა და თავ და დე ბი სა, ერ თგუ ლე ბი სა და მე გობ რო ბი სა; ხა ტი ზე ცი უ რი 
მა მა- ძე ო ბი სა.

ჩვენ, ამ პარ ტავ ნე ბი თა და გან დი დე ბის სურ ვი ლით შეპყ რო ბილ ნი, 
სა კუ თარ თავს ვე რა სო დეს ვი პო ვი დით, ეგო ის ტუ რი „მეს“ მბრძა ნებ ლო ბას 
ვერ გა ვექ ცე ო დით და არც დავ თმობ დით. შენ გვას წავ ლე, იე სო, რომ სიყ-
ვა რულ შია ხსნა, რომ სიმ დაბ ლე შია – სი მაღ ლე, სი მარ ტი ვე სა და უბ რა ლო-
ე ბა ში – სი დი ა დე; მოყ ვა სის მსა ხუ რე ბა ში – სი ხა რუ ლი; გა ცე მა ში – შე ძე ნა 
და დათ მე ნა ში – გა მარ ჯვე ბა; რომ მტრის სიყ ვა რულ შია სიყ ვა რუ ლის სის-
რუ ლე და სხვის თვის თავ გან წირ ვა შია სა კუ თა რი სუ ლის პოვ ნაღ

შე ნი გან ხორ ცი ე ლე ბი სათ ვის, მხსნე ლო, დე და მი წაც გა ნემ ზა და და 
გიძღ ვნა ქალ წულ თა მშვე ნე ბა, დე და თა სი ქა დუ ლი – წმინ და მა რი ა მი. გი-
ხა რო დენ, ურ ჩე უ ლე სო ჭურ ჭე ლო, ყო ველ თა ნა თე სავ თა შო რის სა-
ნატ რე ლო (ლუკ. 1.48); 

გი ხა რო დენ, დე დაო ღვთი სა, ევას ცრემ ლთა აღ მხო ცო; ცხოვ რე ბის 
ხე ო, სი ცოცხ ლის ნა ყო ფის მომ ცე მო;

გი ხა რო დენ, ცოცხ ა ლო ტა ძა რო ღვთი სა ო, ჩვენს ლოც ვა თა უფ ლი-
სად მი აღ მწევ ნე ლო.

უფ ლის გან გე ბამ ინე ბა, რომ შე ნი მზრუნ ვე ლო ბით ჩვენც ღვთის ერი 
გავ მხდა რი ყა ვით. 

სა უ კუ ნე თა გან მავ ლო ბა ში მრა ვალ ფერ გან საც დელ თა გან ვნე ბულ მა 
მცი რე სამ წყსომ შე ნი მფარ ვე ლო ბით გა უძ ლო ათას ქარ ტე ხილს და დარ ჩა 
ქრის ტეს ერ თგუ ლი. დღე საც შენ გსა სო ებს ჩვე ნი და მაშ ვრა ლი ერი, მრა-
ვალ თა გან მრა ვალ ჯერ ნა ღა ლა ტე ბი და ჯვარ ცმუ ლი, მაგ რამ მა ინც გა უ ტე-
ხე ლი და ღვთის მო ი მე დე.

ჩვენც, მო ნა ნი და მხე ვალ ნი შენ ნი, მოგ მარ თავთ ცი სა და ქვეყ ნის 
დე დო ფალს: კვლა ვაც შე ე წიე უძ ლუ რე ბა თა ჩვენ თა, შეგ ვა ვედ რე ძე სა შენ-
სა და ღმერ თსა ჩვენ სა, რა თა ყო ველ ნი მკვიდ რნი იბე რი ი სა ნი, შეც დო-
მილ ნი ძე ნი და ასულ ნი ჩვენ ნი, გზა სა ჭეშ მა რი ტე ბი სა სა შე უდ გნენ; ბო-
როტ მზრახ ველ თა, მო შურ ნე თა და მა ჭირ ვე ბელ თა გულ ნი ლმო ბი ერ -ჰყავ 

სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი ილია II
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და და ამ შვი დე; დამ ნა შა ვეთ სი ნა ნუ ლი მი ეც, საპყ რო ბი ლე თა ში ნა მყოფთ 
– თა ვი სუფ ლე ბის სი ხა რუ ლი, უსა მარ თლოთ – სა მარ თა ლი, მში ერთ – პუ რი, 
შიშ ველთ – სა მო სე ლი, უპო ვართ – სარ ჩო- სა ბა დე ბე ლი, კე თი ლად მუ შაკთ 
– ღირ სი სას ყი დე ლიღ ურ ვა თა მრა ვალ თა დამ ტევ ნე ლო, ყოვ ლა დუ ბი წოო 
ღვთის მშო ბე ლო, ნუ გე ში -ეც მტი რალთ, ყო ვე ლი ვე სა სი კე თოდ წა რუ მარ-
თე მად ლი ე რე ბით ჭირ თა დამ თმე ნილთ, ჭა ბუკ თა და ყრმა თა სიმ ხნე მიჰ-
მად ლე და სუ ლი ე რად გან სწავ ლე, სნე ულ ნი გან კურ ნე, მხცო ვან ნი შთა მო-
მა ვალ თა კე თილ დღე ო ბით გა ა ხა რე, უცხ ო ეთ ში მყოფ ნი თა ნა მე მა მუ ლე ნი 
სამ შობ ლო ში მშვი დო ბით და აბ რუ ნე, იქ დარ ჩე ნილ ნი კი უფ ლის სა დი დებ-
ლად და სამ შობ ლოს სა კე თილ დღე ოდ აღ ვა წე.

გან გვიმ ტკი ცე სიყ ვა რუ ლი, სა სო ე ბა და ში ში უფ ლი სა, ერ თგუ ლი მსა-
ხუ რე ბა ეკ ლე სი ი სა, მა მუ ლი სა და მოყ ვა სი სა. მოგ ვმად ლე გუ ლი წმინ და და 
სუ ლი წრფე ლი, გო ნე ბა ნა თე ლი და შე მეც ნე ბის სიღ რმე, სხე უ ლი ჯან სა ღი 
და უვ ნე ბე ლი. გვა შო რე მუც ლადღ ე ბულ ყრმა თა კვლა და თვით მკვლე ლო-
ბე ბი.

აღად გი ნე, და ლო ცე და გა ნამ ტკი ცე საზღ ვარ ნი სა ქარ თვე ლო ი სა ნი, 
და მას ში ნა მკვიდ რნი და ი ცევ „შიმ ში ლი სა გან, სრვი სა, ძრვი სა, ცეცხ ლი-
სა, მახ ვი ლი სა, ზე და მოს ვლი სა გან მტერ თა სა“, სტი ქი ონ თავ ნე ბი სა გან და 
ყო ვე ლი ბო რო ტი ძა ლის მან ქა ნე ბი სა გან; და ლო ცე და გა ნამ ტკი ცე ოჯა ხე-
ბი ჩვე ნი და აკურ თხე იგი ნი შვილ თა სიმ რავ ლი თა და ნა ყოფ თა სი უხ ვი თა.

გე ვედ რე ბით, მე ოხ -ე ყავ მარ თლმა დი დებ ლო ბით აღ სრუ ლე ბულ თა 
ჩვენ თა წი ნა პარ თა – მე ფე- დე დო ფალ თა, კა თო ლი კოს -პატ რი არ ქთა, სამ-
შობ ლოს ერ თგულ თა და თავ და დე ბულ თა მო ნა თა და მხე ვალ თა შენ თა, 
მომ ხსე ნი ე ბელ თა გა რე შე დარ ჩე ნილ თა ყო ველ თა; გე ვედ რე ბი შო რე ბელ-
თა და მახ ლო ბელ თათ ვის, რო მელ ნი შე წევ ნა სა ჩვენ სა შე მო ვედ რე ბულ 
არი ან, რა თა ყო ველ ნი შე მოქ მედ მან სა ვა ნე სა მარ თალ თათ ვის გამ ზა დე-
ბულ სა და ა წე სოს.

არ გან გვე შო რო, დე და ო, არ ცა ჟამ სა მას მე ო რედ მოს ვლი სა ძი სა 
შე ნი სა სა და ჩვენ მსა სო ე ბელ თა შენ თა, მე ოხ გვე ყავ წი ნა შე მი სა, რა თა 
მარ თალ თა თა ნა ვი ხა რებ დეთ და ვა დი დებ დეთ დამ ბა დე ბელ სა ჩვენ სა, 
ყო ველ თა შემ წყნა რე ბელ სა და სიყ ვა რულ სა და უს რუ ლე ბელ სა, მა მა სა და 
ძე სა და წმინ და სა სულ სა აწ და მა რა დის და უკუ ნი თი უკუ ნი სამ დე, ამინ.

ბეთ ლემს შო ბი ლო ქრის ტე ღმერ თო, ამ დი დე ბულ ღა მეს, სუ ლი თა 
და გო ნე ბით შენ სკენ მოლ ტოლ ვილ ნი, კან დლად გინ თებთ ჩვენს ლოც-
ვა- ვედ რე ბა სა და ქე ბა- დი დე ბას; ოქ როს, გუნ დრუ კი სა და მუ რის ნაც-
ვლად ძღვნად მო გარ თმევთ ჩვენს გუ ლებს, სიყ ვა რულ სა და ერ თგუ ლე ბას, 
კრძალ ვი თა მო გე გე ბე ბით და ვხმობთ:

დი დე ბა შენს მობ რძა ნე ბას, ყრმა ო, მშვი დო ბის მთა ვა რო! (ეს.9,5)
დი დე ბა შენს გარ და მოს ვლას, უფა ლო სა ბა ოთ! (ეს. 37,16)

საშობაო ეპისტოლე
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დი დე ბა შენს მოვ ლი ნე ბას, ადო ნაი უფა ლო! (ეზ. 37.3)
გა კურ თხებთ და აღ გა მაღ ლებთ შენ სა უ კუ ნით გან უკუ ნი სამ დე და ვა-

კურ თხებთ მშო ბელ სა შენ სა, დე და თა შო რის კურ თხე ულს (ლუ კა 1.42).
და კი დევ ერ თხელ შეგ თხოვთ, მოჰ ფი ნე შე ნი მშვი დო ბა, შე ნი წყა-

ლო ბა, ურ წმუ ნო ე ბით დამ ძი მე ბულ მშფოთ ვა რე მსოფ ლი ოს; ავის და კარ-
გის გარ ჩე ვის უნა რი და სიბ რძნე მოგ ვეც და შე ნი სა სუ ფევ ლის მკვიდ რნი 
გაგ ვხა დე.

„ქრის ტე იშ ვე ბის, – ადი  დებ დეთ! ქრის ტე ზე ცით, – მი ე გებ ვო დეთ! 
ქრის ტე ქვე ყა ნა სა ზე და, – ამაღ ლდით! კვა ლად ბნე ლი და იხ სნე ბის, კვა-
ლად ნა თე ლი მო იქ ცე ვის! ძველ ნი წარ ხდეს, აჰა, იქ მნა ყო ვე ლი ვე ახალ“ 
(გრ. ღვთის მეტყ ევ ლი),

გი ხა რო დეთ, რა მე თუ ჩვენ თან არს ღმერ თი!

სიყვარულით თქვენთვის მლოცველი 
ილია II

სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი

სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი ილია II
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ვა ლის წი ნე ბით, სა ქარ თვე ლო ში უახ ლო ეს მო მა ვალ ში გა და საჭ რე ლი პრობ ლე-
მე ბი დან უპირ ვე ლესს სწო რედ მო სახ ლე ო ბის კვე ბის რა ცი ო ნის გა უმ ჯო ბე სე ბა
და მი სი გან მსაზღ ვრე ლი პი რო ბის - სურ სა თით უზ რუნ ველ ყო ფა წარ მო ად გენს.
მო ცე მულ სტა ტი ა ში სწო რედ ამ თვალ საზ რი სით გა ნი ხი ლე ბა სა არ სე ბო დო ნის
მი ნი მუ მის სა კითხი და შე მო თა ვა ზე ბუ ლია მი სი ცვლი ლე ბის აუ ცი ლებ ლო ბა.

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: სა არ სე ბო მი ნი მუ მი, ცხოვ რე ბის დო ნე, სა სურ სა თო
უშიშ რო ე ბა, სურ სა თით უზ რუნ ველ ყო ფა, სა სურ სა თო კა ლა თა.

შე სა ვა ლი

სა არ სე ბო მი ნი მუ მი, მი სი კომ პო ნენ ტე ბის რა ო დე ნობ რი ვი პა რა მეტ-
რე ბი და ფაქ ტობ რი ვი დაკ მა ყო ფი ლე ბის დო ნე ახა სი ა თებს ქვეყ ნის სა სურ-
სა თო უსაფ რთხო ე ბის ფაქ ტობ რივ მდგო მა რე ო ბას და გა ნე კუთ ვნე ბა ფუნ-
და მენ ტურ პო ლი ტი კურ, ეკო ნო მი კურ, სო ცი ა ლურ და ეკო ლო გი ურ პრობ ლე-
მა თა კა ტე გო რი ას.

აღ ნიშ ნუ ლი ინ დი კა ტო რი წარ მო ად გენს სო ცი ა ლურ ორი ენ ტირს, 
ცხოვ რე ბის დო ნის სო ცი ა ლურ სტან დარტს, რო მე ლიც გა მო ი ყე ნე ბა გა სა-
ცე მი ხელ ფა სე ბის, პენ სი ე ბის, სტი პენ დი ე ბის, შემ წე ო ბე ბი სა და სხვა სო ცი-

ekonomikuri Teoria da ekonomikuri politika
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ა ლუ რი დახ მა რე ბის ოდე ნო ბის გან საზღ ვრი სათ ვის. სა არ სე ბო მი ნი მუ მის 
სრუ ლი ღი რე ბუ ლე ბა შედ გე ბა შრო მი სუ ნა რი ა ნი ადა მი ა ნის ნორ მა ლუ რი 
ჯან მრთე ლო ბი სა და სი ცოცხ ლის თვის აუ ცი ლე ბე ლი სა სურ სა თო პრო დუქ-
ტე ბი სა (ე.წ სა სურ სა თო კა ლა თა) და ასე ვე, პირ ვე ლა დი მოხ მა რე ბის არა-
სა სურ სა თო ნა წარ მი სა და მომ სა ხუ რე ბის მი ნი მა ლუ რი რა ო დე ნო ბის ხარ-
ჯე ბის გან (სა ბაზ რო ფა სე ბით).

ქვეყ ნის და მო უ კი დებ ლო ბის აღ დგე ნი დან (1991 წ.) დღემ დე ჩა ტა-
რე ბულ მა კვლე ვებ მა ცხად ჰყო, რომ სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ო ბა წლე-
ბის გან მავ ლო ბა ში არას რულ ფა სოვ ნად იკ ვე ბე ბა, რაც და ბა ლი სო ცი ა-
ლურ -ე კო ნო მი კუ რი პი რო ბე ბი თაა გა მოწ ვე უ ლი, ვერ ახერ ხებს რე ა ლუ რი 
ფი ზი ო ლო გი უ რი ნორ მე ბის შე სა ბა მი სად შე და რე ბით ძვი რადღ ი რე ბუ ლი 
პრო დუქ ცი ის: ხორ ცის, რძი სა და რძის პრო დუქ ტე ბის, თევ ზის, ხი ლის, 
ბოს ტნე უ ლის შეს ყიდ ვა- მოხ მა რე ბას და ძი რი თა დად იაფ ფა სი ა ნი პრო-
დუქ ტით – პუ რით იკ მა ყო ფი ლებს მოთხ ოვ ნი ლე ბას საკ ვებ ზე, რაც რა ცი ო-
ნის თით ქმის ნა ხე ვარს შე ად გენს მა შინ, რო ცა გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ ში 
პუ რის წი ლი რა ცი ონ ში მხო ლოდ 12-15%-ი ა. ყო ვე ლი ვე ამის გა მო, მო სახ-
ლე ო ბა წლე ბის გან მავ ლო ბა ში გა ნიც დის ცი ლო ვან დე ფი ციტს, ვი ტა მი ნე-
ბი სა და მიკ რო ელე მენ ტე ბის ნაკ ლე ბო ბას, რაც მთელ რიგ პა თო ლო გი ურ 
და ა ვა დე ბას იწ ვევს და რა ზეც ბო ლო წლე ბის სტა ტის ტი კაც მეტყ ვე ლებს. 
სა ყუ რადღ ე ბოა ისიც, რომ მეც ნი ე რე ბის დას კვნე ბით, და ა ვა დე ბა თა 55% 
გა მოწ ვე უ ლია არას რულ ფა სო ვა ნი კვე ბით. ამას თან, ობი ექ ტუ რო ბის თვის 
უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ წი ნა ხე ლი სუფ ლე ბის დროს მდგო მა რე ო ბა გა ცი-
ლე ბით უა რე სი იყო: მსოფ ლიო ბან კის კვლე ვის მი ხედ ვით, 45% იყო ღა რი-
ბი და 35% - ღა ტა კი, ანუ - 1,3 მლნ ადა მი ა ნი. 2016 წლის თვის 13%-მა ანუ 500 
ათას მა ადა მი ან მა დაძ ლია სი ღა ტა კე,22%, ანუ 800 ათა სი ადა მი ა ნი იმა ვე 
დო ნე ზე დარ ჩა; იმავ დრო უ ლად, ღა რი ბე ბი დან 9% გა და ვი და სა შუ ა ლო ფე-
ნა ში, რა მაც სა ბო ლო ოდ 18% შე ად გი ნა, თუმ ცა, ეს უკა ნას კნე ლი ჯერ მა ინც 
ძა ლი ან მცი რე ა, რად გან გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ ში ის 60-65%–ს შე ად გენს 
(საქ სტა ტი, 2018). სა ქარ თვე ლო ისევ რჩე ბა ღა რი ბი ქვეყ ნე ბის რი გებ ში. 

სა ქარ თვე ლო ში არ სე ბუ ლი სა არ სე ბო მი ნი მუ მის გან საზღ ვრის არ სე-
ბი თი ხარ ვე ზე ბი

 სა ქარ თვე ლო ში, უახ ლო ეს მო მა ვალ ში გა და საჭ რე ლი პრობ ლე მე ბი-
დან, უპირ ვე ლესს სწო რედ მო სახ ლე ო ბის კვე ბის რა ცი ო ნის გა უმ ჯო ბე სე ბა 
და მი სი გან მსაზღ ვრე ლი პი რო ბის - სურ სა თით უზ რუნ ველ ყო ფა წარ მო-
ად გენს. მი სი გა დაწყ ვე ტა უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი 
ამო ცა ნა ა. მას ში მო ი აზ რე ბა ქვეყ ნის უნა რი (შე საძ ლებ ლო ბა) უზ რუნ ველ-
ყოს სა კუ თა რი მო სახ ლე ო ბა ძი რი თა დი საკ ვე ბი პრო დუქ ტე ბით, ად გი ლობ-
რი ვი რე სურ სე ბის წარ მო ე ბის ხარ ჯზე. ამის გა რე შე კითხ ვის ნიშ ნის ქვეშ 
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დად გე ბა არა თუ სა არ სე ბო მი ნი მუ მის დო ნე ზე მო სახ ლე ო ბის სურ სა თით 
უზ რუნ ველ ყო ფის შე საძ ლებ ლო ბა, არა მედ გა იზ რდე ბა ხე ლი სუფ ლე ბის 
მო ტი ვა ცია და „ცდუ ნე ბა“ გა და სინ ჯოს ეს ნორ მე ბი შემ ცი რე ბის მი მარ თუ-
ლე ბით დე- ფაქ ტო მდგო მა რე ო ბის უკეთ წარ მო ჩე ნის მიზ ნით, რო გორც ეს 
ერ თხელ უკ ვე გან ხორ ცი ელ და 2003 წელს.

2003 წლის თე ბერ ვალ ში, სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ო ბის დი დი უმ-
რავ ლე სო ბის არას რულ ფა სო ვა ნი კვე ბა NATO-ს სოფ ლის მე ურ ნე ო ბი სა და 
სურ სა თის კო მი ტეტ მა სა გან გა შოდ მი იჩ ნია და მი ი ღო ქმე დი თი ზო მე ბი, 
თა ვი სი მო ვა ლე ო ბი სა და შე საძ ლებ ლო ბის ფარ გლებ ში, მი სი გა მოს წო-
რე ბის თვის. სხვა დას ხვა დო ნო რი ქვეყ ნის მხარ და ჭე რით, სა ქარ თვე ლოს 
მო ე წო და ჰუ მა ნი ტა რუ ლი სურ სა თი, გად მო ი რიცხა თან ხე ბი სო ცი ა ლუ რი 
პროგ რა მე ბის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად, ხო ლო ქვეყ ნის ხე ლი სუფ ლე ბას მი-
ე თი თა ღო ნის ძი ე ბე ბის გა ტა რე ბის ფორ მა ტი სა და წე სის შე სა ხებ.

სამ წუ ხა როდ, მა შინ დელ მა ხე ლი სუფ ლე ბამ, იმა ვე წლის მა ის ში, ყო-
ველ გვა რი სა ბი უ ჯე ტო ხარ ჯე ბის გა ღე ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის 
ღო ნის ძი ე ბე ბის გა ტა რე ბის გა რე შე, „ი პო ვა გა მო სა ვა ლი“ და რე ა ლუ რი სუ-
რა თის და ფარ ვის მიზ ნით „კო რექ ტი ვე ბი“ შე ი ტა ნა სა ერ თა შო რი სო ნორ-
მებ თან ჰარ მო ნი ზე ბულ სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ო ბი სათ ვის დად გე ნილ 
ფი ზი ო ლო გი ურ ნორ მებ ში. შრო მის, ჯან მრთე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც-
ვის სა მი ნის ტროს 2003 წლის 8 მა ი სის ბრძა ნე ბით, სურ სა თის კა ლო რი უ-
ლო ბა - 2300 კკალ დამ ტკიც და „ნორ მად“. ამ ბრძა ნე ბის თა ნახ მად, ხორ ცის 
მოხ მა რე ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი 80 გრ/დღ 2,5-ჯერ ჩა მორ ჩე ბა სა ერ თა შო რი სოდ 
აღი ა რე ბულ ნორ მას (200 გრ/დღ), რძი სა და რძის პრო დუქ ტე ბის ნორ მა 
შემ ცირ და 4,5-ჯერ (!) - 960 გრა მი დან 215 გრა მამ დე, ბოს ტნე უ ლის გა ნა-
ხევ რდა - 370 გრა მი დან 182 გრა მამ დე, შა ქა რი შემ ცირ და 100 გრა მი დან 55 
გრა მამ დე, ხო ლო იაფ ფა სი ა ნი პრო დუქ ტის - პუ რის მოხ მა რე ბის ნორ მა 350 
გრა მი დან, რო მე ლიც ისე დაც მნიშ ვნე ლოვ ნად აღე მა ტე ბო და სა ერ თა შო-
რი სო სტან დარტს (200 გრ/დღ) და მი სი მა ღა ლი ყუ ა თი ა ნო ბის გა მო (100 
გრ პუ რი იძ ლე ვა 220 კკალ, ხორ ცი კი ორ ჯერ ნაკ ლებს, თა ნაც პუ რი დი დად 
ია ფია ხორ ცზე) გა ზარ და 400 გრა მამ დე დღე ში (!). 

ამ გვა რი მე თო დო ლო გი უ რი მა ნი პუ ლა ცი ის შე დე გად, ფი ზი ო ლო გი ურ 
ნორ მად ჩა ით ვა ლა მი ნი მა ლუ რი საკ ვე ბის ის რა ო დე ნო ბა, რის მი ღე ბა-
საც მო სახ ლე ო ბა ახერ ხებ და და მოხ მა რე ბის მაჩ ვე ნე ბე ლიც ახალ „ნორ-
მებს“ და უ ახ ლოვ და, ზო გი ერ თი პრო დუქ ტის თვის გა და ა ჭარ ბა კი დეც (რძე 
და რძის ნა წარ მი). ასე მარ ტი ვად „მოგ ვარ და“ სა სურ სა თო უსაფ რთხო ე ბის 
დარ ღვე ვის სა გან გა შო მდგო მა რე ო ბა, ბი უ ჯე ტი დან ხარ ჯე ბის გა წე ვის და 
სა თა ნა დო ღო ნის ძი ე ბე ბის გა ტა რე ბის გა რე შე. შე დე გად - ამ ე.წ. „ნორ მე-
ბის“ მი ხედ ვით, ვი ზუ ა ლუ რად ჩვე ნი მო სახ ლე ო ბის მი ერ სურ სა თის მოხ მა-
რე ბის მდგო მა რე ო ბა „არც თუ ისე სა ვა ლა ლოდ“ გა მოჩ ნდა (!) (კო ღუ აშ ვი-
ლი, 2014).
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უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ უსახ სრო ბის გა მო, პუ რის დღი უ რი მოხ მა რე ბა 
650-700 გრ–მდეც (საკ ვე ბი რა ცი ო ნის 60–65%–მდე) კი ადის, რაც გან ვი თა-
რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბის ანა ლო გი ურ მაჩ ვე ნე ბელს 4-5-ჯერ და მე ტად აღე მა ტე-
ბა. მე ო რე მხრივ, ხორ ცის მოხ მა რე ბა (სა შუ ა ლოდ) მო სახ ლე ო ბის კვე ბის 
რა ცი ონ ში, გა მო ხა ტუ ლი კა ლო რი ებ ში, 3-5%-ს არ აღე მა ტე ბა, სი ღა რი ბის 
ზღვარს ქვე მოთ მყო ფი მო სახ ლე ო ბი სათ ვის კი - 1%-ს. აღ ნიშ ნუ ლი მა ნი-
პუ ლა ცი ის ჩა ტა რე ბის შე დე გად, საკ ვებ რა ცი ონ ში ადა მი ა ნის ორ გა ნიზ მის 
ნორ მა ლუ რი ცხო ველ მოქ მე დე ბი სათ ვის აუ ცი ლე ბე ლი ინ გრე დი ენ ტე ბის: 
ცი ლე ბის, ცხი მე ბი სა და ნახ შირ წყლე ბის შემ ცვე ლო ბაც მნიშ ვნე ლოვ ნად 
შეკ ვე ცი ლი ა, უაღ რე სად და ბა ლია სა სი ცოცხ ლოდ აუ ცი ლე ბე ლი ცი ლო ვა ნი 
საკ ვე ბის მოხ მა რე ბა. ცი ლო ვან თა დე ფი ცი ტი კი სა ში შია ადა მი ა ნის ჯან-
მრთე ლო ბის თვის, გან სა კუთ რე ბით - ბავ შვე ბის, მო ზარ დე ბი სა და ხან დაზ-
მუ ლე ბის თვის. კერ ძოდ, ცი ლა უნ და იყოს 100-120 გრ/დღე ში, ფაქ ტობ რი-
ვად კი, ნორ მით დად გე ნი ლია 72 გრ/დღ, ცხი მი, შე სა ბა მი სად - 90–100 გრ/
დღ და 72.2 გრ/დღ, ნახ შირ წყლე ბი - 400–450 გრ/დღ და 334·3 გრ/დღ. თა-
ნაც, შრო მის, ჯან მრთე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის სა მი ნის ტროს ზე-
მოხ სე ნე ბუ ლი ბრძა ნე ბით, „რე კო მენ დე ბუ ლი“ ენერ გე ტი კუ ლი ღი რე ბუ ლე-
ბა შე ად გენს 2300 კკალ/დღ, რაც სრუ ლი ად შე უ სა ბა მოა FAO-ს მი ერ დად გე-
ნილ ნორ მებ თან, რომ ლის თა ნახ მად 2500 კკალ -ზე და ბა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი 
არას რულ ფა სო ვან კვე ბად ით ვლე ბა და იგი და საშ ვე ბია მხო ლოდ ქვეყ ნის 
სა გან გე ბო მდგო მა რე ო ბის დროს, თა ნაც ხან მოკ ლე პე რი ო დით. 

ასე თი დის ბა ლან სი საკ ვებ რა ცი ონ ში, ბუ ნებ რი ვი ა, იწ ვევს პა თო ლო-
გი ურ ცვლი ლე ბებს, ჯან მრთე ლო ბის გა უ ა რე სე ბას და ნე გა ტი უ რად აი სა-
ხე ბა მო სახ ლე ო ბის სი ცოცხ ლის სა შუ ა ლო ხან გრძლი ვო ბა ზე. გან სა კუთ-
რე ბით თვალ ში სა ცე მია ბავ შვთა სიკ ვდი ლი ა ნო ბა, რი თაც სა ქარ თვე ლოს 
„მო წი ნა ვე“ ად გი ლი უჭი რავს ევ რო პა ში.

სურ სა თი სრულ ფა სო ვა ნი ა, თუ ის საკ მა რი სი რა ო დე ნო ბით შე ი ცავს 
ადა მი ა ნის ჯან მრთე ლო ბი სათ ვის აუ ცი ლე ბელ ინ გრე დი ენ ტებს: ცი ლებს, 
ცხი მებს, ნახ შირ წყლებს, ვი ტა მი ნებს, მიკ რო ე ლე მენ ტებს. ამი ტომ, ხე ლი-
სუფ ლე ბა ვალ დე ბუ ლია მო სახ ლე ო ბას შე უქ მნას ისე თი სო ცი ა ლუ რი პი რო-
ბე ბი, რომ მან შეძ ლოს ჯან მრთე ლო ბის თვის აუ ცი ლე ბე ლი რა ო დე ნო ბის 
და ბა ლან სე ბუ ლი საკ ვე ბის შე ძე ნა- მოხ მა რე ბა (კო ღუ აშ ვი ლი, 2014).

 აღ ნიშ ნუ ლი ბრძა ნე ბით დამ ტკი ცე ბულ სა არ სე ბო მი ნი მუ მის გან გა-
რი შე ბის წეს ში იყო კი დევ ერ თი სა ყუ რადღ ე ბო გა რე მო ე ბა: შემ ცი რე ბუ ლი 
სა არ სე ბო მი ნი მუ მის მე ტი და მა ჯე რებ ლო ბი სათ ვის, შე მო ტა ნილ იქ ნა ე.წ 
„შე ვაჭ რე ბის კო ე ფი ცი ენ ტი“, რომ ლის მი ხედ ვი თაც შე ვაჭ რე ბის შე დე გად 
გამ ყიდ ვე ლი მყიდ ველს თავ და პირ ვე ლად და სა ხე ლე ბულ ფას თან შე და-
რე ბით 13.5%-ით ია ფად უთ მობ და (?!). რე ა ლუ რად, არა ვი თა რი შე ვაჭ რე ბა 
სა სურ სა თო პრო დუქ ცი ა ზე (გან სა კუთ რე ბით ქა ლა ქის მო სახ ლე ო ბი სათ-
ვის) არ არ სე ბობს და არ უნ და ჩა ით ვა ლოს მარ თე ბუ ლად მი სი გათ ვა ლის-
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წი ნე ბა. ე.წ „შე ვაჭ რე ბის კო ე ფი ცი ენ ტზე“ მე ტად გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია 
ის, რომ სა სურ სა თო პრო დუქ ცი ის დიდ უმ რავ ლე სო ბას გა აჩ ნია და ნა კარ-
გე ბი საკ ვე ბად გა მო ყე ნე ბამ დე მე ქა ნი კუ რი თუ თერ მუ ლი და მუ შა ვე ბის 
პრო ცეს ში, ამი ტომ უპ რი ა ნი და მარ თე ბუ ლიც იქ ნე ბა ამ და ნა კარ გე ბის 
გათ ვა ლის წი ნე ბა, რაც ზე მოხ სე ნე ბუ ლი შემ ცი რე ბის ნაც ვლად, პი რი ქით, 
გაზ რდის სა სურ სა თო კა ლა თის ღი რე ბუ ლე ბას. 

 მთლი ა ნო ბა ში, აღ ნიშ ნუ ლი ფარ სი გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი იქ ნა სა სურ-
სა თო კა ლა თის ღი რე ბუ ლე ბის შე სამ ცი რებ ლად, რა თა რაც შე იძ ლე ბა მე-
ტად შემ ცი რე ბუ ლი ყო ის უზარ მა ზა რი გან სხვა ვე ბა, რაც რე ა ლურ კა ლა თა-
სა და პენ სი ებს, შემ წე ო ბებ სა და არ სე ბო ბი სათ ვის სა ჭი რო სხვა თან ხებს 
შო რის არ სე ბობ და (რაც სამ წუ ხა როდ, დღე საც არ სე ბობს). ამ ღო ნის ძი ე-
ბით ხე ლი სუფ ლე ბა შე ე ცა და და ე ფა რა სურ სა თის მოთხ ოვ ნა- მოხ მა რე ბას 
შო რის არ სე ბუ ლი მნიშ ვნე ლო ვა ნი შე უ სა ბა მო ბა და შე ექ მნა ნორ მა ლურ 
მდგო მა რე ო ბას თან მი ახ ლო ე ბუ ლი ვი ზუ ა ლუ რი სუ რა თი. 

თუ რამ დე ნად ამა ხინ ჯებს დღეს მოქ მე დი მე თო დი კა რე ა ლო ბას, 
ამის დე მონ სტრი რე ბას შე ვეც დე ბით 2019 წლის სექ ტემ ბრის თვის მი ხედ-
ვით სტა ტის ტი კის ეროვ ნუ ლი სამ სა ხუ რის მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი შრო-
მი სუ ნა რი ა ნი მა მა კა ცის სა არ სე ბო მი ნი მუ მის მა გა ლით ზე. შრო მი სუ ნა რი ა-
ნი მა მა კა ცის სა არ სე ბო მი ნი მუ მი 2019 წლის სექ ტემ ბერ ში, ოფი ცი ა ლუ რი 
სტა ტის ტი კით, 189.9 ლა რია (არ ჩვა ძე, 2019).

მოქ მე დი მე თო დო ლო გი ით, ამ თან ხის 70% მო დის სურ სათ ზე, ანუ 
სა არ სე ბო მი ნი მუ მის სა სურ სა თო კომ პო ნენ ტი შე ად გენს 132.93 ლარს 
(=189.9*0.7). მაგ რამ 132.93 ლა რი გა ან გა რი შე ბუ ლია ე.წ. „შე ვაჭ რე ბის კო ე ფი-
ცი ენ ტის“ გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ ლის მი ხედ ვი თაც გამ ყიდ ვე ლის მი ერ 
თავ და პირ ვე ლად და სა ხე ლე ბულ ფას თან შე და რე ბით რე ა ლი ზა ცი ის ფა სი 
13,5%-ით და ბა ლია (თოდ რა ძე, 2019).

აღ ნიშ ნუ ლი პრო პორ ცია მეტ -ნაკ ლე ბად მი სა ღე ბი იყო 15-20 წლის 
წინ. მას შემ დეგ გა ი ზარ და სპე ცი ა ლი ზე ბუ ლი სა ვაჭ რო ქსე ლე ბის და ობი-
ექ ტე ბის რა ო დე ნო ბა, სა დაც სა ქო ნე ლი იყი დე ბა ფიქ სი რე ბუ ლი ფა სე ბით 
(იქ შე ვაჭ რე ბა - გა მო რიცხ უ ლი ა). თვით აგ რა რულ ბაზ რო ბებ ზეც კი იშ ვი-
ა თად წა აწყ დე ბით ფა სე ბის ამ მას შტა ბით დაკ ლე ბის შემ თხვე ვას. შე სა-
ბა მი სად, მკვეთ რად შემ ცირ და სა ქო ნელ ბრუნ ვა ში იმ სა ქონ ლი სა და მომ-
სა ხუ რე ბის წი ლი (შე სა ბა მის სა ხე ო ბა თა ჩა მო ნათ ვა ლი), სა დაც ჯერ კი დევ 
ად გი ლი აქვს შე ვაჭ რე ბის სა ფუძ ველ ზე ფას დაკ ლე ბის პრაქ ტი კას. ამი ტომ, 
13,5%-ა ნი ფას დაკ ლე ბა - ეს სრუ ლი ანაქ რო ნიზ მია და ყვე ლა ზე ოპ ტი მის-
ტუ რი გათ ვლე ბით, ხსე ნე ბუ ლი „შე ვაჭ რე ბის კო ე ფი ცი ენ ტი“ 5%-ზე მე ტი არ 
უნ და იყოს (რე ა ლუ რად კი, 2-3%-მდე ა).

ამ გა რე მო ე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, შე ვაჭ რე ბის კო ე ფი ცი ენ ტის 5%-
მდე შემ ცი რე ბის შემ თხვე ვა ში, სა არ სე ბო მი ნი მუ მის სა სურ სა თო კომ პო-
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ნენ ტი უნ და გა ი ზარ დოს 11%-ით (=0,95: 0,865). შე სა ბა მი სად, სა სურ სა თო 
კომ პო ნენ ტის ღი რე ბუ ლე ბა იქ ნე ბა არა 132,3 ლა რი, არა მედ - 132,93 * 1.11 = 
145,99 ლა რი. 

თუ და ცუ ლი იქ ნე ბა დი ე ტო ლო გე ბის მი ერ შე მო თა ვა ზე ბუ ლი პრო-
პორ ცია კა ლო რი ე ბის მცე ნა რე უ ლი და ცხო ვე ლუ რი წარ მო მავ ლო ბის მი-
ხედ ვით (40/60-ზე, ნაც ვლად ამ ჟა მინ დე ლი 60/40-ი სა), ეს მნიშ ვნე ლოვ ნად 
გაზ რდის ყო ვე ლი 1000 კკალ -ის ღი რე ბუ ლე ბას: ცხო ვე ლუ რი წარ მო მავ ლო-
ბის კა ლო რი ე ბი მცე ნა რე უ ლი წარ მო მავ ლო ბის კა ლო რი ებ ზე 5-6-ჯერ უფ-
რო ძვი რი ჯდე ბა (მა გა ლი თად, პუ რი სა და სა ქონ ლის ხორ ცის მი ხედ ვით 
ეს სხვა ო ბა სა ქონ ლის ხორ ცის „სა სარ გებ ლოდ“, ბო ლო მო ნა ცე მე ბით, უკ ვე 
13-ჯე რა დი ა) და ეს სხვა ო ბა წლი დან წლამ დე სულ უფ რო იზ რდე ბა. პრო-
პორ ცი ე ბის ცხო ვე ლუ რი წარ მო მავ ლო ბის კა ლო რი ე ბის სა სარ გებ ლოდ 
შეც ვლით სა არ სე ბო მი ნი მუ მის სა სურ სა თო კომ პო ნენ ტი კი დევ უფ რო გა-
იზ რდე ბა - არა ნაკ ლებ 30,8%-ით. შე სა ბა მი სად, სა არ სე ბო მი ნი მუ მის სა-
სურ სა თო კომ პო ნენ ტი იქ ნე ბა 190,86 ლა რი (= 145,99 * 1,308).

 სა არ სე ბო მი ნი მუმ ში სა სურ სა თო კომ პო ნენ ტის წი ლი უნ და შემ ცირ-
დეს 70%-დან 50%-მდე. ამ ჟა მად, ყვე ლა ზე და ბალ შე მო სავ ლი ან, პირ ველ 
დე ცი ლურ ჯგუფ შიც კი, სურ სათ ზე ხარ ჯე ბის წი ლი ასე თი ში ნა მე ურ ნე ო ბე-
ბის მთლი ან ხარ ჯებ ში უკ ვე ჩა მოს ცდა 50%-ი ან ზღვარს, მა ღალ შე მო სავ-
ლი ა ნებ ში კი იგი გა ცი ლე ბით და ბა ლი ა. შე სა ბა მი სად, აღ ნიშ ნუ ლი გა რე-
მო ე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, სა არ სე ბო მი ნი მუ მი შრო მი სუ ნა რი ან მა მა კაც-
ზე გა ან გა რი შე ბით შე ად გენს 381,92 ლარს - ამ ჟა მინ დელ თან შე და რე ბით 
2-ჯერ (101,1%-ით) მეტს.

 სამ წუ ხა როდ, დღემ დე სა სურ სა თო კა ლა თას და მის გან გა მომ დი ნა-
რე სა არ სე ბო მი ნი მუმს 2003 წელს მი ღე ბუ ლი ფორ მით - მცდა რი და ში-
ნა ა არ სობ რი ვად და ნა შა უ ლებ რი ვი მე თო დი კით ან გა რი შო ბენ. უნ და აღი-
ნიშ ნოს, რომ ახალ მა ხე ლი სუფ ლე ბამ თა ვი დან ვე აღი ა რა, რომ გან საზღ-
ვრუ ლი სა არ სე ბო მი ნი მუ მი არა რე ა ლუ რია და შეც ვლას ექ ვემ დე ბა რე ბა, 
თუმ ცა, ჯერ ჯე რო ბით ის ფორ მა ლუ რად ისევ შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლია (საქ .კა ნო ნი, 
1997). ამის შე დე გად იქ მნე ბა მცდა რი სუ რა თი მო სახ ლე ო ბის მი ერ მოხ-
მა რე ბუ ლი სურ სა თის საკ მა რი სო ბის შე სა ხებ, რაც მო სახ ლე ო ბა ში ქმნის 
ილუ ზი ას, რომ მი სი საკ ვე ბი რა ცი ო ნი (რო მე ლიც სრუ ლი ად აც დე ნი ლია 
რე ა ლურ ფი ზი ო ლო გი ურ ნორ მებს) ნორ მა ლუ რია და ფაქ ტობ რი ვად ისი ნი 
სხვა დას ხვა მძი მე და ა ვა დე ბე ბის მსხვერ პლნი ხდე ბი ან. 

 ასე ვე არა რე ა ლუ რი, და ბა ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბი დგინ დე ბა ქვე ყა ნა ში 
სა ჭი რო სა სურ სა თო პრო დუქ ცი ის რა ო დე ნო ბის შე სა ხებ, რაც ხელ შემ-
შლელ გა რე მო ე ბას ქმნის აგ რა რუ ლი სფე როს სხვა დას ხვა სექ ტორ ში. 
დღე ის თვის აღ ნიშ ნუ ლი პრობ ლე მი სად მი ქვე ყა ნა ში დამ კვიდ რე ბუ ლი და-
მო კი დე ბუ ლე ბა და მი სი რა ო დე ნობ რივ -ხა რის ხობ რი ვი მა ხა სი ა თებ ლე ბის 
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საარსებო მინიმუმი საქართველოში და მისი ოპტიმალური დონის განსაზღვრის 
აუცილებლობა აუცილებლობა

არ სე ბუ ლი პა რა მეტ რე ბი, არა მარ ტო საფ რთხეს უქ მნის ფი ზი ო ლო გი უ რი 
ნორ მე ბის შე სა ბა მი სად სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ო ბის გა მოკ ვე ბას, არა-
მედ პრაქ ტი კუ ლად გა მო რიცხ ავს ქვეყ ნის შემ დგომ ინ ტეგ რი რე ბას მსოფ-
ლიო ეკო ნო მი კა ში და მთლი ა ნო ბა ში საფ რთხის ქვეშ აყე ნებს ქარ თუ ლი 
სა ხელ მწი ფო ებ რი ო ბის გან ვი თა რე ბის პერ სპექ ტი ვას. 

სა ქარ თვე ლოს თვის ამ პრობ ლე მის აქ ტუ ა ლუ რო ბას აძ ლი ე რებს სა-
ერ თა შო რი სო სა სურ სა თო ბა ზარ ზე ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი ტენ დენ ცი ე ბი, სურ-
სათ ზე ფა სე ბის ზრდის დი ნა მი კა, ეროვ ნუ ლი სა სურ სა თო ბაზ რის დღე ვან-
დე ლი მდგო მა რე ო ბა და ექ სპორ ტ-იმ პორ ტის ბა ლან სის მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
დე ფი ცი ტი, რო მე ლიც არ სე ბი თად დი დი ოდე ნო ბის სურ სა თის იმ პორ ტი-
თაა გან პი რო ბე ბუ ლი (მარ ტო 2018 წელს სა ქარ თვე ლო ში იმ პორ ტი რე ბულ 
იქ ნა 1358,8 მლნ აშშ დო ლა რის სა სურ სა თო პრო დუქ ცი ა, ხო ლო ექ სპორ ტმა 
959,3 მლნ დო ლა რი შე ად გი ნა. მთლი ა ნად, 2010 წლის შემ დეგ პე რი ოდ ში 
სა ქარ თვე ლო ში იმ პორ ტი რე ბუ ლი აგ რო სა სურ სა თო პრო დუქ ცი ის ღი რე ბუ-
ლე ბამ შე სა ბა მი სი პე რი ო დი სა და პრო ფი ლის ექ სპორტს 4.5 მლრდ დო-
ლა რით გა და ა ჭარ ბა). 

მარ თა ლი ა, ეროვ ნუ ლი სა სურ სა თო უშიშ რო ე ბა და ფუძ ნე ბუ ლია სა-
კუ თა რი წარ მო ე ბის ძი რი თა დი პრო დუქ ტე ბით მო სახ ლე ო ბის დაკ მა ყო-
ფი ლე ბა ზე, მაგ რამ ეს არ ნიშ ნავს სურ სა თის იმ პორ ტზე სა ერ თოდ უა რის 
თქმას, რომ ლის გა დი დე ბა, რო გორც წე სი, იწ ვევს ად გი ლობ რი ვი წარ მო ე-
ბის გა ჩა ნა გე ბას და სურ სა თით თვი თუზ რუნ ველ ყო ფის დო ნის შემ ცი რე ბას. 
ამი ტო მა ა, რომ თა ნა მედ რო ვე მსოფ ლი ო ში ქვეყ ნე ბი ხელ მძღვა ნე ლო ბენ 
რა კონ კუ რენ ტუ ლი უპი რა ტე სო ბის კა ნო ნის მოთხ ოვ ნე ბით, და საშ ვე ბად 
მი იჩ ნე ვენ სა მა მუ ლო ბა ზარ ზე სურ სა თის იმ პორტს 15-20%-ის ფარ გლებ ში. 
ამ პი რო ბებ ში არც ეკო ნო მი კუ რი სარ გებ ლის მი ღე ბის შან სი იკარ გე ბა და 
არც კონ კუ რენ ცია სუს ტდე ბა სა მა მუ ლო სა ქო ნელ მწარ მო ე ბელ თა შო რის. 
ამას თან, საფ რთხე არ ემუქ რე ბა არც ეკო ნო მი კურ და არც სა სურ სა თო და-
მო უ კი დებ ლო ბას.

ქვეყ ნის სა სურ სა თო უსაფ რთხო ე ბის ძი რი თა დი კომ პო ნენ ტე ბი და                         
რე ა ლუ რი სა არ სე ბო მი ნი მუ მის და წე სე ბის აუ ცი ლებ ლო ბა

ქვეყ ნის სა სურ სა თო უშიშ რო ე ბის (უ საფ რთხო ე ბის) დაც ვა გუ ლის-
ხმობს სა ხელ მწი ფოს მი ერ მო სახ ლე ო ბის სტა ბი ლურ უზ რუნ ველ ყო ფას 
საკ მა რი სი რა ო დე ნო ბის, სრულ ფა სო ვა ნი, უვ ნე ბე ლი და ხელ მი საწ ვდო-
მი სურ სა თით, ვი ნა ი დან სურ სა თი მი ე კუთ ვნე ბა ადა მი ა ნის პირ ველ სა სი-
ცოცხ ლო სა ჭი რო ე ბას, სა სურ სა თო უსაფ რთხო ე ბა პრაქ ტი კუ ლად უტოლ-
დე ბა ფი ზი კურ უსაფ რთხო ე ბას. სა ხელ მწი ფო რე გუ ლი რე ბის ფორ მი სა 
და მე თო დის გან საზღ ვრი სას, უპი რა ტე სო ბა უნ და მი ე ცეს იმ კონ კრე ტულ 
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პაატა კოღუაშვილი, იოსებ არჩვაძე

ეკო ნო მი კურ თუ ორ გა ნი ზა ცი ულ ღო ნის ძი ე ბებს, რაც მაქ სი მა ლუ რად უზ-
რუნ ველ ყოფს წარ მო ე ბის ეფექ ტი ა ნო ბი სა და კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის 
ამაღ ლე ბას, სა ბო ლოო ან გა რი შით, კი, ქვეყ ნის სურ სა თით თვი თუზ რუნ-
ველ ყო ფას. ამ ფონ ზე, სა არ სე ბო მი ნი მუ მის სა სურ სა თო კომ პო ნენ ტე ბის 
სა ო რი ენ ტა ციო (ზღვრუ ლი) მაჩ ვე ნებ ლე ბის შემ ცი რე ბა ეკო ნო მი კის თვის 
(პირ ველ რიგ ში, აგ რო სა სურ სა თო სექ ტო რის თვის), აგ რეთ ვე ხე ლი სუფ ლე-
ბის თვის აგ რა რუ ლი, სა სურ სა თო უსაფ რთხო ე ბი სა და ზო გა დად, სო ცი ა-
ლურ -ე კო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბი სა და გა ტა რე ბი სათ ვის არას-
წო რი, მცდა რი იმ პულ სე ბის მი ცე მის სა ფუძ ვე ლი გახ და. 

ზო გა დად, სა სურ სა თო უსაფ რთხო ე ბის ქვეშ 4 ძი რი თა დი კომ პო ნენ-
ტი უნ და მო ვი აზ როთ: 

1. მო სახ ლე ო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა სა ჭი რო რა ო დე ნო ბის სურ სა თით.
ეს მი იღ წე ვა რო გორც ად გი ლობ რი ვი სა სურ სა თო პრო დუქ ცი ის წარ მო ე-
ბით (თვი თუზ რუნ ველ ყო ფა), ასე ვე არა საკ მა რი სი პრო დუქ ცი ის იმ პორ ტით; 

2. მო სახ ლე ო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა სრულ ფა სო ვა ნი და და ბა ლან სე ბუ-
ლი სურ სა თით. მო სახ ლე ო ბი სათ ვის შე თა ვა ზე ბუ ლი სურ სა თი უნ და იყოს 
მრა ვალ ფე რო ვა ნი და ხა რის ხო ვა ნი, რაც უზ რუნ ველ ყოფს მომ ხმა რებ ლის 
მი ერ სა სურ სა თო პრო დუქ ტის მი ღე ბას ფი ზი ო ლო გი უ რი ნორ მე ბის შე სა-
ბა მი სად. ეს ნიშ ნავს სხვა დას ხვა სურ სა თის იმ რა ო დე ნო ბით მოხ მა რე ბას, 
რაც უზ რუნ ველ ყოფს ორ გა ნიზ მის და ბა ლან სე ბულ მო მა რა გე ბას სა ჭი რო 
ცი ლე ბით, ცხი მე ბით, ნახ შირ წყლე ბით, ვი ტა მი ნე ბი თა და ორ გა ნიზ მის-
თვის სა ჭი რო მიკ რო ე ლე მენ ტე ბით. 

3. მო სახ ლე ო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა უვ ნე ბე ლი სურ სა თით. შე საძ ლოა
სურ სა თი რა ო დე ნობ რი ვად იყოს საკ მა რი სი და და ცუ ლი იყოს მი სი მოხ მა-
რე ბის ბა ლან სი, მაგ რამ შე ი ცავ დეს ჯან მრთე ლო ბი სათ ვის სა შიშ ქი მი ურ 
ნივ თი ე რე ბებს და მიკ რო ბი ო ლო გი ურ დამ ბინ ძუ რებ ლებს (რა დი ო ნუკ ლი-
დე ბი, მძი მე ლი თო ნე ბი, პეს ტი ცი დე ბის, ნიტ რა ტე ბის ნარ ჩე ნე ბი, სხვა-
დას ხვა ნე გა ტი უ რი მოქ მე დე ბის მიკ რო ბე ბი, ბაქ ტე რი ე ბი და სხვ.). 

4. მო სახ ლე ო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა ხელ მი საწ ვდო მი სურ სა თით. სურ-
სათ ზე უნ და არ სე ბობ დეს რო გორც ფი ზი კუ რი, ასე ვე მა ტე რი ა ლუ რი ხელ-
მი საწ ვდო მო ბა. პირ ველ ში იგუ ლის ხმე ბა ის, რომ სა ჭი რო სურ სა თი ქვეყ-
ნის ნე ბის მი ე რი ადა მი ა ნის თვის უნ და იყოს ხელ მი საწ ვდო მი (კო ღუ აშ ვი-
ლი, 2016).

ფი ზი კუ რი ხელ მი საწ ვდო მო ბის არ სე ბო ბი სას, უკ ვე წი ნა პლან ზე გა-
მო დის სურ სათ ზე ფი ნან სუ რი ხელ მი საწ ვდო მო ბა, ანუ მომ ხმა რე ბელს 
არა მარ ტო სურ ვი ლი, არა მედ მი სი შე ძე ნის სა შუ ა ლე ბაც უნ და გა აჩ ნდეს. 
დღე ის თვის ფაქ ტი ა, რომ სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ო ბის 72% არას რულ ყო-
ფი ლად იკ ვე ბე ბა. ეს პრობ ლე მა ყვე ლა ზე აქ ტუ ა ლუ რია სა სურ სა თო უსაფ-
რთხო ე ბის დაც ვის საქ მე ში. დღე ის თვის, სი ღა რი ბის პრო ფილს ქვე ყა ნა ში 
სწო რედ სურ სა თი სა და და ბა ლან სე ბუ ლი კვე ბი სად მი მო სახ ლე ო ბის მნიშ-



21

საარსებო მინიმუმი საქართველოში და მისი ოპტიმალური დონის განსაზღვრის 
აუცილებლობა აუცილებლობა

ვნე ლო ვა ნი ნა წი ლის ფი ნან სუ რი ხელ მი საწ ვდო მო ბის და ბა ლი დო ნე გან-
საზღ ვრავს.

რა მდგო მა რე ო ბა შია სა სურ სა თო პრო დუქ ცი ის წარ მო ე ბა სა ქარ თვე-
ლო ში და რამ დე ნად ხორ ცი ელ დე ბა მო სახ ლე ო ბის თვი თუზ რუნ ველ ყო ფა 
სურ სა თით? 

ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვე ბი გვიჩ ვე ნებს, რომ სურ სა თის წარ მო ე ბა 1990 
წლი დან დღემ დე ქვე ყა ნა ში 2-ჯერ და მე ტა დაა შემ ცი რე ბუ ლი, ხო ლო 
ეროვ ნუ ლი მე ურ ნე ო ბის ყვე ლა დარგს შო რის სოფ ლის მე ურ ნე ო ბას ზრდის 
ყვე ლა ზე და ბა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი აქვს. – მი სი სა შუ ა ლოწ ლი უ რი მა ტე ბა 2011-
2018 წლებ ში მხო ლოდ 1,9% იყო, მა შინ რო დე საც იმა ვე პე რი ოდ ში ეროვ-
ნუ ლი ეკო ნო მი კა (ქვეყ ნის მსპ (სი ლა გა ძე, პა პა ვა, 2019)). ყო ველ წლი უ რად 
სა შუ ა ლოდ 4,6%-ით იზ რდე ბო და. 

ქვე მოთ მყვა ნი ლი ცხრი ლი კარ გად წარ მო ა ჩენს სა ქარ თვე ლო ში სა-
სოფ ლო- სა მე ურ ნეო პრო დუქ ცი ის წარ მო ე ბის დი ნა მი კას ბო ლო სა მი ათ-
წლე უ ლის მან ძილ ზე, რაც პირ და პირ აისახება მოსახლეობის სასურსათო 
უზრუნველყოფისა და კვების ხარისხის დონეზე.

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოება 1988-2018 წლებში (ათასი ტონა)

 ცხრილი 1

პროდუქციის სახე
1988 2018

%%-ით 1988 წ-თან 
შედარებით

მარცვლეული 714.0 363.7 50,9

კარტოფილი 326.0 237.5 72,9

ბოსტნეულ-ბაღჩეული 641.0 212.4 33,1

ხილი 658.0 188.2 28,6

ყურძენი 620.0 259.9 41,9
ციტრუსები 437.0 66.3 15,2
ჩაი 459.7 1.7 0,4
ხორცი 172.0 72.6 42,2
რძე 730.5 555.3 76,0
კვერცხი (მლნ ცალი) 890.0 634.8 71,3

მატყლი 6.8 1.9 27,9

მსხვილფეხა რქოსანი 
პირუტყვი (ათასი სული)

1548.0 878.9 56,8

ღორი (ათასი სული) 1099.2 163.2 14,8

ცხვარი (ათასი სული) 1894.0 869.4 45,9

 წყარო: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

გან ვლილ წლებ ში ფაქ ტობ რი ვად შეწყ და ისე თი სტრა ტე გი უ ლი ნედ-
ლე უ ლის წარ მო ე ბა, რო გო რი ცაა ჩაი და თამ ბა ქო (ეს უკა ნას კნე ლი სურ-
სათს არ მი ე კუთ ვნე ბა, მაგ რამ მემ ცე ნა რე ო ბის ეს დარ გი უმ ნიშ ვნე ლო-
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პაატა კოღუაშვილი, იოსებ არჩვაძე

ვა ნე სი იყო რო გორც ად გი ლობ რი ვი სა წარ მო ე ბის თვის, ასე ვე თამ ბა ქოს 
ნედ ლე უ ლი წარ მა ტე ბით გა მო ი ყე ნე ბო და ექ სპორ ტი სათ ვის). 

ად გი ლობ რი ვი წარ მო ე ბის შემ ცი რე ბის პა რა ლე ლუ რად, ქვე ყა ნა ში 
შე მო დის ისე თი სა სურ სა თო პრო დუქ ცი აც რომ ლის ძი რი თა დი მწარ მო-
ე ბე ლი თვით სა ქარ თვე ლო უნ და იყოს (კარ ტო ფი ლი, პო მი დო რი, კიტ რი, 
სტა ფი ლო და სხვა ბოს ტნე უ ლი, ხი ლი). მაგ., 2018 წელს კარ ტო ფი ლის იმ-
პორ ტი, 2010 წელ თან შე და რე ბით, 4.1-ჯერ გა ი ზარ და (2.9 მლნ აშშ დო ლარს 
გა და ა ჭარ ბა). მთლი ა ნად, მხო ლოდ 2011-2019 წლებ ში სა ქარ თვე ლო ში იმ-
პორ ტი რე ბუ ლია 11.0 მლრდ აშშ დო ლარ ზე მე ტი ღი რე ბუ ლე ბის აგ რო სა-
სურ სა თო პრო დუქ ცი ა, რაც ქვეყ ნის 2019 წლის მსპ-ის 92.5%-ი ა. 

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ უახ ლო ეს მო მა ვალ ში გარ და უ ვა ლი სა სურ სა თო 
კრი ზი სის თა ვი დან აცი ლე ბის ან შე და რე ბით იო ლად დაძ ლე ვის მიზ ნით, 
დღეს პრაქ ტი კუ ლად ყვე ლა ქვე ყა ნა ცდი ლობს მნიშ ვნე ლოვ ნად გა ზარ-
დოს სა სურ სა თო პრო დუქ ცი ის ად გი ლობ რი ვი წარ მო ე ბა და შეძ ლე ბის-
დაგ ვა რად, მო ა ხერ ხოს სურ სა თით თვი თუზ რუნ ველ ყო ფა. 

ამ მხრივ სა ყუ რადღ ე ბოა სა ქარ თვე ლოს სა სურ სა თოო უსაფ რთხო ე-
ბის სტრა ტე გი ის ოფი ცი ა ლუ რი პა რა მეტ რე ბის გაც ნო ბა (იხ. ცხრი ლი 2). 

აგრარული პროდუქციის ქვეყნისათვის ოპტიმალური, კრიტიკული და რეალური 

პარამეტრები (2018 წლის მდგომარეობით)

ცხრილი 2

პროდუქციის სახე
ათასი ტონა

ოპტიმალური
დღეს

არსებული
კრიტიკული

მარცვლეული 1300 220,7 750-800
კარტოფილი 450 228,8 250

ბოსტნეული 600 175,7 200-252
ხილი და კენკრა 580 180 300-330

მცენარეული ცხიმები 35 8,0 15-20

შაქარი 170 50 100-110

ხორცი (ცოცხალი წონით, 
2018 წლის მონაცემებით)

150 72,6 85-90

ძროხის რძე (2018 წლის 
მონაცემებით)

990 555 550-570

კვერცხი, მლნ ცალი (2018 
წლის მონაცემებით)

610 635 330-350

წყარო: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

სა ქარ თვე ლო ში დღე ი სათ ვის არ სე ბუ ლი სურ სა თის რე სურ სე ბის მო-
ცუ ლო ბა (კვერ ცხის გა მოკ ლე ბით) არა მარ ტო ოპ ტი მა ლურს, არა მედ კრი-
ტი კულ საც კი მნიშ ვნე ლოვ ნად ჩა მორ ჩე ბა.
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უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ ცხრილ ში მოყ ვა ნი ლი „ოპ ტი მა ლუ რიო პა რა-
მეტ რე ბი შე ე სა ბა მე ბა ახალ „რე კო მენ დე ბულ“ ნორ მებს, რო მე ლიც სპე ცი ა-
ლუ რად მნიშ ვნე ლოვ ნა დაა შემ ცი რე ბუ ლი სა არ სე ბო მი ნი მუ მის გა ი ა ფე ბის 
მიზ ნით. ამის გა მო ეს ნორ მე ბი, რო გორც უკ ვე აღი ნიშ ნა, საგ რძნობ ლად 
ჩა მორ ჩე ბა სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბით აღი ა რე ბულ რე კო მენ დე ბულ 
ნორ მებს. მა გა ლი თად, „ა ხა ლი ფი ზი ო ლო გი უ რი ნორ მე ბის“ აშშ–ს მო ქა-
ლა ქე ე ბი სათ ვის დად გე ნილ ნორ მებ თან შე და რე ბით აღ მოჩ ნდა, რომ სა-
ქარ თვე ლოს სა შუ ა ლო ასა კის შრო მი სუ ნა რი ა ნი მა მა კა ცის თვის (31–50 წ.) 
გან საზღ ვრუ ლი ნორ მე ბი ბევ რად ჩა მორ ჩე ბა არა მარ ტო იგი ვე კა ტე გო-
რი ის აშშ-ს მო ქა ლა ქის თვის რე კო მენ დე ბულ ნორ მებს (კერ ძოდ, ხორ ცზე 
- 3.2-ჯერ, რძის პრო დუქ ტებ ზე - 3-ჯერ, ხილ ზე - 2,3-ჯერ, ბოს ტნე ულ ზე - 2–
ჯერ), არა მედ მნიშ ვნე ლოვ ნად ნაკ ლე ბია 4 წლის ბავ შვის ნორ მებ ზე დაც 
კი, რა საც აბ სურ დამ დე მივ ყა ვართ. მა გა ლი თად, სა ერ თა შო რი სო სტან-
დარ ტე ბის დაც ვის შემ თხვე ვა ში სა ქარ თვე ლოს უნ და გაგ ვე ზარ და ხორ ცის 
წლი უ რი მოხ მა რე ბა თით ქმის 80 თა სი ტო ნით, ხო ლო რძი სა და რძის პრო-
დუქ ტე ბი სა (რძე ზე გა და ან გა რი შე ბით) - 440 ათა სი ტო ნით.

ნუ თუ უხერ ხუ ლო ბას არ უქ მნის სტა ტის ტი კის სამ სა ხურს ის ფაქ ტი, 
რომ „ა ხალ ფი ზი ო ლო გი ურ ნორ მებ ზე“ დაყ რდნო ბით მათ მი ერ ყო ველ-
წლი უ რად გა მოქ ვეყ ნე ბულ სა სურ სა თო ბა ლან სებ ში იმის გა მო, რომ არა-
რე ა ლუ რი „ა ხა ლი ნორ მე ბის“ სა ფუძ ველ ზე უწევთ სურ სა თის თი თო ე უ ლი 
სა ხე ო ბის თვის ქვეყ ნის თვი თუზ რუნ ველ ყო ფის მაჩ ვე ნებ ლის მი ნიშ ნე ბა, 
არას წორ, ცრუ ინ ფორ მა ცი ას აქ ვეყ ნე ბენ? ამის სა ფუძ ველ ზე იქ მნე ბა შთა-
ბეჭ დი ლე ბა, რომ თით ქოს, ქვეყ ნის თვის ბევ რად ნაკ ლე ბია სა ჭი რო სურ სა-
თის ესა თუ ის სა ხე ო ბა, ვიდ რე რე ა ლუ რად გვჭირ დე ბა. მა გა ლი თად, 2018 
წლის სა სურ სა თო ბა ლან სებ ში ხორ ცით თვი თუზ რუნ ველ ყო ფა მი თი თე ბუ-
ლია 67% და თით ქოს ქვეყ ნის მო სახ ლე ო ბის თვის სა ჭი როა 108 ათა სი ტ/წ, 
მა შინ რო ცა რე ა ლუ რი თვი თუზ რუნ ველ ყო ფა 27%–ია და სა ჭი როა 270 ათა სი 
ტ/წ, რძე და რძის პრო დუქ ტე ბი თით ქოს სა ჭი როა 290 ათა სი ტ/წ და რე ა-
ლუ რად კი - 1,3 მი ლი ო ნი ტ/წ და ა.შ. 

სა ჭი როა აღი ნიშ ნოს, რომ 2009 წლის შემ დეგ, ჩვენ არ გვაქვს მწი-
რი ინ ფორ მა ცი აც კი მო სახ ლე ო ბის მი ერ სურ სა თის მოხ მა რე ბი სა და მი სი 
უსაფ რთხო ე ბის მდგო მა რე ო ბის შე სა ხებ, რად გან 2010 წლი დან სტა ტის ტი-
კის ეროვ ნულ სამ სა ხურ ში გა უქ მე ბულ იქ ნა მას თან არ სე ბუ ლი „სა სურ სა თო 
უსაფ რთხო ე ბის ობ სერ ვა ტო რი ა“ და ფაქ ტობ რი ვად აღარ მიმ დი ნა რე ობს 
არა ნა ი რი კვლე ვა და სტა ტის ტი კურ მო ნა ცემ თა და მუ შა ვე ბა სა სურ სა თო 
უსაფ რთხო ე ბის თე მა ტი კა ზე. 

სა ზო გა დო ე ბის სა სურ სა თო პრობ ლე მა ზო გა დად ორას პექ ტო ვა ნია - 
ფი ზი ო ლო გი უ რი და სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი. ფი ზი ო ლო გი ურ ში იგუ ლის-
ხმე ბა სა სურ სა თო დე ფი ცი ტი და მი სი უვარ გი სო ბა. ამ შემ თხვე ვა ში ადა მი-
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ა ნის მი ერ მოხ მა რე ბუ ლი სურ სა თი ვერ, ან მხო ლოდ ნა წი ლობ რივ აღად-
გენს მის მი ერ ცხო ველ მყო ფე ლო ბის პრო ცეს ში და ხარ ჯულ ენერ გი ას, რაც 
გა მო ხა ტუ ლე ბას პო უ ლობს შიმ შილ ში და იწ ვევს ადა მი ა ნის ორ გა ნიზ მის 
გა მო ფიტ ვას. რაც შე ე ხე ბა სა სურ სა თო უზ რუნ ველ ყო ფის დარ ღვე ვის სო ცი-
ა ლურ -ე კო ნო მი კურ ას პექტს (მხედ ვე ლო ბა ში გვაქვს მო სახ ლე ო ბის ის ნა-
წი ლი, რო მელ მაც სა მუ და მოდ ან დრო ე ბით და კარ გა სა მუ შაო და ნაკ ლებ 
მყიდ ველ -უ ნა რი ა ნი გახ და, რომ უზ რუნ ველ ყოს სა კუ თა რი მოთხ ოვ ნი ლე ბა 
საკ ვებ ზე), მას გლო ბა ლუ რი უარ ყო ფი თი შე დე გე ბის გა მოწ ვე ვა შე უძ ლი ა. 
რო დე საც ანა ლო გი უ რი შემ თხვე ვა მა სობ რივ ხა სი ათს იღებს, საქ მე გვაქვს 
სა ხელ მწი ფოს მძი მე ზო გა დე კო ნო მი კურ მდგო მა რე ო ბას თან, რო მე ლიც 
შე საძ ლოა სო ცი ა ლურ აფეთ ქე ბა შიც გა და ი ზარ დოს.

სა სურ სა თო „თვი თუზ რუნ ველ ყო ფა“ გუ ლის ხმობს კვე ბის ძი რი თა დი 
პრო დუქ ტე ბით ქვეყ ნის მო სახ ლე ო ბის მოთხ ოვ ნი ლე ბის მაქ სი მა ლურ დაკ-
მა ყო ფი ლე ბას ად გი ლობ რი ვი წარ მო ე ბის ხარ ჯზე. ამ შემ თხვე ვა ში ზუს ტად 
არ არის გან საზღ ვრუ ლი სა მა მუ ლო წარ მო ე ბის ის მი ნი მუ მი, რო მე ლიც საკ-
მა რი სია სა სურ სა თო უშიშ რო ე ბის შე სა ნარ ჩუ ნებ ლად. სხვა დას ხვა მო საზ-
რე ბით, ეს მო ნა ცე მი 80-85 %-ის ფარ გლებ ში მერ ყე ობს (ქვე და ზღვა რია 
60%), აღ ნიშ ნუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი არის პი რო ბი თი ორი ენ ტი რი, თო რემ თა ნა-
მედ რო ვე რე ა ლო ბი დან გა მომ დი ნა რე, მდგო მა რე ო ბას ყვე ლა ზე უკეთ ასა-
ხავს დე ვი ზი - „და მო უ კი დე ბელ მა სა ხელ მწი ფომ უნ და აწარ მო ოს იმ დე ნი 
სურ სა თი, რამ დე ნის სა შუ ა ლე ბა საც მი სი ბი ო გე ო პო ტენ ცი ა ლი იძ ლე ვა“.

ყო ვე ლი ვე აღ ნიშ ნუ ლის სა ფუძ ველ ზე ვას კვნით: 
1. ამ ჟა მად სა ქარ თვე ლო ში მოქ მე დი სა არ სე ბო მი ნი მუ მი არა რე ა ლუ-

რია - იგი ქმნის მცდარ სუ რათს მო სახ ლე ო ბის მი ერ მოხ მა რე ბუ ლი სურ სა-
თის საკ მა რი სო ბა ზე, ილუ ზი ას, რომ მი სი საკ ვე ბი რა ცი ო ნი, რო მე ლიც სრუ-
ლი ად აც დე ნი ლია რე ა ლურ ფი ზი ო ლო გი ურ ნორ მებს, ნორ მა ლუ რი ა. შე დე-
გად, მათ ზე ორი ენ ტი რე ბა მო სახ ლე ო ბის სხვა დას ხვა მძი მე და ა ვა დე ბის 
მსხვერ პლად გახ დო მის რისკს ზრდის. 

2. სა არ სე ბო მი ნი მუმ ში სა სურ სა თო კა ლა თას უნ და და ეთ მოს არა
70% (რაც ყო ვე ლად მი უ ღე ბე ლი ა), არა მედ 50% და სა სურ სა თო მი ნი მუმ ში 
საკ ვე ბი პრო დუქ ტე ბი სა და სხვა ხარ ჯე ბის თა ნა ფარ დო ბა უნ და იყოს არა 
70/30-ზე, არა მედ - 50/50-ზე, რაც სა ბო ლო ოდ მოგ ვცემს და ახ ლო ე ბით 520 
ლა რის ღი რე ბუ ლე ბის სა არ სე ბო მი ნი მუმს. 

3. ბევ რი გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნის მსგავ სად, უმ ჯო ბე სი იქ ნე ბო და სა-
სურ სა თო და არა სა სურ სა თო ხარ ჯე ბის შე ფარ დე ბა 30/70-ზე ყო ფი ლი ყო, 
მაგ რამ ეს მოგ ვცემ და სა არ სე ბო მი ნი მუ მის ისეთ ღი რე ბუ ლე ბას, რო მე-
ლიც ჯერ ჯე რო ბით ჩვე ნი ქვეყ ნის თვის მი უწ ვდო მე ლი ა.

4. მიგ ვაჩ ნი ა, რომ რე ა ლუ რი სა არ სე ბო მი ნი მუ მის დად გე ნი სათ ვის
სა ჭი რო ა: ა) აღ ვად გი ნოთ და და ვეყ რდნოთ სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტებ-
თან ჰარ მო ნი ზე ბულ, სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ო ბის თვის დად გე ნილ რე ა-
ლურ ფი ზი ო ლო გი ურ ნორ მებს; ბ) ამ ნორ მე ბის სა ფუძ ველ ზე სა სურ სა თო 
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საარსებო მინიმუმი საქართველოში და მისი ოპტიმალური დონის განსაზღვრის 
აუცილებლობა აუცილებლობა

კა ლა თის შედ გე ნი სას გა მო ვი ყე ნოთ დღე ვან დე ლი ფა სე ბის გათ ვა ლის წი-
ნე ბით სურ სათ ზე გა სა წე ვი რე ა ლუ რი ხარ ჯე ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი.

5.  რე ა ლო ბის ადეკ ვა ტუ რი ღი რე ბუ ლე ბის სა არ სე ბო მი ნი მუ მის ცხოვ-
რე ბა ში გა სა ტა რებ ლად სა ჭი როა სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მე ბის აქ ტი უ რი გან-
ხორ ცი ე ლე ბა სა ხელ მწი ფო ებ რივ დო ნე ზე, ახა ლი სა მუ შაო ად გი ლე ბის 
შექ მნა, ხელ ფა სე ბის, პენ სი ე ბის, შემ წე ო ბე ბის მო მა ტე ბა, გა და სა ხა დებ ზე 
შე ღა ვა თე ბის და წე სე ბა და სხვა. ეს გაზ რდის მო სახ ლე ო ბის შე მო სავ ლებს, 
გა ა უმ ჯო ბე სებს მათ მყიდ ვე ლო ბით უნარს, ხელ მი საწ ვდო მო ბას სურ სათ ზე, 
პირ ვე ლა დი მოხ მა რე ბის საგ ნებ ზე, მომ სა ხუ რე ბის სხვა დას ხვა სფე რო ზე. 

6. გა და უ დე ბე ლი და ამას თან უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი ამო ცა ნაა სა ქარ-
თვე ლოს გარ დაქ მნა მა ღალ გან ვი თა რე ბულ ინ დუს ტრი ულ ქვეყ ნად, ადეკ-
ვა ტუ რი აგ რა რუ ლი სექ ტო რით. შემ დეგ ეტაპ ზე - კი პოს ტინ დუს ტრი ულ 
ქვეყ ნად, რო მე ლიც თვი თონ და იკ მა ყო ფი ლებს თა ვის სა სურ სა თო და სხვა 
სა არ სე ბო მოთხ ოვ ნი ლე ბებს, ექ ნე ბა და დე ბი თი სალ დო პარ ტნი ორ ქვეყ-
ნებ თან ვაჭ რო ბა ში და ექ სპორ ტის საგ ნად - მეც ნი ე რე ბა ტე ვა დი სამ რეწ-
ვე ლო და მა ღა ლი ხა რის ხის ბი ო აგ როპ რო დუქ ცი ა, რო მელ საც შე უძ ლია უზ-
რუნ ველ ყოს სა ქარ თვე ლოს სა სურ სა თო და ზო გა დად, ეკო ნო მი კუ რი უშიშ-
რო ე ბაც, რის სა ფუძ ველ ზე დად გინ დე ბა რე ა ლუ რი სა არ სე ბო მი ნი მუ მი და 
გან ხორ ცი ელ დე ბა მო სახ ლე ო ბის ცალ კე უ ლი ასა კობ რი ვი თუ სო ცი ა ლუ რი 
ჯგუ ფე ბის მო ნი ტო რინ გი. 

7. სა ჭი როდ მიგ ვაჩ ნია აღ დგეს „სა სურ სა თო უსაფ რთხო ე ბის ობ სერ-
ვა ტო რი ა“ ან მსგავ სი სტრუქ ტუ რა, რო მე ლიც გა ნა ხორ ცი ე ლებს ადეკ ვა ტურ 
კვლე ვას და სტა ტის ტი კურ მო ნა ცემ თა და მუ შა ვე ბას სა სურ სა თო უსაფ-
რთხო ე ბის თე მა ტი კა ზე.
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Subsistence minimum is a kind of social reference, social standard of 
living used for fixing the amount of the wages, pensions, stipends, allowances 
and other social benefits. The full value of subsistence minimum consists of the 
cost of food products (the so-called “food basket”) required for a healthy and 
productive life of an able-bodied person as well as the minimum costs of non-
food consumer products and services (at market prices).

The population of Georgia has been malnourished for years, unable to 
purchase and consume relatively expensive products (meat, milk and dairy 
products, fish, fruits, vegetables) in accordance with the real physiological 
standards, and satisfied food demands mostly by cheaper products, such as 
bread, which represents almost half the ration of food, while in the developed 
countries, the share of bread in the ration is only 12-15%. Because of all this, for 
years, the population has been suffering from protein deficiency, as well as lack 
of vitamins and microelements.

With this in mind, one of the pressing problems that lie ahead in Georgia to 
addressed in the near future is to improve the food ration of the population and 
to ensure its pacing factor - food security. Its solution is a major socio-economic 
challenge. It implies the country’s ability to provide the basic foodstuffs to its 
population through indigenous resource production. Without this, not only the 
possibility of providing food to the population at the subsistence level will be 
called into question, but this also will increase the government’s motivation and 
“temptation” to revise these norms downwards in order to show the de-facto 
situation better than it is, as it once did in 2003. In particular, the Order No. 111 
of the Minister of Labor, Health and Social Protection from May 8, 2003, approved 
norms that lagged significantly behind both internationally recognized and pre-
existing standards: for example, the meat consumption rate of 80g/day is 2.5 
times lower than internationally recognized norm (200 g/day), the rate of milk 
and dairy products consumption decreased by 4.5 times (!) - from 960 grams to 
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215 grams, the vegetable consumption rate was halved - from 370 grams to 182 
grams, sugar consumption rate decreased from 100 grams to 55 grams, while the 
rate of consumption of cheaper products, such as bread, which already exceeded 
significantly the international standard (200 g/day), increased from 350 grams to 
400 grams per day (!).

As a result of this methodological manipulation, the minimum amount of 
food that the population consumed was considered to be a physiological norm. 
The alarming situation of food security violations has been “resolved” in such 
a simple way, without utilizing budgetary resources and taking appropriate 
measures. As a result, in accordance with the so-called “norms”, the food 
consumption situation of our population looked “not so bad” visually (!). However, 
these standards lag significantly behind both internationally recognized and pre-
existing standards fall far short of those recognized by international standards, 
including those recommended in the US: 3.2 times lower for meat, 3 times lower 
for dairy products, 2.3 times lower for fruits, and 2 times lower for vegetables.

Because of this, the contents of essential nutrients of proteins, fats and 
carbohydrates in the human diet also decreased significantly in Georgia. 

 In general, this farce was done to reduce the cost of the food basket, in 
order to minimize as much as possible this huge difference between the actual 
basket and pensions, benefits and other allowances (and unfortunately, it still 
exists). Through this measure, the government attempted to close the gap 
between supply and consumption of food and create a visual image that is close 
to normal. 

 Despite this decline, the amount of food resources currently existing in 
Georgia (except for eggs) is significantly lower not only in comparison with optimal, 
but also as compared to critical. The fact that agro-food products imported to 
Georgia in 2011-2019 worth more than US$ 11.0 billion (92.5% of the country’s 
GDP in 2019) indicates serious decline in the agrarian sector and insufficient 
level of the country’s food security (consisting of four key components, such as - 
Providing the population with: 1. Adequate quantities of food stocks; 2. Nutritious 
and balanced food; 3. Safe food; 4. Affordable food).

 The current subsistence minimum is unrealistic - it creates a false picture 
of the adequacy of the amount of food consumed by the population, as well 
as it gives off the illusion that its food ration (which is completely out of real 
physiological norms) is normal. As a result, focusing on them increases the risk 
for people to become a victim of various severe diseases.

 With this in mind, the existing methodology for calculating living wage 
calculation the subsistence minimum requires urgent modification, and in order 
to determine a real subsistence minimum, it is necessary:
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1. To restore and adhere to the actual physiological norms established for 
the population of Georgia, harmonized with international standards;

 2. To use the actual cost of food to be taken into account in current prices, 
when defining the food basket based on these norms. The most optimistic 
calculations resulted in 13.5% discount rate for bargain with, but in practice, it 
should not actually exceed 2-3%.

 3. In the subsistence minimum, the share of food basket should not be 
70% (which is completely unacceptable), but only 50%, and the ratio of food 
and other costs in the subsistence minimum should be not 70/30, but 50/50. If 
the proportion of calories recommended by nutritionists is observed in terms 
of vegetable and animal origins (40/60, instead of the current 60/40), this will 
increase considerably the cost of per 1,000 kcal: calories of animal origin cost 
5-6 times as much, than calories of vegetable origin (for example, the latest data 
on this difference for bread and beef have been confirmed by 13-fold increase 
in favor of beef), and this difference is even greater from to year. By changing 
the proportions in favor of animal origin calories, the food component of the 
subsistence minimum will increase further, which will eventually give us the 
subsistence minimum worth almost GEL 520 (I believe that this proposal should 
be acceptable and accessible to the authorities for the first step).

In order to translate the subsistence minimum into reality, it will be 
necessary to implement actively the social programs at the State level, generate 
new jobs, increase salaries, pensions, tax benefits and so on, which will boost 
people’s income generation, raise their purchasing power and access to food, 
basic necessities and various services. 

Keywords: Cost of living, standard of living, food Security, grocery cart.
JEL Codes: H55, Q18, Q19
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ეროვ ნულ ან გა რიშ თა სის ტე მა (ე ას) და მას ში გა ერ თი ა ნე ბუ ლი მაჩ ვე ნებ-
ლე ბი ეკო ნო მი კუ რი ანა ლი ზის, მო დე ლი რე ბი სა და პროგ ნო ზი რე ბის ფარ თო შე-
საძ ლებ ლო ბას იძ ლე ვა. მი სი მე თო დო ლო გი უ რი სა ფუძ ვე ლია სა ერ თა შო რი სო
ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ შექ მნი ლი სა ხელ მძღვა ნე ლო, რომ ლის უახ ლე სი ვერ სია
(SNA 2008) 2008 წელს იქ ნა შე მუ შა ვე ბუ ლი და დღე ი სათ ვის 80-მდე ქვე ყა ნა შია
და ნერ გი ლი.

სა ქარ თვე ლო ში, ისე ვე რო გორც სხვა ქვეყ ნებ ში, ეას -ის ახა ლი მე თო დო-
ლო გი ის და ნერ გვამ ეროვ ნულ ან გა რი შებ ში მნიშ ვნე ლო ვა ნი ცვლი ლე ბე ბი გა ნა-
პი რო ბა, რაც და კავ ში რე ბუ ლია ახა ლი სტან დარ ტის შე სა ბა მი სად სხვა დას ხვა
მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი მაჩ ვე ნებ ლის გა ან გა რი შე ბა სა და მო ნა ცემ თა წყა როს არ-
სე ბით გა უმ ჯო ბე სე ბას თან.

ახა ლი მე თო დო ლო გის და ნერ გვამ დღის წეს რიგ ში და ა ყე ნა ასე ვე წი ნა ის-
ტო რი უ ლი მწკრი ვე ბის გა და ან გა რი შე ბის სა კითხ ი, რა თა უზ რუნ ველ ყო ფი ლი ყო
ახალ და წი ნა პე რი ო დის მო ნა ცემ თა შო რის სრუ ლი შე სა ბა მი სო ბა.

ახალ სტან დარ ტზე გა დას ვლის შე დე გად, სა ქარ თვე ლო ში 2018 წლის მშპ-ს
დო ნე, წი ნა მე თო დო ლო გი ით გა ან გა რი შე ბულ მო ნა ცემ თან შე და რე ბით, 8.6%-
ით გა ი ზარ და. ასე ვე, 376 დო ლა რით გა ი ზარ და მშპ-ს მო ცუ ლო ბა მო სახ ლე ო ბის
ერთ სულ ზე და 4722 დო ლა რი შე ად გი ნა. უმ ნიშ ვნე ლო ცვლი ლე ბა გა ნი ცა და მშპ-ს
რე ა ლუ რი ზრდის მაჩ ვე ნებ ლებ მა, თუმ ცა ახა ლი სტან დარ ტის და ნერ გვამ არ სე ბი-
თი გავ ლე ნა მო ახ დი ნა მშპ-ს დარ გობ რივ სტრუქ ტუ რა ზე.

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: ეროვ ნუ ლი ან გა რი შე ბი, ეროვ ნულ ან გა რიშ თა სის ტე-
მა, მთლი ა ნი ში და პრო დუქ ტი, და უკ ვირ ვე ბა დი ეკო ნო მი კა.

შესავალი

ეროვ ნულ ან გა რიშ თა სის ტე მა (ე ას) წარ მო ად გენს ინ ტეგ რი რე ბუ ლი 
მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი ან გა რი შე ბი სა და ბა ლან სე ბის ერ თობ ლი ო ბას, რო მე-
ლიც ეფუძ ნე ბა სა ერ თა შო რი სო დო ნე ზე შე თან ხმე ბულ ცნე ბებს, კლა სი ფი-
კა ცი ებს და აღ რიცხ ვის ზო გად წე სებს. ეას -ში გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ან გა რი შე ბი 
რამ დე ნი მე კა ტე გო რი ად არის კლა სი ფი ცი რე ბუ ლი, რომ ლის თი თო ე უ ლი 
ჯგუ ფი შედ გე ბა მაჩ ვე ნე ბელ თა გან საზღ ვრუ ლი წრის გან და იძ ლე ვა ეკო-
ნო მი კა ში მიმ დი ნა რე მოვ ლე ნე ბი სა და პრო ცე სე ბის ეკო ნო მი კუ რი ანა ლი-
ზის, მო დე ლი რე ბი სა და პროგ ნო ზი რე ბის უნი კა ლურ შე საძ ლებ ლო ბას.
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ეას -ში ხდე ბა ერ თი ა ნი მე თო დო ლო გი უ რი პრინ ცი პე ბის სა ფუძ ველ ზე 
მი ღე ბუ ლი აღ რიცხ ვის მო ნა ცე მე ბის შე ჯა მე ბა მთე ლი ეკო ნო მი კის მას შტა-
ბით, რაც უნი ფი ცი რე ბუ ლია სა გა და სახ დე ლო ბა ლან სი სა და დარ გთა შო რი-
სი ბა ლან სის მაჩ ვე ნებ ლებ თან.

ეროვ ნულ ან გა რი ში ა ნო ბას სა ფუძ ვლად უდევს ეროვ ნუ ლი შე მო სავ-
ლის წარ მო ე ბის, გა ნა წი ლე ბი სა და მოხ მა რე ბის პრო ცე სი ეკო ნო მი კუ რი 
სის ტე მის ფუნ ქცი ო ნი რე ბის გან საზღ ვრუ ლი კა ნონ ზო მი ე რე ბი სა და სტრუქ-
ტუ რის ფარ გლებ ში (მინ დო რაშ ვი ლი მ. 2018).

ეას -ის მე თო დო ლო გი ურ სა ფუძ ველს წარ მო ად გენს გა ერ თი ა ნე ბუ ლი 
ერე ბის ორ გა ნი ზა ცი ის (გა ე რო), ევ როს ტა ტის, სა ერ თა შო რი სო სა ვა ლუ ტო 
ფონ დის (სსფ), მსოფ ლიო ბან კის და ეკო ნო მი კუ რი თა ნამ შრომ ლო ბი სა და 
გან ვი თა რე ბის ორ გა ნი ზა ცი ის (OECD) მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი სა ერ თა შო რი სო 
სა ხელ მძღვა ნე ლო (System of National Accounts (SNA), 2008), რომ ლის პრაქ-
ტი კა ში და ნერ გვა სხვა დას ხვა ქვეყ ნის სტა ტის ტი კის სამ სა ხუ რე ბის თვის 
უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი პრი ო რი ტე ტი ა, მო ითხ ოვს ხან გრძლი ვი დრო ის გან-
მავ ლო ბა ში მომ ზა დე ბას და, ამას თან, გარ კვე ულ სირ თუ ლე ებ თან არის და-
კავ ში რე ბუ ლი.

ეას -ის  პირ ვე ლი სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტი შემუშავდა 1953 წელს, ის 
გა და ი სინ ჯა 1968, 1993 და 2008 წლებში. ამასთან, 2008 წელს შემუშავებული 
მოდელი დღეის მდგომარეობით უახლეს ვერსიას წარ მო ადგენს.

ეას-ის ახალი მეთოდოლოგია და მისი დანერგვა სხვადასხვა 
ქვეყანაში

ეას -ის ახალ მე თო დო ლო გი ა ზე გა დას ვლა ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნებ მა 
2014 წლი დან და იწყ ეს. მათ რი გებს, 2015 წლი დან, ასე ვე შე უ ერ თდა ევ რო-
კავ ში რის არა წევ რი ქვეყ ნე ბი - სომ ხე თი, თურ ქე თი, უკ რა ი ნა და ბე ლა რუ სი.

2019 წლის მი წუ რულს აღ ნიშ ნუ ლი სის ტე მა უკ ვე მსოფ ლი ოს 80-მდე 
ქვე ყა ნა ში იყო და ნერ გი ლი, ხო ლო ქვეყ ნე ბის გარ კვე უ ლი ნა წი ლი, ისე ვე 
რო გორც სა ქარ თვე ლო, კვლავ ეროვ ნულ ან გა რიშ თა სის ტე მის წი ნა ვერ სი-
ით (SNA 1993) ხელ მძღვა ნე ლობ და.

ქვე მოთ (შემდეგ გვერდზე) გრა ფიკ ზე (1) ნაჩ ვე ნე ბია ეას -ის ახა ლი 
სტან დარ ტის (SNA 2008) და ნერ გვის ქრო ნო ლო გი უ რი გან ვი თა რე ბა ქვეყ ნე-
ბის მი ხედ ვით:

მრა ვალ წლი ა ნი მო სამ ზა დე ბე ლი სა მუ შა ო ე ბის შე დე გად, საქ სტატ მა 
2019 წელს ეას -ის ახა ლი სტან დარ ტი (SNA 2008) და ნერ გა და შე სა ბა მი სად, 
სა ქარ თვე ლო ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლი ქვეყ ნე ბის რი გებს 2019 წლის ნო ემ ბერ ში 
შე უ ერ თდა, რაც გუ ლის ხმობ და მთლი ა ნი ში და პრო დუქ ტი სა (მშპ) და მთე-
ლი რი გი მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი მაჩ ვე ნებ ლის გა ან გა რი შე ბას ახა ლი მე თო-
დო ლო გი ის შე სა ბა მი სად.
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გოგიტა თოდრაძე

SNA 2008-ის დანერგვის საერთაშორისო პრაქტიკა (ქვეყნების რაოდენობა)

გრაფიკი 1

ეას -ის ახა ლი მე თო დო ლო გი ის და ნერ გვას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა-
მუ შა ო ე ბი საქ სტატ ში, სა ერ თა შო რი სო ექ სპერ ტე ბის აქ ტი უ რი ჩარ თუ ლო-
ბით, 2017 წლი დან და იწყ ო. ამას თან, 2019 წელს აღ ნიშ ნულ სტან დარ ტებ ზე 
გა დას ვლა გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი იყო ევ რო კავ შირ თან ასო ცი რე ბის შე სა ხებ 
შე თან ხმე ბის სა მოქ მე დო გეგ მით.

რო გორც სა ერ თა შო რი სო პრაქ ტი კა აჩ ვე ნებს, ეას -ის ახალ სტან დარ-
ტებ ზე გა დას ვლა ეროვ ნულ ან გა რი შებ ში რიგ ცვლი ლე ბას გა ნა პი რო ბებს, 
რაც, ერ თი მხრივ, უკავ შირ დე ბა ახა ლი სტან დარ ტის შე სა ბა მი სად სხვა-
დას ხვა მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი მაჩ ვე ნებ ლის გა ან გა რი შე ბას, ხო ლო მე ო რე 
მხრივ, მო ნა ცემ თა წყა როს არ სე ბით გა უმ ჯო ბე სე ბას, და უკ ვირ ვე ბა დი ეკო-
ნო მი კის მას შტა ბე ბის შე ფა სე ბი სა და ად მი ნის ტრა ცი ულ მო ნა ცემ თა და მუ-
შა ვე ბის თვალ საზ რი სით.

ყო ვე ლი ვე ზე მოთ ქმუ ლი გა ნა პი რო ბებს მშპ-ს დო ნის ზრდას, რა მაც 
ზო გი ერთ ქვე ყა ნა ში სა ყუ რადღ ე ბო ნიშ ნულს მი აღ წია და აქე დან გა მომ დი-
ნა რე, ძი რე უ ლი ცვლი ლე ბე ბი გა ნა პი რო ბა ქვეყ ნის ეროვ ნულ ან გა რი შებ ში. 

ახა ლი სტან დარ ტის და ნერ გვით გა მოწ ვე უ ლი ცვლი ლე ბე ბი შე იძ ლე-
ბა გან ვი ხი ლოთ ორი მი მარ თუ ლე ბით: 1. ცვლი ლე ბე ბი, რო მე ლიც უკავ შირ-
დე ბა მე თო დო ლო გი ის და ნერ გვას და 2. ცვლი ლე ბე ბი, რო მე ლიც ინ ფორ-
მა ცი ის წყა როს გა უმ ჯო ბე სე ბას გა ნა პი რო ბებს.

ახა ლი სტან დარ ტის და ნერ გვის შე დე გად, ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნებ ში 
მშპ-ს დო ნე სა შუ ა ლოდ 3,7%-ით გა ი ზარ და. აქე დან მე თო დო ლო გი უ რი ხა-
სი ა თის ცვლი ლე ბებ ზე მო დი ო და 2,3%, ხო ლო წყა როს არ სე ბით გა უმ ჯო ბე-
სე ბა ზე - 1,4%.

 გრა ფიკ ზე (2) წარმოდგენილია მშპ-ს დონის ცვლილების პროცენ-
ტული მაჩ ვენებელი ქვეყნების მიხედვით. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

97 112 134 139 149 156 161 155
108 103 101

95 80 58 53 43 36 30 28 23 18 13

1 2 10
62 72 79

SNA 1968 SNA 1993 SNA 2008
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SNA 2008-ზე გადასვლის გავლენა მშპ-ის დონეზე (მშპ-ის ცვლილება, %)

გრაფიკი 2

როგორც გრაფიკიდან ჩანს, ახალი სტანდარტის დანერგვამ 7,6%-ით 
გაზარდა მშპ-ის დონე ნი  დერ ლანდებში, ძველი სტანდარტით (SNA 1993)
გაანგა რი შე ბულ მშპ-სთან შედარებით. მნიშვნე ლოვნად გაიზარდა მშპ-
ის დონე სამხრეთ კორეაში (7,8%), ისრა ელ  ში (6,4%), შვეიცარიაში (5,9%), 
შვედეთში (5,5%), შედარებით უმნიშვნელოდ - ლუქ სემ ბურ გში (0,2%), 
მექსიკაში (0,9%) და ესტო ნეთში (1,2%).

ახალი სტანდარტის დანერგვის შედეგად სომხეთში მშპ-ის დონე 
6,6%-ით გაიზარდა, 3,6%-ით - უკრაინასა და ბელარუსში. განხორ -ციე-
ლებული ცვლილებების შედეგად მნი შვნე ლოვნად გაიზარდა ეკონო მი-
კის მოცულობა მოლდოვაში (მატება 18,8%-ით), ხოლო თურქეთში პრაქ-
ტიკულად არ შეცვლი ლა (იხ. გრაფიკი 3).

SNA 2008-ზე გადასვლის გავლენა მშპ-ს დონეზე (მშპ-ის ცვლილება, (%)

გრაფიკი 3

სსომხეთი (2...ომხეთი (2... უკრაინა (2...კრაინა (2... ბელარუსი (2...ელარუსი (2... მოლდოვა (2...ოლდოვა (2... თურქეთი (2...ურქეთი (2...0
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გოგიტა თოდრაძე

საქართველოში ეას-ის ახალი სისტემის დანერგვის შედეგები

სა ქარ თვე ლო ში, ისე ვე რო გორც სხვა ქვეყ ნებ ში, ეროვ ნულ ან გა რიშ თა 
სის ტე მის ძველ სა და ახალ მე თო დო ლო გი ას შო რის არ სე ბუ ლი გან სხვა ვე-
ბე ბი ძი რი თა დად და კავ ში რე ბუ ლი იყო ფი ნან სუ რი შუ ა მავ ლო ბის მომ სა-
ხუ რე ბის არა პირ და პი რი შე ფა სე ბის (FISIM) ცვლი ლე ბას თან, კვლე ვებ სა და 
და მუ შა ვე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი ხარ ჯე ბის კა პი ტა ლი ზა ცი ას თან და სა კუ-
თა რი საცხ ოვ რი სის პი რო ბი თი რენ ტის გა ან გა რი შე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბას თან. 
ამას თან ერ თად, მო ნა ცემ თა წყა როს გა უმ ჯო ბე სე ბის სა მუ შა ო ე ბი მო ი ცავ და 
სხვა დას ხვა სექ ტორ ში და უკ ვირ ვე ბა დი ეკო ნო მი კის მას შტა ბე ბის შე ფა სე-
ბას და მაჩ ვე ნე ბელ თა ხა რის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბას. მო ნა ცემ თა ხა რის ხის შე-
ფა სე ბის კრი ტე რი უ მად მი იჩ ნე ვა მო ნა ცემ თა წყა რო ე ბი სა და გა ან გა რი შე-
ბის მე თო დე ბის, ასე ვე მაჩ ვე ნებ ლე ბის შე მად გე ნე ლი კომ პო ნენ ტე ბი სა და 
მა თი პირ ვე ლად მო ნა ცე მებ თან შე სა ბა მი სო ბის შე სა ხებ დე ტა ლუ რი დო კუ-
მენ ტა ცი ის გა მოქ ვეყ ნე ბა. (ას ლა მა ზიშ ვი ლი ნ., გე ლაშ ვი ლი ს. 2009, 193).

სა ქარ თვე ლო ში ახა ლი სტან დარ ტის და ნერ გვას თან ერ თად, ასე ვე 
აღ სა ნიშ ნა ვია სხვა მე თო დო ლო გი უ რი ხა სი ა თის ცვლი ლე ბე ბი, რო გო რი-
ცაა ახა ლი სა ერ თა შო რი სო კლა სი ფი კა ტო რე ბის და ნერ გვა (NACE Rev. 2 და 
CPA 2008), მშპის გა ან გა რი შე ბის და ფუძ ნე ბა რე სურ სე ბი სა და გა მო ყე ნე ბის 
ცხრი ლებ ზე, არა სა ბაზ რო პრო დუქ ცი ის 1გა მოშ ვე ბის გა ან გა რი შე ბის გა უმ-
ჯო ბე სე ბა და დაზღ ვე ვის გა მოშ ვე ბის გა ან გა რი შე ბის ცვლი ლე ბა. ასე ვე აღ-
სა ნიშ ნა ვია ფა სე ბის ინ დექ სე ბის წრის გა ფარ თო ე ბა, რა მაც მნიშ ვნე ლოვ-
ნად გა ა უმ ჯო ბე სა დეფ ლი რე ბის პრო ცე სე ბი.

გარ კვე უ ლი სა მუ შა ო ე ბი გან ხორ ცი ელ და მა რა გე ბის ცვლი ლე ბის შე-
ფა სე ბის პრო ცე სე ბის სრულ ყო ფის თვალ საზ რი სით. კერ ძოდ, SNA 2008-ის 
მი ხედ ვით, მა რა გე ბის ცვლი ლე ბის შე ფა სე ბი სას გა მო ი რიცხ ე ბა ჰოლ დინ-
გუ რი მო გე ბა; შე მუ შავ და ფა სე ბის ინ დექ სე ბით კო რექ ტი რე ბის სპე ცი ა ლუ-
რი ფორ მა ტი, რომ ლის სა შუ ა ლე ბი თაც ხორ ცი ელ დე ბა მა რა გე ბის ცვლი ლე-
ბი დან ჰოლ დინ გუ რი მო გე ბის გა მო რიცხ ვა.

ზე მოთ აღ ნიშ ნულ ცვლი ლე ბებ თან ერ თად გან ხორ ცი ელ და სა ბა ზი სო 
პე რი ო დის ცვლი ლე ბა (2010 წლის ნაც ვლად - 2015) და გა და სა ხა დე ბის აღ-
რიცხ ვი სას უკ ვე გა მო ი ყე ნე ბა და რიცხ ვის მე თო დი.

სა ქარ თვე ლო ში მო ნა ცემ თა წყა როს გა უმ ჯო ბე სე ბის თვალ საზ რი სით 
ჩა ტარ და და უკ ვირ ვე ბა დი ეკო ნო მი კის სპე ცი ა ლუ რი კვლე ვე ბი სხვა დას-
ხვა სექ ტორ ში (სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა, მშე ნებ ლო ბა, სას ტუმ რო ე ბი და რეს-

1 არასაბაზრო პროდუქციად ითვლება ის საქონელი და მომსახურება, რომელსაც საბაზრო 

ღირებულება არ გააჩნია. მაგ: საჯარო სკოლების, სახელმწიფო მართვის ორგანოების, 

თავდაცვისა და პოლიციის მომსახურება. არასაბაზრო პროდუქციის გამოშვება გაია-

ნგარიშება ხარჯების მეთოდით, შემდეგნაირად: საქონლისა და მომსახურების შესყიდ-

ვებს ემატება შრომის ანაზღაურება და კაპიტალის მოხმარება.
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ტორ ნე ბი). ამას თან ერ თად, სსფ- სა და და ნი ის სტა ტის ტი კის სამ სა ხუ რის 
ექ სპერ ტე ბის დახ მა რე ბით, მნიშ ვნე ლოვ ნად გა უმ ჯო ბეს და და უკ ვირ ვე ბა დი 
ეკო ნო მი კის შე ფა სე ბის მე თო დე ბი სხვა დას ხვა სექ ტორ ში.

გარ და ამი სა, შუ ა ლე დუ რი მოხ მა რე ბის სტრუქ ტუ რა გა ნახ ლდა სპე ცი-
ა ლუ რი გა მოკ ვლე ვის სა ფუძ ველ ზე, რო მელ მაც მო იც ვა ეკო ნო მი კის ყვე ლა 
ინ სტი ტუ ცი უ რი სექ ტო რი, ხო ლო ვაჭ რო ბის დარ გში და უკ ვირ ვე ბა დი ეკო-
ნო მი კის მას შტა ბე ბის შე სა ფა სებ ლად, სხვა წყა რო ებ თან ერ თად, გა მო ყე-
ნე ბულ იქ ნა ბაზ რებ სა და ბაზ რო ბებ ზე მო ვაჭ რე ეკო ნო მი კუ რი სუ ბი ექ ტე ბის 
გა მოკ ვლე ვის შე დე გე ბი (საქ სტა ტი).

ახა ლი სტან დარ ტის და ნერ გვით მოთხ ოვ ნი ლი იყო ასე ვე არა ლე გა-
ლუ რი საქ მი ა ნო ბე ბის (პროს ტი ტუ ცი ა, ნარ კო მა ნი ა) გა მოშ ვე ბის გათ ვა ლის-
წი ნე ბა მშპ-ში, რომ ელიც შეფასდა სხვა დას ხვა სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა-
ცი ის მი ერ შე მო თა ვა ზე ბუ ლი რე კო მენ და ცი ე ბის შე სა ბა მი სად.

ეას -ის ახა ლი მე თო დო ლო გი ის და ნერ გვას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა მუ-
შა ო ე ბი საქ სტატ ში თით ქმის 2 წლის გან მავ ლო ბა ში მიმ დი ნა რე ობ და, რო-
მელ შიც აქ ტი უ რად მო ნა წი ლე ობ დნენ სსფ-ს ექ სპერ ტე ბი, ასე ვე, და ნი ი სა 
და ჩე ხე თის სტა ტის ტი კის სამ სა ხუ რე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი ევ რო კავ ში-
რის პროგ რა მა Twinning-ის ფარ გლებ ში. სა ერ თა შო რი სო პრაქ ტი კის გათ ვა-
ლის წი ნე ბა აუ ცი ლე ბე ლი ა, რად გან არა ერ თგვა რო ვა ნია სხვა დას ხვა ქვეყ-
ნის ოფი ცი ა ლუ რი და სა უწყ ე ბო სტა ტის ტი კის ორ გა ნი ზა ცი ა, სტა ტის ტი კუ რი 
კვლე ვე ბის ჩა ტა რე ბის პრაქ ტი კა, სტა ტის ტი კუ რი ცოდ ნის გავ რცე ლე ბის 
დო ნე და მას შტა ბი, სტა ტის ტი კუ რი ინ ფორ მა ცი ის ხა რის ხი და სა ჯა რო ო ბა 
(გე ლაშ ვი ლი ს. 2015, 23).

ახა ლი მე თო დო ლო გი ის და ნერ გვამ მნიშ ვნე ლოვ ნად გა ნა პი რო ბა 
მშპ-ს და ეროვ ნუ ლი ან გა რი შე ბის სხვა აგ რე გა ტე ბის სა ერ თო დო ნის ცვლი-
ლე ბე ბი, უმე ტე სად -ზრდის მი მარ თუ ლე ბით.

ახა ლი მე თო დო ლო გი ით წარ მო ე ბუ ლი მშპ-ს და ეროვ ნუ ლი ან გა რი შე-
ბის სხვა აგ რე გა ტე ბის გა ან გა რი შე ბას თან ერ თად, დღის წეს რიგ ში დად გა 
წი ნა წლე ბის მო ნა ცე მებ თან შე სა და რი სო ბის სა კითხ ი, რაც გუ ლის ხმობ და 
ის ტო რი უ ლი მწკრი ვის გა და ან გა რი შე ბას, რა თა უზ რუნ ველ ყო ფი ლი ყო 2018 
წლის ახა ლი მე თო დით გა ან გა რი შე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბის სრუ ლი შე სა და რი-
სო ბა წი ნა პე რი ო დის მო ნა ცე მებ თან. შე სა ბა მი სად, საქ სტატ მა გა ნა ახ ლა 
და გა და ი ან გა რი შა მო ნა ცე მე ბი 2010 წლი დან (საქ სტა ტი). გა და ან გა რი შე ბა 
გა მოწ ვე უ ლი იყო ეროვ ნულ ან გა რიშ თა სის ტე მის გა ნახ ლე ბუ ლი მე თო დო-
ლო გი ის (SNA 2008) და ნერ გვით, ეროვ ნულ ან გა რი შებ ში ეკო ნო მი კუ რი საქ-
მი ა ნო ბის სა ხე ე ბის კლა სი ფი კა ტო რის - NACE 2-ის დამ კვიდ რე ბით და სხვა 
სა ერ თა შო რი სოდ რე კო მენ დე ბუ ლი მე თო დო ლო გი უ რი ხა სი ა თის ცვლი ლე-
ბე ბით. გრა ფი კი 3 ასა ხავს მშპ-ს გა ნახ ლე ბუ ლი დო ნის პრო ცენ ტულ ცვლი-
ლე ბას მა ნამ დე არ სე ბულ მო ნა ცე მებ თან შე და რე ბით, 2010-2018 წლებ ში
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განახლებული მშპ-ს დონის ცვლილება, %

გრაფიკი 4

რო გორც გრა ფი კი დან ჩანს, ახალ სტან დარ ტზე გა დას ვლის შე დე გად, 
2018 წელს, მშპ-ს დო ნე, წი ნა მე თო დო ლო გი ით გა ან გა რი შე ბულ მო ნა ცემ-
თან შე და რე ბით, 8.6%-ით გა ი ზარ და. აღ ნიშ ნულ ზრდა ში მე თო დო ლო გი უ რი 
ხა სი ა თის ცვლი ლე ბის გავ ლე ნა შე ფას და 3.0%-ით, ხო ლო სტა ტის ტი კუ რი 
წყა როს გა უმ ჯო ბე სე ბის შე დე გად მშპ-ს დო ნე 5.6%-ით გა ი ზარ და.

 მე ტი თვალ სა ჩი ნო ე ბის თვის, გრა ფიკ ზე 5 წარ მოდ გე ნი ლია მშპ-ს დო-
ნე, გა ან გა რი შე ბუ ლი ახა ლი და ძვე ლი მე თო დო ლო გი ე ბის მი ხედ ვით (საქ-
სტა ტი):

ნომინალური მშპ-ს მოცულობა, მლრდ ლარი

გრაფიკი 5

მშპ-ს დრო ი თი მწკრი ვის გა ნახ ლე ბის შე დე გად, ასე ვე შე იც ვა ლა მო-
სახ ლე ო ბის ერთ სულ ზე გა ან გა რი შე ბუ ლი მშპ. აღ ნიშ ნუ ლი ცვლი ლე ბე ბის 
შე დე გად და ახ ლო ე ბით 376 დო ლა რით გა ი ზარ და მშპ-ს მო ცუ ლო ბა ერთ 
სულ ზე და 4722 დო ლა რი შე ად გი ნა.

გა ნახ ლე ბულ და გა ნახ ლე ბამ დე არ სე ბულ მო ნა ცე მებს შო რის შე და-
რე ბა წარ მოდ გე ნი ლია გრა ფიკ ზე 6:

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
 -        

 5.0        

 10.0        

 15.0        

 20.0        

 25.0        

 30.0        

 35.0        

 40.0        

 45.0        

 50.0        

 20.7        
 24.3         26.2         26.8        

 29.2        
 31.8        

 34.0        
 37.8        

 41.1        

 21.8        
 25.5         27.2         28.6        

 31.1        
 33.9         35.8        

 40.8        
 44.6      მშპ - ადრე გამოქვეყნებული (S NA 1993)

მშპ - ახალი მეთოდოლოგიით (S NA 2008)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

5.2 4.7 4.1

6.5 6.8 6.9

5.3

7.7
8.6
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მშპ მოსახლეობის ერთ სულზე 2010-2018 წლებში

გრაფიკი 6

მე თო დო ლო გი უ რი ხა სი ა თის ცვლი ლე ბე ბის შე დე გად უმ ნიშ ვნე ლოდ 
შე იც ვა ლა მშპ-ს რე ა ლუ რი ზრდის მაჩ ვე ნებ ლე ბი (სა შუ ა ლოდ 0.1-0.2 პრო-
ცენ ტუ ლი პუნ ქტით), თუმ ცა ახა ლი სტან დარ ტის და ნერ გვამ არ სე ბი თი გავ-
ლე ნა იქო ნია მშპ-ს დარ გობ რივ სტრუქ ტუ რა ზეც: 17%-დან 13.9%-მდე შემ-
ცირ და ეკო ნო მი კა ში ვაჭ რო ბის სექ ტო რის წი ლი, შემ ცი რე ბუ ლია ასე ვე 
მრეწ ვე ლო ბი სა (17%-დან 14.6%-მდე) და მშე ნებ ლო ბის სექ ტო რე ბის (9.3%-
დან 8.3%-მდე) წი ლი. ად რე გა მოქ ვეყ ნე ბულ მო ნა ცე მებ თან შე და რე ბით, 
გა ი ზარ და სას ტუმ რო ე ბი სა და რეს ტორ ნე ბის (3.2%-დან 4.6%-მდე), ასე-
ვე უძ რა ვი ქო ნე ბით ოპე რა ცი ე ბის სექ ტო რის (7.4%-დან 11.4%-მდე) წი ლი. 
მშპ-ს დარ გობ რი ვი სტრუქ ტუ რა, ახა ლი მე თო დო ლო გი ის მი ხედ ვით წარ-
მოდ გე ნი ლია გრა ფიკ ზე 7:

მშპ-ს დარგობრივი სტრუქტურა -2018 წელი

გრაფიკი 7

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
 2,000 

 2,500 

 3,000 

 3,500 

 4,000 

 4,500 

 5,000 

 3,233 

 4,023 

 4,422 
 4,624  4,739 

 4,013  4,062 
 4,359 

 4,722

 3,073 

 3,844  4,250  4,341 

 4,438 

 3,755  3,857 
 4,047 

 4,346

მმშპ 1  სულზე (ახალი)შპ 1  სულზე (ახალი)
მშპ 1  სულზე (ძველი)შპ 1  სულზე (ძველი)
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ახა ლი მე თო დო ლო გი ით გა ან გა რი შე ბუ ლი მშპ და ეროვ ნუ ლი ან გა-
რი შე ბის სხვა აგ რე გა ტე ბი საქ სტა ტის მი ერ 2019 წლის 15 ნო ემ ბერს გა მოქ-
ვეყ ნდა.

დასკვნა

ქვე ყა ნა ში ეროვ ნულ ან გა რიშ თა სის ტე მის (ე ას) ახა ლი მე თო დო ლო-
გი ის და ნერ გვა მნიშ ვნე ლო ვა ნი წინ გა დად გმუ ლი ნა ბი ჯია არამ ხო ლოდ სა-
ერ თა შო რი სო სტან დარ ტებ თან შე სა ბა მი სო ბი სა და ევ რო კავ შირ თან ასო-
ცი რე ბის შე სა ხებ შე თან ხმე ბის სა მოქ მე დო გეგ მით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 
ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბის თვალ საზ რი სით, არა მედ - ინ ფორ მა ცი ის 
მომ ხმა რებ ლე ბი სა და გა დაწყ ე ტი ლე ბის მიმ ღე ბი პი რე ბის თვის სრულ ყო-
ფი ლი ეკო ნო მი კუ რი ანა ლი ზის, მო დე ლი რე ბი სა და პროგ ნო ზი რე ბის შე-
საძ ლებ ლო ბე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის თვის.

ეას -ის ახა ლი მე თო დო ლო გი ის და ნერ გვას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა-
მუ შა ო ე ბი საქ სტა ტის მი ერ, სა ერ თა შო რი სო ექ სპერ ტე ბის ჩარ თუ ლო ბით, 
ხან გრძლი ვი პე რი ო დის გან მავ ლო ბა ში მიმ დი ნა რე ობ და, რო მელ ზეც ქვე-
ყა ნა 2019 წლის მი წუ რულს გა და ვი და. ახა ლი სტან დარ ტის და ნერ გვამ 
ეროვ ნულ ან გა რი შებ ში მნიშ ვნე ლო ვა ნი ცვლი ლე ბე ბი გა ნა პი რო ბე ბა, რაც 
და კავ ში რე ბუ ლი იყო სხვა დას ხვა მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი მაჩ ვე ნებ ლის გა-
ან გა რი შე ბის მე თო დო ლო გი ურ თა ვი სე ბუ რე ბებ სა და მო ნა ცემ თა წყა როს 
არ სე ბით გა უმ ჯო ბე სე ბას თან.

ახა ლი მე თო დო ლო გი ის და ნერ გვის შე დე გად, დღის წეს რიგ ში დად გა 
წი ნა წლე ბის მო ნა ცე მებ თან შე სა და რი სო ბის სა კითხ ი, რაც გუ ლის ხმობ და 
ის ტო რი უ ლი მწკრი ვე ბის გა და ან გა რი შე ბას, რა თა უზ რუნ ველ ყო ფი ლი ყო 
ახა ლი მე თო დით გა ან გა რი შე ბულ 2018 წლის მო ნა ცე მებ თან წი ნა პე რი-
ო დის მო ნა ცე მე ბის სრუ ლი ჰარ მო ნი ზე ბა. შე სა ბა მი სად, გან ხორ ცი ელ და 
მო ნა ცემ თა გა და ან გა რი შე ბა 2010 წლი დან.

ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლის შე დე გად, სა ქარ თვე ლო ში მშპ-ს დო ნე, წი ნა მე-
თო დო ლო გი ით გა ან გა რი შე ბულ მო ნა ცემ თან შე და რე ბით, 8.6%-ით გა ი-
ზარ და, სა ი და ნაც მე თო დო ლო გი უ რი ხა სი ა თის ცვლი ლე ბის გავ ლე ნა შე-
ფას და 3.0%-ით, ხო ლო სტა ტის ტი კუ რი წყა როს გა უმ ჯო ბე სე ბამ მშპ-ს დო ნე 
5.6%-ით გა ზარ და.

ახა ლი მე თო დო ლო გი ის და ნერ გვას თან ერ თად აღ სა ნიშ ნა ვია მო ნა-
ცემ თა წყა როს არ სე ბით გა უმ ჯო ბე სე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი მრა ვა ლე ტა-
პი ა ნი სა მუ შა ო ე ბი, რო მე ლიც ასე ვე აერ თი ა ნებ და სპე ცი ა ლურ კვლე ვებს, 
სხვა დას ხვა სექ ტორ ში და უკ ვირ ვე ბა დი ეკო ნო მი კის მას შტა ბე ბის შე ფა სე-
ბი სა და ეროვ ნუ ლი ან გა რი შე ბის ხა რის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბის მი მარ თუ ლე-
ბით.
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SNA is a combination of integrated macroeconomic accounts and balances 
based on interna tio  nally agreed concepts, classifications, and general accounting 
rules. Its methodological basis is the in t er national manual SNA 2008, developed 
by the United Nations (UN), Eurostat, the International Monetary Fund, the World 
Bank and the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). 

EU countries have begun switching to the new SNA methodology in 2014. 
Armenia, Turkey, Ukraine and Belarus have also joined their ranks during 2014-
2015.

Nowadays, the SNA 2008 has been introduced in about 80 countries around 
the world, inc lu ding Georgia, however, some countries, still follow the previous 
version of the National Accounts System (SNA 1993).

Implementation of the new SNA 2008 methodology, with the active 
involvement of inter na tio nal experts, has been running in GEOSTAT since 2017. 

The transition to the SNA 2008 has led to a number of changes in 
national accounts, on the one hand, it is related to the calculation of different 
macroeconomic indicators in accordance with the new standard, and, on the other 
hand, the substantial improvement of the data source, in terms of assessing the 
scope of the non-observed economy and the processing of administrative data.

Differences between the old and new methodologies are mainly related to 
the change in the FISIM, capitalizing on research and development, processing 
costs, and improving the calculation of imputed rents on owner occupied 
dwellings.

Improvements to the data source include assessing the scope of the non-
observed economy in various sectors and improving the quality of indicators.

As international practice shows, all the above-mentioned changes leads to 
an overall increase in GDP and other aggregates of national accounts. However, in 
order to harmonize with the figures for the previous period, the historical series 
were revised and recalculated, from 2010.

Keywords: National accounts, system of national accounts, Gross Domestic 
Products (GDP), Non-observed economy.
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There are two spheres of modern potential of regional strategic development:
a) structure and organization of the regional economy and management,
b) productive recourses. Kinds of strategic regional potential are following:
management potential, potential of trust, educational, productive, nature,
innovative, human potential, potential of form and process. Principles of effective
function of potential include conceptuality, empathy, utility and variety.
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Introduction

The problem of choosing the path of regional development in modern 
conditions is directly related to the potential of strategic transformations of the 
regional economy. Explicit and latent components of the development potential 
give rise to strategic transformations, determine possible development vectors. 
Lack of development potential may serve as the hidden basis for future strategic 
failures, loss of time, resources and prospects. In this regard, it is relevant to study 
the essence of the potential for strategic development of the regional economy 
through its component structure and the relationship between species in the 
process of their use. The economic potential of regional economy as a dynamic 
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system in modern conditions requires constant updating of the terminological 
interpretation and systematization of its components, which determines the 
relevance of this study.

Review of Publications

A number of modern researchers devoted their work to the study of the 
essence and role of the potential for the development of economic systems. So, 
in the paper by Moshak S. (Мошак С.).and his colleagues. potential is considered 
as a source of competitiveness of the regional economy, while it is emphasized 
that “the potential for competitiveness is a set of abilities of an economic entity 
that are the result of the experience of previous functioning, as well as opportu-
nities that will ensure the uniqueness of certain positions of an economic entity 
in the future.”[9]

The strategic potential of collaboration between regions and countries is 
describes by Paresashvili N., Abashishvili A., which declare that “the Neighbour-
hood Policy aims to support the process to close political, economic and cultur-
al interrelationships between the EU and neighbour states, and through these 
means the EU promotes the spread of democracy, stability and welfare around 
its borders.”[4]. 

Abesadze N., Parasashvili N. investigate the influence of human resources 
on the potential of development in Georgia and suppose that “nowadays ineffi-
cient employment of Georgian population is a main obstacle for socio-economic 
development, regulation of trade agreement and formation civilized labour mar-
ket of the country.”[1]. 

There is the opinion, which is offered in our previous papers, that the Tri-
umvirate of culture, economy and tourism ‘constitute the organizational, spiri-
tual and material foundation for the development of the regional economy and 
especially its human component.”[2]

Slovak researchers Krošláková M., Kubičková V and others consider that 
the main factor of strategic development is innovative high growth business, ga-
zelles, “as an important subgroup of HGE, make up only approximately 0.5%-1% 
of all newly established companies with 10 or more employees and with a growth 
higher than 20%.”[3] 

At the same time the system content of potential of strategic development 
is not researched in sufficient measure.

Results. Potential is the basis for the implementation of the strategy; and, 
depending on the combination of potential opportunities and the adopted strat-
egy, regional development options are possible. They take place in many spheres, 
and in this paper the economic and organizational are suggested to investigate. 

Natalya Kubiniy, Viktoria Marhitich, Tamila Kosovilka
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Modern Conontent of Strategic Regional Development Potential

Organizational and economic potential interacts with the regional development 
strategy, allows to highlight the following combinations: active strategy and ac-
tive development potential of the forward region; active strategy and passive 
potential - development is ambitious, but organizational and economic are not 
justified; passive strategy and active potential - irrational development when the 
existing potential is not used properly (regional management does not match 
the capabilities and capabilities of the regional economy); passive strategy, pas-
sive potential if development happens, the region takes advantage of existing 
advantages, does not create new opportunities and prospects.

So, according to the sphere of foundation and function, potential of stra-
tegic development consists on: a) regional productive forces, b) structure of the 
regional economy, which is based on organization platform of region (fig. 1). 

Modern Content of Strategic Development Potential in Region (created by authors)

Fig.1

The component-subject structure of organizational and economic poten-
tial is the set of elements that are necessary for the formation of competitive 
advantages in modern business condition. These components are: management 
potential, potential of trust, educational potential, productive and nature poten-
tials, innovative potential, human potential, potential of form and process.

The management potential contains the possibility of applying modern 
methods of regional management, as well as forms of organization and manage-
ment of business in the region. 

The potential of trust makes it possible to increase the effectiveness of stra-
tegic development by reducing transaction costs.

The educational potential allows the formation of a specific set of compe-
tencies necessary for work in turbulence and strategic development. The potential 

Economic Spheres Organizational 

Potential

Kinds Processes 

management 

… 

human 

innovative 

Acquisitive Dissipative 
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of education offers a collection of ideas that have the prospect of turning into 
innovations. The production potential provides the volumes of products necessary 
to meet the needs of the region. The natural potential creates the conditions for 
efficient production, and requires the consideration of environmental factors in 
the strategic development of the regional economy.

Innovation and investment potential ensures the transformation of inno-
vations into innovations and the possibilities of their production and provides 
“systematic competitive advantage, arising from the realization of the innovative 
potential of the region”.[8] Human potential plays a decisive function in regional 
strategic development, ensures the quality functioning of all components of the 
organizational and economic potential. The potential of the configuration and the 
organizational process is a combination of forces that coordinate interactions and 
relationships, the mutual influence of the elements of the economic potential on 
the strategic development of the region.

There are principles of strategic potential acting:
1. Conceptuality – the development is based on a clearly formed vision of the 

prospects for the functioning of the region.
 2. Empathy as a principle is the ability of regional management to feel, pre-

dict the future state of the economic system and its organizational and economic 
potential, obtained as a result of managerial decisions. Empathy is presented in 
this study as the ability to “Display” the state of a managed system by the system 
that governs.

3. Utility as a practical orientation. The development should not be aimed 
only at building certain ideal models, but should have a concrete practical result.

4. Variety. The mechanisms involved in the development process should cov-
er various areas and management methods.

These principles are implemented due to the following conditions:
- Providing economic preferences to enterprises belonging to the circle of 

strategic regional actors, ensure regional competitiveness and human develop-
ment. In this case, they act as locomotives for strengthening the socio-economic 
potential and its labor elements.

- Information support, creation of a monitoring consulting center, which will 
provide information to existing and potential investors, etc.

- Implementation of strategic management, which primarily involves the 
definition of a vision, a concept for the development of a region, development of 
a strategy and justification of its implementation.

To implement the principles of the effective operation of mechanisms for 
the development of the organizational and economic potential of the region, we 
can name the following areas:

Natalya Kubiniy, Viktoria Marhitich, Tamila Kosovilka
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• Transformation of regional higher education institutions into competitive 
educational institutions that provide a system of continuing education and accu-
mulate world experience in the development of the human potential of the region.

 • The development and implementation of a motivation system for cre-
ative-innovative activity as such a type of activity forms the creative class as the 
personnel base of a competitive regional society.

• Promotion of the institution of trust on the basis of educational, cultural, 
educational or other regional events, which will significantly reduce transaction 
costs in the region and ensure the creation of economic competitive advantages.

The processes taking place within the framework of the organizational and 
economic potential of regional development in this study are considered from two 
perspectives.

Firstly, these are the processes of transforming of resources coming from 
the external environment and depending on the action, called “acquisitive” and 
“dissipative”. An acquisitive process involves the accumulation and consumption 
of wealth in the region and in the elements of its organizational and economic 
potential. This term is also used “to refer to a group of processes that convert the 
energy of resources entering the processor from an external environment, relative 
to the process, into results that contribute to the development of a regional sys-
tem. Dissipative processes are the processes of dissipating the energy of resources 
coming from the external environment and, thus, inhibiting the development of 
the regional system, since energy dissipation leads to attenuation of the move-
ment, loss of resources, the formation of dissipative structures that limit the flow 
and even the complete cessation of “aquitive” processes. “[7]

It should be noted that dissipative processes under their control can play 
a positive role in the development of organizational and economic potential. It 
seems, “that the barriers to regional development, as well as stagnation caused 
by dissipative processes, contribute to increasing the resistance of the regional 
system due to the“ mutations „of acquisitive processes. 

Mutations of acquisitive processes in a regional system occur on the basis of 
a structural change in its resource potential, resource processing operations, and 
increased process efficiency. Thus, dissipative processes lead to a qualitative im-
provement in acquisitive processes, which, in turn, contributes to the development 
of the regional system. „[7]

The acquisitive processes taken into account in the process of modeling the 
development of organizational and economic potential cover:

1. Foreign investments with which innovative management and innovative 
culture come to the region.

2. The processes of labor migration, contributing to the mastery of new tech-
nologies and improving the quality of human potential in the region. As Paresash-
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vilia N. confirms “the priority of the state must be realized by means of such active 
actions, as professional training, employment and rehabilitation program for the 
unemployed and economically passive citizens depending on social aid. Therefore, 
it is necessary to break down the cycle of the dependence of the citizens on the 
incomes gained through the state support and thoroughly engage the citizens in 
fruitful labor. The primary target group will be those with a long record of unem-
ployment consequently losing the potential of being employed. Underdeveloped 
united structure or information system of the labor market and underemployment 
of a great part of the economically active population was also identified.”. [5]

3. Scientific exchanges that form new knowledge and contribute to the cre-
ation and practical implementation of innovations.

Examples of dissipative processes, the course of which is possible within 
the framework of organizational and economic potential and which increase the 
resistance of the regional economy to crisis phenomena, include the following. 
Firstly, the active influence of foreign universities on the student community of 
Transcarpathia with the aim of organizing their outflow from Ukraine and student 
migration to European countries. These processes weaken the human potential of 
Transcarpathia, but at the same time intensify the work of internal regional insti-
tutions for the formation of the labor potential of the region (higher school, family, 
state support for youth, etc.).

At the same time, with the right regional policy, the majority of students 
who have studied abroad will return to their region, which ultimately will improve 
the quality of the region’s human potential. In addition, it is impossible not to 
attribute a predatory attitude to the forests of Transcarpathia to the dissipative 
process, which represent the wealth of not only the region, but the whole country.

In the theory of process management, the basics of which should be taken 
into account when forming a model of the organizational and economic potential 
of the strategic development of the regional economy, there are three types of 
business processes that, in our opinion, are more correctly called organizational 
and economic processes: managing, operational and supporting.

The current realities of economic development necessitate increased at-
tention to the management processes of the innovative component of strategic 
potential, especially the intellectual property of economic entities. This is empha-
sized in the works of Sobolieva T. and others who consider that “despite the fact 
that the study of organizational determinants in the open innovation collaborative 
projects is an area of increased interest for both academics and practitioners of 
innovation management a modern understanding of these aspects at the enter-
prise level remains incomplete and needs further research. The IP (intellectual 
property – author)) management involves the implementation of the key manage-
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rial functions, such as developing a strategy and planning measures for the pro-
tection and commercialization of intellectual property, organizing activities to cre-
ate conditions for their implementation, creating a supportive innovation culture 
and encouraging innovative climate, audit and monitoring the implementation of 
the IP management strategy.”[6]

Operational processes are aimed on production of goods and services in the 
region. The formation of competitive advantages of the regional economy neces-
sitates the intensification of operational processes in the field of information and 
innovation economies. It is innovations that have turned into innovations that 
provide not only new goods and services, but also fill supporting regional process-
es with new content.

The supporting process proposed in this study is considered one that en-
sures the production of goods and services and creates an internal regional prod-
uct. In the process of modeling the organizational and economic potential of the 
strategic development of the regional economy under the conditions of applying 
the cluster form of business organization where operational business processes 
together constitute the regional operational process, it is rather difficult to clearly 
define it. 

Moreover, the content of the process is determined to a considerable extent 
by the type of model of innovative activity that can be adopted in the region and at 
its enterprises: open or closed. With an open model, the regional economy and its 
innovative players actively attract intellectual ideas and resources from the exter-
nal environment. With a closed model, a “broth” is created in the region that forms 
sprouts and creates the conditions for the generation of ideas within the region.

The strategic potential of the region’s economic development, aimed at cre-
ating competitive advantages, in modern conditions cannot be considered without 
regard to the natural, environmental content. As noted above, the nature of the 
compound fills the strategic potential. At the same time, on the other hand, the 
strategic potential aimed at the future should provide appropriate living condi-
tions for future generations, the conditions of blooming nature and its harmony 
with society. « At present, econology is developing more and more actively - a di-
rection based on an ecological and economic approach to regional development, 
which begins in Eastern Europe. Moreover, increasingly based directions are not 
only taking into account the “environmental” component, but also considering it 
as an organic part of the whole in the context of the co-evolution of society and 
nature.»[10] All this allows us to assert that the natural-climatic component in 
the context of the strategic development of the regional economy serves not only 
as one of the types of potential, but also as a development goal that determines 
economic, social, cultural, ethical and other development parameters. At the same 
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time, when economic goals conflict with environmental requirements, strategic 
management uses additional mechanism, for example, cultural and ethical tools 
should be put in place, the action of which is aimed at harmonizing interests and 
overcoming conflicts.

Conclusion

At the end it is em pha si zed the fol lo wing. The com bi ned efforts of the va ri o-
us re gi o nal de ve lop ment ac tors and the ir po ten ti al, who se stra te gic go als are co-
or di na ted and which con si der co -o pe ra ti on effec ti ve, pro vi de sig ni fi cant be ne fits 
for the who le re gi on in com pe ti ti ve ness with ot her ter ri to ri al eco no mic systems. 

The stra te gic de ve lop ment of the re gi o nal eco nomy is de ter mi ned by its or-
ga ni za ti o nal and eco no mic po ten ti al. The or ga ni za ti o nal and eco no mic po ten ti al 
of stra te gic de ve lop ment is a syste mic unity and in te rac ti on of re gi o nal pro duc ti ve 
for ces, con fi gu ra ti o nal, struc tu ral and pro ces s-or ga ni za ti o nal ele ments that en su-
re the sus ta i nab le de ve lop ment of the re gi on, the for ma ti on of its key com pe ti ti ve 
ad van ta ges and the im ple men ta ti on of the re gi o nal de ve lop ment stra tegy.

The im pe ra ti ves of the pur po se ful and effec ti ve fun cti o ning of the or ga ni-
za ti o nal and eco no mic po ten ti al of the de ve lop ment of the re gi o nal eco nomy are 
as fol lows: 1. Con cep tu a lity – the de ve lop ment is ba sed on a cle arly for med vi si on 
of the pros pects for the fun cti o ning of the re gi on; 2. Empathy as a prin cip le is the 
abi lity of re gi o nal ma na ge ment to fe el, pre dict the fu tu re sta te of the eco no mic 
system and its or ga ni za ti o nal and eco no mic po ten ti al, ob ta i ned as a re sult of ma-
na ge ri al de ci si ons; 3. Uti lity as a prac ti cal ori en ta ti on. 4. Va ri ety of va ri o us are as 
and ma na ge ment met hods.

Re gi o nal pro ces ses play the mostly im por tant ro le in stra te gic re gi o nal po-
ten ti al. They can be ac qu i si ti ve or dis si pa ti ve in diffe rent si tu a ti ons, de pends on: 
re gi o nal stra tegy, glo ba li za ti on, cul tu re of effi ci ency in re gi on.
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ун-та. №323. (in Russian).
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რე გი ო ნა ლუ რი სტრა ტე გი უ ლი გან ვი თა რე ბის თა ნა მედ რო ვე პო ტენ ცი ა ლის 
ორი სფე რო არ სე ბობს: ა) რე გი ო ნუ ლი ეკო ნო მი კი სა და მე ნეჯ მენ ტის სტრუქ ტუ-
რა და ორ გა ნი ზა ცი ა, ბ) პრო დუქ ტი უ ლი რე სურ სე ბი. სტრა ტე გი უ ლი რე გი ო ნუ ლი პო-
ტენ ცი ა ლის სა ხე ო ბე ბი ა: მარ თვის პო ტენ ცი ა ლი, ნდო ბის პო ტენ ცი ა ლი, გა ნათ-
ლე ბა, პრო დუქ ტი უ ლო ბა, ინო ვა ცი უ რი პო ტენ ცი ა ლი, ადა მი ა ნუ რი პო ტენ ცი ა ლი, 
ფორ მი სა და პრო ცე სის პო ტენ ცი ა ლი. 

თა ნა მედ რო ვე პი რო ბებ ში რე გი ო ნუ ლი გან ვი თა რე ბის გზის არ ჩე ვის პრობ-
ლე მა პირ და პირ კავ შირ შია რე გი ო ნუ ლი ეკო ნო მი კის სტრა ტე გი უ ლი გარ დაქ მნე-
ბის პო ტენ ცი ალ თან. გან ვი თა რე ბის პო ტენ ცი ა ლის აშ კა რა და ლა ტენ ტუ რი კომ-
პო ნენ ტე ბი ზრდის სტრა ტე გი ულ გარ დაქ მნებს, გან საზღ ვრავს გან ვი თა რე ბის 
შე საძ ლო ვექ ტო რებს. გან ვი თა რე ბის პო ტენ ცი ა ლის ნაკ ლე ბო ბა შე იძ ლე ბა ემ-
სა ხუ რე ბო დეს ფა რულ სა ფუძ ველს მო მა ვა ლი სტრა ტე გი უ ლი ჩა ვარ დნე ბის, დრო ის 
და კარ გვის, რე სურ სე ბის და პერ სპექ ტი ვე ბის თვის. ამ თვალ საზ რი სით, მი ზან შე-
წო ნი ლია შეს წავ ლილ იქ ნეს რე გი ო ნუ ლი ეკო ნო მი კის სტრა ტე გი უ ლი გან ვი თა რე-
ბის პო ტენ ცი ა ლის არ სი მი სი კომ პო ნენ ტის სტრუქ ტუ რი სა და სა ხე ო ბა თა შო-
რის ურ თი ერ თო ბე ბის მეშ ვე ო ბით. რე გი ო ნუ ლი ეკო ნო მი კა, რო გორც თა ნა მედ-
რო ვე პი რო ბებ ში დი ნა მი კუ რი სის ტე მის ეკო ნო მი კუ რი პო ტენ ცი ა ლი, მო ითხ-
ოვს ტერ მი ნო ლო გი უ რი ინ ტერ პრე ტა ცი ის და მი სი კომ პო ნენ ტე ბის სის ტე მა-
ტი ზა ცი ის მუდ მივ გა ნახ ლე ბას, რაც გან საზღ ვრავს ამ კვლე ვის შე სა ბა მი სო ბას.

 მრა ვალ მა თა ნა მედ რო ვე მკვლე ვარ მა თა ვი სი შრო მე ბი მი უძღ ვნა ეკო ნო-
მი კუ რი სის ტე მე ბის გან ვი თა რე ბის პო ტენ ცი ა ლის არ სი სა და რო ლის შეს წავ-
ლას. მო შა კი სა და მი სი კო ლე გე ბის ნაშ რომ ში პო ტენ ცი ა ლი გა ნი ხი ლე ბა, რო-
გორც რე გი ო ნუ ლი ეკო ნო მი კის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის წყარო, ამასთანავე 
ხაზგასმულია, რომ „კონკურენტუნარიანობის პო ტენ ცი ა ლი არის ეკო ნო მი კუ რი 
სუ ბი ექ ტის შე საძ ლებ ლო ბე ბის მთე ლი კომ პლექ სი, რაც წი ნა ფუნ ქცი ო ნი რე ბის 
გა მოც დი ლე ბის შე დე გი ა, ისე ვე რო გორც შე საძ ლებ ლო ბე ბი, რაც უზ რუნ ველ ყოფს 
სა მო მავ ლოდ ეკო ნო მი კუ რი სუ ბი ექ ტის გარ კვე უ ლი პო ზი ცი ე ბის უნი კა ლუ რო ბას.
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რე გი ო ნებ სა და ქვეყ ნებს შო რის თა ნამ შრომ ლო ბის სტრა ტე გი უ ლი პო ტენ-
ცი ა ლი აღ წე რი ლია ნ. ფა რე საშ ვი ლი სა და ა. აბა შიშ ვი ლის მი ერ, რომ ლე ბიც აღ-
ნიშ ნა ვენ, რომ ევ რო კავ ში რი ხელს უწყ ობს დე მოკ რა ტი ის, სტა ბი ლუ რო ბი სა და 
კე თილ დღე ო ბის გავ რცე ლე ბას მი სი საზღ ვრე ბის გარშემო.“

 ნ. აბე სა ძე და ნ. ფა რე საშ ვი ლი იკ ვლე ვენ სა ქარ თვე ლო ში ადა მი ა ნუ რი რე სურ-
სე ბის გავ ლე ნას გან ვი თა რე ბის პო ტენ ცი ალ ზე და ვა რა უ დო ბენ, რომ „დღეს დღე-
ო ბით სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ო ბის არა ე ფექ ტი ა ნი და საქ მე ბა არის მთა ვა რი 
დაბ რკო ლე ბა სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის, სა ვაჭ რო ხელ შეკ რუ ლე ბის 
რე გუ ლი რე ბი სა და ცი ვი ლი ზე ბუ ლი შრო მის ბაზ რის ფორ მი რე ბის თვის ქვე ყა ნა ში. 

 არ სე ბობს მო საზ რე ბა, რომ კულ ტუ რის, ეკო ნო მი კი სა და ტუ რიზ მის ტრი უმ-
ვი რა ტი წარ მო ად გენს ორ გა ნი ზა ცი ულ, სუ ლი ერ და მა ტე რი ა ლურ სა ფუძ ველს რე-
გი ო ნუ ლი ეკო ნო მი კი სა და გან სა კუთ რე ბით მი სი ადა მი ა ნუ რი კომ პო ნენ ტის 
გან ვი თა რე ბი სათ ვის, თუმ ცა ისიც უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ სტრა ტე გი უ ლი გან ვი-
თა რე ბის პო ტენ ცი ა ლის სის ტე მის ში ნა არ სი, uეk uე kო ბით, საკ მა რი სად არ არის 
შეს წავ ლი ლი.

 საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: რე გი ო ნუ ლი გან ვი თა რე ბა, სტრა ტე გი ა, სტრა ტე გი-
უ ლი რე გი ო ნუ ლი მე ნეჯ მენ ტი, სტრა ტე გი უ ლი პო ტენ ცი ა ლი, სტრა ტე გი უ ლი პო-
ტენ ცი ა ლის კომ პო ნენ ტე ბი.
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Introduction

This paper seeks to analyze the processes and practices of connections of 
first-generation diasporas from the state of Punjab, India to their hometowns in 
the Doaba region and consider the likely involvement of 2nd and 3rd generation 
immigrants in their ancestors’ birthplace. Indian Punjab has been one of the 
leading areas of emigration from India (along with the states of Kerala and 
Gujarat) in the 20th century. Estimates of the Punjabi population scattered across 
the globe varies from 1 million (Tatla, 2004) to 10 million (Ahmed, 2008). 

The region known as Punjab (Land of the Five Rivers) in the Indian 
subcontinent is composed of the terrain covered by the River Indus and its 
tributaries (Jhelum, Chenab, Ravi, Sutlej and Beas). The central area of Punjab 
is divided into three regions: Majha (land between the Ravi and Beas rivers), 
Doaba (between the Beas and Sutlej rivers) and Malwa (the area to the south and 
east of the river Sutlej). The Doaba region is particularly known for high rates of 
outmigration to the United Kingdom, Canada, the United States and countries 
of south-east Asia and Africa and is also known as Punjab’s “NRI1 Belt”. Doaba 
has hundreds of villages as well as large towns and cities such as Hoshiarpur, 
Jalandhar, Kapurthala, Nawanshahr, Dasua, Phagwara, Banga and Nakodar, all of 
which are areas from which Punjabis have emigrated to various parts of the world. 

A diaspora’s continued interest in the well being of their community of 
origin and its future trajectories is often expressed through philanthropic 
giving and long-term connections. In Punjab, the monetary, material, and social 

1  Non-resident Indian, or someone who was born in India, but now lives abroad.
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impacts of emigrants from these rural and urban sending areas are clearly seen 
in their built, cultural, economic and social landscapes that are continually being 
transformed due to financial and social remittances, philanthropic enterprises 
and more recently, collaborations between the emigrants and local and state 
institutions. 

Punjabi Emigration - Push and Pull Factors

In general, migration to locations abroad and often from one international 

location to another from Punjab has occurred mainly as a result of a combination 

of factors, among them rural indebtedness, population pressure, political unrest, 

shortage of land and opportunities for upward socio-economic advancement. 

However, the push factors during different periods of time and for different 

groups varied. Jat Sikhs have historically been the main emigrant community 

from Punjab. Among the Jats, a predominantly land-owning agricultural caste 

group, outmigration especially of younger sons was a strategy for rural families 

who did not wish for landholdings to be further fragmented and also wished to 

improve their economic fortunes (McLeod,1989; Barrier, 1989). 

In the earlier decades of outmigration (1880s – 1940s) these economic 

migrants were mostly young men who journeyed together with relatives or 

fellow-villagers and were unaccompanied by womenfolk. The migrants may have 

financed their journey by mortgaging land or obtaining a loan from a money 

lender. Given that loans needed to be repaid and land repossessed, the plan 

was to work hard, make and save money (the bulk of which would be remitted to 

the home village) and eventually to return home as a successful migrant (Tatla, 

2004). 

Traditionally, the money remitted besides being used for daily necessities 

and improve the economic lot of the immigrants’ family, was also used to display 

status, given to religious institutions or as charitable donations. The purchase 

of additional agricultural land and the digging of Persian wells (often funded by 

migrant remittances) for irrigation improved agricultural productivity in Doaba 

during the early 20th century. Migrants also aspired to build a brick house and 

have lavish weddings with large dowries for daughters and sisters, both emblems 

of having attained a higher socio-economic status (Tatla, 2004).

Changes in immigration and naturalization policies in major immigrant 

receiving countries such as the United States, Canada, Britain and Australia, had 

an enormous impact on the nature and composition of migrant flows from the 

1960s onwards. Punjabi immigrants to the United Kingdom in the 1950s and early 

1960s were largely working class and helped fill Britain’s need for labor in its 

Conspicuous Consumption and Philanthropy: Connections between Punjabi Immigrants from 
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industries. As U.K immigration laws tightened in the 1960s, those of the United 
States and Canada were relaxed, allowing in greater numbers of immigrants (both 
unskilled and skilled) from developing regions of the world. While traditional 
receiving areas in Canada such as Vancouver and surrounding areas in British 
Columbia, and the north-western areas of the United States continued to receive 
unskilled immigrants through processes of sponsorship and family reunification, 
Punjabi immigrants also included rising numbers of professionals and high-skill 
persons (Barrier and Dusenberry, 1989; Dusenberry, 2008). 

Diasporas and Hometown/Community Development

First generation migrants and diasporas can contribute to the development 

of their home villages and towns by sending remittances to close and extended 

family members (Orozco, 2005a; Ratha, 2005), by investing in businesses (Gillespie 

and Andriasova, 2008), and setting up new businesses such as manufacturing 

units and services such as health care centers, schools and training facilities 

and sports stadia. Portes (2006) notes that if a diaspora is to be involved in 

sustained development, migrations should be cyclical/circular whereby low-skill 

migrants return to their countries of origin with money saved for investment, 

and migrant professionals engage in transnational activities that contribute to 

the home country’s development. Since today many low-skill first generation 

immigrants from Punjab have gained citizenship in countries such as the United 

Kingdom, United States and Canada, where they have settled permanently, they 

are unlikely to engage in cyclical migration. However, many visit the homeland 

when possible and maintain contact with their relatives and kin (biradari) and 

remain attached to the home villages and towns.

Impacts of Immigrants on Landscapes of Punjab

While the “myth of return” was the lot of early Punjabi immigrants who 
traveled to distant places such as the Pacific Northwest, only to settle there, never 
to return for good to the home village, recent immigrants are more transnational 
in nature and most often maintain connections to both home and host countries. 
While those who planned to return often bought land and built a brick house in 
the hometown (standard symbols of achievement) with ornamentation typical of 
NRIs, these were rarely used by their owners except on brief return visits. 

Nevertheless, these emigrants continued to have strong linkages with 
their ancestral villages and towns. Emotional geographies among those who left 
Punjab are seen at various spatial scales, not merely at the expected ones of the 
individual and family. The home, the community, the village, town or city, state 
and country all carry significant emotional significance (Davidson and Milligan, 
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2004; Bondi, Davidson and Smith, 2007). The emotional and affective engagement 
of first generation Punjabi immigrants with their home towns and villages is 
underlain by linkages of kinship, heritage and religion. The idea of Punjab as 
home and the place to which they trace their roots is embodied in the minds and 
hearts of her people even after they leave. 

Village Gates and Mansions: A ‘decoding’ or a deconstruction of the 
iconographic images and symbols of attachment within a larger complex of 
cultural, social and political values provide insights into the aspects of the home 
state and communities that resonate with the diaspora. There are several visible 
markers of diaspora emotional and material involvement in Punjab’s cultural, 
social and economic landscapes. Iconography that conveys the ideals and values 
of the Punjabi Sikh and Hindu communities and the hopes and dreams of the 
native and diasporic communities is often seen on structures and edifices in the 
region. The highways that cut through rural Doaba are dotted with ornamental 
gateways and arches that mark the entrance to villages. These gateways have 
largely been financed by members of the diaspora for whom they serve as visible 
markers and reminders of heritage and belonging. 

Through color, inscriptions, ornamentation, and symbols, village gates 
can evoke a plethora of attachments and affiliations. Khanda, the Sikh emblem, 
which consists of an encircled double-edged sword flanked by two daggers is 
often seen on Sikh temples (gurudwaras), buildings and gates of villages and 
homes. Some village gates are surmounted by lions, symbols of valor that are 
reflected in the name (Singh) that all Sikh males carry. Other gates may carry 
images or statues of tigers, also symbols of courage. 

On the outskirts of many Doaba cities like Jalandhar are recently constructed 
NRI houses, which can be identified by the statues they sport on their rooftops. 
These larger-than-life figures include yoked bullocks, alluding to the Punjab’s 
rich agricultural lands; animals and birds such as the horse and the peacock 
(the national bird of India and sometimes considered the guardian of royalty) 
or Grecian urns. These statues are for show, signaling to the community that the 
home belongs to an NRP. Occasionally, one of these structures may do double-
duty as an overhead water tank.

Many of the plaques on impressive village gates (see Image 2), on 
closer examination, indicate that the donors and sponsors who funded their 
erection were diasporan Punjabis. These expatriate donors sometimes chose 
to commemorate and immortalize family members (particularly their parents) 
and ancestors through inscriptions on the gates. It may be understood that 
these immigrants are re-inscribing their identities onto the landscape through 
the use of family names, images and other items that affirm their origins and 
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attachments. Others may prefer to depict the Sikh gurus, Hindu gods or more 

secular images.

Religious Organizations and Charities: Remittances and donations from 
émigrés have also been used to construct Sikh gurudwaras and Hindu temples 
or refurbish old ones. Gurudwaras and temples also use donations for charitable 
enterprises including orphanages, free meals (langar), religious instruction, and 
lodging and other facilities for pilgrims at important religious sites.

Inflows of foreign funds from foreign associations and individuals who live 
abroad and are naturalized citizens or persons of Indian origin to NGOs have 
to be maintained by the Indian Home Ministry through the country’s Foreign 
Contribution Regulation Act (FRCA). In spite of the large size of the Punjabi 
diaspora, the number of FRCA organizations in the state was only 114 in 2009-
2010, while top ranking Tamil Nadu state had over 3218 organizations and brought 
in about USD 333 million. Punjab does not even figure among the top 15 states in 
terms of either number of Sikh and Hindu FRCA organizations (7) or funds received 
(Ministry of Home Affairs, India, 2010). 

Indians have a long history of faith-based philanthropic giving. However, 
due to concerns about diasporic funding of extremist and sectarian groups (such 
as Sikh terrorists in the 1980s and early 1990s), contributions to Sikh charities 
and trusts in Punjab have possibly been under scrutiny, which might explain the 
lower number of Sikh and Hindu religious charities registered under FRCA. Verne 
Dusenberry (2008) argues since the Punjabi diaspora is composed largely of Sikhs, 
the foundation for diasporic philanthropy is laid by the Sikh scriptures, which 
emphasizes the giving of alms/charity and performing selfless service as two 
important tenets of followers of Sikhism. The low number of FRCA organizations in 
Punjab does not therefore necessarily indicate low levels of philanthropic giving. 

In 2017, the Indian diaspora remitted $69 billion to the country but only 1.7 
percent of these remittances went to Punjab (Reserve Bank of India, 2018).

It is known that large amounts of money are transferred to India by the 
diaspora through the informal value transfer system know as hawala or hundi. 
A remittance system that runs parallel to the formal banking and financial 
channels, hawala depends on social networks and a network of brokers, whose 
commission rates are typically lower than those charged by banks and other 
financial institutions. Therefore, it is possible that Punjabi philanthropists may 
channel money to the home state through informal channels and that the official 
remittance numbers do not accurately reflect financial transfers to Punjab.

Infrastructural and Social Projects: In recent years, non-resident Indians 
hailing from Punjab, known by the acronym NRP (non resident Punjabis), 
have actively sought to develop their home towns and villages as individuals, 
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and through hometown associations, family foundations and private trusts. 
Hometown associations are organizations that are formed by immigrants sharing 
a common heritage and nationality. Through hometown associations, immigrants 
not only maintain relationships with their communities of origin but also as a 
diasporic community in the place of settlement in the receiving country. Orozco 
and Garcia-Zanello (2009) in a study determined that 13 percent of Asian Indians 
living in the United States belonged to a hometown association. All of these 
diaspora organizations facilitate the transfer of money and resources to the 
home communities, towns and villages. The diaspora has financed infrastructural, 
educational and health-related projects that provide tangible benefits to all 
village or hometown residents and aim to improve the quality of life in these 
settlements. 

Education: A primary area of philanthropic giving by NRPs has been in 
educational development. Schools were established by Punjabi immigrants 
in their home towns as early as the first decades of the 20th century. After the 
1980s, the diaspora also began to build colleges, vocational training centres 
and libraries in their ancestral villages and towns. A well-known success story is 
that of Village Palahi in Kapurthala district, which now has a polytechnic, library, 
three schools, solar lighting for streets, a community hall, a community park and 
a community biogas plant, all funded in part by the village’s diaspora, which was 
actively involved in educational development activities here as early as 1922. 
Today, much of the funds to the village are channelled through the village NGO, 
the National Rural Development Society Palahi (NRDSP), established in 1983, 
which also oversees development activities (Walton-Roberts, 2004; Migration for 
Development, 2012). 

As India’s and Punjab’s youth population increases, there is more demand 
for educational opportunities at primary, secondary and tertiary levels. 

The government has not been able to match this demand and is looking to 
the private sector to fill the gap. NRPs have contributed greatly to establishment 
of schools and colleges in the home state and towns. In a survey conducted by 
the NRI Sabha of Punjab, (an organization established in 1996 by the Government 
of Punjab in cooperation with NRPs to facilitate the latter’s involvement with 
the home state), more than half of the social development projects involved 

educational institutions (Walton-Roberts, 2005). Alumni from currently cash-

strapped government medical colleges in the cities of Amritsar, Ludhiana and 
Patiala have also stepped in with donations of equipment and cash (Interview 
with former alumni of Christian Medical College, Ludhiana). 

Medical Care and Medical Education: Often the greatest impact that 
philanthropists can have is in rural areas of Punjab which are lacking in services. 
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One of the largest pistachio growers in the world, a Punjabi in California, left 
his business to his sons and returned to his home village in Hoshiarpur to build 
a 200-bed hospital and an institute of information technology. Another Sikh 
entrepreneur, who left for Canada in 1960 returned to Punjab in 1984 to open a 
small 15-bed out-patient medical facility on a small parcel of land donated by 
the twin villages of Dhahan and Kaleran on the Chandigarh-Jalandhar highway. 

Building on the success of this modest effort, the entrepreneur (Budh 
Singh) established the Guru Nanak Mission Medical and Education Trust that 
culminated over the years in the establishment of the biggest NRI funded 
charitable hospital in Punjab, the Guru Nanak Mission Hospital (Vinayak, 2008). 
The founder mobilized about USD 10 million from over 15,000 NRI families to 
build not just the multi-specialty hospital, but also a nursing college, a 15-bed de-
addiction center, free ambulance services and a school in his village of Dhahan 
near Nawanshahr. His aim is to provide high quality but subsidized medical care 
to villagers. He also plans to build a medical college, a trauma center and cardiac 
care center. Given the chronic shortage of medical personnel in rural areas, Budh 
Singh has collaborated with the North American Medical and Dental Association, 
which regularly supplies 15 experts to the hospital on a rotation. 

Similarly, NRPs living in Canada established the Village Life Improvement 
Board (VLIP) in Village Kharaudi, Hoshiarpur district, transforming the settlement 
into one with paved roads, a modern functioning sewerage system and a sewage 
treatment plant. Through their efforts, they were also able to get CIDA (Canadian 
International Development Agency) to become involved in the development of 
rural areas in Punjab through matching grants. Individual philanthropists and 
groups of émigrés have contributed by donating money, initiating educational, 
medical and social development ventures and continuing to play active and 
advisory roles in their villages’ development.

Punjabi Diaspora in Partnership with State and National Governments

Philanthropic investments in Punjab have been approximately Rs. 100 crore 
(USD 20 million) during the last decade. Recent Punjabi diaspora engagement with 
hometown development has been assisted by Indian and Punjab government 
policies that encourage and facilitate the involvement of emigrants in their 
sending regions. Additionally, the Punjab government in the mid-2000s allocated 
Rs. 5 crore (USD 1 million) for collaborations with NRIs for rural infrastructure. 
The Government of Punjab has made concerted efforts to engage the diaspora, 
creating entities such as the Department of NRI Affairs to liase with the group. 
In 1996, the NRI Sabha was founded as a joint Punjab government-civil society 
venture to steward the interests and welfare of the Non-Resident Punjabis and 



59

strengthen their emotional and ethnic bonds with Punjab. It has also formed a 
Punjab NRI Committee for Development (PUNRICD) for the purpose of providing 
matching (1:1) grants to NRI-sponsored projects (Department of NRI Affairs, 
Government of Punjab, 2012).

In 2002, the NRI Sabha Punjab conducted a survey in nine development 
blocks in Doaba, and found that NRIs from the area had remitted some 2 billion 
Indian rupees (almost 40 million USD) to 477 villages in this region. It was found 
that the money, besides being used to build or upgrade religious centers, was 
used for a wide range of infrastructural projects that included the building 
of schools, colleges, clinics, health centers, hospitals, sports facilities and 
community centers as well as infrastructure (Dusenberry 2008). 

Noting the important role played by the diaspora in development, the 
Government of India and the Government of Punjab have sought to further 
facilitate the transfer of remittances from abroad and to channel and utilize them 
as capital for infrastructure improvements and social services. The Government 
of Punjab established the “Mera Pind Initiative” (meaning, My Village Initiative) 
that partners with NRIs through matching grants (1:1) for infrastructural, social 
and economic development in the state for up to Rs. 50 crores (USD 10 million) 
per project. The suggested Integrated Village Development Projects have been 
broadly classified as those that pertain to water management services, village 
infrastructure, renewable energy, education and health care, establishment of 
citizen services centers with broadband connectivity and job training centres. 

In addition, the Mera Pind Initiative also looks to fund special programs 
such as schools and training for the handicapped, alcohol and drug treatment 
centers, vocational training for women, the construction of old age homes and 
programs to combat female feticide and to balance the sex ratio in the state of 
Punjab. As of 2019, several infrastructure projects costing USD 240,000 have been 
funded through Mera Pind. About 30 villages that were lacking a proper sewage 
system now have one thanks to NRI funding through the initiative. Other projects 
that were funded include the paving of village streets, installation of solar 
powered street lights and the building of schools, an orphanage, a hospital, a 
medical center, a gymnasium and even a stadium (Government of Punjab, 2019b).

Programs to Address Emerging Social Issues

India’s sex ratios, which had become increasingly masculinized rose slightly 
from 927 to 933 making a major change towards near-equal representation 
between 1991 and 2001. However, in Punjab, it fell even more from 882 in 1991 to 
874 in 2001. Moreover, seven of the ten districts noted for the lowest sex ratios 
in the 0-6 age groups were in Punjab in 2001 (Kapur, 2006). The practice of sex-
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selective abortion, which though illegal, is still believed to be widely practiced 
in Punjab, and possibly among Punjabi immigrants living abroad. The Punjabi-
Canadian author Ajmer Rode in his play Nirlajj (Shameless) assails the feudal 
mentality of the Punjabi community and its blatant preference for boy children 
over girls. Sex-based selective abortions are the probable cause of falling sex 
ratios in Punjab and therefore efforts have been made to combat this through 
initiatives at the level of the state and district. 

The Punjab government has offered a reward of 250,000 rupees (~US$5,550) 
to communities that achieve a target sex ratio among recorded births. Some 
districts in Doaba, such as Nawashahr have made controlling female feticide and 
equalizing the sex ratio a component of government policy and the Integrated 
Village Development Projects that are financed through the Mera Pind initiative. 
Noticeable improvements have been made in Punjab, with the state’s overall 
sex ratio improving by 18 points to 893 females per 1000 males between the 
2001 and 2011 censuses. Hoshiarpur (962) and Jalandhar (913) were among the 
three districts that reached sex ratios over 900 in 2011. Nawanshahr recorded 949 
female births for every 1000 male births in 2011, almost reaching the naturally 
occurring ratio of 952:1000. On a smaller scale, Jalahmazra village in Nawashahr 
received the Punjab government’s reward for reaching the specified sex ratio in 
2006 (Kannampilly, 2012; Rau, 2006).

The exodus of the young people from villages and towns has sometimes 
resulted in a disproportionately large number of the elderly behind. Traditionally, 
in India, the family takes care of the elders, who live with younger generations in 
a joint family system. However, this culture has changed due to the rising number 
of nuclear families and the permanent departure of younger family members 
due to emigration. Hence, the Mera Pind Initiative also emphasizes the building 
of old age homes for elderly who do not have family to care for them.

Drugs are recognized as a modern-day scourge of Punjab, where the use 
of opium, heroin and synthetic drugs is common. Roughly 60 percent of all illicit 
drugs confiscated in India were seized in Punjab (Yardley, 2012). A study indicated 
that almost a third of adolescents and young adults in the state between the 
ages of 15 and 35 are addicted to drugs including heroin and intravenous drugs 
(Sharma et al., 2017). Alcohol abuse is also prevalent. Treatment centers for drug 
and alcohol addiction and efforts to control AIDS are other initiatives that are 
funded through collaborations between the government and diaspora as part of 
the integrated village development program. Schools for educating and training 
the mentally and physically handicapped are also on the program.

While there are efforts towards greater collaboration between NRPs and 
the government at different levels (union, state, district), there is still mistrust 
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between the two groups. The Government of India proposed to levy a 12 percent 
service tax on remittances from abroad starting July 1, 2012, a move that was 
strongly opposed by officials at the state level and the diaspora. Punjabis in 
the diaspora are concerned that any government involvement will result in 
leakages as bureaucracies are financed to run the joint enterprises. They are also 
worried about money being siphoned off due to corruption and their financial 
contributions not having the desired impact on hometowns and villages. Punjabi 
philanthropists from Canada who transformed their native village into a model 
settlement noted that government officials and contractors often quoted double 
the amount of money that was necessary to build facilities, as they were used to 
getting a cut from money that was allocated by the government for its various 
projects. 

The Involvement of 2nd and 3rd Generation Immigrants in Home State 

Development

The desire of 2nd and 3rd generation immigrants to maintain their cultural 
identity even as they become integrated into the receiving society and identify 
with it has been highlighted by scholarly research (Maira, 2002; Purkayastha, 
2005; Shankar, 2008). For succeeding immigrant generations, often the desire to 
solidify an identity that stretches back to the sending country finds expression 
in music, dance, language and various art forms that get transformed from the 
original due to local, diasporic and transnational influences. While this kind of 
diasporic attachment fills a need to define their cultural identity among the 2nd 
and later immigrant generations, detailed knowledge and experience of the 
country or province of their ancestors is often lacking, as exposure to native 
cultures and ways of life may be limited, confined as they are to short visits for 
family celebrations or tourism purposes.

Geithner et al. (2004) mention that 2nd and 3rd generation immigrants tend 
to be less parochial in their giving, as they often identify with the country of their 
forebears rather than with a province or village. A way forward that maintains 
connections at the scale of the village or town across generations could be for 
diasporan philanthropists to establish foundations, trusts and societies for the 
continuation of their work. These organizations can sustain development in the 
long run and to use the strength of the larger, globally dispersed diaspora to 
assure the longevity of projects. For example, the Sikh philanthropist who initially 
set up a 15-bed medical facility in his native village went on to establish the 
Guru Nanak Mission International Charitable Trust, which operates dispensaries, 
hospitals and colleges in Punjab. Although the octogenarian still takes an active 
role in running the mission’s various projects, the partnerships he has established 
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with local government, local and foreign universities and the diaspora are not 
likely to disintegrate when he is no longer at the helm. Budh Singh is also one of 
the founders of the Canada-India Education Society whose mission is to provide 
education to the poor and particularly to girls in rural Punjab. Second and 
third generation immigrants could participate in these and other organizations 
through internships and work, which are more likely to cement their connection 
to the hometown than a fleeting visit. 

At the national level, the Ministry of Overseas Indian Affairs established a 
“Know India Programme”, a 25 day orientation that seeks to promote awareness 
of India among diaspora youth aged 18-30 years of age. The program includes 
interactions with faculty and students at a designated university, site visits to 
industries, villages, sites of historical importance, and meetings with persons 
holding high ranking political positions. The youth are also exposed to India’s 
cultural heritage, political processes and media (The Ministry of Overseas Indian 
Affairs, 2019). 

The NRI commission in Punjab too is seeking to encourage visits by second 
and third generation Punjabi immigrants, some of whom have never been to 
the home state of their ancestors. They hope that these visits will connect the 
young diasporic Punjabis to their roots and culture in a more tangible manner, 
encourage them to forge and maintain bonds and also invest in the home state 
and contribute towards its development. Following the successful lead of the 
state of Gujarat, which also has a large diaspora, the NRI commission in Punjab 
plans to offer NRPs an incentive package and a special card that provides 
discounts and concessions at malls, stores, hotels and other places where the 
young people are likely to spend time and money. 

Young diasporic Punjabis have also initiated intra-diaspora exchanges by 
establishing organizations, launching websites and starting blogs on the Punjabi 
homeland and culture. They make effective use of electronic transnational 
space to build community and connections across continents. Some such as 
Save Panjab (www.SavePanjab.org) try to increase awareness of the problems in 
Punjab through reports, articles and data, while also attempting to mitigate or 
reverse some of these problems. In describing themselves, they state,” We want 
Panjabis worldwide to reclaim our Des Panjab (Punjab Homeland) one step at a 
time, from water to culture”. Others such as Sikhchic (www.sikhchic.com) have the 
avowed intent of focusing on the art and culture of Sikhs and the Sikh diaspora, 
reaching out to its constituents through a weekly online magazine, discussion 
boards and daily quotes from the Sikh scriptures. Judging from responses and 
comments, those who read the sikhchich magazine hail from across the globe 
with concentrations in North America, Europe, Australia, Southeast Asia and 
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India. The use of English rather than Punjabi by these organizations and sites 
clearly targets second and third generation immigrants who, though possibly 
conversant in spoken Punjabi often cannot read or write in the gurmukhi script. 

However, for continued involvement of later generations in philanthropy 
and development of the towns, villages and provinces from which their parents 
or ancestors hailed stronger and more lasting connections than those forged 
through blogs and the internet need to be established. Orozco (2005b) stated 
that ownership, correspondence, sustainability and replicability were factors that 
were essential if a hometown association was to be involved in development. 
These criteria are also necessary for successful long-term alliances between 
immigrants and hometown development. The ownership of diaspora-initiated 
projects by both the local and expatriate community, the correspondence of 
these initiatives with local and regional development priorities, the ability to 
work with other existing institutions or agencies (including those of the state) 
and the assurance of long-term sustainability with no added burdens to local 
communities are all key to a accomplishing a viable partnership between the 
diaspora and their hometowns.

Conclusions

The Punjabi home village or town is often a place that is still “home” to first 
generation immigrants. The name and memory of the homeland place evokes 
feelings of attachment, love, familiarity and even sadness. For first generation 
immigrants, relationships with the homeland, although attenuated over time do 
not vanish. The strong ties to the land often draw these immigrants back on a 
temporary or permanent basis. Members are motivated to contribute by genuine 
altruism towards their kinsfolk, self-interest in creating a more comfortable 
environment for visits home or retirement, and by social or religious obligations. 
While the Punjabi diaspora is increasingly conducting its philanthropy through 
organizations such as NGOs, charitable trusts, foundations and associations, all 
of which are better suited to continuing the work for hometown development 
than individuals, this channel for development has not grown significantly.

Immigrants from Punjab have transformed the infrastructure, medical 
facilities and educational institutions of their home state, particularly in rural 
areas which have lagged behind in development. While the efforts of the state 
government of Punjab in organizing the synergistic use of private and public 
funds is laudable and can have long lasting impacts particularly in poorly 
developed rural areas, there are concerns that that funds from overseas for local 
development eases pressure on the government to provide institutions and 
means for social and economic development. Moreover, individual diasporans 
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and even associations and foundations may not always know the needs of the 
community and hence may impose projects that are likely to bring visibility to 
the donor (particularly if the project is egocentric), but may be inappropriate, 
unrealistic or difficult to sustain. Attracting 2nd and 3rd generation immigrants 
to work for the development of their parents’ and grandparents’ hometowns is 
also a challenge, but possibly one that can be overcome by encouraging them 
to return not just for tourism and cultural events, but to be actively involved in 
development projects by working in them.

Keywords: Punjab, emigration, immigration, diaspora, remittances. 
JEL Codes: F20, F22, F24
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დახმარება და ქველმოქმედება: კავშირი დოაბას რეგიონის 
პენჯაბელ ემიგრანტებსა და მათ მშობლიურ ქალაქებს შორის

ელიზაბეთ ჩაკო
პროფესორი

 ჯორჯ ვაშინგტონის უნივერსიტეტი
echacko@gwu.edu

 ნაშ რომ ში გან ხი ლუ ლია ინ დო ე თის პენ ჯა ბის შტა ტი დან ემიგ რა ცი-
უ ლი პრო ცე სე ბი და პირ ვე ლი თა ო ბის დი ას პო რა თა კავ ში რე ბი მათ მშობ-
ლი ურ ქა ლა ქებ თან დო ა ბას რე გი ონ ში, ასე ვე, იმიგ რან ტთა მე-2 და მე-3 
თა ო ბის სა ვა რა უ დო მო ნა წი ლე ო ბა ამ პრო ცე სებ ში. ინ დო ე თის პენ ჯა ბის 
შტა ტი (კე რა ლა სა და გუ ჯა რა თის შტატ თან ერ თად) ერ თ-ერ თი წამ ყვა ნი 
რე გი ო ნია ინ დო ე თი დან მო სახ ლე ო ბის ემიგ რა ცი ის თვალ საზ რი სით XX სა-
უ კუ ნე ში. შე ფა სე ბე ბის მი ხედ ვით, მსოფ ლი ო ში გა ფან ტუ ლია 10 მლნ-მდე 
პენ ჯა ბე ლი მო სახ ლე ო ბა (Ahmed, 2008). 

 ინ დო ე თის ქვე კონ ტი ნენ ტზე პენ ჯა ბის რე გი ო ნებს შო რის დო ა ბას რე-
გი ო ნი გან სა კუთ რე ბით ცნო ბი ლია ემიგ რა ცი ის მა ღა ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბით. 
ემიგ რა ცი უ ლი ნა კა დე ბი ამ რე გი ო ნი დან უმ თავ რე სად მი მარ თუ ლია გა ერ-
თი ა ნე ბუ ლი სა მე ფო ში, კა ნა და ში, აშ შ-ში, სამ ხრეთ -აღ მო სავ ლეთ აზი ი სა 
და აფ რი კის ქვეყ ნებ ში. დო ა ბას რე გი ონ ში მდე ბა რე ობს ასო ბით სო ფე ლი 
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და დი დი ქა ლა ქე ბი: ჰო ზი კარ პუ რი, ჟა ლან დჰა რი, კა პურ ტა ლა, ნა ვან შაჰ რი, 
და სუ ა, ფჰაგ ვა რა, ბან გა და ნა კო და რი. ეს ის ქა ლა ქე ბი ა, სა ი და ნაც პენ ჯა-
ბე ლე ბი ემიგ რა ცი ა ში წა ვიდ ნენ მსოფ ლი ოს სხვა დას ხვა კუთხ ე ში. 

დი ას პო რის მუდ მი ვი ინ ტე რე სი მა თი წარ მო შო ბის თე მის კე თილ-
დღე ო ბის მი მართ, ხში რად გა მო ი ხა ტე ბა ქველ მოქ მე დე ბი სა და გრძელ ვა-
დი ა ნი კავ ში რე ბით. პენ ჯაბ ში აშ კა რად ჩანს ემიგ რან ტე ბის ფუ ლა დი, მა ტე-
რი ა ლუ რი და სო ცი ა ლუ რი გავ ლე ნა იმ სა სოფ ლო და სა ქა ლა ქო და სახ ლე-
ბებ ზე, სა ი და ნაც ისი ნი ემიგ რა ცი ა ში წა ვიდ ნენ. თვალ ში სა ცე მია ის მშე-
ნებ ლო ბე ბი, კულ ტუ რუ ლი, ეკო ნო მი კუ რი და სო ცი ა ლუ რი ლან დშაფ ტე ბი, 
რო მე ლიც მუდ მი ვად გარ და იქ მნე ბა ფი ნან სუ რი და სო ცი ა ლუ რი გზავ ნი-
ლე ბის მეშ ვე ო ბით, საქ ველ მოქ მე დო სა წარ მო ე ბით და ემიგ რან ტებ სა და - 
ად გი ლობ რივ, თუ სა ხელ მწი ფო ინ სტი ტუ ტებს შო რის თა ნამ შრომ ლო ბით. 

 მთლი ა ნო ბა ში, მიგ რა ცია პენ ჯა ბის შტა ტი დან სხვა ქვეყ ნებ ში უმ-
თავ რე სად ხდე ბო და სხვა დას ხვა ფაქ ტო რის ერ თობ ლი ო ბის შე დე გად, 
თუმ ცა, მიგ რა ცი ის მას ტი მუ ლი რე ბე ლი ფაქ ტო რე ბი დრო ის სხვა დას ხვა 
პე რი ოდ ში გან სხვა ვე ბუ ლი იყო სხვა დას ხვა ჯგუ ფის ადა მი ა ნე ბი სათ ვის. 
ის ტო რი უ ლად, ჯატ -სიკ ხე ბი წარ მო ად გენ დნენ ემიგ რან ტთა მთა ვარ თემს 
პენ ჯა ბის შტა ტი დან. ჯა ტებს შო რის, გან სა კუთ რე ბით ის ჯგუ ფე ბი, ვინც სა-
სოფ ლო- სა მე ურ ნეო მი წებს ფლობ დნენ, ემიგ რა ცია წარ მო ად გენ და მა თი 
სა სოფ ლო ოჯა ხე ბის სტრა ტე გი ას, გან სა კუთ რე ბით ოჯა ხის ახალ გაზ რდა 
წევ რე ბი სათ ვის, რო მელ თაც არ სურ დათ სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო მი წე ბის 
შემ დგო მი და ნა წი ლე ბა და აგ რეთ ვე სურ დათ სა კუ თა რი ეკო ნო მი კუ რი 
მდგო მა რე ო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა. ემიგ რან ტთა გეგ მა იყო ბე ჯი თი შრო მა, ფუ-
ლის გა მო მუ შა ვე ბა და ფუ ლის და ზოგ ვა (რომ ლის უმე ტე სი ნა წი ლი გა და-
ი რიცხ ე ბო და მშობ ლი ურ სო ფელ ში) და სა ბო ლო ოდ, სამ შობ ლო ში დაბ რუ-
ნე ბა რო გორც წარ მა ტე ბუ ლი მიგ რან ტი. 

 ტრა დი ცი უ ლად, გა და რიცხ უ ლი ფუ ლა დი სახ სრე ბი, გარ და იმი სა, 
რომ ყო ველ დღი უ რი სა ჭი რო ე ბის თვის და ემიგ რან ტთა ოჯა ხის ეკო ნო მი-
კუ რი მდგო მა რე ო ბის გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად გა მო ი ყე ნე ბო და, ასე ვე წა რი-
მარ თე ბო და სტა ტუ სის გა მო სა ხა ტად რე ლი გი ურ ინ სტი ტუ ტებ ში ან საქ-
ველ მოქ მე დო შე მო წი რუ ლო ბე ბის სა ხით.

 იმიგ რა ცი ი სა და ნა ტუ რა ლი ზა ცი ის პო ლი ტი კის ცვლი ლე ბამ ემიგ-
რან ტთა მიმ ღებ მთა ვარ ქვეყ ნებ ში - აშშ, კა ნა და, ბრი ტა ნე თი და ავ სტრა-
ლი ა, უზარ მა ზა რი გავ ლე ნა მო ახ დი ნა მიგ რან ტთა ნა კა დე ბის ხა სი ათ სა და 
შე მად გენ ლო ბა ზე 1960-ი ა ნი წლე ბი დან და შემ დგომ პე რი ოდ ში. პენ ჯა ბე-
ლი იმიგ რან ტე ბი გა ერ თი ა ნე ბულ სა მე ფო ში 1950-ი ან და 1960-ი ა ნი წლე ბის 
და საწყ ის ში, ძი რი თა დად, მუ შა თა კლა სის წარ მო მად გენ ლე ბი იყ ვნენ და 
აკ მა ყო ფი ლებ დნენ დი დი ბრი ტა ნე თის მოთხ ოვ ნას სა მუ შაო ძა ლა ზე მის 
სა მე ურ ნეო დარ გებ ში. რო დე საც გა ერ თი ა ნე ბულ მა სა მე ფომ გა ამ კაც რა სა-

დახმარება და ქველმოქმედება: კავშირი დოაბას რეგიონის პენჯაბელ ემიგრანტებსა 
და მათ მშობლიურ ქალაქებს შორის
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ი მიგ რა ციო კა ნო ნე ბი 1960-ი ან წლებ ში, ხო ლო აშ შ-მა და კა ნა დამ შე არ ბი-
ლეს ეს კა ნო ნე ბი, ამან მნიშ ვნე ლოვ ნად გა ზარ და იმიგ რან ტთა (რო გორც 
კვა ლი ფი ცი უ რი, ასე ვე არაკ ვა ლი ფი ცი უ რი) რა ო დე ნო ბა მსოფ ლი ოს გან ვი-
თა რე ბა დი რე გი ო ნე ბი დან. იმ პე რი ოდ ში იმიგ რან ტთა ძი რი თა დი მიმ ღე-
ბი რა ი ო ნე ბი იყო კა ნა და ში ვან კუ ვე რი და ბრი ტა ნე თის კო ლუმ ბია და აშ-
შ-ის ჩრდი ლო- და სავ ლე თი რა ი ო ნე ბი, რომ ლე ბიც კვლავ გა ნაგ რძობ დნენ 
არაკ ვა ლი ფი ცი უ რი იმიგ რან ტე ბის მი ღე ბას სპონ სო რო ბი სა და ოჯა ხის გა-
ერ თი ა ნე ბის პრო ცე სე ბის გზით; პენ ჯა ბე ლი იმიგ რან ტე ბის მზარდ რა ო დე-
ნო ბას შე ად გენ დნენ პრო ფე სი ო ნა ლე ბი და მა ღალ კვა ლი ფი ცი უ რი სპე ცი ა-
ლი ტე ბი. 

 აღ სა ნიშ ნა ვია ის გა რე მო ე ბაც, რომ პირ ვე ლი თა ო ბის მიგ რან ტებ-
სა და დი ას პო რებს შე უძ ლი ათ თა ვი ან თი წვლი ლი შე ი ტა ნონ თა ვი ან თი 
სოფ ლე ბი სა და ქა ლა ქე ბის გან ვი თა რე ბა ში, ოჯა ხის უახ ლო ეს წევ რებ სა 
და ნა თე სა ვებ ზე ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბის სა ხით, ბიზ ნე სის ინ ვეს ტი ცი ე ბით 
და ახა ლი სა წარ მო ე ბის შექ მნით, რო გო რი ცა ა: სა წარ მოო გან ყო ფი ლე ბე-
ბი და მომ სა ხუ რე ბა, ჯან დაც ვის ცენ ტრე ბი, სკო ლე ბი და სხვა სას წავ ლო 
ობი ექ ტე ბი, სპორ ტუ ლი მო ედ ნე ბი. პორ ტე სი (2006) აღ ნიშ ნავს, რომ თუ კი 
დი ას პო რა უნ და იყოს ჩარ თუ ლი მდგრად გან ვი თა რე ბა ში, მიგ რა ცია უნ და 
იყოს ციკ ლუ რი / ცირ კუ ლა რუ ლი, რომ ლის დრო საც და ბალ კვა ლი ფი ცი უ რი 
მიგ რან ტე ბი ბრუნ დე ბი ან თა ვი ან თი წარ მო შო ბის ქვეყ ნებ ში და ზო გი ლი 
ფუ ლით ინ ვეს ტი ცი ე ბის თვის, ხო ლო მა ღალ კვა ლი ფი ცი უ რი პრო ფე სი ო ნა-
ლი მიგ რან ტე ბი მო ნა წი ლე ო ბენ ტრან სნა ცი ო ნა ლუ რი საქ მი ა ნო ბა ში და 
ხელს უწყ ო ბენ თა ვი ან თი წარ მო შო ბის ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბას. ვი ნა ი დან 
პირ ვე ლი თა ო ბის ბევ რმა და ბალ კვა ლი ფი ცი ურ მა იმიგ რან ტმა პენ ჯა ბის 
შტა ტი დან მი ი ღო მო ქა ლა ქე ო ბა გა ერ თი ა ნე ბუ ლი სა მე ფო ში, აშ შ-სა და 
კა ნა და ში, სა დაც ისი ნი მუდ მი ვად და სახ ლდნენ, ნაკ ლე ბად სა ვა რა უ დო ა, 
რომ ისი ნი ციკ ლურ მიგ რა ცი ა ში ჩა ერ თვე ბი ან. თუმ ცა, ბევ რი სტუმ რობს 
სამ შობ ლოს, რო დე საც ეს შე საძ ლე ბე ლია და ინარ ჩუ ნებს კონ ტაქტს ნა თე-
სა ვებ სა და ახ ლობ ლებ თან და ამ გვა რად - კავ ში რებს თა ვი ანთ მშობ ლი ურ 
სოფ ლებ სა და ქა ლა ქებ თან. 

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: პენ ჯა ბის შტა ტი, ემიგ რა ცი ა, იმიგ რა ცი ა, დი ას პო-
რა, ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბი.
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საბ ჭო თა კავ ში რის დაშ ლის შემ დეგ სა ქარ თვე ლო ში, ისე ვე რო გორც სხვა
ყო ფილ საბ ჭო თა რეს პუბ ლი კებ ში, შე იქ მნა სა ყო ველ თაო კრი ზი სი, რო მელ მაც
მო იც ვა ცხოვ რე ბის ყვე ლა მხა რე და, მათ შო რის, დე მოგ რა ფი უ ლი ურ თი ერ თო-
ბე ბი. უკი დუ რე სად შემ ცირ და შო ბა დო ბის დო ნე, რო მე ლიც აკ მა ყო ფი ლებ და მო-
სახ ლე ო ბის მხო ლოდ შეკ ვე ცი ლი აღ წარ მო ე ბის მოთხ ოვ ნებს. 2018 წელს, 1990
წელ თან შე და რე ბით, და ახ ლო ე ბით 2-ჯერ ნაკ ლე ბი ბავ შვი და ი ბა და. მო სახ ლე ო-
ბის აღ წარ მო ე ბის ასე თი რე ჟი მის პი რო ბებ ში მშობ ლე ბის თა ო ბა შვი ლე ბის
უფ რო ნაკ ლე ბი რიცხ ოვ ნო ბით იც ვლე ბო და. იყო წლე ბი, რო დე საც სა ქარ თვე ლოს
მო სახ ლე ო ბის ბუ ნებ რი ვი მა ტე ბა ნუ ლის ტო ლი იყო. დღე ი სათ ვის დე მოგ რა ფი-
უ ლი სი ტუ ა ცია ოდ ნავ გა მოს წორ და, თუმ ცა, სა სურ ვე ლი მდგო მა რე ო ბის მიღ წე-
ვას მრა ვა ლი წე ლი ესა ჭი რო ე ბა. მშო ბელ თა თა ო ბას თა ნა ბა რი რიცხ ოვ ნო ბით
ცვლის შვი ლე ბის თა ო ბა, მაგ რამ მო სახ ლე ო ბის აღ წარ მო ე ბის ასე თი რე ჟი მი
მი უ ღე ბე ლია სა ქარ თვე ლოს თვის, რომ ლის მო სახ ლე ო ბის რიცხ ოვ ნო ბაც პოს-
ტსაბ ჭო თა პე რი ოდ ში, ანუ 1992-2018 წლებ ში კა ტას ტრო ფუ ლად შემ ცირ და (5,5
მლნ-დან 3,7 მლნ-მდე, ანუ 32.7 %-ით). ეს სა გან გა შო მდგო მა რე ო ბაა და მო სახ-
ლე ო ბის რიცხ ოვ ნო ბის ასე თი შემ ცი რე ბა არ ცერთ პოს ტსაბ ჭო თა ქვე ყა ნა ში
არ მომ ხდა რა.

1 სტატია მომზადდა თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის 2019 წლის საგრანტო 
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 სა ქარ თვე ლოს მას შტა ბით, სტუ დენ ტთა დე მოგ რა ფი უ ლი გან წყო ბის კვლე-
ვა პირ ვე ლად ჩა ტარ და თსუ-ს ეკო ნო მი კუ რი და სო ცი ა ლუ რი სტა ტის ტი კის კა-
თედ რა ზე 2019 წელს, ეკო ნო მი კი სა და ბიზ ნე სის ფა კულ ტე ტის მიზ ნობ რი ვი სა-
მეც ნი ე რო- კვლე ვი თი პრო ექ ტის ფარ გლებ ში - „სა ქარ თვე ლოს სტუ დენ ტი ახალ-
გაზ რდო ბის დე მოგ რა ფი უ ლი გან წყო ბა“. მი ღე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბის და მუ შა ვე ბა 
და სა თა ნა დო მაჩ ვე ნებ ლე ბის გა ან გა რი შე ბა გან ხორ ცი ელ და კომ პი უ ტე რუ ლი 
პროგ რა მა SPSS-ის გა მო ყე ნე ბით. 

 სტუ დენ ტი ახალ გაზ რდო ბის რეპ რო დუქ ცი უ ლი გან წყო ბა, ანუ და მო კი დე ბუ-
ლე ბა შვი ლი ა ნო ბის მი მართ და მი სი შეს წავ ლა, მნიშ ვნე ლო ვა ნი პი რო ბაა სა-
ქარ თვე ლოს დე მოგ რა ფი უ ლი მო მავ ლის პროგ ნო ზი რე ბის თვის. ჩვენ მი ერ ჩა-
ტა რე ბულ მა კვლე ვამ და მა ი მე დე ბე ლი შე დე გე ბი მოგ ვცა, კერ ძოდ: სტუ დენ ტებ მა 
ოჯახ ში ბავ შვთა სა სურ ველ რიცხ ვად და ა სა ხე ლა 3 ბავ შვი, ხო ლო მო სა ლოდ ნე-
ლად - 2,8. ორი ვე რა ო დე ნო ბა სრუ ლად უზ რუნ ველ ყოფს მო სახ ლე ო ბის გა ფარ თო-
ე ბუ ლი აღ წარ მო ე ბის რე ჟიმს, რა თქმა უნ და, მო მა ვალ ში მი სი რე ა ლი ზე ბის შემ-
თხვე ვა ში.

 საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: დე მოგ რა ფი უ ლი გან წყო ბა, რეპ რო დუქ ცი უ ლი გან წყო-
ბა, შო ბა დო ბა, შო ბა დო ბის მას ტი მუ ლი რე ბე ლი ფაქ ტო რე ბი, შო ბა დო ბის შე მა-
ფერ ხე ბე ლი ფაქ ტო რე ბი.

კვლევის ისტორია

 ადა მი ა ნე ბის ნე ბის მი ე რი გან წყო ბა ყა ლიბ დე ბა გა რე მო სო ცი უ მის 
გავ ლე ნით. გან წყო ბა, გარ კვე უ ლი გა რე მო სი ტუ ა ცი ე ბის ზე გავ ლე ნით, რე ა-
ლიზ დე ბა ადა მი ა ნის თუ ადა მი ა ნე ბის ქცე ვა ში. 

 დე მოგ რა ფი უ ლი გან წყო ბის და დე მოგ რა ფი უ ლი ქცე ვის თე ო რია 
დი მიტ რი უზ ნა ძის გან წყო ბის და ქცე ვის ზო გად ფსი ქო ლო გი ურ თე ო რი ას 
ეყ რდნო ბა, რო მე ლიც პირ ვე ლად გა მოქ ვეყ ნდა 1940 წელს სა ხელ მძღვა ნე-
ლო ში - „ზო გა დი ფსი ქო ლო გი ა“, აღ ნიშ ნუ ლი სა ხელ მძღვა ნე ლო კი დევ გა-
მო ი ცა 2006 წელს (უზ ნა ძე დ., 2006).

 გა მომ დი ნა რე დ. უზ ნა ძის ფსი ქო ლო გი ის თე ო რი ი დან, ნე ბის მი ე რი 
დე მოგ რა ფი უ ლი შემ თხვე ვის, ფაქ ტის გან ხორ ცი ე ლე ბა ადა მი ა ნის მი ერ 
გან პი რო ბე ბუ ლია გარ კვე უ ლი გა რე მო ე ბე ბით და რე ა ლიზ დე ბა გა აზ რე ბუ-
ლად, შეგ ნე ბუ ლად. დ. უზ ნა ძემ დე, კავ შირს გა რე მო ე ბებ სა და ცოცხ ალ ორ-
გა ნიზ მებს შო რის, ხსნიდ ნენ მარ ტი ვად, ორი წევ რით: გა რე მო - ქცე ვა. დ. 
უზ ნა ძის თე ო რი ით, გა რე მოს და ქცე ვას შო რის არ სე ბობს გან წყო ბა, რა საც 
აყა ლი ბებს გა რე მო, ხო ლო გან წყო ბა ზე მოქ მე დებს ქცე ვა ზე. 

 ყო ვე ლი ვე ცოცხ ა ლი, აღ ნიშ ნავ და დ. უზ ნა ძე, ჩარ თუ ლია მი ზეზ -შე-
დეგ თა უწყ ვეტ ჯაჭ ვში და იმი სათ ვის, რომ მას ში რა ი მე მოვ ლე ნის გა ი გო, 
უთუ ოდ მი სი მი ზე ზი უნ და გა მო ნა ხო. ერ თი სიტყ ვით, ყვე ლა ფე რი მი ზე-
ზით არის გან საზღ ვრუ ლი. ყო ვე ლი ცოცხ ა ლი არ სე ბი სათ ვის, მე ტად თუ 
ნაკ ლე ბად რთუ ლი ორ გა ნიზ მი სათ ვის, ძი რი თად ში მი ზან შე წო ნი ლი ქცე-
ვაა და მა ხა სი ა თე ბე ლი. ჩვე ნი პრობ ლე მა, შე სა ბა მი სად, არის გა ვარ კვი ოთ 

მერაბ ხმალაძე, სიმონ გელაშვილი, ზამირა შონია
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რო გო რაა შე საძ ლე ბე ლი, რომ ორ გა ნიზ მის, რო გორც მა ტე რი ის ერ თ-ერ თი 
ფორ მის ქცე ვა, უდა ვოდ მი ზე ზობ რი ვად იყოს გან საზღ ვრუ ლი, მაგ რამ იმა-
ვე დროს მი ზან შე წო ნი ლო ბი თაც ხა სი ათ დე ბო დეს. უდა ვო ა, ქცე ვის ეს ნი-
შა ნი, მი ზან შე წო ნი ლი ხა სი ა თი, ცოცხ ა ლი ორ გა ნიზ მის რო მე ლი ღაც გან-
სა კუთ რე ბით სპე ცი ფი კუ რი თა ვი სე ბუ რე ბი დან უნ და გა მომ დი ნა რე ობ დეს.

 ცოცხ ალ ორ გა ნიზმს, აღ ნიშ ნავს დ. უზ ნა ძე, ის გა რე მო ე ბა ახა სი ა-
თებს, რომ იგი ყო ველ თვის რა ი მე მოთხ ოვ ნი ლე ბის მა ტა რე ბე ლი ა. ყო ველ 
ცოცხ ალ ორ გა ნიზმს ორი თა ვი სე ბუ რე ბა აქვს: მი ზან შე წო ნი ლი ქცე ვა და 
მოთხ ოვ ნი ლე ბა. ცოცხ ა ლი ორ გა ნიზ მი იკ მა ყო ფი ლებს მოთხ ოვ ნი ლე ბას. 

 ქცე ვას წინ უს წრებს სუ ბი ექ ტის სპე ცი ფი კუ რი მდგო მა რე ო ბა - გან-
წყო ბა. რეპ რო დუქ ცი უ ლი გან წყო ბა არის ადა მი ა ნის მზად ყოფ ნა ფსი ქო-
ფი ზი კუ რი აქ ტი ვო ბი სათ ვის, მი მარ თუ ლი ,,ბავ შვე ბის ყო ლის მოთხ ოვ ნი-
ლე ბის“ დაკ მა ყო ფი ლე ბი სა კენ. რეპ რო დუქ ცი უ ლი გან წყო ბა წინ უს წრებს 
რეპ რო დუქ ცი ულ ქცე ვას, წარ მო ად გენს გარ კვე უ ლი სა ხის მზად ყოფ ნას და 
გან საზღ ვრავს რეპ რო დუქ ცი უ ლი ქცე ვის მიმ დი ნა რე ო ბას [წუ ლა ძე, 2005, 
გვ. 233-234]. სა ნამ ცოცხ ა ლი არ სე ბა ზო გა დად რა ი მე მნიშ ვნე ლო ვან საქ-
ცი ელს ჩა ი დენ დეს, იგი უკ ვე მა ნამ დეა მო ტი ვი რე ბუ ლი, რომ მან სწო რედ 
ეს ქცე ვა უნ და ჩა ი დი ნოს. სხვა ნა ი რად: სა ნამ ცოცხ ა ლი არ სე ბა რა ი მე 
ქცე ვას მი მარ თავ დეს, მას უკ ვე მა ნამ დე აქვს ეს ქცე ვა გან წყო ბის სა ხით 
მო ცე მუ ლი. ამის შემ დეგ დ. უზ ნა ძე გან მარ ტავს, რომ გან წყო ბა არის სპე-
ცი ფი კუ რი მდგო მა რე ო ბა, რო მე ლიც ჩნდე ბა სუ ბი ექ ტში მოთხ ოვ ნი ლე ბის 
დაკ მა ყო ფი ლე ბის ობი ექ ტუ რი სი ტუ ა ცი ის ზე გავ ლე ნის შე დე გად. გან წყო-
ბის რო ლი ადა მი ა ნის ქცე ვის პრო ცეს ში ძა ლი ან დი დი ა. მაგ რამ ის უდი დე-
სი მიღ წე ვე ბი, რო მე ლიც ადა მი ანს აქვს მო პო ვე ბუ ლი, გან წყო ბის უშუ ა ლო 
გავ ლე ნით მა ინც არ აიხ სნე ბა. ადა მი ა ნის სპე ცი ფი კუ რი თა ვი სე ბუ რე ბა და 
იმა ვე დროს მი სი უდი დე სი მო ნა პო ვა რი სწო რედ ისა ა, რომ მას ძა ლა შეს-
წევს, თა ვის ქცე ვა გან წყო ბის უშუ ა ლო ბა ტო ნო ბას ხე ლი დან გა მოგ ლი ჯოს, 
რა თა იგი ცნო ბი ე რე ბის აქ ტი ვო ბით გა შუ ა ლე ბულ გან წყო ბას და უ მორ ჩი-
ლოს: ცნო ბი ე რე ბა ადა მი ა ნის ქცე ვის უს პე ცი ფი კუ რე სი ფაქ ტო რი ა.

 დე მოგ რა ფი უ ლი ქცე ვა და კავ ში რე ბუ ლია ნე ბე ლო ბას თან. ნე ბე ლო-
ბა, აღ ნიშ ნავს დ. უზ ნა ძე, არის ადა მი ა ნის ქცე ვა, რო მე ლიც და მო კი დე ბუ-
ლია მის ნე ბა ზე. ნე ბე ლო ბა მხო ლოდ იმას ეხე ბა, რის შეს რუ ლე ბაც ჩვენ 
ნე ბა ზეა და მო კი დე ბუ ლი, ხო ლო, რაც ჩვენ თვის ხელ მი უწ ვდო მე ლი ა, ის ნე-
ბე ლო ბის სა განს არას დროს არ შე ად გენს. ნამ დვილს, ნე ბის მი ერ ქცე ვას, 
დას ძენს დ. უზ ნა ძე, ყო ველ თვის თან ახ ლავს ერ თგვა რი გან ცდა, რომ ამის 
გა კე თე ბა შეგ ვიძ ლი ა, რომ ამის შეს რუ ლე ბა ჩვენ ხელ თა ა. ეს გან ცდა და-
მა ხა სი ა თე ბე ლია ნე ბე ლო ბის პრო ცე სი სათ ვის.

 დე მოგ რა ფი უ ლი გან წყო ბა არის ადა მი ა ნე ბის შე ხე დუ ლე ბე ბის, და-
მო კი დე ბუ ლე ბე ბის კომ პლექ სი დე მოგ რა ფი უ ლი პრო ცე სე ბის მი მართ, 
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რო მე ლიც დე ტა ლუ რად გან ხი ლუ ლია მ. ხმა ლა ძის სა ხელ მძღვა ნე ლო ში 
(ხმა ლა ძე, 2009, გვ. 283-301). დე მოგ რა ფი უ ლი გან წყო ბა იყო ფა რამ დე ნი მე 
მი მარ თუ ლე ბით: რეპ რო დუქ ცი უ ლი გან წყო ბა - და მო კი დე ბუ ლე ბა ოჯახ ში 
შვი ლი ა ნო ბის მი მართ, თვით შე ნახ ვი თი ქცე ვა - თვით შე ნახ ვი თი გან წყო ბა 
- და მო კი დე ბუ ლე ბა სა კუ თა რი ჯან მრთე ლო ბის მი მართ, მიგ რა ცი უ ლი გან-
წყო ბა და ქორ წი ნე ბი თი გან წყო ბა. 

 შვი ლი ა ნო ბა ახალ გაზ რდო ბის პრე რო გა ტი ვა ა, ხო ლო ახალ გაზ რდო-
ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი და გავ ლე ნი ა ნი ნა წი ლია სტუ დენ ტო ბა. საქ სტა ტის 
ოფი ცი ა ლუ რი მო ნა ცე მე ბით, 2018-2019 სას წავ ლო წელს სტუ დენ ტთა რიცხ-
ოვ ნო ბამ სა ქარ თვე ლოს უმაღ ლეს სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბებ ში 
შე ად გი ნა 151,2 ათა სი, მათ შო რის 3,5 ათა სი (2,3%) - დოქ ტო რან ტი ა. ამა ვე 
წლებ ში სა ქარ თვე ლო ში ფუნ ქცი ო ნი რებ და 19 სა ხელ მწი ფო და 55 ავ ტო რი-
ზე ბუ ლი კერ ძო უმაღ ლე სი სას წავ ლე ბე ლი (www.geostat.ge). 

 2018-2019 სას წავ ლო წელს და ირ ღვა სტუ დენ ტთა გენ დე რუ ლი ბა-
ლან სი. თუ 2000-2001 სას წავ ლო წელს კა ცე ბი შე ად გენ დნენ 53,0%-ს, 2018-
2019 წელს ის 48,7%-მდე შემ ცირ და. თუ გან ვი ხი ლავთ სტუ დენ ტთა ასა კობ-
რივ შე მად გენ ლო ბას, აღ მოჩ ნდე ბა, რომ მათ გან ყო ვე ლი მე სა მე, ანუ 31,4% 
არის 20 წლამ დე ასა კის, 58,6% - 20-24 წლის, 7,9% - 25-29 წლის, 2,1% - 30 
წლის და მე ტი. 

 სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ო ბის დე მოგ რა ფი უ ლი და, მათ შო რის, 
რეპ რო დუქ ცი უ ლი გან წყო ბის შეს წავ ლას არა ერ თი გა მოკ ვლე ვა მი ეძღ ვნა. 
მათ შო რის უნ და აღ ვნიშ ნოთ პ. გუ გუშ ვი ლის, ლ. ჩი ქა ვას, მ. ტუ ხაშ ვი ლის, ა. 
თო თა ძის, ვ. ლორ თქი ფა ნი ძის, გ. წუ ლა ძის, თ. ზუ ბი აშ ვი ლის, ე. მე ნაბ დიშ-
ვი ლის, გ. მე ლა ძის, ზ. გო ქა ძის, რ. გა ჩე ჩი ლა ძის, მ. შე ლი ას, შ. წიკ ლა უ რის, 
თ. ღამ ბა ში ძის, მ. ბე ქა ი ას, ზ. ცხოვ რე ბა ძის, ლ. ჭყო ნი ას, მ. ჭი პაშ ვი ლის 
დამ სა ხუ რე ბა. მაგ რამ, მათ გან მხო ლოდ ზ. გო ქა ძის სა კან დი და ტო დი სერ-
ტა ცია ეძღ ვნე ბა კონ კრე ტუ ლად ახალ გაზ რდო ბის პრობ ლე მებს (გო ქა ძე, 
1993). აღ ნიშ ნუ ლი სა კითხ ის შეს წავ ლის მიზ ნით, მან გა მო კითხა ქა ლაქ 
თბი ლი სის ქარ თუ ლი და რუ სუ ლი სკო ლე ბის სხვა დას ხვა ეროვ ნე ბის ორი-
ვე სქე სის 6-17 წლის ასა კის მოს წავ ლე ე ბი. 

 უშუ ა ლოდ სტუ დენ ტი ახალ გაზ რდო ბის რეპ რო დუქ ცი უ ლი გან წყო ბა 
შე ის წავ ლეს პ. გუ გუშ ვილ მა, ნ. მე ნაბ დიშ ვილ მა და დე მოგ რა ფი ის და სო-
ცი ო ლო გი უ რი კვლე ვის ინ სტი ტუ ტის თა ნამ შრომ ლებ მა 2004-2005 წლებ ში 
სა ქარ თვე ლოს მეც ნი ე რე ბა თა აკა დე მი ის გრან ტით შეს რუ ლე ბუ ლი პრო-
ექ ტით - „სტუ დენ ტის ახალ გაზ რდო ბის დე მოგ რა ფი უ ლი ქცე ვა“, რომ ლის 
სა მეც ნი ე რო ხლმძღვა ნე ლიც იყო მ. ხმა ლა ძე. მაგ რამ აქ ვე უნ და აღ ვნიშ-
ნოთ, რომ სა მი ვე ნაშ რო მი შეს რულ და თბი ლი სის მა გა ლით ზე. მომ დევ ნო 
წლებ ში ახალ გაზ რდო ბის დე მოგ რა ფი უ ლი გან წყო ბის შე სა ხებ რამ დე ნი მე 
სა მეც ნი ე რო პუბ ლი კა ცია გა მოჩ ნდა (მა გა ლი თად, მ. შე ლი ას, შ. წიკ ლა უ რის 
და სხვა თა ავ ტო რო ბით).

მერაბ ხმალაძე, სიმონ გელაშვილი, ზამირა შონია
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 პირ ვე ლი, ვინც შე ას რუ ლა სტუ დენ ტი - ახალ გაზ რდო ბის რეპ რო დუქ-
ცი უ ლი გან წყო ბის და ქცე ვის დე მო სო ცი ო ლო გი უ რი კვლე ვა, იყო აკა დე მი-
კო სი პ. გუ გუშ ვი ლი. მან ნა ხე ვა რი სა უ კუ ნის წი ნათ, ანუ 1970-ი ა ნი წლე ბის 
და საწყ ის ში, შე ის წავ ლა სტუ დენ ტთა შე ხე დუ ლე ბე ბი ოჯახ ში ბავ შვთა სა-
შუ ა ლო რიცხ ვის შე სა ხებ თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტეტ სა და სა-
ქარ თვე ლოს პო ლი ტექ ნი კურ ინ სტი ტუტ ში. კვლე ვის შე დე გე ბი გა მოქ ვეყ-
ნდა პ. გუ გუშ ვი ლის მო ნოგ რა ფი ა ში - „სა ქარ თვე ლოს სსრ მო სახ ლე ო ბის 
აღ წარ მო ე ბის სა კითხ ე ბი“. აღ ნიშ ნუ ლი კვლე ვის შე დე გად აღ მოჩ ნდა, რომ 
ოჯახ ში ბავ შვთა იდე ა ლურ რიცხ ვად მი იჩ ნი ა: ორი ბავ შვი - სტუ დენ ტთა 
7,1%-მა, 3 ბავ შვი - 34,2%-მა, 4 ბავ შვი - 49,4%-მა, 5 და მე ტი ბავ შვი - 9,3%-მა 
[გუ გუშ ვი ლი, 1973, გვ. 116]. 

კვლე ვის შე დე გე ბი

სა ქარ თვე ლოს მას შტა ბით, სტუ დენ ტთა დე მოგ რა ფი უ ლი გან წყო ბის 
კვლე ვა პირ ვე ლად ჩა ტარ და 2019 წელს თსუ-ს ეკო ნო მი კუ რი და სო ცი ა ლუ-
რი სტა ტის ტი კის კა თედ რა ზე, ეკო ნო მი კი სა და ბიზ ნე სის ფა კულ ტე ტის მიზ-
ნობ რი ვი სა მეც ნი ე რო- კვლე ვი თი პრო ექ ტის ფარ გლებ ში - „სა ქარ თვე ლოს 
სტუ დენ ტი ახალ გაზ რდო ბის დე მოგ რა ფი უ ლი გან წყო ბა“. შე სა ბა მი სი კითხ-
ვა რე ბი და იგ ზავ ნა და შევ სე ბუ ლი ან კე ტე ბი მი ღე ბუ ლი იქ ნა ელექ ტრო ნუ-
ლად. ასე ვე, მი ღე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბის და მუ შა ვე ბა და სა თა ნა დო მაჩ ვე ნებ-
ლე ბის გა ან გა რი შე ბა მოხ და პროგ რა მა SPSS-ის გა მო ყე ნე ბით.

აღ ნიშ ნუ ლი გა მოკ ვლე ვის ფარ გლებ ში, სა ქარ თვე ლოს სხვა დას ხვა 
უმაღ ლე სი სას წავ ლებ ლი დან მი ღე ბულ იქ ნა 2307 შევ სე ბუ ლი კითხ ვა რი, 
რო მელ თა გან 1572, ანუ 68.1% იყო ქა ლი, ხო ლო 735 (31.9%) - კა ცი. აღ ნიშ ნუ-
ლი რიცხ ოვ ნო ბა სრუ ლად პა სუ ხობს შერ ჩე ვი თი სტა ტის ტი კუ რი დაკ ვირ ვე-
ბის წი ნა შე წა ყე ნე ბულ მე თო დო ლო გი ურ მოთხ ოვ ნებს, მათ შო რის რეპ რე-
ზენ ტა ტი ვო ბას, რომ ლის უზ რუნ ველ სა ყო ფად 

აუ ცი ლე ბე ლი იყო 2552 შევ სე ბუ ლი ან კე ტა. 
მი ღე ბუ ლი სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბი და მუ შავ და სტუ დენ ტთა რეპ-

რო დუქ ცი ულ გან წყო ბა ზე მოქ მე დი სხვა დას ხვა ფაქ ტო რის მი ხედ ვით. შო-
ბა დო ბის მო სა ლოდ ნე ლი დო ნის პროგ ნო ზი რე ბი სათ ვის გა მოკ ვლე ვის 
ან კე ტა მო ი ცავ და კითხ ვას ოჯახ ში ბავ შვთა სა სურ ვე ლი და და გეგ მი ლი 
(მო სა ლოდ ნე ლი) რიცხ ვის შე სა ხებ. მი ღე ბუ ლი პა სუ ხე ბის კრებ სი თი მო ნა-
ცე მე ბი წარ მოდ გე ნი ლია ცხრილ ში 1.

სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ო ბის და, სა ერ თოდ, აღ წარ მო ე ბის თვის ორ-
შვი ლი ა ნი ოჯა ხი უზ რუნ ველ ყოფს მო სახ ლე ო ბის მარ ტივ აღ წარ მო ე ბას, 
ხო ლო ორ ზე მე ტი - გა ფარ თო ე ბულს. კვლე ვის შე დე გე ბის მი ხედ ვით, სა-
ქარ თვე ლოს დე მოგ რა ფი უ ლი მო მა ვა ლი უი მე დოდ არ გა მო ი ყუ რე ბა. ორი 
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და სა მი შვი ლი სა სურ ვე ლად და ა სა ხე ლა გა მო კითხ ულ მა 69,8%-მა, ხო ლო 
მო სა ლოდ ნე ლად - 72,6%-მა. ჩვე ნი გა მოთ ვლე ბით, ბავ შვთა სა შუ ა ლო სა-
სურ ვე ლი რიცხ ვი სა მის, ხო ლო მო სა ლოდ ნე ლი - 2,8-ის ტო ლი ა. სხვა დას-
ხვა მეც ნი ე რის მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვა გან სხვა ვე ბულ შე დე გებს იძ ლე-
ვა. მა გა ლი თად, ა. თო თა ძის გა მოკ ვლე ვით, ახალ გაზ რდა კა ცე ბის 86,7%-ს 
და ქა ლე ბის 94,7%-ს სურს სა მი შვი ლის ყო ლა [თო თა ძე, 2014, გვ. 214]. ნ. 
მე ნაბ დიშ ვი ლის გა მოკ ვლე ვით კი, ოჯახ ში ბავ შვთა სა სურ ვე ლი რიცხ ვი 
სტუ დენ ტი ქა ლე ბი სათ ვის არის 2,5, სტუ დენ ტი კა ცე ბი სათ ვის კი - 2,7 (მე-
ნაბ დიშ ვი ლი, 2004, 10). 

სტუდენტთა შეხედულებები ბავშვთა სასურველი და მოსალოდნელი რიცხვის შესახებ

ცხრილი 1

ბავშვების რიცხვი პროცენტულად

სასურველი მოსალოდნელი სასურველი მოსალოდნელი

ერთი 105 125 4,3 5,2

ორი 625 618 25,7 25,5

სამი 1027 1140 42,3 47,1

ოთხი 440 360 18,2 14,9

ხუთი და მეტი 160 115 6,6 4,6

არცერთი 65 64 2,9 2,7

სულ 2422 2422 100,0 100,0

სა ერ თოდ, ოჯახ ში მე ტი შვი ლი უნ დათ კა ცებს, ვიდ რე ქა ლებს. სა-
ქარ თვე ლოს მეც ნი ე რებ თა აკა დე მი ის დე მოგ რა ფი ი სა და სო ცი ო ლო გი უ რი 
კვლე ვის ინ სტი ტუ ტის მი ერ 2004-2005 წლებ ში ჩა ტა რე ბუ ლი გა მოკ ვლე ვით, 
კა ცე ბი სათ ვის ოჯახ ში ბავ შვე ბის სა შუ ა ლო სა სურ ვე ლი რიცხ ვი შე ად გენ და 
2,6-ს, ხო ლო მო სა ლოდ ნე ლი - 2,44-ს. ქა ლე ბი სათ ვის აღ ნიშ ნუ ლი მაჩ ვე-
ნებ ლე ბი, შე სა ბა მი სად შე ად გენ და, 2,6 და 2,4 (სტუ დენ ტი ახალ გაზ რდო ბის 
დე მოგ რა ფი უ ლი ქცე ვა, 2005, 65). 

გა მოკ ვლე ვით დად გინ და რეპ რო დუქ ცი ულ გან წყო ბა სა და შო ბა დო-
ბის დო ნე ზე მოქ მე დი რო გორც შე მა ფერ ხე ბე ლი, ასე ვე მას ტი მუ ლი რე ბე-
ლი ფაქ ტო რე ბის გავ ლე ნა. 

თი თო ე ულ ფაქ ტორს, მნიშ ვნე ლო ბის მი ხედ ვით, მი ე ნი ჭა 1-დან 5-მდე 
ქუ ლა.

ბავშვის ყოლის ხელშემშლელი ფაქტორები გამოკითხულთა უდი-
დე სი უმრავლესობის მიერ 4 და 5 ქულით შეფასდა. ყველაზე უფრო ხელ-
შემშლელ ფაქტორებად დასახელდა შემოსავალი, ჯანმრთელობა და ბინა. 

საინტერესო სურათი მივიღეთ იმის მიხედვით, თუ როგორი ვარიაციაა 
ქულებს შორის თითოეული ხელშემშლელი ფაქტორის მიხედვით, რო მე-
ლიც შევაფასეთ ვარიაციის წრფივი კოეფიციენტით. შეხედულებათა გან-

მერაბ ხმალაძე, სიმონ გელაშვილი, ზამირა შონია
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სხვავებებში ყველაზე მაღალი ვარიაციით ხასიათდება ჯანმრთელობა 
- 88,4%, შემდეგ მოდის შემოსავალი - 80,4%, ბინა - 70%, გადატვირთული 
სა მუშაო გრაფიკი - 41,2%, სწავლა - 32,2%, კარიერა - 29,0%. ყველაზე ნაკ-
ლები განსხვავებები დაფიქსირდა სკოლამდელი დაწესებულებების უკ-
მარისობაზე შეხედულებებში - 17,8%. როგორც აღმოჩნდა, სტუდენტთა 
შე ხედულებები შობადობის შემზღუდველ ფაქტორებზე რადიკალურად 
გან სხვავებულია. ამიტომ, საჭიროა მათი გათვალისწინება შესაბამისი 
დე მოგრაფიული პოლიტიკის შემუშავებისას. ამასთანავე, გამოკითხულთა 
მხო ლოდ 61,0%-მა აღნიშნა, რომ ნარკოტიკების მოხმარება უარყოფითად 
იმოქ მედებს შობადობაზე. შესაბამისად, სტუდენტთა მნიშვნელოვანი ნა-
წი ლი (39,0%) თვლის, რომ ნარკოტიკების მოხმარება უარყოფითად არ 
იმოქმედებს შობადობაზე, რაც უაღრესად შემაშფოთებელი ფაქტია. აღ-
ნიშნული მდგომარეობა საჭიროებს მთლიანად საზოგადოების სერიოზულ 
დაფიქრებას. 

       ბავშვთა ყოლის ხელშემშლელი ფაქტორები

ცხრილი 2

ფაქტორები
ქულები პროცენტებით

სულ
1 2 3 4 5

სწავლა 10,5 13,6 20,7 19,8 35,4 100

შემოსავალი 6,4 6,4 7,6 18,9 60,7 100

ჯანმრთელობა 6,1 6,1 5,7 17,9 64,2 100

ბინა 5,6 7,0 12,4 25,0 50,0 100

სკოლამდელი 
დაწესებულებების 
უკმარისობა

16,6 19,0 28,9 16,5 19,0 100

კარიერა 10,2 15,3 24,8 25,9 23,8 100

გადატვირთული 
სამუშაო გრაფიკი

7,9 12,4 19,1 25,6 35,0 100

პესიმისტური 
განწყობა 
მომავლისადმი

11,4 13,2 16,7 22,1 36,6 100

 რაც შეეხება შობადობის მასტიმულირებელ ფაქტორებს, შეფასებები 
შემდეგნაირად განაწილდა (იხ. ცხრილი 3).

მას ტი მუ ლი რე ბე ლი ფაქ ტო რე ბი დან, რო გო რი უც ნა უ რიც არ უნ და 
იყოს, ყვე ლა ზე და ბა ლი შე ფა სე ბა მი ე ცა მშობ ლე ბის დახ მა რე ბას და სკო-
ლამ დე ლი და წე სე ბუ ლე ბე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბას. და ნარ ჩენ ფაქ ტო-
რებს, გან სა კუთ რე ბით, ჯან მრთე ლო ბის მდგო მა რე ო ბას, და საქ მე ბას და 
შე მო სავ ლებს, მი ე ცა ყვე ლა ზე მა ღა ლი (5 ქუ ლა) შე ფა სე ბა. შე ხე დუ ლე ბა თა 
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ვა რი ა ცი ა, რან ჟი რე ბუ ლი კლე ბა დო ბის მი ხედ ვით, შემ დეგ ნა ი რი ა: და საქ-
მე ბა - 92,8%, შე მო სა ვა ლი - 89,8%, სა ბი ნაო პი რო ბე ბი - 81,2%, სწავ ლის დას-
რუ ლე ბა - 71,6%, კა რი ე რა - 43,2%, მშობ ლე ბის დახ მა რე ბა - 25,2%, სკო ლამ-
დე ლი და წე სე ბუ ლე ბე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბა - 5%. 

ბავშვების ყოლის მასტიმულირებელი ფაქტორები

ცხრილი 3

ფაქტორები
ქულები პროცენტებში

სულ
1 2 3 4 5

სწავლის დასრულება 9,3 7,3 12,8 14,8 55,8 100

დასაქმება 5,4 6,7 7,1 14,4 66,4 100

მშობლების დახმარება 10,9 16,5 24,7 23,4 24,5 100

შემოსავალი 5,6 4,9 6,0 18,6 64,9 100

ჯანმრთელობის მდგომარეობა 6,9 4,3 2,8 12,9 73,1 100

საბინაო პირობები 6,7 5,1 7,6 21,3 59,3 100

სკოლამდელი დაწესებულების 
ხელმისაწვდომობა

12,5 15,2 20,6 22,9 28,8 100

კარიერა 8,6 10,5 19,3 24,1 37,5 100

სა ქარ თვე ლოს სტუ დენ ტო ბას ორი ენ ტა ცია აღე ბუ ლი აქვს სამ შვი-
ლი ან ოჯახ ზე და მა თი და ახ ლო ე ბით 70% შო ბა დო ბის ყვე ლა და დე ბით 
ფაქ ტორს გა ნი ხი ლავს სამ შვილ თან მი მარ თე ბით. მე ო რე ად გილ ზეა ორ-
შვი ლი ა ნი ოჯა ხი. ამას თა ნა ვე, არ შე იძ ლე ბა შეშ ფო თე ბა არ გა მო იწ ვი ოს 
იმ ფაქ ტმა, რომ სტუ დენ ტე ბის 2,7% არ ცერ თი შვი ლის გა ჩე ნას არ გეგ მავს. 
ჩვენ მა გა მოკ ვლე ვამ გა ით ვა ლის წი ნა იმ გა რე მოც ვის შეს წავ ლაც, რაც ზე-
მოქ მე დებს რეპ რო დუქ ცი უ ლი გან წყო ბის ფორ მი რე ბა ზე. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, 
რომ შვი ლის ყო ლა ზე ოჯა ხის 

წევ რის გავ ლე ნა და ა ფიქ სი რა გა მო კითხ ულ თა 95,0%-მა, შემ დეგ მო-
დის მოძღ ვა რი - 68,6%, დე მოგ რა ფი უ ლი პო ლი ტი კა - 68,6%, მე გობ რის აზ რი 
- 68,8% და მე დი ის გავ ლე ნა - 69,1%. 

რო გორც ჩვენ მა კვლე ვამ აჩ ვე ნა, შვი ლი ა ნო ბა მცირ დე ბა თა ო ბი დან 
თა ო ბა ში. ოფი ცი ა ლუ რი მო ნა ცე მე ბის მი ხედ ვით, ბო ლო პე რი ოდ ში მნიშ-
ვნე ლოვ ნად შემ ცირ და შო ბა დო ბის რო გორც აბ სო ლუ ტუ რი, ასე ვე შე ფარ-
დე ბი თი მაჩ ვე ნებ ლე ბიც. სა ქარ თვე ლო ში 2018 წელს, 1990 წელ თან შე და-
რე ბით, და ახ ლო ე ბით 2-ჯერ ნაკ ლე ბი ბავ შვი და ი ბა და (თო თა ძე, 2018, 5).

აღ ნიშ ნუ ლი გა მოკ ვლე ვით, სტუ დენ ტე ბის პა პა- ბე ბი ე ბის ერთ ოჯახს 
ჰყავ და 3,8 შვი ლი, ხო ლო მშობ ლე ბის ერთ ოჯახს - 3,3. და ახ ლო ე ბით ანა-
ლო გი უ რი შე დე გე ბი მი ი ღო ვ. ლორ თქი ფა ნი ძემ. მი სი გა მოკ ვლე ვით, გა-
მო კითხ ულ და უ ქორ წი ნე ბელ თა სა შუ ა ლო სა სურ ვე ლი შვი ლე ბის რიცხ ვმა 

მერაბ ხმალაძე, სიმონ გელაშვილი, ზამირა შონია
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შე ად გი ნა 3,2, ხო ლო შვი ლე ბის სა შუ ა ლო ფაქ ტობ რი ვი რა ო დე ნო ბა, რომ-
ლე ბიც ჰყავ დათ გა მო კითხ ულ თა მშობ ლებს, შე ად გენ და 4,8 (ლორ თქი ფა-
ნი ძე, 1998. 178).

დას კვნა

დე მოგ რა ფი უ ლი პრო ცე სე ბის სტა ტის ტი კუ რი შეს წავ ლა და სა თა ნა-
დო მაჩ ვე ნებ ლე ბის გა ან გა რი შე ბა პა სუხს გვაძ ლევს კითხ ვა ზე - რამ დე-
ნი?, მაგ რამ ზუს ტად ვერ პა სუ ხობს კითხ ვა ზე, თუ რო გორ მოქ მე დებს სო-
ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი და სხვა ფაქ ტო რე ბი ადა მი ა ნე ბის რეპ რო დუქ ცი ულ 
გან წყო ბა ზე. აღ ნიშ ნუ ლი სა კითხი შე ის წავ ლე ბა შერ ჩე ვი თი დე მო- სო ცი-
ო ლო გი ურ -სტა ტის ტი კუ რი კვლე ვე ბით. სტუ დენ ტე ბის მი ერ და სა ხე ლე ბუ-
ლი ბავ შვე ბის რო გორც სა სურ ვე ლი (3), ასე ვე მო სა ლოდ ნე ლი რიცხ ვი (2,8) 
სრუ ლი ად საკ მა რი სია მო სახ ლე ო ბის გა ფარ თო ე ბუ ლი აღ წარ მო ე ბი სათ-
ვის. მი სი რე ა ლი ზე ბა სა შუ ა ლოდ 2,15-ის ფარ გლებ შიც კი აკ მა ყო ფი ლებს 
მო სახ ლე ო ბის გა ფარ თო ე ბუ ლი აღ წარ მო ე ბის რე ჟიმს, თუმ ცა, ბო ლო 25 
წლის გან მავ ლო ბა ში სა ქარ თვე ლო ში ეს არ მომ ხდა რა. 

დღე ი სათ ვის სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ო ბა ხა სი ათ დე ბა მარ ტი ვი აღ-
წარ მო ე ბის რე ჟი მით. რო გორც ჩვენ მა კვლე ვამ აჩ ვე ნა, შვი ლი ა ნო ბა მცირ-
დე ბა თა ო ბი დან თა ო ბა ში. ასე ვე დად გინ და რეპ რო დუქ ცი ულ გან წყო ბა სა 
და შო ბა დო ბის დო ნე ზე მოქ მე დი რო გორც შე მა ფერ ხე ბე ლი, ასე ვე მას ტი-
მუ ლი რე ბე ლი ფაქ ტო რე ბი. გა მო კითხ ულ მა სტუ დენ ტებ მა 

შვი ლი ა ნო ბის ყვე ლა ზე უფ რო ხელ შემ შლელ ფაქ ტო რე ბად და ა სა ხე-
ლეს: შე მო სა ვა ლი, ჯან მრთე ლო ბა და ბი ნა. იმავ დრო უ ლად, სა მი შვი ლის 
მას ტი მუ ლი რე ბე ლი ფაქ ტო რე ბი დან 

აღ ნიშ ნეს: კა რი ე რა, შე მო სა ვა ლი, მშობ ლე ბის დახ მა რე ბა, ბი ნა და 
ჯან მრთე ლო ბა.
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After the collapse of the Soviet Union, in Georgia, as in the other former 
Soviet republics, a general crisis erupted that covered all aspects of life, including 
demographic relations. The birth rate has fallen sharply, meeting only the needs of 
short-lived reproduction. In 2018, about two times fewer babies were born than in 
1990. Under such a regime of population reproduction, the generation of parents 
would have been replaced by a smaller number of children. There were years when 
the natural growth of the Georgian population was zero. Today, the demographic 
situation is slightly improved, but it takes many years to achieve the desired 
situation. The generation of parents is replaced by the generation of children in 
equal numbers. But such a regime of population reproduction is unacceptable for 
Georgia, whose population declined sharply in the post-Soviet period, from 1992 
to 2018 (from 5.5 million to 3.7 million, or 32.7%). This is an alarming situation and 
such a decline in population has not occurred in any post-Soviet country.

Throughout Georgia, student demographic sentiment surveys were first 
conducted at the Tbilisi State University, Department of Economic and Social 
Statistics in 2019, within the framework of the targeted research project of the 
Faculty of Economics and Business - “Student Demographic Mood of Georgia”. 
The obtained data were processed and the corresponding indices were calculated 
using SPSS software.

The reproductive mood of students and youth, that is, the attitude towards 
childbearing and its study, is an important condition for predicting Georgia’s 
demographic future. Our study gave some encouraging results, namely: students 
named 3 children as the desired number of children in the family and 2.8 expected. 
Both of these points fully support the expanded reproduction mode of the 
population, of course, if realized in the future. 

Keywords: Demographic disposition; Reproductive disposition; Birth rate; 
Birth stimulating factors; Birth preventing factors.
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ნაშ რომ ში გან ხი ლუ ლია ოჯა ხის ექი მის, რო გორც ჯან დაც ვის სის ტე მის მე-
კა რიბ ჭის როლ თან მი მარ თე ბით პა ცი ენ ტე ბის მა ხა სი ა თებ ლე ბი, პრე ფე რენ-
ცი ე ბი და ქცე ვა. ჯვა რე დინ -სექ ცი უ რი რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვის ფარ გლებ ში ჩა-
ტარ და რეს პო დენ ტე ბის გა მო კითხ ვა, რა მაც აჩ ვე ნა, რომ მო სახ ლე ო ბის სხვა-
დას ხვა ჯგუ ფებს გან სხვა ვე ბუ ლი და მო კი დე ბუ ლე ბა აქვთ ექიმ -სპე ცი ა ლის ტთან
მი მარ თვის გზე ბის შე სა ხებ. პა ცი ენ ტთა გარ კვე ულ ნა წილს ურ ჩევ ნია მი მარ-
თოს ოჯა ხის ექიმს, რო მე ლიც კო ორ დი ნა ცი ას გა უ წევს მის თვის სა ჭი რო ყვე ლა
სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბას და იქ ნე ბა მი სი ინ ტე რე სე ბის დამ ცვე ლი ერ თა დერ-
თი აგენ ტი. აღ ნიშ ნუ ლი უფ რო მე ტად აქვთ პი რებს, რომ ლე ბიც არი ან კერ ძო სა-
მე დი ცი ნო დაზღ ვე ვის ბე ნე ფი ცი ა რე ბი. კერ ძო სა მე დი ცი ნო სა დაზღ ვე ვო კომ-
პა ნი ე ბი უფ რო მე ტად არი ან და ინ ტე რე სე ბუ ლი ხარ ჯე ბის შე კა ვე ბის მე ქა ნიზ-
მე ბის და ნერ გვით, ვიდ რე სა ყო ველ თაო ჯან მრთე ლო ბის დაც ვის სა ხელ მწი ფო
პროგ რა მის ბე ნე ფი ცი ა რე ბი. ოჯა ხის ექი მის ინ სტი ტუ ტის გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად
და ნდო ბის ასა მაღ ლებ ლად, მი ზან შე წო ნი ლია ოჯა ხის ექი მე ბის კვა ლი ფი კა ცი-
ის ამაღ ლე ბა, უწყ ვე ტი სა მე დი ცი ნო გა ნათ ლე ბის გან ვი თა რე ბა, რად გან მა ღალ-
კვა ლი ფი ცი ურ ექი მებს უფ რო მე ტი სან დო ო ბა ექ ნე ბათ, რაც გაზ რდის მათ თან
მი მარ თვი ა ნო ბას. მი ზან შე წო ნი ლია მე კა რიბ ჭე ო ბის მოქ ნი ლი, ნე ბა ყოფ ლო-
ბი თი მო დე ლის გან ვი თა რე ბა, რად გან იგი უკეთ შე ე სა ბა მე ბა პა ცი ენ ტე ბის და
ექი მე ბის სა ჭი რო ე ბებს.

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: პირ ვე ლა დი ჯან დაც ვა, ოჯა ხის ექი მი.
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შესავალი

ჯან დაც ვის სის ტე მის ორ გა ნი ზა ცი ულ მოწყ ო ბა ში პირ ვე ლად ჯან დაც-
ვას გან სა კუთ რე ბუ ლი რო ლი ეკის რე ბა. პირ ვე ლა დი ჯან დაც ვის გა მარ თულ 
სის ტე მა ზე მნიშ ვნე ლოვ ნა დაა და მო კი დე ბუ ლი მო სახ ლე ო ბის ჯან მრთე-
ლო ბის ხა რის ხი, სერ ვი სე ბი სად მი ხელ მი საწ ვდო მო ბა, ჯან დაც ვა ზე გა-
მო ყო ფი ლი მწი რი სახ სრე ბის ეფექ ტუ რი ხარ ჯვა. ოჯა ხის ექი მი, რო მე ლიც 
ჯან დაც ვის სის ტე მის „მე კა რიბ ჭე ა“, ახ დენს და ა ვა დე ბის პირ ვე ლად შე ფა-
სე ბას, მარ თვას, პა ცი ენ ტის კო ორ დი ნა ცი ას და სა ჭი რო ე ბის შემ თხვე ვა ში, 
მის მი მარ თვას ექიმ -სპე ცი ა ლის ტებ თან (Aoun et al. 2018). ერ თის მხრივ, 
ოჯა ხის ექი მი არის პა ცი ენ ტის „მრჩე ვე ლი”, მე ო რე მხრივ - მას შე უძ ლია 
სა ჭი რო და შე სა ფე რი სი სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის შე სა ხებ გო ნივ რუ ლი 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბა, რაც ხელს უწყ ობს ჯან დაც ვის სერ ვი სე ბის 
ხა რის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბას (Gerada. 2011).

ჯან დაც ვის სის ტე მა ში, სა დაც ოჯა ხის ექი მი კო ორ დი ნა ცი ას უწევს 
სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბას და აკონ ტრო ლებს სა ჭი რო ე ბის შემ თხვე ვა ში 
პა ცი ენ ტის მი მარ თვას ექიმ -სპე ცი ა ლის ტთან, მცირ დე ბა ჯან დაც ვის ხარ-
ჯე ბი (Marcinowicz, Górski 2016). კვლე ვე ბი ადას ტუ რებს, რომ ოჯა ხის ექიმ-
თან უწყ ვე ტი სა მე დი ცი ნო მეთ ვალ ყუ რე ო ბა ამ ცი რებს ძვი რადღ ი რე ბუ ლი 
სერ ვი სე ბის მოხ მა რე ბას, კერ ძოდ, 35%-ით მცირ დე ბა ჰოს პი ტა ლუ რი მკურ-
ნა ლო ბის და 50%-ით - გა და უ დე ბე ლი დახ მა რე ბის სა ჭი რო ე ბა (Gross, 2000), 
შე დე გად, მცირ დე ბა ჯან დაც ვა ზე ხარ ჯე ბი. 

ჯან დაც ვის ხარ ჯე ბის შემ ცი რე ბა გავ ლე ნას არ ახ დენს ჯან მრთე ლო-
ბის შე დე გებ ზე. პირ ვე ლა დი ჯან დაც ვის ეფექ ტუ რი სის ტე მა ასო ცირ დე ბა 
სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის უკე თეს ხა რის ხთან, მო სახ ლე ო ბის უკე თეს 
ჯან მრთე ლო ბის მაჩ ვე ნებ ლებ თან (Starfield, 1994). პირ ვე ლად ჯან დაც ვა ზე 
ხელ მი საწ ვდო მო ბის გაზ რდით მცირ დე ბა ნე ო ნა ტა ლუ რი და პოს ტნე ო ნა-
ტა ლუ რი სიკ ვდი ლი ა ნო ბა, ავა დო ბა, მცი რე წო ნით და ბა დე ბუ ლი ბავ შვე-
ბის რა ო დე ნო ბა (Eisenberg. 1985).

სა ქარ თვე ლო ში 2000 წლი დან მიმ დი ნა რე ობს პირ ვე ლა დი ჯან-
დაც ვის სის ტე მის რე ფორ მი რე ბა (Chikovani, Sulaberidze. 2017; Verulava, 
Dangadze. 2018). დო ნო რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის დახ მა რე ბით სოფ ლებ ში და-
იწყო ახა ლი ამ ბუ ლა ტო რი ე ბის მშე ნებ ლო ბა/ რე ა ბი ლი ტა ცი ის პრო ცე სი, 
პა რა ლე ლუ რად მიმ დი ნა რე ობ და ოჯა ხის ექი მე ბი სა და ექ თნე ბის გა დამ-
ზა დე ბა (Gamkrelidze, 2002). შე დე გად გა უმ ჯო ბეს და პირ ვე ლა დი ჯან დაც ვის 
მა ტე რი ა ლურ -ტექ ნი კურ ბა ზა (Chanturidze, 2009). რე ა ბი ლი ტი რე ბულ და 
აღ ჭურ ვილ იქ ნა პირ ვე ლა დი ჯან დაც ვის ორ გა ნი ზა ცი ე ბი. სოფ ლის ამ ბუ-
ლა ტო რი ე ბი ჩა მო ყა ლიბ და მე წარ მე- ფი ზი კურ პი რე ბად, ხო ლო ექი მებს და 
ექ თნებს გა უ ფორ მდათ ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი ჯან მრთე ლო ბის სა ხელ მწი ფო 
პროგ რა მე ბის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად (Richardson, Berdzuli 2017). 
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რა ი ო ნუ ლი ცენ ტრე ბი სა და დი დი ქა ლა ქე ბის (თბი ლი სი, რუს თა ვი, 
ფო თი) პირ ვე ლა დი ჯან დაც ვის სის ტე მის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი მართ შე მუ-
შავ და გან სხვა ვე ბუ ლი გეგ მა. რა ი ო ნე ბის დო ნე ზე მიმ დი ნა რე ობ და პირ ვე-
ლა დი ჯან დაც ვის, ამ ბუ ლა ტო რი უ ლი და სას წრა ფო სა მე დი ცი ნო დახ მა რე-
ბის სერ ვი სე ბის და ინ ფას ტრუქ ტუ რის ინ ტეგ რა ცია ახ ლად შექ მნილ სა მე-
დი ცი ნო ცენ ტრებ ში. დიდ ქა ლა ქებ ში კი და იწყო პო ლიკ ნი კუ რი სა მე დი ცი-
ნო და წე სე ბუ ლე ბე ბის პრი ვა ტი ზა ცი ის პრო ცე სი. ამ გვა რად, სა ქარ თვე ლოს 
ქა ლა ქებ სა და რა ი ო ნებ ში პირ ვე ლა დი ჯან დაც ვის სის ტე მა სა ო ჯა ხო მე-
დი ცი ნის ცენ ტრე ბის მეშ ვე ო ბით ფუნ ქცი ო ნი რებს, ხო ლო სოფ ლად პირ-
ვე ლა დი ჯან დაც ვის ფუნ ქცი ას სოფ ლის ექი მის ინ სტი ტუ ტი ახორ ცი ე ლებს. 
სა მიზ ნე მო სახ ლე ო ბას თან პირ ვე ლა დი ჯან დაც ვის მომ სა ხუ რე ბის მიმ წო-
დებ ლის თა ნა ფარ დო ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით (1 ექი მი 2000 მო სახ ლე ზე- 
სულ ზე), დად გინ და, რომ სა ქარ თვე ლო ში სა ჭი როა 2000-2200 ოჯა ხის ექი მი 
და 2300-2500 ექ თა ნი. 

სა ქარ თვე ლო ში პირ ვე ლა დი ჯან დაც ვის სის ტე მა ში გან ხორ ცი ე ლე-
ბულ რე ფორ მას არ გა აჩ ნდა მნიშ ვნე ლო ვა ნი ეფექ ტი ამ ბუ ლა ტო რი უ ლი 
მომ სა ხუ რე ბა ზე. პირ ვე ლა დი ჯა ნა დაც ვის სის ტე მის გან ვი თა რე ბის და ბალ 
დო ნე ზე მეტყ ვე ლებს ის ფაქ ტი, რომ 2011 წლის მო ნა ცე მე ბით, ამ ბუ ლა-
ტო რი ულ სა მე დი ცი ნო და წე სე ბუ ლე ბებ ში მი მარ თვა თა რა ო დე ნო ბა მო-
სახ ლე ო ბის ერთ სულ ზე წლის გან მავ ლო ბა ში 2.3-ს შე ად გენს, მა შინ რო ცა 
ევ რო პის ქვეყ ნე ბი სათ ვის ის 7.5-მდე აღ წევს (MLHSA, 2013). სა ქარ თვე ლო 
ამ მაჩ ვე ნებ ლით ბო ლო დან მე ო რე ად გილ ზე იმ ყო ფე ბა ჯან მოს (ჯან მრთე-
ლო ბის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ა) ევ რო პის რე გი ო ნის ქვე ეყ ნებ თან შე და-
რე ბით. იმ პირ თა შო რის, რომ ლებ მაც ჯან მრთე ლო ბის პრობ ლე მე ბის გა-
მო 2010 წელს მი მარ თა სა მე დი ცი ნო და წე სე ბუ ლე ბას, ჯან დაც ვის სის ტე-
მას თან პირ ვე ლი კონ ტაქ ტის ად გი ლი სა ხით მხო ლოდ 50.9 %-მა აირ ჩია 
პირ ვე ლა დი ჯან დაც ვის და წე სე ბუ ლე ბე ბი. 

2013 წლი დან სა ქარ თვე ლო ში ამოქ მედ და სა ყო ველ თაო ჯან მრთე-
ლო ბის დაც ვის სა ხელ მწი ფო პროგ რა მა, რომ ლის მთა ვა რი მი ზა ნია მო-
სახ ლე ო ბის თვის ჯან მრთე ლო ბის დაც ვა ზე ფი ნან სუ რი და გე ოგ რა ფი უ ლი 
ხელ მი საწ ვდო მო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა. პროგ რა მის ამოქ მე დე ბის შე დე გად 
2014 წლი სათ ვის ამ ბუ ლა ტო რი ებ ში პა ცი ენ ტთა მი მარ თვი ა ნო ბის სა ერ თო 
მაჩ ვე ნე ბე ლი 25%-ით გა ი ზარ და, რაც მეტყ ვე ლებს ჯან დაც ვის სერ ვი სებ-
ზე ფი ნან სუ რი ხელ მი საწ ვდო მო ბის ამაღ ლე ბა ზე (Verulava, 2017). თუმ ცა, 
პროგ რა მის ბე ნე ფი ცი არ თა მხო ლოდ 22%-მა მი მარ თა ამ ბუ ლა ტო რი ას 
გეგ მი უ რი სა მე დი ცი ნო დახ მა რე ბის მი სა ღე ბად. 

სა ქარ თვე ლო ში ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვე ბის მი ხედ ვით, რეს პონ დენ ტთა 
40.1% გა მო ხა ტავს ნა წი ლობ რივ (38.6.8%), ან სრულ (1.5%) უკ მა ყო ფი ლე ბას 
ოჯა ხის ექი მის მი მართ (Pollack, 2015). რეს პონ დენ ტთა ნა ხე ვარ ზე დი დი 
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ნა წი ლი (75%) აღ ნიშ ნავს, რომ ექი მი არ იბა რებს პე რი ო დულ სა მე დი ცი ნო 
გა სინ ჯვებ ზე, რაც იმა ზე მი უ თი თებს, რომ პრე ვენ ცი უ ლი მე დი ცი ნის კომ-
პო ნენ ტი ძა ლი ან სუს ტია პირ ვე ლა დი ჯან დაც ვის სერ ვი სებ ში, რაც და ა ვა-
დე ბა თა გვი ა ნი გა მოვ ლე ნის უშუ ა ლო მი ზე ზით, მნიშ ვნე ლოვ ნად ზრდის 
სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის ხარ ჯებს (Verulava, 2018).

სა ქარ თვე ლო ში ოჯა ხის ექი მის, რო გორც, „მე კა რიბ ჭის“ იმ პლე მენ-
ტა ცი ას, უფ რო მე ტად კერ ძო სა მე დი ცი ნო სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნი ე ბი ცდი-
ლო ბენ, რად გან მათ ინ ტე რე სებ შია და ა ვა დე ბა თა ეფექ ტუ რი მარ თვა და 
შე დე გად ხარ ჯე ბის შემ ცი რე ბა. კვლე ვე ბი ადას ტუ რებს, რომ პა ცი ენ ტე ბი 
უპი რა ტე სო ბას ანი ჭე ბენ ექიმ -სპე ცი ა ლის ტებ თან პირ და პირ, ოჯა ხის ექი-
მის გვერ დის ავ ლით მი მარ თვას ან უა რეს შემ თხვე ვა ში, ექი მის და ნიშ ნუ-
ლე ბის გა რე შე ყი დუ ლო ბენ მე დი კა მენ ტებს და ეწე ვი ან თვით მკურ ნა ლო-
ბას (Verulava, 2017a; Verulava, Maglakelidze 2017; Verulava, 2017b). შე სა ბა მი-
სად, პა ცი ენ ტებს ნაკ ლე ბი მო ტი ვა ცია აქვთ პრე ვენ ცი ი სათ ვის მი მარ თონ 
ოჯა ხის ექიმს. ამის მი ზე ზია ოჯა ხის ექი მი სად მი და ბა ლი ნდო ბა და ქვე ყა-
ნა ში პირ ვე ლა დი ჯან დაც ვის კულ ტუ რის არარ სე ბო ბა, რაც უარ ყო ფი თად 
აი სა ხე ბა ქვეყ ნის მო სახ ლე ო ბის ჯან მრთე ლო ბის მდგო მა რე ო ბა სა და ჯან-
დაც ვის სის ტე მის და ნა ხარ ჯებ ზე.

კვლე ვე ბი ადას ტუ რებს, რომ მა ღა ლია ჯან დაც ვის მთლი ან და ნა ხარ-
ჯებ ში მე დი კა მენ ტე ბის ხარ ჯე ბის წი ლი და ის და ახ ლო ე ბით 40%-ს აღ წევს, 
მა შინ რო დე საც ევ რო პის ქვეყ ნებ ში - 10-15%-ი ა. აღ ნიშ ნუ ლი გა მოწ ვე უ ლია 
ოჯა ხის ექი მი სად მი პა ცი ენ ტის და ბა ლი ნდო ბით. პირ ვე ლა დი ჯან დაც ვის 
სის ტე მა ვერ ას რუ ლებს ე.წ. სის ტე მის „მე კა რიბ ჭის“ როლს. შე სა ბა მი სად, 
კვლე ვის მი ზა ნია ოჯა ხის ექი მის რო გორც მე კა რიბ ჭის როლ თან მი მარ-
თე ბით პა ცი ენ ტე ბის მა ხა სი ა თებ ლე ბის, პრე ფე რენ ცი ე ბის და ქცე ვის შეს-
წავ ლა. პა ცი ენ ტე ბის პრე ფე რენ ცი ე ბის ცოდ ნა ხელს შე უწყ ობს ჯან დაც ვის 
ორ გა ნი ზა ცი ებს გა ნა ვი თა რონ მე კა რიბ ჭის ისე თი მო დე ლი, რო მელ შიც 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი იქ ნე ბა პა ცი ენ ტე ბის მოთხ ოვ ნე ბი. მო სახ ლე ო ბის იმ 
ჯგუ ფე ბის გა მოვ ლე ნით, რომ ლე ბიც ამ მო დელს ეწი ნა აღ მდე გე ბი ან, შე-
საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა მათ თან თა ნამ შრომ ლო ბის გა საღ რმა ვებ ლად სა გან-
მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბის შე მუ შა ვე ბა. 

კვლე ვის მე თო დო ლო გია

ჩა ტარ და ანა ლი ტი კუ რი ჯვა რე დინ -სექ ცი უ რი რა ო დე ნობ რი ვი კვლე-
ვა. კვლე ვა ში მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღო სა ქარ თვე ლოს სხვა დას ხვა ქა ლაქ სა 
და რა ი ონ ში (ბორ ჯო მი, ქა რე ლი, ხა შუ რი, კას პი, გო რი, თბი ლი სი) მცხოვ-
რებ მა 18 წელ ზე უფ რო სი ასა კის 500 რეს პონ დენ ტმა, რომ ლე ბიც გა მო კითხ-
ვის დღეს იმ ყო ფე ბოდ ნენ პირ ვე ლა დი ჯან დაც ვის ორ გა ნი ზა ცი ა ში. კვლე-
ვა ში ჩარ თვის კრი ტე რი უმს წარ მო ად გენ და რეს პონ დენ ტთა კვლე ვა ში ნე-
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ბა ყოფ ლო ბით მო ნა წი ლე ო ბის სურ ვი ლი. 500 რეს პონ დენ ტი დან კითხ ვა რი 
შე ავ სო 456-მა (91.2%), ხო ლო 44-მა (8.8%) უა რი გა ნაცხ ა და. რეს პო დენ ტთა 
სო ცი ა ლურ -დე მოგ რა ფი უ ლი მა ხა სი ა თებ ლე ბი მო ცე მუ ლია ცხრილ ში.

კვლე ვის ინ სტრუ მენტს წარ მო ად გენ და ნა ხევ რად სტრუქ ტუ რი რე ბუ-
ლი კითხ ვა რი, რო მე ლიც მო დი ფი ცი რე ბულ იქ ნა შე სა ბა მი სი კვლე ვე ბი-
დან. მო დი ფი ცი რე ბუ ლი კითხ ვა რის ვა ლი დუ რო ბა შე ფა სე ბულ იქ ნა 5 რეს-
პონ დენ ტის გა მო კითხ ვის მეშ ვე ო ბით. კვლე ვა ჩა ტარ და 2018 წლის თე ბერ-
ვალ -ივ ნის ში. ბე ნე ფი ცი არ თა ინ ტერ ვი უს ხან გრძლი ვო ბა იყო და ახ ლო ე-
ბით 30-45 წთ. გა მო კითხ ვის შე დე გე ბის გად მო სა ცე მად გა მო ყე ნე ბულ იქ ნა 
აღ წე რი თი (დეს კრიფ ცი უ ლი) სტა ტის ტი კის მე თო დი.

კვლე ვის მთა ვარ შეზღ უდ ვას წარ მო ად გენს ის ფაქ ტი, რომ დრო ის 
სიმ ცი რის გა მო, კვლე ვა გან ხორ ცი ელ და ქვეყ ნის მხო ლოდ რამ დე ნი მე ქა-
ლაქ ში/ რა ი ონ ში.          

კვლე ვის ძი რი თა დი შე დე გე ბი

გა მო კითხ უ ლი 456 რეს პონ დენ ტი დან 240 (52,6%) ქა ლი იყო და 216 
(47,4%) მა მა კა ცი. რეს პონ დენ ტთა 59.8% (n=273) იყო თბი ლი სე ლი, ხო ლო 
და ნარ ჩე ნი - რე გი ო ნებ ში მცხოვ რებ ნი (40.18%, n=183). გა მო კითხ ულ თა ასა-
კი მერ ყე ობ და 18 წლი დან 71 წლამ დე, რო მელ თა სა შუ ა ლო ასა კი შე ად გენ-
და 56 წელს (SD=5.1). რეს პონ დენ ტთა უმე ტე სო ბა 55-დან 65 წლის ასა კი საა 
(36,6%, n=167). რეს პონ დენ ტთა უმ რავ ლე სო ბას აქვს უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბა 
(50.4%, n=230), რეს პონ დენ ტთა თვი უ რი შე მო სა ვა ლი სა შუ ა ლოდ შე ად გენს 
600 ლარ ზე ნაკ ლებს (SD=100), უმე ტე სო ბის სა შუ ა ლოთ ვი უ რი შე მო სა ვა ლი 
მერ ყე ობს 500-ი დან 1000 ლა რამ დე (30%, n=137), რეს პონ დენ ტთა უმე ტე სი 
ნა წი ლი უმუ შე ვა რია ბო ლო 6 თვის მან ძილ ზე (59%, n=269) (ცხრი ლი 1). 

სა ყო ველ თაო ჯან მრთე ლო ბის დაც ვის სა ხელ მწი ფო პროგ რა მის ბე-
ნე ფი ცი ა რია რეს პონ დენ ტთა 69.1% (n=315), კერ ძო სა მე დი ცი ნო დაზღ ვე ვის 
ბე ნე ფი ცი ა რია - 30.9% (n=141). რეს პო დენ ტთა 37.3%-ს (n=170) აქვს ჯან მრთე-
ლო ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი პრობ ლე მე ბი, 53.7%-ს (n=245) ჰყავს მუდ მი ვი ოჯა-
ხის ექი მი, 56.6% (n=258) არ არის კმა ყო ფი ლი ოჯა ხის ექი მის პრო ფე სი ო ნა-
ლიზ მით, 55.5% (n=253) არ არის კმა ყო ფი ლი ოჯა ხის ექი მის და მო კი დე ბუ-
ლე ბით (ცხრი ლი 1).
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ცხრილი 1.

სულ 
n (%)

პაციენტი უპი-
რა ტესობას 

ანიჭებს თვით-
მი მართვას n (%)

ექიმ-სპეცია-
ლისტს მიმარ-
თავს ოჯახის 

ექიმის რჩევით 
n (%)

იყენებს ორი ვეს: 
ოჯახის ექიმსაც 

და თვით-
მიმართვას  n (%)

უჭირს
პასუხის 
გაცემა n 

(%)

სულ 456 (100) 253 (55) 89 (19.5) 103 (23) 11 (2.5)
საცხოვრებელი 
ადგილი: 
თბილისი 
ქარელი
ბორჯომი
ხაშური
გორი
კასპი

124 (27.2)
65 (14,3)
61 (13.4)
69 (15.1)
66 (14.5)
71 (15.6)

 58 (22.9)
39 (15.4)
37 (14.6)
41 (16.2)
41 (16.2)
40 (15.8)

28 (31,5)
11 (12,4)
12 (13,5)
13 (14,6)
12 (13,5)
13 (14,6)

34 (33)
13 (12.6)
10 (9.7)
14 (13.6)
12 (11.7)
17 (16.5)

4 (36.4)
2 (18.2)
2 (18.2)
1 (9.1)
1 (9.1)
1 (9.1)

სქესი
ქალი
მამაკაცი

240 (52.6)
216 (47.4)

138 (57.5)
115 (53.2)

40 (16.7)
49 (22.7)

54 (22.5)
49 (22.7)

8 (3.3)
3 (1.4)

ასაკი
18-34
35-54
55-65
65+

42 (9.2)
156 (34.2)
167 (36.6)
91 (20)

26 (61.9)
67 (42.9)
86 (51.5)
74 (81.3)

4 (9.5)
44 (28.2)
39 (23.4)
2 (2.2)

12 (28.6)
41 (26.3)
39 (23.4)
11 (12.1)

0 (0)
4 (2.6)
3 (1.8)
4 (4.4)

განათლება
საშუალო
უმაღლესი

226 (49.6)
230 (50.4)

152 (67.3)
101 (43.9)

22 (9.7)
67 (29.1)

53 (23.5)
50 (21.7)

5 (2.2)
6 (2.6)

თვიური შემოსავალი
„ 500 ლარზე
500-999
1000-1499
1500-1999
“2000 ლარზე

134 (29.4)
137 (30)
102 (22.4)
52 (11.4)
31 (6.8)

91 (67.9)
73 (53.3)
53 (52)
30 (57.7)
6 (19.4)

13 (9.7)
27 (19.7)
24 (23.5)
6 (11.5)
19 (61.3)

25 (18.7)
33 (24.1)
23 (22.5)
16 (30.8)
6 (19.4)

5 (3.7)
4 (2.9)
2 (2.0)
0
0

დასაქმებულია ბოლო 
6 თვის მანძილზე
დიახ
არა

187 (41)
269 (59)

65 (34.8)
188 (69.9)

84 (45)
5 (1.9)

38 (20.3)
65 (24)

0 (0)
11 (4.1)

საყოველთაო ჯან-
მრთე ლობის დაცვის 
სახელმწიფო პროგ-
რამის ბენეფიციარი;
კერძო დაზღვევის 
ბენეფიციარი

315 (69.1)
141 (30.9)

217 (68.9)
36 (25.3)

15 (4.8)
 74 (52.5)

72 (22.9)
31 (22)

11 (3.5)
0 (0)

აქვს ჯანმრთელობის 
მნიშვნელოვანი 
პრობლემები:
დიახ
არა

170 (37.3)
286 (62.7)

91 (53.5)
162 (56.6)

52 (30.6)
37 (12.9)

26 (15.3)
77 (26.9)

1 (0.6)
10 (3.5)

ჰყავს მუდმივი 
ოჯახის ექიმი
დიახ
არა

245 (53.7)
211 (46.3)

70 (28.6)
183 (86.7)

88 (35.9)
1 (0.5)

78 (31.8)
25 (11.8)

8 (3.2)
3 (1.4)

კმაყოფილია ოჯა-
ხის ექიმის პრო ფე-
სიონალიზმით
დიახ
არა

198 (43.4)
258 (56.6)

25 (12.6)
228 (88.4)

74 (37.4)
15 (5.8)

97 (49)
6 (2.3)

2 (1)
9 (3.5)

კმაყოფილია 
ოჯახის ექიმის 
დამოკიდებულებით
 დიახ
არა

203 (44.5)
253 (55.5)

22 (10.8) 
231 (91.3)

78 (38.4)
11 (4.3)

98 (48.3)
5 (2)

3 (1.5)
8 (3.2)
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თენგიზ ვერულავა, რევაზ ჯორბენაძე

იმის გა სარ კვე ვად, თუ რას ფიქ რო ბენ პა ცი ენ ტე ბი ოჯა ხის ექი მის, 
რო გორც მე კა რიბ ჭის როლ ზე, მათ და ვუს ვით შემ დე გი კითხ ვე ბი: “გსურთ, 
რომ თქვე ნი ოჯა ხის ექი მი გახ დეს თქვე ნი პი რა დი ექი მი, კო ორ დი ნა ცია 
გა უ წი ოს ყვე ლა თქვენს მომ სა ხუ რე ბას და მხო ლოდ იგი იყოს პა სუ ხის მგე-
ბე ლი ექიმ -სპე ცი ა ლის ტთან მი მარ თვის?” შემ დეგ, რეს პონ დენ ტებს ვთხო-
ვეთ არ ჩე ვა ნის გა კე თე ბა ერ თ-ერ თი შე საძ ლო პა სუ ხი დან: (1) “უ პი რა ტე სო-
ბას ვა ნი ჭებს ექიმ -სპე ცი ა ლის ტთან თვით მი მარ თვას”; (2) “ო ჯა ხის ექი მი 
კო ორ დი ნა ცი ას უწევს ყვე ლა ჩემს მომ სა ხუ რე ბას, ექიმ -სპე ცი ა ლისტს მივ-
მარ თავ მხო ლოდ ოჯა ხის ექი მის რჩე ვით”; (3) “ვი ყე ნებ ორი ვეს: ოჯა ხის 
ექიმს, რო მე ლიც კო ორ დი ნა ცი ას უწევს ჩემს მომ სა ხუ რე ბას, ასე ვე თვით-
მი მარ თვას ექიმ -სპე ცი ა ლის ტთან”. ცხრი ლი აჩ ვე ნებს პა სუ ხე ბის გა ნა წი-
ლე ბას სხვა დას ხვა ცვლა დის მი ხედ ვით.

ცხრი ლი გვიჩ ვე ნებს, რომ რეს პონ დენ ტთა უმე ტე სი ნა წი ლი (55%, 
n=253) უპი რა ტე სო ბას ანი ჭებს ექიმ -სპე ცი ა ლის ტთან თვით მი მარ თვას. 
რეს პონ დენ ტთა მხო ლოდ 19.5% (n=89) მი მარ თავს ექიმ -სპე ცი ა ლისტს ოჯა-
ხის ექი მის რჩე ვით, რო მე ლიც კო ორ დი ნა ცი ას გა უ წევს ყვე ლა მის მომ სა-
ხუ რე ბას, ხო ლო 23% (n=103) იყე ნებს ორი ვეს: ოჯა ხის ექიმ საც და თვით მი-
მარ თვას. 

თბი ლის ში მცხოვ რე ბი რეს პონ დენ ტე ბი ექიმ -სპე ცი ა ლის ტთან მი-
მარ თვი სას უმე ტე სად იყე ნე ბენ რო გორც ოჯა ხის ექიმს, ასე ვე თვით მი მარ-
თვას (33%, n=34), ხო ლო რა ი ო ნებ სა და სოფ ლებ ში მცხოვ რე ბი რეს პონ-
დენ ტე ბი ექიმ -სპე ცი ა ლის ტთან მი მარ თვი სას უპი რა ტე სო ბას ანი ჭე ბენ 
თვით მი მარ თვას.

სქეს თან მი მარ თე ბით, რო გორც ქა ლე ბი (57.5%, n=138), ასე ვე მა მა კა-
ცე ბი (53.2%, n=115) უპი რა ტე სო ბას ანი ჭე ბენ ექიმ -სპე ცი ა ლის ტთან თვით-
მი მარ თვას. ასაკ თან მი მარ თე ბით, თვით მი მარ თვას უპი რა ტე სო ბას ანი ჭე-
ბენ 65 წელ ზე მე ტი ასა კის პა ცი ენ ტე ბი (81.3%, n=74), ოჯა ხის ექი მის რჩე ვით 
ექიმ -სპე ცი ა ლისტს უმე ტე სად მი მარ თა ვენ 35-54 წლის ასა კის რეს პონ დენ-
ტე ბი (28.2%, n=44). გა ნათ ლე ბის დო ნის მი ხედ ვით, სა შუ ა ლო გა ნათ ლე ბის 
პა ცი ენ ტე ბი უპი რა ტე სო ბას ანი ჭე ბენ თვით მი მარ თვას (67.3%, n=152). მა-
ღალ შე მო სავ ლი ა ნი რეს პონ დენ ტე ბი ექიმ -სპე ცი ა ლის ტთან მი მარ თვი სას 
უპი რა ტე სო ბას ანი ჭე ბენ ოჯა ხის ექი მის რჩე ვას (61.3%, n=19), და ბალ შე მო-
სავ ლი ა ნი რეს პონ დენ ტე ბი - თვით მი მარ თვას (67.9%, n=91). უმუ შევ რე ბი 
უფ რო მეტ უპი რა ტე სო ბას ანი ჭე ბენ თვით მი მარ თვას (69.9%, n=188), და საქ-
მე ბუ ლე ბი - ოჯა ხის ექიმს (45%, n=84). სა ყო ველ თაო ჯან მრთე ლო ბის დაც-
ვის სა ხელ მწი ფო პროგ რა მის ბე ნე ფი ცი ა რე ბი უპი რა ტე სო ბას ანი ჭე ბენ 
თვით მი მარ თვას (68.9%, n=217), ხო ლო კერ ძო სა მე დი ცი ნო დაზღ ვე ვის ბე-
ნე ფი ცი ა რე ბი - ოჯა ხის ექი მის რჩე ვით ექიმ -სპე ცი ა ლის ტთან მი მარ თვას. 
თვით მი მარ თვას უპი რა ტე სო ბას ანი ჭე ბენ რეს პონ დენ ტე ბი, რო მელ თაც არ 
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პირველადი ჯანდაცვის მეკარიბჭეობა და მიმართვიანობა:                                                            
პაციენტების თვალსაზრისი ოჯახის ექიმის როლზე

აქვთ ჯან მრთე ლო ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი პრობ ლე მე ბი (56.6%, n=162); ოჯა ხის 
ექი მის რჩე ვით ექიმ -სპე ცი ა ლისტს უფ რო მე ტად მი მარ თა ვენ ჯან მრთე-
ლო ბის პრობ ლე მე ბის მქო ნე პა ცი ენ ტე ბი (30.6%, n=52). თვით მი მარ თვას 
უპი რა ტე სო ბას ანი ჭე ბენ რეს პო დენ ტე ბი, რო მელ თაც არ ჰყავთ მუდ მი ვი 
ოჯა ხის ექი მი (86.7%, n=183), რეს პონ დენ ტებს, რო მელ თაც ჰყავთ მუდ მი-
ვი ოჯა ხის ექი მი, ექიმ -სპე ცი ა ლის ტთან უმ თავ რე სად მი მარ თა ვენ ოჯა ხის 
ექი მის მეშ ვე ო ბით (35.9%, n=88). თვით მი მარ თვას უპი რა ტე სო ბას ანი ჭე ბენ 
რეს პონ დენ ტე ბი, რომ ლე ბიც არ არი ან კმა ყო ფი ლი ოჯა ხის ექი მის პრო-
ფე სი ო ნა ლიზ მით (88.4%, n=228), რეს პო დენ ტე ბი, რო მელ ნიც კმა ყო ფი ლი 
არი ან ოჯა ხის ექი მის პრო ფე სი ო ნა ლიზ მით ექიმ -სპე ცი ა ლის ტთან მი მარ-
თვი სას უმე ტე სად იყე ნე ბენ რო გორც ოჯა ხის ექიმს, ასე ვე თვით მი მარ-
თვას (49%, n=97). თვით მი მარ თვას უპი რა ტე სო ბას ანი ჭე ბენ რეს პონ დენ ტე-
ბი, რო მელ ნიც არ არი ან კმა ყო ფი ლი ოჯა ხის ექი მის და მო კი დე ბუ ლე ბით 
(91.3%, n=231), რეს პონ დენ ტე ბი, რო მელ ნიც კმა ყო ფი ლი არი ან ოჯა ხის ექი-
მის პრო ფე სი ო ნა ლიზ მით, ექიმ -სპე ცი ა ლის ტთან მი მარ თვი სას უმე ტე სად 
იყე ნე ბენ რო გორც ოჯა ხის ექიმს, ასე ვე თვით მი მარ თვას (48.3%, n=98).

ზოგიერთი მოსაზრება კვლევის შედეგებზე

კვლე ვის შე დე გე ბი მი უ თი თებს, რომ მო სახ ლე ო ბის სხვა დას ხვა 
ჯგუფს გან სხვა ვე ბუ ლი და მო კი დე ბუ ლე ბა აქვს ექიმ -სპე ცი ა ლის ტთან მი-
მარ თვის გზე ბის შე სა ხებ. პა ცი ენ ტთა გარ კვე ულ ნა წილს ურ ჩევ ნია მი მარ-
თოს ოჯა ხის ექიმს, რო მე ლიც კო ორ დი ნა ცი ას გა უ წევს მის თვის სა ჭი რო 
ყვე ლა სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბას და იქ ნე ბა მი სი ინ ტე რე სე ბის დამ-
ცვე ლი ერ თა დერ თი აგენ ტი. ამ ჯგუ ფის მა ხა სი ა თებ ლე ბი ა: მა ღა ლი სო-
ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი მდგო მა რე ო ბა, მა ღა ლი შე მო სავ ლე ბი, სა შუ ა ლო 
ასა კის და ახალ გაზ რდა პი რე ბი, დე და ქა ლაქ ში მცხოვ რებ ნი, და საქ მე ბუ-
ლე ბი, მა მა კა ცე ბი, ჯან მრთე ლო ბის მხრივ მნიშ ვნე ლო ვა ნი პრობ ლე მე ბის 
არ მქო ნე პი რე ბი. აღ ნიშ ნუ ლი მა ხა სი ა თებ ლე ბი უფ რო მე ტად აქვს პი რებს, 
რომ ლე ბიც არი ან კერ ძო სა მე დი ცი ნო დაზღ ვე ვის ბე ნე ფი ცი ა რე ბი, რად-
გან კერ ძო სა მე დი ცი ნო დაზღ ვე ვის მო სარ გებ ლე ე ბი უმ თავ რე სად არი ან 
და საქ მე ბუ ლი, სა შუ ა ლო ასა კის და ახალ გაზ რდა პი რე ბი, რო მელ თაც აქვთ 
მა ღა ლი შე მო სავ ლე ბი. კერ ძო სა მე დი ცი ნო დაზღ ვე ვის ბე ნე ფი ცი ა რე ბი 
უპი რა ტე სო ბას ანი ჭე ბენ ექიმ -სპე ცი ა ლის ტთან მი მარ თვას ოჯა ხის ექი-
მის მეშ ვე ო ბით. იგი გან პი რო ბე ბუ ლია იმ გა რე მო ე ბით, რომ კერ ძო სა მე-
დი ცი ნო სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნი ე ბი უფ რო მე ტად არი ან და ინ ტე რე სე ბულ ნი 
ხარ ჯე ბის შე კა ვე ბის მე ქა ნიზ მე ბის და ნერ გვით, ვიდ რე სა ყო ველ თაო ჯან-
მრთე ლო ბის დაც ვის სა ხელ მწი ფო პროგ რა მის ბე ნე ფი ცი ა რე ბი. ასეთ მე-
ქა ნიზმს კი წარ მო ად გენს ოჯა ხის ექი მის, რო გორც ჯან დაც ვის სის ტე მის 
„მე კა რიბ ჭის“ რო ლის გაზ რდა.
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მე კა რიბ ჭის მო დელს უფ რო მე ტად აქვს პა ცი ენ ტის სა ჭი რო ე ბებ ზე 
რე ა გი რე ბის, სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის კო ორ დი ნა ცი ის გა უმ ჯო ბე სე ბის 
და ხარ ჯე ბის შე კა ვე ბის უპი რა ტე სო ბა (Verulava , 2018). ეს მიდ გო მა უფ რო 
შე ე სა ბა მე ბა პირ ვე ლა დი ჯან დაც ვის ძი რი თად ღი რე ბუ ლე ბებს, ხაზს უს-
ვამს ოჯა ხის ექი მის უმ თავ რეს როლს მკურ ნა ლო ბის პრო ცეს ში, ექიმ სა და 
პა ცი ენტს შო რის ურ თი ერ თო ბებ ში ნდო ბის და ინ დი ვი დუ ა ლუ რი პა ცი ენ-
ტის სა ჭი რო ე ბებ ზე რე ა გი რე ბის მნიშ ვნე ლო ბას (McWhinney, 1998). 

მი ზან შე წო ნი ლია მე კა რიბ ჭის მო დე ლის გან ვი თა რე ბა, კერ ძო სა მე-
დი ცი ნო დაზღ ვე ვის გა მოც დი ლე ბის გა ზი ა რე ბა და მი სი გა მო ყე ნე ბა სა ყო-
ველ თაო ჯან მრთე ლო ბის დაც ვის სა ხელ მწი ფო პროგ რა მის ფარ გლებ შიც. 
პირ ვე ლა დი ჯან დაც ვის ორ გა ნი ზა ცი ებ მა აქ ტი უ რი ახ სნა- გან მარ ტე ბი თი 
ღო ნის ძი ე ბე ბი უნ და ჩა ა ტა რონ მე კა რიბ ჭის მო დე ლის სარ გებ ლე ბის თა-
ო ბა ზე. ამა ვე დროს, სა ჭი როა ისე თი მე ქა ნიზ მე ბის და ნერ გვა, რაც ბე ნე ფი-
ცი ა რებს სტი მულს მის ცემს მი მარ თონ სპე ცი ა ლის ტებს მა თი ოჯა ხის ექი-
მის მეშ ვე ო ბით. ასეთ სტი მუ ლად შე იძ ლე ბა გან ვი ხი ლოთ პრი ო რი ტე ტის 
მი ნი ჭე ბა ექიმ -სპე ცი ა ლის ტთან მი მარ თვა ზე ოჯა ხის ექი მის მეშ ვე ო ბით. 
იმ შემ თხვე ვა ში, რო დე საც პა ცი ენ ტი ექიმ -სპე ცი ა ლისტს მი მარ თავს ოჯა-
ხის ექი მის გა რე შე, და მა ტე ბით გა დახ დის და წე სე ბა.

კვლე ვამ აჩ ვე ნა, რომ კერ ძო სა მე დი ცი ნო დაზღ ვე ვის ბე ნე ფი ცი ა-
რე ბი უპი რა ტე სო ბას ანი ჭე ბენ ექიმ -სპე ცი ა ლის ტთან მი მარ თვას ოჯა ხის 
ექი მის მეშ ვე ო ბით. ისი ნი კმა ყო ფილ ნი არი ან მა თი ოჯა ხის ექი მის პრო-
ფე სი ო ნა ლიზ მით და პა ცი ენ ტთან და მო კი დე ბუ ლე ბით. სა ყო ველ თაო ჯან-
მრთე ლო ბის დაც ვის სა ხელ მწი ფო პროგ რა მის ფარ გლებ ში მე კა რ იბ ჭე ო-
ბის მო დე ლის ფარ თოდ და ნერ გვი სათ ვის თი თო ე ულ ბე ნე ფი ცი არს უნ და 
ჰყავ დეს მუდ მი ვი ოჯა ხის ექი მი, რო მე ლიც მათ უზ რუნ ველ ყოფს უწყ ვე ტი 
და ყოვ ლის მომ ცვე ლი სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბით. ამი სათ ვის აუ ცი ლე-
ბე ლია ოჯა ხის ექი მე ბის გა ნათ ლე ბის დო ნის ამაღ ლე ბა. ასე ვე მნიშ ვნე-
ლო ვა ნია ოჯა ხის ექი მე ბის პა ცი ენ ტებ თან ურ თი ერ თო ბის უნა რე ბის გა უმ-
ჯო ბე სე ბა, რაც გავ ლე ნას ახ დენს პა ცი ენ ტე ბის პრე ფე რენ ცი ებ ზე. შეს წავ-
ლილ უნ და იქ ნეს ოჯა ხის ექი მე ბის რო გორც მე კა რიბ ჭე ე ბის, მო ტი ვა ცი ის 
გაზ რდის მე თო დე ბი. 

სა სურ ვე ლია მე კა რიბ ჭე ო ბის მო დე ლის ნე ბა ყოფ ლო ბი თი სა ხით შე-
მო ღე ბა, მი სა ღე ბია რო გორც ექი მე ბის, ასე ვე პა ცი ენ ტე ბი სათ ვის, რად გან 
ის ნე გა ტი უ რად არ ზე მოქ მე დებს ექიმ სა და პა ცი ენტს შო რის ურ თი ერ თო-
ბებ ზე (Taylor, 1989). გარ და ამი სა, ნე ბა ყოფ ლო ბი თი არ ჩე ვა ნი კი დევ უფ-
რო ზრდის ოჯა ხის ექი მის პა სუ ხის მგებ ლო ბას, რად გან ის უზ რუნ ველ ყოფს 
ყოვ ლის მომ ცველ სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბას (Herzberg, 1976). 
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პაციენტების თვალსაზრისი ოჯახის ექიმის როლზე

დასკვნა

კვლე ვის შე დე გე ბი მნიშ ვნე ლო ვა ნია პირ ვე ლა დი ჯან დაც ვის იმ 
პრო ვა ი დე რე ბი სათ ვის, რომ ლე ბიც გა ნი ხი ლა ვენ მე კა რიბ ჭის მო დე ლის 
და ნერ გვას. დას კვნე ბი მი უ თი თებს, რომ პო ლი ტი კის ფორ მუ ლი რე ბის 
დროს მნიშ ვნე ლო ვა ნია პა ცი ენ ტის და მო კი დე ბუ ლე ბი სა და შე ხე დუ ლე ბე-
ბის გათ ვა ლის წი ნე ბა. კვლე ვით დად გინ და იმ ადა მი ან თა მა ხა სი ა თებ ლე-
ბი, რომ ლებ საც ურ ჩევ ნი ათ სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის კო ორ დი ნა ცი ის 
უზ რუნ ველ ყო ფა ოჯა ხის ექი მის მი ერ, ან უპი რა ტე სო ბას ანი ჭე ბენ თვით-
მი მარ თვას. ოჯა ხის ექი მის ინ სტი ტუ ტის გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად და ნდო-
ბის ასა მაღ ლებ ლად, მი ზან შე წო ნი ლია ოჯა ხის ექი მე ბის კვა ლი ფი კა ცი ის 
ამაღ ლე ბა, უწყ ვე ტი სა მე დი ცი ნო გა ნათ ლე ბის გან ვი თა რე ბა, რად გან მა-
ღალ კვა ლი ფი ცი ურ ექი მებს უფ რო მე ტი სან დო ო ბა ექ ნე ბათ, რაც გაზ რდის 
მათ თან მი მარ თვი ა ნო ბას. მი ზან შე წო ნი ლია მე კა რიბ ჭე ო ბის მოქ ნი ლი, 
ნე ბა ყოფ ლო ბი თი მო დე ლის გან ვი თა რე ბა, რად გან იგი უკეთ შე ე სა ბა მე ბა 
პა ცი ენ ტე ბის და ექი მე ბის სა ჭი რო ე ბებს. 
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An adequate primary healthcare system substantially determines quality 
of population health and effective spending of healthcare resources. The family 
physician serving as a ‘gatekeeper’ can make judicious decisions about the ap-
propriate use of medical services. The goal of this study was to find out patients’ 
characteristics, preferences and behavior in regards to the role of the family phy-
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sician as the gatekeeper in The Republic of Georgia. As part of a cross-sectional 
quantitative study, respondents were interviewed using a structured question-
naire. Majority of the respondents (53.7%, n=245) had a permanent family phy-
sician, but were not satisfied with a level of family physician’s professionalism 
(56.6%, n=258) and preferred self-referral to specialists (55%, n=253). Only 19.5% 
(n=89) referred to specialists upon family physician’s advice who would coordi-
nate all services and 23% (n=103) have used both family physicians and self-re-
ferral. Private health insurance companies were more interested in implementing 
cost reducing mechanisms rather than the Social Service Agency (which is respon-
sible for Universal Health Care Program).

 Study results demonstrated that attitudes of different demographic groups 
of population towards the ways of referral to specialists differ from each other. A 
certain part of patients preferred referring to family physicians who would coor-
dinate all required medical services and be a sole agent protecting their interests. 
The study demonstrated that beneficiaries of the private health insurance prefer 
referring to specialists through their family physicians. It is due to the fact that 
private health insurance companies were more concerned with establishing cost 
reduction mechanisms rather than the beneficiaries of UHCP. Such a mechanism 
implies increasing a role of family physicians, i.e. the gatekeepers of the health-
care system. The model of gatekeeper has more benefits in regards to response 
to the patient’s needs, improvement of the medical service coordination and cost 
reduction. Such approach fits the key primary health values more, it accentuates 
the key role of family physicians in the process of treatment and the importance 
of confidence in the patient- physician relationship as well as responsiveness to 
the individual patient needs  

In order to widely implement the gatekeeper model within the UHCP, each 
beneficiary should have a permanent family physician who would ensure continu-
ous and comprehensive medical service provision. It is advisable to raise the level 
of skills of family physicians, to develop a continuous medical education, as the 
highly skilled physicians will enjoy more confidence among patients that in turn 
will increase the rate of referral to them. 

According to our study some beneficiaries preferred their family physician 
to co-ordinate their care and referral to specialists when needed, while others 
preferred self-referral. Therefore, implementing a flexible voluntary model of 
gatekeepers may be a recommended policy. The flexible voluntary model of gate-
keepers means that the UHCP should explicitly offer all options and encourage 
their members to choose the option which fits their preferences: self-referral, 
gatekeeping or coordinated care with self-referral.

 A voluntary choice of the gatekeeper model is acceptable both for physi-

Primary Care Gatekeeping and Referrals: Patient’s View  on the Family Physician Role
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cians and for patients since it has no negative effect on the relations between 
physicians and patients, plus it is responsive to patients’ needs. It can be assumed 
that implementing gatekeeping voluntarily will be acceptable to physicians, be-
cause a possible detrimental effect on patient relations, will not exist in a volun-
tary model. Furthermore, a voluntary choice increases even more a responsibility 
of the family physician as he/she ensures provision of comprehensive medical 
services, including having control over the course of treatment.

Keywords: Primary health care, family physician, referral to family physi-
cian.

JEL Codes: I10, I11, I18
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სტა ტი ა ში ასა ხუ ლია სა ხელ მწი ფოს მი ერ და ფი ნან სე ბუ ლი ინ ფრას ტრუქ ტუ-
რუ ლი პრო ექ ტე ბის შეს ყიდ ვის პრო ცე სის თან მდე ვი რის კი და გა მოვ ლე ნი ლია ის 
ძი რი თა დი თა ვი სე ბუ რე ბე ბი, რაც ხელს უშ ლის ამ სფე როს მა რე გუ ლი რე ბე ლი კა-
ნონ მდებ ლო ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი მიზ ნე ბის შეს რუ ლე ბას, მათ შო რის, ჯან-
სა ღი კონ კუ რენ ცი ის ხელ შეწყ ო ბას, შეს ყიდ ვე ბის მო ნა წი ლე თა მი მართ პრო-
პორ ცი უ ლი, არა დის კრი მი ნა ცი უ ლი მიდ გო მი სა და თა ნას წო რი მოპყ რო ბის უზ-
რუნ ველ ყო ფას. გა ა ნა ლი ზე ბუ ლია სამ შე ნებ ლო სა მუ შა ო ე ბის მსხვილ ბი უ ჯე ტი ან 
ტენ დე რებ ში გა მოვ ლე ნი ლი კონ კუ რენ ცი ის დო ნის მაჩ ვე ნებ ლე ბი (გაძ ლი ე რე-
ბუ ლი კონ კუ რენ ცი ის რის კი) და გან ხი ლუ ლია ხელ შეკ რუ ლე ბის პი რო ბე ბის (ვალ-
დე ბუ ლე ბე ბის შე უს რუ ლებ ლო ბის რის კი) შე უს რუ ლებ ლო ბის ძი რი თა დი მი ზე ზე ბი 
- ფა სის მა ღა ლი კლე ბა (დემ პინ გუ რი ფა სი), შე სა ბა მი სი გა მოც დი ლე ბის არ ქო-
ნა, არა კე თილ სინ დი სი ე რი ქმე დე ბე ბი. სტა ტი ა ში აღ წე რი ლია სა ხელ მწი ფო სა და 
კერ ძო ორ გა ნი ზა ცი ებს შო რის არ სე ბუ ლი ურ თი ერ თო ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ხარ-
ვე ზე ბი (კო რუფ ცი ის ან ურ თი ერ თდა კავ ში რე ბუ ლი მხა რე ე ბის რის კი) და წარ მოდ-
გე ნი ლია ძი რი თა დი რის კის ის მაჩ ვე ნებ ლე ბი, რაც გან სა კუთ რე ბით და მა ხა სი-
ა თე ბე ლია სა შე ნებ ლო სა მუ შა ო ე ბის სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვის პრო ცე სის თვის. 

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: ტენ დე რი, CPV კა ტე გო რი ა, სამ შე ნებ ლო სა მუ შა ო ე ბი, 
რის კის მაჩ ვე ნებ ლე ბი.

სა მეც ნი ე რო ლი ტე რა ტუ რის მი მო ხილ ვა

ინ ფრას ტრუქ ტუ რის გან ვი თა რე ბა ზო გა დად ქვეყ ნის თვის სტრა ტე გი-
ულ მი მარ თუ ლე ბას წარ მო ად გენს. სა ხელ მწი ფო ე ბი გან სა კუთ რე ბით დი-
დი მო ცუ ლო ბით თან ხებს სამ შე ნებ ლო სა მუ შა ო ე ბის შეს ყიდ ვა ში ხარ ჯა-
ვენ, შე სა ბა მი სად, ამ გვა რი პრო ექ ტე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის შე დე გე ბი და 
მი სი თან მდე ვი რის კის ანა ლი ზი რო გორც პო ლი ტი კუ რი, ისე ეკო ნო მი კუ რი 
და სა მეც ნი ე რო თვალ საზ რი სით იქ ცევს ყუ რადღ ე ბას. მი უ ხე და ვად იმი სა, 
რომ სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვებ ში რის კის გა მოვ ლე ნის სა კითხ ებ ზე მრა ვა-
ლი სამ თავ რო ბო დო კუ მენ ტია შექ მნი ლი, ამას თან, სა ერ თა შო რი სო ორ გა-
ნი ზა ცი ე ბი (მა გა ლი თად, მსოფ ლიო ბან კი, ევ რო პის რე კონ სტრუქ ცი ი სა და 
გან ვი თა რე ბის ბან კი (EBRD), აზი ის გან ვი თა რე ბის ბან კი და სხვ.) მუდ მი ვად 
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აწ ვდი ან რე კო მენ და ცი ებს და სა მოქ მე დო გეგ მებს პარ ტნი ორ ქვეყ ნებს, 
აღ ნიშ ნუ ლი თე მა სა მეც ნი ე რო დო ნე ზე ნაკ ლე ბა დაა და მუ შა ვე ბუ ლი. არც 
ისე დი დი ხა ნი ა, რაც სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის სფე რო მეც ნი ე რე ბის შეს-
წავ ლის სა გა ნი გახ და. მა გა ლი თად, უნი ვერ სი ტე ტებ სა და აკა დე მი ურ წრე-
ებ ში სულ უფ რო გან ხილ ვა დი ხდე ბა სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის ეფექ ტი ა-
ნო ბის სა კითხ ე ბი. აღ სა ნიშ ნა ვია ჩალ მერ სის ტექ ნო ლო გი უ რი უნი ვერ სი-
ტე ტის მა გის ტრე ბის, ჯ.ნ. აგერ ბერ გი სა და ჯ. აგ რე ნის კვლე ვი თი ნაშ რო მი 
თე მა ზე „რის კ-მე ნეჯ მენ ტი სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის პრო ცეს ში“ (Agerberg 
J.N., Agren J. 2012), რო მელ შიც ასა ხუ ლია სამ შე ნებ ლო და ინ ფრას ტრუქ ტუ-
რულ პრო ექ ტებ თან და კავ ში რე ბუ ლი რის კე ბი და შე მო თა ვა ზე ბუ ლია რის-
კის მარ თვის თა ნა მედ რო ვე მო დე ლე ბი, ასე ვე, კემ ბრი ჯის უნი ვერ სი ტე ტის 
მი ერ გა მო ცე მუ ლი „სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის სა ხელ მძღვა ნე ლო“ (Dimitri 
N., Piga G. Spagnolo G. 2006.), სა დაც წარ მოდ გე ნი ლია სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ-
ვე ბის სტრა ტე გი ე ბი და ძი რი თა დი პრინ ცი პე ბი, ასე ვე - ინო ვა ცი ე ბის და-
ნერ გვი სა და კო რუფ ცი ის პრე ვენ ცი ის გზე ბი. ნორ ვე გი ის მცე ნი ე რე ბი სა და 
ტექ ნო ლო გი ე ბის უნი ვერ სი ტე ტის პრო ფე სო რე ბი სა და მკვლევ რე ბის მი ერ 
(Laedre O., Austeng K., Haugen T.I., Klakegg O.J. 2006) გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლია ნაშ-
რო მი თე მა ზე: „სა ხელ მწი ფო სამ შე ნებ ლო და სა რე კონ სტრუქ ციო პრო ექ-
ტე ბის შეს ყიდ ვის მი მარ თუ ლე ბე ბი“, რო მელ შიც აღ წე რი ლია სამ შე ნებ ლო 
სა მუ შა ო ე ბის სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვის ნორ ვე გი უ ლი მო დე ლი და გა ა ნა-
ლი ზე ბუ ლია შეს ყიდ ვის სხვა დას ხვა სა შუ ა ლე ბე ბი, ასე ვე - პრო ცეს ში გა-
მოვ ლე ნი ლი რის კ-ფაქ ტო რე ბი.

რაც შე ე ხე ბა ქარ თველ მეც ნი ე რებს, აღ სა ნიშ ნა ვია თბი ლი სის სა-
ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტის ბიზ ნე სის ად მი ნის ტრი რე ბის დოქ ტო რის თ. 
მეძ მა რი აშ ვი ლის სა დი სერ ტა ციო ნაშ რო მი თე მა ზე „ბიზ ნე სის ჩარ თუ ლო-
ბა სა ქარ თვე ლოს ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი პრო ექ ტე ბის სა ხელ მწი ფო შეს-
ყიდ ვებ ში“ (მეძ მა რი აშ ვი ლი თ. 2018), რო მელ შიც და ხა სი ა თე ბუ ლია სა ქარ-
თვე ლოს სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის სის ტე მა და გა მოვ ლე ნი ლია ინ ფრას-
ტრუქ ტუ რუ ლი პრო ექ ტე ბის შეს ყიდ ვი სას წარ მოქ მნი ლი რი გი პრობ ლე-
მე ბი. მსგავს თე მა ზე აქვს შეს რუ ლე ბუ ლი სა დი სერ ტა ციო ნაშ რო მი ამა ვე 
უნი ვერ სი ტე ტის ეკო ნო მი კის დოქ ტორს გ. გაფ რინ დაშ ვილს, რომ ლის 
კვლე ვა შიც გან ხი ლუ ლია სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის პო ლი ტი კის გავ ლე-
ნა მე წარ მე ო ბის გან ვი თა რე ბა ზე, ხო ლო სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის პრო-
ცე სი მოკ ვლე უ ლია თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტის მა გა ლით ზე 
(გაფ რინ დაშ ვი ლი გ. 2015). აღ სა ნიშ ნა ვია სა ქარ თვე ლოს ტექ ნი კუ რი უნი-
ვერ სი ტე ტის დოქ ტო რის მ. მე ლი ქი ძის სა დი სერ ტა ციო ნაშ რო მი თე მა ზე 
„ე ლექ ტრო ნუ ლი ტენ დე რე ბის სის ტე მის მო დი ფი ცი რე ბა მცი რე და სა შუ ა-
ლო ბიზ ნე სის ხელ შეწყ ო ბი სათ ვის“, რო მელ შიც აღ წე რი ლია სა ხელ მწი ფო 
შეს ყიდ ვე ბის ელექ ტრო ნუ ლი სის ტე მა და მი სი რო ლი მცი რე და სა შუ ა ლო 
ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბა ში (მე ლი ქი ძე მ. 2019).
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სა ქარ თვე ლო ში ინ ფრას ტრუქ ტუ რის გან ვი თა რე ბა ეკო ნო მი კუ რი 
ზრდის აუ ცი ლე ბელ წი ნა პი რო ბას წარ მო ად გენს. ის აფარ თო ებს ბიზ ნე სის 
შე საძ ლებ ლო ბებს, ქმნის სა მუ შაო ად გი ლებს, ერ თმა ნეთ თან აკავ ში რებს 
ქა ლა ქებ სა და რა ი ო ნულ ცენ ტრებს, აუმ ჯო ბე სებს სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი-
კუ რი მდგო მა რე ო ბას. (სამ თავ რო ბო პროგ რა მა 2016-2020). ჯერ კი დევ 2016 
წელს მთავ რო ბის მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი „ოთხ პუნ ქტი ა ნი გეგ მის“ შეს რუ ლე-
ბა, რო მე ლიც ით ვა ლის წი ნებს გა ნათ ლე ბის, ეკო ნო მი კის, მმარ თვე ლო ბი-
სა და სივ რცი თი მოწყ ო ბის რე ფორ მებს, და მო კი დე ბუ ლია ისე თი პრო ექ-
ტე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა ზე, რო გო რი ცაა სას კო ლო, სა მეც ნი ე რო, ინო ვა ცი უ-
რი, კულ ტუ რუ ლი და სპორ ტუ ლი ინ ფრას ტრუქ ტუ რის შექ მნა, სა ხელ მწი ფო 
სერ ვი სე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბის ზრდა რე გი ონ ში, საგ ზა ო, რე გი ო ნუ ლი 
და მუ ნი ცი პა ლუ რი ინ ფრას ტრუქ ტუ რის გა უმ ჯო ბე სე ბა და სხვ. (სა ქარ თვე-
ლოს მთავ რო ბა, 2018-2021). რე ფორ მე ბის პრო ცეს ში მნიშ ვნე ლო ვა ნი რო ლი 
აკის რია რო გორც სა ხელ მწი ფო სტრუქ ტუ რებს, ასე ვე, კერ ძო ბიზ ნე სის ჩარ-
თუ ლო ბას. მა თი ორ მხრი ვი პარ ტნი ო რუ ლი ურ თი ერ თო ბე ბი გან საზღ ვრავს 
არ სე ბუ ლი სა მოქ მე დო გეგ მის სწო რად და ეფექ ტი ა ნად რე ა ლი ზე ბას. 

კონ კუ რენ ცი ის რის კის მაჩ ვე ნე ბე ლი და მი სი გა მოვ ლე ნის გზე ბი               
სამ შე ნებ ლო სა მუ შა ო ე ბის ტენ დე რებ ში

სა ხელ მწი ფო ბი უ ჯე ტით და ფი ნან სე ბუ ლი სამ შე ნებ ლო პრო ექ ტე ბი 
წა რი მარ თე ბა სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის სა შუ ა ლე ბით, რო მელ შიც შემ-
სყიდ ველ ორ გა ნი ზა ცი ე ბად გვევ ლი ნე ბა სა ხელ მწი ფო სტრუქ ტუ რე ბი, ხო-
ლო მიმ წო დებ ლად – კო მერ ცი უ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი. ამ სფე რო ში ყვე ლა-
ზე მსხვი ლი შემ სყიდ ვე ლია 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, კერ ძოდ კი, სა ქარ თვე ლოს სა ავ ტო-
მო ბი ლო გზე ბის დე პარ ტა მენ ტი. მა შინ, რო ცა ქვე ყა ნა აქ ცენტს აკე თებს 
მდგრად ტუ რიზ მსა და მე ზო ბელ ქვეყ ნებ თან სა ვაჭ რო ურ თი ერ თო ბე ბის 
გაღ რმა ვე ბა ზე, ამას თან, გა აჩ ნია ევ რო პი სა და აზი ის და მა კავ ში რე ბელ 
სატ რან სპორ ტო და ლო გის ტი კურ ჰა ბად ჩა მო ყა ლი ბე ბის ამ ბი ცი ა, გა საკ-
ვი რი არ არის, რომ ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბის დიდ ნა წილს საგ ზაო ინ ფრას-
ტრუქ ტუ რის მოწყ ო ბის კენ მი მარ თავს.

სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის სა ა გენ ტოს 2018 წლის ან გა რი შის მი ხედ-
ვით, სა ქარ თვე ლოს სა ავ ტო მო ბი ლო გზე ბის დე პარ ტა მენ ტი პირ ველ ად-
გილ ზეა გა მოცხ ა დე ბუ ლი ტენ დე რე ბის ჯა მუ რი სა ვა რა უ დო ღი რე ბუ ლე ბის 
მი ხედ ვით (633,259,661.00 ლა რი), ხო ლო მე ო რე ად გილს იკა ვებს ქა ლაქ 
თბი ლი სის მე რია (214,262,908.00 ლა რი), რო მე ლიც ფუნ ქცი უ რად დე და ქა-
ლა ქის ინ ფრას ტრუქ ტუ რის გან ვი თა რე ბა ზეა ორი ენ ტი რე ბუ ლი. 2018 წელს 

რისკის იდენტიფიკაციის თავისებურებები სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო 
შესყიდვის პროცესში
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ჩა ტა რე ბუ ლი ტენ დე რე ბის რა ო დე ნობ რივ გა ნა წი ლე ბა ში სამ შე ნებ ლო სა-
მუ შა ო ე ბის წი ლი მხო ლოდ 23%-ია და ნაკ ლე ბია სა ქონ ლი სა (49%) და მომ-
სა ხუ რე ბის (28%) შეს ყიდ ვის მიზ ნით გა მოცხ ა დე ბულ ტენ დე რე ბის რა ო დე-
ნო ბას თან მი მარ თე ბით, ჯა მუ რი სა ხელ შეკ რუ ლე ბო ღი რე ბუ ლე ბის გა და-
ნა წი ლე ბა კი შემ დეგ სუ რათს იძ ლე ვა (დი აგ რა მა 1).

ჯამური სახელშეკრულებო ღირებულების მაჩვენებელი (ლარში) შესყიდვის ობიექტის 

მიხედვით 2018 წელს

დიაგრამა 1

მსხვილი მას შტა ბის სამ შე ნებ ლო სა მუ შა ო ე ბის შეს ყიდ ვი სას, მა-
ღა ლია რის კ-ფაქ ტო რე ბის არ სე ბო ბის ალ ბა თო ბა, ვი ნა ი დან გაზ რდი ლია 
კონ კუ რენ ცია და და ინ ტე რე სე ბულ მხა რე თა რიცხ ვი, მა ღა ლია შე სას ყი დი 
ობი ექ ტის სა ვა რა უ დო ღი რე ბუ ლე ბა და სა ტენ დე რო პი რო ბე ბით გათ ვა-
ლის წი ნე ბუ ლი მოთხ ოვ ნე ბი, რაც უნ და და აკ მა ყო ფი ლოს ტენ დერ ში გა-
მარ ჯვე ბის მსურ ველ მა პო ტენ ცი ურ მა მიმ წო დე ბელ მა. აღ ნიშ ნუ ლი კომ-
პა ნი ე ბი ყვე ლა ზე ხში რად მო მა ტე ბუ ლი კონ კუ რენ ცი ის რის კის წი ნა შე 
დგე ბი ან, ვი ნა ი დან ისეთ პი რო ბებ ში უწევთ ოპე რი რე ბა, სა დაც მა ღა ლია 
რო გორც ქვეყ ნის ში და ბა ზარ ზე მოქ მე დი კომ პა ნი ე ბის, ასე ვე არა რე ზი-
დენ ტე ბის აქ ტი ვო ბა. სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვებ ში კონ კუ რენ ცი ის დო ნის 
ერ თ-ერ თი მა ნიშ ნე ბე ლია სა შუ ა ლო მო ნა წი ლე ო ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი ტენ დე-
რებ ში. 2018 წელს სა შუ ა ლო მო ნა წი ლე ო ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი სა ქონ ლის შემ-
თხვე ვა ში 1.94-ი ა, მომ სა ხუ რე ბის - 1.76, ხო ლო სამ შე ნებ ლო სა მუ შა ო ე ბის 
- 2.93, რაც ნიშ ნავს, რომ ეს სფე რო ყვე ლა ზე მა ღა ლი კონ კუ რენ ცი ით ხა სი-
ათ დე ბა. რაც შე ე ხე ბა შეს ყიდ ვის კა ტე გო რი ას, ცხრი ლი 1-ში მო ცე მუ ლია ის 

    

717,873,509

457,834,783

1,734,667,834



97

CPV კო დე ბი (შეს ყიდ ვის ობი ექ ტე ბის კლა სი ფი კა ცი ის სის ტე მა - Common 
Procurement Vocabulary), რაც მო ნა წი ლე ე ბის ყვე ლა ზე მა ღა ლი სა შუ ა ლო 
მაჩ ვე ნებ ლით ხა სი ათ დე ბა:

შესყიდვის კატეგორია მონაწილეების ყველაზე მაღალი საშუალო მაჩვენებლით 

 2018 წელს

 ცხრილი 1

შესყიდვის კატეგორია (CPV კოდი)
საშუალო 

მონაწილეობა

45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები 3.48

45300000 - სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები 3.06

79800000 - ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურება 2.77

45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო 
სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

2.76

ამათ გან, მო ნა წი ლე თა ჯა მუ რი რა ო დე ნო ბა ყვე ლა ზე მე ტია მთლი ა ნი 
ან ნა წი ლობ რი ვი სამ შე ნებ ლო სა მუ შა ო ე ბი სა და სა მო ქა ლა ქო მშე ნებ ლო-
ბის სა მუ შა ო ე ბის შემ თხვე ვა ში (CPV-45200000) და შე ად გენს 9102 მო ნა წი-
ლეს, მე ო რე ად გილ ზეა შე ნო ბის დას რუ ლე ბის სა მუ შა ო ე ბი CPV - 45400000) 
3459 მო ნა წი ლით. CPV-45200000 კა ტე გო რია ლი დე რობს არა რე ზი დენ ტე ბის 
მი ერ მო გე ბუ ლი ტენ დე რე ბის ტოპ 5-ე ულ შიც ჯა მუ რი თან ხის მი ხედ ვით, 
რაც შე ად გენს 50,160,363 ლარს. სა გუ ლის ხმო ა, რომ 2018 წლის 1 იან ვრი დან 
31 დე კემ ბრის ჩათ ვლით, 5 მლნ-ზე მე ტი სა ვა რა უ დო ღი რე ბუ ლე ბის ტენ-
დე რი (ა უქ ცი ო ნის გა რე შე NAT) გა მოცხ ად და და ხელ შეკ რუ ლე ბა და ი დო 52 
კომ პა ნი ას თან, მათ შო რის, 27 კომ პა ნი ის შემ თხვე ვა ში, შემ სყიდ ველ ორ-
გა ნი ზა ცი ას წარ მო ად გენ და სა ქარ თვე ლოს სა ავ ტო მო ბი ლო გზე ბის დე-
პარ ტა მენ ტი, რო მე ლიც ყი დუ ლობს სა ერ თა შო რი სო და ში და სა ხელ მწი-
ფო ებ რი ვი მნიშ ვნე ლო ბის გზებ ზე საგ ზაო ინ ფრას ტრუქ ტუ რის გან ვი თა რე-
ბის ძი რი თად პრო ექ ტებ სა და მოვ ლა- შე ნახ ვის მომ სა ხუ რე ბებს.

ჩვენ მი ერ სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის სა ა გენ ტოს ერ თი ა ნი ელექ-
ტრო ნუ ლი სის ტე მის სა შუ ა ლე ბით ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვის შე დე გად აღ მოჩ-
ნდა, რომ სა ქარ თვე ლოს სა ავ ტო მო ბი ლო გზე ბის დე პარ ტა მენ ტის მი ერ 
იგი ვე პე რი ოდ ში (01.01.2018-31.12.2018) აუქ ცი ო ნის გა რე შე გა მოცხ ა დე ბუ ლი 
ტენ დე რე ბის შე დე გად, CPV-45200000 კა ტე გო რი ა ზე, ხელ შეკ რუ ლე ბა გა-
ფორ მე ბუ ლია 108 ორ გა ნი ზა ცი ას თან, ხო ლო ამ ტენ დე რებ ზე მო ნა წი ლე თა 
სა შუ ა ლო მაჩ ვე ნე ბე ლი შე ად გენს 3.4-ს. ამათ გან ყვე ლა ზე მა ღა ლი რა ო დე-
ნო ბა ფიქ სირ დე ბა შემ დეგ ტენ დე რებ ზე (იხ. ცხრი ლი 2).

რისკის იდენტიფიკაციის თავისებურებები სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო 
შესყიდვის პროცესში
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მონაწილეთა რაოდენობა CPV-45200000 კატეგორიის მიხედვით საქართველოს 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ტენდერებში 2018 წელს

 ცხრილი 2

მონაწი-
ლეთა 

რაოდე-
ნობა

CPV
კატეგორია

ტენდერის 
სავარაუდო 

ღირებულება
(ლარი)

სახელშეკრუ-
ლებო 

ღირებულება 
(ლარი)

ეკონომია
(%)

16
4524620 - მდინარის 
ნაპირის დამცავი 
სამუშაოების წარმოება

773 456 531 999.84 31,21

11
45246200 - მდინარის 
ნაპირის დამცავი 
სამუშაოების წარმოება

174 473 119 413.72 31,56

10
45233142 - გზის შეკეთების 
სამუშაოები

2 414 290 1 802 589 25,34

9

45246000 - მდინარის 
დინების მარეგულირებელი 
და წყალდიდობისგან 
დამცავი სამუშაოები

767 133 573 945.58 25,18

8
45246200 - მდინარის 
ნაპირის დამცავი 
სამუშაოების წარმოება

914 989 835 500 8,68

8
45246200 - მდინარის 
ნაპირის დამცავი 
სამუშაოების წარმოება

373 466 276 299.75 26.02

8
45233142 - გზის შეკეთების 
სამუშაოები

1 223 202 978 561.95 20

8
45233142 - გზის შეკეთების 
სამუშაოები

1 404 369 1 123 636 19.99

კვლე ვის შე დე გად ასე ვე დად გინ და, რომ დე პარ ტა მენ ტის მი ერ ამა ვე 
პე რი ოდ ში გა მოცხ ა დე ბულ 5 მლნ-ზე მა ღა ლი ღი რე ბუ ლე ბის ტენ დე რებ ზე 
(სულ 27 ტენ დე რი) სა შუ ა ლო მო ნა წი ლე თა მაჩ ვე ნე ბე ლი 2.4-ი ა. აქე დან შეგ-
ვიძ ლია და ვას კვნათ, რომ კონ კუ რენ ცი ის გან სა კუთ რე ბით მა ღა ლი დო ნე 
გა მო ხა ტუ ლია არა ტენ დე რის მა ღალ ღი რე ბუ ლე ბა ში, არა მედ შეს ყიდ ვის 
შემ დეგ კა ტე გო რი ა ში - 45246200 - მდი ნა რის ნა პი რის დამ ცა ვი სა მუ შა ო ე-
ბის წარ მო ე ბა. აღ სა ნიშ ნა ვია ისიც, რომ 2018 წელს ეს ორ გა ნი ზა ცია პირ-
ველ ად გილ ზეა ჯა მუ რად 51,567,793 ლა რის ეკო ნო მი ით, რაც სა ტენ დე რო წი-
ნა და დე ბის ფას ზე ვაჭ რო ბი სას გაძ ლი ე რე ბუ ლი კონ კუ რენ ცი ით აიხ სნე ბა.
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ინ ფრას ტრუქ ტუ რის სფე რო ში მოქ მე დი კომ პა ნი ე ბი, კონ კუ რენ ცი ის 
რის კის შე სამ ცი რებ ლად, ხში რად მი მარ თა ვენ კონ კუ რენტ კომ პა ნი ებ თან 
გა რი გე ბის გზას, რაც წარ მოქ მნის ურ თი ერ თდა კავ ში რე ბუ ლი მხა რე ე ბის 
რისკს. მა გა ლი თად, კომ პა ნი ა, რომ ლის ტექ ნი კუ რი დო კუ მენ ტა ცი აც ვერ 
აკ მა ყო ფი ლებს სა ტენ დე რო პი რო ბე ბის მოთხ ოვ ნებს, ხში რად, წი ნას წა რი 
შე თან ხმე ბით, ხდე ბა იმ კომ პა ნი ის ქვე კონ ტრაქ ტო რი, რო მელ თა ნაც შემ-
სყიდ ვე ლი ორ გა ნი ზა ცია დებს ხელ შეკ რუ ლე ბას. აუქ ცი ო ნით ჩა ტა რე ბულ 
ტენ დე რებ ში (SPA) ხში რია შემ თხვე ვა, რო დე საც ტენ დერ ში მო ნა წი ლე 
რამ დე ნი მე კომ პა ნი ის უკან ერ თი და იგი ვე პი რი დგას და თა ვის დაზღ ვე-
ვის მიზ ნით, აფიქ სი რებს ყვე ლა ზე და ბალ და ყვე ლა ზე მა ღალ ფა სებს. თუ 
აღ მოჩ ნდე ბა, რომ ამ ორ ფასს შო რის ტენ დერ ში არ და ფიქ სი რე ბუ ლა სხვა 
კომ პა ნი ა, მა შინ სა ტენ დე რო პრო ცე დუ რებს გა ნაგ რძობს მა ღა ლი ფა სის 
მქო ნე წი ნა და დე ბით, ხო ლო და ბალ ფა სი ან შე თა ვა ზე ბა ზე ირი ბად, ტექ ნი-
კუ რი დო კუ მენ ტა ცი ის და უ ზუს ტებ ლო ბის გზით, იტყ ვის უარს. მე ო რე მხრივ, 
და ბალ ფასს გა მო ი ყე ნებს ფიქ ტობ რი ვი ვაჭ რო ბის მიზ ნით, რა თა კონ კუ-
რენტს მაქ სი მა ლუ რად და ა წე ვი ნოს შე თა ვა ზე ბის ფა სი. ამ გვა რი ქმე დე-
ბა პირ და პირ მი უ თი თებს კა ნონ დარ ღვე ვა ზე და ით ვა ლის წი ნებს სა მარ-
თლებ რივ პა სუ ხის მგებ ლო ბას, თუმ ცა, მსგავ სი რის კი მა ინც დგე ბა დღის 
წეს რიგ ში.

რისკის გამოვლენის გზები სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო 
შესყიდვებში

სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვებ ში მნიშ ვნე ლო ვა ნი პრობ ლე მაა - მორ გე ბუ-
ლი სა ტენ დე რო დო კუ მენ ტა ცი ით ტენ დე რის გა მოცხ ა დე ბა, ასე ვე გა მარ-
ტი ვე ბუ ლი შეს ყიდ ვის სა შუ ა ლე ბით გა ფორ მე ბუ ლი მრა ვალ მი ლი ო ნი ა-
ნი ხეკ ლშეკ რუ ლე ბე ბი, რაც კო რუფ ცი უ ლი რის კის შემ ცვე ლი ა. ამ რის კის 
მა ნიშ ნე ბე ლია ტენ დერ ში გა მარ ჯვე ბულ კომ პა ნი ას თან გა ფორ მე ბულ 
ხელ შეკ რუ ლე ბა ში შემ დგო მი ცვლი ლე ბე ბის შე ტა ნა, მათ შო რის, ღი რე-
ბუ ლე ბის ან /და მი წო დე ბის ვა დის გაზ რდა, რაც არა თა ნა ბარ პი რო ბებ ში 
აყე ნებს იმ კომ პა ნი ებს, რომ ლებ მაც ფა სი სა და მი წო დე ბის პე რი ო დის 
სიმ ცი რის გა მო ვერ მი ი ღეს მო ნა წი ლე ო ბა ტენ დერ ში. მსგავ სი რის კის გა-
მოვ ლე ნით ძი რი თა დად და კა ვე ბუ ლია სა ხელ მწი ფო აუ დი ტის სამ სა ხუ რი, 
ასე ვე, არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცია - „სა ერ თა შო რი სო გამ ჭვირ ვა ლო ბა 
– სა ქარ თვე ლო“, რო მე ლიც ყო ველ წლი უ რად აწარ მო ებს სტა ტის ტი კას სა-
ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვებ ში და ათავ სებს მის მი ერ შექ მნი ლი სა იტ ზე https://
tendermonitor.ge/. აღ ნიშ ნულ სა იტ ზე წარ მოდ გე ნი ლია მო ნა ცე მე ბი, რო-
გორც ელექ ტრო ნუ ლი ტენ დე რე ბის, ასე ვე, გა მარ ტი ვე ბუ ლი შეს ყიდ ვე ბის 
შე სა ხებ. გარ და ამი სა, სა იტ ზე შე საძ ლე ბე ლია სა ვა რა უ დო რის კის შემ ცვე-
ლი შეს ყიდ ვე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბა და ჩა მოთ ვლი ლია მათ გა მო სავ ლე-
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ნად შე მუ შა ვე ბუ ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბი. თუ მო ვახ დენთ აღ ნიშ ნუ ლი მაჩ ვე ნებ-
ლე ბის ინ ტერ პრე ტი რე ბას სამ შე ნებ ლო სა მუ შა ო ებ ზე, მი ვი ღებთ ამ დარ-
გის თვის და მა ხა სი ა თე ბელ შე საძ ლო რის კ-ფაქ ტო რებს (სა ერ თა შო რი სო 
გამ ჭვირ ვა ლო ბა - სა ქარ თვე ლო, 2019):

1. მა ღა ლი ფას დაკ ლე ბა - დემ პინ გუ რი ფა სის საფ რთხე ან არა ა-
დეკ ვა ტუ რი ფას და დე ბა, რო მე ლიც შემ დგომ ში ვერ უზ რუნ ველ ყოფს კონ-
ტრაქ ტით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბას. მა გა ლი-
თად, 01.01.2018-31.12.2018 პე რი ოდ ში შე ნო ბის დას რუ ლე ბის სა მუ შა ო ე ბის 
(CPV45400000) შეს ყიდ ვის მიზ ნით გა მოცხ ა დე ბუ ლი ტენ დე რე ბის შე დე გად 
გა ფორ მე ბუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი დან, 27 ხელ შეკ რუ ლე ბა შეწყ ვე ტი ლია და 
მი ნი ჭე ბუ ლი აქვს სტა ტუ სი - „შე უს რუ ლე ბე ლი ხელ შეკ რუ ლე ბა“. ამათ გან, 
18 ხელ შეკ რუ ლე ბის ღი რე ბუ ლე ბა 20%-ით და მე ტით და ბა ლია ტენ დე რის 
სა ვა რა უ დო ღი რე ბუ ლე ბა ზე (სა შუ ა ლო კლე ბა შე ად გენს 26.28%-ს). აღ სა-
ნიშ ნა ვია ისიც, რომ ფას წარ მოქ მნის ადეკ ვა ტუ რო ბის და მა დას ტუ რე ბე ლი 
დო კუ მენ ტე ბი ყვე ლა მათ გან ზე იყო წარ დგე ნი ლი, რაც ეჭ ვქვეშ აყე ნებს 
აღ ნიშ ნუ ლი დას კვნე ბის გამ ცე მი ორ გა ნო ე ბის კომ პე ტენ ტუ რო ბას.

2. ახ ლად და ფუძ ნე ბუ ლი კომ პა ნი ა, რო მელ საც არ გა აჩ ნია სა ხელ-
მწი ფო ტენ დე რებ ში მო ნა წი ლე ო ბი სა და მსხვი ლი ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი 
პრო ექ ტე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის გა მოც დი ლე ბა. ამ რის კის თა ვი დან ასა-
ცი ლებ ლად შემ სყიდ ვე ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სა ტენ დე რო პი რო ბებ ში ით ვა-
ლის წი ნე ბენ გა მოც დი ლე ბის მოთხ ოვ ნას, რაც, ერ თი მხრივ, ზღუ დავს კონ-
კუ რენ ცი ას, მე ო რე მხრივ, იცავს შემ სყიდ ველს მიმ წო დებ ლის მი ერ შე უს-
რუ ლე ბე ლი ვალ დე ბუ ლე ბის გან. თუმ ცა, ასე თი კომ პა ნი ე ბი ხში რად გვევ-
ლი ნე ბი ან მიმ წო დებ ლად გა მარ ტი ვე ბულ შეს ყიდ ვებ ში, რო მე ლიც სა ტენ-
დე რო პრო ცე დუ რე ბის გვერ დის ავ ლით იდე ბა და მიმ წო დებ ლის შერ ჩე ვა 
უმე ტე სად მხო ლოდ შე თა ვა ზე ბულ და ბალ ფასს ეფუძ ნე ბა. ახ ლად და ფუძ-
ნე ბუ ლი კომ პა ნი ე ბი ხელ შეკ რუ ლე ბის და დე ბის უფ ლე ბის მო სა პო ვებ ლად 
და გა მოც დი ლე ბის და საგ რო ვებ ლად იმა ზე და ბალ ფასს სთა ვა ზო ბენ შემ-
სყიდ ველს, ვიდ რე ამ სფე რო ში დას პე ცი ა ლი ზე ბუ ლი მიმ წო დებ ლე ბი.

3. ახა ლი რე გის ტრი რე ბუ ლი მიმ წო დე ბე ლი, რომ ლის მი მარ თაც არ-
სე ბობს გო ნივ რუ ლი ეჭ ვი, რომ და რე გის ტრი რე ბის მი ზანს ერთ კონ კრე-
ტულ ტენ დერ ში მო ნა წი ლე ო ბა წარ მო ად გენს გა მარ ჯვე ბის მა ღა ლი ალ ბა-
თო ბით, რაც ისევ მორ გე ბულ სა ტენ დე რო დო კუ მენ ტა ცი ა ზე მი უ თი თებს.

4. და ბა ლი კონ კუ რენ ცია ან მიმ წო დე ბე ლი კონ კუ რენ ცი ის გა რე შე - 
ასეთ ტენ დე რებ ში ერ თი ან უკე თეს შემ თხვე ვა ში, ორი მო ნა წი ლე კომ პა-
ნი ა ა. ფირ მე ბი, რომ ლე ბიც ტენ დე რე ბის უმ რავ ლე სო ბა ში უკონ კუ რენ ტო ე-
ბი არი ან, მო ნო პო ლი ურ მდგო მა რე ო ბა ში იმ ყო ფე ბი ან და ქმნი ან კონ კუ-
რენ ცი ის შეზღ უდ ვის რისკს.

5. ოფ შო რუ ლი ზო ნა ში რე გის ტრი რე ბუ ლი კომ პა ნია - მიმ წო დე ბე ლი 
კომ პა ნი ის მე წი ლე ან დი რექ ტო რი და კავ ში რე ბუ ლია (ა რის ასე თი ქვეყ ნის 
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მო ქა ლა ქე ან ამ ქვე ყა ნა ში რე გის ტრი რე ბუ ლი იუ რი დი უ ლი პი რი) ოფ შო რუ-
ლი ზო ნის ტე რი ტო რი ებ თან: პა ნა მა, ბრი ტა ნე თის ვირ ჯი ნი ის კუნ ძუ ლე ბი, 
მალ ტა, კვიპ რო სი, გიბ რალ ტა რი, ლიხ ტენ შტე ი ნი, აშშ-ს დე ლა ვე რის შტა-
ტი, ლუქ სემ ბურ გი, ბე ლი ზი, მარ შა ლის კუნ ძუ ლე ბი, ან დო რა, შვე ი ცა რი ა, 
სე ი შე ლის კუნ ძუ ლე ბი, კა ი მა ნის კუნ ძუ ლე ბი.

6. პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ის შე მომ წირ ვე ლი კომ პა ნი ა�- ტენ დერ ში 
გა მარ ჯვე ბუ ლი კომ პა ნი ა, მი სი დი რექ ტო რი ან მე წი ლე არის პო ლი ტი კუ რი 
პარ ტი ის შე მომ წირ ვე ლი და სხვ.

არის შემ თხვე ვე ბი, რო დე საც ტენ დერ ში მო ნა წი ლე ფირ მე ბი ხელ-
შეკ რუ ლე ბის გა ფორ მე ბა ზე უფ ლე ბის მო პო ვე ბის მიზ ნით მი მარ თა ვენ 
არა კე თილ სინ დი სი ერ ქმე დე ბებს, რაც გა მო ი ხა ტე ბა აფი და ვი ტის (წე რი-
ლო ბი თი დო კუ მენ ტი, რომ ლის ხელ მომ წე რი ადას ტუ რებს დო კუ მენ ტში 
მი თი თე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ი სა და გა რე მო ე ბე ბის უტყ უ ა რო ბას) დარ ღვე-
ვა სა და გა ყალ ბე ბუ ლი დო კუ მენ ტა ცი ის ან /და არა სან დო ინ ფორ მა ცი ის 
წარ დგე ნა ში შემ სყიდ ვე ლი ორ გა ნი ზა ცი ის თვის. აღ ნიშ ნუ ლი ქმე დე ბის 
დამ ტკი ცე ბის შემ თხვე ვა ში, სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის სა ა გენ ტოს მი ერ 
კომ პა ნია რე გის ტრირ დე ბა არა კე თილ სინ დი სი ერ მიმ წო დე ბელ თა რე-
ეს ტრში - ე.წ. შა ვი სი ა ში. ასეთ სი ა ში რე გის ტრა ცი ის სა ფუძ ვე ლია ასე ვე 
მიმ  წო დებ ლე ბის მხრი დან ხელ შეკ რუ ლე ბით აღე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე-
ბის შე უს რუ ლებ ლო ბა. აღ ნიშ ნუ ლი რის კის წი ნა შე შემ სყიდ ვე ლე ბი გან სა-
კუთ რე ბით მა შინ დგე ბი ან, რო დე საც მიმ წო დე ბელს აღარ აქვს საკ მა რი სი 
ფი ნან სუ რი რე სურ სი, ხელ შეკ რუ ლე ბით დად გე ნილ ვა დებ ში შე ას რუ ლოს 
ნა კის რი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ სა ხელ მწი ფო შეს-
ყიდ ვის შე სა ხებ ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი ით ვა ლის წი ნებს დარ ღვე ვე ბის ან /და 
ვა და გა და ცი ლე ბის შე სა ბა მი სი პირ გა სამ ტეხ ლოს გარ კვე ულ ოდე ნო ბას, 
მიმ წო დებ ლის მი ერ გა დახ დი ლი ჯა რი მე ბი ყო ველ თვის ვერ ანაზღ ა უ რებს 
სა ხელ მწი ფოს თვის მი ყე ნე ბულ ზი ანს. რო დე საც ეს ეხე ბა ინ ფრას ტრუქ ტუ-
რულ პრო ექ ტებს, სამ შე ნებ ლო თუ მას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა მუ შა ო ე ბის 
შე ჩე რე ბის შე დე გად მი ღე ბუ ლი ზა რა ლი გა ცი ლე ბით მა ღა ლი ა. შე სა ბა მი-
სად, ამ სფე რო ში გან სა კუთ რე ბით მა ღა ლია სა ტენ დე რო პი რო ბე ბით და-
წე სე ბუ ლი მოთხ ოვ ნე ბი, კერ ძოდ:

1. სა გა რან ტიო ვა დას თან და კავ ში რე ბუ ლი მოთხ ოვ ნე ბი;
2. მოთხ ოვ ნა პრე ტენ დენ ტის გა მოც დი ლე ბის შე სა ხებ;
3. მოთხ ოვ ნა პრე ტენ დენ ტის პერ სო ნა ლის გა მოც დი ლე ბის შე სა ხებ; 
4. მოთხ ოვ ნა პრე ტენ დენ ტის მა ტე რი ა ლურ -ტექ ნი კუ რი ბა ზის შე სა-

ხებ;
5. მოთხ ოვ ნა პრე ტენ დენ ტის ფი ნან სუ რი შე საძ ლებ ლო ბე ბის შე სა-

ხებ;
6. საკ ვა ლი ფი კა ციო მოთხ ოვ ნე ბი;

რისკის იდენტიფიკაციის თავისებურებები სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო 
შესყიდვის პროცესში
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7. საკ ვა ლი ფი კა ციო მოთხ ოვ ნე ბი: პრე ტენ დენ ტის სა რე გის ტრა ცი ო /
უფ ლებ რი ვი მო ნა ცე მე ბის ამ სახ ვე ლი დო კუ მენ ტ(ებ )ი;

8. ხელ შეკ რუ ლე ბის შეს რუ ლე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის გა რან ტი ის მოთხ-
ოვ ნა.

მა გა ლი თად, მოთხ ოვ ნე ბი ფი ნან სურ მაჩ ვე ნებ ლე ბის შე სა ხებ შემ-
სყიდ ველს წარ მოდ გე ნას უქ მნის კომ პა ნი ის ვალ დე ბუ ლე ბე ბი სა და წლი უ-
რი ბრუნ ვის შე სა ხებ. იმ შემ თხვე ვა ში, თუ სა შუ ა ლოწ ლი უ რი ბრუნ ვა ნაკ ლე-
ბია მიმ დი ნა რე ვალ დე ბუ ლე ბებ ზე, მა თი შე უს რუ ლებ ლო ბის რის კი ძა ლი ან 
მა ღა ლი ა. შე სა ბა მი სად, აღ ნიშ ნუ ლი მოთხ ოვ ნა ზღუ დავს პრე ტენ დენ ტებს, 
იმა ზე მე ტი ვალ დე ბუ ლე ბა აი ღონ სა ხელ მწი ფო ტენ დე რებ ში, ვიდ რე შეს-
რუ ლე ბა შე უძ ლი ათ.

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ შა ვი სი ა ში რე გის ტრი რე ბუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ებს, 
რე გის ტრა ცი ის თა რი ღი დან ერ თი წლის გან მავ ლო ბა ში, ეზღ უ დე ბათ სა-
ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვებ ში მო ნა წი ლე ო ბის მი ღე ბა. ამ რის კის თა ვი დან ასა-
ცი ლებ ლად, კომ პა ნი ე ბი პა რა ლე ლუ რად აფუძ ნე ბენ მე ო რე „ალ ტერ ნა ტი-
ულ“ ფირ მას, რო მელ თა ნაც ას რუ ლე ბენ გარ კვე უ ლი სა ხის ტრან ზაქ ცი ებს, 
იყ ვა ნენ ქვე კონ ტრაქ ტო რად და „უგ რო ვე ბენ“ გა მოც დი ლე ბას. შავ სი ა ში 
რე გის ტრა ცი ის შემ თხვე ვა ში კი ამ უკა ნას კნე ლით აგ რძე ლე ბენ მო ნა წი-
ლე ო ბას სა ხელ მწი ფო ტენ დე რებ ში.

დას კვნა

და სას რულ, უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ სამ შე ნებ ლო სა მუ შა ო ე ბის ტენ-
დე რი, რო გორც ად გი ლობ რი ვი, ასე ვე უცხ ო უ რი კომ პა ნი ე ბის თვის ყვე ლა-
ზე მიმ ზიდ ვე ლი ა, რა საც მა თი მსხვილ ბი უ ჯე ტი ა ნო ბა გა ნა პი რო ბებს. 2018 
წლის გან მავ ლო ბა ში, 5 მლნ ლარ ზე მე ტი სა ვა რა უ დო ღი რე ბუ ლე ბის 81 
ტენ დე რი (ა უქ ცი ო ნით ან აუქ ცი ო ნის გა რე შე) გა მოცხ ად და, რო მელ თა გან 
50 ტენ დე რის შეს ყიდ ვის ობი ექტს მთლი ა ნი ან ნა წი ლობ რი ვი სამ შე ნებ-
ლო სა მუ შა ო ე ბი და სა მო ქა ლა ქო მშე ნებ ლო ბის სა მუ შა ო ე ბი წარ მო ად გენ-
და. შე სა ბა მი სად, ამ სფე როს თვის და მა ხა სი ა თე ბე ლი რის კის აღ მოფ ხვრას 
საკ მა ოდ დი დი მნიშ ვნე ლო ბა ენი ჭე ბა. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ სა ქარ-
თვე ლოს სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის სის ტე მა ყო ველ წლი უ რად იხ ვე წე ბა, 
ხო ლო თა ვად შეს ყიდ ვე ბის პრო ცეს ში მუდ მი ვად იზ რდე ბა კომ პა ნი ე ბის 
და ინ ტე რე სე ბა, რა საც რე გის ტრი რე ბულ მომ წო დე ბელ თა ყო ველ წლი უ რი 
ზრდაც მოწ მობს, სის ტე მა ში არ სე ბუ ლი რის კე ბის შე სამ ცი რე ბე ლი ღო ნის-
ძი ე ბე ბი ჯერ კი დევ გა სა ტა რე ბე ლი ა. 

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი რის კის აღ მოფ ხვრის რამ დე ნი მე მე ქა ნიზ მი შე იძ-
ლე ბა თა ვად კა ნონ მდებ ლო ბა ში ვე ძე ბოთ. მა გა ლი თად, სა ჯა რო სექ ტორ-
ში და საქ მე ბუ ლი თა ნამ შრომ ლე ბის, მათ შო რის, მა ღალ ჩი ნოს ნე ბის გა-
დას ვლა მსხვილ ბი უ ჯე ტი ან კონ ტრაქ ტორ კომ პა ნი ებ ში, კო რუფ ცი ის ეჭვს 
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აჩენს. მარ თა ლი ა, „სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბა ში ინ ტე რეს თა შე უ თავ სებ ლო-
ბი სა და კო რუფ ცი ის შე სა ხებ სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნის“ მე-13 მუხ ლის მე-10 
პუნ ქტის მი ხედ ვით „გან თა ვი სუფ ლე ბულ სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რეს უფ ლე-
ბა არა აქვს, გან თა ვი სუფ ლე ბის დღი დან 1 წლის გან მავ ლო ბა ში მუ შა ო ბა 
და იწყ ოს იმ სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბა ში ან საქ მი ა ნო ბას ახორ ცი ე ლებ დეს 
იმ სა წარ მო ში, რო მელ საც იგი ბო ლო 3 წლის გან მავ ლო ბა ში სის ტე მა ტუ-
რად ზე დამ ხედ ვე ლობ და სამ სა ხუ რებ რი ვად“, მაგ რამ აღ ნიშ ნუ ლი მუხ ლით 
მხო ლოდ ზე დამ ხედ ვე ლო ბის საქ მი ა ნო ბაა შეზღ უ დუ ლი. რაც შე ე ხე ბა გა-
მარ ტი ვე ბულ ხელ შეკ რუ ლე ბებს (გარ და ნორ მა ტი უ ლი ზღვრე ბის დაც ვით 
გა ფორ მე ბუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი სა), უნ და გა ი ზარ დოს კონ ტრო ლის მე ქა-
ნიზ მი, ნორ მა ტი უ ლი აქ ტის დო ნე ზე შე მუ შავ დეს მიმ წო დებ ლის შერ ჩე ვის 
მკაც რი და კონ კრე ტუ ლი ჩარ ჩო პი რო ბე ბი, რა თა გა მო ი რიცხ ოს ფა ვო რი-
ტიზ მი და მი კერ ძო ე ბუ ლო ბა. რო დე საც საქ მე ეხე ბა მრა ვალ მი ლი ო ნი ან 
შეს ყიდ ვებს, ტენ დე რის და გეგ მვა, ბაზ რის კვლე ვა, სა ტენ დე რო პრო ცე დუ-
რე ბის გა ტა რე ბა და გა ფორ მე ბუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბის მო ნი ტო რინ გი უნ და 
გან ხორ ცი ელ დეს სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის მა რე გუ ლი რე ბე ლი კა ნო ნის 
ძი რი თა დი პრინ ცი პე ბის დაც ვი თა და სა თა ნა დო რის კის გათ ვა ლის წი ნე-
ბით. მათ შო რის, გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღ ე ბა უნ და მი ექ ცეს სა ტენ დე რო 
პი რო ბე ბის შე მუ შა ვე ბას, ვი ნა ი დან ის წარ მო ად გენს სა ტენ დე რო პრო ცე-
დუ რე ბის თან მდე ვი რის კის თა ვი დან აცი ლე ბის მთა ვარ შე საძ ლებ ლო ბას: 
სა ტენ დე რო მოთხ ოვ ნე ბი, ერ თი მხრივ, არ უნ და ზღუ დავ დეს კონ კუ რენ ცი-
ის დო ნეს, მე ო რე მხრივ კი, მაქ სი მა ლუ რად ორი ენ ტი რე ბუ ლი უნ და იყოს 
შე დე გე ბის ეფექ ტი ა ნო ბა ზე.
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State-funded construction projects are implemented through public 
procurement in Georgia, in which the contracting authorities are governmental 
organizations and the suppliers are commercial organizations. According to the 
State Procurement Agency’s annual report 2018, contractual value of tenders of 
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construction works was GEL 1,734,667,834 in this year, which significantly exceeds 
the same figures for goods (GEL 717,837,509) and services (GEL 457,834,783). Due to 
the large scale of construction work, the risk factors are high, also, there is a high 
level of competition, the number of stakeholders, the estimated value and the 
bidding requirements. The most common risks in the procurement of construction 
works are the risks of competition because they are involved in the process both 
residents and non-residents. One of the indicators of the level of competition in 
public procurement is the average number of bidders participating in tenders. In 
2018, the average participation index for goods was 1.94, for services - 1.76 and 
for construction works - 2.93, which means that competition level in this sector 
is the highest. Companies that operate in the field of infrastructure offen make 
a business deal in order to reduce competition. Sometimes this is directly linked 
to the related party risk.

Another problem is the corruption risk when the procuring entity adjusts 
bidding documentation to one particular supplier or in other case, contracting 
authority selects a supplier subjectively and purchase a high value construction 
work under a simplified procurement.

According to the non governmental organization - Transparency International 
Georgia, typical risk factors for the procurement of construction Works are: high 
price dynamic - the difference between the expected procurement value and 
the final (contract) value exceeds 20 percent, newly established company, low 
competition or no competition supplier, offshore zone, political party donor. 

Sometimes the bidding companys fail to fulfill its contractual obligations 
or commit dishonest acts to gain the right to sign a contract. In this case, they 
will be registered in the registry of dishonest suppliers - called Black list. 
According law of Georgia on public procurement, “the Black List shall include 
the data on mala fide persons, bidders and suppliers participating in public 
procurement, who may not participate in public procurement and be awarded a 
public procurement contract within one year after they are entered into the Black 
List”. Such kind of companies cannot fulfill their contractual obligations because 
they no longer have sufficient financial resources. Although state procurement 
contracts provide for appropriate sanctions, the fines paid by the supplier 
may not always compensate the damages for state. Especially, When its about 
infrastructure projects, the damage caused by the suspension of construction 
works is much higher. Therefore, the requirements for bidding are particularly 
high in this area.

Finally, tenders for construction works are the most attractive to both local 
and foreign companies due to their high cost. In 2018, there were announced 
81 of tenders (with auction SPA or without auction NAT) worth more than GEL 5 
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million and 50 of these were tendered about whole or in part for construction 
and civil works (CPV - 45200000). So eliminating the risks inherent in this field 
is great importance. Although Georgian public procurement system is improving 
every year and number of the companies interested in the procurement process 
are increased, risk mitigation measures are still necessary.

Keywords: Tender, CPV Category, construction works, Risk indicators.
JEL Codes: G32, G30, G38
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Financial Instruments are any contract that generates both the financial
assets of one enterprise as well as the financial liability of the second enterprise or
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the enterprise has to do with financial liabilities or equity instruments. Emission
and equity instruments are implemented in different conditions, which determine
the actual economic content of the instrument. Their recognition, measurement
and accounting procedures differ significantly, while their correct classification
affects the financial indexes and the financial conclusions and decisions made
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Introduction

When preparing the financial statements, it is important to distinguish 
between loan and equity financial instruments. Their classification affects the 
company’s financial indicators, namely, its agreements (covenants). The difficulty 
lies in the fact that many instruments can have characteristics of financial 
liabilities and equity instruments simultaneously (L.Sabauri, 2018). When it is 
difficult to find out what we are dealing with - equity or loan instrument, the 
principle of superiority of the economic content on a legal form, shall apply. 

IAS 32 Financial instruments: Presentation - The main objective is to 
determine the principles of liabilities or equity of financial instruments as well 
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as the principles of financial assets and financial liabilities. Understanding the 
rules of classification of financial instruments and the effective use of these 
rules are important for a company leadership for the following reasons, at least 
(IASB, 2016):

• Classification of financial instruments as a capital or classification has 
a significant impact on the organization’s indicators, namely on the covenants;

• Shareholders may accept negatively a classification of the financial 
instrument in a form of the equity instrument, if they consider that such 
instrument causes uncertainty of shares in the equity capital of the organization;

• Shareholders might not like to classify financial instruments as liabilities, 
since liabilities have normally the accrued interest that reduce profit, while 
decrease of the profit affects the company’s ability to pay dividends on shares;

• The difference between loan and equity instruments is important when 
the organization makes financial instruments at the time of business / enterprise 
merger.

Prior to the classification of the financial instruments, it is necessary to 
find out what is meant under the financial obligation (debt instrument) and the 
capital instrument (equity instrument) in the standards (Stephen G. Ryan, 2012).

How to distinguish between loan and equity instruments

According to IAS 32 [1, p.11], aa financial liability is any liability that is:
(a) a contractual obligation: 
(i) to deliver cash or another financial asset to another entity; or 
(ii) to exchange financial assets or financial liabilities with another entity 

under conditions that are potentially unfavourable to the entity; or 
(b) a contract that will or may be settled in the entity’s own equity 

instruments and is: 
(i) a non-derivative for which the entity is or may be obliged to deliver a 

variable number of the entity’s own equity instruments; or
 (ii) a derivative that will or may be settled other than by the exchange 

of a fixed amount of cash or another financial asset for a fixed number of the 
entity’s own equity instruments. 

In connection to the last paragraph, an explanation is needed that the 
enterprise’s own equity instruments for a fixed amount of any currency unit 
in the fixed amount of purchase rights, options and warrants – are the equity 
instruments, if the enterprise presents its own class of non-derivative equity 
instruments to all its holders, on a proportional basis (Mary E. Barth, Katherine 
Schipper, 2008).

At the same time, the items listed below does not belong to the entity’s 
own equity instruments, for this purpose:
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Returnable financial instruments (with the right to redemption) [1, pp. 
16a; 16 b]. Returns is a financial instrument that allows the owner to return the 
refund through the money transfer or other financial assets or automatically 
returns the issuer in the event of an uncertain event in the future or when the 
instrument holder dies or pension [1, p.11].

 Instruments that the enterprise undertakes to transfer to the other party 
the proportionate share of the net assets of the enterprise in case of liquidation 
and are classified as equity instruments [1, pp. 16, d];

 Acceptance or delivery agreements of the future enterprise of the 
enterprise;

 Exception: An instrument that meets a financial liability is classified as 
a equity instrument if it has all the features and meets all relevant conditions 
required by IAS 32.

The main feature of the loan instrument is to pay the issuer (the issuer) 
the money or the financial instrument to the holder of the instrument. Contract 
obligation may arise with the request of payment of principal, interest or 
dividends of the debt. Such a contract may be directly or indirectly based on the 
terms of the agreement. For example, the bond under which the issuer must pay 
interest and repurchase or repay it, classified as a liability (Sabauri L.2015).

In contrary to the obligations, the equity instrument is any agreement 
confirming ownership of shares remaining after the deduction of all its liabilities 
in enterprise assets [1, p. 11]. For example, classification of ordinary shares with 
which the payments are made only by the wishes of the issuer, the issuer is 
an equity instrument. An equity instrument may also be considered a financial 
instrument that can be covered or may be covered by equity instruments issued 
by the issuer. Thus, the privileged shares, which are subject to conversion, are 
fixed as fixed fixed quantity of ordinary shares or on the event of occurrence that 
will occur and also be classified as a equity instrument.

At the same time, the contract is not always recognized as an equity 
instrument in the registry of the issuer only because it is assumed to be accepted 
or transmitted by the issuer’s equity instruments. In such a case, the classification 
of the contracts depends on whether the amounts of equity instruments, 
receivables or financial assets to be transferred are considered to be:

a. If the contract provides for the transfer or transfer of the distinctly fixed 
(fixed) quantity issued by the enterprise in exchange for a clearly defined (fixed) 
amount or other financial assets, such a contract shall be considered an equity 
instrument;

b. If there is any change in the transfer or acceptable amount or equity 
instruments, such a contract shall be deemed to be a financial asset or liability. 

Levan Sabauri, Nadezhda Kvatashidze 
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For example, if the enterprise shall transfer the equity instruments of its own 
emissions, the value of which is equivalent to the sum, the other side of the 
contract will be the only one who will receive the money or equity instruments 
whose value is equal to that amount. Therefore, such a contract is considered as 
a loan instrument (Kvatashidze Nadezhda, 2012).

In order to be considered as a loan instrument, the following should be 
established:

• Whether the issuer is obliged to buy their own instruments by force or 
contract;

• Redeeming instruments by the decision of the other party of the Treaty;
• The term of the instrument circulation is limited;
• Whether the instrumental redemption is due to the future unforeseen 

occurrence or in the absence of which the Contracting Parties can not influence;
• Does the issuer pay any kind of dividends if he / she can refuse to pay if 

such a decision is made by its shareholders?
Classification of a financial instrument as the liability or equity instrument 

should be based on the legal basis of the principle of economic substance. 
Some tools are structured to achieve certain goals related to taxation, financial 
accounting or regulatory requirements. In such a time it is difficult to reveal the 
economic content of the instrument. For example, privileged shares whose owner 
may require their redemption from the issuer, are treated as debt instruments, 
even if legally recognized as equity instruments.

The classification of the privileged shares shall be taken into consideration 
as to the specific funding of the instrument’s funding and the contract relating to 
the income received from it. For instance, privileged shares in some states differ 
from the usual just by assuming that the precedent of dividends is precedent. In 
this case, privileged action can be considered as an equity instrument (Sabauri L. 
2017). Legislation or release conditions in different countries oblige the issuer to 
redeem privileged shares - in this case they are classified as financial liabilities.

The enterprise must decide how to classify the instrument at initial re-
co gnition. The IAS 32 does not directly reflect the further change of such 
classification.

Exceptions are refundable instruments and instruments that oblige the 
enterprise to transfer the proportionate share of its net assets to the other party 
only during liquidation, cases related to reclassification [1, 16e, 16f].

The distinctive feature of the loan and equity instrument is that when the 
issuer does not have the unconditional right to prevent payment of money and 
other financial assets for the purpose of payment of liabilities. Such an obligation 
can be established directly or indirectly, but its basis shall be the terms of the 
financial instrument itself.
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Economic necessity should not have a decisive impact on the classification 
of a financial instrument. For example, restrictions on the ability of the enterprise 
to perform such an obligation when it does not have a sufficient amount of 
distribution winnings, does not violate its contractual obligations.

When it is Difficult to Classify the Instrument

Sometimes dividing equity and loan instruments is not easy. For example, 
when shares or options are a way of settlement, and allowsa variable number 
of shares, or when a financial instrument allows to the owner to request a 
redemption. For example, the enterprise undertakes to repay a credit debt of 10 
MIO CU through issuing after a year its own shares in a value of 12 MIO CU. In this 
case, the enterprise undertakes to transfer to the creditor not a fixed amount of 
shares nut the number of shares valued as 12 MIO CU. Since the market value of 
the shares is changeable, a different amount of shares may be issued on the day 
of repayment of the credit debt, and not the amount fixed as at the date of the 
contract. Such a contract is not an equity instrument, since the enterprise uses 
a variable equity instrument to cover the contractual obligation. Consequently, 
this Agreement does not guarantee ownership of the shares remaining after the 
deduction of all its liabilities in the enterprise assets and is classified as the 
financial liability [1, p. 21].

 The contract, which is compensated by the company for a fixed quantity 
of its equity instruments (receiving or transferring), is a equity instrument in 
exchange for a fixed amount of cash or other financial asset.

The second situation - the stock option. The company has released its own 
stock options. The number of shares that the owner of the option can receive 
in exchange of payment of 1,0 MIO CU, depends on the volume of sales of the 
enterprise in the previous reporting period. On the one hand, the option for the 
stock issuer enterprise means the emission of its equity instruments in exchange 
for the money to be received. However, on the other hand, the issuer enterprise 
is obliged to transfer not the fixed number of shares but the variable amount 
which depends upon the volume of the sales. Accordingly, the enterprise should 
not classify the option as an equity instrument (Lopes P.T., Rodrigues L.L. 2006).

According to the financial instrument with the right to redemption, the 
issuer is obliged to redeem or cover the instrument for money or other financial 
assets at the time of sale of such right.

Classification of shares of the open-type equity funds is associated with 
certain difficulties. The open-type equity fund (OEF) is an investment fund the 
shares of which can be sold to the Fund managing company at any day, on the 
basis of of daily calculation of the net assets of this fund. Correspondingly, 
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the OEFs are the instruments with the redemption right. In general, the similar 
instruments are classified as the loan instruments because they include the 
redemption right, but, they cannot be classified as the equity instrument unless 
they hold all the features defined by Points 16a and 16b of IAS 32: 

It entitles the holder to a pro rata share of the entity’s net assets in the 
event of the entity’s liquidation. 

The instrument is in the class of instruments that is subordinate to all 
other classes of instruments. To be in such a class the instrument has no priority 
over other claims to the assets of the entity on liquidation, and does not need to 
be converted into another instrument before it is in the class of instruments that 
is subordinate to all other classes of instruments

All financial instruments in the class of instruments that is subordinate to 
all other classes of instruments have identical features

Apart from the contractual obligation for the issuer to repurchase or 
redeem the instrument for cash or another financial asset, the instrument does 
not include any contractual obligation to deliver cash or another financial asset 
to another entity, or to exchange financial assets or financial liabilities with 
another entity under conditions that are potentially unfavorable to the entity, 
and it is not a contract that will or may be settled in the entity’s own equity 
instruments as set out in subparagraph (b) of the definition of a financial liability.

The total expected cash flows attributable to the instrument over the life 
of the instrument are based substantially on the profit or loss, the change in 
the recognized net assets or the change in the fair value of the recognized and 
unrecognized net assets of the entity over the life of the instrument (excluding 
any effects of the instrument)

In addition to the above listed, to classify the instrument as the equity one, 
it is necessary that an issuer must not have any other financial instrument or 
contract that satisfies the two criteria simultaneously:

 Total cash flows based substantially on the profit or loss, the change in 
the recognized net assets or the change in the fair value of the recognized and 
unrecognized net assets of the entity (excluding any effects of such instrument 
or contract) and

 The effect of substantially restricting or fixing the residual return to the 
puttable instrument holders.

For the purposes of applying this condition, the entity shall not consider 
non-financial contracts with a holder of an instrument described in Paragraph 
16a that have contractual terms and conditions that are similar to the contractual 
terms and conditions of an equivalent contract that might occur between a non-
instrument holder and the issuing entity. If the entity cannot determine that 
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this condition is met, it shall not classify the puttable instrument as an equity 
instrument

 Although such shares are classified according to IAS 32 as the equity 
instruments, they are not considered so for the purpose of use of IFRS 9 [2, p.5.7.5], 
since they do not meet the interpretation of equity from the very beginning (IASB, 
2014). 

Difficult Financial Instruments - Instruments with Capital and Liability 
Elements

Some financial instruments include both liability and equity elements. For 
example, bonds convertible to a strictly defined number of shares are: a financial 
obligation element is a part of the contract on cash transfer, and the equity 
instrument element is the holder’s right to perform its conversion into a fixed 
quantity of ordinary shares of the enterprise. In this case the liability element is 
reflected separately from the capital element.

The real value of the paid or compensated amount shall be distributed 
between the part of the financial obligation and the component of the equity 
in time of the initial recognition of such instrument. The fair value of a financial 
liability is measured by the fair value of a similar liability which is not related to 
the right of conversion in the shares (option). While the fair value of the equity 
of the capital is determined as the difference between the actual value of the 
financial instrument and the real value of its composition as a financial liability 
(Steve Collings, 2012).

Conclusion: 

 The classification of the right to acquire additional shares by the existing 
shareholders may be made as equity instruments, if the price is expressed in 
currency, which differs from the functional currency of the enterprise. The value 
of the right may be expressed in the currency, which differs from the functional 
currency of the enterprise if the enterprise securities are quoted in more than 
one jurisdiction or is required by the legislation. If a fixed price is expressed not 
in a functional currency, the condition is usually not fulfilled by a certain amount 
of shares on a certain amount of money. Nevertheless, according to IAS 32, such 
right to purchase additional shares is classified into the issuer’s account as a 
equity tool for the following reasons:

Besides, for this purpose, rights, options or warrants to acquire a fixed 
number of the entity’s own equity instruments for a fixed amount of any currency 
are equity instruments if the entity offers the rights, options or warrants pro rata 
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to all of its existing owners of the same class of its own non-derivative equity 
instruments [1,IAS 32, p.11];

 The right to buy fixed quantity of ordinary shares with fixed amount 
expressed in any currencies (including currencies other than functional) are 
recognized as equity instruments if these rights are allotted to each owner of 
their own non-derivative equity instruments on a proportionate basis (IAS 32, 
p.16); 

 Classification of the financial instruments as the loan and equity 
instruments, should be based on the definitions provided by IAS 32; 

When classifying the financial instruments as the loan and equity 
instruments, the principle of superiority of the economic content on a legal form, 
shall apply; 

Difficult financial instruments are classified as the liability and capital 
elements. 
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ფი ნან სუ რი ინ სტრუ მენ ტე ბი არის ნე ბის მი ე რი ხელ შეკ რუ ლე ბა, რო მე ლიც 
წარ მო შობს რო გორც ერ თი სა წარ მოს ფი ნან სურ აქ ტივს, ასე ვე მე ო რე სა წარ-
მოს ფი ნან სურ ვალ დე ბუ ლე ბას ან წი ლობ რივ ინ სტრუ მენტს. ხშირ შემ თხვე ვა ში 
ხელ შეკ რუ ლე ბა ში ნათ ლად არ ჩანს რას თან აქვს სა წარ მოს საქ მე - ფი ნან სურ 
ვალ დე ბუ ლე ბას თან, თუ წი ლობ რივ ინ სტრუ მენ ტთან. სა სეს ხო და წი ლობ რი ვი 
ინ სტრუ მენ ტე ბის ემი სია ხდე ბა სხვა დას ხვა პი რო ბე ბით, რაც გან საზღ ვრავს 
ინ სტრუ მენ ტის რე ა ლურ ეკო ნო მი კურ ში ნა არს. მა თი აღი ა რე ბის, შე ფა სე ბის და 
აღ რიცხ ვის წე სი მნიშ ვნე ლოვ ნად გან სხვავ დე ბა, ხო ლო მა თი სწო რი კლა სი ფი-
კა ცია გავ ლე ნას ახ დენს ფი ნან სურ კო ე ფი ცი ენ ტებ ზე და ფი ნან სუ რი ინ ფორ მა-
ცი ის მომ ხმა რებ ლე ბის მი ერ გა კე თე ბულ დას კვნებ ზე და მი ღე ბულ გა დაწყ ვე ტი-
ლე ბებ ზე. ამ დე ნად, მნიშ ვნე ლო ვა ნია ყვე ლა ფი ნან სუ რი ინ სტრუ მენ ტე ბის სწო-
რად იდენ ტი ფი ცი რე ბა, შე ფა სე ბა და ასახ ვა ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბა ში.

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: ფი ნან სუ რი ინ სტრუ მენ ტე ბი, სა სეს ხო ინ სტრუ მენ-
ტე ბი, წი ლობ რი ვი ინ სტრუ მენ ტე ბი, რთუ ლი ფი ნან სუ რი ინ სტრუ მენ ტე ბი, ოფ-
ცი ო ნი.
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 თბილისის სახელმწიფო 
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ბან კე ბის საქ მი ა ნო ბა ში თა ნა მედ რო ვე ეტა პი სათ ვის ნი შან დობ ლი ვი 
ტენ დენ ცი ე ბი გან პი რო ბე ბუ ლია მსოფ ლიო ეკო ნო მი კა ში მიმ დი ნა რე ისე თი 
პრო ცე სე ბით, რო გო რი ცაა გლო ბა ლი ზა ცი ა, ასე ვე ბო ლო პე რი ოდ ში გან ვი თა რე-
ბუ ლი მსოფ ლიო ფი ნან სუ რი კრი ზი სი. ამას თან და კავ ში რე ბით, სტა ტი ა ში გან-
ხი ლუ ლია სა ბან კო კა პი ტა ლის კონ სო ლი და ცი ის ფაქ ტო რე ბი, ბა ზე ლი IV – 2008-
2009 წწ. კრი ზი სის სა პა სუ ხოდ, რის კმე ნეჯ მენ ტი, რომ ლის რო ლი სულ უფ რო და 
უფ რო იზ რდე ბა, აგ რეთ ვე, ყუ რადღ ე ბა გა მახ ვი ლე ბუ ლია დე პო ზი ტე ბის დაზღ ვე-
ვის სის ტე მის მნიშ ვნე ლო ბა ზე.

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: სა ბან კო კონ სო ლი და ცი ა, რის კმე ნეჯ მენ ტი, ბა ზე ლი 
IV, დე პო ზი ტე ბის დაზღ ვე ვა.

საბანკო კაპიტალის კონსოლიდაცია და ბაზელი IV

XX სა უ კუ ნის ბო ლოს მსოფ ლი ოს გა და უ ა რა უმ სხვი ლე სი ბან კე ბის 
შერ წყმა- გა ერ თი ა ნე ბი სა და სხვა ფი ნან სურ ინ სტი ტუ ტებ თან კო ო პე რა ცი-
ის უპ რე ცენ დენ ტო ტალ ღამ (კოვ ზა ნა ძე, კონ ტრი ძე, 2014, 79). დღე ი სათ ვის 
სა ერ თა შო რი სო ფი ნან სუ რი ბაზ რის აქ ტი უ რი მო ნა წი ლე ე ბი სწო რედ მსხი-
ლი ბან კე ბი ა. შერ წყმი სა და შთან თქმის გა რი გე ბე ბი - M&A (ინგლ. Mergers 
and Aqusitions) მსხვი ლი ბან კე ბის ბიზ ნე სის გა ფარ თო ე ბის ერ თ-ერ თი პო-
პუ ლა რუ ლი სტრა ტე გი ა ა. შთან თქმა შე იძ ლე ბა ინ ტერ პრე ტი რე ბუ ლი იყოს 
რო გორც სა ფონ დო ბაზ რის მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი გა დარ ჩე ვის პრო ცე-
სის ცენ ტრა ლუ რი ელე მენ ტი, ამას თან, გან სხვა ვე ბუ ლი (ყვე ლა ზე მდგრა-
დი და ეფექ ტი ა ნი) კრი ტე რი უ მის სა ხით შთან თქმულ და შთან თქმად კომ-
პა ნი ებს შო რის, ყვე ლა ზე ცხა დად წარ მო ჩინ დე ბა ფირ მის სი დი დე და არა 
იმ დე ნად - მომ გე ბი ა ნო ბის ნორ მა ან სა ბაზ რო შე ფა სე ბა. არ შე იძ ლე ბა 
არ სე ბობ დეს რა ი მე ეჭ ვი კორ პო რა ტი უ ლი კონ ტრო ლის ბაზ რის ეფექ ტი ან 
ფუნ ცი ო ნი რე ბა ში (Hughes, Singh, 2008, 409).

ბო ლო ორი ათ წლე უ ლის მან ძილ ზე ბან კე ბის შერ წყმა (კონ სო ლი და-
ცი ა) სა ყო ველ თაო მოვ ლე ნა გახ და. კონ სო ლი და ცი ის ფაქ ტო რი ყვე ლა ზე 
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მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, რად გან მსხვილ ბან კებს აქვთ გა ცი ლე ბით მე ტი შე საძ-
ლებ ლო ბე ბი გრძელ ვა დი ა ნი ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბის მო სა ზი დად, მათ 
შო რის - კა პი ტა ლის მსოფ ლიო ბაზ რე ბი დან.

სა ბან კო სექ ტორ ში გა ერ თი ა ნე ბის მთა ვა რი მო ტი ვია შე საძ ლო სი-
ნერ გი უ ლი ეფექ ტი, რაც იმით გა მო ი ხა ტე ბა, რომ შერ წყმის (ან შთან თქმის) 
შე დე გად შექ მნი ლი ბან კის რა ო დე ნობ რი ვი და ხა რის ხობ რი ვი მაჩ ვე ნებ-
ლე ბი შე იძ ლე ბა მნიშ ვნე ლო ვად უკე თე სი იყოს.

ცალ კე მო მენ ტია მსხვი ლი ბან კე ბის ინ ტეგ რა ცი ის ეფექ ტი ა ნო ბა, რა-
მე თუ შერ წყმის პრო ცე სი არ სე ბით ფი ნან სურ და ნა ხარ ჯებს მო ითხ ოვს, 
ხო ლო პო ზი ტი უ რი ცვლი ლე ბე ბი შე იძ ლე ბა მა შინ ვე არ გა მოვ ლინ დეს. ეს 
გან პი რო ბე ბუ ლია გა ერ თი ა ნე ბის პრო ცე დუ რის უზარ მა ზა რი ერ თჯე რა დი 
და ნა ხარ ჯე ბით, რაც კი დევ უფ რო იზ რდე ბა სწრა ფად მზარ დი სტრუქ ტუ-
რე ბის შემ თხვე ვა ში. რო გორც ექ სპერ ტე ბი აღ ნიშ ნა ვენ, მსხვი ლი სა ბან კო 
შერ წყმი სა და შთან თქმის და ა ახ ლო ე ბით 70%, თავ და პირ ვე ლად, კა პი ტა-
ლის უკუ გე ბის შემ ცი რე ბას იწ ვევს.

2008-2009 წწ. მსოფ ლიო ფი ნან სურ მა კრი ზის მა გა ნა პი რო ბა სა ფი-
ნან სო სექ ტორ ში რე გუ ლი რე ბი სა და ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სა ერ თა შო რი სო 
სტან დარ ტე ბის სრულ ყო ფის აუ ცი ლებ ლო ბა. ფი ნან სუ რი კრი ზი სის ან მის 
წინ მსწრებ პე რი ოდ ში ეკო ნო მი კა ში გა ურ კვევ ლო ბის ხა რის ხი იზ რდე ბა, 
ამი ტომ უა რი უნ და ით ქვას სა ბან კო კა პი ტა ლის ან ფი ნან სუ რი რე ზერ ვე ბის 
შექ მნა ზე ლიკ ვი დო ბის შე სა ნარ ჩუ ნებ ლად და ბან კე ბის მდგრა დო ბი სათ-
ვის. საქ მე ისა ა, რომ აღ ნიშ ნუ ლი პრო ცე სე ბი ვერ და ი ცავს მათ დე ფოლ ტი-
სა და გა კოტ რე ბი სა გან. კრი ზი სის დროს პრუ დენ ცი უ ლი ზე დამ ხედ ვე ლო ბა 
შე საძ ლე ბე ლია არა ე ფექ ტი ა ნი აღ მოჩ ნდეს, რად გან სა ვალ დე ბუ ლო ნორ-
მა ტი ვე ბის შე უს რუ ლებ ლო ბა ხში რად არ არის და კავ ში რე ბუ ლი არა და მაკ-
მა ყო ფი ლე ბელ მე ნეჯ მენ ტსა და ბან კის ად მი ნის ტრა ტორ თა კა ნონ სა წი ნა-
აღ მდე გო ქცე ვას თან.

სა გა რეო ფაქ ტო რე ბი აგ რე სი უ ლი ა, რაც ვლინ დე ბა რის კე ბის ზრდით. 
აქე დან გა მომ დი ნა რე, აუ ცი ლე ბე ლია მა თი გა მოვ ლე ნა, პროგ ნო ზი რე ბა, რე-
გუ ლი რე ბა (მა რე გუ ლი რებ ლის უნა რი სწო რად შე ა ფა სოს და არე გუ ლი როს 
„რის კი სად მი აპე ტი ტის“ დო ნე). ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი შე იძ ლე ბა ჩა მო ყა ლიბ დეს 
სა მი გზავ ნი ლის სა ხით: რის კი, რის კის მარ თვა, რის კზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი ზე-
დამ ხედ ვე ლო ბა. 2014 წელს გა მოქ ვეყ ნდა „ბა ზელ IV“-ის გა და სინ ჯუ ლი სტან-
დარ ტი ზე ბუ ლი მიდ გო მა სა ბაზ რო რის კი სად მი, სა დაც პირ ვე ლა დაა აქ ცენ ტი 
ფო კუ სი რე ბუ ლი აღ ნიშ ნულ გზავ ნილ ზე (Basel IV, 2014, 48).

მგრძნო ბე ლო ბა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი მე თო დის შე სა ბა მი სად, საკ რე დი-
ტო, სა ო პე რა ცი ო, საპ რო ცენ ტო და სხვა რის კე ბი სათ ვის ჩა მო ყა ლიბ და 
სა ბან კო საქ მი ა ნო ბის ეფექ ტი ა ნი მარ თვის ახა ლი კონ ცეფ ცი ა, რაც ახალ 
მოთხ ოვ ნებ ში აი სა ხა (BIS. 2016, 92; BIS 2017, 162).
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რის კმე ნეჯ მენ ტი

რის კმე ნეჯ მენ ტში მთა ვარ როლს ფაქ ტო რუ ლი მხა რის მარ თვის მე-
თო დე ბი ას რუ ლებს. სპე კუ ლა ცი უ რი რის კი, ანუ რის კშან სე ბი დი დი ხა ნია 
გახ და მეც ნი ერ თა და რის კმე ნეჯ მენ ტის სპე ცი ა ლის ტე ბის ყუ რადღ ე ბის 
ობი ექ ტი, გან სა კუთ რე ბით ვინც ინ ვეს ტი ცი ე ბის, სა ფონ დო ბაზ რის, სა-
ბან კო საქ მის სფე რო ში მუ შა ობს. მა თი პო ზი ცი ე ბი ეფუძ ნე ბა შე ხე დუ ლე-
ბას, რომ სპე კუ ლა ცი უ რი რის კის ფორ მი რე ბის სა ფუძ ვე ლია გეპ -ე ბი, ანუ 
სტრუქ ტუ რუ ლი და ბა ლან სე ბა.

სა ბან კო რის კმე ნეჯ მენ ტის სფე რო ში დღე ი სათ ვის ჩარ თუ ლია შემ-
დე გი სპე კუ ლა ცი უ რი რის კე ბი: 1. საპ რო ცენ ტო რის კი, და კავ ში რე ბუ ლი საპ-
რო ცენ ტო მარ ჟის მერ ყე ო ბას თან; 2. სა ვა ლუ ტო რის კი, გა მოწ ვე უ ლი იმ ვა-
ლუ ტა თა კურ სე ბის მერ ყე ო ბით, რომ ლი თაც ბან კმა მო ი ზი და და გა ნა თავ სა 
რე სურ სე ბი; 3. სა ფონ დო რის კი, გან პი რო ბე ბუ ლი იმ ფა სი ა ნი ქა ღალ დე ბის 
შე მო სავ ლი ა ნო ბის მერ ყე ო ბით, რომ ლი თაც ფორ მი რე ბუ ლია აქ ტივ /პა სი-
ვე ბი, აგ რეთ ვე ამ ფა სი ა ნი ქა ღალ დე ბის კო ტი რე ბე ბის მერ ყე ო ბას თან.

აღ ნიშ ნულ თან ერ თად, მი ზან შე წო ნი ლია ყუ რადღ ე ბა გა მახ ვილ დეს 
სა ბან კო რის კე ბის სა გა რეო ფაქ ტო რებ ზე, რო გო რი ცა ა: სა ერ თა შო რი სო 
ფი ნან სუ რი რის კე ბის თვით რე გუ ლი რე ბის ფა სის მი ე რი მე ქა ნიზ მის ეფექ-
ტი ა ნო ბის შემ ცი რე ბა; სის ტე მუ რი რის კე ბის გაზ რდი ლი დო ნე, რაც გან პი-
რო ბე ბუ ლია კა პი ტა ლის თა ვი სუ ფა ლი მიგ რა ცი ით, ზე მო გე ბის მი ღე ბი სა კენ 
სწრაფ ვა და სა ერ თო ეკო ნო მი კუ რი არას ტა ბი ლუ რო ბა; სა ვა ლო ვალ დე ბუ-
ლე ბა თა და ფიქ ტი უ რი კა პი ტა ლის მკვეთ რი ზრდა. ამას თან, სა ერ თა შო-
რი სო თა ნა მე გობ რო ბა მი ის წრაფ ვის ფი ნან სუ რი ბაზ რე ბის რე გუ ლი რე ბის 
მე ქა ნიზ მის შექ მნი სა კენ, რა თა უზ რუნ ველ ყო ფილ იქ ნეს ეროვ ნუ ლი და სა-
ერ თა შო რი სო მე თო დე ბის ერ თობ ლი ო ბა - ფუ ლა დი კა პი ტა ლის მოძ რა ო-
ბი სა და სა ბან კო რე გუ ლი რე ბის შე ხა მე ბით.

სა ბან კო რის კის რე ა ლი ზე ბამ შე საძ ლოა ფი ნან სუ რი და ნა კარ გე ბი და 
ბიზ ნე სის ნე გა ტი უ რი ცვლი ლე ბე ბი გა მო იწ ვი ოს. ბან კე ბი სათ ვის რე კო მენ-
დე ბუ ლია იმ სტრე სუ ლი სი ტუ ა ცი ე ბის ნაკ რე ბის გან საზღ ვრა ზე მი მარ თუ-
ლი რე ვერ სუ ლი სტრე სი ტეს ტრე ბის ჩა ტა რე ბა, რაც ბან კის მდგო მა რე ო ბის 
სე რი ო ზულ გა უ ა რე სე ბას გა მო იწ ვევს (გო გო ხი ა, 2019).

სა ერ თა შო რი სო სა ვა ლუ ტო ფონ დის დე ბუ ლე ბე ბის თა ნახ მად, 
სტრეს ტეს ტი რე ბა პორ ტფე ლის მგრძნო ბი ა რო ბის შე ფა სე ბის მე თო დია 
მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი მაჩ ვე ნებ ლე ბის არ სე ბი თი ცვლი ლე ბე ბი სად მი ან სა-
გან გე ბო, თუმ ცა შე საძ ლო მოვ ლე ნე ბი სად მი (Blaschke, Jones, Majnoni, Peria, 
2001).

სა ერ თა შო რი სო ან გარ შსწო რე ბის ბან კი (BIS) კი სტრეს ტეს ტი რე ბას 
გან საზღ ვრავს რო გორც ტერ მინს, რო მე ლიც აღ წერს სხვა დას ხვა მე თო-
დებს, რაც გა მო ი ყე ნე ბა ფი ნან სუ რი ინ სტი ტუ ტე ბის მი ერ მა თი მოწყ ვლა-



121

კომერციული ბანკების მართვის ზოგიერთი თანამედროვე ტენდენცია

დო ბის შე ფა სებ ლად სა გან გე ბო, მაგ რამ შე საძ ლო მოვ ლე ნე ბი სად მი (BIS, 
2000).

სა ერ თა შო რი სო სა ვა ლუ ტო ფონ დმა (IMF) ბო ლო ათ წლე უ ლე ბის მან-
ძილ ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი წვლი ლი შე ი ტა ნა სტრეს ტეს ტი რე ბის მე თო დო-
ლო გი ის გან ვი თა რე ბა ში ქვეყ ნე ბის ეკო ნო მი კე ბის ფი ნან სუ რი სექ ტო რის 
შე ფა სე ბის ფარ გლებ ში (Financial Sector Assesment program - FSAP), ეს ორ-
გა ნი ზა ცია რე გუ ლა რუ ლად ატა რებს სტრეს ტეს ტი რე ბას. 

ამ გვა რად, სა ბან კო სტან დარ ტი ზა ცი ის მთა ვა რი ამო ცა ნაა რის კე ბის 
ეფექ ტი ა ნი მარ თვა. რის კის შე ფა სე ბის უტყ უ ა რო ბა და რე ზულ ტა ტუ რო ბა 
კი მნიშ ვნე ლოვ ნა დაა და მო კი დე ბუ ლი შე ფა სე ბის გან მა ხორ ცი ე ლე ბელ 
პირ თა თუ ორ გა ნი ზა ცი ა თა მიდ გო მა ზე. მა თი დას კვნე ბი შე იძ ლე ბა გან-
სხვავ დე ბო დეს, იყოს წი ნა აღ მდე გობ რი ვი ან ალ ტერ ნა ტი უ ლიც კი.

რის კის თე ო რი ე ბის დე ბუ ლე ბა თა შე სა ბა მი სად, სა ბან კო სა დე პო-
ზი ტო რის კი შე იძ ლე ბა გან ვმარ ტოთ რო გორც იმის ალ ბა თო ბა, რომ კო-
მერ ცი უ ლი ბან კე ბის სა რე სურ სო ბა ზის ფორ მი რე ბა არ გან ხორ ცი ელ დე ბა 
ბან კის სა დე პო ზი ტო პო ლი ტი კის შე სა ბა მი სად, ბან კის სა რე სურ სო უზ რუნ-
ველ ყო ფა კი, არა ა დეკ ვა ტუ რი აღ მოჩ ნდე ბა აქ ტი უ რი ოპე რა ცი ე ბის გან-
ხორ ცი ე ლე ბის და ვალ დე ბუ ლე ბა თა შეს რუ ლე ბი სათ ვის. ამას თან, სა დე-
პო ზი ტო რის კის ფაქ ტო რე ბი ა: ბან კის კონ ტრა გენ ტე ბის (მათ შო რის მე ა-
ნაბ რე ე ბის), სა ბან კო ოპე რა ცი ე ბი, სა კა ნონ მდებ ლო და სა ზე დამ ხედ ვე ლო 
გა რე მო, კონ კუ რენ ტუ ლი და სა ბაზ რო გა რე მოს სი ტუ ა ცი ე ბი.

ბან კის მოქ ნი ლი სა დე პო ზი ტო პო ლი ტი კის გან მსაზღ ვრე ლია არამ-
ხო ლოდ მა ღა ლი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბი, არა მედ, უსაფ რთხო ე ბის გა-
რან ტი ე ბიც. ამ თვალ საზ რი სით მე ტად მნიშ ვნე ლო ვა ნია ოფი ა ცი ლუ რი დე-
პო ზი ტე ბის დაზღ ვე ვის სის ტე მე ბი. 

მსოფ ლი ოს ქვეყ ნე ბის ხვედ რით წო ნა, რომ ლებ საც ფაქ ტობ რი ვად 
აქვთ დე პო ზი ტე ბის დაზღ ვე ვა, გაზ რდი ლია 2013 წლი დან, გან სა კუთ რე ბით 
და ბალ შე მო სავ ლი ა ნი ქვეყ ნე ბის ჯგუფ ში (იხ. გრა ფი კი). 

დე პო ზი ტე ბის დაზღ ვე ვის სის ტე მა ბო ლო პე რი ოდ ში სა ქარ თვე ლო-
შიც და ი ნერ გა, თუმ ცა და ნა ზო გე ბის სტი მუ ლი რე ბი სა და ფუ ლა დი სახ სრე-
ბის დაზღ ვე ვის ფორ მი რე ბი სათ ვის ეროვ ნუ ლი ვა ლუ ტით მნიშ ვნე ლოვ ნად 
მიგ ვაჩ ნი ა, დე პო ზი ტე ბის დაზღ ვე ვის სის ტე მა ში, ლა რით დე ნო მი ნი რე ბუ-
ლი დე პო ზი ტე ბი სათ ვის უსაფ რთხო ე ბის უფ რო მა ღა ლი გა რან ტი ე ბის უზ-
რუნ ველ ყო ფა (დაზღ ვე უ ლი თან ხის სი დი დე).

და სას რულ, დას კვნის სა ხით, ხაზ გას მით აღ ვნიშ ნავთ, რომ გლო ბა-
ლი ზა ცია და მას თან და კავ ში რე ბუ ლი რის კის ზრდა, ის მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
ტენ დენ ცი ე ბი ა, რაც კი დევ უფ რო მეტ გა მოწ ვე ვებს უმ ზა დებს მა რე გუ ლი-
რებ ლებს და სა კუთ რივ კო მერ ცი უ ლი ბან კის მე ნეჯ მენტს, რა თა უზ რუნ-
ველ ყო ფილ იქ ნეს ბან კე ბის ეფექ ტი ა ნი მარ თვა.
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 The scale of banks consolidation has taken on an unprecedented nature 
in recent decades. Large banks have much more opportunity to attract a long-
term financial resources from the world capital markets, the qualitative and 
quantitative indicators of the bank created by the merger / absorption can 
be much better. On the other hand, absorption can be interpreted as a central 
element of the market-driven survival process, and the distinguishing criterion 
between absorbed or absorbing companies is the firm’s size rather than the 
norm of profitability or market valuation.

 The 2008-2009 global financial crisis has led to the need to improve 
international standards for regulation and supervision in the financial sector. 
In 2014, Basel IV’s revised standardized approach to market risk was published, 
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focusing on three messages - 1. Risk; 2. Risk management; 3. Risk-oriented 
supervision.

 In addition, the present paper focuses on the importance of stress-testing 
on the external factors of the banking system in the modern stage, speculative 
risks, deposit risk and the importance of the deposit insurance system as a 
determinant of banks’ deposit policy.

 The article also points out that the share of the world countries, including 
Georgia, that actually have deposit insurance has increased since 2013.

Keywords: Bank consolidation, risk management, Basel IV, deposit 
insurance
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In this paper, we estimate capital stock for Georgia using the Perpetual
Inventory Model (PIM). Due to data constraints, different techniques are used
to estimate the model’s parameters. The model is based on public and private
annual investment data from 1996-2017. Georgia’s Statistics Office doesn’t publish
official capital stock data, a key variable in estimating aggregate production
function which is essential for economic growth models, productivity analysis,
and many other macroeconomic applications. Thus, our work will contribute to
different macroeconomic models on forecasting and policy analysis for Georgia.
The second part of the paper presents the calculation of return on capital using
the newly constructed capital stock series and uses the rate of return on capital
series to try to understand what affected business investment demand in Georgia
on a national level from 1999-2017.

Keywords: Capital Stock Estimation, Perpetual Inventory Model, Return on
Capital, Business Investment.
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Introduction

The Perpetual Inventory Model (PIM) was first introduced by Raymond W. 
Goldsmith in 1951, when he formulated the basic approach for how to measure 
national wealth in the United States. The basic idea of PIM is that it starts 
with an initial asset figure and adds investment in assets to fixed assets year 
by year (using gross fixed capital formation data), while controlling for annual 
depreciation. All data is adjusted for inflation using an investment deflator (or 
capital expenditure price index). 

Researchers acknowledge that it is extremely difficult to get an accurate 
measure of capital stock for a country, since even a single firm owner may find 
it difficult to know what the assets are currently worth. The most difficult part of 
capital stock estimation is estimating the depreciation rate of different types of 
assets, since depreciation is not directly observable or measurable. Thus, different 
papers rely on a number of considerably different assumptions to overcome 
this problem. One needs to be careful about making international comparisons 
using capital stock data. Even the OECD database of capital stock is collected 
from member countries’ national statistical offices, and one should thoroughly 
research the underlying assumptions in order to make country comparisons. 

Because of the complexity of the task, researchers have only made a few 
attempts to construct big capital stock databases. In 1993, Nehru and Dhareshwar 
constructed capital stock data for 93 countries from 1960-1990. Later, in 2000, 
De la Fuente and Domenech constructed capital stock data for OECD countries 
from 1950-1997. Most recently, in 2012, Berlemann and Wesselhöft used a holistic 
approach to estimate capital stock data for 103 countries from 1979-2010. All of 
these papers used the perpetual inventory model, but unfortunately none of them 
included Georgia on the list of selected countries. Thus, our paper contributes 
to the literature by constructing real capital stock estimates for Georgia using an 
internationally accepted methodology. 

The first attempt at estimating capital stock for Georgia was done in 2017 
by the National Bank of Georgia (NBG), based on the same perpetual inventory 
method using quarterly data from 1996-2016. NBG used an annual depreciation 
rate of 5%; however, no justification was provided, and they didn’t control for 
external shocks (like the 2008 war with Russia, which changed the path of 
capital stock accumulation) in their model. Most importantly, NBG didn’t provide 
a breakdown of capital stock by private and public capital stocks. Unlike NBG, 
we also adjust Gross Fixed Capital formation to account only for productive 
investments (we exclude investment in dwellings). 

The paper is organized as follows. In section 2, we describe the PIM method 
in detail. Section 3 describes the available data, followed by estimating the 

lasha Labadze, Yaroslava Babych, Irakli Gabriadze
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model’s parameters in section 4. In section 5, we estimate return on capital using 
the capital stock series from section 4, and in the last section of the paper we use 
the rate of return on capital series to estimate a business investment function to 
understand what affected business investment demand in Georgia. 

1.Methodology

Capital is one of the key inputs in the production function and it is provided 
by assets with useful life over a number of years. Thus, measuring the available 
capital for the production process requires information about the investments 
made over a period of time and previous investments aggregated using some 
methodology in which estimates of depreciation play the key role. In this section, 
we describe the methodology of capital stock calculation and in the following 
section we estimate the parameters of this model. 

In order to calculate real capital stock in the country, we use the Perpetual 
Inventory Method, a commonly established methodology for measuring capital 
stock widely in practice, particularly by the European System of Accounts (ESA, 
2010) and the OECD (OECD, 2001) 1, assuming that in the beginning of each period 
capital stock (available for the production process in that year) equals the sum of 
the gross capital stock at the beginning of the previous period less depreciation 
and investment from the previous period. 

       (1)

Where, Kt+1  is the value of net capital stock available at the beginning 
of period t+1, δ  is a (constant) geometric rate of depreciation, as there is little 
evidence that can be used to discriminate among different depreciation profiles 
used to estimate net capital stock. However, the assumption of a constant 
depreciation rate can still be maintained if there is evidence that the asset 
composition of capital stock does not change much over time. In this case, 
one can construct the constant δ  as a weighted average of depreciation rates 
of different types of assets contributing to the capital stock. I t  is Gross Capital 
formation (capital formation and investment are synonyms and we will be using 
them interchangeably in this paper) in period t. Thus, to calculate capital stock we 
need the depreciation rate, time series investment data, and initial capital stock. 
For any country time series, investment data will be limited to some number of 
years and we need some method to estimate what the country’s initial capital 
stock was. We will also need to gauge the depreciation rate of capital. 

1  We are using the Perpetual Inventory Method assuming geometric depreciation at a constant 

rate, and at the same time we differentiate between different types of assets when constructing 

the depreciation rate parameter.

Kt+1= (1− δ)Kt+ I t
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The first, steady state approach of estimating initial capital stock was 
introduced by Harberger (1978). This approach relies on the assumption that the 
economy is in a steady state. Using this assumption, from formula (1) the capital 
growth rate from t to t+1 can be expressed as follows: 

With GK,t+1 we denote growth of capital stock from the t to t+1 period. From 
formula (2) the value of capital stock in period t can be written as:

We use formula (3) to estimate capital stock in the initial period. The 
problem of this approach is that initial capital stock will depend on the single 
year growth rate and investment in that initial year, so even a small investment 
shock in that year will cause significant overestimation. To avoid the bias caused 
by the cyclical variation of investments, we apply the Berlemann & Wesselhöft 
(2014) approach to eliminate the effect of the current business cycle on the initial 
capital stock measure. According to Berlemann & Wesselhöft (2014) initial capital 
stock can be expressed as:

  Where K0  is the initial capital stock, GI  is the long-run growth rate of 
capital stock and I 0 is the estimated investment from the following log-level 
regression:

 To calculate I 0 we need to plug in t=0, thus I 0= α  and the growth rate is 
equal toβ  coefficient of the same regression. In order to calculate K0  the only 
remaining parameter isδ  – the depreciation rate. We partly rely on the literature 
to calculate the most relevant depreciation rate for capital stock in Georgia (see 
Estimation section).

2. Data

Public and private annual investment data for 1996-2017 comes from the 
Ministry of Finance of Georgia. Private investment is Gross Capital Formation, 

  GK,t+1=
Kt+1 Kt

Kt
= +

I t
Kt

 
(2)

As,    
Kt+1 Kt

Kt
=
(1 )Kt+ I t Kt

Kt
=

Kt+ I t
Kt

= +
I t
Kt

Kt=
I t

GK , t+1+δ

 
(3)

K0=
I 0

GI+δ

 
(4)

ln (I t)= α+βt+ut
 

(5)
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which includes Gross Fixed Capital Formation and Changes in Inventories. Starting 
from 2010, GeoStat also provided the breakdown of Gross Fixed Capital Formation 
into the following asset groups: Dwellings, Buildings other than dwellings, Other 
structures, Land improvements, Transport equipment, ICT equipment, Other 
machinery and equipment, Animal resources yielding repeat products, Tree, crop 
and plant resources yielding repeat products, Computer software, and Other 
intellectual property products. We group them into five categories. 

Gross Fixed Capital Formation by Type of Assets 

Figure 1

Source: GeoStat

Figure 1 shows that the share of Dwellings doesn’t vary much and stays 
within the 7-8% range of Gross Fixed Capital formation. Thus, we assume that 
it had the same pattern in previous years as well. We use the same shares to 
construct private investment series for the previous years (1996-2009) and then 
fully exclude the Dwelling category from private investment (but we still refer 
to this series as Private Investment in this paper from now on). This breakdown 
of Gross Fixed Capital Formation by types of asset is essential to estimate the 
depreciation rate (δ)  for our model. To do so, we analyze the depreciation 
profiles of different types of assets. 
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In order to estimate the depreciation rate precisely, we need to know the 
prices of used assets and the expected life of assets, but data on used asset 
prices are not available in Georgia, thus we rely on literature and estimates from 
the Revenue Service of Georgia to calculate the weighted average depreciation 
rate. It is worth noting that depreciation estimates from tax codes were originally 
used in North America, but later they started to make use of used-asset prices 
and generated more precise estimates using econometric techniques.

For structures (excluding dwellings) we use a depreciation rate of 5%, 
and for the machinery category we use 20%, as these rates are used by the 
Revenue Service of Georgia (RS) for accounting purposes1 and we also find 
similar estimates in the literature. There is a vast literature documenting that 
assets in the machinery category, unlike structures, exhibit substantial reduction 
in asset value, which is the reason for the substantially higher depreciation 
rate. Baldwin (2005) analyzed the 1961-1996 capital stock data of Canada and 
the estimated depreciation rate for machinery and equipment is at around 20% 
and around 10% for structures. Hulten (1981) reports a 13.3% depreciation rate 
for equipment and 3.7% for structures based on empirical evidence for the US 
economy in 1977. Levy (1995) explored time-varying capital stock depreciation 
rates for the post-war U.S. economy in all three main categories: consumer 
durable goods, producer durable goods, and business structures. He found that 
there has been no significant change in the depreciation rate of nonresidential 
business structures since the mid-1950s and it fluctuates around 5%, while the 
depreciation rate for producer durable goods increased over time and reached 
around 15.7% in 1991, as compared to 11.7% in 1948. Statistics Canada’s publication 
“Depreciation Rates for Productivity Accounts” (2007) is based on a number of 
applied studies measuring the depreciation rate and capital formation. They 
use three different methods (survival model, two-step technique, simultaneous 
technique) to estimate the depreciation rate for 240 separate assets from 1996-
2001. They find that the average depreciation rate for machinery and equipment 
using different methods varies between 19.1-20%2, and the average depreciation 
rate for buildings varies between 8.7-11.5%. 

The Food and Agriculture Organization (FAO) adopted the perpetual 
inventory method to calculate agricultural capital stock, but due to the lack of 
information (usually used asset prices are not available) FAO uses δ=8% for OECD 
countries and δ between 4% and 8% for developing countries. Thus, we use a 5% 
depreciation rate for agricultural capital stock in Georgia. 

Considering the shares of these different types of assets in private 
investment (Figure 1), we calculate that the weighted average annual depreciation 
rate is about 11%. 

1  https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1648098?publication=0

2  Statistics Canada – Catalogue no. 15-206 XIE, no. 005
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Assets and Depreciation Rate by Type of Assets 

Figure 2

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Av. 

weight
Estimated 
Dep. rate

Dwellings 334 445 537 522 681 810 927 1028 0.08

Structures 
(excluding 
dwellings)

1695 2447 3149 2545 3265 3791 4327 4931 0.39 5%

Machinery 1521 2055 2127 2137 2712 3331 3884 4006 0.32 20%

Agriculture 459 526 683 689 876 1100 1173 1274 0.10 5%

Changes in 
Inventories

469 894 1079 760 1154 972 826 1,027 0.11

We don’t know the composition of inventories and exclude it from 
calculating the depreciation rate, which is equivalent to assuming that other 
categories are proportional to their size share in inventories. While a breakdown 
of public investment is not available, we use the same depreciation rate for 
public investments as well.

1. Estimating Capital Stock Series 

To estimate the equation (5) separately for public and private investments, 

we convert the annual investment data to constant 2010 prices using the 

investment deflator. The investment deflator for 2003-2017 was estimated by the 

National Bank of Georgia1 and we apply the 2-year moving average to construct 

the investment deflator for the previous years, which is a better fit compared to 

a different number of lags and linear approximation. 

The drop in private investment during 2008-2009 was caused by the military 

intervention of Russia in Georgia in August 2008. Thus, we modify regression (5) 

by adding a war dummy as an explanatory variable (the war dummy has a value 

of 1 in 2008 and 2009 and 0 otherwise) to control for the war effect 

Estimation results are shown in the table below:

1  https://www.nbg.gov.ge/uploads/publications/fpas/FPAS%20Documentation.pdf

δ= 0.34�5%+0.32�20%+0.1�5%
0.34+0.32+0.1

= 10.99%

ln(I t)= α+β1 t+β1wardummy+ut (6)
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Least Square Regression Results 

Figure 3

Dependent Variable

Ln(Private Investment) Ln(Public Investment)

Year
.0645536 ***
(.0071377)

.143638***
(.0188761)

War Dummy
-.3665068**
(.1575185)

.7751953*
(.4165704)

Constant
-121.1605***
 (14.32037)

-281.884***
(37.87137)

Note: ***, **, and * denote statistical significance levels at 1%, 5%, and 10%, respectively. Std. 

Err. reported in ( ).

According to the regression results, the long-run growth rate of private 
investments is around 6.4% and is 14.4% for public investment. Using the regression 
results, we can also estimate initial, 1996, private and public investments I ¿ and 
I 0− ¿private¿, that we need to calculate the initial capital stock according to formula (4):

ln (publicinvestment1996)=− 281.884+.143638�1996= 4.81754
publicinvestment1996= e

4.81754= 123.66mlnGEL

ln (privateinvestment1996)= − 121.1605+.0645536�1996= 7.690405

privateinvestment1996= e
7.690405= 2187.26mlnGEL

Public and Private Investment (without dwellings) in 2010 prices (mln GEL) and trends based on 

Least Square Regression Results

Figure 4
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To calculate real capital stock in 1996, we use equation (4) and for every 
following year we apply equation (1).

Public and Private capital stock, 1996-2017 (mln GEL, 2010 price 

Figure 5

 Capital Stock public Capital Stock private

1996 488 12,507

1997 600 12,821

1998 701 13,112

1999 800 14,338

2000 806 15,449

2001 826 16,490

2002 861 17,968

2003 896 19,228

2004 1,105 21,135

2005 1,612 23,086

2006 2,340 25,477

2007 3,202 27,679

2008 4,570 30,540

2009 5,713 32,119

2010 6,673 30,914

2011 7,479 31,657

2012 8,292 33,359

2013 9,056 35,844

2014 9,283 37,292

2015 9,488 39,989

2016 9,864 43,077

2017 10,112 46,213
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Both, private and public capital stock data are nonstationary. We used an 
Augmented Dickey–Fuller test to test capital stock time series data for random 
walk. As expected, we fail to reject the null hypothesis of a random walk with 
possible drift.

The capital series estimated according to the methodology described 
above can be used as an input in a variety of macroeconomic models. Below, 
we illustrate one of the practical applications, using the capital stock series to 
derive the rate of return on capital in Georgia between 1996 and 2017 and then 
using the estimated variable to explain the desired business investment at the 
country level from 1999-2017. 

2. Estimating Return on Capital

In this section, we estimate the return on capital (ROC). The ROC is commonly 
defined as the ratio of profits generated by capital (or capital income) during a 
particular time period to the stock of capital. For the purposes of this exercise, 
profits on capital are estimated using the Net Operating Surplus 1996-2017 annual 
data from GeoStat, Generation of Income Account1. Thus, the return on capital is 
defined as Net Operating Surplus divided by total capital stock (public + private, 
excluding housing), both measured in constant 2010 prices2: 

As a first step, we provide information on the evolution of capital, labor 
and other income shares in total GDP of Georgia between 1996 and 2017 (Figure 
6). According to the income approach, the country’s Gross Domestic Product at 
market prices can be calculated as the sum of compensation of employees, net 
taxes on production and imports, gross operating surplus, and gross operating 
mixed income. 

 

1  https://www.geostat.ge/en/modules/categories/23/gross-domestic-product-gdp
2  For illustrative purposes, in this study we simply use the Net Operating Surplus (NOS) to proxy 

for profits generated by capital. Different studies use slightly different approaches. For example, 
Chou, Izyumov and Vahaly (2015) also try to estimate capital profits by adding specific shares of 
the gross operating mixed income, which is the income of unincorporated enterprises owned by 
households (informal sector), to NOS. This approach assumes that in the informal sector output 
is divided between capital and labor incomes in the same proportion as in the corporate sector. 
This assumption, however, as the authors point out themselves, is somewhat arbitrary. 

Returnoncapital t=
NetOperatingSurplust

Capital Stock
(7)
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Generation of income account, shares of GDP at market prices.

Figure 6

Source: GeoStat

According to GeoStat, compensation of employees is defined as remu-
neration, in cash and/or in kind, payable to employees for work completed during 
the accounting period. This component has increased over time and stabilized at 
30% of GDP level over the last few years. Compensation of employees consists 
of wages and salaries (which include income taxes) and employers’ social con-
tributions1 even if they are actually withheld by the employer and paid directly 
to tax authorities, social security schemes and pension schemes. Besides wages 
that are regularly and directly paid to employees, wages and salaries also contain 
wages in kind, bonuses, overtime pay, tips, and commissions.

Net taxes is calculated as a difference between taxes on production and 
imports and subsidies on production. For this component, there were three 
phases: stable before 2004 at around 8% of GDP, growth during 2004-2007 rea-
ching 15% of GDP, and stable again at around the same level. 

Gross operating surplus is calculated as the balancing item in the generation 
of income account. Theoretically, that is the portion of income earned by the 
capital factor that is part of the value added which remains with producers after 
deducting expenditures related to the compensation of employees and taxes on 
production. Gross operating surplus less consumption of fixed capital2 gives us 
Net Operating Surplus (NOS).

1 For calculations, annual data from the Ministry of Finance on actually collected tax revenues are 
used (GeoStat)

2 Consumption of fixed capital is defined as the decline during the accounting period in the cur-

rent value of fixed assets used in the process of production as a result of physical depreciation, 

obsolescence, or accidental damages.
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Gross Operating mixed income is a surplus generated as a result of 
production activity of unincorporated enterprises owned by households 
(informal sector). It reflects both remuneration of work done by the owner of the 
enterprise and entrepreneurial income as well. Generation of income account 
data is measured in current mln GEL; we use the investment deflator to convert 
NOS into constant 2010 prices. 

Figure 7 presents the results of ROC calculations for Georgia as defined in 
equation (7). 

Return on Capital 

Figure 7

Source: GeoStat and own calculations

As one can see, return on capital exhibits a large range of variation, between 
7-26%. The ROC increased from about 6% in 1996 to almost 26% in 2008, however 
it dropped significantly over the next two years as a result of the 2008 war with 
Russia and stabilized at around 14% over the last several years. According to 
the literature, rates of returns to capital tend to be quite stable in developed 
countries. For example, some studies report a rather narrow range of variation 
between 8-11% over 2013-2015 in Germany, Finland, the Czech Republic, and 
Greece (Canales, 2017). Empirical literature suggests that the results are quite 
different for developing economies and specifically for transition economies. 
For example, Chou, Izyumov and Vahaly (2018), estimated the rates of return on 
capital in the total of 109 countries, including highly developed countries (HDC), 
less developed countries (LDC) and transition (post-communist) economies (TEC) 
between 1994-2014. This study found that the return on capital was indeed much 
higher in LDC than in HDC, as the theory would suggest (ranging from 21% to 
14.9% in LDC and from 12.7% to 10.1% in HDC). However, in the post-communist 
transition economies the rates of return on capital were initially close to those 
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of HDC (11.7% in 1994), despite the fact that these countries were considered 
“capital poor” in the 1990s, and, in theory, should have had a higher ROC. One 
of the reasons for the low rate of return on capital was a much lower capital 
efficiency than in less-developed countries, such as Argentina, Brazil, Mexico, 
etc. (represented by the lower Y/K ratio). The rates of return on capital in TECs 
increased between 2001-2007 from about 12 to 15 percent and subsequently fell 
back to 11.4% by 2014. 

The pattern for Georgia which is presented in our paper is generally 
consistent with the average findings for the transitional economies, albeit 
exhibiting much high degree of variation over time. In Georgia, as shown in Figure 
7, the substantial increase in the return on capital described for other transition 
economies in 2001-2007 started from 13.4% and peaked at 25.6% in 2007. 

5. Estimating Business Investment Function

In this section, we use rate of return on capital series to try to understand 
what affected business investment demand in Georgia on a country level between 
1999 and 2017. Our empirical model of aggregate private business investment is 
based on the established theoretical frameworks for explaining private investment 
decisions, namely the q-theory of investment (Hall and Jorgenson (1967), Hayashi 
(1982)). The q-theory framework remains one of the most widespread, due to its 
strong micro-theoretical underpinnings. The baseline textbook model states that 
a profit-maximizing firm will invest until the point where its marginal revenue 
product of capital (captured by the rate of return on capital variable we estimated 
in the previous section) is equal to the user cost of capital, which is defined as 
the real interest rate multiplied by the relative price of capital goods (Burda and 
Wyplosz (2017), Romer (2018)). Thus, “marginal q”, which in theory captures all 
the relevant information about the firm’s investment decisions, is the difference 
between the rate of return on capital and the user cost of capital. 

However, the literature on investment function estimation has long been 
aware of the need to introduce additional direct impact terms to the econometric 
model (Shapiro, Blanchard and Lovell (1986)). Modern econometric specifications 
of investment demand models typically add the direct impact of other variables, 
such as changes in output and/or employment. These variables capture the 
impact of expected increase in demand for the firm’s output on investment 
decisions. In the latter case, the relevant theoretical foundations can be found 
in the accelerator theory of investment, which states that firms will respond to 
an increase in the level of output by increasing their desired capital stock, and 
thus investment will be a function of the change in output (seminal work by Clark 
(1917), Harrod (1936, 1939)). Later Shapiro, Blanchard and Lovell (1986) also looked 
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at the investment-output and investment-employment correlations from both 
theoretical and empirical perspectives. They showed that investment responds 
strongly to increases in output, as well as increases in man-hours of employees 
in private businesses. 

In our model, we use the log of aggregate employment in the business 
sector (private) to capture some of the empirical regularities observed in 
literature. In our investment equation, business employment serves as a proxy 
variable to reflect the expected increase in demand for firms’ output through 
the increase in aggregate labor income. In addition, this variable in the context 
of Georgia captures the positive shock, which affected labor productivity and 
translated into the increasing demand for labor (the evidence that increase in 
demand rather than supply of labor was driving the positive trend in business 
employment is captured by the stylized fact that in Georgia both real wages 
and hired employment were rising rapidly, whereas the labor force, the pool of 
available labor, remained steady over the years). These developments led to the 
increase in the marginal productivity of capital for any given output level (using 
the working assumption of a standard Cobb-Douglas production function) and 
further stimulating investment. 

Additionally, we use the war dummy to capture the shock of the 2008 war 
with Russia on investment decisions. The private investment demand equation 
thus takes the following form: 

Where I
t
 is private investment1, and Emp

t
 is private business employment at 

time t. The variable diff
t
 is the difference between real return and cost of capital 

(the marginal q), which is defined as:

For interest rate data, we use the Annual Weighted Average Interest Rates 
on Commercial Banks’ Loans from the National Bank of Georgia. In order to get 
the real interest rate, we adjust it by CPI inflation. 

1 Gross fixed capital formation of the private sector, including inventory investments, and excluding 
investment in dwellings. This variable is described in the Data section earlier in the paper.

log(I t)= β0+β1(diff t )+β2¿

Diff = returnoncapital− Investment Deflator
GDPDeflator

�real interest rate

Inflationt= 100+100
CPI t− CPI t− 1
CPI t− 1

Real interest ratet=
1+
Nominal interest ratet

100
Inflationt /100

− 1

(8)

(9)

(10)

(11)
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 GeoStat Business Statistics provide the number of persons employed by 
types of enterprise ownership1 (state, private) from 1999-2017. These estimates 
are based on a statistical survey of enterprises.

Number of persons employed in the business sector by types of ownership, 1999-2017 

Figure 8

Source: GeoStat

Model results 

Figure 9

 Dependent Variable 
Log (private investment)

Coefficient std. Error P value

diff 1.784 0.4160 0.001

log (Business employment private) 0.526 0.0640 0.000

war dummy -0.338 0.0908 0.002

Constant 1.791 0.8044 0.042

The coefficient on business employment is interpreted as follows: a one 
percent increase in employment brings about a 0.5 percent increase in private 
investment. This coefficient is of the expected sign (positive), and its magnitude 
is consistent with what has earlier been found in the empirical literature on 
the accelerator model (Alexiou (2009), Shapiro, Blanchard, and Lovell (1986)). 
Other coefficients in the model presented here also have the expected signs; 
in particular, the coefficient on the “marginal q” variable, showing that a 0.01 
(1 percentage point) increase in the difference between real return and cost of 
capital would increase private investment by about 1.8%. As expected, the war 
effect had a negative 34% effect on private investment. 

1  https://www.geostat.ge/en/modules/categories/326/statistical-survey-of-enterprises
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Conclusion 

In this paper, we construct capital stock series for Georgia from 1996-
2017 using the Perpetual Inventory Model. This paper describes the procedure 
and all the underlying assumptions in detail and publishes private and public 
capital stock time series data which is essential for economic growth models 
and productivity analysis, and in many other macroeconomic applications as 
demonstrated in the last two chapters of the paper. We found that the long-
run growth rate of private investments is around 6.4% and it is 14.4% for public 
investment. 

Using capital stock series, we estimated the return on capital for Georgia 
from 1996-2017. Results show that return on capital exhibits a large range of 
variation, between 7-26%. It increased from about 6% in 1996 to almost 26% in 
2008, however it dropped significantly over the next two years as a result of the 
2008 war with Russia and stabilized at around 14% over the last several years. The 
pattern for Georgia which is presented in our paper is consistent with findings in 
the literature for transitional economies. 

In the last section of the paper, we use rate of return on capital series 
to try to understand what affected business investment demand in Georgia on 
a country level from 1999 to 2017. We find that private business employment, 
the difference between real return and cost of capital, and the war dummy 
are all significant determinants of private investment. A one percent increase 
in employment brings about a 0.5 percent increase in private investment, the 
increase in the difference between real return and cost of capital by 0.01 would 
increase private investment by about 1.8 percent, the war with Russia in 2008 
shrank private investments by about 34% in 2008-2009 on average.
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ნაშ რომ ში წარ მოდ გე ნი ლია სა ქარ თვე ლოს კა პი ტა ლის მა რა გის შე ფა სე ბა 
სა ერ თა შო რი სოდ აღი ა რე ბუ ლი მო დე ლის (Perpetual Inventory Model) გა მო ყე-
ნე ბით, რო მე ლიც ემ ყა რე ბა სა ხელ მწი ფო და კერ ძო ინ ვეს ტი ცი ე ბის 1996-2017 
წლე ბის მო ნა ცე მებს. ქვეყ ნე ბის სტა ტის ტი კის სამ სა ხუ რე ბი, რო გორც წე სი, არ 
აქ ვეყ ნე ბენ კა პი ტა ლის მა რა გის ოფი ცი ა ლურ შე ფა სე ბებს, რად გან მი სი ზუს ტი 
დათ ვლა ძალ ზედ რთუ ლი ა. სა ქარ თვე ლო შიც არ მო ი პო ვე ბა ოფი ცი ა ლუ რი მო ნა-
ცე მე ბი კა პი ტა ლის მა რა გის შე სა ხებ. კა პი ტა ლის მა რა გის შე ფა სე ბის ყვე ლა ზე 
რთუ ლი ნა წი ლია სხვა დას ხვა ტი პის აქ ტი ვე ბის ამორ ტი ზა ცი ის მაჩ ვე ნებ ლის 
გა მოთ ვლა, რად გან ამორ ტი ზა ცია პირ და პირ დაკ ვირ ვე ბა დი ან გა ზომ ვა დი არ 
არის ქვეყ ნის მას შტა ბით. ამ რი გად, სხვა დას ხვა ნაშ რო მე ბი ეყ რდნო ბა გარ კვე-
ულ დაშ ვე ბებს ამ პრობ ლე მის გა და საჭ რე ლად. მკვლე ვა რე ბის მი ერ აღ ნიშ ნუ ლი 
მე თო დო ლო გი ით შექ მნი ლია კა პი ტა ლის მა რა გის მო ნა ცემ თა ბა ზე ბი მრა ვა-
ლი ქვეყ ნის თვის (ყვე ლა ზე დი დი კვლე ვა ამ მი მარ თუ ლე ბით შეს რულ და 2012 წელს 
რო მელ მაც 103 ქვე ყა ნა გა ა ერ თი ა ნა), თუმ ცა არ ცერ თი მათ გა ნი სა ქარ თვე ლოს 
არ მო ი ცავს. კა პი ტა ლის მა რა გი უმ თავ რე სი ცვლა დია ისე თი მაკ რო ე კო ნო მი-
კუ რი მო დე ლე ბის თვის, რო გო რი ცაა სა ერ თო წარ მო ე ბის ფუნ ქცი ის შე ფა სე ბა, 
ეკო ნო მი კუ რი ზრდის მო დე ლე ბის შე ფა სე ბა, ეკო ნო მი კის პო ტენ ცი უ რი გა მოშ-
ვე ბის შე ფა სე ბა, პრო დუქ ტი უ ლო ბის ანა ლი ზი და მრა ვა ლი სხვა. ამ რი გად, ჩვე ნი 
გათ ვლე ბი ხელს შე უწყ ობს სხვა დას ხვა მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი მო დე ლე ბის სი ზუს-
ტის გაზ რდას და უკ ვე თე სი პროგ ნო ზი რე ბი სა და პო ლი ტი კის ანა ლი ზის წარ მო-
ე ბას სა ქარ თვე ლოს თვის. ნაშ რომ ში დე ტა ლუ რა დაა აღ წე რი ლი კა პი ტა ლის მა რა-
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გის შე ფა სე ბის მე თო დო ლო გია და ყვე ლა გა მო ყე ნე ბუ ლი დაშ ვე ბა სა ქარ თვე-
ლოს თვის და, სა ბო ლოო ჯამ ში, დათ ვლი ლია რო გორც კერ ძო, ასე ვე სა ჯა რო კა-
პი ტა ლის მა რა გი 1996-2017 წლე ბის თვის. კა პი ტა ლის მა რა გის ამ მო ნა ცე მებ ზე 
დაყ რდნო ბით ნაშ რომ ში ასე ვე მო ცე მუ ლია კა პი ტა ლის უკუ გე ბის გა ან გა რი შე ბა 
ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლი წლე ბის თვის. სა ბო ლო ოდ, კა პი ტა ლის უკუ გე ბის გა მო ყე ნე-
ბით, რეგ რე სი უ ლი ანა ლი ზის სა ფუძ ველ ზე ვა ფა სებთ, თუ რა ახ დენს გავ ლე ნას 
კერ ძო ინ ვეს ტი ცი ებ ზე. ინ ვეს ტი ცი ებ ზე გავ ლე ნის შე ფა სე ბის მო დე ლი ემ ყა-
რე ბა ე.წ. Q თე ო რი ას. აღ ნიშ ნუ ლი მიდ გო მით ვა ფა სებთ ინ ვეს ტი ცი ის გან ხორ-
ცი ე ლე ბის გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ზე მოქ მე დი ყვე ლა ზე რე ლე ვან ტუ რი ცვლა დის, კა-
პი ტა ლის უკუ გე ბა სა და კა პი ტა ლის ღი რე ბუ ლე ბას შო რის სხვა ო ბის გავ ლე ნას. 
მო დელ ში ერ თ-ერთ ამ ხსნელ ცვლა დად ასე ვე ვი ყე ნებთ ბიზ ნეს და საქ მე ბას, 
რო მე ლიც ინ სტრუ მენ ტა ლუ რი ცვლა დი ა, რა თა ასა ხოს ფირ მე ბის გა მოშ ვე ბა ზე 
მოთხ ოვ ნის ზრდა, რო მე ლიც გა მოწ ვე უ ლია ჯა მუ რი შრო მი თი ანაზღ ა უ რე ბის 
გაზ რდით. ასე ვე, სა ქარ თვე ლოს კონ ტექ სტი დან გა მომ დი ნა რე, კერ ძო სექ ტორ-
ში და საქ მე ბის ცვლა დი აღ წერს იმ პო ზი ტი ურ შოკს, რა მაც გავ ლე ნა იქო ნია მუ-
შა- ხე ლის პრო დუქ ტი უ ლო ბა ზე და გა ზარ და მუ შა- ხელ ზე მოთხ ოვ ნა (ფაქ ტი ა, რომ 
სა ქარ თვე ლო ში, კერ ძო სექ ტორ ში და საქ მე ბა და ხელ ფა სე ბი მუდ მი ვად იზ რდე-
ბო და გან ხი ლუ ლი წლე ბის გან მავ ლო ბა ში, რაც გან პი რო ბე ბუ ლი იყო მუ შა- ხელ ზე 
მოთხ ოვ ნის ზრდით).

ჩვე ნი გათ ვლე ბით, კა პი ტა ლის უკუ გე ბა 1996-2017 წლებ ში მერ ყე ობ და 
7-26% ინ ტერ ვალ ში. 1996 წლი დან 2008 წლამ დე იზ რდე ბო და მუდ მი ვად, ხო ლო 2008 
წლის რუ სეთ თან ომის შემ დგომ შემ ცირ და და ბო ლო წლე ბის მან ძილ ზე დას ტა ბი-
ლურ და 14% მაჩ ვე ნე ბელ ზე. რო გორც ნაშ რომ ში მი მო ვი ხი ლეთ, ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი 
შე სა ბა მი სო ბა შია გარ და მა ვა ლი ეკო ნო მი კე ბის შე სა ხებ კვლე ვებ ში მო ცე მულ 
შე ფა სე ბებ თან.

ნაშ რომ ში ნაჩ ვე ნე ბი ა, რომ სხვა ო ბა კა პი ტა ლის უკუ გე ბა სა და კა პი ტა ლის 
ღი რე ბუ ლე ბას შო რის ინ ვეს ტი ცი ე ბის მო ცუ ლო ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ამ ხსნე ლი 
ცვლა დი ა. ამ სხვა ო ბის ერ თი პრო ცენ ტუ ლი პუნ ქტით გაზ რდა იწ ვევს კერ ძო ინ-
ვეს ტი ცი ე ბის და ახ ლო ე ბით 1.8 პრო ცენ ტით ზრდას. შე სა ბა მი სად, შე საძ ლე ბე ლია 
და ვით ვა ლოთ, რა გავ ლე ნა ექ ნე ბა ინ ვეს ტი ცი ებ ზე, მა გა ლი თად, რე ა ლუ რი საპ რო-
ცენ ტო გა ნაკ ვე თის შემ ცი რე ბას. ასე ვე, კერ ძო ინ ვეს ტი ცი ე ბის მნიშ ვნე ლო ვა-
ნი გან მსაზღ ვრე ლია ბიზ ნეს სექ ტორ ში და საქ მე ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი. და საქ მე ბის 
ერ თი პრო ცენ ტით ზრდა იწ ვევს კერ ძო ინ ვეს ტი ცი ე ბის 0.5 პრო ცენ ტი ან ზრდას. 
რეგ რე სი უ ლი ანა ლი ზის სა შუ ა ლე ბით ვნა ხეთ, რომ 2008 წლის ომ მა კერ ძო ინ ვეს-
ტი ცი ე ბი სა შუ ა ლოდ 34%-ით შე ამ ცი რა 2008-2009 წლებ ში.

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: კა პი ტა ლის მა რა გის შე ფა სე ბა, მუდ მი ვი მარ თვის 
მო დე ლი, კა პი ტა ლის უკუ გე ბა, ბიზ ნეს ინ ვეს ტი ცი ე ბი.
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გამ ძაფ რე ბუ ლი კონ კუ რენ ცი ის და გაღ რმა ვე ბუ ლი გლო ბა ლი ზა ცი ის პი რო-
ბებ ში წარ მა ტე ბის მიღ წე ვა სულ უფ რო რთუ ლი ხდე ბა, რო გორც ცალ კე უ ლი ადა მი-
ა ნე ბის, ასე ვე ორ გა ნი ზა ცი ე ბის თვის. 2018 წელს სა ქარ თვე ლო ში უმუ შე ვარ თა
რა ო დე ნო ბა აჭარ ბებ და 245 000 ადა მი ანს1. სხვა სიტყ ვე ბით - 245 000 ადა მი ან-
ზე მეტს სურ და მუ შა ო ბის დაწყ ე ბა და იყო ძებ ნის პრო ცეს ში, თუმ ცა ვერ პო-
უ ლობ და. მო ცე მუ ლი ციფ რი ნათ ლად მეტყ ვე ლებს კონ კუ რენ ცი ის სიმ ძაფ რე ზე.

რე ა ლუ რად, ორ გა ნი ზა ცი ამ წარ მა ტე ბას, რომ მი აღ წი ოს (ი სე ვე რო გორც
ცალ კე ულ მა ადა მი ან მა), მას აუ ცი ლებ ლად სჭირ დე ბა გა მარ თუ ლი და ძლი ე რი პარ-
ტნი ო რუ ლი კავ ში რე ბი. ძლი ე რი პარ ტნი ო რუ ლი ურ თი ერ თო ბე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა
კი შე უძ ლია ისეთ მე ნე ჯერს ვინც კარ გად ფლობს მო ლა პა რა კე ბის ხე ლოვ ნე ბას,
აქვს კარ გად გან ვი თა რე ბუ ლი ემ პა თი უ რი უნა რე ბი, შე უძ ლია რო გორც სა კუ ტა რი,
ისე სხვა ადა მი ა ნის ემო ცი ე ბის გა გე ბა და მარ თვა. ზე მოთ მოყ ვა ნი ლი კომ-
პე ტენ ცი ე ბი, რე ა ლუ რად არის ემო ცი უ რი ინ ტე ლექ ტის შე მად გე ნე ლი ნა წი ლე ბი.

ჩვე ნი კვლე ვის მი ზა ნი იყო წარ მოგ ვე ჩი ნა, თუ რა არის ემო ცი უ რი ინ ტე-
ლექ ტი, რა ტომ არის ის მნიშ ნვე ლო ვა ნი ეფექ ტი ა ნი ლი დე რო ბის თვის და რო გორ
არის შე საძ ლე ბე ლი ამის მიღ წე ვა.

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: მე ნეჯ მენ ტი (M000), პერ სო ნა ლის მე ნეჯ მენ ტი (M5),
ლი დე რო ბა (M54), მო ტი ვა ცია (M54)

1  https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/38/dasakmeba-da-umushevroba
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ემოციური ინტელექტის რაობა და ფლობის მნიშნველობა 
ლიდერებისთვის

ნე ბის მი ე რი ორ გა ნი ზა ცი ის წარ მა ტე ბა არ სე ბი თად და მო კი დე ბუ ლია 
მი სი მე ნეჯ მენ ტის ეფექ ტი ა ნო ბა ზე. თა ვის მხრივ, მე ნეჯ მენ ტის და ცალ კე-
უ ლი მე ნე ჯე რის ეფექ ტი ა ნო ბა და მო კი დე ბუ ლია იმ თვი სე ბებ სა და უნარ -
ჩვე ვებ ზე, რო მელ საც იგი ფლობს. სწო რედ ამი ტომ მკვლვრე ბის დი დი ყუ-
არ დღე ბა ეთ მო ბა იმას, თუ რა თვი სე ბებ სა და უნარ -ჩვე ვებს უნ და ფლობ-
დეს ეფექ ტი ა ნი მე ნე ჯე რი. ამ თვალ საზ რი სით, ჩვე ნი აზ რით, მნიშ ნვე ლო-
ვა ნია მო ვიყ ვა ნოთ ზო გი ერ თი კვლე ვის შე დე გი. 

1990-ი ან წლებ ში, მკვლე ვარ თა ჯგუფ მა, რო მელ საც აშშ-ს თავ დაც ვის 
დე პარ ტა მენ ტი აფი ნან სებ და, და იწყო ლი დე რო ბის თე ო რი ის შე მუ შა ვე ბა, 
რო მე ლიც ორ გა ნი ზა ცი ებ ში პრობ ლე მე ბის გა დაჭ რის უნარ ზე იქ ნე ბო და 
ორი ენ ტი რე ბუ ლი. კვლე ვა რამ დე ნი მე წლის გან მავ ლო ბა ში მიმ დი ნა რე-
ობ და და მას ში 1800-ზე მე ტი სამ ხედ რო ოფი ცე რი იყო ჩარ თუ ლი. წარ მოდ-
გე ნი ლი იყო ექ ვსი თა ნამ დე ბობ რი ვი სა ფე ხუ რი - უმ ცრო სი ლე ინ ტე ნან ტი-
დან პოლ კოვ ნი კამ დე. ამ ოფიც რე ბის უნარ -ჩვე ვე ბის, მა თი გა მოც დი ლე-
ბის და სა მუ შაო კონ ტექ სტის შე სა ფა სებ ლად პრო ექ ტში უამ რა ვი ახა ლი 
მე თო დი იყო გა მო ყე ნე ბუ ლი. 

პრო ექ ტის კვლე ვის შე დე გებ ზე დაყ რდნო ბით, მკვლე ვარ მა მამ ფორ-
დმა და მის მა კო ლე გებ მა (ზა კა რო, ჰარ დინ გი. 2000, 12) შე ი მუ შა ვეს ლი დე-
რო ბის უნარ -ჩვე ვებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი მო დე ლი. ამ მო დე ლის შე სა ბა მი სად, 
ერ თ-ერ თი კომ პე ტენ ცი ა, რო მელ საც უნ და ფლობ დეს ლი დე რი, არის სო-
ცი ა ლუ რი გან სჯის უნა რი. 

Ⴐსო ცი ა ლუ რი გან სჯის უნა რი გუ ლის ხმობს ადა მი ა ნე ბის და ადა მი ან-
თა ჯგუ ფე ბის გა გე ბის შე საძ ლებ ლო ბას. ეს უნა რი ლი დე რებს ორ გა ნი ზა-
ცი ა ში პრობ ლე მე ბის გა და საჭ რე ლად, სხვებ თან ერ თად მუ შა ო ბის შე საძ-
ლებ ლო ბას და მხარ და ჭე რის მო პო ვე ბის სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს. მამ ფორ-
დმა და მის მა კო ლე გებ მა სო ცი ა ლუ რი გან სჯის უნა რი შემ დეგ კომ პო ნენ-
ტე ბად და შა ლეს:

1. სხვი სი თვალ საზ რი სის აღ ქმა;
2. სო ცი ა ლუ რი შეც ნო ბა დო ბა; 
3. ქცე ვის მოქ ნი ლო ბა; 
4. უნა რი - სა კუ თა რი ხედ ვა გა აც ნოს სხვებს.
აქ ვე მნიშ ვნელ ვა ნია შე ვე ხოთ კატ ცის მი ერ ჩა ტა რე ბულ კვლე ვა საც 

(კატ ცი, 1955). ად მი ნის ტრი რე ბის კვლე ვებ ზე დაყ რდნო ბით და აღ მას რუ-
ლე ბელ თა ნამ დე ბო ბებ ზე მო მუ შა ვე პი რებ ზე სა კუ თა რი პი რა დი დაკ ვირ-
ვე ბე ბი დან გა მომ დი ნა რე, კატ ცი (1955, პ.34) გვთა ვა ზობს, რომ ეფექ ტუ რი 
ად მი ნის ტრი რე ბა (ა ნუ ლი დე რო ბა) 3 ძი რი თად უნარ -ჩვე ვას ემ ყა რე ბა: 
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ტექ ნი კურს, ადა მი ა ნურს და კონ ცეპ ტუ ა ლურს. ავ ტო რის გან მარ ტე ბის შე-
სა ბა მი სად: 

1.ტექ ნი კუ რი უნარ -ჩვე ვე ბი არის რო მე ლი მე კონ კრე ტუ ლი საქ მი ა ნო-
ბის ან აქ ტი ვო ბის ზედ მი წევ ნით ცოდ ნა. ის მო ი ცავს კომ პე ტენ ცი ებს სპე-
ცი ა ლი ზე ბულ სფე რო ში, ანა ლი ტი კურ შე საძ ლებ ლო ბებს და შე სა ბა მი სი 
აღ ჭურ ვი ლო ბი სა და ტექ ნი კის გა მო ყე ნე ბის უნა რებს;

2. ადა მი ა ნუ რი უნარ -ჩვე ვე ბი მო ი ცავს ხალ ხთან მუ შა ო ბის უნარს 
და ზო გა დად ცოდ ნას ადა მი ა ნე ბის შე სა ხებ. ის გან სხვავ დე ბა ტექ ნი კუ რი 
უნარ -ჩვე ვე ბი სა გან, რო მე ლიც ადა მი ა ნებ თან არა ნა ირ შე ხე ბა ში არ არის. 
ადა მი ა ნუ რი უნარ -ჩვე ვე ბი ,,ხალ ხთან ურ თი ერ თო ბის უნარ -ჩვე ვე ბი ა .ო ეს 
არის უნა რე ბი, რო მე ლიც ლი დერს ეხ მა რე ბა ეფექ ტი ა ნად იმუ შა ოს ქვე შევ-
რდო მებ თან, თა ვის კო ლე გებ თან თუ უფ რო სებ თან, ორ გა ნი ზა ცი ის მიზ ნე-
ბის მი საღ წე ვად. ადა მი ა ნუ რი უნარ -ჩვე ვე ბი ეხ მა რე ბა ლი დე რებს ხე ლი 
შე უწყ ონ ჯგუფს გუნ დურ, თა ნამ შრომ ლო ბით მუ შა ო ბა ში სა ერ თო მიზ ნის 
მი საღ წე ვად; 

3. კონ ცეპ ტუ ა ლუ რი უნარ -ჩვე ვე ბი გუ ლის ხმობს იდე ებ სა და ცნე-
ბებთან მუ შა ო ბის უნარს. ლი დე რი, რო მელ საც გა აჩ ნია კონ ცეპ ტუ ა ლუ რი 
უნარ -ჩვე ვე ბი, კომ ფორ ტუ ლად გრძნობს თავს იმ იდე ებ ზე მსჯე ლო ბი სას, 
რაც სა ფუძ ვლად უდევს ამა თუ იმ ორ გა ნი ზა ცი ას. მას კარ გად შე უძ ლია 
სიტყ ვე ბით გად მოს ცეს კომ პა ნი ის მი ზა ნი; კარ გად ეს მის და შე უძ ლია კი-
დე ვაც გა სა გე ბად ახ სნას ის ეკო ნო მი კუ რი ფაქ ტო რე ბი, რაც გავ ლე ნას მო-
ახ დენს კომ პა ნი ა ზე. ლი დე რი, რო მელ საც გა აჩ ნია კონ ცეპ ტუ ა ლუ რი უნა რე-
ბი, ად ვი ლად აზ როვ ნებს აბ სტრაქ ცი ე ბი თა და ჰი პო თე ზე ბით. 

აქ ვე აღ ვნიშ ნავთ, რომ კატ ცის კვლე ვის შე სა ბა მი სად, კომ პა ნი ის იე-
რარ ქი ულ კი ბე ზე, რო გორც მაღ ლა, ასე ვე დაბ ლა მდგომ ადა მი ა ნებს მო-
ეთხ ო ვე ბათ გან სხვა ვე ბულ დო ნე ზე გან ვი თა რე ბუ ლი ზე მოთ ნახ სე ნე ბი 
სა მი უნარ -ჩვე ვა. კერ ძოდ, ტოპ მე ნეჯ მენტს მა ღალ დო ნე ზე უნ და ჰქონ-
დეს გან ვი თა რე ბუ ლი კონ ცეპ ტუ ა ლუ რი უნა რე ბი, ხო ლო და ბა ლი რგო ლის 
მე ნე ჯე რებს კი უფ რო მე ტად უნ და ჰქონ დეთ გან ვი თა რე ბუ ლი ტექ ნი კუ რი 
უნა რე ბი. აღ სა ნიშ ნა ვია ის, რომ იე რარ ქი ის ყვე ლა დო ნე ზეა მოთხ ოვ ნი ლი 
მო ცე მუ ლი მო დე ლის შე სა ბა მი სად გან ვი თა რე ბუ ლი ადა მი ა ნუ რი უნა რე-
ბის ფლო ბა. 

ყო ვე ლი ვე ზე მოთ ქმუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, გა სა გე ბი და ლო გი კუ რი ა, 
რომ ლი დე რებს მო ეთხ ო ვე ბათ გან ვი თა რე ბუ ლი ემო ცი უ რი ინ ტე ლექ ტი, 
რაც მო ი ცავს რო გორც პი როვ ნულ, ასე ვე სო ცი ა ლურ -ე მო ცი ურ კომ პე ტენ-
ცი ა საც. მოკ ლედ რომ ავ ხსნათ ემო ცი უ რი ინ ტე ლექ ტის არ სი - ეს არის ხუ-
თი უნა რის ერ თობ ლი ო ბა, რაც სა უ კე თე სო ლი დე რებს თა ვის და სხვე ბის 
მი ერ სა მუ შა ოს მა ღა ლე ფექ ტი ა ნად შეს რუ ლე ბის სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს. 
ემო ცი უ რი ინ ტე ლექ ტის შე მად გე ნე ლი უნა რე ბია (გოლ მა ნი, 2005) : 

მანანა ხარხელი, გიორგი მორჩილაძე
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ემოციური ინტელექტის მნიშნველობა ეფექტიანი ლიდერობისთვის

თვით ცნო ბი ე რე ბა- სა კუ თა რი ძლი ე რი და სუს ტი მხა რე ე ბის, აღ-
მძვრე ლე ბის, ფა სე უ ლო ბე ბი სა და სხვებ ზე ზე გავ ლე ნის უნა რის ცოდ ნა; 

თვით რე გუ ლა ცია - და მან გრე ვე ლი, ხე ლის შემ შლე ლი იმ პულ სე ბი სა 
და გუ ნე ბა - გან წყო ბი ლე ბის გა კონ ტრო ლე ბის უნა რი. 

 მო ტი ვა ცია - მიზ ნის მიღ წე ვის და უ ო კე ბე ლი სურ ვი ლი, რო მე ლიც 
ადა მი ანს მიზ ნის კენ მი მა ვალ გზას უმარ ტი ვებს. ადა მი ა ნე ბი, რო მელ თაც 
აქვთ მო ცე მუ ლი ემო ცი უ რი კომ პე ტენ ცი ა, არი ან თა ვი ან თი საქ მის ერ-
თგულ ნი, იჩე ნენ მეტ ინი ცი ა ტი ვას საქ მის კე თე ბის პრო ცეს ში და არი ან მე-
ტად ოპ ტი მის ტე ბი.

 ემ პა თია - სხვა ადა მი ა ნის თვალ თა ხედ ვის, მი სი ემო ცი უ რი მდგო-
მა რე ო ბის გა გე ბი სა და გა ზი ა რე ბის უნა რი. ამას თან და კავ ში რე ბით ემ პა-
თი უ რი უნა რე ბის ამ ღლე ბი სათ ვის აუ ცი ლე ბე ლი ა: პირ ვე ლი, გა ვერ კვეთ რა 
პრობ ლე მე ბი შე იძ ლე ბა არ სე ბობ დეს სხვა ადა მი ა ნე ბის აზ რე ბი სა და ემო-
ცი ე ბის გა გე ბის პრო ცეს ში (მა გა ლი თად, გა და მე ტე ბუ ლი თავ და ჯე რე ბუ ლო-
ბა სხვა ადა მი ა ნე ბის აზ რე ბის გა გე ბას თან და კავ ში რე ბით, სტე რე ო ტი პუ ლი 
წარ მოდ გე ნე ბი და სხვ.) და მე ო რე, იმ მე თო დე ბი სა და ინ სტრუ მენ ტე ბის 
და უფ ლე ბა, რომ ლე ბიც დაგ ვეხ მა რე ბა აღ ნიშ ნულ პრო ცეს ში (მა გა ლი თად, 
კე თი ლი ნე ბის გა მო ჩე ნა სხვა ადა მი ა ნის სატ კი ვა რის გა ზი ა რე ბი სას, თა ვის 
ჩა ყე ნე ბა სხვა ადა მი ა ნის მდგო მა რე ო ბა ში და სხვ.) (ნ.ეპ ლი, 2014).

 სო ცი ა ლუ რი უნარ - ჩვე ვე ბი წარ მო ად გენს ადა მი ა ნის უნარს გა მო-
იწ ვი ოს სხვა ადა მი ან ში ის ემო ცი ე ბი და გან ცდე ბი, რომ ლე ბიც მის თვის 
ხელ საყ რე ლი ა. პი რებს, რო მელ თაც გან ვი თა რე ბუ ლი აქვთ მო ცე მუ ლი 
უნარ - ჩვე ვა, შე უძ ლი ათ ზე გავ ლე ნის მოხ დე ნა სხვა ადა მი ან ზე (დარ წმუ-
ნე ბის ეფექ ტი ა ნი ტექ ნი კე ბის გა მო ყე ნე ბით), კონ ფლიქ ტე ბის და რე გუ ლი-
რე ბა, გრძელ ვა დი ა ნი ურ თი ერ თო ბე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა, აქვთ შთა გო ნე ბის 
უნა რი და კარ გად შე უძ ლი ათ გუნ დუ რი მუ შა ო ბა. 

ემო ცი უ რი ინ ტე ლექ ტის გან ვი თა რე ბის გზე ბი

ის, რომ ემო ცი უ რი ინ ტე ლექ ტი მნიშ ნვე ლო ვა ნია წარ მა ტე ბის მიღ-
წე ვის პრო ცეს ში, დას ტურ დე ბა რო გორც ზე მოთ მოყ ვა ნი ლი, ასე ვე სხვა 
კვლე ვე ბი თაც. ამ თვალ საზ რისთ, ჩვე ნი აზ რით, მნიშ ნვე ლო ვა ნია გა ვი ზი-
ა როთ დ. გოლ მა ნის, რ. ბო ი ა ცი სა და ე. მაკ კის კვლე ვის შე დე გი, რომ ლის 
შე სა ბა მი სა დაც ემო ცი უ რი ლი დე რო ბის გაძ ლი ე რე ბა შე საძ ლე ბე ლია გარ-
კვე უ ლი ლო გი კუ რი ნა ბი ჯე ბის გა დად გმით. ამას თან აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ 
აღ ნიშ ნუ ლი მე თო დო ლო გია ეფუძ ნე ბა რო გორც ტვი ნის შე სა ხებ მეც ნი ე-
რე ბის, ასე ვე აღ მსრუ ლებ ლე ბის მრა ვალ წლი ან სა ვე ლე კვლვე ვებს. კერ-
ძოდ კი, სა ჭი როა გა და იდ გას შემ დე გი ნა ბი ჯე ბი: 

ვინ გინ დათ იყოთ? 
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მო ცე მულ კითხ ვა ზე პა სუ ხის გა ცე მა ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, წი ნა-
აღ მდეგ შემ თხვე ვა ში, პი როვ ნე ბა შე იძ ლე ბა თავს გრძნობ დეს ძა ლი ან ცუ-
დად, ჰქონ დეს შფოთ ვა ყო ველ დღი ურ ცხოვ რე ბა ში. 

ადა მი ა ნი, რო მე ლიც კარ გად იც ნობს თა ვის თავს, იღებს უფ რო სწორ 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბებს, რად გან მას ეს მის რა იწ ვევს მას ში პო ზი ტი ურ ან ნე-
გა ტი ურ ემო ცი ებს (ნამ დვი ლი მი ზე ზი). იცის თა ვის ძლი ე რი და სუს ტი მხა-
რე ე ბი, აქვს მკა ფი ოდ ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი მო რა ლუ რი ფა სე უ ლო ბე ბი, ასე ვე, 
უფ რო რთუ ლია ვინ მემ მი სით მა ნი პუ ლა ცია გა ნა ხორ ცი ე ლოს. 

თვით შე მეც ნე ბის გა რე შე პი როვ ნე ბა დგე ბა რის კი წი ნა შე - გან ვლოს 
ცხოვ რე ბის გზა ისე, რომ გვი ან აღ მო ა ჩი ნოს დაშ ვე ბუ ლი შეც დო მე ბი. პი-
რო ბი თად, მხო ლოდ კა რი ე რულ და პრო ფე სი ო ნა ლურ ზრდა ზე ზრუნ ვამ, თუ 
პა რა ლე ლუ რად არ და ბა ლან სდა პი რა დი ცხოვ რე ბაც, შე იძ ლე ბა გარ კვე უ-
ლი სი ცა რი ე ლის გან ცდა შე უქ მნას ადა მი ანს 50 წლის ასაკ ში, ან მე რეც. და 
იმის თვის, რომ არ და უშ ვას შეც დო მა, სა ჭი როა შე იც ნოს თა ვი სი თა ვი და 
აღიქ ვას ნად მვი ლი სურ ვი ლე ბი. 

ახ ლა ვინ ხართ? 

სა კუ თა რი მმარ თვე ლო ბით სტი ლის სხვე ბის თვა ლით და სა ნა ხად, 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია რო გორც მკვლევ რე ბი ამ ბო ბენ, 360 - გრა დუ სი ა ნი უკუ კავ-
ში რის მო ძი ე ბა, გან სა კუთ რე ბით თქვე ნინ ვე დო ნის მე ნე ჯე რე ბი სა და დაქ-
ვემ დე ბა რე ბუ ლე ბის გან. გა მო ყა ვით თქვე ნი სუს ტი და ძლი ე რი მხა რე ე ბი. 

რო გორ უნ და ამაღ ლდეთ მიღ წე უ ლი დან სა სურ ველ მდგო მა რე ო-

ბამ დე? შე ი მუ შა ვეთ ახ ლან დელ მე - სა და სა სურ ველ მე - ს შო რის უფ-
სკრუ ლის ამოვ სე ბის გეგ მა. მა გა ლი თად, მარ კე ტინ გის აღამ სრუ ლე ბე ლი 
ჯო ნი ჯუჯღ უ ნა ხელ მძღვა ნე ლი იყო, რო მე ლიც ში შის ზარს სცემ და ყვე ლას 
და შე უძ ლე ბე ლი იყო მი სი გუ ლის მო გე ბა. კომ პა ნი ის ზრდას თან ერ თად, 
მას დას ჭირ და წა მა ხა ლი სე ბელ ოპ ტი მის ტურ და შორ სმჭვრე ტელ ქო უ ჩად 
ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი ყო. სხვე ბის უკეთ გა გე ბის მიზ ნით, ფეხ ბურ თის გუნ დის 
წვრთნა და იწყ ო, მო ხა ლი სედ იმუ შა ვა კრი ზი სუ ლი დახ მა რე ბის ცენ ტრში 
და თა ვის დავ ქემ დე ბა რე ბუ ლე ბი სამ სა ხუ რის გა რეთ გა იც ნო. ამ ახალ მა 
სი ტუ ა ცი ებ მა სტი მუ ლი მის ცა მას, უა რი ეთ ქვა ძველ ჩვე ბე ზე და ახ ლე ბუ რი 
რე აქ ცი ე ბი გა მო ე ცა და. 

რო გორ უნ და შე ი ნარ ჩუ ნოთ ცვლი ლე ბა ? 

ფი ზი კუ რად და გნო ებ რი ვად ბევ რჯერ გა ი მე ო რეთ ახა ლი ქცე ვე ბი, 
ვიდ რე ავ ტო მა ტუ რად არ და იწყ ებთ მათ გან ხორ ცი ე ლე ბას. მა გა ლი თი: აღ-
მას რუ ლე ბელ ტომს სურ და ეს წავ ლა, რომ მუ შა ო ბით გა დაღ ლი ლი თა ნამ-
შრმო ლე ბი გა ე ვარ ჯი შე ბი ნა და არ და ე სა ჯა. მან მგზავ რო ბის დრო გა მო-
ი ყე ნა ერთ -ერთ თან მშრო მელ თან რთუ ლი შეხ ვედ რის ვი ზუ ა ლი ზა ცი ის-
თვის. წარ მო იდ გი ნა, რო გორ უს ვა მა და კითხ ვებს და უს მენ და და გო ნე ბა ში 
რამ დენ ჯმე გა ი მე ო რა რო გორ გა უმ კლავ დე ბო და სა კუ თარ მო უთ მენ ლო ბას. 

მანანა ხარხელი, გიორგი მორჩილაძე
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ემოციური ინტელექტის მნიშნველობა ეფექტიანი ლიდერობისთვის

ამ სა ვარ ჯი შომ იგი რე ა ლურ სი ტუ ა ცი ა ში ახა ლი ქცე ვე ბის გან ხორ ცი ე ლე-
ბის თვის მო ამ ზა და. 

რა და გეხ მა რე ბათ ? 
ნუ შე ეც დე ბით ემო ცი უ რი უნა რე ბის მარ ტო გა ვარ ჯი შე ბას. გა მო არ-

ჩი ეთ ადა მი ა ნე ბი რომ ლებ საც ამ რთულ პრო ცეს ში გაძღ ო ლა შე უძ ლი ათ. 
„უ ნი ლე ვე ლის“ მე ნეჯ რებ მა სას წავ ლო ჯგუ ფე ბი შექ მნეს, რომ ლე ბიც სა-
კუ თა რი ლი დე რუ ლი უნა რე ბის გაძ ლი ე რე ბა ში და ეხ მა რე ბა. ეს მათ გულ-
წრფე ლი უკუ კავ ში რი სა და ძლი ე რი ურ თი ერ თნდო ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბის 
მეშ ვე ო ბით შეძ ლეს. 

რო გორც ზე მოთ ვახ სე ნეთ, ემო ცი უ რი ინ ტე ლექ ტის ერთ - ერ თი კომ-
პე ტენ ციაა თვით რე გუ ლი რე ბა. თა ვის მხრივ თვით რე გულ რი რე ბა, ემო ცი-
ე ბი სა და და მან გრე ვე ლი იპულ სე ბის მარ თვას თან ერ თად, და კავ ში რე ბუ-
ლია მე დე გო ბას თა ნაც (Reilience). (დ.ლ. კო უ ტი). მე დე გო ბა, ყვე ლა ზე სას-
ტი კი გა მოც დი ლე ბის შემ დეგ, გა დარ ჩე ნა სა და გა მო კე თე ბა ში შე იძ ლე ბა 
და გეხ მა როთ. მე დე გო ბის კულ ტი ვი რე ბის თვის შე მედ გი ქმე დე ბე ბის გან-
ხორ ცი ე ლე ბის რე კო მენ და ცი ას იძ ლე ვი ან მკვლევ რე ბი: 

• ობი ექ ტუ რი რე ა ლო ბის თვის თვა ლის გას წო რე ბა, ეს რე კო მენ და ცია 
მო ი აზ რებს სამ ყა როს ისე თად და ნახ ვას, რო გო რიც არის და არა ისე თად, 
რო გო რა დაც ისურ ვებს ადა მი ა ნი. 

• მნიშ ვნე ლო ბის ძი ე ბა რაც მკვლევ რე ბის აზ რით, მი სი პოვ ნის დი ნა-
მი კის გზა ა, რომ ლი თაც მე დე გი ადა მი ა ნე ბი აწ მყოს მძი მე ვი თა რე ბა სა და 
უფ რო სრულ, უკე თე სად აწყ ო ბილ მო მა ვალს ერ თმა ნეთ თან აკავ ში რე ბენ. 
ცხოვ რე ბის აზ რის შექ მნა არის ერთ - ერ თი მთა ვა რი საყ რდე ნი, რო მე ლიც 
ადა მი ა ნებს ეხ მა რე ბა, რთუ ლი სი ტუ ა ცი ე ბის გა და ტა ნის პრო ცეს ში. 

• იმ პრო ვი ზა ცი ა, რაც გუ ლის ხმობს, იმას, რომ ადა მი ა ნი, რო მე ლიც 
არის რთულ სი ტუ ა ცი ა ში, სა ჭი როა მაქ სი მა ლუ რად აქ ცენ ტირ დეს მის 
ხელთ არ სე ბუ ლი რე სურ სე ბის გა მო ყე ნე ბა ზე. 

დას კვნა

ემო ცი უ რი ინ ტე ლექ ტის გან ვი თა რე ბა მნიშ ვნე ლო ვა ნია რო გორც 
მე ნე ჯე რულ პო ზი ცი ა ზე მო მუ შა ვე, ასე ვე დავ ქემ დე ბა რე ბუ ლი ადა მი ა ნე-
ბის თვის. ის, თუ რამ დე ნად კარ გად შეძ ლებს ადა მი ა ნი თვით კონ ტროლს, 
თვით შე მეც ნე ბას, მო ტი ვა ცი ას და რამ დე ნად გან ვი თა რე ბუ ლი ექ ნე ბა ემ-
პა თი ის და სო ცი ა ლუ რი გან სჯის უნა რე ბი, დიდ წი ლად გან საზღ ვრავს მის 
წარ მა ტე ბას. თა ვის მხრივ, ემო ცი უ რი ინ ტე ლექ ტის გან ვი თა რე ბა ადა მი-
ანს შე უძ ლია გარ კვე უ ლი აპ რო ბი რე ბუ ლი მიდ გო მე ბის გა მო ყე ნე ბით, რაც 
შე მუ შა ვე ბუ ლია სხვა დას ხვა მკვლევ რის მი ერ და მოყ ვა ნი ლია წი ნამ დე ბა-
რე სტა ტი ა ში. ცხა დი ა, ემო ცი უ რი ინ ტე ლექ ტის გან ვი თა რე ბის უნი ვერ სა-
ლუ რი გზა არ არ სე ბობს, მაგ რამ არ სე ბი თია ნე ბის მი ერ მა ადა მი ან მა იზ რუ-
ნოს ემო ცი უ რი ინ ტე ლექ ტის კომ პე ტენ ცი ე ბის გან ვი თა რე ბა ზე.
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This article discusses the importance of emotional intelligence for effective 
leadership. It first explains what emotional intelligence is and why it is important 
to improve it. There are described in detail the five key competences of emotional 
intelligence, namely: 

Self-awareness; 
Self-regulation;
Social skill; 
Empathy; 
Motivation. 

The second part of the article discusses ways to develop emotional 
intelligence, in particular a five-step model that addresses the following 
questions:

Who do I want to be? 
Who am I now? 
How do I get from here to there? 
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How do I make change stick? 
Who can help me?
Also, in aticle discusses other important issues related to effective 

leadership, for example How Resilience Works etc.
Keywords: Management (M000), personnel management, leadership, 

motivation.
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სტა ტია ეძღ ვნე ბა ციფ რუ ლი მარ კე ტინ გის მთა ვარ ინ სტრუ მენტს - სო ცი-
ა ლურ მე დი ას, რო მელ მაც თვი სებ რი ვად შეც ვა ლა მარ კე ტინ გუ ლი გა რე მო, მომ-
ხმა რე ბელ თა ჩვე ვე ბი და პრე ფე რენ ცი ე ბი. ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბი სა და ცოდ ნის
ზრდამ, მი ღე ბუ ლი გა მოც დი ლე ბის გა ზი ა რე ბამ, მომ ხმა რებ ლის, რო გორც ბაზ რის
მთა ვა რი მოქ მე დი პი რის, შე საძ ლებ ლო ბე ბი მნიშ ვნე ლოვ ნად გა აძ ლი ე რა. შე-
სა ბა მი სად ნაშ რომ ში გა ან ლი ზე ბუ ლია ციფ რუ ლი მარ კე ტინ გის გან ვი თა რე ბის
ეტა პე ბი, სო ცი ა ლუ რი მე დია მარ კე ტინ გის და გავ ლე ნის მარ კე ტინ გის კონ ცეფ-
ტუ ა ლუ რი ას პექ ტე ბი, მომ ხმა რე ბელ ზე ზე მოქ მე დე ბი ფორ მე ბი და მე თო დე ბი,
მომ ხმა რე ბელ თა ბრენ დი სად მი და მო კი დე ბუ ლე ბი სა და შეს ყიდ ვის გა დაწყ ვე-
ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცე სე ბი და ა.შ. ზე მოთ ჩა მოთ ვლი ლი სა კითხ ე ბი გა ა ნა-
ლი ზე ბუ ლია 50-ზე მე ტი უახ ლე სი სა მეც ნი ე რო ლი ტე რა ტუ რის, ვებ გვერ დებ სა და
ბლო გებ ზე დაყ რდნო ბით. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ სო ცი ა ლუ რი მე დია მარ კე ტინ გის
შე სა ხებ გარ კვე უ ლი კვლე ვე ბია ჩა ტა რე ბუ ლი სა ქარ თვე ლო ში, სამ წუ ხა როდ, რა-
საც ვერ ვიტყ ვით გავ ლე ნის მარ კე ტინ გის შე სა ხებ. ნაშ რომ ში ხაზ გას მუ ლი ა,
რომ გავ ლე ნის მარ კე ტინ გის თე ო რი უ ლი სა ფუძ ვლე ბი სა და მე თო დო ლო გი ის
გან ხილ ვას ნაკ ლე ბი ყუ რადღ ე ბა ექ ცე ვა, ფაქ ტობ რი ვად არ მო ი ძებ ნე ბა ამ მი-
მარ თუ ლე ბით სა მეც ნი ე რო პუბ ლი კა ცი ე ბი სა ქარ თვე ლო ში.

ციფ რულ მა მარ კე ტინ გმა რე ვო ლუ ცი უ რი გა დატ რი ა ლე ბა მო ახ დი ნა ზო გა-
დად ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბის პრო ცე სებ სა და სა ზო გა დო ებ რი ვი ცხოვ რე ბის
ყვე ლა სფე რო ში. ინ ფორ მა ცია სა ქონ ლი სა და მომ სა ხუ რე ბის შე სა ხებ ონ ლა ინ
პლატ ფორ მე ბის სა შუ ა ლე ბით, ძა ლი ან სწრა ფად ვრცელ დე ბა. დღე ვან დელ მე დია
პე ი ზაჟ ში - ტრა დი ცი უ ლი სა კო მუ ნი კა ციო არ ხე ბი, რო გო რი ცაა ტე ლე ვი ზია რა-
დიო და ბეჭ დვუ რი მე დია არ არის მომ ხმა რე ბელ თა ინ ფორ მი რე ბის დო მი ნან ტუ-
რი წყა რო. ამის ნაც ვლად, მომ ხმა რებ ლე ბი ხში რად იყე ნე ბენ სო ცი ა ლუ რი მე დი-
ის არ ხებს ან სხვა დას ხვა პლატ ფორ მას ინ ფორ მა ცი ის გაც ვლი სა და ურ თი ერ-
თო ბის და სამ ყა რებ ლად. სო ცი ა ლუ რი მე დი ა ში მომ ხმა რე ბელ თა ჩარ თუ ლო ბის
დი ნა მი კურ მა ზრდამ ხე ლი შე უწყო ბრენ დის კონ კუ რენ ტუ ლი უპი რა ტე სო ბე ბის
წარ მო ჩე ნა სა და უკეთ პო ზი ცი ო ნი რე ბას ბა ზარ ზე მომ ხმა რებ ლის მო პო ვე-
ბი სა და შე ნარ ჩუ ნე ბი სათ ვის. ბევ რი მეც ნი ე რი ამ ტკი ცებს, რომ სო ცი ა ლურ
ქსე ლებ ში ფორ მი რე ბულ ურ თი ერ თო ბას არა მხო ლოდ ინ ტე რაქ ტი უ ლი ხა სი ა თი
აქვს, არა მედ - ინ დი ვი დუ ა ლუ რი, სა ზო გა დო ებ რი ვი, ერ თობ ლი ვი და კო ლა ბო რა-
ცი უ ლიც. სო ცი ა ლუ რი ქსე ლე ბის გა მო ყე ნე ბით შე საძ ლე ბე ლი ხდე ბა პრო ცე სებ-
ში ჩარ თულ და ინ ტე რე სე ბულ პირ თა კონ სტრუქ ცი უ ლი თა ნამ შრომ ლო ბა (Tsai



153

სოციალური მედიის ახალი მარკეტინგული კონტექსტი (კონცეპტუალური მიმოხილვა)

and Men 2017, Freberg 2016). თუ წი ნათ ტრა დი ცი უ ლი მარ კე ტინ გი მას მე დი ის 
ცნო ბილ წყა რო ებს იყე ნებ და, რომ ლის სა შუ ა ლე ბით მხო ლოდ მარ კე ტო ლო გე-
ბი ახ დე ნენ მა ნი პუ ლი რე ბას, დღეს მომ ხმა რე ბელ მა მი ი ღო შე უზღ უ და ვი თა-
ვი სუფ ლე ბა, რომ თვი თომ აირ ჩი ოს ბრენ დთან და კავ ში რე ბუ ლი ყო ველ ნა ი რი 
ინ ფორ მა ცი ის მო პო ვე ბის ფორ მა. მომ ხმა რებ ლე ბი სულ უფ რო და უფ რო სკეპ-
ტი კუ რად უყუ რე ბენ ბრენ დებს და კომ პა ნი ის მი ერ წარ მო ე ბულ მარ კე ტინ გულ 
სტრა ტე გი ას, დღეს ისი ნი ერ თმა ნე თის გა მოც დი ლე ბას უფ რო მე ტად ენ დო ბი-
ან. მარ კე ტინ გულ არე ნა ზე ე.წ. Influencer-ე ბი ანუ გავ ლე ნი ა ნი პი რე ბი გა მოჩ-
ნდენ. ისი ნი ქმნი ან ძა ლი ან სა ინ ტე რე სო კონ ტენ ტებს, გა ჯე რე ბუ ლულს ფა სე-
უ ლი და რე ლე ვან ტუ რი თე მე ბით, რაც ამარ ტი ვებს პო ტენ ცი უ რი მომ ხმა რებ ლის 
ნდო ბის მო პო ვე ბა სა და მა თი ლო ი ა ლუ რო ბის მიღ წე ვას. სო ცი ა ლუ რი ქსე ლე ბის 
გავ ლე ნა (SMI) წარ მო ად გენს ახა ლი ტი პის და მო უ კი დე ბელ მხარ დამ ჭერ მხა რეს, 
რო მე ლიც ბლო გე ბი სა და მრა ვალ ფე რო ვა ნი სო ცი ა ლუ რი ქსე ლე ბის სა შუ ლე ბით 
ახ დენს მომ ხმა რე ბელ თა ინ სპი რა ცი ას (Bail 2018). სო ცი ა ლუ რი მე დია მარ კე-
ტინ გი და გავ ლე ნის მარ კე ტინ გი გვევ ლი ნე ბა ძლი ერ ინ სტრუ მენ ტად, რო მე ლიც 
ეფექ ტი ა ნად მუ შა ობს მომ ხმა რე ბელ თა მოთხ ოვ ნე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბი სა და 
ფა სე უ ლო ბის მი საღ წე ვად. სო ცი ა ლუ რი მე დია მარ კე ტინ გი უკ ვე მრა ვა ლი წე-
ლია მეც ნი ერ მარ კე ტო ლოგ თა ყუ რადღ ე ბის ცენ ტრში ა, რო გორც ეფექ ტი ა ნი 
შე საძ ლებ ლო ბა ბრენ დე ბის რეკ ლა მი რე ბი სათ ვის (Alves 2016, Forbes 2013). გავ-
ლე ნის მარ კე ტინ გი ძვე ლი და ახა ლი მარ კე ტინ გის ინ სტრუ მენ ტე ბის ჰიბ რი დი ა, 
რო მე ლიც ბრენ დე ბის პო პუ ლა რი ზა ცი ას ახ დენს და მიმ ზიდ ვე ლი კონ ტენ ტით 
მომ ხმა რე ბელ ზე ორი ენ ტი რე ბულ მარ კე ტინ გულ კამ პა ნი ებს ახორ ცი ე ლებს. ის 
ფო კუ სი რე ბას ახ დენს პრო ფე სი უ ლი კომ პტენ ცი ის მქო ნე ადა მი ა ნებ ზე, დარ-
გის ექ სპერ ტებ სა და კონ ტენ ტის შემ ქმნებ ლებ ზე, ვიდ რე მთლი ან მიზ ნობ რივ 
ბა ზარ ზე (Delerue and Sicotte 2017, Nielsen 2015, Lamberton and Stephen 2016, 
Stephen and Galak 2012, Krasniak 2016, Wong 2014). სო ცი ა ლუ რი მე დია მარ კე-
ტინ გთან და კავ ში რე ბით მრა ვა ლი კვლე ვაა ჩა ტა რე ბუ ლი სა ქარ თვე ლო ში, სა დაც 
მომ ხმა რე ბელ თა მი ერ სო ცი ა ლუ რი ქსე ლე ბის გა მო ყე ნე ბის ანა ლი ზია მო ცე მუ-
ლი. სა ქარ თვე ლო ში გან ხორ ცი ე ლე ბულ მა კვლე ვებ მა გა მო ავ ლი ნა სო ცი ა ლუ რი 
მე დი ა მარ კე ტინ გის მოხ მა რე ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ზრდის დი ნა მი კა და მი სი ზე-
მოქ მე დე ბა მომ ხმა რე ბელ თა ქცე ვა ზე (Jashi 2013, Todua and Jashi 2013, Todua 
and Jashi 2015, Todua and Jashi 2018, Jashi and Urotadze 2019). 

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: სო ცი ა ლუ რი მე დი ა, სო ცი ა ლუ რი მე დი ა მარ კე ტინ გი, 
გავ ლე ნის მარ კე ტინ გი, ყიდ ვის შე სა ხებ გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბა, ბრენ დის 
მიმ დევ რე ბი.

ციფრული მარკეტინგის განვითარების ეტაპები

მარ კე ტინ გის გან ვი თა რე ბის პირ ვე ლი ეტა პად XX სა უ კუ ნის 20-ი ა ნი 
წლე ბი მო ი აზ რე ბა და ის ცნო ბი ლია პრო დუქ ტზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი მარ კე-
ტინ გის-1.0. სა ხე ლით. შემ დგო მი ეტა პი მყიდ ველ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი მარ-
კე ტინ გია -2.0, რომ ლის თვი საც და მა ხა სი ა თე ბე ლია მე ტი ბრენ დი ბა ზარ ზე, 
ფარ თო არ ჩე ვა ნით, რაც ყიდ ვის გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბას არ თუ ლებს 
მყიდ ვე ლე ბი სათ ვის. რა დიო და სა ტე ლე ვი ზიო სა მა უწყ ებ ლო სის ტე მე ბის 
გან ვი თა რე ბამ ხე ლი შე უწყო ფარ თო მას შტა ბი ა ნი რეკ ლა მე ბის ფორ მი რე-
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ბას. მარ კე ტინ გი 2.0 მომ ხმა რე ბელ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი ა, ანუ ეს ეტა პი, რო-
გორც ბევრ ლი ტე რა ტუ რა შია მოხ სე ნე ბუ ლი ტერ მი ნით - „მომ ხმა რე ბე ლი 
მე ფე ა“. შემ დგო მი ეტა პია მარ კე ტინ გი 3.0, რო მე ლიც გარ დამ ტე ხი აღ მოჩ-
ნდა ელექ ტრო ნუ ლი მარ კე ტინ გი სათ ვის. სო ცი ა ლუ რი მე დი ის ინ ტეგ რი რე-
ბამ მარ კე ტინ გში გა ნა პი რო ბა მომ ხმა რებ ლის ფა სე უ ლო ბა ზე ორი ენ ტი-
რე ბუ ლი მარ კე ტინ გის ფორ მი რე ბა . 2017 წელს გა მო ვი და ფ. კოტ ლე რი სა 
და მი სი გუნ დის მი ერ შექ მნი ლი წიგ ნი „მარ კე ტინ გი - 4.0- ტრა დი ცი უ ლი 
მარ კე ტინ გი დან ციფ რულ მარ კე ტინ გზე“, რო მელ მაც დი დი პო პუ ლა რო ბა 
მო ი პო ვა (Kotler 2017). წიგ ნში გან ხი ლუ ლია თა ნა მედ რო ვე მარ კე ტინ გის 
გან ვი თა რე ბის დი ნა მი კა, არ სე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბი და პერ სპექ ტი ვე ბი. 4.0 
მარ კე ტინ გი ჰუ მა ნურ ფა სე უ ლო ბებ სა და მომ ხმა რე ბელ ზეა ორი ენ ტი რე-
ბუ ლი. დღეს, რო დე საც მომ ხმა რე ბელს ალ ტერ ნა ტი ვე ბის არ ჩე ვის დი დი 
შე საძ ლებ ლო ბა გა აჩ ნი ა, ავ ტო რე ბის აზ რით, კომ პა ნი ამ მომ ხმა რებ ლებს 
ისე თი არა ორ დი ნა რუ ლი, გან სა კუთ რე ბუ ლი პრო დუქ ტი უნ და შეს თა ვა-
ზოს, რომ მომ ხმა რებ ლის მყი სი ე რი გა ო ცე ბა და აღ ტა ცე ბა გა მო იწ ვი ოს, 
ანუ ე.წ. WOW-ის სინ დრო მი. მარ კე ტინ გი 4.0 მარ კე ტინ გი 3.0-ის კონ ცფცი ის 
გაგ რძე ლე ბაა ციფ რუ ლი ტექ ნო ლო გი ის ბუ მის პი რო ბებ ში. მომ ხმა რებ ლის 
ცხოვ რე ბის წე სი რა დი კა ლუ რად შე იც ვა ლა, ელექ ტრო ნუ ლი ეკო ნო მი კა და 
სმარ ტფო ნი მი სი გა ნუ ყო ფე ლი ნა წი ლი გახ და. მარ კე ტინ გი 4.0-მა ძლი ე რი 
ზე მოქ მე დე ბა მო ახ დი ნა მომ ხმა რებ ლის და მო კი დე ბუ ლე ბა სა და ქცე ვა ზე. 
აქ ცენ ტი კეთ დე ბა ჰო რი ზან ტა ლურ, უფ რო ჰუ მა ნურ თა ნამ შრომ ლო ბა ზე, 
რაც პო ზი ტი უ რად იმოქ მე დებს ინ დი ვი დებ სა და მთლი ა ნად სა ზო გა დო-
ე ბა ზე. მომ ხმა რე ბე ლი კომ პა ნია მიზ ნობ რი ვი აუ დი ტო რი ის პა სი უ რი შე-
მად გე ნე ლი ნა წი ლი არ არის, იგი მა თი უფ ლე ბა მო სი ლი პარ ტნი ო რი და 
ბრენ დის მხარ დამ ჭე რია (Mathew, Kramer 2018). 1996 წელს სა ერ თა შო რი სო 
ჟურ ნალ ში „მარ კე ტინ გი“ გა მოქ ვეყ ნდა ჰოფ მა ნი სა და ნო ვა კის ძა ლი ან სა-
ინ ტე რე სო ნაშ რო მი - „მარ კე ტინ გი ჰი პერ მე დი ის კომ პი უ ტე რულ გა რე მო-
ში: კონ ცეპ ტუ ა ლუ რი სა ფუძ ვლე ბი„. მას ში მო ცე მუ ლია შორ სმჭვრე ტე ლი 
მო საზ რე ბა იმის შე სა ხებ, რომ უახ ლო ეს მო მა ვალ ში ჰი პერ მე დი ის რო ლი 
საგ რძნობ ლად მო ი მა ტებს მარ კე ტინ გში და კომ პი ტე რის სა შუ ა ლე ბით 
მოხ დე ბა რე ვო ლუ ცი უ რი ცვლი ლე ბე ბი გლო ბა ლურ სამ ყა რო ში (Hoffman 
and Novak 1996). 2018 წელს, ზე მოთ აღ ნიშ ნულ ნაშ რომ ზე დაყ რდნო ბით 
და ი ბეჭ და სტა ტი ა, სა დაც სო ცი ა ლუ რი მე დი ის ქსე ლებ ში მომ ხმა რე ბელ-
თა ჩარ თუ ლო ბის ზრდის ობი ექ ტუ რი ფაქ ტო რე ბი და მი ზე ზე ბი იქ ნა და-
მო ცე მუ ლი (Thota 2018). სო ცი ა ლუ რი მე დი ის მზარ დი გა მო ყე ნე ბა და ამ 
არ ხის სა შუ ა ლე ბით კო მუ ნი კა ცი უ რი ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბა პო პუ ლა რუ-
ლი ხდე ბა ელექ ტრო ნუ ლი სიტყ ვი ე რი მარ კე ტინ გის სა შუ ა ლე ბით (eWOM). 
სიტყ ვი ე რი მარ კე ტინ გი კმა ყო ფი ლი მომ ხმა რებ ლის მი ერ გა მოთ ქმუ ლი 
მო საზ რე ბა ა, რაც გან სა კუთ რე ბულ გავ ლე ნას ახ დენს პო ტენ ცი ურ მომ ხმა-
რე ბელ ზე. (Rosario 2018, Lee 2009, Erkan and Evan 2016). ეს ტენ დენ ცია გაძ-
ლი ე რე ბუ ლია დარ გის ექ სპერ ტე ბის, სე ლებ რი თე ბი სა და გავ ლე ნის მქო-
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ნე ადა მი ა ნე ბის მი ერ შე თა ვა ზე ბუ ლი რე კო მენ და ცი ე ბით. მთლი ა ნო ბა ში, 
მრა ვა ლი კვლე ვა წარ მო ა ჩენს სო ცი ა ლუ რი მე დი ის გავ ლე ნას მომ ხმა რე-
ბელ თა ურ თი ერ თო ბებ ზე, ასე ვე მყიდ ვე ლის ქცე ვა ზე (Shah ,2018). 

გავლენის მარკეტინგის ახალი ხედვა

 გავ ლე ნის მარ კე ტინ გი ზე მოქ მე დებს პო ტენ ცი ურ მომ ხმა რე ბელ-
ზე და მათ ბრენ დის მყიდ ვე ლე ბად გა და აქ ცევს. რო დე საც სო ცი ა ლუ რი 
მე დია მარ კე ტინ გი სა და გავ ლე ნის მარ კე ტინ გის გან სხვა ვე ბუ ლო ბა ზე 
არის მსჯე ლობს, ხაზ გას მი თაა აღ ნიშ ნუ ლი, რომ სო ცი ა ლუ რი მე დია მარ-
კე ტინ გი ბრენ დის ცნო ბა დო ბის ზრდა სა და გან მტკი ცე ბას უწყ ობს ხელს, 
ხო ლო გავ ლე ნის მარ კე ტინგს ყუ რადღ ე ბა გა და ტა ნი ლი აქვს მომ ხმა რებ-
ლის მო ზიდ ვი სა და მათ მი ერ ყიდ ვის გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბა ზე (Nanji 
2017, Glucksman 2017, Krasniak 2016). გავ ლე ნის მარ კე ტინ გი ბრენ დის პო-
პუ ლა რი ზა ცი ას ახ დენს Instagram, Facebook, YouTube and Twitter -ის ინ-
ტერ ნეტ პლატ ფორ მე ბის სა შუ ა ლე ბით. ამე რი კე ლი მეც ნი ე რე ბის ბრა უ ნი-
სა და ფი ო რე ლას ავ ტო რო ბით გა მო ცე მუ ლი წიგ ნი - „გავ ლე ნის მარ კე ტინ-
გი: რო გორ უნ და შექ მნა და შე ა ფა სო ბრენ დის გავ ლე ნა სო ცი ა ლურ მე დია 
მარ კე ტინ გში,“ მე თო დო ლო გი უ რი თვალ საზ რი სით არის გან სა კუთ რე ბით 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი (Brown, and Fiorella 2013). წიგ ნში გან ხი ლუ ლია გავ ლე ნის 
მარ კე ტინ გის თე ო რი უ ლი ას პექ ტე ბი, რო გო რი ცა ა: მომ ხმა რე ბელ თა გა-
დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცე სი, სო ცი ა ლუ რი გავ ლე ნის მო დე ლი და 
შე ფა სე ბა, გავ ლე ნის მარ კე ტინ გის ახა ლი ხედ ვა და სხვა სა კითხ ი. წიგ ნში 
ხაზ გას მუ ლია გავ ლე ნის მარ კე ტინ გის 4 M-ი, ანუ 4 - ეტა პი ა ნი გან ვი თა რე ბა: 
ფორ მი რე ბა (make); მარ თვა ( manage); მო ნი ტო რინ გი (monitor); შე ფა სე ბა 
(measure). მას ში ნათ ლად არის წარ მოდ გე ნი ლი მო ნი ტო რინ გი სა და შე-
ფა სე ბის ეტა პე ბის მნიშ ვნე ლო ბა, რა თა მომ ხმა რე ბელ მა მი ი ღოს გა დაწყ-
ვე ტი ლე ბა ყიდ ვის შე სა ხებ. გავ ლე ნის მარ კე ტინ გის მიმ დე ვარ თა რიცხ ვი 
დღი თიდღე მა ტუ ლობს, მი სი დი ნა მი კა გუგ ლის სა ძი ე ბო სის ტე მა ში უპ-
რე ცე დენ ტოდ - 1500%-ით გა ი ზარ და ბო ლო სამ წე ლი წად ში. ექ სპერ ტე ბი 
აღ ნიშ ნა ვენ, რომ გავ ლე ნის მარ კე ტინგს გა აჩ ნია ბრენ დის ძლი ე რი ად ვო-
კა ტი რე ბის უნა რი, ის ზრდის ბრენ დის ცნო ბა დო ბას, აღ წევს ფარ თო აუ დი-
ტო რი ა ში, ზრდის მომ ხმა რე ბელ თა ჩარ თუ ლო ბა სა და ინ ტე რაქ ცი ას. ახა-
ლი მე დია და სო ცი ა ლუ რი ქსე ლე ბი მრა ვალ ფე რო ვან და სა ინ ტე რე სო 
სა ინ ფორ მა ციო ველს ქმნი ან. ბრენ დი- გავ ლე ნის მომ ხდე ნი- მომ ხმა-
რე ბე ლი ასე თი ინ ტე რაქ ცი ით ხდე ბა ზე მოქ მე დე ბა ყიდ ვის გა დაწყ ვე-
ტი ლე ბის მი ღე ბის დროს. გავ ლე ნის მომ ხდე ნი, მიმ ზიდ ვე ლი და კომ-
პტე ტენ ტუ რი კონ ტენ ტე ბის სა შუ ა ლე ბით, მრა ვა ლი მომ ხმა რებ ლის 
ყუ რადღ ე ბას იპყ რობს. სო ცი ა ლურ ქსე ლებ ში გავ ლე ნის მქო ნე პი როვ-
ნე ბას ბევ რი მიმ დე ვა რი ჰყავს, მა თი სან დო ო ბა მა ღა ლი ა. მომ ხმა რე-
ბელ თა ზუსტ სეგ მენ ტზე გას ვლა, მათ ზე მორ გე ბუ ლი კონ ტენ ტის და 
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გზავ ნი ლის შექ მნა, უფ რო მო ბი ლი ზე ბულს ხდის მომ ხმა რე ბელს ყიდ-
ვის გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის დროს. ტრა დი ცი უ ლი მარ კე ტინ გი სა გან 
გან სხვა ვე ბით, გავ ლე ნის მარ კე ტინ გი ბრენ დი სად მი მომ ხმა რებ ლის და-
მო კი დე ბუ ლე ბას უფ რო სწრა ფად ცვლის, ვიდ რე ტრა დი ცი უ ლი რეკ ლა-
მა. გავ ლე ნის მარ კე ტინ გი ფი ნან სუ რად უფ რო მე ტად ძლი ერ დე ბა ბო ლო 
წლებ ში. თუ 2016 წელს დარ გი შე ფა სე ბუ ლი იყო $1, 7 მლრდ-ად, 2017 წლი-
სათ ვის ის გახ და $3 მლრდ დო ლა რი. 2018 წლი სათ ვის გა ი ზარ და $4.6, 2019 
წლი სათ ვის ის 5 მლრდ დო ლარს მი აღ წევს (Benchmark Report 2019). გავ-
ლე ნის მარ კე ტინ გი ად ვი ლად ახერ ხებს უზარ მა ზა რი აუ დი ტო რი ის მოც ვას, 
თუ მას სა კუ თა რი ნი შა გა აჩ ნი ა, ამა სა თან მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, თუ რამ დე ნად 
რე ლე ვან ტუ რია ის ნი შა, სა დაც გავ ლე ნი ა ნი პი რე ბი და მიმ დევ რე ბი ურ-
თი ერ თო ბენ. გა სათ ვა ლი წი ნე ბე ლი ა, თუ რამ დე ნად შე ე სა ბა მე ბა გავ ლე-
ნის სტი ლი და პი როვ ნე ბა ბრენ დის იმიჯს. ინ სტაგ რა მის პოს ტე ბი, ის-
ტო რი ე ბი და ვი დეო ყვე ლა ზე უფ რო პო პუ ლა რუ ლია მომ ხმა რებ ლებს 
შო რის. გან სა კუთ რე ბუ ლი მნიშ ვნე ლო ბა ენი ჭე ბა იმას, რომ კონ კრე-
ტულ პლატ ფორ მებ ზე გან თავ სე ბუ ლი კონ ტენ ტი რამ დენ მო წო ნე ბას იმ-
სა ხუ რებს (Long-Chuan 2014). 

კონტენტის ფორმების ეფექტურობა გავლენის მარკეტინგში

დიაგრამა 1

წყარო: Influence Marketing 2019, Benchmark Industry Mediakix, https://mediakix.com/blog/

influencer-marketing-effectiveness/ 
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ასე ვე მნიშ ვნე ლო ვა ნია მიმ დე ვარ თა ჩარ თუ ლო ბა სო ცი ა ლურ მე-
დი ა ში - გავ ლე ნი ა ნი პი რე ბი, საქ მი ა ნო ბის ში ნა არ სის მი ხედ ვით, ძი რი-
თად ში მიკ რო და მაკ რო დო ნე ებ ზე მუ შა ო ბენ, თუმ ცა ზო გი ერ თი მარ კე ტო-
ლო გი გა მო ყოფს ასე ვე მე გა და ნა ნო დო ნე ებს. მე გა გავ ლე ნი ა ნი - ყვე ლა ზე 
ძვი რადღ ი რე ბუ ლი პი როვ ნე ბა ა, რო მელ საც მი ლი ონ ზე მე ტი მიმ დე ვა რი 
ჰყავს. ისი ნი ექ სპერ ტე ბი არ არი ან, არც პრო ფე სი უ ლი გა მოც დი ლე ბა გა-
აჩ ნი ათ. სა მა გი ე როდ, გა მორ ჩე უ ლად ცნო ბი ლე ბი არი ან და გარ კე უ ლი დო-
ზით ახ დე ნენ ბრენ დის პო პუ ლა რი ზა ცი ას. მაკ რო გავ ლე ნი ა ნი პი რე ბი გა დი-
ან ფარ თო დე მოგ რა ფი ულ სეგ მენ ტზე უფ რო მე ტად, ვიდ რე მე გა გავ ლე ნის 
პი რე ბი. (Tabellion and Esch 2019). ექ სპერ ტე ბი თან ხმდე ბი ან იმა ზე, რომ XXI 
სა უ კუ ნის მომ ხმა რე ბე ლი შეც ვლი ლია პი როვ ნუ ლად, ემო ცი უ რად, ეკო ნო-
მი კუ რად. იგი კარ გად ერ კვე ვა არ სე ბულ ბიზ ნეს გა რე მო ში, უფ რო მე ტად 
გაც ნო ბი ე რე ბუ ლია პრო დუქ ტის მა ხა სი ა თე ბელ სა და მის ხა რის ხში. მომ-
ხმა რე ბელს ბევ რად უფ რო მეტ ინ ფორ მა ცი ა ზე, ციფ რებ სა და დე ტა ლებ ზე 
მი უწ ვდე ბა ხე ლი და მი სი მოთხ ოვ ნა უფ რო მრა ვალ ფე რო ვა ნი ხდე ბა. მომ-
ხმა რებ ლი სათ ვის უფ რო მი სა ღე ბია პრო ფე სი ო ნა ლე ბი სა და გა მოც დი ლი 
ექ სპერ ტე ბის რჩე ვა, ვიდ რე იმ სე ლებ რი თე ბის, რომ ლე ბიც სა ერ თოდ ვერ 
ერ კვე ვი ან ბრენ დის მა ხა სი ა თე ბელ ში და კონ კრე ტუ ლი კომ პა ნი ის დაკ ვე-
თით მოქ მე დე ბენ. რაც უფ რო კონ სტრუქ ცი უ ლია ურ თი ერ თო ბა გავ ლე ნის 
მომ ხდენ პირ სა და მომ ხმა რე ბელს შო რის, მარ კე ტო ლოგს უფ რო ეფექ ტი-
ა ნად შე უძ ლია მომ ხმა რებ ლი სათ ვის მნიშ ვნე ლო ვა ნი მე სი ჯის მი წო დე-
ბა. შეტყ ო ბი ნე ბის კონ ტენ ტი (ში ნა არ სი) ყო ველ თვის დიდ გავ ლე ნას ახ-
დენს იმ ექ სპო ზი ცი ი თა და ბმუ ლე ბით, რო მელ საც იღებს მომ ხმა რე ბე ლი 
ბრენ დის აღ საქ მე ლად. კარ გად შექ მნი ლი კონ ტენ ტი დი დი ხე ლოვ ნე ბა ა, 
რო მე ლიც მომ ხმა რე ბელს ყიდ ვის გა დაწყ ვე ტი ლე ბის კენ უბიძ გებს (Wong 
2014). ბრენ დის სტი მუ ლი რე ბა არის ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი გავ ლე ნის 
მარ კე ტინ გი სათ ვის, შემ დეგ მო დის ბრენ დის რე პუ ტა ცი ის ამაღ ლე ბა და 
გა ყიდ ვე ბი. ავ ტო რი ტე ტულ ციფ რულ პლატ ფორ მა Olapic-ზე მო ცე მუ ლია 
სა ინ ტე რე სო კვლე ვე ბი გავ ლე ნის მარ კე ტინ გზე, სა დაც ყუ რადღ ე ბა გა მახ-
ვი ლე ბუ ლია კე თილ გან წყო ბილ მომ ხმა რე ბელ ზე, რო მე ლიც ხელს უწყ ობს 
მყიდ ვე ლის გან შე ძე ნის პრო ცესს. სა ინ ტე რე სოა ასე ვე კვლე ვის შე დე გე-
ბი მომ ხმა რე ბელ თა ჩარ თუ ლო ბის შე სა ხებ მა თი ასა კი სა და გენ დე რუ ლი 
ნიშ ნის მი ხედ ვით: 

 23-34 წლის მომ ხმა რებ ლე ბის 43 % Facebook-ის მიმ დევ რე ბია ; 
  19-24 წლის მომ ხმა რებ ლე ბის 53 % მიმ დევ რე ბია Instagram-ზე ; 
  45 წლის ზე ვით ნაკ ლე ბად არი ან მიმ დევ რე ბი;
  ბე ი ბი ბუ მე რე ბი (Baby Boomer) 55-69 წლამ დე მომ ხმა რებ ლე ბი სა-

ერ თოდ არც გა ნი ხი ლა ვენ გავ ლე ნის მარ კე ტინგს. 
  ქა ლე ბი უფ რო მე ტად ჩარ თუ ლე ბი არი ან Instagram-ზე , რო-

გორც მიმ დევ რე ბი, მა შინ რო დე საც მა მა კა ცე ბი უპი რა ტე სო ბას ანი ჭე ბენ 
YouTube-ის გა მო ყე ნე ბას. (Connolly 2019, Williams 2019). 
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 ქვე მოთ მო ცე მუ ლია თუ რო გორ იყე ნე ბენ ბრენ დე ბი გავ ლე ნის 
მარკეტინგს. 

გავლენის მარკეტინგი - ბრენდებისათვის

დიაგრამა 2 

წყარო: Influence Marketing 2019, Benchmark Industry Mediakix, https://mediakix.com/blog/
influencer-marketing-effectiveness/

მომ ხმა რე ბელ თა 82% ყვე ლა ზე სა ინ ტე რე სო და ხელ მი საწ ვდომ 
პლატ ფორ მად მი იჩ ნევს ინ სტაგ რამს. 46% - ფე ის ბუქს მო იხ მარს, 46% - 
YouTube-ს, 24% - Twitter-ს, 12% - LinkedIn- ით უფ რო მე ტად B2B კომ პა ნი ე ბი 
სარ გებ ლო ბენ. უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ B2B კომ პა ნი ე ბი სათ ვის გავ ლე ნის 
მარ კე ტინგს გან სა კუთ რე ბუ ლი მნიშ ვნე ლო ბა ენი ჭე ბა (Booth,2019). 

გავ ლე ნის მარ კე ტინ გი აუმ ჯო ბე სებს ბრენ დის ხილ ვა დო ბას, გავ ლე-
ნის მომ ხდე ნი პი როვ ნე ბე ბი ექ სპე რი მენ ტუ ლი ცოდ ნი თა და გა მოც დი ლე-
ბით ზრდი ან ბრენ დის ცნო ბა დო ბას, რი თაც უბიძ გე ბენ მომ ხმა რე ბელს, 
რომ მან მი ი ღოს ყიდ ვის გა დაწყ ვე ტი ლე ბა. ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლი ხელს უწყ-
ობს ბრენ დის პო ზი ცი ო ნი რე ბა სა და მომ ხმა რე ბელ თა ლო ი ა ლუ რო ბას. 
ლამ ბერ ტი სა და სტე ფა ნის აზ რით, სო ცი ა ლუ რი ქსე ლე ბი, შე იძ ლე ბა ით-
ქვას, ერ თი პი რის მარ კე ტინ გია (WOM), რო მე ლიც დი დი როლს ას რუ ლებს 
პრო დუქ ცი ის გა ყიდ ვე ბის სტი მუ ლი რე ბი სათ ვის, მომ ხმა რე ბელ თა მო სა-
ზი დად. ბო ლო პე რი ოდ ში არის ტენ დენ ცი ა, რომ ვი ზუ ა ლუ რი გა მო სა ხუ ლე-
ბა და ვი დეო უფ რო მე ტად ზე მოქ მე დებს მომ ხმა რე ბელ ზე, მა გა ლი თად, 
Instagram и Snapchat (Lamberton and Stephen 2016).

გავ ლე ნის მარ კე ტინ გში ერ თ-ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი პრობ ლე მა მი-
სი ეფექ ტი ა ნო ბაა . მარ კე ტო ლო გე ბის 53% მი იჩ ნევს, რომ ინ ვეს ტი ცი ე ბის 
ამო ნა გე ბის (ROI) ზრდა კომ პა ნი ის ეფექ ტი ა ნი მარ თვის მაჩ ვე ნე ბე ლი ა. 
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ამი ტომ, ფი ნან სუ რი და ნა ხარ ჯე ბის ზრდას გავ ლე ნის მარ კე ტინ გში დი დი 
ყუ რადღ ე ბა ენი ჭე ბა. მარ კე ტო ლოგ თა 47% ფიქ რობს, რომ და ნა ხარ ჯე ბი 
უფ რო მე ტად გა იზ რდე ბა, თუ გავ ლე ნის მარ კე ტინ გზე გა წე უ ლი ინ ვეს ტი-
რე ბის ((ROI) შე ფა სე ბა სის ტე მა ტუ რად მოხ დე ბა. წამ ყვან მა მარ კე ტინ გულ-
მა პლატ ფორ მამ ევ რო პა ში - Buzzoole-მა, Nielsen-ის კომ პა ნი ას თან ერ თად 
პირ ვე ლად შე ი მუ შა ვა გავ ლე ნის მარ კე ტინ გზე გა წე უ ლი და ნა ხარ ჯე ბის 
((ROI) შე ფა სე ბის მე ქა ნიზ მი. შე ფა სე ბის მატ რი ცა მო ი ცავს შემ დეგ პა რა-
მეტ რებს: ჩარ თუ ლო ბის და მოც ვის ხა რის ხი, შთა ბეჭ დი ლე ბა და გან წყო ბა. 
გავ ლე ნის მარ კე ტინ გის ეფექ ტი ა ნო ბის შე ფა სე ბა გან სა კუთ რე ბით მნიშ-
ვნე ლო ვა ნია ბიზ ნეს კომ პა ნი ე ბი სათ ვის. მრა ვალ კვლე ვა ში აღ ნიშ ნუ ლი ა, 
რომ შე იმ ჩნე ვა გავ ლე ნის მარ კე ტინ გის ბი უ ჯე ტის ზრდა კომ პა ნი ებ ში, 2018 
წელს ინ ვეს ტი ცი ე ბის ამო ნა გე ბი გა ი ზარ და 520%-ით იმ კომ პა ნი ებ ში, სა-
დაც უკ ვე გავ ლე ნის მარ კე ტინ გის შე ფა სე ბას ახორ ცი ე ლე ბენ. 

 ბო ლო წლებ ში გავ ლე ნის მარ კე ტინ გი ფარ თოდ გა მო ი ყე ნე ბა სხვა-
დას ხვა ინ დუს ტრი ა ში, რო გო რი ცაა - ახა ლი ტექ ნო ლო გი ე ბი, მო დის ინ-
დუს ტრი ა, მე დი ცი ნა, ტუ რიზ მი და სხვა დარ გი. გან სა კუთ რე ბით აღ სა ნიშ-
ნა ვი ა, რომ ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბა ზე მარ კე ტინ გის გავ ლე ნა სწრა ფად იზ-
რდე ბა. გავ ლე ნი ა ნი პი რე ბის შექ მნი ლი კონ ტენ ტე ბი ძა ლი ან ღი რე ბუ ლია 
და ინ სპი რა ცი ას წარ მო ად გენს ტუ რის ტთა ფარ თო ფე ნის მო სა ზი დად. ტუ-
რის ტე ბი იყე ნე ბენ ინ სტაგ რამს, ბლო გებს რომ მი ი ღონ სა თა ნა დო ინ ფორ-
მა ცია ტუ რის ტუ ლი მი მარ თუ ლე ბე ბის ასარ ჩე ვად. ტუ რის ტუ ლი სერ ვი სე ბის 
მომ ხმა რე ბელ თა 82% სო ცი ა ლურ ქსე ლებ ში ან მოგ ზა უ რო ბის, მო დი სა და 
/ ან ცხოვ რე ბის სტი ლის გავ ლე ნის ბლოგს მიჰ ყვე ბა. ფაქ ტი ა, რომ მოგ ზა-
უ რე ბი ეძე ბენ ინ ფორ მა ცი ას სო ცი ა ლურ ქსე ლებ ში, ყიდ ვის გა დაწყ ვე ტი-
ლე ბე ბის მი სა ღე ბად. გარ და ამი სა, კვლე ვის მო ნა ცე მე ბის თა ნახ მად, გავ-
ლე ნის დო ნე მა ღა ლია ტუ რის ტუ ლი და ნიშ ნუ ლე ბის ად გი ლის, სას ტუმ როს 
მომ სა ხუ რე ბე ბის, ავი ა კომ პა ნი ე ბის ან ტუ რის ტუ ლი სა ა გენ ტოს შე ძე ნის 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ში (Sigala and Gretzel 2018). ზო გა დად, სო ცი ა ლუ რი ქსე-
ლე ბის ზე მოქ მე დე ბა მომ ხმა რებ ლებ ზე და მი სი მარ კე ტინ გუ ლი აქ ტი ვო ბა 
გან პი რო ბე ბუ ლია უკ ვე არ სე ბუ ლი პლატ ფორ მებ ზე მი მარ თვი ა ნო ბით. დო-
მი ნან ტი ბიზ ნეს მო დე ლი ეფექ ტი ა ნია სხვა დას ხვა პლატ ფორ მა ზე, თუ ის 
შეძ ლებს მომ ხმა რებ ლის მი ერ ყიდ ვის გა დაწ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბას ისე თი 
შე თა ვა ზე ბით, რაც უზ რუნ ველ ყოფს მომ ხმა რე ბელ თა ფარ თო ფე ნის მოც-
ვას ციფ რუ ლი მარ კე ტინ გუ ლი კო მუ ნი კა ცი ე ბით (Zhang 2019). 

დას კვნა

სო ცი ა ლუ რი მე დია თა ვი სი ქსე ლე ბით სე რი ო ზულ ბერ კეტს ფლობს 
მიზ ნობ რივ ბა ზარ ზე მომ ხმა რებ ლებ ზე ზე მოქ მე დე ბი სათ ვის. მრა ვა ლი 
წლის გან მავ ლო ბა ში გავ ლე ნის მარ კე ტინ გი გა მო ი ყე ნე ბო და პრო დუქ-
ტი სა და მომ სა ხუ რე ბის სტი მუ ლი რე ბი სათ ვის ბა ზარ ზე, თუმ ცა მას სხვა 
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მნიშ ვნე ლო ბა ჰქონ და. დღეს ის გვევ ლი ნე ბა რო გორც ახა ლი ში ნა არ სის 
მა ტა რე ბე ლი, რო მელ საც შე უძ ლია ზე მოქ მე დე ბა მო ახ დი ნოს სხვა დას ხვა 
ინ ტე რე სის მქო ნე მომ ხმა რე ბელ ზე, ურ თი ერ თო ბის პრო ცეს ში გარ კვე უ-
ლი ემო ცია ჩა მო უ ყა ლი ბოს და პო ზი ტი უ რად იმოქ მე დოს მას ზე. გავ ლე ნის 
მარ კე ტინ გის მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი რე კო მენ და ცი ე ბი უდი დეს გავ ლე ნას ახ-
დენს მომ ხმა რე ბელ ზე, მა თი ზე მოქ მე დე ბის არე ა ლი ბევ რად უფ რო მე ტი ა, 
ვიდ რე ძვი რადღ ი რე ბუ ლი რეკ ლა მე ბი და ბლო გე ბი. გავ ლე ნი ა ნი პი რე ბი 
უფ რო რე ლე ვან ტუ რი და ავ თენ ტუ რი არი ან, მათ თან კო მუ ნი კა ცია კომ პა-
ნი ი სა და მომ ხმა რებ ლი სათ ვის დი დად სარ გებ ლი ა ნი ა. გავ ლე ნის მარ კე-
ტინ გის შე სა ხებ მრა ვალ ფე რო ვა ნი პუბ ლი კა ცი ე ბის, ვებ გვერ დე ბი სა და 
ბლო გე ბის ანა ლი ზი კი დევ ერ თხელ ადას ტუ რებს მის მნიშ ვნე ლო ბას კომ-
პა ნი ის მარ კე ტინ გუ ლი სტრა ტე გი ის ეფექ ტი ან გან ხორ ცი ე ლე ბა ში. გავ ლე-
ნის მარ კე ტინ გი ხელს უწყ ობს სო ცი ა ლუ რი უპი რა ტე სო ბი სა და ნდო ბის 
ფორ მი რე ბის მნიშ ვნე ლო ბას მომ ხმა რე ბელ თა აღ ქმა ში. ბევ რი მკვლე ვა რი 
მი იჩ ნევს, რომ გავ ლე ნის მარ კე ტინგს გა აჩ ნია ძა ლი ან დი დი პო ტენ ცი ა ლი 
შემ დგო მი გან ვი თა რე ბი სათ ვის, შე საძ ლე ბე ლია მო მა ვალ ში მნიშ ვნე ლოვ-
ნად გა ი ზარ დოს გავ ლე ნის პირ თა მიმ დე ვარ თა რიცხ ვი, რო მე ლიც მათ ფი-
ნან სუ რი გაძ ლი ე რე ბის შანს მის ცემს, ასე ვე არ სე ბობს მო საზ რე ბაც, რომ 
შე საძ ლე ბე ლია გა მო ყე ნე ბუ ლი იქ ნეს სხვა ინ სტრუ მენ ტე ბიც, მა გა ლი თად, 
ხე ლოვ ნუ რი ინ ტე ლექ ტის ალ გო რით მე ბი და სხვა. რაც შე ე ხე ბა კომ პა ნი-
ის მი ერ წი ნას წარ მომ ზა დე ბულ ტექ სტებ სა და მე სი ჯებს, ისი ნი ნაკ ლე ბად 
ეფ ქტი ა ნი გახ და. სო ცი ა ლუ რი ქსე ლე ბი მარ კე ტინ გის და კო მუ ნი კა ცი ის 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი არ ხია ბიზ ნე სი სათ ვის. ის მუდ მი ვად ცვლად რე ჟიმ ში ა, 
უწყ ვე ტი ინო ვა ცი ე ბით, ამი ტომ რთუ ლია პროგ ნო ზი რე ბა, თუ რო გორ გან-
ვი თარ დე ბა აღ ნიშ ნუ ლი პრო ცე სე ბი მო მა ვალ ში (Backaler 2018). 

 წარ მოდ გე ნი ლი სტა ტია არის პირ ვე ლი ცდა გავ ლე ნის მარ კე ტინ გის 
კონ ცეპ ტუ ა ლუ რი ანა ლი ზი სა სა ქარ თვე ლო ში. სა ქარ თვე ლო ში და რე გის-
ტრი რე ბუ ლი გავ ლე ნის, ანუ, რო გორც ხში რად უწო დე ბენ, ინ ფლუ ენ სე რე-
ბის კომ პა ნი ე ბი ძი რი თა დად შე მო ი ფარ გლე ბი ან ტრე ნინ გე ბის, მას ტერ-
კლა სის ჩა ტა რე ბით, ასე ვე აქვთ ბლო გე ბი ძალ ზე შეზღ უ დუ ლი ინ ფორ მა-
ცი ით. გავ ლე ნის მომ ხდენს ჰყავს ბრენ დის მიმ დევ რე ბი, თუმ ცა ნაკ ლე ბი 
კომ პტენ ცი ის გა მო ფი ნან სუ რად ვერ ძლი ერ დე ბა. რო გორ აღიქ ვა მენ მომ-
ხმა რებ ლე ბი გავ ლე ნის მარ კე ტინგს, რამ დე ნად მი ზან მი მარ თუ ლად და 
სწო რად ახ დენს გავ ლე ნის მარ კე ტინ გი ფა სე უ ლი ინ ფორ მა ცი ის გა და ცე-
მას კო მუ ნი კა ცი ის გზით, შემ დგო მი კვლე ვის მი ზა ნი უნ და გახ დეს. იმე დი ა, 
რომ უახ ლეს მო მა ვალ ში შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა გავ ლე ნის მარ კე ტინ გის 
ქარ თუ ლი გა მოც დი ლე ბის შეს წავ ლა აკა დე მი ურ დო ნე ზე. ვფიქ რობთ, წი-
ნამ დე ბა რე სტა ტია და ა ინ ტე რე სებს რო გორც პრაქ ტი კოს მარ კე ტო ლო-
გებს, ასე ვე აკა დე მი უ რი სფე როს წარ მო მად გენ ლებს. 
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This article is dedicated to the main powerful instrument of marketing – 
Social media, which altered the environment of marketing, customer’s habits 
and preferences. The growth of knowledge and experience gave customers more 
capability and power in the market. This article is based on more than 50 modern 
publications, websites and blogs. It particularly reviews conceptual aspects of 
social media marketing and influence marketing. Several surveys have been 
conducted in Georgia about social media marketing. Unfortunately, scientific 
work on influencer marketing is almost nonexistent. 

 The work refers to the different steps of the development of digital marketing, 
the forms and modern methods of social media and influencer marketing. Both 
of them impact customer’s behavior, their attitude towards different brands and 
facilitate decision-making process of purchasing. According to the literature, the 
main differences between social media marketing and influencer marketing are 
the following: social media marketing concentrates on the rise of popularity of 
specific brands, while influencer marketing plays its role to influence potential 
buyers to purchase their product. Influencer marketing positioning brands on 
social media platform giants like Facebook, Instagram, YouTube, Twitter and etc. 
The ability of customers to reach the fitting content makes them more mobilized 
during the decision-making process. Unlike traditional marketing, influencer 
marketing helps customers make faster and more accurate decisions towards 
brands and their products. 

Influencer marketing promotes social advantages and the importance of 
trust in customers. A lot of researchers think that Influencer marketing has a 
big potential. It is possible that we witness the substantial increase of influence 
followers in the near future which will guarantee their financial stability. There 
is also an idea which promotes the usage of artificial intelligence algorithms 
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and beforehand written texts by companies will be the things of past. Social 
media is a very important source of communication and marketing. It is always 
transforming with the ongoing innovations and certainly it is very difficult to 
predict the future of this field. 

In the current years, the influencer marketing has been used in many 
industries, such as design, fashion industry, tourism and medicine. Influencer 
content is significant and valuable for attracting tourists in the country. 
Influencer`s impact is high in the buying decision processes of destination 
places, hotel services, air tickets and tourist agencies. The role of influencer 
marketing is increasing daily for building effective marketing strategy.

  Influencers in Georgia are mostly limited to conducting trainings, 
master classes and writing blogs. There are certain individuals, who aim to 
inspire a mass brand following, however their income is quite low. How the 
customers perceive influencer marketing and how correctly and purposefully 
the latter is used to disseminate information requires further research.

This article is the first try to create a conceptual analysis of influencer 
marketing in Georgia. We think that without methodological and theoretical 
aspects the research won’t be successful and productive. Considering the 
importance of this issue, it is necessary to conduct comprehensive research, 
which should be accessible for marketers working in both practical and academic 
fields.. 

 Key words: Social media, Social media marketing, Influencer marketing , 
Purchasing decision, Followers of the brand 
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სოფლის ტურიზმი თანამედროვე ტურისტული ინდუსტრიის ერთ-ერთი მნიშ-
ვნელოვანი მიმართულებაა, რომელიც შეიძლება განხორციელდეს სხვა დასხვა
სახით. ეს, რესურსების შეზღუდულობის პრინციპის შესაბამისად, მოითხოვს
მისი გამოყენების რაციონალური გზების ძიებას და სოფლის ტურიზმის
პრიორიტეტული მიმართულებების დადგენას. ამ საკითხთან დაკავშირებით
სტა ტიაში წარმოდგენილია სოფლის ტურიზმის პრიორიტეტების გამოვლენისა
და ფორმირების მეთოდოლოგიური რეკომენდაციები ორი ასპექტით: პირველი
გულისხმობს პოტენციალის გამოვლენას სოფლის ტურიზმის განვითარებაზე
მოქმედი ფაქტორების კომპლექსურ შეფასებას შემოთავაზებული პროგნო-
ზირების ალგორითმის მიხედვით, მეორე კი - სოფლის ტურიზმის პროდუქტის
შექმნის პროცესის განხორციელებისათვის ადეკვატური ორგანიზაციული
მო დელების შერჩევას სოფლის ტურიზმის მოდელების ისტორიული ანალიზის
საფუძველზე.

აღნიშნული მეთოდოლოგიის გამოყენებით რაჭის მაგალითზე გა მოვ-
ლენილი იქნა სოფლის ტურიზმის პრიორიტეტული მიმართულებები და შე ირჩა
ისეთი ფორმები (მოდელები), რაც შეიძლება წარმატებით იქნეს გან ხორ-
ციელებული რაჭის სინამდვილეში.

საკვანძო სიტყვები: სოფლის ტურიზმი, ტურიზმის პრიორიტეტული მიმარ-
თულებები, დესტინაციის ფორმირების მეთოდოლოგია, სოფლის ტურიზმის
ორგანიზაციული მოდელები.

შესავალი

ევროკავშირის ქვეყნები სოფლად ტურიზმის განვითარებას განი-
ხი ლავენ როგორც ჩამორჩენილი და დეპრესირებული რეგიონების ეკო-
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ნანა კაციტაძე, ინეზა ვაწაძე

ნომიკური ზრდის უმნიშვნელოვანეს ალტერნატივას (Idziak W. Majewski 
J. Zmyslony P. 2015. 1341–1362, Kavita E. Saarinen J. 2016. 79–88). ტურიზმის ეს 
მიმართულება მოიხმარს სოფლად და მის ირგვლივ არსებულ მრავალ-
ფეროვან რესურსებს, შესაბამისად შესაძლებელია სოფლის ტურიზმის 
სხვადასხვა სახით განხორციელება. ეს ტურისტული რესურსებით მდი-
დარ რეგიონებს საშუალებას აძლევს უფრო მეტად დააკმაყოფილოს 
მომხმარებლის მოთხოვნები და ამავდროულად რესურსების სამეურნეო 
ბრუნვაში ფართო ჩართვით მიიღოს ეკონომიკური ეფექტიანობის ამაღ-
ლების შესაძლებლობა.

აღნიშნულიდან გამომდინარე, სოფლის ტურიზმი მიმზიდველია 
ისე თი ქვეყნისათვის, როგორიც საქართველოა, რომლის თითქმის ყვე-
ლა რეგიონი მდიდარია სხვადასხვა სახის ტურისტულ-რეკრეაციული 
რე სურსებით. დღეს საერთაშორისო ტურიზმის ბაზარზე მიმდინარე ტენ-
დეციებმა აჩვენა, რომ მცირე ეკონომიკის მქონე ქვეყნების წარ მა ტე-
ბისათვის მნიშვნელოვანი ხდება არა იმდენად ტურისტული რესურსების 
არსებობა, რამდენადაც მისი ოპტიმალური გამოყენება ინოვაციური 
მართვის მეთოდების გამოყენებით (Katsitadze N. 2018). იმისათვის, რომ 
საქართველო ტურისტულ ბაზარზე გახდეს კონკურენტული, მოუწევს ამ 
გზების მოძიება. საყურადღებოა ის გარემოებაც, რომ თითოეულ მის 
რეგიონს განსხვავებული ტურისტული რესურსები, განსხვავებული სო-
ციალურ-ეკონომიკური ფონი და განსხვავებული ტურიზმის განვითარების 
სიმწიფის დონე გააჩნიათ. აღნიშნული გარემოება მოითხოვს რეგიონების 
მიხედვით დიფერენცირებულ და ამავე დროს ყველა დონეზე ლოგიკური 
კავშირის მქონე ტურიზმის სტრატეგიული განვითარების პროგრამების 
არსებობას. სამწუხაროდ, საქართველოს რეგიონებთან მიმართებაში ან 
არ არსებობს ასეთი პროგრამები, ან არსებული პროგრამების სტრუქტურა 
და შინაარსი მეცნიერულად დამუშავებულ პროგნოზირების საფუძვლების 
ნაკლებობაზე მიუთითებს და ეს მაშინ, როდესაც საქართველოს მთავრობას 
ტურიზმი ერთ-ერთ პრიორიტეტულ ეკონომიკურ მიმართულებად აქვს 
გამოცხადებული.

საქართველოს დღევანდელი სოფელი განსაკუთრებით ეკონო-
მი     კურად ჩამორჩენილი და დეპრესირებული რეგიონია, განიცდის ფი   -
ნან სური რესურსების მწვავე უკმარისობას. ეს, რესურსების შე ზღუ-
დულობის პრინციპის შესაბამისად, გვიბიძგებს მწირი ფინანსური რე-
სურსების რაციონალური გამოყენების გზების ძიებისაკენ. ერთ-ერთ 
ასეთ გზას წარმოადგენს სოფლის ტურიზმის განვითარების საწყის სტა-
დიაზე ორიენტაციის აღება მისი ერთი ან შეზღუდული რაოდენობის 
მიმართულების განვითარებაზე (ვაწაძე ი. 2018.), რომელიც უნდა შეირჩეს 
პრი ორიტეტულობის და განხორციელების ეტაპობრივი პრინციპის სა-
ფუძველზე.
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რაჭის სოფლის ტურიზმის პრიორიტეტული მიმართულებების გამოვლენისა და                         
ფორმირების მეთოდოლოგიური რეკომენდაციები

პრიორიტეტულ მიმართულებებად მოიაზრება ტურისტული აქტი-
ვობის ის სექტორი, რომელიც, ტურისტული რესურსების რაციონალური 
გა მოყენებით, უზრუნველყოფს კონკურენტუნარიანი ტურისტული პრო-
დუქტის შექმნას და სოციალურ-ეკონომიკური ეფექტიანობის უკე თესად 
გამოვლენის შესაძლებლობას.

ტურისტული დანიშნულების ადგილებში (დესტინაციებში) პრიორი-
ტეტული ტურისტული მიმართულების შერჩევა და განვითარება მოი-
თხოვს შესაბამის მეთოდოლოგიურ უზრუნველყოფას. აღნიშნულიდან 
გა მომდინარე, სტატიის მიზანია რაჭის მაგალითზე სოფლის ტურიზმის 
პრიორიტეტული მიმართულებების გამოვლენისათვის შესაბამისი გზების 
ძიება და თეორიულ-მეთოდოლოგიური რეკომენდაციების ჩამოყალიბება. 

 ჩვენს მიერ შემოთავაზებული მეთოდოლოგიური რეკომენდაციები 
შემოსაზღვრულია ორი ფაქტორით - პირველი გულისხმობს დესტინაციის 
განვითარებას საპროგნოზო ალგორითმის საფუძველზე, ხოლო მეორე - 
სოფლის ტურიზმის ორგანიზაციულ ფორმებს (მოდელებს). 

აღნიშნული მეთოდოლოგია ხელს შეუწყობს ტურისტული აქტივობის 
განხორციელების პროცესის რაციონალიზაციას, კონკურენტული და 
მდგრადი ტურისტული დანიშნულების ადგილის ჩამოყალიბებას.

კვლევა და მისი შედეგები

სოფლის ტურიზმის პრიორიტეტული მიმართულებების 
პროგნოზირება

დესტინაციაში სოფლის ტურიზმის პრიორიტეტული მიმართულების 
გა მოვლენა, უპირველესად, დამოკიდებულია პოტენციალის შეფასე-
ბისათვის საჭირო მეთოდოლოგიისა და ინსტრუმენტების არსებობაზე. 
პრობ ლემა აქტუალურია როგორც თეორიული, ასევე პრაქტიკული თვალ-
საზრისით. თეორიული მნიშვნელობა იმით აიხსნება, რომ რესურსული 
პოტენციალის შეფასების პრობლემის გადაწყვეტაში მიღწეული წარ მა-
ტების მიხედვით, შეიძლება ვიმსჯელოთ ტურისტული ინდუსტრიის მეც-
ნიერულ-მეთოდური უზრუნველყოფის ხარისხზე, ხოლო პოტენციალის 
კომ პონენტების რაოდენობრივი და თვისობრივი მაჩვენებლების შე-
ფასება, ანუ სოფლის ტურისტული რესურსების კადასტრი, აუცილებელია 
ამ რესურსების ეფექტიანად გამოყენების შესაძლებლობების განსაზ-
ღვრისათვის. 

სოფლის ტურიზმის სფეროში რესურსების პოტენციალის შეფასება 
გართულებულია იმ გარემოების გამო, რომ სადღეისოდ ტურიზმის ამ 
სექტორისათვის ადაპტირებული კლასიფიკაცია და ტიპოლოგია არ არ-
სებობს. ამასთან, ამა თუ იმ რესურსის პრიორიტეტულად აღიარება 
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ნანა კაციტაძე, ინეზა ვაწაძე

დამოკიდებულია ტურისტული აქტივობის თავისებურებებზეც, რაც სოფ-
ლის ტურიზმში რესურსების კლასიფიკაციის და პრიორიტეტულობის დად-
გენას ართულებს. ასე მაგალითად, ჯომარდობა აქტიურად ვითარდება 
სოფლის ტურიზმშიც. ტურიზმის ამ სახეობის საფუძველია მთის მდინარე 
თავისი ჰიდროლოგიური თავისებურებებით და არა სასოფლო-სამეურნეო 
პროდუქტები, მიუხედავად მისი კრიტიკული მნიშვნელობისა სოფლის 
ტურიზმში. 

სოფლის ტურიზმის პრობლემატიკის სფეროში შესრულებული გა-
მოკვლევების უმეტესობა დაფუძნებულია კონცეფციაზე, რომლის მი-
ხედვით სოფლის ტურიზმის განვითარება ემყარება ბუნებრივ რესურსებს 
(Di mitrovski D.D. 2012., უკლება მ. 2009.) ტურიზმის რესურსების შესწავლის 
დროს პრაქტიკაში აქტიურად იყენებენ კომპონენტების დაყოფას გეოგ-
რაფიული და დარგობრივი ნიშნის მიხედვით. განსაკუთრებულ მნიშ-
ვნელობას იძენს ბუნებრივი რესურსების გეოგრაფია, რომელიც შეის-
წავლის რეგიონის, ქვეყნის ბუნებრივი რესურსების განაწილებას და 
სტრუქტურას (გელდნერი ჩ. რ., რითჩი ჯ.ბ.,2013). ასეთი შესწავლის შე დე-
გების საფუძველზე ხშირად ხდება რეგიონში სოფლის ტურიზმის სტრა-
ტეგიული დაგეგმვის, კერძოდ, მისი მიმართულების შერჩევა, რაც არა-
სწორად მიგვაჩნია.

ვიზიარებთ მოსაზრებას, რომლის მიხედვითაც ტურიზმი, როგორც 
მრავალგანზომილებიანი და ტურისტული აქტივობების სხვა აქტივობებთან 
გადამკვეთი სოციალურ-ეკონომიკური ფენომენი, ეფუძნება სხვადასხვა 
სახის რესურსის გამოყენებას. სოფლის ტურიზმი, რომელიც შეიძლება 
სხვადასხვა სახით განვითარდეს, კიდევ უფრო მრავალწახნაგოვანი ბუ-
ნებისაა, ვიდრე რომელიმე სხვა ტურისტული მიმართულება. ამიტომ უფრო 
მწვავედ დგას საკითხი დესტინაციის სისტემური გამოკვლევის მიმართ. 

აღნიშნულიდან გამომდინარე, ტურისტული პროდუქტის ფორმირების 
კანონზომიერებების გაგებისათვის საჭიროა ტურისტული რესურსების 
კომპლექსური შეფასება, რაშიც ვგულისხმობთ როგორც ძირითადი ტუ-
რისტულ რესურსების (ატრაქციები, განთავსების ობიექტები და ტრან-
სპორტი), ასევე იმ ფაქტორების შეფასებას, რომელიც აუცილებელია 
ტურისტული პროდუქტის შესაქმნელად.

რაჭის სოფლის ტურიზმის პრიორიტეტული მიმართულებების და-
სად გენად საჭიროდ მიგვაჩნია იმის გამოკვლევა, თუ რა ტურისტული 
შე თავაზებების პოტენციალი გააჩნია რაჭას, რისთვისაც ტურისტული 
პრო დუქტის შემადგენლების ე.წ. 3A - მისაწვდომობა (Accessibility), გან -
თავსება (Accommodation), სანახაობები (Attractions) მხოლოდ რაო დე-
ნობრივი შეფასება არაასაკმარისია, რამდენადაც ტურისტული პრო-
დუქ ტის მოხმარების შედეგია ტურისტული პროდუქტებით მიღებული 
შთა ბეჭდილება, რომლის მხოლოდ რაოდენობრივი გაზომვით ვერ შევ-
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ძლებთ ობიქტური ინფორმაციის მიღებას. მაგალითად, ადგილის ხელ-
მისაწვდომობა შეგვიძლია შევაფასოთ მანძილით, სატრანსპორტო სა-
შუა ლებების რაოდენობითა და სახეებით, რომლის გამოყენების ალ-
ტერნატივა ეძლევა მგზავრს. მიღებული შთაბეჭდილების გაზომვა შე-
საძლებელია - ატრაქციების შეფასება მოითხოვს როგორც რაოდენობრივი, 
ასევე თვისებრივი მაჩვენებლებით შეფასებას, რაც მომხმარებლის ქცე-
ვისა და მოთხოვნის ტენდენციების შესწავლის საფუძველზე უნდა გან-
ხორციელდეს. 

მაშასადამე, სოფლის ტურისტული შეთავაზებების პროგნოზი რე-
ბისთვის უნდა გაკეთდეს ანალიზი შემდეგი მიმათულებით:

დანიშნულების ადგილის პროდუქტის კონცეფციის ძირითადი 
შემადგენლები (განთავსებისა და კვების ობიექტების მომსახურების პრო-
დუქტები და ატრაქციები, როგორც ბუნებრივი, ასევე ადამიანის ხელით 
შექმნილი);

ეკონომიკური მიმზიდველობა (ფულისა და დროის (დესტინაციის 
მისაწვდომობა) დანახარჯები); 

  მომსახურების მრავალფეროვნება და უნიკალურობა.

ტურიზმის განვითარების პროგნოზირების ალგორითმის კონცეფცია

ნებისმიერი მაღალი ღირებულების ტურისტული რესურსის არსებო-
ბის გამოვლენის შემთხვევაშიც კი, შეუძლებელია დადასტურებულად 
მსჯე ლობა რეგიონში ტურიზმის ამა თუ იმ მიმართულების პრიორი ტე-
ტულობაზე, რამდენადაც მათი გამოყენების ეფექტიანობა დამოკი დე-
ბულია იმ ფაქტორებზეც, რაც უქმნის წარმატების პირობებს ან ზღუ დავს 
მას. ტურიზმის ძირითადი რესურსული პოტენციალი შეიძლება დრო-
ებით უმოქმედოდ იყოს, მაგრამ „რაღაც პირობების“ დადგომის შემ-
დეგ შეიძლება სამეურნეო ბრუნვაში მოექცეს. სვანეთის მდიდარი ტუ-
რისტული რესურსები, როგორც იტყვიან, ,,ჩვენ თვალწინ” ამოქმედდა მას 
შემდეგ, რაც აქ შეიქმნა შესაბამისი პირობები. ამ პირობებს ტურიზმის 
მენეჯმენტის ცნობილი სპეციალისტები ჩარლზ გელდნერი და ბრენტ რიჩი 
ტურიზმის მხარდამჭერ ფაქტორებად და სიტუაციურ დეტერმინანტებად 
მოიხსენიებენ (გელდნერი, რიჩი 2013, 309-310).

ამდენად, სოფლის ტურიზმის პრიორიტეტული მიმართულებების 
გამოსავლენად და ამ მიმართულებების განვითარების სტრატეგიული 
გეგმის შემუშავებისათვის აუცილებელია რეგიონში არსებობდეს ინფორ-
მაცია ყველა იმ კომპონენტის შესახებ, რომელიც გავლენას ახდენს მის 
განვითარებაზე. აღნიშნული საკითხის დასადგენად ჩამოვაყალიბეთ 
რ აჭის ტურისტული პოტენციალის შეფასების ალგორითმი, რომელშიც 
ვი თვალისწინებთ ტურიზმის საერთაშორისო ორგანიზაციის (UNWTO) 
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ნანა კაციტაძე, ინეზა ვაწაძე

რეკომენდაციით შემოთავაზებულ შეფასების კომპონენტებს, რომელიც 
ზე გავლენას ახდენს რეგიონში ტურიზმის განვითარებაზე, კერძოდ: ატ-
რაქციონების ხელმისაწვდომობა, განთავსებისა და მომსახურების ინ-
დუსტრიის განვითარება, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის გან ვი თა-
რება, ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის მდგომარეობა, კვალიფიციური 
პერსონალის ხელმისაწვდომობა, ტურისტულ საქმიანობაში სახელმწიფოს 
დახმარება.

რეგიონში ტურიზმის განვითარების პროგნოზირების ალგორითმის 
კონცეფცია მოიცავს კვლევას შემდეგი მიმართულებით:

1. მოთხოვნის დადგენა. სოფლის ტურისტულ პროდუქტებზე ტურის-
ტული ნაკადის პოტენციური მოცულობისა და სტრუქტურის დადგენა, 
სოფლის მომხმარებელთა სამიზნე სეგმენტის გამოყოფა;

2. დესტინაციის სოფლის ტურისტული პროდუქტის ფორმირების 
რესურსული პოტენციალის შეფასება შემდეგი მიმართულებით:

ტურისტული პოტენციალის სპეციფიკის დადგენა;
ტურისტულ-რეკრეაციული პოტენციალის ანალიზი;
მაკრო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების საჭიროებებისა და 

შესაძლებლობების შეფასება (სატრანსპორტო კომუნიკაციები, საი ნ-
ჟინრო-ტექნიკური ინფრასტრუქტურა, ტერიტორიის მოწესრიგება და ა.შ.);

ტურიზმის მიკრო ინფრასტრუქტურის შეფასება (მცირე და საშუალო 
ზომის დამხმარე საწარმოები, რომლებიც უშუალოდ არ მონაწილეობენ 
ტურიზმის ორგანიზაციაში - გაქირავების ადგილები, სატრანსპორტო 
მომსა ხურება და ა.შ.);

ტერიტორიაზე მაქსიმალური დატვირთვის (ან მაქსიმალური დასა-
შვები ცვლილებების) დადგენა;

3. ორგანიზაციული უზრუნველყოფის სფეროს ანალიზი - სოფლის 
ტურიზმის მონაწილეთა საქმიანობის ინტეგრაციის შესაძლებლობათა 
ანალიზი; სოფლის ტურიზმისთვის მაკოორდინირებელი ცენტრების, აგრო-
ტურისტულ მეურნეობათა საზოგადოებრივი გაერთიანებების, რეგიონული 
საკოორდინაციო ცენტრების და სხვათა საქმიანობის ანალიზი;

4. სამართლებრივი უზრუნველყოფის სფეროს ანალიზი - ნორმა ტი-
ული-სამართლებრივი ბაზა და მისი შევსება აუცილებელი აქტებითა და 
დებულებებით (რეგიონული სპეციფიკის გათვალისწინებით);

5. ფინანსური უზრუნველყოფის სფეროს ანალიზი - სოფლის მეწარ-
მეების შეღავათიანი დაკრედიტების სისტემის ორგანიზაცია, აუცილებელი 
პროფესიული მომზადების (გადამზადების) პროგრამების დაფინანსება, 
ინფრასტრუქტურის დაფინანსება (გზები, ელექტრო და წყალმომარაგება), 
სახელმწიფო და ადგილობრივი წყაროებიდან სოფლის ტურიზმის დაფი-
ნან სების შესაძლებლობები; 
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6. ლოჯისტიკისა და საინფორმაციო სფეროს ანალიზი - რეკლამისა და 
სტიმულირების სხვადასხვა საშუალების ეფექტიანობის ანალიზი და სხვა.

ჩვენ მიერ შემოთავაზებული პროგნოზირების ალგორითმის საფუძ-
ველზე მიღებული ინფორმაცია მყარ საფუძვლად გამოდგება ნებისმიერი 
რეგიონის ტურიზმის პროგრამის ჩამოსაყალიბებლად.

მაშასადამე, ტურისტული რესურსების ეფექტიანი მენეჯმენტისათვის 
მიზან შეწონილია, რომ გამოიყოს შეფასების სამი მიმართულება: რე-
სურსების რაოდენობრივი შეფასება, რესურსების თვისობრივი შეფასება, 
რესურსების გამოყენების შესაძლებლობების ანალიზი.

 რაჭის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ტურისტული შეთავაზებების 
განხორცილების შესაძლებლობების გამოსავლენად ჩვენ მიერ შერ ჩე უ-
ლი მეთოდოლოგიით საჭირო ოფიციალური ინფორმაცია ძალზე მწი რი 
აღმოჩნდა. პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ არ არსებობს ამ რეგიონის 
ტურიზმის განვითარების კონცეფცია და არც ტურისტული რე სურსების 
კადასტრი. 

კვლევისათვის ოფიციალური ინფორმაციიდან გამოყენებული იქნა: 
ამბროლაურისა და ონის მუნიციპალიტეტების სივრცითი მოწყობის გეგ-
მები, ონის მუნიციპალიტეტის ბუნებრივი რესურსების კვლევა (მსგავ-
სი დოკუმენტი ამბროლაურის მუნიციპალიტეტზე არ არსებობს); ონის 
მუნიციპალიტეტის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის და გან ვი-
თარების ხედვა. ტურიზმის განხორციელებისათვის ხელშემწყობი სხვა 
ფაქტორების შესახებ წარმოდგენის შესაქმნელად შესწავლილი იქნა 
„რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონის განვითარების სტრატეგია 
2014-2021 წლებისათვის“. აღნიშნულ დოკუმენტებში წარმოდგენილი ინ-
ფორმაცია ადასტურებს რაჭაში ბუნებრივ-რეკრეაციული რესურსის სი-
უხვესა და მრავალგვარობას, რომელიც შეიძლება გახდეს სოფლის 
ტურიზმის სხვადასხვა მიმართულებით განვითარების საფუძველი. ამავე 
დოკუმენტში წარმოდგენილმა რეგიონის ფაქტორულმა ანალიზმა მოგვცა 
ინფორმაცია იმ პრობლემების შესახებაც, რომლებიც ხელს უშლიან რაჭის 
ტურისტულ-რეკრეაციულ რესურსების ეფექტიან გამოყენებას. 

აღიშნული ანალიზი მოიცავს რამდენიმე ბლოკს:
 სოციალური განვითარება, ინფრასტრუქტურა და საზოგადოებრივი 

მომსახურებები. ამ ბლოკის სუსტ მხარეებში აღნიშნულია ისეთი სა ხის 
პრობლემები, როგორიცაა: რეგიონის რთული დემოგრაფიული სი ტუა-
ცია, მოსახლეობის მწირი შემოსავლები და დანაზოგების მცირე მო-
ცულობა, შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი მნიშვნელობის 
სა ავ ტომობილო გზების უდიდესი ნაწილის და საზოგადოებრივი სატრან-
სპორტო ინფრასტრუქტურის არადამაკმაყოფილებელი მდგომარეობა და 
სხვა.

 ეკონომიკის ბლოკში აღნიშნულია შემდეგი სუსტი მხარეები: პე-
რიფერიული მდებარეობა და გასაღების ბაზრებთან სიშორე, მოქმედი 
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ბიზ ნეს სუბიექტების უკიდურესად მცირე რაოდენობა, ძვირი საბანკო 
კრედიტები და კაპიტალის ალტერნატიული წყაროების არარსებობა, 
პროფესიული განათლებისა და კვალიფიკაციის დაბალი დონე, შრომითი 
რესურსების მომზადება-გადამზადების ქმედითი სისტემის არარსებობა, 
ტურისტული ინფრასტრუქტურის არადამაკმაყოფილებელი მდგომარეობა, 
ტუ რისტების მოზიდვისადმი არასისტემური მიდგომა, ტურიზმის ინდუს-
ტრიული ზონების მართვის და ტურიზმის, როგორც ბიზნესის საქმიანობის, 
არასაკმარისი ცოდნა, ტურისტული დასახლებებისთვის კურორტის სტა-
ტუსის არქონა, საკურორტო ზოლში ადგილობრივად წარმოებული პრო-
დუქტების სიმცირე, ვაჭრობისა და მომსახურების სექტორის, ინოვაციების 
განვითარების დაბალი დონე, ახალი ტექნოლოგიების გამოყენების და-
ბალი ინტენსივობა, მოძველებული საწარმოო ტექნიკური ბაზა, პირდაპირი 
უცხოური ინვესტიციების დაბალი მაჩვენებლები და რეგიონის დონეზე 
მათი მოზიდვის ქმედითი მექანიზმების არარსებობა და სხვა.

ამავე დოკუმენტში წარმოდგენილი ინფორმაცია ასევე მოიცავს ანა-
ლიზს რეგიონული ადმინისტრაციისა და მუნიციპალიტეტების შეზღუდული 
უფლებამოსილებების, მწირი საბიუჯეტო შემოსავლების, სახელმწიფოს, 
ბიზნესსა და ადგილობრივ თემს შორის არასაკმარისი ვერტიკალური 
კავშირების შესახებ და ა.შ.

 ზემოთ აღნიშნული სუსტი მხარეები წარმოადგენენ მნიშვნელოვან 
ფაქტორებს, რომლებიც ხელს უშლიან ტურიზმის განვითარებას რეგიონში 
და მიუხედავად იმისა, რომ რაჭა გამორჩეულია მდიდარი და უნიკალური 
რე სურსებით, ტურიზმის განვითარების დონე დაბალია. არსებული გა მო  -
წვევების გადასაწყვეტად, პირველ რიგში, საჭიროა არსებობდეს სოფ-
ლის ტურიზმის განვითარების კონცეფცია, რომელშიც ვგულისხმობთ 
შეხედულებათა სისტემას ტურიზმის განვითარების პირობების შექმნის და 
მისი ეფექტიანობის უზრუნველსაყოფის მექანიზმების შესახებ.

მაშასადამე, რაჭის სოფლის ტურიზმის განვითარების კონცეფცია 
აუცილებლად უნდა ითვალისწინებდეს ისეთ ღონისძიებების გატარებას 
როგორიცაა:

- სახელმწიფო მხარდამჭერი მიზნობრივი პროგრამების შემუშავება 
და რეალიზაცია;

- სოფლის ტურიზმის სფეროში საინვესტიციოდ მიმზიდველი პირო-
ბების შექმნა; 

- რეგიონის ტურისტული რესურსების ერთიანი ბაზის შექმნა;
- რაჭის ტურისტული ადგილების ცნობადობის ამაღლების ხელ-

შეწყობა; 
- სოფლის ტურისტული კონკურენტუნარიანი პროდუქტების შექმნისა 

და რეალიზაციის ხელშეწყობა;
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რაჭის სოფლის ტურიზმის პრიორიტეტული მიმართულებების გამოვლენისა და                         
ფორმირების მეთოდოლოგიური რეკომენდაციები

- სოფლის ტურიზმისათვის დამხმარე ინფრასტრუქტურის შექმნა და 
განვითარება;

- სოფლის ტურიზმის განვითარებისათვის დაფინანსების მექანიზმის 
სრულყოფა;

- სოფლის ტურიზმის სფეროში საკადრო პოტენციალის განვითარება;
- სოფლის ტურიზმის სფეროში ნორმატიული და სამართლებრივი 

ბაზის დამუშავება;
- სოფლის ტურიზმის ინფრასტრუქტურის (გზების და სატრანსპორტო 

სისტემის მოწესრიგება) შექმნა;
- სოფლის ტურიზმის უპირატესობის პოპულარიზაცია ( ადგილობრივ 

ბიზნესსა და თემში) და სხვა.

მოთხოვნა რაჭის ტურისტულ პროდუქტებზე

რაჭის ტურისტულ პროდუქტებზე შიდა ბაზრის მომხმარებლის მოთ-
ხოვნილების შესახებ ოფიციალური ინფომაციის არარსებობის გამო, 
დავეყრდენით ჩვენ მიერ ჩატარებულ გამოკვლევის შედეგებს. კვლევისას 
გამოყენებული იქნა რესპონდენტთა ანკეტური გამოკითხვის მეთოდი. 
გამოკვლევის მიზნობრივ რესპონდენტთა ჯგუფის ჩამოყალიბებისათვის 
გამოყენებული იყო ორი კრიტერიუმი: რესპონდენტის ინფორმირებულობა 
სოფლის ტურიზმის სფეროში და რესპონდენტის პრეფერენციული და-
მოკიდებულება საქართველოს ბრენდული კურორტებისა და სოფლად 
დასვენებისადმი. სულ გამოკითხული იქნა 282 რესპონდენტი.

რესპონდენტთა ჯგუფი, რომლებსაც აქამდე არაფერი გაუგიათ 
სოფლის ტურიზმის შესახებ, ჩვენი მიზნისათვის ნაკლებად მიმზიდველია. 
საუკეთესოა ჯგუფი, სადაც შედიან რესპონდენტები, რომელსაც ჰქონდათ 
ინფორმაცია სოფლის ტურიზმის შესახებ (,,გამიგია და მისარგებლია” 
- 28%). რეპრეზენტატულობის გაზრდის მიზნით გამოყენებული იყო ის 
ჯგუფიც, რომლის წევრებს ბუნდოვანი წარმოდგენა ჰქონდათ სოფლის 
ტურიზმის შესახებ (53%) და წინასწარი ახსნა-განმარტება საკმარისი 
აღმოჩნდა იმისათვის, რომ გარკვეულიყვნენ სოფლის ტურიზმის რაობაში. 
საქართველოს ბრენდული კურორტებისა და სოფლის ტურიზმისადმი 
უპირატესი არჩევანის დასადგენად, მათ უპასუხეს კითხვაზე: ,,რომელ 
ვარიანტს აირჩევდით საქართველოში დასასვენებლად?” ა) რომელიმე 
ბრენდულ კურორტზე დასვენებას; ბ) სოფელში დასვენებას, სადაც 
ბუნების წიაღში შესაძლებელია სხვადასხვაგვარი ტურისტული აქტივობის 
განხორციელება. 237 რესპონდენტიდან 76.3% (181 კაცი), უპირატესობა 
მიანიჭა სოფლად დასვენებას და ამ ჯგუფის ბაზაზე გაგრძელდა კვლევა 
ჩვენ წინაშე მდგარი ძირითადი ამოცანის გადაწყვეტისათვის სოფლის 
ტურიზმის სხვადასხვა სახის მიმართ პოტენციური მომხმარებლის დამო-
კიდებულების გამოკვლევისათვის. (იხ.ცხრილი).
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პოტენციური მომხმარებლის დამოკიდებულება სოფლის ტურიზმის სახეობებისადმი 

№ განსახორციელებელი ტურისტული აქტივობა დადებითი 
% -ით 

მთლიანის 
მიმართ

1
ქალაქური ორომტრიალიდან თავის გარიდება და 
სოფლის იდილიურ, წყნარ, ეკოლოგიურად სუფთა 
გარემოში დასვენება 91 50,2

2 მევენახეობა-მეღვინეობის გაცნობა და ღვინის 
დეგუსტაცია მარანში 27 14,9

3 სამკურნალო-გამაჯანსაღებელი საშუალებებით 
სარგებლობა 22 12,2

4 ადგილობრივი ტრადიციული სამზარეულოს 
გაცნობა 19 10,5

5
ადგილობრივი სასოფლო-სამეურნეო წარმოების 
გაცნობა და სურვილისამებრ მასში 
მონაწილეობის მიღება

9 5.0

6 კულტურულ-ისტორიული და სხვა 
ღირსშესანიშნაობების ნახვა 8 4,4

7 თევზაობა 3 1,6

8 ნადირობა 2 1,1

9 სულ 181 100

 
როგორც ცხრილიდან ჩანს, რესპონდენტთა უმრავლესობა (50,2%) 

უპირატესობას ანიჭებს ქალაქური ორომტრიალიდან დროებით თავის 
დაღწევას და სოფლის იდილიურ, წყნარ, ეკოლოგიურად სუფთა გარემოში 
დასვენებას. ამის შესაძლებლობას იძლევა სოფლის რეკრეაციული ტუ-
რიზმი. მეორე ადგილზეა (14,9%) რესპონდენტები, რომლებიც სოფლად 
გაემგზავრებიან იმ მიზნით, რომ გაეცნონ მევენახეობა-მეღვინეობას 
და ადგილზე დააჭაშნიკონ ღვინო. ეს ღვინის ტურიზმის პრეროგატივაა. 
სოფ ლად გამგზავრების ყველაზე მნიშვნელოვან მოტივად, სამკურნალო-
გამაჯანსაღებელი მიზნით, მიიჩნევს გამოკითხულთა მხოლოდ 12,2 %. 
გამოკითხულთა 10,5% სოფლად მოგზაურობის დროს უპირატესობას ანიჭებს 
ადგილობრივი ტრადიციული სამზარეულოს გაცნობას, რაც კულინარიული 
ტურიზმის ფუნქციაა. რაჭის სოფლები, ბუნებრივ-კლიმატური პირობებითა 
და სხვადასხვაგვარი მინერალური შემადგენლობის წყლების სიუხვით, 
ქმნის უნიკალურ გარემოს ადამიანის განკურნებისათვის. მაგრამ, როგორც 
ჩვენი დაკვირვებით გამოვლინდა, დღეისათვის ძალიან ცოტას (12,2%) 
სურს ამ შესაძლებლობის გამოყენება. როგორც ჩანს, ამ მხრივ საჭიროა 
აქტიური მარკეტინგული ღონისძიებების გატარება. 
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ტურისტთა უმეტესობა, სოფლად ჩასვლის ძირითად მოტივად 
თვლის ქალაქიდან თავის დაღწევას და ბუნების წიაღში მშვიდად 
დასვენებას. ეს შეესაბამება მრავალრიცხოვან დაკვირვებას. ტურისტები, 
რომლებიც სამოგზაუროდ და დასასვენებლად სოფელს ამჯობინებენ, 
თავიანთი არჩევანის დასაბუთებისას ძირითადად, პირველ რიგში, 
ასახელებენ ბუნებაში წყნარად დასვენებისა და სასურველი პეიზაჟის 
გარემოში შვებულების გატარების შესაძლებლობას (Kurleto M. 2014.). 
იმის დასადგენად, თუ რას ანიჭებენ უპირატესობას სოფლის ტურიზმის 
არჩევისას, დასმულ იქნა შეკითხვა - „რა იყო უფრო მნიშვნელოვანი მათ-
თვის სოფლად დასვენებისათვის გადაწყვეტილების მიღების დროს“. 
ჩვენთვის საინტერესო საკითხებზე კონცენტრირებისათვის შეთავაზებული 
იყო სავარაუდო პასუხები: ა) დაბალი ფასი; ბ) ძირითად საცხოვრებელთან 
სიახლოვე; გ) იაფი და ნატურალური სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების 
შეძენის შესაძლებლობა.

რესპონდენტთა უმეტესობა - 56,9%-ზე მეტი, სოფლად დასვენებას 
ირჩევს დაბალი ფასის გამო. რესპონდენტთა საკმაოდ დიდ ნაწილს - 
29,2%-ზე მეტს, სოფელში დასვენებისკენ უბიძგებს მის ძირითად საცხოვ-
რებელთან სოფლის სიახლოვე. შედარებით მცირე ნაწილი (13,8%), სოფ-
ლად ტურისტული აქტივობის განხორციელების დროს, ელოდება იაფი და 
ნატურალური სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების შეძენას.

გამოკვლევა ჩატარებული იქნა ასევე სოფლის ტურისტული პრო-
დუქტის სხვა ძირითადი კომპონენტების განთავსებისა და კვების მომ-
სახურებაზე მოთხოვნის დასადგენად. რაჭის რეგიონში განთავსების ძი-
რითად ფონდს ქმნის ადგილობრივი მოსახლეობის საცხოვრებელი სახ-
ლები.

კვებითი მომსახურების პაკეტებიდან, რესპონდენტთა უმრავლესობა 
(32,6%) ირჩევს სრულ მომსახურებას. მეორე ადგილს იკავებენ რესპო-
დენტები (24,8%), რომლებიც კმაყოფილდებიან მხოლოდ საუზმით, შე-
კვეთის შესაბამისად მომსახურება სურს 22,6%-ს, ხოლო მესამე ჯგუფის 
რეს პოდენტები (19,9%) ირჩევენ თვითმომსახურებას.

სოფლის ტურიზმის სხვადასხვა სახისადმი პოტენციური მომხმა-
რებ ლის დამოკიდებულების გამოკვლევამ აჩვენა მოთხოვნა რაჭის სოფ-
ლის ტურისტულ მიმართულებებზე, და ამასთან, გამოავლინა სოფლის 
ტურისტულ პროდუქტებზე მოთხოვნის პრეფერენციული თანმიმდევრობა:

რეკრეაციული სოფლის ტურიზმი;
ღვინის ტურიზმი;
სამკურნალო-გამაჯანსაღებელი ტურიზმი;
კულინარიული ტურიზმი.
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ნანა კაციტაძე, ინეზა ვაწაძე

რაჭის სოფლის ტურიზმის განხორციელების ორგანიზაციულ-
ეკონომიკური ფორმები

რეგიონულ დონეზე დიდი ეფექტიანობა მიიღწევა იქ, სადაც ფორ-
მირდება ტერიტორიული და ფუნქციონალურად ორგანიზებული რეკ-
რეაციული რაიონები. აღნიშნულიდან გამომდინარე, კვლევის შემ დეგ 
ეტაპზე რაჭაში ტურიზმის აქტივობების განხორციელებასთან დაკავ-
შირებული პრობლემების გადაჭრის გზების საძიებლად და მისი ეფექტიანი 
ორგანიზაციულ-ეკონომიკური ფორმების (მოდელების) შერჩევისათვის, 
გამოყენებული იქნა ისტორიული ანალიზის მეთოდი სოფლის ტურიზმის 
წარმატებული გამოცდილების შესწავლის საფუძველზე. 

სოფლად ტურიზმი წარმატებით ვითარდება დასავლეთ ევროპის 
ქვეყნებში. სოფლის ტურიზმი ამ ქვეყნებში წახალისებულია ეროვნულ 
დონეზე. მკვლევართა დიდი ნაწილი სოფლის ტურიზმის წარმოშობისა 
და განვითარების პროცესის მნიშვნელოვან პირობად მიიჩნევს 50-70-იან 
წლებში დასავლეთ ევროპის ქვეყნების აგრარულ სექტორში მიმდინარე 
სამეურნეო-სტრუქტურულ ცვლილებებს, რომლის შედეგად სერიოზული 
პრობლემა შეექმნა ზოგიერთი სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტის წარ-
მო ებას. მაგალითად, საფრანგეთში მკვეთრად შემცირდა ტრადიციული 
ღვი ნისა და ყველის წარმოება, შეიცვალა დემოგრაფიული სურათიც. ასეთ 
ვი თარებაში, როგორც სპეციალისტები აღნიშნავენ, ადგილობრივმა და 
ცენტრალურმა ხელისუფლებამ სოფლის ტურიზმში დაინახა სოფლად 
,,ახალი ფულის” შეტანის, შრომითი მოწყობის და სასოფლო-სამეურნეო 
წარმოების დაცემის პროცესის შეჩერების შესაძლებლობა. მათ თავიანთი 
სამეურნეო-ეკონომიკური პოლიტიკის მნიშვნელოვან კომპონენტად აქ-
ციეს სოფლის ტურიზმის განვითარებისათვი ხელშეწყობა. ქვეყნის მთავ-
რობამ საჭიროდ ჩათვალა მოსახლეობისათვის იმის დემონსტრირება, 
რომ სოფლად ფულის გამომუშავება შეიძლება არასასოფლო-სამეურნეო 
საქმიანობითაც. ამისათვის აღდგენილი იქნა რამდენიმე ათეული მი-
ტოვებული კარ-მიდამო, სადაც შესაძლებელი იყო ფერმების გამართვა, 
ღვინისა და ყველის წარმოება, მოგვიანებით ეს კარმიდამოები სოფლის 
ტურიზმის ობიექტებადაც გადაიქცა და მომგებიანი ბიზნესის საფუძველი 
გახდა (Bock B. 2006). 

დღეს ევროპის სახელმწიფოების მიერ სოფლის ტურიზმის სტი-
მულირება ხდება არამარტო ეკონომიკურად ჩამორჩენილ რეგიონებში, 
არამედ იქაც, სადაც ტრადიციულად პოპულარულია მასობრივი დასვენება, 
მაგალითად, კვიპროსის ტურიზმის სახელმწიფო ორგანიზაციის მიერ 
შემუშავებული კონცეფცია ითვალისწინებს მაღალი რეკრეაციული დატ-
ვირ თვით გამორჩეული სანაპირო რეგიონებიდან ტურისტთა ნაკადების 
გადართვას კუნძულის შიგა რეგიონების სოფლებზე, რისთვისაც დამუ-
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შავებულია აგროტურიზმის განვითარების სქემა (Воскресенский В.2013). 
ვფიქრობთ, განვითარების ამგვარი სქემა ყურადსაღებია რაჭის ტურიზმის 
დამგეგმავებისთვისაც. 

ჩვენ მიერ კვლევისათვის შერჩეული იყო ისეთი ქვეყნები (იტალია, 
ბულგარეთი), რომელთა მთიანი რეგიონები მსგავსია რაჭასთან ტურისტული 
რესურსებითა და ტურიზმის თემატიკით. ბუნებრივი ღირსშესანიშნაობების 
სიუხვე, კარგი ღვინოების წარმოების გამოცდილება და მაღლხარისხიანი 
ტრადიციული სამზარეულო, განსაკუთრებულ ადგილს იკავებს იტალიური 
სოფლის ტურიზმის ,,წარმატების ფორმულაში“. მაგალითად, იტალიური 
სოფ ლის ტურიზმის მოდელი ისეთი თემატური მიმართულებით, როგო -
რიცაა: .,,ბუნება და ჯანმრთელობა“, ,,რეკრეაციული ტურიზმი“, ,,ტრა დი-
ციული გასტრონომია“, ,,სპორტი“ (Bock B. 2006.) მსგავსია რაჭის მოთ-
ხოვ ნადი ტურისტული პროდუქტებისა, როგორიცაა: რაფტინგი (ჯო მარ-
დო ბა), კაიკინგი, ცხენით, კვადროციკლით და ფეხით გასეირნება. ამ მი-
მართულებებმა რაჭის ტურიზმში უკვე მოიპოვა პოპულარობა. მიუ ხედავად 
იმისა, რომ ღვინისა და გასტრონომიული ტურიზმის განვითრებამ რაჭაში 
გარკვეულ დონეს მიაღწია, ჯერ კიდევ არსებობს შესაბამისი რესურსული 
პოტენციალის გამოყენების ფართო პერსპექტივა, რომელთა შორის იგუ-
ლისხმება დასავლეთ ევროპაში გამოცდილი ღვინის თემატური სოფ-
ლების განვითარების შესაძლებლობა რაჭაში, აღიარებული ბრენდის - 
,,ხვანჭკარის“ სამშობლოში.

სამწუხაროდ, უნდა აღინიშნოს, რომ ღვინის სოფლები/ქალაქების 
პრაქტიკა, რომელიც ტურისტული ადგილის განვითარების კარგი სტრა-
ტეგიაა, ჯერ კიდევ არ გამოიყენება საქართველოს არცერთ რეგიონში. 
ევროპის ქვეყნებში უკვე კარგა ხანია გავრცელებულია თემთა პარტნიორობა 
ღვინის გარშემო (Katsitadze N., 2017). ის დესტინაციისთვის ტურიზმის გან-
ვითარების ერთიანი ხედვის, სტრატეგიის შემუშავების, ერთობლივი პრო-
დუქტების შექმნისა და გაპიარების კარგი საშუალებაა. ტურისტული სო-
ფელი, რომელიც ფლობს ტურისტულ რესურსებს, კონკურენციას უწევს 
თა ვის მეზობლებს, მაგრამ მათი გაერთიანება თავიანთი ტურისტული 
პო ტენციალით, საშუალებას იძლევა გადაიქცეს კიდევ უფრო მიმზიდველ 
ად გილად ტურისტებისათვის. ამგვარი მიდგომებით ეს დესტინაციები 
თა ვიანთ მუნიციპალიტეტში არა კონკურენტები, არამედ პარტნიორები 
ხდებიან. ასეთ სოფლებში ჩნდება დაინტერესება კოოპერაციისადმი და 
მეზობელთა მხარდაჭერით ცხოვრების გაუმჯობესებისათვის, რაც შეიძ-
ლება გადამდები აღმოჩნდეს ქვეყნის სხვა სოფლებისთვის (Katsitadze N. 
2017).

საქართველოს მასშტაბით, დაახლოებით, 2-3 ჯერ მეტი ღვინო იწარ-
მოება ოჯახებში, ვიდრე ღვინის ქარხნებში. ღვინის ტურიზმი სწორედ 
ის საშუალებაა, რომელიც ახდენს ექსპორტს პროდუქტის წარმოების 
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ადგილზე პირდაპირი გაყიდვების გზით. ღვინის ტურიზმს ყოველთვის აქვს 
ტერიტორიული კომპონენტი, ვინაიდან მომხმარებელში ღვინის ხარისხის 
აღქმა პირდაპირ კავშირშია ადგილწარმოშობასთან. საქართველოში 
ღვინის ტურიზმი შეიძლება გამოყენებული იქნეს ქართული ღვინის სამ-
სახურში. ღვინო და კულინარია მუდმივი ატრიბუტია ნებისმიერი სახის 
ტურიზმისთვის. ამდენად, სხვა მოტივაციით (დასვენება, საქმიანი, რეკ-
რეაცია და სხვა) ჩამოსული ვიზიტორისათვის მასპინძელ ქვეყანას შეუძ-
ლია შეასრულოს ღვინის რეკლამირების და დეგუსტაციის ადგილის 
ფუნ ქცია. მაშასადამე ღვინის ტურიზმი პირდაპირი გაყიდვების კიდევ 
ერთ-ერთი ეფექტიანი არხი და ღვინის მწარმოებელი ქვეყნისათვის 
ცნობადობის ამაღლების გზაა (Katsitadze N. 2017). 

რეკრეაციული ტურიზმის პრაქტიკის თვალსაზრისით, საინტერესოა 
სოფლის ტურიზმის განვითარების ბულგარული მოდელი, რომელიც 
ითვალისწინებს მყუდრო გარემოში ოჯახთნ ერთად დასვენებას. ეს 
მო დელი მიესადაგება რაჭის რეკრეაციულ რესურსულ პოტენციალს, 
რეკრეაციული ტურიზმის რაჭულ ტრადიციებს და მცირე ფინანსურ შე-
საძ ლებლობებს. ბულგარული მოდელი ხელსაყრელია ისეთი რე გიო ნე-
ბისათვის, რომლებისთვისაც დამახასიათებელია საცხოვრებელი ფონ  -
დის კომფორტულობის დაბალი დონე, მაგრამ მდიდარი ბუნებრივი და 
კულტურულ-ისტორიული რესურსი. ამიტომ ბულგარული მოდელის რეა -
ლიზაცია ითვალისწინებს, სოფლად საცხოვრებელი ფონდის გაუ მ ჯო-
ბესების მიზნით, სახელმწიფო მხარდაჭერას. ეს მოდელი მიღებულია 
როგორც ნიმუში „მესამე ტალღის“ ქვეყნებისთვის. ბულგარული მოდელი 
ასევე გულისხმობს: მსხვილი და საშუალო ტურისტული ობიექტების მშე-
ნებლობას სპეციალიზებული კერძო სასტუმროებით და სხვა ტურისტული 
ობიექტებით მაღალი ღირებულების ტურისტულ-რეკრეაციულ ადგილებში 
(Заричная А. А. 2011., Казьмина Э. Б. 2012.) აღნიშნული მოდელი მიესადაგება 
შაორის წყალსაცავის, შოვისა და უწერის მიმდებარე ტერიტორიებზე რეკ-
რეაციული ტურიზმის განვითარების კონცეფციას. ეს მოდელი მოითხოვს 
მნიშვნელოვან ინვესტიციებს, სპეციალური პროექტების დამუ შავებას, 
სამეცნიერო-კვლევით და მარკეტინგულ სამუშაოებს.

ამასთან, მსოფლიოში სოფლის ტურიზმის განვითარების პრაქტიკამ 
აჩვენა სოფლად ტურიზმის განვითარების კონცეფციების სიმრავლე, რაც 
აიხსნება ამ ქვეყნებში სოფლის ტურიზმისადმი განსხვავებული მიზნების 
არსებობით და საკითხის გადაწყვეტის არაორდინალური მიდგომებით. 
სრულიად განსხვავებული რესურსების არსებობის პირობებში, ევროპის 
მრავალ ქვეყანაში შეძლეს შეექმნათ კონკურენტუნარიანი სოფლის ტუ-
რიზმი. 

რაჭაში რესურსების მრავალფეროვნება განაპირობებს სხვადასხვა 
ტუ რისტული პროდუქტის შექმნის შესაძლებლობას და სოფლის ტუ-
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რაჭის სოფლის ტურიზმის პრიორიტეტული მიმართულებების გამოვლენისა და                         
ფორმირების მეთოდოლოგიური რეკომენდაციები

რისტული აქტივობის მრავალსახეობრიობას. რაჭის სოფლის ტურიზმის 
კონცეფცია, ისევე როგორც ევროპაში, ორიენტირებული უნდა იქნეს მცირე 
საოჯახო ბიზნესის განვითარებაზე სოფლად და უნდა დაეფუძნოს საოჯახო 
მეურნეობის რესურსების გამოყენებას. რაჭის მაგალითზე ძირითადად ეს 
იქნება განთავსების საშუალებები.

დასკვნა

არსებული ლიტერატურისა და ჩვენი წინამდებარე კვლევიდან გა-
მომდინარე, სოფლის ტურიზმის განვითარების შემდეგი პრიორიტეტული 
მიმართულებები დგინდება:

1. მოთხოვნის შესაბამისი ტურისტული შეთავაზებების პროგ ნო-
ზი რება შემდეგი კომპონენტების საუძველზე: დანიშნულების ადგი ლის 
პროდუქტის კონცეფციის ძირითადი შემადგენლები (ატრაქცია, გან-
თავსება, სატრანსპორტო მომსახურება, ეკონომიკური მიმზიდველობა, 
მომსახურების მრავალფეროვნება და უნიკალურობა);

2. ტურისტული დანიშნულების ადგილის პოტენციალის გამოვლენა 
შემ დეგი ალგორითმის მიხედვით: მოთხოვნა, დესტინაციის სოფლის 
ტურისტული პროდუქტის ფორმირების რესურსული პოტენციალის შეფა-
სება; ფინანსური, სამართლებრივი, ორგანიზაციული, საინფორმაციო და 
ლოჯისტიკის უზრუნველყოფის სფერო;

3. სოფლად ტურიზმის ორგანიზაციულ-ეკონომიკური ფორმების 
(მოდელების) შერჩევა და პრობლემების გადაწყვეტის ძიება წარმატებულ 
ანალოგებთან ისტორიული ანალიზისა და პოტენციალის შეპირისპირების 
მეთოდით. 

აღნიშნული მეთოდოლოგიით, რაჭის მაგალითზე გამოვლენილია 
სოფლის ტურიზმის პრიორიტეტული მიმართულება - რეკრეაციული ტუ-

რიზმი, რომლის განხორციელება შესაძლებელია:
 ა) შეზღუდული რესურსების პირობებში გლეხურ მეურნეობებზე 

დაყრდნობით; 
ბ) მაღალი რეკრეაციული ღირებულების ადგილებში (შოვი, უწე-

რა, შაორის ტბა), რომელიც გულისხმობს ტურიზმის კომპლექსურ გან-
ვითარებას სოფლად, რაც უზრუნველყოფს საკურორტო ცენტრების ჩა-
მოყალიბებას, საშუალო და მსხვილი სტილიზებული სასტუმროებისა და 
გასართობი ობიექტების მშენებლობას; 

 გ) ღვინის ტურიზმი და ღვინის სოფლები, რაც შექმნის „ადგილობრივი 
თემის“ კოლექტიურ პროდუქტს.

რაჭის მაგალითმა დაგვანახა, რომ რეგიონებში არსებული გამოწ-
ვევების გადასაწყვეტად საჭიროა სოფლის ტურიზმის განვითარების 
პირობების შექმნის უზრუნველმყოფი პროგრამები. სოფლის ტურიზმის 
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განვითარების კონცეფცია უნდა ეყრდნობოდეს კერძო ბიზნესისა და სა-
ხელმწიფოს, ასევე რეგიონული და მუნიციპალური სექტორების მჭიდრო 
კავშირებს, რომლის აუცილებელი არსებობის საჭიროებას განსაზღვრავს 
სოფლის ტურიზმის თავისებურებანი.

სტატიაში წარმოდგენილი რაჭის სოფლის ტურიზმის პრიორიტეტული 
მიმართულებების შერჩევისა და განვითარების მეთოდოლოგიური რეკო-
მენდაციები შეიძლება გამოყენებული იქნეს რაჭის მინიციპალიტეტში 
რეგიონის სოფლის ტურიზმის კონცეფციის ჩამოყალიბების საფუძვლად.
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The European Union countries consider rural tourism development as 
one of the most relevant economic growth alternatives in poor and depressed 
regions. This field of tourism consumes diverse resources in rural and surrounding 
areas, therefore, rural tourism can be implemented in various ways. As a fact, the 
regions, which are rich with tourism resources, get an opportunity to meet the 
customer needs better and at the same time, get economic efficiency by broadly 
utilizing the resources in the household turnover. As a result, agrotourism is 
attracting field for the country such as Georgia. 

The majority of the research papers dealing with the problematic issues in 
rural tourism is based on the concept, that development of rural tourism depends 
on natural resources. We agree with the consideration that tourism as a multi-
dimensional and intersecting socio-economic phenomena is based on using 
various resources while the efficiency of using tourism resources is based on 
the factors which either create conditions for success or limit them. Nowadays, 
international tourism trends revealed that for the success of the countries with 
small economies, it is more crucial to use innovative management approaches 
optimally rather than the existence of tourism resources.

Tourism research, as well as general regional economic study and ensuring 
the use of applied research direction, needs many-sided analysis of resources. 
For revealing the potential of the destination, the paper provides the forecast of 
rural tourism development based on the following algorithm: 

1. Identification of customer needs in the following directions: motivations, 
priorities, determining the potential amount and structure of tourist flows, target 
segment;

2. Evaluating the resource potential of forming rural tourism product of the 
destination;

3. Organizational and legal field analysis;
4. Analysis of the fields of logistics and information provision. 

Nana Katsitadze, Ineza Vatsadze
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Customer research on different types of rural tourism varieties showed 
the demand for rural tourism directions in preferential order: a) recreational 
rural tourism; b) wine tourism; c) medical and wellness tourism; d) gastronomy 
tourism. 

In terms of regional scale, greater efficiency is met where territorial and 
functionally organized recreation areas are formed. As a result of historical 
analysis of the development models of agrotourism, the countries chosen are 
close to Georgia (Italy, Bulgaria) with their tourism resources and circumstances. 
For example, Italian model of rural tourism with its resource and context 
directions is similar to Racha’s tourism resource potential and demanded types 
of services. The abundance of natural sightseeings, the experience of producing 
good wines and the high quality traditional cuisine have an exceptional place in 
the “success formula” of Italian rural tourism. Even though wine and gastronomy 
tourism development have already achieved some level in Racha, the experience 
of Western Europe to establish thematic wine villages is not applied as yet. 

In terms of recreation tourism practice in Racha, Bulgarian model of 
rural tourism development also seems relevant, which provides a pleasant 
environment for a family vacation. This model corresponds to recreation 
resource potential of Racha, recreation tourism traditions and limited financial 
capacity. Bulgarian model is convenient for the regions, where living space is 
characterized with low level of comfort; however, the area is rich with natural 
and cultural-historical resources. This model is accepted as a pattern for “third 
wave” countries - the countries, which do not have sufficiently comfortable 
accommodation as frequently met in western Europe. Bulgarian model for high 
value recreational destination also include: construction of big and medium-size 
tourism units with specialized private hotels and other tourist services, which is 
relevant to Shaori reservoir, as well as recreation tourism development concepts 
for Shovi and Utsera territories. This model needs significant investments and 
working on special projects.

Each discussed model needs a different types of government involvement 
on each level. 

Keywords: rural tourism, priority directions, destination formation 
methodology, organizational forms of agrotourism, models. 

JEL Codes: L80, L83, L89

Methodological Recommendations for Forming and Developing Priority                                
Directions of Racha Rural Tourism
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