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შოთა რუსთაველის სოციოლოგიის შესახებ*

პაატა გუგუშვილი  

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული 
აკადემიის აკადემიკოსი

1. შო თა რუს თა ვე ლის ეპო ქა ში პატ რონ ყმურ მა, ფე ო და ლურ მა სა ქარ თვე-
ლომ თა ვი სი კულ ტუ რულ -ე კო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის უმაღ ლეს წერ ტილს მი-
აღ წი ა. და ვით აღ მა შე ნებ ლის დიდ მა სა ხელ მწი ფო ებ რივ მა მოღ ვა წე ო ბამ, ყვე-
ლა ქარ თვე ლურ ტომ თა ერთ მო ნარ ქი ა ში გა ერ თი ა ნე ბამ, საწყ ი სი მის ცა ქვეყ ნის 
ახალ სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კურ და კულ ტუ რულ აღ მავ ლო ბას. მე-12 სა უ კუ ნის 
მე ო რე ნა ხე ვარ ში, გი ორ გი III-ი სა და თა მა რის მე ფო ბის პე რი ოდ ში, კი დევ უფ რო 
გა ფარ თოვ და სა ხელ მწი ფოს ფარ გლე ბი, რო მელ შიც შე ვიდ ნენ თურ ქ-სელ ჯუ-
კე ბის ბა ტო ნო ბი სა გან გან თა ვი სუფ ლე ბუ ლი თით ქმის მთე ლი სომ ხე თი და აგ-
რეთ ვე რამ დე ნი მე კავ კა სი უ რი მუ სულ მა ნუ რი ქვე ყა ნა (რა ნი, შერ ვა ნი); სა ერ თოდ 
ქარ თულ პო ლი ტი კურ კავ შირ ში შე დი ო და ვრცე ლი ტე რი ტო რია შა ვი და კას პი ის 
ზღვებს შო რის, არ ზუ მი დან და ტრა პი ზო ნი დან მო ყო ლე ბუ ლი ჩრდი ლო ეთ კავ-
კა სი ის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა წი ლის ჩათ ვლით. 

ვაჭ რო ბის, მრეწ ვე ლო ბის, სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის გან ვი თა რე ბა ხელს უწყ ობ-
და ამ პო ლი ტი კუ რი წარ მო ნაქ მნის შემ დგომ გან მტკი ცე ბას და ქარ თუ ლი ეროვ-
ნუ ლი ცი ვი ლი ზა ცი ის გან ვი თა რე ბა- გავ რცე ლე ბას. სა ქარ თვე ლო ზე გა დი ო და 
და სავ ლეთ და აღ მო სავ ლეთს შო რის ან ტი კუ რი ეპო ქი დან ვე ცნო ბი ლი დი დი 
სა ვაჭ რო გზა, რო მე ლიც აად ვი ლებ და უცხ ო, შო რე ულ ქვეყ ნებ თან კო მერ ცი უ ლი 
და კულ ტუ რუ ლი კავ ში რის გა ფარ თო ე ბას. ამ კავ ში რის ორ ბი ტა ში შე დი ოდ ნენ 
და სავ ლე თევ რო პუ ლი ქვეყ ნე ბი, გან სა კუთ რე ბით ბი ზან ტია და მი სი მეშ ვე ო ბით 
იტა ლი უ რი ქა ლა ქი- სა ხელ მწი ფო ე ბი (რო მი, ვე ნე ცი ა, ფლო რენ ცია და სხვ.), რუ-
სუ ლი სამ თავ რო ე ბი, აღ მო სავ ლუ რი ცი ვი ლი ზა ცი ე ბი - არა ბე თი, ეგ ვიპ ტე, სპარ-
სე თი და სხვა. ასე რომ, სა ქარ თვე ლო ფარ თოდ იყო ჩაბ მუ ლი იმ დრო ინ დე ლი 
მსოფ ლი ოს მო წი ნა ვე ქვეყ ნებ თან კო მერ ცი ულ და კულ ტუ რულ გაც ვლა ში, რა-
საც თა ვის მხრივ, ცხა დი ა, არ შე ეძ ლო ხე ლი არ შე ეწყო თვით მყო ფუ რი ქარ თუ-
ლი კულ ტუ რის შემ დგო მი სწრა ფი აღორ ძი ნე ბი სა და გან ვი თა რე ბი სათ ვის. 

(1905-1987)

* გადმობეჭდილია ჟურნალიდან „საქართველოს ეკონომისტი“, 1966, №9, გვ. 52-
70.
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სა ეკ ლე სი ო- თე ო ლო გი უ რი ლი ტე რა ტუ რის გან ვი თა რე ბის გვერ დით სა ფუძ-
ვე ლი ეყ რე ბო და მა ღა ლი დი ა პა ზო ნის სა ე რო მწერ ლო ბას, რაც დიდ მნიშ ვნე-
ლო ვან წარ მა ტე ბებს აღ წევს მხატ ვრუ ლი სიტყ ვი სა და მეც ნი ე რე ბის სხვა დას ხვა 
დარ გში. იყალ თო სა და გე ლა თის აკა დე მი ე ბი გა და იქ ცნენ ძლი ერ სა მეც ნი ე რო 
ცენ ტრე ბად, სა დაც მოღ ვა წე ობ დნენ აგ რეთ ვე უცხ ო ე თი დან მოწ ვე უ ლი გა მო ჩე-
ნი ლი სწავ ლუ ლე ბი და სა დაც მეც ნი ე რულ მა ფი ლო სო ფი ურ მა აზ რმა ფრი ად 
მა ღალ სა ფე ხურს მი აღ წი ა.

ასე თი ვე ქარ თუ ლი კულ ტუ რის კე რე ბი, მო ნას ტრე ბის სა ხით, იყ ვნენ სა-
ქარ თვე ლოს თვის ისეთ შო რე ულ ქვეყ ნებ ში, რო გო რი ცაა ივე რი ის მო ნას ტე რი 
(ა თო ნის მთა ზე), ჯვრის მო ნას ტე რი (პა ლეს ტი ნა ში), პეტ რი წო ნის მო ნას ტე რი (მა-
კე დო ნი ა ში) და სხვ.

ამას თა ნა ვე ყუ რადღ ე ბის ღირ სია ის გა რე მო ე ბა, რომ მე-12 ს. ქარ თულ 
სა ე რო მწერ ლო ბა ში, გან სა კუთ რე ბით მხატ ვრულ ლი ტე რა ტუ რა ში შე იჭ რა ხალ-
ხუ რი ენა, რა მხრი ვაც უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი რო ლი, ცხა დი ა, `ვეფ ხის ტყა ო სან მა~ 
შე ას რუ ლა. ამა ვე დრო ი დან ფარ თო გავ რცე ლე ბას პო უ ლობს მხედ რუ ლი დამ-
წერ ლო ბა, რაც არ სე ბი თად სა ე რო მწერ ლო ბის ია რაღს წარ მო ად გენ და და რა-
მაც უკ ვე, ასე ვთქვათ, გა ა ნა პი რო ბა სა ეკ ლე სიო მწერ ლო ბა, რაც ხუ ცუ რი დამ-
წერ ლო ბით სარ გებ ლობ და და რაც თა ვი სი მძი მე მწიგ ნობ რუ ლი ენის მე ო ხე ბით 
ნაკ ლე ბად გა სა გე ბი იყო მკითხ ვე ლი მო სახ ლე ო ბის ხალ ხუ რი (მდა ბი უ რი) ფე-
ნე ბი სათ ვის.

კულ ტუ რის სხვა დარ გთა შო რის ფრი ად მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, მა გა ლი თად, 
ქარ თუ ლი ეროვ ნუ ლი ხუ როთ მოძღ ვრე ბის, ფერ წე რის, ოქ რომ ჭედ ლო ბი სა და 
მხატ რუ ლი ხე ლოს ნო ბის სხვა დას ხვა სა ხე ო ბა თა შე სა ნიშ ნა ვი ძეგ ლე ბი, რო მელ-
თა გან მცი რე ო დენ მა მა ინც ჩვენს დრომ დეც მო აღ წია და მეტყ ვე ლებს ნა ცი ის 
მა ღა ლი მხატ ვრუ ლი პო ტენ ცი ა ლი სა და სა ერ თოდ დი დი ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი 
ენერ გი ის შე სა ხებ. არ სე ბულ მა ვი თა რე ბამ და ვით აღ მა შე ნე ბე ლის მე ხოტ ბე იო ა-
ნე შავ თელს ათ ქმე ვი ნა, რომ მკლავ ძლი ერ, გმირ თა მძლე ქარ თვე ლი ხალ ხი 
არის `ე რი რჩე უ ლი, ნიჭ თა ჩვე უ ლი~.

მა ტე რი ლიზ მსა და იდე ა ლიზმს (რე ა ლიზ მსა და ნო მი ნა ლიზმს) შო რის იდე-
ო ლო გი უ რი ბრძო ლა რუს თა ვე ლის ეპო ქა სა და სა ერ თოდ ფე ო და ლურ სა ქარ-
თვე ლო ში სა ე რო და სა ეკ ლე სიო მწერ ლო ბი სა და, მა შა სა და მე, მსოფ ლმხედ-
ვე ლო ბა თა შო რის ბრძო ლის ხა სი ათს ატა რებ და. მაგ რამ, არა მხო ლოდ სა-
ეკ ლე სიო მწერ ლო ბის, არა მედ სა ერ თოდ ყო ველ გვა რი ფი ლო სო ფი უ რი და 
სა ზო გა დო ებ რი ვი აზ რის გან ვი თა რე ბა ოფი ცი ა ლუ რად მხო ლოდ თე ო ლო გი ი სა 
და მის გან შტო ე ბა თა სა ხით შე იძ ლე ბო და. ასეთ ვი თა რე ბა ში, გა სა გე ბი ა, ისე თი 
ფი ლო სო ფო სე ბიც კი, რო გო რიც იყ ვნენ არ სენ იყალ თო ე ლი, ეფ რემ მცი რე და 
თვით იო ა ნე პეტ რი წი, ქრის ტი ა ნუ ლი ღვთის მეტყ ვე ლე ბის მოძღ ვრე ბი იყ ვნენ. 
არ სე ბულ ვი თა რე ბა ში სა ე რო მწერ ლო ბას, მა ტე რი ა ლის ტურ, რე ა ლის ტურ იდე-
ო ლო გი ას მხატ ვრუ ლი ლი ტე რა ტუ რი სა და სა ერ თოდ ხე ლოვ ნე ბის სხვა დას ხვა 
დარ გ ში რამ დე ნად მე უფ რო ად ვი ლად შე ეძ ლოთ ჩა სახ ვა- გან ვი თა რე ბა. 



11

შოთა რუსთაველის სოციოლოგიის შესახებ*

მა ინც სა ეკ ლე სიო და სა ე რო მსოფ ლმხედ ვე ლო ბა თა შო რის ბრძო ლა, 
რო გორც ჩანს, აშ კა რა თუ ფა რუ ლი სა ხით, მეტ ნაკ ლე ბი ინ ტენ სი ვო ბით გა მუდ-
მე ბუ ლად მიმ დი ნა რე ობ და. ეფ რემ მცი რეს აუ ცი ლებ ლად მი აჩ ნია `შვილ ნი ეკ-
ლე სი ი სა ნი~ შე ის წავ ლიდ ნენ ფი ლო სი ფი ას, რა თა შე ეძ ლოთ გა უმ კლავ დნენ ეკ-
ლე სი ის წი ნა აღ მდეგ მებ რძოლ `გა რე შე თა მათ ფი ლო სო ფოს თა და ...მა თით ვე 
ის რი თა გან ჰგუ რემ დნენ მათ~. ქარ თუ ლი სქო ლას ტი კუ რი ფი ლო სო ფი უ რი აზ რი 
ახალ და მა ღალ გან ვი თა რე ბას აღ წევს იო ა ნე პეტ რი წის მოღ ვა წე ო ბით. მი უ ხე-
და ვად იმი სა, რომ ი. პეტ რი წი, მსგავ სად პროკ ლე დი ა დო ხო სი სა, ფი ლო სო ფი-
ას მიზ ნად უსა ხავ და ათე ის ტე ბის წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლას და ღმერ თის უეჭ ვე ლი 
არ სე ბო ბის და სა ბუ თე ბას, მას (პეტ რიწს) აქ ძლი ე რი მტრე ბი გა უჩ ნდნენ, რად გან 
`სამ ღვდე ლო ბის გავ ლე ნი ა ნი ნა წი ლი წმინ და სა ფი ლო სო ფიო მოძღ ვრე ბა თა 
დი დი წი ნა აღ მდე გი იყო, მე ტად რე ნე ოპ ლა ტო ნუ რი ფი ლო სი ფი ი სა იმი ტომ, რომ 
მან გა მო აღ ვი ძა ცნო ბის მოყ ვა რე ო ბა ძვე ლი წარ მარ თო ბის დრო ინ დე ლი ელი ნუ-
რი სა ფი ლო სო ფიო მწერ ლო ბი სად მი~ (ივ. ჯა ვა ხიშ ვი ლი).

თვით ი. პეტ რი წი აცხ ა დებს, რომ მას სა ბერ ძნეთ ში აც (კონ სტან ტი ნო პოლ-
შიც) და აქაც, სა ქარ თვე ლო ში, სდევ ნიდ ნენ: `..ვე რა გო ბა თა სა ხუ მი ლი სა გან მერ-
მე, ამის ჟა მი სა ქარ თვველ თა და ბერ ძენ თა შო რის... მე აწ ამათ ყო ველ თა მი უ-
გე ბელ თა გან ვის ჯე ბი და რა ი მე ნაქ მა დი ტკი ვილ თა ჩამ თა საბ ჭოდ მათ წინ და-
ე დე ბო დეს~.

სა ბო ლო ოდ, ი. პეტ რი წი, მარ თა ლი ა, ქრის ტი ა ნუ ლი რე ლი გი ის დამ ცვე ლის 
როლ ში გა მო დი ო და, მაგ რამ იგი ამას აკე თებ და ლო გი კუ რი მტკი ცე ბი სა და და-
სა ბუ თე ბის გზით, რაც არ სე ბი თად არა ცოდ ნა ზე, არა მედ რწმე ნა ზე დამ ყა რე ბუ ლი 
ქრის ტი ა ნო ბის დაშ ლას მო ას წა ვებ და. მა გა ლი თად, ცეცხ ლის ჩაქ რო ბის სა ფუძ-
ველ ზე დე და მი წის წარ მო შო ბის პეტ რი წი სე უ ლი თე ო რია აშ კა რად ეწი ნა აღ მდე გე-
ბო და ბიბ ლი ის დოგ მებს სამ ყა როს გა ჩე ნის შე სა ხებ.

რუს თვე ლო ლო გი ას სა უ კუ ნე ნა ხე ვარ ზე მე ტი ხნის ის ტო რია აქვს. ამ ხნის მან-
ძილ ზე, გან სა კუთ რე ბით საბ ჭო თა პე რი ოდ ში, შო თა რუს თა ვე ლის მსოფ ლმხედ-
ვე ლო ბის, სო ცი ა ლურ -პო ლი ტი კურ და ფი ლო სო ფი ურ შე ხე დუ ლე ბა თა შეს წავ-
ლა ში დი დი წარ მა ტე ბე ბია მო პო ვე ბუ ლი. ამ მხრივ გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღ ე ბის 
ღირ სია თ. ბაგ რა ტი ო ნის, ნ. მა რის, ი. ჯა ვა ხიშ ვი ლის, კ. კე კე ლი ძის, შ. ნუ ცუ ბი ძის, 
პ. ინ გო როყ ვას, ა. ბა რა მი ძის, ზ. ავა ლიშ ვი ლის, ვ. ნო ზა ძის, ს. და ნე ლი ას, მ. გო-
გი ბე რი ძის, შ. ხი და შე ლის, ვ. კერ ძე ვა ძი სა და სხვ. გა მოკ ვლე ვე ბი.

2. შო თა რუს თა ვე ლი სათ ვის შა ი რო ბა სიბ რძნის დარ გია და უაღ რე სად დი-
დია მი სი შე მეც ნე ბი თი, ეს თე თი კუ რი, ემო ცი უ რი და აღ მზრდე ლო ბი თი რო ლი და 
მნიშ ვნე ლო ბა. პო ე ზია წმინ და ნო ბის შა რა ვან დედ მო სი ლი, ღვთა ებ რი ვი ფე ნო მე-
ნი ა.

თა ვი სი სა კუ თა რი შეგ ნე ბით რუს თა ვე ლი ღვთა ებ რი ვი პო ე ტი და პო ე ტე ბის 
ღმერ თი ა. ამი ტო მაც იგი დიდ ად გილს უთ მობს ღვთა ე ბი სა და პო ე ზი ის რა ო ბას, 
მარ თა ლი ა, ის არ ეხე ბა სა კითხს, თუ ვინ შექ მნა ღმერ თე ბი, მაგ რამ ხში რად ლა-
პა რა კობს იმის შე სა ხებ, თუ რა შექ მნეს და რი სი გა კე თე ბა შე უძ ლი ათ ღმერ თებს. 
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ამას თა ნა ვე, სა ბო ლო ოდ მი სი პო ე ზი ი სათ ვის ყვე ლა ფერს ერ თი აზ რი აქვს, რაც 
მიჯ ნუ რო ბა სა, სიყ ვა რუ ლის სიმ ღე რა ში აი სა ხე ბა და რაც ადა მი ა ნის სუ ლის მშვე-
ნი ე რე ბი სად მი მის წრა ფე ბის სა ყო ველ თაო მოძ რა ო ბის არსს წარ მო ად გენს.

ავ თან დი ლის სიმ ღე რი თაც ყო ვე ლი ვე მო ხიბ ლუ ლია იმი ტომ, რომ ის სიყ-
ვა რუ ლით შთა გო ნე ბუ ლი, სიყ ვა რუ ლის გა მარ ჯვე ბი სათ ვის მღე რის, რაც არამც 
თუ ამ ქვეყ ნი უ რი, არა მედ კოს მი უ რი სხე უ ლე ბი სათ ვი საც გა სა გე ბია და, ამ დე ნად-
ვე, უნი ვერ სა ლუ რი კა ნონ ზო მი ე რე ბის ღვთებ რი ვი გა მოვ ლი ნე ბა ა. 

ამ გვა რად, `ვეფ ხის ტყა ოს ნის~ ლა იტ მო ტი ვი სიყ ვა რუ ლი ა. ესაა უწი ნა რეს, 
ნეს ტა ნი სა და ტა რი ე ლის უებ რო და უმ წიკ ლო სიყ ვა რუ ლის პო ე მა. რუს თა ვე ლის 
გე ნი ამ სხვა დას ვა ერი სა და რე ლი გი ის, ადა თი სა და მო რა ლის ადა მი ა ნე ბი ერთ 
გე ნი ა ლურ იდე ას, უჭ კნო ბი და უზა დო სიყ ვა რუ ლის ფე ნო მენს ისე გა ნუ წო ნა, 
რომ მათ და ყვე ლა მათს მე გო ბარს, მათ შო რის კი დე სხვა ქვეყ ნის შვი ლებს, 
იგი გა ნაც დე ვი ნა რო გორც ისე თი უნი ერ სა ლუ რი და დი ა დი გრძნო ბა, რომ ლის 
შეც ნო ბამ და აღი ა რე ბამ ყვე ლა ისი ნი გამ სჭვა ლა და აავ სო მე ო რე დი დი იდე-
ით - ურ ყე ვი და უყოყ მა ნო მე გობ რო ბის, ძმად ნა ფი ცო ბის იდე ით, რო მელ მაც 
გან საზღ ვრა სხვა დას ხვა რჯუ ლი სა და წო დე ბის (ას მა თი, ფატ მა ნი) ადა მი ან თა 
ყო ფი ე რე ბი სა და ცნო ბი ე რე ბის მთე ლი შემ დგო მი მოძ რა ო ბა.

შო თა რუს თველ მა ხორ ცი ე ლი, ერ თი წყვი ლის, ქალ -ვა ჟის, სქე სობ რი ვი 
სიყ ვა რუ ლი, მიჯ ნუ რო ბა, რო გორც უაღ რე სად უმან კო და ფა ქი ზი გრძნო ბა, რო-
მე ლიც ოჯა ხის შექ მნი სად მი მის წრა ფე ბუ ლი წმინ და იდე ა ლის სა ხით თავ გან წი-
რუ ლი გმი რუ ლი ბძო ლე ბი სათ ვის აღ ძრავს და ამოქ მე დებს მის გმი რებს, რო-
მან ტი კუ ლი ცხოვ რე ბის ისეთ სი მაღ ლე ზე აზი და, რო მელ საც ვერ მის წვდე ნია 
არც ად რინ დე ლი და არც მი სი ეპო ქის არც ერ თი მწე რა ლი და მო აზ როვ ნე 
მთელ მსოფ ლი ო ში.

სიყ ვა რუ ლის ძა ლამ კდე მა მო სი ლი და უმან კო ქალ წუ ლი ვეფ ხვად აქ ცია 
და შთა ბე რა მას უდ რე კი და მა ღა ლი მო რა ლუ რი ძლი ე რე ბა; სიყ ვა რუ ლის ძა-
ლამ სა მე ფოს და უფ ლე ბი სათ ვის აღ ძრუ ლი ვაჟ კა ცი გა ა ხე ლა და მოს წყვი ტა 
სა ზო გა დო ე ბას და უგ ზო -უკ ლოდ გა ტა ცე ბუ ლი სატ რფოს ძებ ნა ში გა და ი კარ გა. 
მა ინც ქა ჯე თის ტყვე ო ბი დან ნეს ტან -და რე ჯა ნი ტა რი ელს წერს: ჩემს უი მე დო მიჯ-
ნუ რო ბა ზე ხე ლი აი ღე და მშო ბელ ქვე ყა ნას და ეხ მა რე ო, მაგ რამ ტა რი ელს ახ-
ლაც, ცხრა წლის გან მავ ლო ბა ში სატ რფოს ძებ ნით გა ნა წა მებს, მრა ვალ ფა თე-
რაკ მოვ ლილს, მე ფის ტახ ტი, ინ დო ე თი უნეს ტა ნოდ არად უღირს.

ბო ლოს, სხვი სი უმან კო სიყ ვა რუ ლის გან ცდაც კი შეყ ვა რე ბულ თათ ვის                   
(`... მიჯ ნუ რი მიჯ ნურ სა შე ებ რა ლე ბის~) ისე ძლი ე რი ა, რომ თი ნა თი ნი და ავ-
თან დი ლი მზად არი ან შე ე ლი ონ სა კუ თარ ბედ ნი ე რე ბას, რა თა და ეხ მა რონ ნეს-
ტა ნი სა და ტა რი ე ლის სიყ ვა რუ ლის გა მარ ჯვე ბას. კი დევ მე ტი, სიყ ვა რუ ლი არა 
მხო ლოდ გმი რო ბის, მე გობ რო ბის, რა ინ დო ბის, თავ გა მო დე ბი სა და ძმად ნა ფი-
ცო ბის, არა მედ სიბ რძნის წყა რო ცა ა. მი უდ გო მე ლი და აუ ღე ბე ლი ქა ჯე თის ცი-
ხის ტყვე თით ქოს და საყ ვა რელ თან შეყ რის იმედ და კარ გუ ლი ნეს ტან -და რე ჯა ნი 
დღე ნი ა დაგ გან თა ვი სუფ ლე ბი სათ ვის ცდი ლობს, რად გან `სიკ ვდი ლი სამ დის ვის 
მო უკ ლავს თა ვი კაც სა მეც ნი ერ სა? რა მის ჭირ დეს, მა შინ უნ და გო ნე ბა ნი გო ნი-
ერ სა~.
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სიყ ვა რუ ლი თა ვი სუფ ლე ბი სა კენ შე უდ რე კე ლი და შე უ ნე ლე ბე ლი მი ზან-
სწრაფ ვის უძი რო ზღვაა, ვი ნა ი დან იქ, სა დაც ყველაფერი სიყ ვა რუ ლი სათ ვი საა, 
სატ რფოს გა რე შე სი ცოცხ ლე სა და სიმ დიდ რეს ფა სი არ აქვს, მით უფ რო, რომ 
სიყ ვა რუ ლის სა გა ნი ერ თა დერ თი ა, - `შენ მან მზე მან, უშე ნო სა არ ვის მოჰ ხვდეს 
მთვა რე შე ნი~, - და, ამ დე ნად, სიყ ვა რუ ლი სი ცოცხ ლის აღ მაფ რე ნა ა, ის აფ რებ-
გაშ ლი ლი რო მან ტი კა ა, რაც ყო ველ თვის საკ მა რი სად მო ი პო ვე ბა ამ ქვეყ ნად 
მი სი ღირ სი ადა მი ა ნი სათ ვის. 

მაგ რამ, ქალ -ვა ჟის ასე თი სიყ ვა რუ ლი თა ვის თა ვად გუ ლის ხმობს ურ თი-
ერ თარ ჩე ვის, ურ თი ერ თგა გე ბი სა და თა ნაგ რძნო ბის თა ვი სუფ ლე ბას, რო გორც 
თა ნას წო რო ბის, სი ლა მა ზი სა და მშვე ნი ე რე ბის, სათ ნო ე ბი სა და სან დო მი ა ნო ბის 
სუ ბი ექ ტურ აღ ქმას, რაც სა ბო ლო ოდ, ინ დი ვი დუ ა ლუ რი თუ სა ზო გა დო ებ რი ვი 
მო რა ლის სა ფუძ ვლად და, ამ დე ნად ვე, სა ერ თოდ ქა ლის, დე დის, მან დლოს ნის 
კულ ტის (ქა ლი სად მი გან სა კუთ რე ბუ ლი პა ტი ვის ცე მის, მო წი წე ბის, თაყ ვა ნის ცე-
მის) სა ხით ყა ლიბ დე ბა.

ეს იდეა `ვეფ ხის ტყა ო სან ში~ ესო დენ გაკ რის ტა ლე ბუ ლი და გა ნივ თე ბუ ლი, 
რა თქმა უნ და, ქარ თუ ლი სი ნამ დვი ლის ანა რეკ ლია და მას მხო ლოდღა ნა წი-
ლობ რი ვი ანა ლო გი ე ბი შე იძ ლე ბა მო ე ძებ ნოს იმ დრო ინ დელ არამ ხო ლოდ აღ-
მო სავ ლურ, არა მედ და სავ ლურ ლი ტე რა ტუ რა შიც.

აქ ახ ლა ისიც უნ და ით ქვას, რომ სიყ ვა რუ ლის გა მარ ჯვე ბა არამ ხო ლოდ 
შეყ ვა რე ბულ თა უშუ ა ლო მი ზან სწრაფ ვის პი რა დუ ლი ბედ ნი ე რე ბის გან ხორ ცი ე-
ლე ბა ა, ის სა ზო და გო ებ რი ვი სა მარ თლი ა ნო ბი სა და სი კე თის, კი დევ მე ტი, ხალ-
ხთა შო რის მე გობ რო ბი სა და უცხ ო თა გან ურ თი ერ თგა გე ბის გა მოცხ ა დე ბა ა.

`ვეფ ხის ტყა ო სან ში~ სიყ ვა რუ ლი პატ რი ო ტულ გრძნო ბა თა გაღ ვი ვე ბის და 
სამ შობ ლო სათ ვის თავ და დე ბის, უმა გა ლი თო გმი რო ბის, ვაჟ კა ცო ბის, უან გა რო-
ბის, კე თილ შო ბი ლე ბის მო მას წა ვე ბე ლი ა.

პლა ტო ნი და ნე ოპ ლა ტო ნი კო სე ბი ქა და გებ დნენ ტრან სცენ დენ ტუ რი, ზე ცი-
უ რი სამ ყა როს სუყ ვა რულს, ქრის ტი ა ნუ ლი მო რა ლუ რი ჰგმობს მი წი ერ, ხორ ცი-
ელ სიყ ვა რულს, რა შიც შე ცო დე ბის, ღმერ თის უარ ყო ფის, სუ ლის გამ ხრწნელ 
მოვ ლე ნას ხე დავს. შუ ა სა უ კუ ნე თა და სავ ლუ რი ქრის ტი ა ნო ბის გა მო ჩე ნი ლი 
მოძღ ვა რი თო მა აქ ვი ნე ლი ქა და გებ და, რომ სუ ლის ნე ტა რე ბი სათ ვის აუ ცი ლე-
ბე ლია არა ამ ქვეყ ნუ რი სიყ ვა რუ ლი და მე გობ რე ბი, არა მედ მარ ტო ო დენ ღმერ-
თის სიყ ვა რუ ლი.

შო თა რუს თა ველ მა კი, რო გორც და ვი ნა ხეთ, გულ სრუ ლად უმ ღე რა სქე-
სობ რივ სიყ ვა რულ საც და ამ გზით ადა მი ა ნუ რი სამ ყა როს, სა ზო გა დო ე ბის მი წი-
ე რი ცხოვ რე ბის მა რა დი უ ლი გა ნახ ლე ბი სა და სი კე თის წარ მტა ცი იდე ე ბი იქა და-
გა, იგი თვი თონ ვე აცხ ა დებს: `ვთქვენ ხე ლო ბა ნი ქვე ნა ნი, რო მელ ნი ხორ ცთა 
ჰხე დე ბი ან~.

შო თა რუს თა ვე ლი აქებს და ადი დებს ადა მი ა ნის არა მხო ლოდ ფი ზი კურ, 
არა მედ სუ ლი ერ სი ლა მა ზეს, მის გო ნი ე რე ბას, თვით სა სო წარ კვე თი ლე ბა ში ჩა-
ვარ დნი ლი ადა მი ა ნი აუჩ ქა რებ ლად, გო ნი ე რად უნ და მსჯე ლობ დეს და აფა სებ-
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დეს ყო ველ გვარ მოვ ლე ნას, გა მო უ ვალ მდგო მა რე ო ბა ში მყო ფი ნეს ტან -და რე-
ჯა ნი სა ბო ლო ოდ უი მე დო ბა სა და მის ტი ციზმს რო დი ეძ ლე ვა, - გა მო სა ვალს 
ეძებს, რად გან `რა მის ჭირ დეს მა შინ უნ და გო ნე ბა ნი გო ნი ერ სა~.

რაც უფ რო ძნე ლი და მძი მე საქ მეა მო საგ ვა რე ბე ლი, მით უფ რო დინ ჯი და 
დაკ ვირ ვე ბუ ლი გო ნი ე რე ბაა სა ჭი რო `ხამს თუ კაც მან გო ნი ერ მან ძნე ლი საქ მე 
გა მო ა გოს~. მძი მე საქ მეს უშ ვე ლის არა მჭუნ ვა რე ბა, გა ჯავ რე ბა, წუ ხი ლი. ასეთ 
დროს `სჯობს გა მორ ჩე ვა, აზ რო ბა საქ მი სა და საგ ვა ნი სა~, რად გა ნაც ცხოვ რე ბით 
გა მოც დი ლი ა, რომ `ა სი ათას სა აჯო ბე ბეს, თუ გა მორ ჩე ვით მქმნე ლი ა~. გა მორ-
ჩე ვა აწონ -და წონ ვა ა, სხვა დას ხვა გა მო სა ყე ნე ბე ლი ხერ ხე ბი დან აქ ტი უ რი მოქ-
მე დე ბის უკე თე სი ვა რი ან ტის შერ ჩე ვა ა, რაც არა აღელ ვე ბუ ლი და აჩ ქა რე ბუ ლი 
ადა მი ა ნის, არა მედ დინ ჯი და ცი ვი გო ნე ბის მუ შა ო ბის მე ო ხე ბით მი იღ წე ვა.

მაგ რამ, გუ ლის თქმა ზოგ ჯერ ისე ძლი ე რი ა, რომ გო ნი ე რე ბა ფა რავს - `გუ-
ლი, ცნო ბა და გო ნე ბა, ერ თმა ნეთ ზე და ჰკი დი ან; რა გუ ლი წა ვა იგი ცა წავ ლენ და 
მის კენ მი დი ან~, ამი ტომ, გარ კვე უ ლი დროა სა ჭი რო, რა თა დაცხ რეს აღელ ვე-
ბა და გო ნი ერ მა გუ ლი მო იბ რუ ნოს. გა და კარ გუ ლი სატ რფოს უშე დე გო ძი ე ბით 
გულ გა ტე ხი ლი ტა რი ე ლი ადა მი ან თა სა ზო გა დო ე ბას, ცი ვი ლი ზა ცი ას გან შორ და, 
სა წუთ როს გა ე ყა რა და რო გორც თვი თონ ამ ბობს, კი ნა ღამ გა ნად გურ და. ასეთ 
ვი თა რე ბა ში აუ ცი ლე ბე ლია გო ნი ე რი და მე გობ რუ ლი რჩე ვა- და რი გე ბა, რაც მას 
ავ თან დი ლის სა ხით მო ევ ლი ნა. ავ თან დი ლი გა ხე ლე ბულ ტა რი ელს არა გუ-
ლის თქმის აყო ლას `რაც არა გწად დეს იგი ქმენ..~, არა მედ ბრძნუ ლი გა მორ ჩე-
ვი სა კენ მო უ წო დებს.

ტა რი ე ლი ხან გრძლი ვი ხე ტი ა ლი სა და უკაც რი ელ ად გი ლებ ში გან მარ ტო ე-
ბუ ლი ცხოვ რე ბის შემ დეგ, რო გორც გინდ ღრმა და უკი დე გა ნო არ ყო ფი ლო ყო 
მი სი გან ცდე ბი, უკ ვე მომ ზა დე ბუ ლია იმის თვის, რა თა თა ვი სი მოქ მე დე ბა მდგო-
მა რე ო ბის დაწ ვრი ლე ბი თი ანა ლი ზის გზით და სა ხულ ღო ნის ძი ე ბა თა შე სა ბა მი-
სად წარ მარ თოს.

ახ ლა აქ ისიც უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ სხვა რი გად, ე. ი. პრაქ ტი კა ში გა მო-
ყე ნე ბის გა რე შე ისეთ სა უნ ჯე საც კი, რო გო რი ცაა ცოდ ნა (მეც ნი ე რე ბა) აზ რი არა 
აქვს: `ა რას გარ გებს სწავ ლუ ლე ბა, თუ არა იქმნ ბრძენ თა თქმულ სა; არ იხ მა-
რებ, რას ხელ სა ჰხდი სა უნ ჯე სა და ფა რულ სა~. აქე დან უკ ვე ისიც ნა თე ლი ა, რომ 
ბე დის წე რა, გან გე ბის ძა ლა, რაც ზო გან ვი თომ და აღი ა რე ბუ ლია `ვეფ ხის ტყა-
ო სან ში~, არ სე ბი თად ადა მი ა ნის გო ნი ე რი, გა აზ რე ბუ ლი მოქ მე დე ბის გავ ლე ნას 
გა ნიც დის, პა სი უ რო ბა მავ ნე ბე ლი ა. `ი გი მი ენ დოს სო ფელ სა, ვინ ცა თა ვი სა მტე-
რი ა~. ამ გვა რად, ყო ველ გვა რი ფა ტა ლიზ მის წი ნა აღ მდეგ თა ვი ან თი კე თილ შო-
ბი ლუ რი მიზ ნე ბის, სი მარ თლი სა და სი კე თის გან ხორ ცი ე ლე ბი სად მი აქ ტი უ რად 
მის წრა ფე ბუ ლი რუს თა ვე ლის გმი რე ბი `მიჰ ხვდეს მათ სა სა წა დელ სა~.

მაგ რამ, რუს თა ვე ლი უმ ღე რის არამ ხო ლოდ ქა ლი სა და ვა ჟის, სა ზო გა-
დოდ ადა მი ნის ფი ზი კურ და სუ ლი ერ მშვე ნი ე რე ბას, არა მედ სა ერ თოდ ბუ ნე ბის 
სი ლა მა ზეს. ადა მი ა ნი ხომ მხო ლოდ ბუ ნე ბის ნა წი ლია და თვით მი სი გა რე სამ-
ყა როს მშვე ნი ე რე ბა, ვარ დ-ყვა ვილ თა ფე რა დოვ ნე ბა, მო კაშ კა შე ვარ სკლა ვე ბი, 
ფრინ ველ თა ტკბი ლი გა ლო ბა, მცე ნა რე თა და ცხო ველ თა სამ ყა როს, სა ერ თოდ 
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ბუ ნე ბის და უს რუ ლე ბე ლი მრა ვალ ფე რო ბა ხიბ ლავს, ახა რებს, აძ ლი ე რებს, ახა-
ლი სებს, აა ხალ გაზ რდა ვებს ადა მი ანს.

გუ ლან შა როს მდი დარ და კე თილ მოწყ ო ბილ ქვე ყა ნას ყვე ლა ნი შეს ტრფი-
ან და ბუ ნე ბი სა და კე თილ მოწყ ო ბი ლი სა ზო გა დო ე ბის ეს უსას რუ ლო და მომ ხიბ-
ლა ვი მრა ვალ ფე რო ბა `ვეფ ხის ტყა ო სან ში~ მო წო დე ბუ ლია თა ნა უგ რძნობ დეს, 
ხელს უწყ ობ დეს, ამ კობ დეს ადა მი ა ნის ამ ქვეყ ნი ურ ბედ ნი ე რე ბა. ავ თან დი ლი-
სათ ვის სა ა მოა ვარ სკლავ თა ხილ ვა, რად გან მათ იგი სატ რფოს ამ სგავ სებს და 
ესა უბ რე ბა, გუ ლის ნა დებს უზი ა რებს. ნეს ტან -და რე ჯა ნის და ბა დე ბის ჟამს `...სი ხა-
რუ ლით ცა ნა თობ და~. აღ ფრთო ვა ნე ბულ ადა მი ანს ბუ ნე ბა, მთე ლი ქვე ყა ნა უფ-
რო მშვე ნი ე რი, მო მა ჯა დო ე ბე ლი და ას ხი ვოს ნე ბუ ლი წარ მო უდ გე ბა.

ბუ ნე ბას თა ვი სი ობი ექ ტუ რი კა ნო ნე ბი აქვს. აქ `მსგავ სი (არ სი) ყვე ლაი 
მსგავ სსა შობს~ სწო რედ ისე ვე, რო გორც ყო ვე ლი შო ბი ლი, გა ჩე ნი ლი სა ბო ლო-
ოდ გან წი რუ ლია და უნ და აღ სრულ დეს, მოკ ვდეს: `სო ფე ლი ას რე მქნე ლი ა~.

3. რო მა ნის მთა ვა რი გმი რი ტა რი ე ლი `ვეფ ხის ტყა ო სა ნი ა~. ვეფ ხი, ვეფ ხის
ტყა ვი, მის თვის სატ რფოს, ნეს ტან -და რე ჯა ნის სა ხე- ხა ტე ბა ა, მი სი ჩა უქ რო ბე ლი 
სიყ ვა რუ ლის გა ნივ თე ბუ ლი სიმ ბო ლო ა. ამ სიყ ვა რუ ლის ის ტო რია პო ე მის დე-
და არ სი ა.

`ვეფ ხის ტყა ო სა ნი~ უაღ რე სად რთუ ლი კომ პო ზი ცი ის (შე ნა კა დე ბი ა ნი) ლი-
ტე რა ტუ რუ ლი ქმნი ლე ბა ა, რომ ლის ში ნა არ სი მოქ მედ პირ თა და მა თი მა მოძ-
რა ვე ბე ლი ძა ლე ბის მთე ლი რო მა ნის მხატ ვრუ ლი და იდე უ რი ჩა ნა ფიქ რის გან-
ხორ ცი ე ლე ბის მი ხედ ვით დრო ი სა და ად გი ლის დიდ მო ნაკ ვეთ ზეა გაშ ლი ლი.

ორი თა ო ბი სა და რამ დე ნი მე ქვეყ ნის (სა ხელ მწი ფოს) ადა მინ თა ხა სი ა თე-
ბის, მო რა ლუ რი და მა ტე რი ა ლუ რი ინ ტე რე სე ბის, ვნე ბა თა და მის წრა ფე ბა თა 
სა ო ცა რი კო ლი ზი ა, სა ერ თოდ თხზუ ლე ბის გან საც ვიფ რე ბე ლი ფა ბუ ლა: უყოყ-
მა ნო ძმად ნა ფი ცო ბა, სიტყ ვის სიმ ტკი ცე, ამა ღელ ვე ბე ლი მო რა ლუ რი და პო-
ლი ტი კუ რი კონ ფლიქ ტე ბი, ბო რო ტე ბას თან ბრძო ლა ში სი კე თის გა მარ ჯვე ბის 
სხივ ჩა უქ რო ბე ლი წა დი ლი, სი ნათ ლის, სი ლა მა ზის, მშვე ნი ე რე ბის, ჰუ მა ნუ რო ბი-
სა და ადა მი ა ნუ რო ბის გა მარ ჯვე ბი სათ ვის მებ რძოლ ძალ თა უე ბა რი გმი რო ბა - 
აქ სიტყ ვის ჯა დოქ რის მი ერ ზნე ო ბის გამ კე თილ შო ბი ლე ბე ლია ვაჟ კა ცო ბი სა და 
მე გობ რო ბის გან მამ ტკი ცე ბე ლი და სა ბო ლო ოდ ადა მი ა ნის ყვე ლა ზე სა ნუკ ვარ 
სიღ რმი სე ულ გრძნო ბა თა ამა მაღ ლე ბე ლი სპე ტა კი სიყ ვა რუ ლის ურ ყევ ცი ტა-
დელ ზეა აზი დუ ლი და ამ ზე ვე ბულ -გას ხი ვოს ნე ბუ ლი. თავ გა და სა ვალ თა ბრძო-
ლე ბის, გმი რო ბის, ძმად ნა ფი ცო ბის, ური ერ თგა გე ბი სა და თა ნაგ რძნო ბის, სიყ ვა-
რუ ლი სა და სი ძულ ვი ლის ფრი ად რთულ და გრა და ცი ე ბი ან სი ტუ ა ცი ა ში. პერ-
სო ნაჟ თა ხა სი ა თე ბის, აბო ბოქ რე ბულ ვნე ბა თა ღელ ვის, სუ ლი ე რი გან ცდე ბის 
სა ოც რად დე ტა ლუ რი და ფრი ად თა ვი სე ბუ რი ანა ლი ზით შო თა რუს თა ველ მა 
ნამ დვი ლად შექ მნა ფსი ქო ლო გი უ რი რო მა ნი, რამ დე ნი მე სა უ კუ ნით უფ რო ად-
რე, ვიდ რე ის ჩა მო ყა ლიბ დე ბო და ევ რო პულ ლი ტე რა ტუ რა ში.

`ვეფ ხის ტყა ო სანს~, რო გორც ქარ თვე ლი ხალ ხის ეროვ ნულ დრო შას, ქვეყ-
ნის ის ტო რი უ ლი ვი თა რე ბის შე სა ბა მი სად სხვა დას ხვა დროს, სხვა დას ხვა მკვლე-
ვა რი სხვა დას ხვა ნა ი რად აფა სებ და, სხვა დას ხვა მიზ ნე ბის თვის იყე ნებ და.
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უდა ვო ა, რომ `ვეფ ხის ტყა ო სან ში~, მეტ ნაკ ლე ბი ზო მით, ასა ხუ ლია იმ დრო-
ინ დე ლი სა ქარ თვე ლოს სა ხელ მწი ფო ებ რი ვი, სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი, კულ-
ტუ რუ ლი ყო ფი ე რე ბა. ეს შე იძ ლე ბა ით ქვას, რო გორც თხზუ ლე ბის სი უ ჟე ტურ -
კომ პო ზი უ ცი უ რი ხა სი ა თის და სა ერ თოდ იდე უ რი მი მარ თუ ლე ბის, ისე თვით 
მომ ქმედ პირ თა აღ წე რი ლი მო რა ლუ რი, ოჯა ხუ რი და სა ზო გა დო ებ რივ -პო ლი-
ტი კუ რი მრწამ სის, სა ერ თოდ ფი ლო სო ფი უ რი მსოფ მხედ ვე ლო ბი სა და მთე ლი 
ყო ფი ე რე ბის კრი ტი კუ ლი გან ხილ ვის სა ფუძ ველ ზე. 

და მო უ კი დებ ლად იმი სა, თუ რა მიზ ნი თა და მი ზე ზე ბით იყო იგი გა მოწ ვე უ-
ლი თვით რუს თა ვე ლის მი ერ რო მა ნის ფა ბუ ლის გა უცხ ო უ რე ბის, `სპარ სულ ამ-
ბად~ გა მოცხ ა დე ბის მე თო დი, მა ნამ დე ცა და მას მერ მეც ლი ტე რა ტუ რა ში ნა ცა დი 
ხერ ხი ა, ხო ლო დე ტა ლი ზა ცია იმი სა, თუ `ვეფ ხის ტყა ო სა ნის~ რო მე ლი გმი რი, 
სა ხელ დობრ, რო მე ლი ქარ თვე ლუ რი ტო მის ტი პუ რი წარ მო მად გე ნე ლია და 
სხვ. სი ნამ დვი ლე ში არ შე იძ ლე ბა შე ი ცავ დეს რამ დე ნად მე ღი რე ბულ მხატ ვრულ 
-ე მო ცი ურ თუ სო ცი ა ლურ -პო ლი ტი კურ იდე ას, მაგ რამ ამ გმირ თა მდგო მა რე ო-
ბა, სა ზო გა დო ებ რი ვი, პო ლი ტი კუ რი, სამ ხედ რო, დი ნას ტი ურ -ო ჯა ხუ რი თავ გა და-
სა ვა ლი აშ კა რად მოგ ვა გო ნებს იმ დრო ინ დე ლი სა ქარ თვე ლოს ის ტო რი უ ლად 
არ სე ბულ გა მო ჩე ნილ სა ხელ მწი ფო ებ რივ მოღ ვა წე თა ბი ოგ რა ფი ა, მა თი ცხოვ-
რე ბი სა და საქ მი ა ნო ბის თვით დე ტა ლებ საც კი.

ასე რომ, მთე ლი ამ ამ ბე ბის გა და ტა ნა ისეთ შო რე ულ, ნამ დვი ლად არ სე-
ბულ თუ მო გო ნილ ეროვ ნუ ლად, რე ლი გი უ რად და თვით რა სობ რი ვად გან-
სხვა ვე ბულ ქვეყ ნებ ში, რო გო რი ცაა არა ბე თი, ინ დო ე თი, ხა ტა ე თი, გუ ლან შა რო, 
ქა ჯე თი, მულ ღა ზან ზა რი და შე სა ბა მი სად თვით რო მა ნის მოქ მედ გმირ თა ზნე- 
ჩვე უ ლე ბე ბი სა და ადათ -წე სე ბის გა უცხ ო უ რე ბის ცდა, ამ ჩა ნა ფიქ რის დი დი წარ-
მა ტე ბით გან ხორ ცი ე ლე ბის მი უ ხე და ვად, ვერ ფა რა ვენ ცნო ბილ ის ტო რი ულ სი-
ტუ ა ცი ებს, რო მელ თა გამ ჭვირ ვა ლო ბა უდა ვოდ გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლიც იყო გე ნი-
ა ლუ რი შე მოქ მე დის მი ერ, რა თა კი დევ უფ რო ძლი ე რი ყო ფი ლი ყო თხზუ ლე ბის 
მხატ ვრულ -ე მო ცი უ რი და სა ერ თოდ იდე უ რი გავ ლე ნა.

მა გა ლი თად, უდა ვო ა, რომ ქა ლის კულ ტი, თი ნა თი ნის გა მე ფე ბა, ქა ლი სა 
და ვა ჟის ზნე ობ რი ვი და გო ნებ რი ვი, უფ ლებ რი ვი და სუ ლი ე რი თა ნას წო რო ბის 
იდე ა, სამ ხედ რო- პო ლი ტი კურ, სა ხელ მწი ფო ებ რივ და დის ტან ცი ურ სა კითხ ებ ზე 
და ბო ლოს თვით სიყ ვა რუ ლი სა და ცხოვ რე ბის აზ რის პრობ ლე მებ ზე ნეს ტან -და-
რე ჯა ნის ბრძნუ ლი მსჯე ლო ბა შთა გო ნე ბუ ლია იმ დრო ინ დე ლი სა ქარ თვე ლოს 
ვი თა რე ბით, სა დაც მე ფის ტახ ტზე ქა ლი - თა მა რი იჯ და, რომ ლის დრო საც ფე ო-
და ლურ მა სა ქარ თვე ლომ კულ ტუ რულ -ე კო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის თა ვი სე ბურ 
მწერ ვალს მი აღ წი ა. რო გორც ცნო ბი ლი ა, ქა ლი სა და, კერ ძოდ თა მარ მე ფის 
დი დე ბი სათ ვის იმ დროს სა ქარ თვე ლო ში წერ დნენ აგ რეთ ვე ისე თი გა მო ჩე ნი ლი 
სა ე რო და სა ეკ ლე სიო მოღ ვა წე ე ბიც, რო გორც იყ ვნენ, მა გა ლი თად, ჩახ რუ ხა ძე, 
ნ. გუ ლა ბე რის ძე და სხვ.

4. რუს თა ველს გა აზ რე ბუ ლი აქვს ადა მი ან თა ყო ფი ე რე ბი სა და სუ ლი ერ 
სამ ყა რო ში ხა სი ა თე ბის უსას რუ ლო სხვა დას ხვა ო ბა და ამ დე ნი ვე მა თი და მა კავ-
ში რე ბე ლი და გამ თი შა ვი თვა ლუწ ვდე ნე ლი და ენით მო უთხ რო ბე ლი აუ რაცხ ე-
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ლი მი ზე ზე ბი და მოვ ლე ნე ბი, რო მელ თა ერ თობ ლი ო ბა, და უს რუ ლე ბე ლი ვა-
რი ა ცი ე ბი სა და გა და ცი ე ბის აზ რთა აღ მაფ რე ნი სათ ვის: - ამ ას პექ ტით მას თით-
ქოს გა აზ რე ბუ ლი აქვს, რომ მა გა ლი თად, ადა მი ან სა და მა ი მუნს შო რის ბევ რად 
უფ რო ნაკ ლე ბია მსგავ სე ბა და გან სხვა ვე ბა, ვი ნემ სო ლონ სა და სო ფოკ ლეს, 
ალექ სან დრე მა კე დო ნელ სა და არის ტო ტე ლეს შო რის.

`კა ცი არ ყვე ლა სწო რი ა, დი დი ძეს კა ცით კა ცამ დის~. ამი ტომ, რა გა საკ-
ვი რი ა, რომ რუს თა ველ მა სხვა დას ხვა ერი სა და რა სის ადა მი ა ნე ბი სა გან შექ მნა 
თა ვი სი სა ო ცა რი გმი რე ბის მთე ლი გა ლე რეა და აღავ სო ისი ნი ერ თი ა ნი და 
ან ტა გო ნის ტუ რი, ჰარ მო ნი უ ლი და და პი რის პი რე ბუ ლი, ჰე რო ი კუ ლი და ვე რა გუ-
ლი, პირ და პი რი და მუ ხა ნა თუ რი ზრახ ვე ბით და მის წრა ფე ბე ბით, რაც თვალ შე-
უდ გა მი ფე რე ბით ასა ხა თა ვის უკი დე გა ნო ფან ტა ზი ის ვე ე ბერ თე ლა ქსო ვილ ზე, 
სა დაც სი კე თი სა და ბო რო ტე ბის, სი ნათ ლი სა და სიბ ნე ლის ძალ თა გი გან ტუ რი 
ჭი დი ლი სა ბო ლო ოდ უმ წიკ ლო სიყ ვა რუ ლი სა და მე გობ რო ბის, სი კე თი სა და 
ადა მი ნუ რო ბის გა მარ ჯვე ბით თავ დე ბა.

სწო რედ ამ გზით და ფა რა და დაძ ლია შო თა რუს თა ველ მა მხატ ვრუ ლი 
სიტყ ვის მრა ვა ლი ად რინ დე ლი და მერ მინ დე ლი გე ნი ა. `ვეფ ხის ტყა ო სა ნი~ სიყ-
ვა რუ ლის, მე გობ რო ბის და სი კე თის არა ეპი ზო დუ რი გა მარ ჯვე ბის, არა მედ უსას-
რუ ლო ზე ი მის პო ე მა ა. ტა რი ე ლი და ნეს ტან -და რე ჯა ნი, გა ი ა რეს რა უაღ რე სად 
ხი ფა თი ა ნი, ტრა გი კუ ლი, გმი რუ ლი უმ ძი მე სი გან საც დე ლი და ტან ჯვით, ზოგ ჯერ 
უი მე დო ბი თა და სა სო წარ კვე თი ლე ბით აღ სავ სე გზა, - ისეთ გა მარ ჯვე ბას აღ წე-
ვენ, რო მე ლიც თა ვი სუ ფა ლია ყო ველ გვა რი ჩრდი ლო ვა ნი მო მენ ტე ბი სა გან და 
ასე სხივ მო სილ ნი ადი ან ისი ნი უბ ნე ლო სი ნათ ლის მა ღალ კვარ ცხლბეკ ზე, სა-
დაც მა თი ცხოვ რე ბის ის ტო რი ის თხრო ბა სწყდე ბა უზა დო სიყ ვა რულ ზე აშე ნე-
ბუ ლი ოჯა ხის შექ მნით. მაგ რამ ამით, არ სე ბი თად მა თი ცხოვ რე ბის ის ტო რია არ 
თავ დე ბა. რად გან ოჯა ხი ადა მი ან თა სა ზო გა დო ებ რი ვი ცხოვ რე ბის მა რა დი უ ლი 
აღ წარ მო ე ბის, გა ნახ ლე ბი სა და გან ვი თა რე ბის რე ა ლუ რი სა ფუძ ვე ლი ა.

სწო რედ ამით აღ მო ა ჩი ნა რუს თა ველ მა მა რად ცოცხ ა ლი და მიმ ზიდ ვე ლი 
იდე ა, რაც უე ბა რი და უჭ კნო ბი, ყო ველ გვარ ნივ თი ერ მა სა ლა ზე უფ რო გამ ძლე 
მხატ ვრუ ლი სიტყ ვის გა უ ხუ ნე ბე ლი ფე რე ბით და ხა ტა და ეს სიტყ ვა ქარ თუ ლად 
ით ქვა იმ დროს, იმ ეპო ქა ში, რო დე საც მსოფ ლი ოს არ ცერთ ქვე ყა ნა ში სა ხელ-
მწი ფო ებ რივ -პო ლი ტი კუ რი ცხოვ რე ბის სარ ბი ელ ზე გაშ ლილ ქალ -ვა ჟის უმ წიკ-
ლო სიყ ვა რუ ლი სა და ადა მინ თა უზა დო მე გობ რო ბის იდე ას ესო დენ დიდ გან-
ხმუ ლო ბა სა და სი მაღ ლემ დე არ მი უღ წე ვი ა.

რო გორც არა ბულ -სპარ სულ სა მიჯ ნუ რო რო მა ნებს, ასე ვე და სავ ლეთ -ევ-
რო პუ ლი რა ინ დუ ლი ას პექ ტის პრო ვან სულ -კურ ტუ ა ზულ და ტრუ ბა დუ რულ -მი-
ნე ზიზ გე რულ პო ე ზი ას, მი უ ხე და ვად სიყ ვა რუ ლი სა და მიჯ ნუ რო ბის და ფე ო და-
ლურ -ი ე რარ ქი ულ სი ტუ ა ცი ა თა მსგავ სე ბი სა, რი გი უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი ზღვა რი 
ჰყოფს იმა ვე ეპო ქა ში სწო რუ პო ვა რი ქარ თუ ლი გე ნი ის მი ერ შექ მნი ლი თხზუ ლე-
ბის სა დერ მარ კა ციო იდე ებ თან.

იქ რა ინ დუ ლი სიყ ვა რუ ლი თა ვის გა სა ქანს ჰპო უ ლობს ცოლ ქმრუ ლი სიყ-
ვა რუ ლის ნაპ რა ლებ ში, კუტ რი ზა ნულ -სატ რფი ა ლო რო მა ნებ ში რა ინ დის გუ ლის 
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და მა (მიჯ ნუ რი) ქმრი ა ნი ქალ ბა ტო ნი ა. აღ მო სავ ლუ რი პო ე ზი ი სათ ვის თა ვი სუ-
ფა ლი სიყ ვა რუ ლი ცო ლე ბის გა მოც ვლი სა, მე უღ ლე ობ რივ ღა ლატ სა და სა-
ერ თოდ უსაზ მა ნო სქე სობ რივ ურ თი ერ თო ბა ში ა, სიყ ვა რუ ლი ათ ვის გან ცდი ლი 
მძი მე დღე ე ბი ხში რად ტრა გი კუ ლი ფი ნა ლით თავ დე ბა და მო ჭარ ბე ბუ ლი მის-
ტი ციზ მის ვი თა რე ბა ში სა ნატ რე ლი ოც ნე ბის ას რუ ლე ბა ზოგ ჯერ მხო ლოდ სა ი-
ქი ო შია მო სა ლოდ ნე ლი, ან და კი დევ სიყ ვა რუ ლი იწ ვევს გმი რის სუ ლი ერ და 
ფი ზი კურ და ცე მა სა და გა ნად გუ რე ბას.

ცხა დი ა, ვერც ჰუ მა ნიზ მი სა და პატ რი ო ტიზ მის, მე გობ რო ბი სა და გმი რო-
ბის მო ტი ვე ბი, რაც მეტ ნაკ ლე ბი ზო მით მო ი პო ვე ბა იმ ეპო ქის რო გორც და სავ-
ლუ რი, ისე აღ მო სავ ლუ რი რო მან ტი კუ ლი პო ე ზი ი სა და სა ერ თოდ მწერ ლო ბის 
ძეგ ლებ ში, ვერ შეც ვლი ან ზო მოხ სე ნე ბულ დე ბუ ლე ბას, რამ დე ნა დაც მათ ში ამ 
იდე ე ბის მარ ტო სპო რა დუ ლი ასახ ვა და ცალ კე უ ლი ელე მენ ტე ბია წარ მოდ გე ნი-
ლი, მა შინ რო დე საც რუს თა ველ მა ისი ნი გან ვი თა რე ბი სა და სის რუ ლის უმაღ ლეს 
წერ ტი ლამ დე აიყ ვა ნა და თა ნაც თა ვი სი შე საძ ლე ბე ლი არ სე ბო ბის ყვე ლა ზე კე-
თილ შო ბი ლურ, მშვე ნი ერ და ჰარ მო ნი ულ ფორ მა ში ჩა მო ა ყა ლი ბა.

5. გე ნი ა ლუ რი შო თა რუს თა ვე ლი თა ვი დან ფე ხე ბამ დე თა ვი სი ეპო ქის შვი-
ლი იყო. ეძებენ ათე ის ტურ იდე ებს, სხვა დას ხვა რე ლი გი უ რი დოგ მე ბი სა და მწვა-
ლებ ლო ბის (ე რე ტი კო სო ბის) ასა ხუ ლო ბას. ფიქ რო ბენ, რომ რუს თა ვე ლი თით-
ქოს ან ტიქ რის ტი ა ნულ მოძღ ვრე ბას ან ვი თა რებ დეს. ათას ჯერ მარ თა ლია ვ. ნო-
ზა ძე, რო მელ მაც გა ა ცამ ტვე რა ვი თომ და რა დი კა ლუ რად, მაგ რამ არ სე ბი თად 
მარ ტი ვად მო აზ როვ ნე ასეთ მკლე ვარ თა ყო ველ გვა რი მო საზ რე ბა ნი. 

სულ სხვა ა, რომ შო თა რუს თა ვე ლის გი გან ტუ რი ცნო ბი ე რე ბა, მი სი სიბ რძნე 
და მსოფ ლგა გე ბა ვერ ეტე ო და ოფი ცი ა ლუ რი ქრის ტი ა ნუ ლი რე ლი გი ის ჩარ-
ჩო ში; კი დევ მე ტიც, რომ იგი არ ეგუ ე ბო და ეკ ლე სი უ რი კლე რი კა ლიზ მი სა და 
დოგ მა ტიზ მის, შეზღ უ დუ ლო ბი სა და მარ ტვი ლო ბის, ხორ ცი ე ლი ცხოვ რე ბის უარ-
ყო ფი სა და სოფ ლი სა გან გან დგო მი ლე ბის ას კე ტურ ცხოვ რე ბას. 

დოგ მა ტუ რი ეკ ლე სი უ რი სარ წმუ ნო ე ბა ხორ ცი ელ სი ა მოვ ნე ბა სა და სიტ კბო-
ე ბას, სა ერ თოდ ამ ქვეყ ნი ურ ცხოვ რე ბა სა და მოღ ვა წე ო ბას არა რა ო ბად მი იჩ ნევ-
და. `სიბ რძნე ბა ლა ვარ სა ში~ იო და სა ფი აცხ ა დებს: `...ა რა რაი არს კა ცი, გარ ნა-
მატ ლი და წუთხ ი, მტვე რი და ნა ცა რი მსწრაფლ გან ქარ ვე ბა დი და ამის თვის არა 
ვზრუ ნავ ხორ ცი სათ ვის... ხო ლო სუ ლი არს, რო მე ლი იგ რძნობს ტკი ვილთ... გი ნა 
შუ ე ბა თა ყო ველ თა~. ამი ტო მაც ღირ სე უ ლი არი ან მხო ლოდ ის ადა მი ნე ბი, რომ-
ლე ბიც `ჰმსა ხუ რე ბენ ღმერ თსა და სოფ ლი სა ყო ვე ლი ვე და უ ტე ვებს.... რა მე თუ 
გა მოს ცდეს სო ფე ლი ესე და პო ვეს ყო ველ ურ გებ ლად და წა რავ ლად~. 

ოფი ცი ა ლუ რი ქრის ტი ა ნუ ლი დოგ მე ბის თა ნახ მად წუ თი სო ფე ლი, ე. ი. ამ-
ქვეყ ნი უ რი სი ა მოვ ნე ბა და ნე ტა რე ბა ამა ო ე ბა ა, წარ წყმე დის და უს რუ ლე ბე ლი 
პრო ცე სი ა. ეფ რემ ასუ რე ლი აცხ ა დებ და: `სა და ფან დუ რე ბაი და მთვრა ლო ბაი 
არნ, მუნ სიბ ნე ლე და წარ წყმე და დე და თა და მა მა თაი და დღე სას წა უ ლი ეშ მაკ-
თა ი~. ნე ტა რი ავ გუს ტი ნე ქა და გებ და, რომ მა რა დი უ ლი და უხ რწნე ლი სა ი ქიო 
ცხოვ რე ბი სათ ვის ადა მი ან მა აუ ცი ლებ ლად უნ და უარ ყოს წუ თი ე რი და ხრწნა დი 
სა ა ქაო ცხოვ რე ბა ო. 
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მაგ რამ, თუ ამ ქვეყ ნი უ რი ცხოვ რე ბა წარ მა ვა ლი და ხრწნა დი ა, სა მა გი ე როდ 
სა ი ქი ო, სა ხელ დობრ სა მოთხ ე, ტრან სცენ დენ ტუ რი სამ ყა რო, ღვთის სა სუ ფე ვე-
ლი წარ მა ვა ლი ბედ ნი ე რე ბით აღ სავ სე მა რა დი უ ლი და უჭ კნო ბი ახალ გაზ რდო-
ბი სა და სი ა მოვ ნე ბის ნა თელ ქვე ყა ნას წარ მო ად გენს. 

შო თა რუს თა ვე ლის გმირ თათ ვის, მა გა ლი თად, როს ტე ვა ნი სათ ვის სი ბე რე 
ჭი რი ა, რა საც მოს დევს უფ რო დი დი ჭი რი - სიკ ვდი ლი, ე. ი. სა ი ქი ო ში, ანუ ნა-
თელ ქვე ყა ნა ში გა დას ვლა, მაგ რამ `რა ღაა იგი სი ნათ ლე, რა სა ცა ახ ლავს ბნე-
ლი ა?~ იმედ და კარ გულ ტა რი ელს სიკ ვდი ლის მო ახ ლო ე ბა ენატ რე ბა, რად გან 
ჰგო ნი ა. რომ სა ი ქი ო ში მა ინც შე ეყ რე ბა თა ვის მიჯ ნურს. ავ თან დი ლი ცდი ლობს 
მას გა უ ქარ ვოს კა ე შა ნი და და უბ რუ ნოს გო ნი ე რე ბა, და მხო ლოდ ამ სა წა დე-
ლის ას რუ ლე ბის შემ დეგ ავ თან დილს `ცნო ბი ე რი სიტყ ვა უთხ რა უც ნო ბი სა რას მე 
მზრახ მან~ ტა რი ელ მა. 

ამ გვა რად, სა ი ქი ო ში ბედ ნი ე რე ბის მა ძი ებ ლო ბა რუს თა ველ მა უგუ ნუ რე ბად 
გა მო აცხ ა და, სი ნამ დვი ლე შიც ქრის ტი ა ნი და სა ერ თოდ მორ წმუ ნე მუს ლი მა ნი და 
სხვა რე ლი გი ის მიმ დე ვა რი მე ფე ე ბი, მთავ რე ბი, რა ინ დე ბი და თვით ეკ ლე სი ის 
ზო გი ერ თი მსა ხუ რი სრუ ლე ბი თაც არ ფიქ რობ დნენ ხე ლი აე ღოთ ამ ქვეყ ნი ურ, 
ხორ ცი ელ ნე ტა რე ბა ზე.

თვით შო თა რუს თა ვე ლის ის გმი რე ბი, რომ ლე ბიც მაჰ მა დი ა ნე ბი (ა რა ბე ბი), 
იყ ვნენ და რო მელ თათ ვის ღვი ნის სმა სარ წმუ ნო ე ბით აკ რძა ლუ ლი იყო. შემ-
თხვე ვას არ კარ გა ვენ და ლი ონ ღვი ნო და მო ილ ხი ნონ. ხო ლო თვით არა ბეთ ში, 
თი ნა თი ნი სა და ავ თან დი ლის ქორ წილ ში ღვი ნო წყა ლი ვით მო დი ო და და `ბინ-
დით ცის კრამ დის სმა იყო~, კი დევ სხვა მრა ვალ გვარ მოლ ხე ნა სა, სიტ კბო ე ბი სა 
და სი ხა რუ ლის და უკ ლებ ლო ბის შე სა ხებ რომ არ ვი ლა პა რა კოთ.

ამ გვა რად, რო გორც ეს სა ერ თო დაც ცნო ბი ლი ა, ქრის ტი ა ნუ ლი (და არც სხვა 
რე ლი გი უ რი) ეთი კა არც ერთ ქვე ყა ნა ში არ წარ მო ად გენ და არ სე ბით დაბ რკო-
ლე ბას ამ ქვეყ ნი უ რი ხორ ცი ე ლი და გო ნებ რი ვი ბედ ნი ე რე ბით დატ კბო ბი სათ ვის. 

ცხა დი ა, `ვეფ ხის ტყა ო სან ში~ გმი რებს, ფე ო და ლუ რი იე რარ ქი ის უმაღ ლე სი 
წრის არის ტოკ რა ტი ას, ვერ შეზღ უ დავ და რე ლი გი უ რი პი რო ბი თო ბა ნი და მა თი 
ყო ფაქ ცე ვის ანა ლი ზის მი ხედ ვით, ისე ვე რო გორც თვით შო თა რუს თა ვე ლის, 
რო გორც ავ ტორს, ამა თუ იმ გა მო ნათ ქვა მე ბის მი ხედ ვით თე ის ტად, პან თე ის ტად 
ან სხვა რო მე ლი მე ან ტიქ რის ტი ა ნუ ლი მოძღ ვრე ბის მიმ დევ რად გა მოცხ ა დე ბა 
ყო ველ გვარ რე ა ლურ სა ფუძ ველს მოკ ლე ბუ ლი ა.

მე ო რე მხრივ, ცხა დი ა, რომ შო თა რუს თა ვე ლი თა ვის ის ტო რი ო სო ფი ით, 
სა ერ თოდ თა ვი სი მსოფ მხედ ვე ლო ბით, ყვე ლა შუ ა სა უ კუ ნე ებ რივ ფი ლო სო ფი-
ურ შე ხე დუ ლე ბა ზე მათ ლა დგას, რამ დე ნა დაც იგი არ იზღ უ დე ბა არერ თი დოგ-
მით (მოძღ ვრე ბით) და თვით ცხოვ რე ბა, რო მელ საც ის აღ წერს ყო ველ გვარ 
ფი ლო სო ფი ურ სის ტე მა ზე (დოგ მა ზე) ბევ რად რთუ ლი და მრა ვალ წახ ნა გო ვა ნი ა.

ზო გი ერ თი მკვლე ვა რი შო თა რუს თა ვე ლის მსოფ მხედ ვე ლო ბას, მის ფი-
ლო სო ფი ურ კრე დოს ისე გა ნი ხი ლავს, თით ქოს `ვეფ ხის ტყა ო სა ნი~ სპე ცი ა ლურ 
ფი ლო სო ფი ურ თხზუ ლე ბას და მი სი ცალ კე უ ლი სტრო ფე ბი მეც ნი ე რუ ლი ტრაქ-
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ტა ტის თე ზი სებს წარ მო ად გენ დეს. სი ნამ დვი ლე ში ეს უდი დე სი მო აზ როვ ნე. ფი-
ლო სო ფო სი, უწი ნა რეს ყოვ ლი სა, პო ე ტი იყო, მხატ ვრუ ლი სიტყ ვის ჯა დო ქა რი, 
რომ ლის ვირ ტუ ო ზულ ხელ ში თბი ლი, ცვი ლი ვით ლბი ლი და მოქ ნი ლი ქარ-
თუ ლი სიტყ ვა სა ო ცა რი ჟღე რა დო ბის რით მე ბად ყა ლიბ დე ბო და, რა თა სმე ნა, 
გო ნე ბა, გუ ლის თქმა ყვე ლა ფე რი და ეპყ რო თა ვი სი უე ბა რი ემო ცი უ რი ძა ლით.

შო თა რუს თა ვე ლი ორი დი დი და პი რის პი რე ბუ ლი და სავ ლუ რი და აღ მო-
სავ ლუ რი, ქრის ტი ა ნუ ლი და მუ სულ მა ნუ რი ცი ვი ლი ზა ცი ის დად გი ნე ბის ეპო ქაა 
და მა თი ვე გი გან ტურ შე ჯა ხე ბა თა ზღურ ბლზე ცხოვ რობ და, მის ქვე ყა ნა ში, სა-
ქარ თვე ლოს სა მე ფო ში, ქრის ტი ა ნუ ლი მო სახ ლე ო ბის გვერ დით, დი დი რა ო დე-
ნო ბით ცხოვ რობ დნენ სხვა დას ხვა ჯუ რის მუ სულ მა ნუ რი, ებ რა უ ლი და ბო ლოს 
თვით კერ პთაყ ვა ნის მცე მე ლი ხალ ხე ბი.

სა ქარ თვე ლოს მე ფე ე ბი და გა მო ჩე ნი ლი პო ლი ტი კუ რი მოღ ვა წე ე ბი ფარ-
თო რე ლი გი ურ შემ წყნა რებ ლო ბას იჩენ დნენ. ისი ნი და მათ თან ერ თად შო თა 
რუს თა ვე ლი ხე დავ დნენ, რომ კა ცი ოფი ცი ა ლუ რად მუ სულ მა ნუ რი რე ლი გი ის 
მიმ დე ვა რი იყო, ხო ლო გულ ზე კი, პე რან გქვეშ ჯვა რი ეკი და; ებ რა ე ლი იყო და 
სა ხა რე ბა სა და ყუ რანს ავ რცე ლებ და; ქრის ტი ა ნი იყო და მე ჩეთს აშე ნებ და. და ბო-
ლოს, თვით ეკ ლე სი ა ში, რო დე საც შიგ ღვთის მსა ხუ რე ბა (წირ ვა) მი დი ო და, ქარ-
თვე ლი და სპარ სე ლი, ებ რა ე ლი და ბერ ძე ნი, ინ დო ე ლი და არა ბი ურ თი ერთს 
ეჩურ ჩუ ლე ბოდ ნენ, რა თა სა ვაჭ რო გა რი გე ბე ბი და ედ ვათ, ეყი დათ და გა ე ყი დათ.

იმა ვე ეკ ლე სი ებ ში სხვა დას ხვა ეროვ ნე ბი სა და რე ლი გი ის ხე ლო სან თა და 
ვა ჭარ თა გა მა ერ თი ა ნე ბე ლი კორ პო რა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი იკ რი ბე ბოდ-
ნენ, რა თა წარ მო ე ბი სა და გაც ვლის სფე რო ებ ში თა ვი ან თი ინ ტე რე სე ბი მო ეგ-
ვა რე ბი ნათ და ამას ფე ო და ლუ რი მო ნარ ქი ის მე თა უ რე ბი და თვით ეკ ლე სი ის 
მეს ვე უ რე ბი არამ ცთუ ით მენ დნენ, არა მედ უმე ტეს წი ლად აქე ზებ დნენ კი დე ვაც, 
რამ დე ნა დაც წმ. გი ორ გის, თვით მაცხ ოვ რი სა და თვთის მშობ ლის ხა ტე ბი ოქ-
რო ვერ ცხლი სა გან კეთ დე ბო და. ოქ რო ფუ ლი იყო, ხო ლო ფუ ლის, სა ქო ნელ თა 
სა ყო ველ თაო ეკ ვი ვა ლენ ტის მი ღე ბა- მო პო ვე ბის ყვე ლა ზე გათ ვლილ გზას უკ ვე 
კარ გა ხა ნი ა, რაც გაც ვლას წარ მო ად გენ და.

ასეთ ვი თა რე ბა ში შო თა რუს თა ვე ლი, ყვე ლა ზე უფ რო სა ვა რა უ დო ა, რომ 
ერ თი ა ნი, ცენ ტრა ლის ტუ რი სა ქარ თვე ლოს მო ნარ ქი ი სათ ვის ესო დენ სა ჭი რო 
რე ლი გი უ რი შემ წყნა რებ ლო ბის ალამ და რი ყო ფი ლი ყო. ამას ისიც მოწ მობს, 
რომ ტა რი ე ლი, ავ თან დი ლი, ფრი დო ნი სხვა დას ხვა ქვეყ ნი სა და რე ლი გი უ რი 
მრწამ სის ადა მი ა ნე ბი უგუ ლი თა დე სი მე გობ რე ბი იყ ვნენ.

ნაც ვლად მის ეპო ქა ში გა ბა ტო ნე ბუ ლი რე ლი გი უ რი პე სი მიზ მი სა და ას კე ტუ-
რი იდე ე ბი სა, შო თა რუს თა ვე ლი მთლი ა ნად ოპ ტი მიზ მის, ამ ქვეყ ნი უ რი სიტ კბო ე-
ბის, სი კე თი სა და მშვე ნი ე რე ბის, ადა მი ა ნის ფი ზი კუ რი და გო ნებ რი ვი სი დი ა დის, 
ხორ ცი ე ლი სიყ ვა რუ ლი სა და სი ხა რუ ლის მე სიტყ ვე ა. მაგ რამ, მთა ვა რი ისა ა, რომ 
ქრის ტი ა ნო ბა ხე ლა ღე ბით რო დი უარ ყოფ და მი წი ე რი ცხოვ რე ბას, ქრის ტი ა ნუ ლი 
და სხვა რე ლი გი ე ბის ას კე ტიზ მი მხო ლოდ ოფი ცი ა ლუ რი მიმ დი ნა რე ო ბა იყო, 
რომ ლის გვერ დით არ სე ბობ და კი დევ სხვა დას ხვა ნა ი რი აზ რი და შე ხე დუ ლე ბა, 
იდე ე ბი და მის წრა ფე ბა ნი.
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ამ ქვეყ ნი უ რი, მი წი ე რი ცხოვ რე ბა რომ ხე ლა ღე ბით უა რე ყო, მა შინ ქრის ტი-
ა ნო ბა, ქრის ტი ა ნუ ლი ცი ვი ლი ზა ცია ვერ შექ მნი და ისეთ დი დე ბულ და მომ ხიბ-
ლავ ძეგ ლებს, რო გო რი ცაა აია სო ფი ას ტა ძა რი, მი ლა ნის კა თედ რა ლი, პა რი-
ზის ღვთის მშობ ლის ეკ ლე სი ა, ვეს ტ-მონ სტე რის სა ა ბა ტო, კენ ტერ ბე რი ის, სოლ-
სბე რის, რე იმ სის, ვორ მსის, კი ოლ ნის დასხვ. კა თედ რა ლე ბი, მცხე თის ჯვა რი სა 
და სვე ტიცხ ოვ ლის, ბაგ რა ტის ტაძ რე ბი, ზვარ ტნა ცის და ახ პა ტის ეკ ლე სი ე ბი და 
სხვა დას ხვა სა ხის ჰუ მა ნიზ მის იდე ე ბით გაჟ ღენ თი ლი არ ქი ტექ ტუ რის, ფერ წე რის, 
სკულ პტუ რუ ლი ხე ლოვ ნე ბის, პო ე ზი ი სა და სხვ. შე დევ რე ბი.

აკად. შ. ნუ ცუ ბი ძის მი ერ უკ ვე სა ბო ლო ოდ დად გე ნი ლი ა, რომ შო თა რუს თა-
ვე ლის თე ო ლო გი ურ -ფი ლო სო ფი უ რი მსოფ ლმხედ ვე ლო ბა შე ე სატყ ვი სე ბა მე-5 
სა უ კუ ნის სა ხე ლო ვა ნი ქარ თვე ლი სა ეკ ლე სიო მოღ ვა წის, დი დი ღვთის მეტყ ვე-
ლის ფსევ დო- დი ო ნი სე არე ო პა გე ლის (პეტ რე იბე რის) ქრის ტო ლო გი ურ მოძღ-
ვრე ბას, ამ გა გე ბით `ყო ველ სა არ სთა პირ სა საქ მი სა სა და სა ბა მად და აღ სას რუ-
ლად კე თი ლი აქუს~, ხო ლო `კე თი ლის მი ერ არი ან ყო ველ ნი შე მოკ რე ბა ნი და 
მე გობ რო ბა ნი და ზი ა რე ბა ნი~.

სი კე თე ყო ვე ლი არ სის უნი ვერ სა ლუ რი საწყ ი სი ა. თვით ღმერ თი სი კე თე ა. 
სი კე თე ღმერ თშია და ამი ტო მაც უკ ვე რუს თა ვე ლის სიტყ ვე ბით რომ ვთქვათ, 
`ღმერ თი კარ გსა მო ავ ლი ნებს დ ბო როტ სა არ და ბა დებს~, სა ბო ლო ოდ ღემ რთი 
არ გას წი რავს კაცს სოფ ლის გან გა ნა წირ სა, თვით მიჯ ნუ რო ბის წე სე ბიც ღნერ-
თის გა ნაა დად გე ნი ლი. მაგ რამ ადა მი ა ნი, რო გორც მებ რძო ლი და შე მომ ქმე დი 
არ სე ბა, პა სი უ რად რო დი შეს ცქე რის ღვთის გან გე ბას, ბე დის წე რას. ფრი ად სა-
ინ ტე რე სოა შე სა ბა მი სი სტრი ქო ნის ა. შა ნი ძი სა და ა. ბა რა მი ძის რე აქ ცი ა: `ბე დი 
ცდა ა, გა მარ ჯვე ბა, ღმერ თსა უნ დეს, მო ცა გხვდე ბის~.

ღმერ თი ეხ მა რე ბა სი კე თის მომ ქმედ ადა მი ანს. გო ნივ რუ ლი შრო მა, ცოდ-
ნა, შე მოქ მე დე ბა, შე უ პო ვა რი ბრძო ლა, სიმ ტკი ცე, ჭირ სა ში გან გა მაგ რე ბა, სიყ-
ვა რუ ლის დამ კვიდ რე ბის, სიტ კბო ე ბის, სი კე თის, ლხი ნი სა და გა არ ჯვე ბის მო-
პო ვე ბის აუ ცი ლე ბე ლი სა წინ და რია `მა მა ლხინ სა ვინ მო იმ კის პირ ველ ჭირ თა 
უმუ შა კო?~.

სწო რედ ასეთ გო ნი ერ, ბრძენ, შე მოქ მედ, მებ რძოლ, მშრო მელ ადა მი ან თა 
ამ ქვეყ ნი უ რი ცხოვ რე ბის, სიყ ვა რუ ლის, მე გობ რო ბის, კე თილ შო ბი ლე ბის, მშვე-
ნი ე რე ბი სა და ყო ველ გვა რი სი კე თის სწო რუ პო ვა რი ჰიმ ნია ად რინ დე ლი რე-
ნე სან სის ჰუ მა ნის ტუ რი იდე ე ბით გაჟ ღენ თი ლი `ვეფ ხის ტყა ო სა ნი~. თუ პლა ტო-
ნიზ მის ქრის ტი ა ნო ბი სა და ნე ოპ ლა ტო ნიზ მის მოძღ ვრე ბით ეს სო ფე ლი სა ძულ-
ვე ლი, უარ სა ყო ფე ლი, ამ ქვეყ ნი უ რი ხორ ცი ე ლი ცხოვ რე ბა უაზ რო და ამა ო ა, 
რუს თა ვე ლის შე ხე დუ ლე ბით კი `ვის თვის ჰკვდე ბი ვერ მიჰ ხვდე ბი, თუ სო ფელ სა 
მო ი ძუ ლებ~.

მაგ რამ, ზოგ ჯერ, ჩვე ნი რუს თვე ლო ლო გე ბი ერ თმა ნეთ ში ურე ვენ ადა მი ა-
ნის, პო ე მის გმირ თა მსოფ ლმხედ ვე ლო ბი სა და გან წყო ბი ლე ბის მო მენ ტებს და 
პე სი მის ტურ მო ტი ვებს ეძე ბენ რუს თა ვე ლის ქმნი ლე ბა შიც. თა ვი სი შეგ ნე ბი თა და 
მრწამ სით უაღ რე სად ოპ ტი მის ტუ რი შე ხე დუ ლე ბის ადა მი ა ნი პი რა დი ცხოვ რე-
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ბის მძი მე გან საც დე ლის ჟამს შე იძ ლე ბა უი მე დო ბამ შე იპყ როს და მის ტი ციზ მშიც 
კი გა და აგ დოს, მაგ რამ ეს დრო ე ბი თია და სუ ლი ე რი ტრავ მის დაძ ლე ვის შემ-
დეგ ის, ცხა დი ა, უბ რუნ დე ბა თა ვის თავს, რო მელ საც სა ზო გა დო ებ რი ვი ფუნ ქცი ის 
შეს რუ ლე ბის პრო ცეს ში არას დროს არ ღა ლა ტობს. ვი საც ეს ჭეშ მა რი ტე ბა ვერ 
გა უ გი ა, მას უფ ლე ბა არა აქვს მსჯე ლობ დეს, რო გორც ადა მი ა ნის გრძნო ბებ სა 
და სუ ლი ე რი გან ცდე ბის, ასე ვე მი სი სა ზო გა დო ებ რი ვი ინ ტე რე სე ბი სა და მი ზან-
სწრაფ ვის შე სა ხებ.

ავ თან დი ლის გო დე ბა სოფ ლის უკუღ მარ თო ბა ზე, ქვეყ ნის და უდ გრომ ლო-
ბი სა, სიმ წი რი სა და სხვა თა შე სა ხებ მხო ლოდ დრო ე ბი თი, გან წყო ბი თი მოვ-
ლე ნა ა. იგი სო ფელს გმობს არა სა ერ თოდ, არა ტრან სცენ დენ ტუ რი ქვეყ ნის 
უპი რა ტე სო ბი სათ ვის, არა მი წი ე რი ცხოვ რე ბის უარ ყო ფის გა მო, არა მედ მხო-
ლოდ იმი ტომ, რომ სატ რფოს ხან გრძლი ვი მო შო რე ბით და სევ დი ა ნე ბულს გუ-
ლის თქმის კა ე შა ნი იპყ რობს და უსიყ ვა რუ ლოდ, უთი ნა თი ნოდ სო ფე ლიც არ 
უყ ვარს, ამი ტომ `ვიდ რე ვნა ხავ დე, (თი ნა თინს - პ. გ.) სო ფე ლი, მინ დი სალ ხი ნო 
აღა რად~. 

შო თა რუს თა ვე ლი თა ვის პო ე მის და სას რულს, მარ თა ლი ა, წერს ̀ დას რულ-
და მა თი ამ ბა ვი ო~, ეს ცხოვ რე ბა ღა მის სიზ მა რი ვით მოკ ლეაო და სხვა, მაგ რამ 
`სი მუხ თლე ჟა მი სა~, სი ცოცხ ლის წა მი ე რე ბა მარ ტო ო დენ პერ სო ნა ლუ რი, ინ დი-
ვი დუ ა ლუ რი ცხოვ რე ბის სი მოკ ლი სათ ვის წარ მოთ ქმუ ლი სამ დუ რა ვია და ოდ-
ნა ვა დაც არ გუ ლის ხმობს სა ზო გა დო ებ რივ და სა ერ თოდ მო მა ვა ლი ცხოვ რე ბის 
ინ ტე რე სე ბი სათ ვის ზრუნ ვა სა და ბრძო ლის ამა ო ე ბას.

ამ გვა რად, ყველ გან, სა დაც კი ̀ ვეფ ხის ტყა ო სან ში~ პე სი მის ტუ რი მო ტი ვი გა-
ის მის, ის უნ და გან ვი ხი ლო თა რა რო გორც მსოფ ლგა გე ბის, არა მედ რო გორც 
დრო ე ბი თი, პი რა დი დეპ რე სი უ ლი გან წყო ბი ლე ბის გა მოვ ლი ნე ბა და სხვა არა-
ფე რი. ამ ას პექ ტით ყო ვე ლი ვეს უნ და გვახ სოვ დეს თვით შო თა რუს თა ვე ლის 
სიტყ ვე ბი `ზოგ ჯერ შემ ცვი ან სევ და თა, ვთქვი სა წუთ რო სა გმო ბა ნი~.

6. სას ტი კი რე ლი გი უ რი ომე ბის ეპო ქა ში, რო დე საც სა ქარ თვე ლო გარ შე-
მოტყ მუ ლი იყო უცხ ო ტო მუ რი და მო პირ და პი რე რე ლი გი უ რი აგ რე სი უ ლი სა-
ხელ მწი ფო ე ბით, რო დე საც სამ შობ ლოს თვით მყო ფუ რი კულ ტუ რი სა და ცი ვი-
ლი ზა ცი ის ცვა- ფარ ვი სა და გან ვი თა რე ბის, ფე ო და ლუ რი პარ ტი კუ ლა რიზ მის წი-
ნა აღ მდეგ ცენ ტრა ლის ტუ რი სა ხელ მწი ფო ებ რი ვი მმარ თვე ლო ბის გან მტკი ცე ბის 
პრობ ლე მა მთე ლი ქარ თვე ლუ რი ხალ ხე ბის სის ხლხორ ცე ულ ამო ცა ნას წარ-
მო ად გენ და, ოფი ცი ა ლუ რი და ამ დე ნად ვე ეროვ ნუ ლი რე ლი გი ის წი ნა აღ მდეგ 
გა მოს ვლა არ სე ბი თად არ შე იძ ლე ბო და ან ტი ქარ თუ ლი მოვ ლე ნა არ გამ ხდა-
რი ყო, მით უფ რო, რომ ქრის ტი ა ნო ბა სა ერ თოდ იდე ო ლო გი ის გა ბა ტო ნე ბულ 
ფორ მას წარ მო ად გენ და ფა მუს ლი მა ნუ რი აგ რე სი ის წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლა ში 
ქრის ტი ა ნო ბა და ქარ თვე ლო ბა იდენ ტუ რო ბას მო ას წა ვებ და.

ასეთ ვი თა რე ბა ში შო თა რუს თა ვე ლი, რო მე ლიც არა მხო ლოდ უდი დე სი 
პო ე ტი, არა მედ, ამას თა ნა ვე, გა მო ჩე ნი ლი სა ხელ მწი ფო ებ რი ვი მოღ ვა წე იყო, 
ყოვ ლად წარ მო უდ გე ნე ლია რა ი მე ან ტიქ რის ტი ა ნუ ლი და მა შა სა და მე, ან ტი სა-
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ხელ მწი ფო ებ რი ვი, ე. ი. ან ტი ქარ თვე ლუ რი მოძ რა ო ბის მე სიტყ ვის როლ ში გა-
მო სუ ლი ყო. სულ სხვა ა, რომ მის თვის, რო გორც თა ვი სი ეპო ქის ჰუ მა ნის ტი სათ-
ვის, თვით ჯვა როს ნუ ლი ომე ბის ვი თა რე ბა შიც, უცხოა კონ ფე სი ურ -რე ლი გი უ რი 
შეზღ უ დუ ლო ბა, ეროვ ნუ ლი შუღ ლი. ყვე ლა ზე მთა ვა რი მა ინც ისა ა, რომ ფი-
ლო სო ფი უ რად გა აზ რე ბუ ლი რუს თა ვე ლის ჰუ მა ნიზ მი ვირ ტუ ო ზულ მხატ ვრულ 
სიტყ ვა ში ასა ხუ ლი ეპო ქის მა ტე რი ა ლიზ მი ა.

 ეროვ ნუ ლი, რა სობ რი ვი მტრო ბა თვით სა ხელ მწი ფო თა შო რის ომე ბის 
ვი თა რე ბა შიც ჰუ მა ნიზ მის კაც თმოყ ვა რუ ლი გრძნო ბით იფა რე ბა: და მო უ კი დებ-
ლო ბი სა კენ მის წრა ფე ბუ ლი ინ დო ე თის მო ხარ კე (`სა ხა რა ჯო~) ხა ტა ე თის მე ფე 
რა მა ზი უარს ამ ბობს ფარ სა და ნის ვა სა ლო ბა ზე. ნეს ტა ნი სა გან წა ქე ზე ბულ მა ტა-
რი ელ მა, რო გორც ინ დო ე თის ჯა რის სარ დალ მა ხა ტა ე თი სა კენ გა ი ლაშ ქრა. იგი 
უწი ნა რეს ცდი ლობს კონ ფლიქ ტის უომ რად მოგ ვა რე ბას და ხა ტა ე თის მე ფეს 
მორ ჩი ლე ბი სა კენ მო უ წო დებს, თა ვის თან იხ მობს. რა მაზ მა ეს იუ კად რი სა: `რაგ-
ვა რა თუ მან და გეხ მე, ვინ ვჰპატ რო ნობ ბევ რსა ერ სა?. ამის მეტ სა ნუმ ცა ვნა ხავ 
კვლა ღა წიგ ნსა შენ -მი ერ სა~.

ომი გარ დუ ვა ლი გახ და. მი უ ხე და ვად უწე სო და ური დო შებ მი სა და ბრძო-
ლის მუ ხა ნა თუ რი ხერ ხე ბი სა, ხა ტა ე ლე ბი და მარ ცხდნენ. გა მარ ჯვე ბულ მა ტა რი-
ელ მა დატყ ვე ვე ბუ ლი რა მა ზის ჯა რი არ და ხო ცა, არც ქვე ყა ნა და არ ბი ა, ვე რა გო-
ბი სათ ვის შუ რი არ იძი ა. ბო ლოს ინ დო ეთ ში ტყვე რა მა ზი შე იწყ ა ლეს და ძვე ლე-
ბურ პი რო ბებ ში თა ვი სი ქვე ყა ნა და უბ რუ ნეს.

ამ ას პექ ტით ფრი ად მნიშ ვნე ლო ვა ნია კი დევ ერ თი მო მენ ტი, სა ხელ დობრ 
- ნეს ტა ნის რჩე ვა, რო დე საც აუ ცი ლე ბე ლი გახ და ხვა რაზ მ-შა ჰის ძის მოკ ვლა, - 
ტა რი ელს უკა ნას კნე ლი უნ და მო ეკ ლა ̀ მის თა სპას თა აუწყ ვეტ ლად~. სპა, ხალ ხი 
უდა ნა შა უ ლო იყო, უდა ნა შა უ ლო იყო თვით სა სი ძოც. რამ დე ნა დაც მან არ იცო-
და ნეს ტა ნი სა და ტა რი ე ლის ამ ბა ვი. მაგ რამ იგი აქ უფ რო გა მო დის რო გორც 
ბრმა ია რა ღი, რო მე ლიც სი კე თის ინ ტე რე სე ბი სათ ვის უნ და მო ის პოს.

მაგ რამ, ზო გად ას პექ ტში აც სხვა დას ხვა ერ თა შვი ლე ბის ძმად ნა ფი ცო ბა, სი-
მარ თლი სა და მშვე ნი ე რე ბის, უმან კო სიყ ვა რუ ლის გა მარ ჯვე ბი სათ ვის გა ერ თი ა-
ნე ბუ ლი ბრძო ლა უკ ვე თა ვის თა ვად ინ ტერ ნა ცი ო ნა ლუ რი ხა სი ა თის მოვ ლე ნა ა. 

შო თა რუს თა ვე ლი ერ თა მე გობ რო ბის მე სიტყ ვე ა. სიყ ვა რუ ლი სა და მე-
გობ რო ბის სიღ რმი სე უ ლი გან ცდე ბის ავ თან დი ლის სიმ ღე რას თა ნა უგ რძნო ბენ 
მსოფ ლი ოს ხალ ხე ბი. 

`მო ვი დი ან შე სამ კობ ლად ქვეყ ნით ყო ველ ნი სუ ლი ერ ნი:
ინ დო -ა რაბ -სა ბერ ძნე თით, მაშ რი ყით და მაღ რი ბელ ნი,
რუს ნი, სპარ სნი, მოფ რან გე ნი და მის რე თით მეგ ვიპ ტელ ნი~.

ტა რი ე ლი ისე თი რა ინ დი ა, რო მელ საც მი სი სამ შობ ლო სა და სა ხელ მწი-
ფოს ინ ტე რე სე ბი ამოძ რა ვებ და. მის თვის წი ნაპ ლან ზეა არა ნა ა ლა ფე ვი სა და 
სა ერ თოდ სიმ დიდ რის მოხ ვე ჭა, არა მედ გმი რი სა და რა ინ დის სა ხე ლი; რუს თა-
ვე ლის გმირ თა დე ვი ზია - `სჯობს სა ხე ლი სა მოხ ვე ჭა, ყო ველ სა მო სახ ვე ჭელ სა~. 
ეს სა ხე ლი კი ვაჟ კა ცო ბით, პირ და პი რო ბით, სი უხ ვით, ხელ გაშ ლი ლო ბით, კაც-
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თმოყ ვა რე ო ბით, ჭეშ მა რი ტი და უყოყ მა ნო მე გობ რო ბი თა და მოყ ვრო ბით მო ი-
პო ვე ბა, ხო ლო `მოყ ვა რე მტე რი ყო ველ სა მტრი სა გან უფ რო მტე რი ა~.

ცნო ბი ლი ა, რომ რე ნე სან სის პე რი ოდ ში, რაც უწი ნა რეს იტა ლი ის ქა ლა ქებ-
ში კა პი ტა ლის ტურ ურ თი ერ თო ბა თა ჩა ნა სა ხებ თან ერ თად მე-13-14 სს. იწყ ე ბა, 
მო ნა თე სა ვე ტომ თა გა ერ თი ა ნე ბი სა და სხვ. პატ რი ო ტულ მო ტი ვებ თან ერ თად 
ჰუ მა ნის ტე ბი ჰარ მო ნი უ ლი სა ხელ მწი ფო ებ რი ვი და სა ზო გა დო ებ რი ვი წყო ბი ლე-
ბის უტო პი ურ იდე ებ საც ქა და გებ დნენ.

ამი ტომ, გა საკ ვი რი არა ფე რია იმა ში, რომ შო თა რუს თა ვე ლის ჰუ მა ნიზ მი 
ზოგ ჯერ ჰარ მო ნი უ ლი სა ზო გა დო ე ბის უტო პი ურ იდე ებს მოგ ვა გო ნებს. მას მერ-
მე, რაც მის მა გმი რებ მა სა წა დელს მიღ წი ეს, მე ფე ებ მა თა ვი ან თი სა ხელ მწი ფო-
ე ბი კი დევ უფ რო გა ა ფარ თო ვეს, სა სურ ვე ლი წეს რი გი და გამ გებ ლო ბა გა ნამ-
ტკი ცეს, სიმ დიდ რით სავ სე მათს საბ რძა ნე ბელ ში ისე თი სო ცი ა ლუ რი და ეკო ნო-
მი კუ რი ურ თი ერ თო ბა ნი მყარ დე ბა, სა დაც თით ქოს გა მო რიცხ უ ლია სი ღა რი ბე, 
ბო როტ მოქ მე დე ბა, ადა მი ა ნის რა ი მეგ ვა რი ჩაგ ვრა, ყვლე ფა და იძუ ლე ბა.

ტა რი ელ მა, ავ თან დილ მა, ფრი დონ მა თა ვი ანთ სა ხელ მწი ფო ებ ში:

`ყო ველ თა სწო რად წყა ლო ბა სა ვი თა თივ სა მო ა თოვ დეს,
ობოლ -ქვრივ ნი და ამ დიდ რეს და გლა ხაკ ნი არ ითხ ოვ დეს,
ავის მქმნე ლი და ა შინ ნეს, კრავ ნი კრავ თა ვერ უწოვ დეს,
ში გან მათ თა საბ რძა ნის თა თხა და მგე ლი ერ თად ძოვ დეს~

მაგ რამ, ეს რა გა საკ ვი რია პო ე ტი სა გან, რო დე საც თვით თა მარ მე ფის ეპო-
ქის ის ტო რი კო სიც კი, აღ წერს რა იმ დრო ინ დე ლი სა ქარ თვე ლოს კულ ტუ რულ -
ე კო ნო მი კურ ყო ფი ე რე ბას აცხ ა დებს.

`შე იქ მნა მშვი დო ბა ო, სი ხა რუ ლი და ერ თო ბა ო, რო მე ლი არა ო დეს სა და 
ვის უხი ლავს... და ერ თად ძოვ დეს ლო მი და ხა რი და იხა რებ დეს ვეფ ხი თი კან-
თა და მგე ლი ცხო ვარ თა თა ნა...~

7. შო თა რუს თა ვე ლის სა ზო გა დო ე ბა პატ რონ ყმურ, ფე ო და ლურ, წო დებ-
რივ ურ თი ერ თო ბა თა სის ტე მას წარ მო ად გენს. სა ხელ მწი ფოს სა თა ვე ში მე ფე, 
რო მე ლიც უზე ნა ე სი კა ნონ მდე ბე ლი, აღ მას რუ ლე ბე ლი სა სა მარ თლო და ხე ლი-
სუფ ლე ბის მე თა უ რი ა, ის ქვეყ ნის, მთე ლი მი წი სა და მო სახ ლე ო ბის, ერ თპი როვ-
ნუ ლი პატ რო ნი ა, ფე ო და ლუ რი მო ნარ ქი ის მე თა უ რი ღვთის სწო რი არ სე ბა ა ა. 
მას, მე ფეს რო გორც უზე ნა ეს პატ რონს ემ სა ხუ რე ბა, ჰმო ნებს და ემორ ჩი ლე-
ბა, სა ჭი რო ე ბი სას მის თვის თავს სდებს სა ხელ მწი ფოს ყო ვე ლი ქვე შერ დო მი და 
ეს ყვე ლა სათ ვის გა სა გე ბი მო ვა ლე ო ბა ა, რად გან `ვინ ცა მოკ ვდეს მე ფე თათ ვის, 
სულ ნი მათ ნი ზე ცას რბი ან~.

ამას თა ნა ვე, მე ფე თა ვის მხრივ, ჰხამს იყოს ხალ ხის მოყ ვა რუ ლი, ბრძე ნი, 
გო ნი ე რი, სა მარ თლი ა ნი, ღვთის ნი ე რი, უხ ვი, `მშობ ლი უ რი, ტკბი ლი, მოწყ ა ლე, 
ცა- წყა ლო ბი სა მთო ვე ლი!~

ახ ლა, აქ ისიც უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ სწო რედ ასე თი მე ფის სა ხით ჰყავს 
და ხა სი ა თე ბუ ლი იმ დრო ინ დელ ქარ თველ ფე ო და ლურ ის ტო რი კო სებს, სა ეკ-



25

შოთა რუსთაველის სოციოლოგიის შესახებ*

ლე სიო მწერ ლო ბას და თვით პო ე ზი ა საც სა ქარ თვე ლოს მე ფე ე ბი და ვით აღ მა-
შე ნე ბე ლი, გი ორ გი III, თა მა რი.

სა ზო გა დო ებ რი ვი იე რარ ქი ის მთე ლი სა ფე ხუ რე ბი პატ რო ნი სა და ყმის ურ-
თი ერ თო ბა თა სა ხით წარ მოგ ვიდ გე ბა. მე ფის პირ ვე ლი ყმე ბია დი დე ბუ ლე ბი, 
რო მელ თა შო რე უ ლი თუ ახ ლო ბე ლი წი ნაპ რე ბი ზოგ ჯერ თვით იყ ვნენ მე ფე-
ე ბი ამ უკ ვე მსხვილ ფე ო და ლურ მო ნარ ქი ა ში გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ქვეყ ნე ბი სა. მე-
ფის ასე თი ყმე ბი ა, მა გა ლი თად, ტა რი ე ლი და ავ თან დი ლი. მათ, გარ და დი დი 
სა ხელ მწი ფო ებ რივ თა ნამ დე ბო ბე ბი სა (ა მირ ბა რო ბი სა, სპარ სა ლა რი სა), ჰყავთ 
მრა ვა ლი ყმა, შე ი ა რა ღე ბუ ლი რაზ მე ბი და ამას თა ნა ვე, დიდ ძა ლი ად გილ -მა მუ-
ლი და ცი ხე- ქა ლა ქე ბი უჭი რავთ, სა დაც აქვთ `საჯ დო მი და ტახ ტი მი სი~.

მაგ რამ, რო გორც გინდ ძლი ე რი არ იყოს ასე თი დი დე ბუ ლი, იგი ცენ ტრა-
ლის ტუ რი მო ნარ ქი ის სა თა ვე ში მდგა რი მე ფის მსა ხუ რია და მხო ლოდ ამ დე ნა-
დაა შეწყ ა ლე ბუ ლი - ყმა თა და მა მულ თა მფლო ბე ლი, სა ხე ლის მჭე რე ლი. სწო-
რედ ამი ტო მა ა, რომ ავ თან დი ლი აცხ ა დებს `ხამს მე ფე თა ერ თგუ ლე ბა, ყო ფა 
გვმარ თებს ყმა სა ყმუ რად~.

მე ფის ასეთ ყმას, რო გო რი ცაა ავ თან დი ლი, თა ვის მხრივ, ჰყავს ყმე ბი. ამ 
ყმებს კი დევ ყმე ბი და ა. შ. ამ გვა რად, პატ რო ნი სა და ყმის, სე ნი ო რი სა (სი უ ზე-
რე ნი სა) და ვა სა ლის ურ თი ერ თო ბა თა იე რარ ქია შე ად გენს რუს თა ვე ლის ეპო ქის 
სა ქარ თვე ლოს პატ რონ -ყმუ რი სა ზო გა დო ე ბის წყო ბი ლე ბას.

ფე ო და ლუ რი სა ქარ თვე ლოს ის ტო რი კო სე ბი აი დი ა ლებ დნენ არ სე ბულ 
ურ თი ერ თო ბა თა სის ტე მას. ამ სა ზო გა დო ე ბის ჰარ მო ნი უ ლო ბის თვი საა ნათ ქვა-
მი: `სჯო ბი ან ყო ველ თა მოყ ვა რულ თა პატ რონ -ყმა ნი მოყ ვა რულ ნი~.

მაგ რამ, რუს თა ვე ლი ნამ დვი ლად კარ გად ხე დავ და და აღ ნიშ ნავ და კი დე-
ვაც სა სურ ვე ლო ბის სა წი ნა აღ მდე გო ფე ო და ლურ ურ თი ერ თო ბა თა ღრმა ში ნა-
გან წო დებ რივ ნაპ რა ლებს.

ქა ლაქ მულ ღა ზან ზა რის პატ რო ნი ნურ დან -ფრი დო ნი ტა რი ელს მო უთხ-
რობს:

`მა მის ძმა და მა მა- ჩე მი პა პა- ჩემ მან გაყ ვნა ოდეს,
ზღვა სა ში გან კუნ ძუ ლი ა, ჩე მად წი ლად მას იტო დეს;
თვით ბი ძა სა ჩემ სა მიჰ ხვდა, ვის თა შვილ თა წა დამ კო დეს;
მათ კე დარ ჩა სა ნა დი რო - არ მივ სცემ დი, მო მერ ჩო დეს~

და აი, ამ სა და ვო კუნ ძულ ზე ნა დი რო ბის დროს ბი ძაშ ვი ლე ბი თავს და-
ეს ხნენ და `თა ნამ ყოლ ნი ყვე ლა კა ნი~ და უ ხო ცეს, ხო ლო თვი თინ დაჭ რილ მა 
ფრი დონ მა, მხო ლოდ სა ო ცა რი გმი რო ბი სა და სა ო ცა რი მე ო ხე ბით და აღ წია 
თა ვი სა მარ ცხვი ნო ტყვე ო ბას, მერ მე, რო დე საც ჭრი ლო ბა ნი მო უ შუშ და, `მო ჯობ-
და, ომი შე ეძ ლო, ხმა რე ბა ცხენ -აბ ჯა რი სა~, ტა რი ე ლის დახ მა რე ბით ფრი დო ნი 
თა ვი სი ჯა რით შე ე სია მის თა ნა მოგ ვა რე ფე ო და ლე ბის ქვე ყა ნას და სას ტი კად 
და ა მარ ცხა ისი ნი `თვით - ორი ვე ბი ძა- ძე ნი მის ნი ხრმლი თა ჩა მო ყარ ნა, ხელ-
ნი წმინ დად და ეკ ვეთ ნეს, იგი ას რე ასაპყ არ ნა~, გა ძარ ცვა მა თი სა ჭურ ჭლე ნი და 
ტყვე ე ბიც თან წა მო ას ხა.



26

პაატა გუგუშვილი  

ად გილ მა მუ ლი სა და ყმე ბის ფლო ბი სათ ვის თა ნა მოგ ვა რე თა და სა ერ თოდ 
ფე ო დალ თა შო რის გა მუდ მე ბუ ლი ომე ბი სა, ინ ტრი გე ბი სა და ურ თი ერთ ხოც-
ვა- ჟლე ტის ერ თ-ერ თი ეპი ზო დი ასე აღ წე რა შო თა რუს თა ველ მა, რო მე ლიც 
ამას თა ნა ვე კარ გად ხე დავ და, რომ წვრი ლი სა ფე ო და ლო ე ბოს ცენ ტრა ლის ტურ 
მო ნარ ქი ა ში გა ერ თი ა ნე ბა ერ თა დერ თი და თა ნაც პროგ რე სუ ლი გზა იყო პარ-
ტი კუ ლა რიზ მის ჩახ შო ბი სათ ვის და მა შა სა და მე, ქვეყ ნის შემ დგო მი სო ცი ა ლურ -ე-
კო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბი სათ ვის. ეს იმა ვე დროს რე ნე სან სის ეპო ქის მო წი ნა ვე 
პო ლი ტი კურ მსოფ ლხედ ვე ლო ბას წარ მო ად გენ და.

პატ რო ნი სა და ყმის სო ცი ა ლუ რი ურ თი ერ თო ბა ნი ნივ თი ერ და პი რად, სა-
მო ქა ლა ქო და სამ ხედ რო სამ სა ხურ ში აი სა ხე ბა, ერ თგუ ლი და კარ გი ყმა, რო-
გორც მო ნა ემორ ჩი ლე ბა და არ სუ ლებს პატ რო ნის წა დი ლი სა და სამ სა ხურს, 
თუმ ცა იგი რო გორც მო ნა მას არ ეკუთ ვნის. 

შერ მა დი ნი ავ თან დი ლის ახ ლო ბე ლი ყმა ა, რო მელ საც შორს მი მა ვა ლი 
პატ რო ნი ან დობს კარ მი და მოს, მა მუ ლი სა და ყმე ბის გამ გებ ლო ბას და რო მელ-
საც ავ თან დი ლის ყვე ლა ყმა, მათ შო რის დი დე ბუ ლე ბიც ემორ ჩი ლე ბოდ ნენ, რო-
გორც პატ რონს.

8. ფე ო და ლურ მსოფ ლი ო ში გაც ვლა, სა ქონ ლის (`სა ვაჭ რო თა~) ყიდ ვა- გა-
ყიდ ვა და საკ რე დი ტო ოპე რა ცი ე ბი, ე. წ. მე სა მე წო დე ბის ვა ჭარ თა სო ცი ა ლურ 
ფუნ ქცი ას შედ გენ და. მაგ რამ არის მე ო რე, ბევ რად მნიშ ვნე ლო ვა ნი, თუმ ცა თა ნა-
მედ რო ვე თა გან შე უც ნო ბე ლი ფაქ ტო რი. ეს ისა ა, რომ ცენ ტა ლის ტუ რი ფეპ და ;უ-
რი მო ნარ ქი ე ბის გან მტკი ცე ბა და გან ვი თა რე ბა, რაც კა ცობ რი ო ბის ის ტო რი უ ლი 
გან ვი თა რე ბის თვალ საზ რი სით პროგ რე სულ მოვ ლე ნას წარ მო ად გენ და, შე უძ-
ლე ბე ლი იყო ვაჭ რო ბის გან ვი თა რე ბის გა რე შე.

რუს თა ვე ლი კარ გად სჭვრეტს ვა ჭარ თა წო დე ბის ფუნ ქცი ი სა და მნიშ ვნე ლო-
ბის აუ ცი ლე ბელ სა ჭი რო ე ბას ფე ო და ლურ სა ზო გა დო ე ბა ში. მი სი ვაჭ რე ბი ვაჭ-
რულ ეთი კას სავ სე ბით ნორ მა ლურ მოვ ლე ნად სთვლი ან და არც კი მი აჩ ნით სა-
ჭი როდ მი სი მი ჩუ მა თე ბა, სა ჭი რო ე ბამ მო ი ტა ნა და თვით ავ თან დი ლი, უმაღ ლე სი 
არის ტოკ რა ტი ის წარ მო მად გე ნე ლი, სა ხე ლო ვა ნი ჭა ბუ კი (რა ინ დი) ვაჭ რულ ტა-
ნი სა მოს ში ეწყ ო ბა. სა ერ თოდ კი ვა ჭარ თა წო დე ბა, რო გორც სხვა დას ხვა წო დე-
ბა ნი, ცხა დი ა, ჩაც მუ ლო ბი თაც გან სხვავ დე ბოდ ნენ.

ფე ო და ლურ ეპო ქა ში, საზღ ვა ო- სა ვაჭ რო ქა ლა ქე ბი მოძ რა ვი ქო ნე ბის კონ-
ცენ ტრა ცი ის მნიშ ვნე ლო ვან ცენ ტრებს წარ მო ად გენ და, სა დაც სა ზო გა დო ებ რივ 
ცხოვ რე ბას გა ნა გებ და ვა ჭარ თა კორ პო რა ცი ე ბი (გილ დი ე ბი), რო მელ თაც თა ვი-
ან თი უხუ ცე სე ბი ჰყავ დათ.

დიდ ვა ჭარ ნი მე ფე ე ბი სა და დიდ გვა რო ვან ფე ო დალ თა წრე ში მნიშ ვნე ლო-
ვა ნი გავ ლე ნით სარ გებ ლო ბენ, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ისი ნი ჩვე უ ლებ რი ვად 
არი ან `ცქა ფი, უწ რფე ლი, მსწრო მე ლი~. ამ გავ ლე ნის სა ფუძ ვე ლი ისა ა, რომ 
ომე ბი სა და სხვ. გა მო ფე ო დალ თა ხა ზი ნა გა ნიც დის ნაღ დი ფუ ლის სის ტე მა ტურ 
ნაკ ლე ბო ბას და რომ მათ ფუ ფუ ნე ბით ცხოვ რე ბი სათ ვის სჭირ დე ბათ ძვირ ფა სი 
უცხ ო უ რი სა ქო ნე ლი და სხვა.
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ვაჭ რე ბის წო დე ბის სა ზო გა დო ებ რი ვი ყო ფი ე რე ბა და მო რა ლუ რი სულ გან-
სხვა ვე ბუ ლი ა. მა თი ქო ნებ რი ვი და ოჯა ხუ რი ცხოვ რე ბა ისე ვე არამ ყა რია რო-
გორც მოძ რა ვი ქო ნე ბა, სა ქო ნელ თა მი მოქ ცე ვა და ფა სე ბი. ცოლ ქმრის ღა ლა ტი 
ჩვე უ ლებ რი ვი მოვ ლე ნა ა, რამ დე ნა დაც ცო ლიც შე იძ ლე ბა ისე ვე ნა ყი დი იყოს, 
რო გორც ტა ნი სა მო სი და სხვა ძვირ ფა სი სამ კა უ ლი.

აქ ძღვნო ბა, ჩუ ქე ბა და ბო ძე ბაც სა ბო ლოო ან გა რი შით, გაც ვლამ დე, ყიდ-
ვა- გა ყიდ ვამ დე და იყ ვა ნე ბა, რად გან ყვე ლა ფე რი - თა ნამ დე ბო ბა, მარ გა ლი ტი, 
ოქ რო, უმან კო ე ბა, ოჯა ხუ რი სიწ მინ დე - სა ქო ნე ლია და მი მოქ ცე ვა შია ჩარ თუ ლი. 
ფუ ლის ფუნ ქცი ას არა მხო ლოდ მო ნე ტა, არა მედ მეტ -ნაკ ლე ბი ზო მით ას რუ-
ლებს მრა ვალ გვა რი ძვირ ფა სი ნივ თე ბი: კე თილ შო ბი ლი ლი თო ნის ნა კე თო ბა-
ნი, პა ტი ო სა ნი თვლე ბი, შა ლი, აბ რე შუ მი და ტექ სტი ლუ რი ნა წარ მო ებ ნი და სხვა, 
რო მელ თა შო რის ყვე ლა ზე დიდ მო წო ნე ბა ში ა, რა თქმა უნ და, ოქ რო. ის სა ყო-
ველ თაო ეკ ვი ვა ლენ ტის როლ ში გა მო დის, და ამი ტომ ყოვ ლის შემ ძლე ა: `ნა ხე, 
თუ ოქ რო რა სა იქმს, კვერ თხი ეშ მაკ თა ძი რი სა~.

რე ნე სან სის ეპო ქა ში უკ ვე თავს იჩენს ე. წ. პირ ვან დე ლი დაგ რო ვე ბის სხვა-
დას ხვა მო მენ ტე ბი, გამ დიდ რე ბის უსაზღ ვრო წყურ ვი ლი, დაგ რო ვე ბის და უ ო კე-
ბე ლი აღ ტკი ნე ბა, კერ ძოდ მოძ რა ვი ქო ნე ბის ყვე ლა ზე უფ რო მო ბი ლუ რი ფორ-
მის, ფუ ლის კონ ცენ ტრა ცი ის გა უ მაძღ ა რი წა დი ლი:

`ვა, ოქ რო მის თა მოყ ვას თა არო დეს მის ცემს ლხე ნა სა,
დღედ სიკ ვდი ლამ დის სი ხარ ბე შე აქ მნევს კბილ თა ღრჭე ნა სა;
შეს დის და გას დის, აკ ლი ა, ემ დურ ვის ეტ ლთა რბე ნა სა,
კვლა აქა სულ სა და უ ბამს, და უშ ლის აღ მაფ რე ნა სა~.

ამ წრე ში უგუ ლო ცოლ ქმრუ ლი სიყ ვა რუ ლი ასა ხუ ლია `მუტ რიბ თა და მომ-
ღე რალ თა მოყ ვა რუ ლი, ღვი ნის მსმე ლი~ ფატ მან -ხა თუ ნის ყო ფაქ ცე ვა ში, მაგ-
რამ ფატ მა ნი მა ინც არაა ავ ზნი ა ნი და მავ ნე ბე ლი ტი პი. მან კე თილ შო ბი ლუ რი 
დახ მა რე ბა აღ მო უ ჩი ნა გა ჭირ ვე ბა ში ჩა ვარ დნილ ნეს ტან -და რე ჯანს, ხო ლო ავ-
თან დილ თან გა ტა რე ბუ ლი ღა მე უკა ნას კნე ლი სათ ვის ისე თი ვე მოვ ლე ნა ა, რო-
გორც გა მო ჯან მრთე ლე ბის მიზ ნით ავად მყო ფი ეპის კი პო სის მი ერ დიდ მარ ხვა ში 
ხორ ცის ჭა მა. ყო ველ შემ თხვე ვა ში `მას ღა მეს ფატ მან ია მა ავ თან დილ თა ნა წო-
ლი თა~, თო რემ თვით ავ თან დილს `ჰკლავს თი ნა თი ნის გო ნე ბა, ძრწის იდუმ-
ლი თა ძრწო ლი თა...~

დი დი სა ვაჭ რო ქვეყ ნე ბი და ქა ლა ქე ბი ჩვე უ ლებ რივ მსოფ ლი ოს მა გის ტრა-
ლურ გზებ ზეა ზღვე ბის ნა პი რას, დიდ მდი ნა რე ებ ზე, კუნ ძუ ლებ ზე.

ვა ჭარ თა წო დე ბაც იე რარ ქი უ ლი შედ გე ნი ლო ბი სა ა. სა თა ვე ში არი ან დიდ-
ვაჭ რნი, რომ ლე ბიც სა ქო ნელს ბი თუ მად, მსხვილ პარ ტი ე ბად ყი დი ან და ყი დუ-
ლო ბენ, ისი ნი ეწე ვი ან სა ქა რავ ნო და საზღ ვაო ვაჭ რო ბას, რაც სხვა დას ხვა ქვე ყა-
ნას შო რის ეკო ნო მი კუ რი და კულ ტუ რუ ლი, აგ რეთ ვე, ხში რად დიპ ლო მა ტი უ რი 
კავ ში რის სა ხით ხორ ცი ელ დე ბა, წვრილ ვაჭ რე ბი უპი რა ტე სად სურ სათ -სა ნო ვა-
გით და ად გი ლობ რი ვი სა ქონ ლით ვაჭ რო ბენ.
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ვაჭ რე ბის ცენ ტრია ქარ ვას ლა და ბა ზა რი. სა ვაჭ რო სა მე ფო ში დიდ ვა ჭარ თა 
გავ ლე ნა იმ დე ნად დი დი ა, რომ ისი ნი ზოგ ჯერ სა ხელ მწი ფო ებ რივ, დი ნას ტი ურ 
საქ მე ებ ში ერე ვი ან. გუ ლან შა როს მე ფე მე ლიქ -სურ ხაკ თან ვა ჭარ თა უხუ ცე სი უსე-
ნი ახ ლო მე გობ რულ ურ თი ერ თო ბა ში; იგი მე ფეს თან ქე ი ფობს, თვრე ბა. შო თა 
რუს თა ვე ლის რო გორც პატ რონ -ყმურ, აგ რეთ ვე ვაჭ რულ სა ზო გა დო ე ბა ში ქა-
ლე ბი დიდ როლს ას რუ ლე ბენ, - თვით ბრძე ნი მე ფე ე ბი სა და ვა ჭარ თუ ხუ ცე სის 
ფუნ ქცი ე ბის ჩათ ვლით.

ვა ჭარ თა წო დე ბა, ვა ჭარ თა ქვე ყა ნა, მო ვაჭ რე ქა ლა ქი, თა ვის ჩარ ჩულ -
ვაჭ რულ მან კი ე რე ბა თა მი უ ხე და ვად, სა ჭი რო და სა სარ გებ ლო ფუნ ქცი ებს ას-
რუ ლებს. მაგ რამ, ამ პროგ რე სულ მოვ ლე ნა თა შემ ფერ ხე ბე ლია მე კობ რე ო ბა, 
მე კობ რე თა ხელ ში დარ ჩე ნი ლი ცი ხე- სი მაგ რე ე ბი, ქა ლა ქე ბი და სამ ხედ რო ძა-
ლა, კარ გად შე ი ა რა ღე ბუ ლი მე კობ რე ე ბი, რო მელ თა სა თა ვე ში ხში რად ძლი ე რი 
სე ნი ო რე ბი იდ გნენ, ზღვა სა თუ ხმე ლეთ ზე ძარ ცვავ დნენ ვა ჭარ თა ქა რავ ნებს და 
ამით ზი ანს აყე ნე ბენ მე ფის ხა ზი ნა საც.

ზოგ ჯერ დიდ საზღ ვაო თუ სახ მე ლე თო მა გის ტრალ ზე ე.წ. მე კობ რუ ლი 
სა მე ფო ე ბიც იყ ვნენ, რომ ლე ბიც ში შის ზარს სცემ დნენ მო ვაჭ რე ქა ლა ქებ სა და 
ვა ჭარ თა ქა რავ ნებს. ქა ჯე თის მე ფის მო ნა აცხ ა დებს: ,,დღი სით, მზი სით ვმე კობ-
რე ობ დით, ღა მე თაც ვიყ ვნით თე ვით, დია ვლე წეთ ქა რა ვა ნი, ლა რი ჩვენ კე გარ-
დმო ვე დით~. ამი ტომ, რა საკ ვირ ვე ლი ა, ფატ მა ნის, სა ერ თოდ ვა ჭარ თა წო დე ბი სა 
და თვით ფე ო და ლუ რი მო ნარ ქი ის ინ ტე რეს თა თვალ საზ რი სით, ქა ჯე ბი ,,ყო-
ველ თა კაც თა მავ ნე ნი~ არი ან. ამი ტომ მა თი გა ნად გუ რე ბა ბო რო ტე ბის მოს პო ბი-
სა და სი კე თის გა მარ ჯვე ბის მო მას წა ვე ბე ლი ა.

9. „ვეფ ხის ტყა ო სან ში~ , გა სა გე ბი მი ზე ზე ბი სა გა მო, დე ტა ლუ რად არაა ასა-
ხუ ლი ფე ო და ლუ რი სა ზო გა დო ე ბის უშუ ა ლო მწარ მო ე ბელ თა ძი რი თა დი მა სე ბის 
- ხე ლო სან თა და გლეხ თა ყო ფი ე რე ბა. ი. პეტ რი წი წერს, რომ ,,და სა ბა მი ყო ვე-
ლი თან მო აქვს და სა ბა მი ერ თა, ვი თარ ცა ხუ როი ნა ხუ რო ებ თა და ბუ ნე ბაი ნა ბუ-
ნე ბებ თა~, ე.ი რო გორც ყო ველ გვა რი და საწყ ი სის მქო ნე მოვ ლე ნა გუ ლის მობს 
მი სი გა ჩე ნის მო მენტს, სწო რედ ასე ვე სახ ლი (ნა ხუ რო ე ბი) გუ ლის ხმობს თა ვის 
ამ შე ნე ბელს (ხუ როს). ამ საწყ ი ლე ბი დან თუ გან ვი ხი ლავთ, ,,ვეფ ხის ტყა ო სან ში~ 
არც თუ ისე მცი რე ცნო ბე ბი მო ი პო ვე ბა მა ტე რი ა ლუ რი წარ მო ე ბის სა კითხ ებ ზე, 
რა საც ჩვენ სხვა დროს სპე ცი ა ლუ რად შე ვე ხე ბით.

`ვეფ ხის ტყა ო სან ში~ თა ო ბა თა ბრძო ლა ასა ხუ ლი ქალ -ვა ჟის თა ნას წო რუფ-
ლე ბი ა ნი თა ვი სუ ფა ლი სიყ ვა რუ ლის ას პექ ტით. რუს თა ვე ლის სა ზო გა დო ე ბა ში 
სა ერ თოდ და გან სა კუთ რე ბით სე ნი ორ თა წრე ში, ქორ წი ნე ბა წო დებ რი ვი, ქო ნებ-
რი ვი და პო ლი ტი კუ რი ან გა რი ში ა ნო ბის საქ მე იყო, რო დე საც სა კითხს, რო გორც 
წე სი, მშობ ლე ბი სწყვეტ დნენ, ისე რომ ქალ -ვაჟს ხში რად მსჯე ლო ბის პრო ცეს ში-
აც კი არ გა რევ დნენ ხოლ მე.

რუს თა ველ მა კი ქალ -ვა ჟის თა ვი სუ ფა ლი სიყ ვა რუ ლი ყო ველ გა ვა რი სხვა 
სო ცი ა ლურ და პო ლი ტი კურ ფაქ ტორ ზე მაღ ლა და ა ყე ნა. სა მე ფო ტახ ტის პრე-
ტენ დენტს ტა რი ელ სა და მა ფის ასულს ნეს ტანს ერ თმა ნე თი უყ ვართ, მაგ რამ 
მშობ ლე ბიც არც კი იმ ჩნე ვენ, რომ ამ ჩნე ვენ ამ სიყ ვა რულს. ფარ სა დანს გა დაწყ-
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ვე ტი ლი აქვს მი სი ასუ ლი მი ათხ ო ვოს ხვა რაზ მშა ჰის, ძლი ერ მე ზო ბე ლი მბრძა-
ნებ ლის ვაჟს, და ეს უკა ნას კნე ლი ჩა ი სი ძოს. ეს მე ფის თვალ საზ რი სით, მომ-
გე ბი ა ნი დი ნას ტი უ რი და პო ლი ტი კუ რი გა რი გე ბა ა, თუმ ცა ამ გა რი გე ბით უნ და 
გა ი თე ლოს ნეს ტა ნი სა და ტა რი ე ლის უმან კო სიყ ვა რუ ლი. კონ ფლიქ ტი აუ ცი-
ლე ბე ლი ა. მშობ ლე ბის მი ერ გა დაწყ ვე ტილ ტრა დი ცი ულ ქორ წი ნე ბას წი ნა ღუდ-
გე ნენ რე ნე სან სის პე რი ო დის ჰუ მა ნის ტურ იდე ებ ზე აღ ზრდი ლი ახალ გაზ რდე ბი, 
მათ ნამ დვი ლი შეთ ქმუ ლე ბა მო აწყ ვეს.

მაგ რამ, თა ნას წორ თა თა ვი სუ ფა ლი სიყ ვა რუ ლის იდეა უძ ლუ რია სა ხელ-
მწი ფო ებ რივ ძალ თა და მო საზ რე ბა თა წი ნა შე. ცხა დი ა, წი ნაპ ლან ზე სა ზო გა დო-
ებ რი ვად აღი ა რე ბუ ლი მო ტი ვი უნ და გა მო ვი დეს. ნეს ტა ნი და ტა რი ე ლი თათ ბი-
რობ დნენ. ტა რი ე ლი, იმ მიზ ნით რომ ნეს ტა ნი შე ი ნარ ჩუ ნოს, უკა ნას კნე ლი სა ვე 
რჩე ვით, თა ვის კა ნო ნი ერ დი ნას ტი ურ პრე ტენ ზი ას აცხ ა დებს თვით ინ დო ეთ ზე.

კა ტას ტრო ფა გარ და უ ვა ლი ა.. მშობ ლებ მა შვი ლი გა წი რა, ნეს ტა ნი გა და-
კარ გეს და მის სა ძებ ნად გაჭ რი ლი ტა რი ე ლი, რო მელ საც სა მე ფო ტახ ტი ახ ლა 
უკ ვე აღარ ახ სოვს, გა და ი კარ გა...

თა ო ბა თა შო რის კონ ფლიქ ტი და მას მო ყო ლი ლი ტრა გი კუ ლი შე დე გე ბი 
უძ ლუ რია ჩა ახ შოს მშობ ლი უ რი გრძნო ბა. ნეს ტა ნი ქა ჯე თის ცი ხი დან ტა რი ელს 
სწერს: მე მა ინც ვე ღარ და მიხ სნი და ჩემ თვის რომ და ი ღუ პო, იმას სჯო ბია წახ ვი-
დე და გა ჭირ ვე ბა ში ჩა ვარ დნილ ჩემს მშობ ლებს მი ეშ ვე ლო.

საქ მე ისა ა, რომ ფარ სა და ნის შემ დეგ ინ დო ე თის მე ფე თუ არა და რე ჯა ნი, 
მემ კვიდ რე ო ბით უნ და ყო ფი ლი ყო ტა რი ე ლი, რო მელ საც ახ ლა ფარ სა და ნის 
უსულ გუ ლო და უკა ნო ნო გა დაწყ ვე ტი ლე ბით, სატ რფოც ეკარ გე ბო და და სა მე-
ფო ტახ ტიც. ასეთ სი ტუ ა ცი ა ში ტა რი ე ლი გა დაჭ რით აცხ ა დებს, რომ ინ დო ე თი 
მი სია და არც არა ვის და ა ნე ბებს: ,,ვინ ცა ჩემ სა და მე ცი ლოს, მი სით მას ცა აღ მოვ-
ფხვრი დე, სხვას მეშ ვე ლა გა რე გან სა, მომ კალ ვის ცა ვი ნატ რი დეკკ.

აქ აღ სა ნიშ ნა ვია ის მო მენ ტიც, რომ ინ დო ე თის ტახ ტის თვის მებ რძოლ ტა-
რი ელს ფიქ რა დაც არა აქვს ამის თვის უცხ ო ურ ძალ თა მოშ ვე ლი ე ბა, ის მხო-
ლოდ თა ვის კა ნო ნი ერ უფ ლე ბას და ში ნა გან ეროვ ნულ ძა ლებს ეყ რდნო ბა.
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  The article shows that in the conditions of certain assumptions the Laffer production 
curve is obtained from the classical model of the labor market. There is suggested the original 
interpretation of this curve, discussed three models of macro-economic equilibrium based 
on the Laffer-Keynesian synthesis. One of them (the LKS model) involves the price level 
and the average tax rate as the variables explaining the aggregate demand and aggregate 
supply. This approach within one general model enables to analyze two particular, LKST 
and LKSP versions. In the LKST model the endogenous variables are the total output and 
the average tax rate, and in the LKSP model – the total output and the price level. There are 
investigated the properties of both models and shown that the LKSP model by its properties 
is somewhat different from the traditional model of the aggregate demand and the aggregate 
supply of macroeconomic equilibrium, despite the fact that the structure of the variables of 
these models are similar.

Keywords : aggregate demand function; aggregate supply function; Laffer-Keynesian 
Synthesis, average tax rate; price level; LKS model, macroeconomic equilibrium
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ეხე ბა თა ნა მედ რო ვე სა ბაზ რო ეკო ნო მი კის ფი ნან სუ რი სის ტე მის პრო ციკ-
ლურ ხა სი ათს, რო მე ლიც გახ და აღ ნიშ ნუ ლი კრი ზი სის მთა ვა რი გა მომ-
წვე ვი ფაქ ტო რი. 

ფი ნან სუ რი კრი ზი სე ბი, რო გორც წე სი, ასო ცირ დე ბა კრე დი ტის მო-
ცუ ლო ბის სწრაფ ზრდას თან [1, გვ. 7]. თუმ ცა, არ სე ბობს აზ რთა სხვა-
დას ხვა ო ბა იმის შე სა ხებ, თუ რო მე ლი ინ დი კა ტო რი შე იძ ლე ბა იქ ნეს გა-
მო ყე ნე ბუ ლი კრე დი ტის ამ ზრდის შე სა ფა სებ ლად. სა ბან კო ზე დამ ხედ ვე-
ლო ბის ბა ზე ლის კო მი ტე ტის (Basel Committee on Banking Supervision-
BCBS) კვლე ვე ბის თა ნახ მად, მთლი ა ნი კრე დი ტის GDP-თან თა ნა ფარ-
დო ბის გა დახ რა მი სი გრძელ ვა დი ა ნი ტრენ დის გან, ით ვლე ბა ერ თ-ერთ 
სა უ კე თე სო წინ მსწრებ ინ დი კა ტო რად, რო მე ლიც აფა სებს მო სა ლოდ ნე-
ლი კრი ზი სის ალ ბა თო ბას [1, გვ. 57-60].

ამ უახ ლე სი მიღ წე ვე ბის სა ფუძ ველ ზე და წარ სუ ლის გა მოც დი ლე ბი-
დან გა მომ დი ნა რე, თა ნა მედ რო ვე მაკ რო ე კო ნო მი კურ პო ლი ტი კა ში აქ-
ცენ ტი კეთ დე ბა კონ ტრციკ ლუ რო ბა ზე, ანუ ეკო ნო მი კუ რი აქ ტი ვო ბის რყე-
ვე ბის შერ ბი ლე ბა ზე. შე სა ბა მი სად, სტა ტი ა ში აღ წე რი ლი კვლე ვის მი ზა ნია 
სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კის თვის კონ ტრციკ ლუ რი მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი 
პო ლი ტი კის ინ ტრუ მენ ტის -კა პი ტა ლის ბუ ფე რის გა ან გა რი შე ბა. 

საკვანძო სიტყვები: ფინანსური კრიზისი; კონტრციკლური მაკროეკო-
ნომიკური პოლიტიკა; კაპიტალის ბუფერი. 

ekonomika da biznesi, 2016, 4,  gv. 49-59
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ფინანსური სისტემის პროციკლურობა და მისი როლი 
ეკონომიკური კრიზისის განვითარებაში

ფი ნან სუ რი სის ტე მის პრო ციკ ლუ რო ბის თვი სე ბა იმით გა მო ი ხა ტე ბა, რომ 
ის მჭიდ რო კავ შირ შია რე ა ლურ სექ ტორ თან და აძ ლი ე რებს ბიზ ნეს -ციკ ლის არ-
მავ ლო ბის ფა ზას, რაც ხში რად ხდე ბა ფი ნან სუ რი არას ტა ბი ლუ რო ბის და კრი-
ზი სე ბის გა მომ წვე ვი მი ზე ზი [4, გვ. 2-3], [3, გვ. 7-11]. ასე თი ურ თი ერ თკავ ში რი 
ნათ ლად ჩანს ფი ნან სუ რი შო კე ბის პე რი ოდ ში. დის ბა ლან სის დროს ფი ნან სუ რი 
სის ტე მა ვერ ახ დენს და ნა კარ გე ბის ათ ვი სე ბას, რაც იწ ვევს ფა სი ა ნი ქა ღალ დე ბის 
და აქ ტი ვე ბის მი წო დე ბის მკვეთრ ზრდას და სა ბო ლოო ან გა რი შით, საკ რე დი ტო 
კრი ზისს [5, გვ. 321-324]. თუმ ცა, ზო გი ერ თი მო საზ რე ბის თა ნახ მად, საკ რე დი ტო 
კრი ზი სის სა ფუძ ვლე ბი უნ და ვე ძე ბოთ მო ცე მუ ლი ეკო ნო მი კუ რი ციკ ლის აღ მავ-
ლო ბის ფა ზა ში. ამ დროს აქ ტი ვე ბი და ფა სი ა ნი ქა ღალ დე ბი ხა სი ათ დე ბა და ბა-
ლი რის კით, რაც იწ ვევს მათ ზე მოთხ ოვ ნის და აქ ტი ვე ბის ფა სე ბის სტა ბი ლურ 
ზრდას, რის შე დე გა დაც ხდე ბა ფი ნან სუ რი ბუშ ტის წარ მოქ მნა [6, გვ. 2-4]. ამას 
ემა ტე ბა ის, რომ აღ მავ ლო ბის ფა ზა ში, რო გორც წე სი, არ ხდე ბა კა პი ტა ლის მა-
რა გე ბის დაგ რო ვე ბა, რაც იწ ვევს კრი ზი სის პე რი ოდ ში თან ხე ბის უკ მა რი სო ბას. 

ფი ნან სუ რი სის ტე მის პრო ციკ ლუ რო ბა შე იძ ლე ბა ორი ძი რი თა დი მი ზე ზით 
აიხ სნას [4, გვ. 1-2]: პირ ვე ლი შე ე ხე ბა რის კის მე ნეჯ მენ ტის შეზღ უ დუ ლო ბას, 
რად გა ნაც თვით ამ მე ნეჯ მენ ტის ძი რი თა დი პრინ ცი პე ბია პრო ციკ ლუ რი ხა სი ა-
თის. მე ო რე მი ზე ზია ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბის მფლო ბე ლე ბი სა და მა თი მომ ხმა-
რებ ლე ბის სტი მუ ლე ბის დის ბა ლან სი. 

ფი ნან სუ რი სის ტე მის ამ ნაკ ლო ვა ნე ბის სა პა სუ ხოდ შე მუ შა ვე ბულ უნ და იქ ნეს 
კონ კრე ტუ ლი კონ ტრციკ ლუ რი ღო ნის ძი ე ბე ბი. გა ნას ხვა ვე ბენ კონ ტრციკ ლუ რი 
პო ლი ტი კის 3 ძი რი თად მი ზანს [4, გვ. 2-5], [2, გვ. 30]: პირ ვე ლია ბიზ ნეს ციკ-
ლის ფა ზე ბის შერ ბი ლე ბა, რაც მი იღ წე ვა ბან კებ ში კა პი ტა ლის სა ვალ დე ბუ ლო 
ნორ მის შე მო ღე ბით. მსჯე ლო ბაა ბან კე ბის რის კე ბით შე წო ნი ლი კა პი ტა ლის 
(risk-weighted assets-RWA-მაჩ ვე ნე ბე ლი, რო მე ლიც გა მო ი ყე ნე ბა ბან კე ბის თვის 
სა ვალ დე ბუ ლო სა რე ზერ ვო ნორ მის და წე სე ბი სას) და მა ტე ბი თი რე ზერ ვის შექ-
მნა ზე. მე ო რე მი ზა ნი მო ი ცავს ფი ნან სუ რი ციკ ლის ფა ზე ბის შერ ბი ლე ბას, რაც 
ასე ვე მი იღ წე ვა კა პი ტა ლის მოთხ ოვ ნით. მე სა მე მი ზა ნი შე ე სა ბა მე ბა ფი ნან სუ რი 
სის ტე მის დაც ვას სის ტე მუ რი დის ბა ლან სი სა და კრი ზი სის გან. 

მიზ ნე ბი დან რო მე ლი მეს არ ჩე ვა და მო კი დე ბუ ლია გა მო ყე ნე ბუ ლი ინ სტრუ-
მენ ტის ხა სა ით ზე, აგ რეთ ვე, გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია კა პი ტა ლის ნორ მის მოთხ-
ოვ ნის გა მო ყე ნე ბის შე დე გე ბი ეკო ნო მი კუ რი სუ ბი ექ ტე ბის ქცე ვა ზე, კავ ში რე ბი კა-
პი ტა ლის სა ვალ დე ბუ ლი სა რე ზერ ვო ნორ მას, კრე დი ტე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბა-
სა და ეკო ნო მი კურ აქ ტი ვო ბას შო რის. 

კონტრციკლური კაპიტალის ბუფერის საკვანძო მახასიათებლები

კონ ტრციკ ლუ რი ბუ ფე რის ძი რი თა დი არ სია ბიზ ნეს ციკ ლის აღ მავ ლო ბის 
ფა ზის პე რი ოდ ში შე იქ მნას საკ მა რი სი ოდე ნო ბის ფი ნან სუ რი კა პი ტა ლის მა რა-
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გე ბი, რო მე ლიც დაღ მავ ლო ბი სა და რე ცე სი ის ფა ზე ბის დროს იქ ნე ბა გა მო ყე-
ნე ბუ ლი საკ რე დი ტო მი წო დე ბის გა საზ რდე ლად, და შე სა ბა მი სად, ეკო ნო მი კის 
წა სა ხა ლი სებ ლად. აქე დან გა მომ დი ნა რე, მი სი მო ცუ ლო ბის რე გუ ლი რე ბის თვის 
გა მო ყე ნე ბუ ლი ინ სტრუ მენ ტე ბი ოთხ ძი რი თად კრი ტე რი უმს უნ და აკ მა ყო ფი-
ლებ დეს [8, გვ. 4-7]:

ინ სტრუ მენ ტმა უნ და და ა ფიქ სი როს კონ კრე ტუ ლი დრო, რო დე საც უნ და 
და იწყ ოს კა პი ტა ლის მა რა გის დაგ რო ვე ბა. სხვა ნა ი რად, მი სი დახ მა რე ბით შე საძ-
ლე ბე ლი უნ და იყოს ეკო ნო მი კუ რი ციკ ლის ფა ზის იდენ ტი ფი ცი რე ბა;

ამ ინ სტრუ მენ ტის გა მო ყე ნე ბით, ბუ მის პე რი ოდ ში დაგ რო ვე ბუ ლი კონ-
ტრციკ ლუ რი ბუ ფე რი, საკ მა რი სი უნ და იყოს რე ცე სი ის ფა ზა ში და ნა კარ გე ბის 
ასა ნაზღ ა უ რებ ლად;

ინ ტრუ მენ ტის გა მო ყე ნე ბა უდ ნა შე იძ ლე ბო დეს გა ნურ ჩევ ლად ყვე ლა 
მოქ მე დი სა ფი ნან სო ინ სტი ტუ ტის მი მართ, კერ ძო პი რე ბი სა და შუ ა მავ ლე ბის 
ჩათ ვლით. ამა ვე დროს ის მდგრა დი უნ და იყოს სხვა დას ხვა სა ხე ო ბის ალ ტერ-
ნა ტი უ ლი გზე ბის მი მართ, ანუ არ უნ და შე იძ ლე ბო დეს ამ ის ნტრუ მენ ტის თვის 
გვერ დის ავ ლა;

ინ სტრუ მენ ტი რე სურ სე ბის თვალ საზ რი სით ეფექ ტი ა ნი, მკა ფიო და სა ზო-
გა დო ე ბის თვის გამ ჭვირ ვა ლე უნ და იყოს.

პირ ვე ლი კრი ტე რი უ მი გუ ლის ხმობს ანა ლი ზის ჩა ტა რე ბას ციკ ლე ბის გა მო-
სავ ლე ნად, ასე ვე კონ კრე ტუ ლად უნ და გა ნი საზღ ვროს რა ჩა ით ვლე ბა და დე ბით 
პე რი ო დად და რა – უარ ყო ფი თად. 

ზო გი ერთ ლი ტე რა ტუ რა ში [9, გვ. 18] უარ ყო ფით პე რი ო დად ით ვლე ბა 
დრო, რო დე საც ბან კე ბი გა ნიც დი ან მა ღალ და ნა კარ გებს და არის კრე დი ტე ბის 
მი წო დე ბის შეზღ უ დუ ლო ბა. ეს, თა ვის მხრივ, ემ თხვე ვა დრო ში GDP-ის შემ ცი-
რე ბის პე რი ოდს. შე სა ბა მი სად, ამის მი ხედ ვით შე იძ ლე ბა გა მო ი ყოს ორი ნი შა-
ნი, რომ ლი თაც გან ვსაზღ ვრავთ ამ უარ ყო ფით პე რი ოდს: ბან კე ბის მთლი ა ნი 
და ნა კარ გე ბის ოდე ნო ბა და ბან კე ბის მი ერ გა ცე მუ ლი კრე დი ტე ბის შეზღ უდ ვის 
დო ნე. უარ ყო ფი თი პე რი ო დის და დე ბი თით შეც ვლა ანა ლო გი უ რად შე იძ ლე ბა 
გა ნი საზღ ვროს, თუმ ცა, ამ დროს, ფი ნან სუ რი ციკ ლის ასი მეტ რი უ ლო ბის გა მო, 
დრო ში თან ხვედ რა არ შე ი ნიშ ნე ბა. 

ბან კე ბის და ნა კარ გე ბი სა და კრე დი ტის შეზღ უდ ვის კარ გი სა ზო მე ბის მო-
ძებ ნა პრობ ლე მა ტუ რი ა. ბან კე ბის მთლი ა ნი ზა რა ლის მო ნა ცე მე ბი, აღ რიცხ ვის 
სპე ცი ფი კი დან გა მომ დი ნა რე, აც დე ნი ლია დრო ში რე ა ლურ მო ნა ცე მებს. რაც შე-
ე ხე ბა საკ რე დი ტო შეზღ უდ ვას, მი სი მო ნა ცე მე ბი მო ი პო ვე ბა, რო გორც წე სი, სპე-
ცი ა ლურ კვლე ვებ ში, რაც არაა ხელ მი საწ ვდო მი სა ერ თა შო რი სო დო ნე ზე. 

სის ტე მუ რი რის კის ევ რო პუ ლი საბ ჭოს (European Systemic Risk Board-
ESRB) კვლე ვე ბის თა ნახ მად, მთლი ა ნი კრე დი ტის GDP-თან თა ნა ფარ დო ბის 
ტრენ დის გან გა დახ რა არის ერ თ-ერ თი სა უ კე თე სო მაჩ ვე ნე ბე ლი სა ბან კო სექ-
ტო რის სის ტე მუ რი რის კის პროგ ნო ზი რე ბის თვის [7, გვ. 16-19]. ანა ლი ზი ჩა ტარ-
და მრა ვალ ეკო ნო მი კურ ცვლად ზე და მხედ ვე ლო ბა ში მი ღე ბულ იქ ნა არა მხო-
ლოდ ის, თუ რამ დე ნად ახ დენს მო ცე მუ ლი ცვლა დი კრი ზი სის პროგ ნო ზი რე ბას, 
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არა მედ ასე ვე მი სი ხელ მი საწ ვდო მო ბა ცალ კე უ ლი ქვეყ ნის დო ნე ზე. კვლე ვის 
ძი რი თა დი შე დე გე ბის თა ნახ მად, ქვეყ ნე ბის უმე ტე სო ბა ში კრე დი ტის GDP-თან 
თა ნა ფარ დო ბის ტრენ დის გან გა დახ რა აღ მოჩ ნდა სა უ კე თე სო და მო უ კი დე ბე-
ლი ინ დი კა ტო რი, რომ ლის დახ მა რე ბი თაც შე საძ ლე ბე ლია სა ბან კო კრი ზი სის 
პროგ ნო ზი რე ბა. ქვეყ ნე ბის უმე ტე სო ბა ში ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი იწყ ებს ზრდას და მა-
ღალ მნიშ ვნე ლო ბას აღ წევს კრი ზი სამ დე უკ ვე 3-4 წლით ად რე. 

აღ ნიშ ნუ ლი ინ დი კა ტო რი სეკ რე დი ტის GDP-თან ფარ დო ბი სე გა მო სათ ვლე-
ლად სხვა დას ხვა მიდ გო მა შე იძ ლე ბა იქ ნეს გა მო ყე ნე ბუ ლი. ზო გა დად, კრე დი-
ტის ფარ თო გა საზღ ვრე ბას უპი რა ტე სო ბა ენი ჭე ბა სა ბან კო კრე დიტ თან შე და რე-
ბით, რად გა ნაც ის ასა ხავს მთლი ა ნად ეკო ნო მი კა ში მიმ დი ნა რე მოვ ლე ნებს [7, 
გვ. 26]. სა ერ თა შო რი სო დო ნე ზე BCBS-ის მი ერ მი ღე ბუ ლი კრე დი ტის გან საზღ-
ვრე ბა მო ი ცავს კერ ძო არა სა ფი ნან სო სექ ტო რის მთლი ან კრე დიტს (ა რა სა ფი-
ნან სო კორ პო რა ცი ე ბი, ში ნა მე ურ ნე ო ბე ბი და მა თი მომ სა ხუ რე არა კო მერ ცი უ ლი 
კერ ძო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი) და ფა სი ან ქა ღალ დებს გა მოშ ვე ბულს არა სა ფი ნან სო 
კორ პო რა ცე ბის მი ერ, სა დაც კრე დი ტო რი მო ი ცავს რო გორც რე ზი დენ ტებს, ასე-
ვე არა რე ზი დენ ტებ საც. ზო გი ერთ შემ თხვე ვა ში, კრე დი ტის გან სხვა ვე ბუ ლი გან-
საზღ ვრე ბა მკვეთ რად სა პი რის პი რო შე დე გებს იძ ლე ვა. მა გა ლი თად, აშ შ-ში 
მხო ლოდ სა ბან კო კრე დი ტის შეც ვე ლი ინ დი კა ტო რი სა ერ თოდ არ იძ ლე ო და 
კრი ზი სის პროგ ნოზს, ხო ლო კრე დი ტის მთლი ა ნი მო ცუ ლო ბის გან შემ დგა რი 
ცვლა დი კრი ზი სის მო ახ ლო ე ბას საკ მა ოდ ად რე პროგ ნო ზი რებ და. მთლი ა ნი 
კრე დი ტის მაჩ ვე ნებ ლის გა მო ყე ნე ბა ასე ვე უფ რო ეფექ ტი ა ნია მაკ როპ რუ დენ ცი-
უ ლი პო ლი ტი კის ღო ნის ძი ე ბე ბის შე ფა სე ბის დროს. 

კი დევ ერ თი სა კითხია კრე დი ტის GDP-თან ფარ დო ბის გრძელ ვა დი ა ნი 
ტრენ დის გა მოთ ვლა. ამ მიზ ნის თვის ზე მოთ ჩა მოთ ვლი ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 
რე კო მენ და ცია ჰოდ რიკ -პრეს კო ტის ფილ ტრის გა მო ყე ნე ბა ა. მაკ როპ რუ დენ ცი უ-
ლი პო ლი ტი კის კონ კრე ტუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის შე მუ შა ვე ბი სას ხელ მი საწ ვდო მია 
მხო ლოდ წარ სუ ლი პე რი ო დის მო ნა ცე მე ბი, შე სა ბა მი სად, ტრენ დი შე იძ ლე ბა 
შე ფა სე ბუ ლი იქ ნეს მხო ლოდ მას ზე დაყ რდნო ბით. ეს პრო ცე დუ რა შე იძ ლე ბა 
გან ხი ლულ იქ ნეს, რო გორც ცალ მხრი ვი HP-ფილ ტრი. BCBS-ის რე კო მენ და ცი-
ით, კონ ტრციკ ლუ რი ბუ ფე რის გა მოთ ვლი სას მი სი მო ცუ ლო ბა გაზ რდილ უნ და 
იქ ნეს, რო დე საც კრე დი ტის GDP-თან ფარ დო ბა გა და ა ჭარ ბებს თა ვის გრძელ ვა-
დი ან ტრენდს 2%-ით, ხო ლო თუ ეს სხვა ო ბა 10%-ს აჭარ ბებს, მა შინ კა პი ტა ლის 
ბუ ფე რი მაქ სი მა ლუ რი უნ და იყოს (იხ. ცხრი ლი 1) [8, გვ. 10].

კონ კტრციკ ლუ რი ბუ ფე რის ამოქ მე დე ბის თვის რე კო მენ და ცია ით ვა ლის წი-
ნებს კრე დი ტის მო ცუ ლო ბის GDP-თან ფარ დო ბის ჩა მორ ჩე ნის ყო ველ კვარ ტა-
ლურ გა ზომ ვას და გა მოქ ვეყ ნე ბას. ეს ჩა მორ ჩე ნა გა ნი საზღ ვრე ბა რო გორც [8, 
გვ. 8-10]:

 (1)
სადაც t-არის ყოველი კვარტლის დასასრული;
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 (2)

სა დაც -ა რის მშპ დრო ის t-პე რი ოდ ში;
-ა რის t-პე რი ო დის ბო ლოს თვის კერ ძო არა სა ფი ნან სო სექ ტორს 

მი მართ არ სე ბუ ლი სა ში ნაო ვა ლის ნაშ თი (მო ი ცავს რო გორც სა ბან კო, ისე არა-
სა ბან კო სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის კრე დი ტის მო ცუ ლო ბას);

-ა რის -ის გრძელ ვა დი ა ნი ტრენ დი, რო მე ლიც გა მო ით ვლე-
ბა ჰოდ რიკ -პრეს კო ტის ფილ ტრის 400 ათა სის ტო ლი მოს წო რე ბის პა რა მეტ რის 
გა მო ყე ნე ბით. ქვე მოთ მოყ ვა ნილ ცხრილ ში ნაჩ ვე ნე ბია კა პი ტა ლუ რი ბუ ფე რის 
გა ნაკ ვე თის მნიშ ვნე ლო ბე ბი კრე დი ტის GDP-თან თა ნა ფარ დო ბის ტრენ დის გან 
გა დახ რის მაჩ ვე ნებ ლი დან გა მომ დი ნა რე.

კაპიტალური ბუფერის მნიშვნელობები კრედიტის GDP-თან ფარდობის 
გადახრის გათვალისწინებით [8, გვ. 10]

ცხრილი 1

-ის მნიშვნელობა 
(პროცენტული პუნქტი)

კონტრციკლური ბუფერის 
განაკვეთის მნიშვნელობა

≤ L 0

L ≤ H 0,3125 × -0,625

H 2,5%

სადაც L და H მნიშვნელობები, შესაბამისად, კრედიტის GDP-თან ფარდობისგან 
გადახრის მინიმალური და მაქსიმალური ზღვარი, L=2%, ხოლო H=10%.

კონტრციკლური კაპიტალის ბუფერის გამოთვლა საქართველოს 
ეკონომიკისთვის

მო ცე მუ ლი კვლე ვის ფარ გლებ ში კონ ტრციკ ლუ რი კა პი ტა ლის ბუ ფე რის 
დო ნე გა მოვ თვა ლეთ სა ქარ თვე ლოს მა გა ლით ზე. ამი სათ ვის გა მო ვი ყე ნეთ ზე-
მოთ მოყ ვა ნი ლი სა ერ თა შო რი სო მე თო დო ლო გია და რე კო მენ და ცი ე ბი. ამ 
ეტაპ ზე არ არ სე ბობს სა ქარ თვე ლოს თვის Basel III-ის მოთხ ოვ ნე ბის შეს რუ ლე ბის 
პირ და პი რი ვალ დე ბუ ლე ბა, თუმ ცა, ამ მი მარ თუ ლე ბით კვლე ვის აქ ტუ ა ლუ რო-
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ბა შემ დე გით აის ნე ბა: ევ რო კავ ში რის წევ რო ბის კენ სწრაფ ვა გარ კვე ულ მოთხ-
ოვ ნებს და ვალ დე ბუ ლე ბებს უწე სებს სა ქარ თვე ლოს, კერ ძოდ, უნ და მოხ დეს 
კა ნონ მდებ ლო ბის, მო ნე ტა რუ ლი და ფის კა ლუ რი პო ლი ტი კის კო ორ დი ნი რე ბა 
ევ რო პის ძი რი თად მიზ ნებ თან. ამას თან, სა ქარ თვე ლო რო გორც მცი რე და ღია 
ეკო ნო მი კის ქვე ყა ნა, გან სა კუთ რე ბით მგრძნო ბი ა რეა მსოფ ლი ო ში მიმ დი ნა რე 
მოვ ლე ნებ სად მი. მსხვილ ქვეყ ნებ ში გან ვი თა რე ბუ ლი კრი ზი სი ვნებს მცი რე ღია 
ეკო ნო მი კებს, იმის მი უ ხე და ვად, რომ მათ არ აქვთ არა ფე რი სა ერ თო კრი ზი სის 
საწყ ის მი ზე ზებ თან. ამი ტომ, კონ ტრციკ ლუ რი კა პი ტა ლუ რი ბუ ფე რის ფორ მი რე-
ბის გზით, შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა ნე გა ტი უ რი შე დე გე ბი შერ ბი ლე ბა ან თა ვი დან 
აცი ლე ბა. 

კა პი ტა ლის ბუ ფე რის გა ნა კე თი გა მოვ თვა ლეთ შედ მე გი ეტა პე ბის მი ხედ-
ვით:

1. კრე დი ტის მთლი ა ნი მო ცუ ლო ბის დი ნა მი კუ რი მწკრი ვის შედ გე ნა;
2. კრე დი ტის მო ცუ ლო ბის ნო მი ნა ლურ GDP-თან თა ნა ფარ დო ბის გა მოთ-

ვლა;
3. თა ნა ფარ დო ბის გრძელ ვა დი ა ნი ტრენ დის გა მოთ ვლა;
4. კრე დი ტის GDP-თან ფარ დო ბის თა ვი სი გრძელ ვა დი ა ნი ტრენ დის გან 

გა დახ რის გა ან გა რი შე ბა;
5. მი ღე ბუ ლი გა დახ რის სა ფუძ ველ ზე კა პი ტა ლუ რი ბუ ფე რის გა ნაკ ვე თის 

შე სა ხებ გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბა.

კერძო არასაფინანსო სექტორისთვის გაცემული კრედიტის მოცულობა, მლნ 
ლარი

ცხრილი 2

თარიღი

არასაფი-

ნანსო 

(სამეწარ-

მეო) 

სექტორი (1)

შინამეურნეო-

ბების მომსახურე 

არაკომერციული 

კერძო 

ორგანიზაციები (2)

შინამეურ-

ნეობები 

(3)

კერძო არასაფიანსო 

სექტორისთვის 

მთლიანი კრედიტი 
(1+2+3)

01/04/03 377.07 0.00 231.41 608.48
01/07/03 419.89 0.21 242.40 662.50
01/10/03 441.52 0.40 259.16 701.08
01/01/04 463.58 0.29 255.78 719.66

... ... ... ... ...
01/07/15 7148.21 5.39 6818.40 13972.00
01/10/15 7723.08 8.36 7137.92 14869.36
01/01/16 6873.58 0.62 7939.53 14813.73
01/04/16 6641.56 0.56 8011.10 14653.22

[წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი, https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=306&lng=geo]

კრე დი ტის მთლი ა ნი მო ცუ ლო ბის მი სა ღე ბად, სა ერ თა შო რი სო რე კო მენ-
და ცი ე ბის თა ნახ მად, გა მო ყე ნე ბულ იქ ნა კერ ძო არა სა ფი ან ნსო სექ ტო რის თვის 
კრე დი ტის მო ცუ ლო ბა. ის მი ი ღე ბა შემ დე გი კომ პო ნენ ტე ბის შე ჯა მე ბით: არა სა-
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ფი ნან სო (სა მე წარ მე ო) სექ ტო რი, ში ნა მე ურ ნე ო ბე ბი და მა თი მომ სა ხუ რე არა კო-
მერ ცი უ ლი კერ ძო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი (სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი). ეს მო-
ნა ცეც მე ბი მო ი პო ვე ბა ზუს ტად ასე თი სა ხით სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნუ ლი ბან კის 
სტა ტის ტი კურ მო ნა ცემ თა ბა ზა ში და წარ მოდ გე ნი ლია ქვე მოთ ცხრილ 2-ში.

GDP-ის მო ნა ცე მე ბი აღე ბულ იქ ნა სა ქარ თვე ლოს სტა ტის ტი კის ეროვ ნუ ლი 
სამ სა ხუ რის მო ნა ცემ თა ბა ზი დან. იმის გა მო, რომ ეს მო ნა ცე მე ბი კვარ ტა ლუ რი 
პე რი ო დუ ლო ბი სა ა, სა ჭი რო გახ და კრე დი ტის მო ნა ცე მე ბის იმა ვე პე რი ო დუ ლო-
ბის აღე ბა. იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ კრე დი ტის მო ნა ცე მე ბი ნაშთს (stock) 
წარ მო ად გენს, ყო ვე ლი კვარ ტლის ბო ლოს აღე ბუ ლი მო ნა ცე მი ავ ტო მა ტუ რად 
ასა ხავს ამ კვარ ტლის ჯა მურ მო ნა ცემს. ამის სა ფუძ ველ ზე მოხ და კრე დი ტის 
GDP-თან ფარ დო ბის მაჩ ვე ნებ ლის გა ან გა რი შე ბა. 

კრედიტის GDP-თან ფარდობის გადახრა გრძელვადიანი ტრენდისგან
ცხრილი 3

წელი და 
კვარტალი

კერძო 
არასაფიანსო 
სექტორის 

კრედიტი, მლნ 
ლარი (1)

GDP,
მლნ 

ლარი (2)

კრედიტის 
ფარდობა
GDP-თან 1,

%
(3) = (1)/(2)

HP TREND,
%
(4)

კრედიტის 
GDP-თან 
ფარდობის 
გადახრა2*, 

%
(5) = (3)-(4)

2003Q1 608.5 1806.582

2003Q2 662.5 2109.419

2003Q3 701.1 2247.358

2003Q4 719.7 2400.735 8.4% 9.4% -1.0%

2004Q1 675.1 2021.476 7.7% 10.1% -2.4%

2004Q2 701.2 2431.029 7.7% 10.8% -3.1%

... ... ... ... ... ...

2015Q2 13972.0 7774.671 46.0% 9.4% 3.2%

2015Q3 14869.4 8239.056 47.9% 10.1% 4.3%

2015Q4 14813.7 8785.32 46.7% 10.8% 2.4%

[წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი, https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=306&lng=geo, სა ქარ-
თვე ლოს სტა ტის ტი კის ეროვ ნუ ლი სამ სა ხუ რი, http://geostat.ge/?action=page&p_id=118&lang=geo, გა-
მოთ ვლე ბის შე დე გე ბი]

1 ფარდობა გამოთვლილია (2) ფორმულის თანახმად. 
2  გადახრა გამოთვლილია (1) ფორმულის თანახმად.
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ფარდობის გრძელვადიანი ტრენდის გამოსათვლელად გამოყენებულ იქნა 
პროგრამა Eviews, კერძოდ კი-ჰოდრიკ-პრესკოტის ფილტრის ინსტრუმენტი. 
ქვემოთ მოცემული ცხრილი 3 ასახავს კვლევაში გამოყენებულ მონაცემებს 
კრედიტის და GDP-ის მოცულობის, შესაბამისი ფარდობის, გრძელვადიანი 
ტრენდის და მისგან გადახრის შესახებ. გამოთვლები ჩატარებულია ზემოთ 
მოყვანილი ფორმულების გამოყენებით. 

გარ და ამი სა, ქვე მოთ მოყ ვა ნი ლია გა მოთ ვლე ბის შე დე გე ბის გრა ფი კუ ლი 
გა მო სა ხუ ლე ბა (გრა ფი კი 1 და 2). ცხრილ ში მოყ ვა ნილ ცვლა დებ თან ერ თად, 
ანა ლი ტი კუ რი მიზ ნით გა მოთ ვლილ იქ ნა კრე დი ტის წლი უ რი ზრდა ამ სექ ტო-
რის გან ვი თა რე ბის დი ნა მი კის საჩ ვე ნებ ლად. 

საქართველოში კერძო არასაფინანსო სექტორის კრედიტის ზრდა და მისი 
ფარდობა GDP-თან

გრაფიკი 1

[წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი, https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=306&lng=geo]

რო გორც გრა ფი კი დან ჩანს, კრე დი ტის ზრდა (მარ ცხე ნა ორ დი ნატ თა ღერ-
ძი) მა ღა ლი ტემ პე ბით ხა სი ათ დე ბო და მსოფ ლიო ეკო ნო მი კურ კრი ზი სამ დე პე-
რი ოდ ში, რაც თან ახ ლდა ეკო ნო მი კუ რი ზრდის მა ღალ ტემ პებს. ეს მეტყ ვე-
ლებს იმ წლებ ში სა ფი ნან სო სექ ტო რის მკვეთრ გან ვი თა რე ბა ზე, რო მელ საც თან 
ახ ლდა ეკო ნო მი კის დაკ რე დი ტე ბის მა ღა ლი დო ნე. 2008-2009 წლე ბის ეკო ნო-
მი კუ რი კრი ზი სის ზე გავ ლე ნა ამ გრა ფი კი დან კარ გად ჩანს. თავ და პირ ვე ლად 
მკვეთ რი კლე ბა უკ ვე 2007 წელს და ფიქ სირ და, რაც იმის აიხ სნე ბა, რომ სა ბან კო 
სექ ტო რი სა ფი ნან სო სის ტე მის ნა წი ლი ა, და ამ მსოფ ლიო კრი ზი სის ამო სა ვა ლი 
მი ზე ზი სწო რედ სა ფი ნან სო სექ ტორ ში იყო. 2009-10 წლებ ში შე იმ ჩნე ვა კრე დი-
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ტის ზრდის უარ ყო ფი თი მაჩ ვე ნებ ლე ბიც. 2010 წლის მე ო რე ნა ხევ რი დან შე იმ-
ჩნე ვა კრე დი ტის მო ცუ ლო ბის წლი უ რი ზრდის ტემ პე ბის ამაღ ლე ბა, რო მე ლიც 
მეტ ნაკ ლე ბად სტა ბი ლუ რია ბო ლო წლე ბის მან ძილ ზე წლი უ რად სა შუ ა ლოდ 
20%. შე და რე ბით და ბა ლი ზრდის ტემ პე ბი, ერ თი მხრივ, ეკო ნო მი კის აღ დგე ნის 
პე რი ოდს შე ე სა ბა მე ბა, მე ო რე მხრივ კი, იმით შე იძ ლე ბა აიხ სნას, რომ ეკო ნო მი-
კუ რი ზრდის პა რა ლე ლუ რად კრე დი ტებ ზე მოთხ ოვ ნა ასე თი სწრა ფი ტემ პე ბით 
ყო ველ თვის ვერ გან ვი თარ დე ბა, რად გა ნაც ბა ზარ ზე კრე დი ტებ ზე მოთხ ოვ ნა 
უსაზღ ვრო არ არის. გრა ფიკ ზე არ სე ბუ ლი მე ო რე მრუ დი ასა ხავს კრე დი ტის 
მო ცუ ლო ბის GDP-თან ფარ დო ბის დი ნა მი კას. ის ზრდა დია მთე ლი და საკ ვირ ვე-
ბე ლი პე რი ო დის გან მავ ლო ბა ში, გარ და ეკო ნო მი კუ რი კრი ზი სის შემ დგომ პე რი-
ო დი სა, რო დე საც მაჩ ვე ნე ბე ლი სტა ბი ლურ დო ნე ზე ა. 

გრა ფი კი 2 თა ვის მხრივ გვიჩ ვე ნებს კრე დი ტის GDP-თან ფარ დო ბის მაჩ-
ვე ნებლს, მის გრძელ ვა დი ან ტრენდს და მის გან გა დახ რის დი ნა მი კას. კრე დი-
ტის GDP-თან ფარ დო ბა და მი სი გრძელ ვა დი ა ნი ტრენ დი ით ვლე ბა მარ ცხე ნა 
ორდინატთა ღერძზე, ხოლო გადახრა-მარჯვენაზე. 

საქართველოში კერძო არასაფინანსო სექტორის კრედიტის GDP-თან 
ფარდობის გადახრა1*

გრაფიკი 2

რო გორც გრა ფი კი დან ჩანს, კრე დი ტის GDP-თან ფარ დო ბამ თა ვის ტრენდს 
გა და ა ჭარ ბა 2006 წელს და 2010 წლამ დე მას ზე მაღ ლა იყო. კონ ტრციკ ლუ რი 

1 გრაფიკი აგებულია გამოთვლების შედეგების გამოყენებით.



58

გიორგი თეთრაული

ბუ ფე რის შექ მნის რე კო მენ და ცი ის თა ნახ მად, ამ პე რი ოდ ში ბან კებს უნ და შე-
ექ მნათ კა პი ტა ლის და მა ტე ბი თი მა რა გი, რო მე ლიც გა მო ყე ნე ბუ ლი იქ ნე ბო და 
კრი ზი სის ნე გა ტი უ რი შე დე გე ბის აღ მო საფ ხვრე ლად. თუმ ცა, იმ პე რი ოდ ში ასე თი 
ინ სტრუ მენ ტის არარ სე ბო ბამ გა მო იწ ვია საგ რძნო ბი ეკო ნო მი კუ რი და ნა კარ გე ბი. 
შემ დეგ, 2014 წლის ბო ლომ დე, გა დახ რა უარ ყო ფი თი იყო, ანუ კრე დი ტის GDP-
თან ფარ დო ბა თა ვის ტრენ დზე დაბ ლა იყო. 

2014 წლის ბო ლო დან ფარ დო ბამ ზრდა და იწყო და 2015 წლის ბო ლოს 
(GDP-ის მაქ სი მა ლუ რად ახა ლი ხელ მი საწ ვდო მი მო ნა ცე მი) მდგო მა რე ო ბით ის 
2,41%-ს შე ად გენ და.

ზე მოთ, ცხრილ №1-ში მოყ ვა ნი ლი ფორ მუ ლის თა ნახ მად, გა მოთ ვლი ლი 
კონ ტრციკ ლუ რი კაპიტალის ბუფერი საქართველოსთვის იქნება: 

CB = 0,3125 × -0,625=0.13% ,

სა დაც CB არის კონ ტრციკ ლუ რი კა პი ტა ლის ბუ ფე რის გა ნაკ ვე თი. 
მი ღე ბუ ლი შე დე გი ნიშ ნავს, რომ კრე დი ტის GDP-თან არ სე ბუ ლი ფარ დო-

ბის პი რო ბებ ში, სა ქარ თვე ლოს სა ბან კო სის ტე მამ უნ და და აგ რო ვოს და მა ტე ბი-
თი 0,13%-ის ტო ლი კა პი ტა ლის მა რა გი, რა თა არ სე ბობ დეს და მა ტე ბი თი რე-
ზერ ვე ბი რე ცე სი ის ფა ზა ში კრე დი ტის მი წო დე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის მიზ ნით. 

* * *
ამ დე ნად, ჩა ტა რე ბუ ლი ანა ლი ზი ცხად ყოფს სა ქარ თვე ლოს სა ფი ნან სო სექ-

ტორ ში რე ფორ მე ბის ჩა ტა რე ბის აუ ცი ლებ ლო ბას. გა მოთ ვლე ბის შე დე გად მი-
ღე ბუ ლი კა პი ტა ლის ბუ ფე რის გა ნაკ ვე თის მნიშ ვნე ლო ბა (0,13%) ნიშ ნავს, რომ 
მიმ დი ნა რე ეტაპ ზე ეკო ნო მი კა ში არ სე ბუ ლი პრო ცე სე ბი, კერ ძოდ კი, კრე დი ტის 
მო ცუ ლო ბის ზრდა მო ითხ ოვს სა ქარ თვე ლოს სა ბან კო სექ ტო რის გან, მო ახ დი-
ნოს და მა ტე ბი თი კა პი ტა ლის მა რა გის ფორ მი რე ბა, შე საძ ლო სა ბან კო სის ტე მუ-
რი კრი ზი სის თა ვი დან აცი ლე ბის მიზ ნით. 
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The 2007-2008 Financial Crisis revealed many serious problems and issues for 
governments that need to be necessarily solved nowadays. That is pro-cyclical nature if 
fi nancial systems of modern market economies, which was the main causing factor of the 
crisis. 

Financial crises are commonly associated with excessive credit growth. However, 
there is no consensus about the indicator to be chosen to describe this credit growth in the 
economy. According to the studies of the Basel Committee on Banking Supervision, the 
deviation of total credit-to-GDP ratio from its long-term trend tends to be the best indicator 
for this purpose. 

Based on the latest discoveries and past experience, modern macroeconomic policy is 
oriented to counter-cyclicality, which means smoothening of fl uctuations of the economic 
activity. The main goal of the study described in this paper is to calculate one of the 
instruments of countercyclical macroeconomic policy for the economy of Georgia. 

Key words: fi nancial crisis; countercyclical macroeconomic policy; capital buffer.
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წი ნამ დე ბა რე სტა ტი ა ში ყუ რადღ ე ბაა ვა მახ ვი ლებთ ფაქ ტო რუ ლი ბა-
ი ე ზი ა ნუ რი ვექ ტო რუ ლი ავ ტო რეგ რე სი ის (BFVAR) მო დე ლით ლა რი/ დო-
ლა რის გაც ვლი თი კურ სის პროგ ნო ზი რე ბა ზე, რო მე ლიც ერ თ-ერთ წარ მა-
ტე ბულ მე თო დად არის მიჩნეული გაცვლითი კურსების პროგნოზირებაში. 
ამასთან, მოდელში გამოყენებულია ისეთი ახალი ცვლადი, როგორიცაა 
„კორტრაქტ-ინტენსიური ფულის მასის წილი“, რო მე ლიც ჯერ არა ვის არ 
გა მო უ ყე ნე ბია გაც ვლი თი კურ სის პროგ ნო ზი რე ბის თვის. გა მომ დი ნა რე აქე-
დან, აღ ნიშ ნუ ლი მო დე ლი თა ვი სი მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი ცვლა დე ბით წარ მო-
ად გენს მთლი ა ნად სი ახ ლეს მაკ რო მო დე ლი რე ბა- პროგ ნო ზი რე ბა ში. 

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: სა ქარ თვე ლო, გაც ვლი თი კურ სი; ფაქ ტო რუ ლი მო დე-
ლი; ბა ი ე ზი ა ნუ რი ვექ ტო რუ ლი ავ ტო რეგ რე სი ა; კონ ტრატ -ინ ტენ სი უ რი ფუ ლი.

გარ და მა ვა ლი ეკო ნო მი კის ქვეყ ნებ ში გაც ვლი თი კურ სის პროგ ნო ზი მნიშ-
ვნე ლო ვან როლს თა მა შობს ოპ ტი მა ლუ რი ბიზ ნეს გა რე მოს, მაკ რო ე კო ნო მი კუ-
რი სტა ბი ლი ზა ცი ის და უცხ ო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის მო ზიდ ვის კუთხ ით. გაც ვლით 
კურ სთან მი მარ თე ბით, რო მე ლიც ცნო ბი ლია რო გორც არაპ როგ ნო ზი რე ბა დი 
და ცვა ლე ბა დი, ლი ტე რა ტუ რა მრა ვალ სხვა დას ხვა მე თოდ ს/მო დელს გა ნი-
ხი ლავს. და სა ბუ თე ბუ ლი ა, რომ მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი მო დე ლე ბის უმ რავ ლე-

1 სტატიაში არსებული ხედვები და შეფასებები მთლიანად ეკუთვნის ავტორს და 
არ წარმოადგენს საქართველოს პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის ხედვებს და 
შეფასებებს.

ekonomika da biznesi, 2016, 4,  gv. 60-75

ECONOMICS  AND  BUSINESS, 2016, 4,  pp. 60-75



61

ლარი/დოლარი გაცვლითი კურსის პროგნოზები...

სო ბა ვერ აჩ ვე ნებს უფ რო უკე თე სი გაც ვლი თი კურ სის პროგ ნო ზებს, ვიდრე 
„შემთხვევითი ხეტიალის“ (random walk) მო დელს შე უძ ლია [1;2]. ზო გი ერ თმა 
ავ ტორ მა [3] გაც ვლი თი კურ სის პროგ ნო ზებ ში მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი მო დე ლე ბის 
წა რუ მა ტებ ლო ბა მი ა წე რა ბევ რი მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი ცვლა დე ბის გა მო ყე ნე ბის 
შე დე გად შე ფა სე ბის დიდ ცდო მი ლე ბას. მათ ყუ რადღ ე ბა გა ა მახ ვი ლეს ფუნ და-
მენ ტურ ცვლა დებ ში (ფუ ლის მი წო დე ბა, გა მოშ ვე ბა, რის კ-პრე მი ა სა და ბა ზარ ზე 
პა ნი კის პირ და პი რი დაკ ვირ ვე ბის ნაკ ლე ბო ბა) გან საზღ ვრის პრობ ლე მებ ზე და 
ახ სნეს, რომ ეს შე იძ ლე ბა გა მოწ ვე უ ლი იყოს ეკო ნო მი კურ თე ო რი ა ზე და ფუძ ნე-
ბულ ცვლა დებ სა და გაც ვლით კურსს შო რის კავ ში რის არ არ სე ბო ბის გა მო [4]. 
რაც შე ე ხე ბა მო დე ლებს, რომ ლე ბიც გაც ვლი თი კურსს კარ გად პროგ ნო ზი რე-
ბენ, მე ტად მგრძნო ბი ა რე ე ბია საპ როგ ნო ზო ჰო რი ზონ ტი სა და მწკრი ვის პე რი ო-
დი შერ ჩე ვის მი მართ [5; 6]. 

ლი ტე რა ტუ რა ში, გაც ვლი თი კურ სის პროგ ნო ზი რე ბის კუთხ ით, ხში რად 
გვხვდე ბა ისე თი მო დე ლე ბი, რო გო რი ცაა ღია და და ხუ რუ ლი საპ რო ცენ ტო 
პა რი ტე ტის (UIRP/CIRP), მო ნე ტა რუ ლი, მსყიდ ვე ლო ბი თუ ნა რი ა ნო ბის პა რი-
ტე ტის (PPP) და მო ნე ტა რუ ლი ცდო მი ლე ბის კო რექ ცი ის მო დე ლე ბი, თუმ ცა, 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნაშ რო მე ბის უმე ტე სო ბა მათ სუსტ როლს ავ ლენს გაც ვლი თი 
კურ სის პროგ ნო ზი რე ბა ში. შე და რე ბით უკეთ პროგ ნო ზებს იძ ლე ვა ტე ი ლო რი-
სა და პორ ტფე ლის ბა ლან სის მო დე ლე ბი [7; 8; 9; 10; 11]. მი უ ხე და ვად დი დი 
სირ თუ ლე ე ბი სა, თა ნა მედ რო ვე ეკო ნო მეტ რი კუ ლი აპა რა ტი გაც ვლი თი კურ სის 
მა ღა ლი სი ზუს ტით პროგ ნო ზი რე ბის სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა. გაც ვლი თი კურ სის 
წარ მა ტე ბით პროგ ნო ზი რე ბა ში ფარ თოდ აპ რო ბი რე ბუ ლია ფაქ ტო რუ ლი და 
დრო ში ცვა ლე ბა დი პა რა მეტ რუ ლი მო დე ლე ბის გა მო ყე ნე ბა რო გორც ინ დი-
ვი დუ ა ლუ რად, ასე ვე კომ ბი ნი რე ბუ ლად სხვა მო დე ლებ თან [12; 13], ასე მა გა-
ლი თად: ბა ი ე ზი ა ნუ რი ფაქ ტო რუ ლი მო დე ლი, ბა ი ე ზი ა ნუ რი დრო ში ცვა ლე ბა დი 
პა რა მეტ რუ ლი (BTVP) მო დე ლი, ბა ი ე ზი ა ნუ რი ფაქ ტო რუ ლი ვექ ტო რუ ლი ავ-
ტო რეგ რე სუ ლი (BFVAR) მო დე ლი, ბა ი ე ზი ა ნუ რი ვექ ტო რუ ლი ავ ტო რეგ რე სუ-
ლი დროში ცვალებადი პარამეტრული (BVAR-TVP) მოდელი, ფაქტორული 
დროში ცვალებადი პარამეტრული (FTVP) მოდელი და ა.შ. 

გაცვლითი კურსის პროგნოზირების წარმატებულ მაგალითად შეგვიძ ლია 
მოვიყვანოთ ენგელი და სხვა, რომლებმაც ნათლად წარმოაჩინეს გაუმჯო-
ბესებული გაცვლითი კურსის პროგნოზები (8-12 კვარტალის პერიოდზე) იმ 
შემთხვევაში, როცა 17 ქვეყნის გაცვლითი კურსებიდან ამოიღეს დაუკვირვებადი 
ფაქტორები და მათი კომბინირება მოახდინეს ტეილორის, მონეტარული 
და მსყიდველობითუნარიანობის პარიტეტის მოდელებთან [4]. ჯუნიორმა, 
ფელიჩიომ, ვუ და ვანგმა ასევე წარმატებით გამოიყენეს ფაქტორული მოდელები, 
კომბინირებული სხვადასხვა მოდელთან, საშუალო და გრძელვადიანი 
გაცვლითი კურსის პროგნოზირებისთვის [14; 15]. 
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თეორიული მოდელი

იმი სათ ვის, რომ ავა გოთ BFVAR მო დე ლი, სა ჭი როა პირ ველ რიგ ში ფაქ-
ტო რუ ლი მო დე ლით გა მოვ ყოთ ის ძი რი თა დი ფაქ ტო რე ბი, რომ ლე ბიც კარ გად 

ახ სნის გაც ვლი თი კურ სე ბის რყე ვებს, ანუ, სხვაგ ვა რად, მო დე ლი ვა რა უ დობს, 
რომ ლო გა რით მში აღე ბუ ლი გაც ვლი თი კურ სე ბი მარ თუ ლია რა ი მე  სა ერ თო 

ფაქ ტო რე ბით. და ვუშ ვათ,  გაც ვლი თი კურ სი, , მიჰ ყვე ბა შემ დეგ პრო ცესს:

 (1)

სა დაც,  არის  ქვეყ ნის გაც ვლი თი კურ სი  დრო ში,  არის  გაც ვლი-
თი კურ სის ფაქ ტო რუ ლი ზე გავ ლე ნის სი დი დე ე ბი (factor loadings) და მერ ყე ობს 
-1-დან 1-მდე; ნა ვა უ რე ბი ა, რომ  (პირ ვე ლი რი გის ინ ტეგ რი რე ბუ ლი 
პრო ცე სი) და წარ მო ად გენს და უკ ვირ ვე ბად ფაქ ტორს, ხო ლო 
) არის იდი ო სინ კრა ტი უ ლი შო კი, რო მე ლიც ნა ვა რა უ დე ბი ა, რომ არ არის კო-
რე ლა ცი ა ში  -თან. მო დელ ში, კო ინ ტეგ რა ცია ფაქ ტო რებს შო რის ნიშ ნავს 
სტა ცი ო ნა ლურ პრო ცესს, (  ემ პი რი ულ შე ფა სე ბა ში ნა ვა-
რა უ დე ბი ა, რომ მიჰ ყვე ბა შემ თხვე ვი თი ხე ტი ა ლის პრო ცესს, ანუ 

 სა დაც  და  ყვე ლა  და 
- თვის.

ლა რი/ დო ლა რი გაც ვლი თი კურ სის პროგ ნო ზი სამი სა ფე ხუ რი სა გან /ე ტა-
პი სა გან შედ გე ბა. პირ ველ ეტაპ ზე სხვა დას ხვა გაც ვლი თი კურ სე ბი დან ფაქ ტო-
რუ ლი მო დე ლით გა მოვ ყოფთ იმ ძი რი თად და უკ ვირ ვე ბად ფაქ ტო რებს, რომ-
ლე ბიც ხსნის გაც ვლი თი კურ სე ბის ვა რი ა ცი ებს. მე ო რე ეტაპ ზე, ბა ი ე ზი ა ნუ რი 
ვექ ტო რუ ლი ავ ტო რეგ რე სი ის გა მო ყე ნე ბით (BVAR), ვა კე თებთ პირ ველ ეტაპ-
ზე მო დე ლი დან ამო ღე ბუ ლი ფაქ ტო რე ბის პროგ ნო ზებს. ხო ლო, მე სა მე ეტაპ-
ზე ვახ დენთ ლა რი/ დო ლა რის გაც ვლი თი კურ სის პროგ ნო ზი რე ბას ბა ი ე ზი ა ნუ რი 
ვექ ტო რუ ლი ავ ტო რეგ რე სი ის (BVAR) მო დე ლით, სა დაც ფაქ ტო რებ თან ერ თად 
ვი ყე ნებთ ფუნ და მენ ტურ მაკ რო ე კო ნო მი კურ ცვლა დებს, რომ ლის სწო რად შერ-
ჩე ვას დი დი მნიშ ვნე ლო ბა აქვს პროგ ნო ზი რე ბა ში.

ვექ ტო რუ ლი ავ ტო რეგ რე სი ას, რო მელ საც ბა ი ე ზი ა ნუ რი მე თო დით შე ვა ფა-
სებთ, აქვს შემ დე გი სა ხე:

 (2)

სა დაც,  არის ენ დო გე ნუ რი ცვლა დე ბის 1) ვექ ტო რი,  მო ი ცავს ეგ ზო-
გე ნურ ცვლა დე ბის ვექ ტორს (ფაქ ტო რუ ლი მო დე ლი დან ამო ღე ბულ ფაქ ტო-
რებს),  არის დე ტერ მი ნის ტუ ლი კომ პო ნენ ტე ბის ვექ ტო რი (მას ში შე დის და მო-
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უ კი დე ბე ლი და სე ზო ნუ რი ფიქ ტი უ რი ცვლა დე ბი), ხო ლო  არის და უკ ვირ ვე ბა-
დი ინო ვა ცი ე ბის ვექ ტო რი;   და  კი აღ ნიშ ნავს კო ე ფი ცი ენ ტე ბის მატ რი ცებს, 
რომ ლე ბიც უნ და შე ფას დეს. 

ზე მოთ მო ცე მუ ლი მო დე ლის (2) შე სა ფა სებ ლად ვი ყე ნებთ ბა ი ე ზი ა ნუ რი ვექ-
ტო რუ ლი ავ ტო რეგ რე სი ის (BVAR) მე თოდს [16], რო მელ მაც, რო გორც პრაქ ტი-
კულ მა ინ სტრუ მენ ტმა, 20 წელ ზე მე ტია ფარ თო გა მო ყე ნე ბა ჰპო ვა ზუსტ მაკ რო-
ე კო ნო მი კურ პროგ ნო ზე ბა ში, ვიდ რე სხვა სტან დარ ტულ მაკ რო მო დე ლებს ან 
დრო ი თი მწკრი ვე ბის მე თო დებს ძა ლუძს. ბა ი ე ზი ა ნუ რი მე თო დის უპი რა ტე სო ბა 
ისა ა, რომ იგი სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა გა მო ყე ნე ბულ იქ ნეს აპ რი ო რი შეზღ უდ ვე ბი 
(prior restrictions) მო დე ლის პა რა მეტ რებ ზე, რა თა მნიშ ვნე ლოვ ნად შემ ცირ დეს 
გან ფე ნი ლო ბის (dimensionality) პრობ ლე მა, რო მე ლიც ზო გა დად ვექ ტო რუ ლი 
ავ ტო რეგ რე სი ის (VAR) მო დე ლებს ახა სი ა თებს. მე ტი სიცხ ა დი სათ ვის, ბა ი ე ზი ა-
ნურ ანა ლიზ ში დო მი ნი რებს ორი ძი რი თა დი ელე მენ ტი - მო სა ლოდ ნე ლო ბის 
ფუნ ქცია (likelihood function) და აპ რი ო რი გა ნა წი ლე ბა (prior distribution), სა დაც 
პირ ვე ლი მო ნა ცე მე ბი დან (data) ასა ხავს პა რა მეტ რებ ზე ინ ფორ მა ცი ას, ხო ლო 
მე ო რე რა ო დე ნობ რი ვად გან საზღ ვრას იმას, რაც ცნო ბი ლია მო ნა ცე მე ბის შეს-
წავ ლამ დე. ეს ორი ელე მენ ტი გა ერ თი ა ნე ბუ ლია აპოს ტე რი ორ გა ნა წი ლე ბა ში 
(posterior distribution), რაც წარ მო ად გენს პა რა მეტ რებ ზე სრულ ცოდ ნას მო ნა-
ცე მებ ზე დაკ ვირ ვე ბის შემ დეგ. 

ბა ი ე ზი ა ნურ ანა ლიზ ში ბა ი ე ზი ა ნუ რი დას კვნე ბი, რო მე ლიც ეფუძ ნე ბა აპოს-
ტე რი ორ გა ნა წი ლე ბას, გა მო ი სა ხე ბა შემ დეგ ნა ი რად:

სა დაც,  არის აპოს ტე რი ო რი გა ნა წი ლე ბა,  - აპ რი ო რი გა ნა წი ლე-
ბა,  - უც ნო ბი პა რა მეტ რე ბის ვექ ტო რი,  - მო სა ლოდ ნე ლო ბის ფუნ ქცი ა, 

– მო ნა ცე მე ბი,  - მა ნორ მა ლი ზე ბე ლი მუდ მი ვა.
რაც შე ე ხე ბა პროგ ნო ზი რე ბას, ბა ი ე ზი ა ნურ პროგ ნო ზი რე ბა ში ფუნ და  მენ -

ტუ რი მი ზა ნია საპ როგ ნო ზო (ა პოს ტე რი ო რი) გა ნა წი ლე ბა, ანუ მო მა ვა ლი გა ნა-
წი ლე ბა , სა დაც, , და მო კი-
დე ბუ ლია მიმ დი ნა რე დაკ ვირ ვე ბად მო ნა ცე მებ ზე . თა ვის მხრივ, 
რო გორც ზე მოთ აღ ვნიშ ნეთ, საპ როგ ნო ზო (ა პოს ტე რი ო რი) გა ნა წი ლე ბა თავს 
უყ რის ყვე ლა მნიშ ვნე ლო ვან ინ ფორ მა ცი ას სა მო მავ ლო უც ნობ შემ თხვე ვებ ზე. 
სა ბო ლო ოდ, ბა ი ე ზი ა ნუ რი გა დაწყ ვე ტა არის იმ ქმე დე ბის (პროგ ნო ზის) შერ ჩე-
ვა, ვთქვათ -ს, რო მე ლიც მო ახ დენს მო სა ლოდ ნე ლი და ნა კარ გე ბის მი ნი მი ზე-
ბას შე საძ ლო ინ ფორ მა ცი ა ზე დაყ რდნო ბით, ანუ: .
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ისე ვე, რო გორც სხვა უმ რავ ლეს BVAR მო დე ლებ ში, მა ღა ლი სი ზუს ტით 
შე ფა სე ბი სა და პროგ ნო ზი რე ბი სას აპ რი ო რი გა ნა წი ლე ბის სპე ცი ფი კა ცი ის თვის 
ვი ყე ნებთ სა ყო ველ თა ოდ ცნო ბილ მი ნე სო თას აპ რი ორს (Minnesota prior), რო-
მე ლიც ლი ტე რა ტუ რა ში დე ტა ლუ რად არის გან ხი ლუ რი [17].

სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბი

ემ პი რი უ ლი ანა ლი ზის თვის გა მო ყე ნე ბულ იქ ნა ყო ველ თვი უ რი მო ნა ცე მე ბი 
1999:1-2016:6, რო მე ლიც აღე ბუ ლია სა ქარ თვე ლოს სტა ტის ტი კის სამ სა ხუ რის, 
სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნუ ლი ბან კის და სა ერ თა შო რი სო სა ვა ლუ ტო ფონ დის (IMF) 
მო ნა ცემ თა ბა ზე ბი დან. კვლე ვა ში გა მო ყე ნე ბულ იქ ნა 54 ქვეყ ნის (ალ ბა ნე თი, არ-
გენ ტი ნა, სომ ხე თი, ავ სტრა ლი ა, აზერ ბა ი ჯა ნი, ბე ლო რუ სი ა, ბრა ზი ლი ა, ბულ გა-
რე თი, კა ნა და, ჩი ლე, ჩი ნე თი, კო ლუმ ბი ა, ხორ ვა ტი ა, ჩე ხე თი, და ნი ა, ეგ ვიპ ტე, 
ევ რო კავ ში რი, სა ქარ თვე ლო, უნ გრე თი, ის ლან დი ა, ინ დო ე თი, ინ დო ნე ზი ა, ირა-
ნი, ის რა ე ლი, ია პო ნი ა, იორ და ნი ა, ყა ზა ხე თი, კო რე ა, ქუ ვე ი თი, ყირ გი ზე თი, მა-
კე დო ნი ა, მა ლა ი ზი ა, მექ სი კა, მოლ დო ვა, მონ ღო ლე თი, მონ ტე ნეგ რო, ახა ლი 
ზე ლან დი ა, ნორ ვე გი ა, პა რაგ ვა ი, ფი ლი პი ნე ბი, პო ლო ნე თი, რუ მი ნე თი, რუ სე თი, 
სინ გა პუ რი, სამ ხრეთ აფ რი კა, შრი ლან კა, შვე დე თი, შვე ი ცა რი ა, ტა ჯი კე თი, ტა ი-
ლან დი, თურ ქე თი, დი დი ბრი ტა ნე თი, უკ რა ი ნა, ურუგ ვა ი) ვა ლუ ტა თა გაც ვლი თი 
კურ სე ბი დო ლარ თან მი მარ თე ბით, სა ქარ თვე ლოს სა მომ ხმა რებ ლო ფა სე ბის 
ინ დექ სი (სფი), სა ქარ თვე ლოს ნო მი ნა ლუ რი მთლი ა ნი ში გა პრო დუქ ტი (მშპ) და 
სა ქარ თვე ლოს კონ ტრაქ ტ-ინ ტენ სი უ რი ფუ ლის მა სა (contract-intensive money). 
ანა ლი ზის თვის ყო ველ თვი უ რი მშპ-ის მწკრი ვი მი ღე ბულ იქ ნა კვარ ტა ლუ რი მო-
ნა ცე მე ბის გარ დაქ მნით დღგ-ის ბრუნ ვის ყო ველ თვი ურ წო ნებ ზე დაყ რდნო ბით. 
რაც შე ე ხე ბა კონ ტრაქ ტ-ინ ტენ სი უ რი ფუ ლის მა სას, ის გან საზღ ვრუ ლია რო გორც 
სხვა ო ბა ფარ თო ფუ ლის მა სა სა (M2 ან M3) და ბან კებს გა რეთ არ სე ბულ ფუ-
ლის მა სას (M0) შო რის. დი აგ რა მა 1-ზე ნაჩ ვე ნე ბია აღ ნიშ ნუ ლი სხვა ო ბე ბის ფარ-
დო ბა M2 და M3 ფუ ლის მა სას თან.2

ფარ თო ფუ ლის მა სა ში, რო მე ლიც შედ გე ბა ბან კებს გა რეთ არ სე ბუ ლი ნაღ-
დი ფუ ლის მა სი სა და დე პო ზი ტე ბი სა გან, პირ ვე ლი წარ მო ად გენს თვით -უზ რუნ-
ველ ყო ფილ ფუ ლის მა სას (self-enforcing money) (ამ შემ თხვე ვა ში კონ ტრაქ ტე-
ბი არ იდე ბა), მე ო რე კი - სა კონ ტრაქ ტო ტრან საქ ცი ებს. კონ ტრაქ ტ-ინ ტენ სი უ რი 
ფუ ლის მა სის წი ლის მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი, ერ თი მხრივ, აჩ ვე ნებს კა პი ტა ლის, 
სა დაზღ ვე ვო ბაზ რე ბის და ფი ნან სუ რი მომ სა ხუ რე ბის მა ღალ წილს მშპ-ის ფორ-
მი რე ბა ში, მე ო რე მხრივ, მი სი მა ღა ლი წი ლი მეტყ ვე ლებს ეკო ნო მი კუ რი აგენ-
ტე ბის შე საძ ლებ ლო ბებ ზე გა ზარ დონ ინ ვეს ტი რე ბის დო ნე, კა პი ტა ლის მა რა გე ბი 
და პრო დუქ ტი უ ლო ბა. ამი ტომ, ეკო ნო მი კუ რი კონ ტექ სტი დან გა მომ დი ნა რე, აღ-
ნიშ ნუ ლი მაჩ ვე ნებ ლის გა მო ყე ნე ბას გაც ვლი თი კურ სის პროგ ნო ზი რე ბა ში მნიშ-
ვნე ლო ვა ნი რო ლი ენი ჭე ბა. 

2 თუ მხოლოდ ბანკებს გარეთ არსებული ფულის მასის ფარდობას ავიღებთ ფართო 
ფულის მასასთან (M2/M3), მისი დინამიკა დაახლოებით გვიჩვენებს არაფორმალური 
ეკონომიკის ტენდენციას..
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დიაგრამა 1. კონტრაქტ-ინტენსიური ფულის მასის წილი (1999:1-2016:6)

ლა რი/ დო ლა რი გაც ვლი თი კურ სის პროგ ნო ზი რე ბის მო დელ ში გა მო ყე-
ნე ბუ ლი ყვე ლა სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მი შეს წო რე ბუ ლია სე ზო ნუ რად. სტა ცი ო-
ნა ლუ რო ბის უზ რუნ ველ ყო ფის მიზ ნით მო ნა ცე მე ბი აღე ბუ ლია პირ ველ გან სხვა-
ვე ბა ზე. გა მომ დი ნა რე იქე დან, რომ ფაქ ტო რუ ლი მო დე ლი დან ამო ღე ბუ ლია 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი და უკ ვირ ვე ბა დი ფაქ ტო რე ბი სტან დარ ტი ზი რე ბუ ლი ფორ მით, 
ამი ტომ, სა ბო ლოო საპ როგ ნო ზო მო დელ ში მო ნა ცემ თა თავ სე ბა დო ბის კუთხ ით 
ფუნ და მენ ტუ რი მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი მო ნა ცე მე ბიც სტან დარ ტი ზი რე ბუ ლი ფორ-
მი თაა აღე ბუ ლი.

და უკ ვირ ვე ბა დი ფაქ ტო რე ბის შე ფა სე ბა

ფაქ ტო რუ ლი მო დე ლის გა მო ყე ნე ბით, პრინ ცი პუ ლი ფაქ ტო რის მე თო დის 
კა ი ზერ -გუტ მა ნის (Kaiser-Guttman) კრი ტე რი უმ თან კომ ბი ნა ცი ით, შე ვარ ჩი ეთ 3 
ძი რი თა დი ფაქ ტო რი, რაც ერ თობ ლი ვად 94%-ით ხსნის მო დელ ში გა მო ყე ნე-
ბუ ლი გაც ვლი თი კურ სე ბის ვა რი ა ცი ას. დი აგ რა მა 2-ზე ნაჩ ვე ნე ბია სტან დარ ტი-
ზი რე ბუ ლი ფაქ ტო რე ბი, რო მე ლიც მი ღე ბუ ლია 54 გაც ვლი თი კურ სე ბის შეს წავ-
ლით, 210 ყო ველ თვი უ რი მწკრი ვი დან (1999:1-2016:6).

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ მო დე ლით მი ღე ბუ ლი ფაქ ტო რე ბის ეკო ნო მი კუ-
რი ინ ტერ პრე ტა ცია ხში რად შე უძ ლე ბე ლი ა, ჩვე ნი შე საძ ლო ინ ტერ პრე ტი რე ბით, 
ორი ფაქ ტო რი შე სა ბა მი სად წარ მო ად გენს, ფულ ზე მოთხ ოვ ნის შოკს და ინ ვეს-
ტო რე ბის რის კი სად მი არა კე თილ გან წყო ბას, ხო ლო მე სა მე ფაქ ტო რი ამ ეტაპ ზე 
სტა ტი ა ში ინ ტერ პრე ტი რე ბის გა რე შეა წარ მოდ გე ნი ლი.
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ფაქ ტო რ 1-ს აქვს მნიშ ვნე ლო ვა ნი ზე გავ ლე ნის სი დი დე ე ბი (factor loadings)3 
თით ქმის ყვე ლა ვა ლუ ტის მი მართ. გან სა კუთ რე ბით მა ღა ლი ზე გავ ლე ნის სა შუ ა-
ლო სი დი დე ე ბი ვლინ დე ბა გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბის ვა ლუ ტე ბის შემ თხვე ვა ში. 
ფაქ ტო რი 1-ის დაღ მა ვა ლი ტრენ დი დო ლა რის მი მართ ყვე ლა სხვა ვა ლუ ტე ბის 
სიძ ლი ე რე ზე მი უ თი თებს. დი აგ რა მე 2-ზე კარ გად ჩანს, რომ ფაქ ტო რი 1 თან-
და თა ნო ბით იზ რდე ბა 2002 წლამ დე, შემ დეგ კი დაღ მა ვა ლო ბით ხა სი ათ დე ბა 
გლო ბა ლუ რი ფი ნან სუ რი და ეკო ნო მი კუ რი კრი ზი სის პე რი ო დამ დე. აღ ნიშ ნუ ლი 
ფაქ ტო რი ასე ვე ავ ლენს შემ ცი რე ბის ტენ დენ ცი ას კრი ზი სის შემ დგო მი პე რი ო დი-
დან 2014 წლის სექ ტემ ბრამ დე. ფაქ ტო რი 1-ის დაღ მა ვა ლი ტრენ დი მი უ თი თებს 
დო ლა რის გა უ ფა სუ რე ბას სხვა ვა ლუ ტე ბის მი მართ, ხო ლო აღ მა ვა ლი- პი რი-
ქით. გა მომ დი ნა რე აქე დან, ფაქ ტო რი 1, რო მე ლიც 47% ვა რი ა ცი ას 

 დიაგრამა 2. შეფასებული ფაქტორები და ლარი/დოლარის 
გაცვლითი კურსი

 ხსნის გაც ვლი თი კურ სე ბის მო ნა ცე მებ ში (94%-დან) შე იძ ლე ბა წარ მო ად-
გენ დეს ფულ ზე მოთხ ოვ ნის (პო ზი ტი ურ /ნე გა ტი ურ) შოკს ზე მოთ მოყ ვა ნილ ქვეყ-
ნებ ში. აღ ნიშ ნუ ლი შო კის მოხ დე ნა არ არის და მო კი დე ბუ ლი იმა ზე, ქვე ყა ნას 
ფიქ სი რე ბუ ლი თუ მცუ რა ვი გაც ვლი თი კურ სის რე ჟი მი გა აჩ ნი ა. ასე ვე, მი სი მოხ-
დე ნა არ ნიშ ნავს, რომ ფუ ლის მი წო დე ბა შო კის პრო პორ ცი უ ლად იც ვლე ბა. 

3 შეფასებული ზეგავლენის სიდიდეები (ფაცტორ ლოადინგს) ხელმისაწვდომია 
მოთხოვნის საფუძველზე.
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რაც შე ე ხე ბა ფაქ ტორ 2-ს, მი სი ინ ტერ პრე ტი რე ბა ცო ტა თი ძნე ლი ა. თუმ-
ცა, მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი პროგ ნო ზი რე ბის ლი ტე რა ტუ რა ში [14] არ სე ბობს მი სი 
შე საძ ლო ინ ტერ პრე ტი რე ბის ფაქ ტე ბი. ფაქ ტო რი 2-ის შემ თხვე ვა ში მკვეთ რად 
შე სამ ჩნე ვია კლე ბა დი ტრენ დის „გარ და ტე ხა“ (დი აგ რა მა 2) გლო ბა ლუ რი ფი-
ნან სუ რი და ეკო ნო მი კუ რი კრი ზი სის და საწყ ის ში (2008 წლის აგ ვის ტო დან), რო-
მე ლიც შემ დგომ მთე ლი დაკ ვირ ვე ბა დი პე რი ო დის ბო ლომ დე სწრა ფად აღ მა-
ვა ლი ტრენ დით ხა სი ათ დე ბა. გა მომ დი ნა რე იქე დან, რომ მკაც რი გლო ბა ლუ რი 
ფი ნან სუ რი და ეკო ნო მი კუ რი კრი ზი სის პე რი ოდ ში ინ ვეს ტო რე ბი ეკო ნო მი კა ში, 
მა ღა ლი გა ურ კვე ვე ლი რის კე ბის გა მო, მე ტად ფრთხილ ნი გახ დნენ სა ინ ვეს-
ტი ციო საქ მი ა ნო ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა ზე (არც იმა ზე რის კავ დნენ, მა გა ლი თად, 
მთლი ა ნი აქ ტი ვე ბი დან თუ რო მე ლი მე აქ ტი ვის გა მო ყე ნე ბა მა ღალ მო გე ბას მო-
უ ტან და)4, ფაქ ტო რი 2, რო მე ლიც 35%-ით ხსნის გაც ვლი თი კურ სის მო ნა ცე მებ ში 
მთლი ან ვა რი ა ცი ას, შე იძ ლე ბა ინ ვეს ტო რე ბის რის კი სად მი არა კე თილ გან წყო ბის 
მა ტა რე ბე ლი იყოს. 

ფაქ ტო რი 3, რო მე ლიც გარ კვე ულ წი ლად წი ნა ორი ფაქ ტო რის ნა წი ლობ-
რივ თვი სე ბებს ავ ლენს, მიმ დი ნა რე სტა ტი ა ში მის ინ ტერ პრე ტი რე ბას არ მო-
ვახ დენთ. აღ ნიშ ნუ ლი ფაქ ტორს ვი ყე ნებთ იმ მი ზე ზის გა მო, რომ ის დო ლა რის 
მი მართ 54 გაც ვლი თი კურ სე ბის მთლი ან ვა რი ა ცი ას 12%-ით ხსნის.

ზე მოთ გან ხი ლუ რი ორი ფაქ ტო რის ჩვე ნე უ ლი ინ ტერ პრე ტი რე ბის გან-
სამ ტკი ცებ ლად და ვაკ ვირ დეთ მათ სა ვე კო რე ლა ცი ებს სა ერ თო შო კე ბის ისეთ 
შემ ცვლელ მაჩ ვე ნებ ლებ თან (common shocks’ proxies), როგორიცაა: აშშ-
ის საქონლის ფასების იდექსი (US commodity price index), ოქროს ფასების 
ინდექსი (gold price index), აშშ-ის მაღალი სარგებლიანობის სპრედის ინდექსი 
(the Merril Lynch US high yield spread index), TED სპრედის ინდექსი (TED 
spread index)5 და ჩიკაგოს ოპციონების სავაჭრო ბირჟის ცვლილების ინდექსი 
(the Chicago Board Options exchange market volatility index).

4 იხილეთ, საერთასორისო სავალუტო ფონდის ანგარიში, “Global Financial Stabil-
ity Report Durable Financial Stability“, 2011.

5 TED სპრედი არის სხვაობა 3 თვიან LIBOR-ის განაკვეთსა და აშშ-ის მთავრობის 
მოკლევადიან ვალზე საპროცენტო განაკვეთს (T-bill interest rate) შორის.
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კორელაცია დაუკვირვებად ფაქტორებსა და საერთო შოკების შემცვლელ 

ცვლადებს შორის (common shocks’ proxies)
ცხრილი 1

შენიშვნა: ** და * აღნიშნავს, შესაბამისად, 5% და 10%-იან მნიშვნელოვნების დონეებს.

კო რე ლა ცი ის ცხრი ლი დან ვლინ დე ბა, რომ ფაქ ტო რი 1-ს აქვს მა ღა ლი 
კო რე ლა ცია აშ შ-ის სა ქონ ლის ფა სე ბის ინ დექ სთან, ხო ლო ფაქ ტო რი 2 ავ ლენს 
მა ღალ კო რე ლა ცი ას ჩი კა გოს ოპ ცი ო ნე ბის სა ვაჭ რო ბირ ჟის ცვლი ლე ბის ინ-
დექ სთან, რაც ზე მოთ ჩვენს მი ერ გა კე თე ბულ ინ ტერ პრე ტა ცი ებს ამ ყა რებს. ფაქ-
ტო რი 2-ის კო რე ლა ცი ა, ასე ვე, მა ღა ლი და სტა ტის ტი კუ რად მნიშ ვნე ლო ვა ნია 
აშ შ-ის სა ქონ ლის ფა სე ბი სა და ოქ როს ფა სე ბის ინ დექ სებ თან, თუმ ცა, და ბა ლი ა, 
ვიდ რე ფაქ ტო რი 1-ის შემ თხვე ვა ში. ფაქ ტო რი 2, რო მე ლიც მი ვიჩ ნი ეთ ინ ვეს ტო-
რე ბის რის კი სად მი არა კე თილ გან წყო ბის ფაქ ტო რად, სა ყუ რადღ ე ბოდ ავ ლენს 
მა ღალ კო რე ლა ცი ას აშ შ-ის მა ღა ლი სარ გებ ლი ა ნო ბის სპრე დის და TED სპრე-
დის ინ დექ სებ თან, ვიდ რე ფაქ ტო რი 1-ის შემ თხვე ვა ში.
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aSS-s 

saqonlis 

fasebis 

indeqsi 

-0.90** 0.37** -0.23** 1.00     

oqros fasebis 

ideqsi 
-0.86** 0.32** -0.36** 0.95** 1.00 

aSS-s maRali 

sargeblianobi

s spredis 

indeqsi 

0.18* 0.29** -0.27** -0.34** -0.26 1.00   

TED spredis 
indeqsi 

-0.01 0.22** -0.05 -0.10 -0.17** 0.28** 1.00 
Cikagos 

opcionebis 

savaWro birJis 

cvalebadobis 

indeqsi 

0.22** 0.43** -0.22** -0.22** -0.13* 0.80** 0.52** 1.00 
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საპ როგ ნო ზო შე დე გე ბი

იმ შემ თხვე ვა ში, რო ცა გაც ვლი თი კურ სის მწკრი ვის გა რე (out-of-sample) 
პროგ ნოზს ვა კე თებთ (მა გა ლი თად, 2016:7-დან), გვჭირ დე ბა და უკ ვირ ვე ბა დი 
სა მი ვე ფაქ ტო რის პროგ ნო ზი, რად გან ისი ნი გაც ვლი თი კურ სის პროგ ნო ზი რე-
ბის მო დელ ში ეგ ზო გე ნურ ფაქ ტო რებს წარ მო ად გენს. 

და უკ ვირ ვე ბა დი ფაქ ტო რე ბის თვის აგე ბუ ლი BVAR მო დე ლის6 საპ როგ ნო-
ზო შე დე გე ბი (პე რი ო დი: 2016:7-2018:12) ნაჩ ვე ნე ბია დი აგ რა მა 3-ზე.

 დიაგრამა 3. დაუკვირვებადი ფაქტორების მწკრივის გარე პროგნოzi

ფაქ ტო რი 1-ის პროგ ნო ზი მცი რე დი რყე ვე ბით ხა სი ათ დე ბა, მაგ რამ მთლი-
ა ნო ბა ში 2016:7 – 2018:12 პე რი ო დის თვის ოდ ნავ შემ ცი რე ბის ტენ დენ ცია აქვს, 
რაც დო ლა რის სხვა ვა ლუ ტებ თან მცი რე დით შე სუს ტე ბა ზე მი უ თი თებს. რაც შე-
ე ხე ბა ფაქ ტო რი 2-ს, მას სა შუ ა ლო ვა დი ან პე რი ოდ ში რყე ვა დი და მზარ დი ტენ-
დენ ცია ექ ნე ბა, რაც ნიშ ნავს ინ ვეს ტო რე ბის რის კე ბი სად მი არა კე თილ გან წყო ბე-
ბის შერ ბი ლე ბას გარ კვე უ ლი მცი რე პე რი ო დით, თუმ ცა სა ბო ლო ოდ ის მა ინც 
ნელ -ნე ლა ზრდას ავ ლენს (რის კი ა ნი სა ინ ვეს ტი ციო პრო ცე სე ბის გა ფარ თო ე ბის 
და ყოვ ნე ბა ზე მი უ თი თებს). 

6 დაუკვირვებადი ფაქტორების BVAR მოდელი აკმაყოფილებს დიაგნოსტიკის ტესტებს. 
მოდელისთვის შერჩეული ლაგის სიგრძე შეადგენს 9-ს. ტესტების შედეგების მიწოდება 
ხელმისაწვდომია მოთხოვნის საფუძველზე.
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ლა რი/ დო ლა რის გაც ვლი თი კურ სის სა უ კე თე სო პროგ ნო ზის თვის, პირ-
ველ რიგ ში, სა ჭი როა შე ვარ ჩი ოთ პროგ ნო ზი რე ბის მო დე ლი, შე ფა სე ბის და 
(out-of-sample) პროგ ნო ზი რე ბის პე რი ო დის გათ ვა ლის წი ნე ბით, 1-დან 24 თვის 
პროგ ნო ზი რე ბის ჰო რი ზონ ტზე. ამას თან, უნ და შე ვა მოწ მოთ თი თო ე უ ლი ქე ი სის 
შემ თხვე ვა ში FBVAR მო დე ლის პროგ ნო ზი რე ბის სიძ ლი ე რე - თუ რამ დე ნად ძა-
ლუძს შემ თხვე ვი თი რყე ვე ბის მო დელ ზე უკე თე სი შე დე გე ბი მოგ ვცეს. ამი სათ ვის 
ვი ყე ნებთ მე დი ა ნუ რი Theil’s U სტა ტის ტი კი სა [18] და ფეს ვი სა შუ ა ლო კვად რა-
ტუ ლი შეც დო მი დან (RMSE) კო ე ფი ცი ენ ტებს. პირ ვე ლის შემ თხვე ვა ში, რო დე-
საც  ნიშ ნავს, რომ პროგ ნო ზი რე ბის მე თო დი უზ რუნ ველ ყოფს კარგ 
პროგ ნო ზებს (  - სრულ ყო ფილ პროგ ნოზს ნიშ ნავს), ვიდ რე შემ თხვე ვი-
თი რყე ვე ბის მო დე ლებს შე უძ ლი ათ (ნა ი ვი მო დე ლე ბი). რო ცა -ს, მა შინ 
პროგ ნო ზი რე ბის მო დე ლი ზუს ტად იგი ვე პროგ ნო ზებს აკე თებს რა საც ““‐ ‘ ―‘” 
მო დე ლე ბი, ხო ლო თუ -ზე, მა შინ შერ ჩე უ ლი პროგ ნო ზი რე ბის მო დე ლი 
უვარ გი სი ა. იმის თვის, რომ შე ვა მოწ მოთ, არის თუ არა სტა ტის ტი კუ რად მნიშ ვნე-
ლო ვა ნი, შერ ჩე უ ლი მო დე ლის უპი რა ტე სო ბა შემ თხვე ვი თი რყე ვე ბის მო დელ ზე, 
ვი ყე ნებთ და ი ბოლ დ-მა რი ა ნოს (1995) სტა ტის ტი კას [19]. რაც შე ე ხე ბა RMSE 
კო ე ფი ცი ენტს, ის აჩ ვე ნებს პროგ ნო ზი რე ბა ში შეც დო მის სი დი დეს. რაც უფ რო 
ნაკ ლე ბია მი სი კო ე ფი ცი ენ ტი, მით უფ რო მი სა ღე ბია პროგ ნო ზი.

ცხრი ლი 2-ში მოყ ვა ნი ლი შე დე გე ბით BVAR მო დე ლი ყვე ლა ვა რი ან ტში 
აჩ ვე ნებს სტა ტის ტი კუ რად მნიშ ვნე ლო ვან უპი რა ტე სო ბას ლა რი/ დო ლა რი გაც-
ვლი თი კურ სის პროგ ნო ზი რე ბა ში, ვიდ რე შემ თხვე ვი თი რყე ვე ბის მო დე ლებს 
(random walk models) ძა ლუძს. თუმ ცა, უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ მე ხუ თე ვა რი ან-
ტში, სა დაც მწკრი ვის გა რე პროგ ნო ზი მხო ლოდ 12 თვე ზეა გა კე თე ბუ ლი, შე-
დე გე ბი აჩ ვე ნებს, რომ მე დი ა ნუ რი Theil’s U ნულ თან ძა ლი ან ახ ლო სა ა, ასე-
ვე ძა ლი ან მცი რეა RMSE კო ე ფი ცი ენ ტე ბი7. ეს ყვე ლა ფე რი იმა ზე მი უ თი თებს, 
რომ მი უ ხე და ვად FBVAR მო დე ლის უპი რა ტე სო ბი სა (ცხრილ ში ნაჩ ვე ნებ ყვე-
ლა ვა რი ან ტში) შემ თხვე ვი თი ხე ტი ა ლის მო დე ლებ ზე, სა უ კე თე სო პროგ ნო ზე ბი 
1 წლამ დე საპ როგ ნო ზო ჰო რი ზონ ტზე არის შე საძ ლე ბე ლი. სხვაგ ვა რად, რომ 
ვთქვათ, FBVAR მო დე ლი არის ერ თ-ერ თი სა უ კე თე სო მო დე ლი, რო მელ საც 
შე უძ ლია უზ რუნ ველ ყოს ზუს ტი ლა რი/ დო ლა რის კურ სის პროგ ნო ზი მოკ ლე ვა-
დი ა ნი პე რი ო დის თვის.

7 პირველ 4 ვარიანტში, სადაც 24 თვის ჩათვლით პროგნოზირების ჰორიზონტია 
მოცემული, RMSE იზრდება 12 თვის შემდეგ, რაც ერთგვარი გამოწვევაა FB-
VAR მოდელი კიდევ უფრო დაიხვეწოს. ეს შესაძლოა მიღწეულ იქნეს BVAR-
ის ნაცვლად თუ ავაგებთ გამმიჯნავი (ტჰრესჰოლდ) ბაიეზიანური ვექტორული 
ავტორეგრესიის მოდელს (TBVAR) და მოვახდენთ ფაქტორულ მოდელთან 
კომბინირებას, ან თუ ამ ყველაფერს დროში ცვალებადი პარამეტრული (TVP) 
მოდელირების ჩარჩოში მოვაქცევთ.
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Theil’s U & RMSE და დაიბოლდ-მარიანოს (DM) ტესტი სხვადასხვა 
პროგნოზირების ჰორიზონტზე და შეფასების პერიოდზე

ცხრილი 2

შენიშვნა: ცხრილში ვარსკვლავი (*) აღნიშნავს დაიბოლდ-მარიანოს (1995) ტესტის სტატისტიკას. 
***, ** და * წარმოადგენს p-დონეებს შესაბამისად, 1%, 5% და 10%-ის შემთხვევებში.

ქვე მოთ მო ცე მუ ლი ცხრი ლი 3 წარ მო ად გენს ლა რი/ დო ლა რის გაც ვლი თი 
კურ სის მოკ ლე ვა დი ა ნი პე რი ო დის პროგ ნო ზებს მის ფაქ ტობ რივ მაჩ ვე ნე ბე ლებ-
თან ერ თად8. ცხრილ ში სა ყუ რადღ ე ბოა 2016 წლის აპ რი ლი -ივ ნი სის პე რი ო დი, 
რო ცა ლა რის გაც ვლი თი კურ სი სწრა ფად გამ ყარ და. FBVAR მო დე ლის მი ხედ-
ვით, რო მე ლიც ფუნ და მენ ტურ ფაქ ტო რებ თან ერ თად (მშპ, ინ ფლა ცი ა, კონ-

8  FBVAR მოდელის შედეგები ხელმისაწვდომია მოთხოვნის საფუძველზე.

varianti 1 varianti 2 varianti 3 varianti 4 varianti 5 
Sefasebis 

periodi 
1999:8 - 2016:6 1999:8 - 2015:6 2005:12 - 2016:6 2005:12 - 2015:6 2005:12 - 2015:6

prognozire

bis periodi 
2014:7 - 2016:6 2014:7 - 2016:6 2014:7 - 2016:6 2014:7 - 2016:6 2015:7 - 2016:6

medianuri Theil's U 

p
r
o
g
n
o
z
i
r
e
b
i
s
 
h
o
r
i
z
o
n
t
i
 

1 Tve 0.132*** 0.118*** 0.049** 0.033*** 0.042***

3 Tve 0.417** 0.373*** 0.312*** 0.286*** 0.036***

6 Tve 0.458** 0.421** 0.358*** 0.319*** 0.070***

9 Tve 0.447** 0.438** 0.335** 0.395*** 0.049***

12 Tve 0.444** 0.399** 0.379** 0.409** 0.092***

15 Tve 0.311** 0.291*** 0.280*** 0.322*** NA 
18 Tve 0.302** 0.422** 0.247** 0.377** NA 
21 Tve 0.335** 0.574* 0.273** 0.542* NA 
24 Tve 0.252** 0.388** 0.210** 0.412* NA 

fesvi saSualo kvadratuli Secdomidan (RMSE)  

1 Tve 0.015 0.013 0.005 0.004 0.016 

3 Tve 0.043 0.040 0.033 0.030 0.035 

6 Tve 0.049 0.043 0.043 0.037 0.038 

9 Tve 0.049 0.061 0.041 0.056 0.041 

12 Tve 0.102 0.123 0.086 0.111 0.079 

15 Tve 0.137 0.168 0.117 0.154 NA 
18 Tve 0.155 0.196 0.130 0.184 NA 
21 Tve 0.156 0.208 0.130 0.202 NA 
24 Tve 0.146 0.196 0.123 0.194 NA 
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ტრაქ ტ-ინ ტენ სი უ რი ფუ ლის წი ლი) მხედ ვე ლო ბა ში იღებს 54 ქვეყ ნის გაც ვლი თი 
კურ სე ბი დან შე ფა სე ბულ და უკ ვირ ვე ბად 3 ფაქ ტორს (პირ ვე ლი ორი ფაქ ტო რი 
არის ფულ ზე მოთხ ოვ ნის შო კი სა და ინ ვეს ტო რე ბის რის კი სად მი არა კე თილ-
გან წყო ბის ელე მენ ტე ბის მა ტა რე ბე ლი ა), აღ ნიშ ნულ პე რი ოდ ში ლა რის კურ სის 
მცი რე გამ ყა რე ბას პროგ ნო ზი რე ბას. სხვაგ ვა რად რომ ვთქვათ, ლა რის კურ სის 
მკვეთ რი გამ ყა რე ბა აპ რილ -ივ ნის ში ფუნ და მენ ტურ სა ფუძ ველს მოკ ლე ბუ ლი ა. 
გამ ყა რე ბის მი ზე ზე ბი შე იძ ლე ბა ვე ძე ბოთ რა ი მე ერ თჯე რად დიდ ოპე რა ცი ებ ში/ 
ქმე დე ბებ ში.

ლარი/დოლარის გაცვლითი კურსის (პერიოდის საშუალო) პროგნოზი (out-of- 
sample forecast)9

ცხრილი 3

 ფაქტობრივი პროგნოზი
აბსოლუტური 

გადახრა

ფაქტობრივიდან 

აბსოლუტური 

გადახრა %-ში

ივლისი_2015 2.2564 2.2747 0.0183 0.81

აგვისტო_2015 2.3199 2.3141 0.0058 0.25

სექტემბერი_2015 2.3985 2.3387 0.0598 2.49

ოქტომბერი_2015 2.3928 2.3496 0.0432 1.80

ნოემბერი_2015 2.4017 2.3567 0.0450 1.87

დეკემბერი_2015 2.3992 2.3773 0.0219 0.91

იანვარი_2016 2.4360 2.4075 0.0285 1.17

თებერვალი_2016 2.4829 2.4037 0.0792 3.19

მარტი_2016 2.3894 2.3844 0.0050 0.21

აპრილი_2016 2.2652 2.3669 0.1017 4.49

მაისი_2016 2.1860 2.3704 0.1844 8.44

ივნისი_2016 2.1877 2.3618 0.1741 7.96

ივლისი_2016 2.3367 2.3466 0.0098 0.42

აგვისტო_2016 2.3273

სექტემბერი_2016 2.3164

9 სპეციალურად არ არის წარმოდგენილი ლარი/დოლარის გაცვლითი კურსის 
პროგნოზები შემდგომი 1 წლის პერიოდისთვის, რათა სტატია არ გახდეს 
საზოგადოებისთვის რაიმე მოლოდინის შექმნის საფუძველი. 
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დასკვნა

ლა რი/ დო ლა რის გაც ვლი თი კურ სის პროგ ნო ზი რე ბის მიზ ნით გა მო ყე ნე ბუ-
ლი ბა ი ე ზი ა ნუ რი ფაქ ტო რუ ლი ვექ ტო რუ ლი ავ ტო რეგ რე სი ის (FBVAR) მო დე ლი 
იძ ლე ვა საკ მა ოდ მა ღა ლი სი ზუს ტის მოკ ლე ვა დი ა ნი პე რი ო დის (1 წლის) პროგ-
ნო ზებს. პროგ ნო ზი რე ბის აღ ნიშ ნუ ლი მო დე ლი ნე ბის მი ერ შემ თხვე ვა ში იძ ლე ვა 
„შემთხვევითი ხე ტი ა ლის“ მო დე ლებ ზე უკეთ შე დე გებს, თუმ ცა, მა ღა ლი სი ზუს-
ტის პროგ ნო ზი რე ბის თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნია შერ ჩე ვი თი მწკრი ვის სიგ რძის მხედ-
ვე ლო ბა ში მი ღე ბა. 

FBVAR მო დე ლით ლა რი/ დო ლა რის გაც ვლი თი კურ სის მწკრი ვის გა რე 
პროგ ნო ზებ ში (2015:7 – 2016:7 პე რი ოდ ში) ყვე ლა ზე მა ღა ლი 7%-ი ა ნი ცდო მი-
ლე ბა და ფიქ სირ და 2016 წლის აპ რი ლი -ივ ნი სის პე რი ოდ ში, რო ცა ლა რი სწრა-
ფად გამ ყარ და აშშ დო ლა რის მი მართ. გაც ვლი თი კურ სის და ნარ ჩე ნი 9 თვის 
პროგ ნო ზებ ში ცდო მი ლე ბა მხო ლოდ 1.4%-ს შე ად გენს. 

მო დელ ში გა მო ყე ნე ბუ ლი მნივ ნე ლო ვა ნი ფუნ და მენ ტუ რი ფაქ ტო რე ბი (მშპ, 
სა მომ ხმა რებ ლო ფა სე ბის ინ დექ სი, კონ ტრაქ ტ-ინ ტენ სი უ რი ფუ ლის მა სის წი-
ლი), ასე ვე 54 ქვეყ ნის გაც ვლი თი კურ სე ბი დან მი ღე ბუ ლი 3 ფაქ ტო რი (რო-
მელ თა გან ორი წარ მო ად გენს ფულ ზე მოთხ ოვ ნის შო კი სა და ინ ვეს ტო რე ბის 
რის კი სად მი არა კე თილ გან წყო ბის მა ტა რე ბელ ფაქ ტო რებს), იძ ლე ვა იმ შე დეგს, 
რომ ლა რის კურსს 2016 წლის აპ რილ -ივ ნის ში უნ და ჰქო ნო და გამ ყა რე ბის მცი-
რე ტენ დენ ცი ა. 

და ბო ლოს, პროგ ნო ზი რე ბის კი დე უფ რო დახ ვე წის კუთხ ით, ერ თ-ერთ გა-
მოწ ვე ვას წარ მო ად გენს გაც ვლი თი კურ სის იმ ზღუბ ლის (threshold) პოვ ნა, რომ-
ლის იქეთ ლა რი/ დო ლა რის გაც ვლი თი კურ სის დი ნა მი კა იც ვლე ბა.
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 The article shows that Factor Bayesian Vector Autoregression (FBVAR) model 
performs accurate forecasts of GEL/USD exchange rate over a short horizon. Three factors 
extracted from 54 countries’ exchange rates, which explain 94% of the variability in the 
data, help to improve exchange rate forecasts. Factor 1 and Factor 2, which explaining 47% 
and 35% of the variability in the data, representing money demand shocks and investor’s 
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Small and medium-sized enterprises are often referred to as the backbone of 
European economy, providing a potential source for jobs and economic growth. 
They may be viewed as important players in the wellbeing of local and regional 
communities, with considerable potential for employment creation. The paper 
examines development of SMEs across the EU member states, illustrated by rankings 
by selected indexes, analyzing the SME sector in the EU countries against the backdrop 
of general economic situation. Enterprise statistics were examined according to number 
of enterprises, employment size and value added generated by this sector. Studies have 
shown that the country’s economic situation affects the access of SME companies to 
various sources of fi nancing, especially debt fi nancing. The dynamics of structural 
change of the SME sector shows that the increase in the number of enterprises is 
not always accompanied by improved productivity and increased employment. Apart 
from economic development, certain legal and administrative regulations fostering the 
growth of the SME sector must be put in place.

Keywords: Development of SMEs, comparative analysis, source fi nancing
JEL Codes: L11, L20, L25 

Introduction  

Small and medium-sized enterprises (SMEs) are often referred to as the backbone 
of European economy, providing a potential source for jobs and economic growth. SMEs 
are defi ned by the European Commission as having less than 250 persons employed. 
They should also have an annual turnover of up to EUR 50 million or a balance sheet 
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total of no more than EUR 43 million (Commission Recommendation of 6 May 2003). 
These defi nitions are important when assessing which enterprises may benefi t from the EU 
funding programs aimed at promoting SMEs, as well as in relation to certain policies such 
as SME-specifi c competition rules. 

Annual structural business statistics with a breakdown by size-class are the main 
source of data for analysis of SMEs. A limited set of the standard SBS variables (number 
of enterprises, persons employed, value added, etc.) is available mostly down to the 
3-digit (group) level of the activity classifi cation (NACE), based on criteria that relate to 
the number of persons employed in each enterprise. The number of size-classes available 
varies according to the activity under consideration1. 

One of the main challenges authors face in their examination of countries of the EU 
is to come up with a precise defi nition of the research subject and with accurate selection 
of regional development factors that can be used in further analysis as variables – those 
features have to capture selected aspects of SME’s development. They also have to meet 
formal, statistical and subject matter selection criteria. The research material consisted 
of data and reports from Eurostat. The research problem this paper attempts to address 
is: Is it true that the better the country’s economic conditions are, the higher is the SME 
fi nancing? Does it also translate into easier access to sources of business development 
funding, enhanced economic effi ciency and improved labor market? 

Trends in the National Economy of Countries 

One of the basic criteria for the evaluation of a country’s economic development is 
gross domestic product (GDP). GDP per capita is used, inter alia, to compare development 
between Member States and to assess the convergence process. 

Basic characteristics of the statistical GDP per capita are presented in table 1.

Table 1. GDP per capita in years 2008 & 2012 (in $).

Years Maximum Minimum Interval Average

2008 84 734 14 566 70 168 33 482

2012 89 577 15 672 73 905 33 831

Difference 4 844 1 106 3 738 349

Source: own compilation.

Increase in the value of average, maximum and minimum economic growth of EU 
countries can be noted and the increase in spreads in 2012 of about 3.7 thousand $ testifi es 
to the divergence between the EU countries. To capture the variation in the economic 
development between countries, rankings based on countries’ GDP per capita indicators 

1 http://ec.europa.eu/eurostat/web/structural-business-statistics/structural-business-statistics/
sme
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for the years 2008 and 2012 were compared and their growth rate was calculated (table 2). 

Table 2. Comparison of GDP per capita indexes for 2008 and 2012 and growth rate.

Country Ranking in 2008 Ranking in 2012
Growth rate of 
GDP per capita 

Luxembourg 1 1 5,7%
Netherlands 2 2 -1,1%
Ireland 3 3 3,5%
Sweden 4 5 4,2%
Austria 5 4 8,8%
Denmark 6 7 5,0%
Finland 7 9 0,0%
Germany 8 6 12,5%
Belgium 9 8 8,2%
United Kingdom 10 11 -2,1%
Italy 11 12 1,1%
France 12 10 5,6%
Spain 13 13 -4,2%
Cyprus 14 14 -6,6%
Greece 15 20 -17,1%
Slovenia 16 15 -3,8%
Czech Republic 17 16 4,7%
Portugal 18 18 0,2%
Malta 19 17 11,1%
Slovakia 20 19 8,1%
Estonia 21 21 8,2%
Hungary 22 24 8,9%
Lithuania 23 22 15,5%
Croatia 24 25 3,2%
Latvia 25 26 11,8%
Poland 26 23 25,4%
Romania 27 27 15,5%
Bulgaria 28 28 7,6%

Source: own compilation 

In both rankings Luxembourg came fi rst, whereas the lowest GDP per capita - more 
than fi ve times lower – was recorded for Bulgaria and Romania. In 2012, as compared 
to 2008, only 6 countries showed a decline in GDP per capita. The largest decline was 
recorded in Greece (17%), and by a few percentage in the Netherlands, United Kingdom, 
Spain, Cyprus and Slovenia. The highest GDP per capita growth was observed in Poland 
(ca. 25%), Romania and Lithuania (ca. 15%), as well as in Germany, ca. 12%. The question 
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is whether these changes in entrepreneurship development in the countries surveyed were 
accompanied by increased funding for SMEs? 

The Structural and Performance Changes of Small and Medium-Sized 
Enterprises  

Overall, SMEs accounted for 66.5% of all European jobs in 2012 and for over €3.4 
trillion value added at current prices against a total value added produced by private, 
nonfi nancial sectors of approximately €5.9 trillion. Quantitative changes in the SME sector 
are graphically presented in fi g.1 and fi g.2. based on typology of enterprises according to 
the number of enterprises, the number of employed persons.

Fig.1. The number of enterprises in SME for years 2008-2012 (in thousands).

Source: own compilation.

Fig. 2. Number of persons employed in SME for years 2008-2012 (in thousands).

Source: own compilation.  
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Changes that occurred in the entire SME sector can be defi ned as minor. The number 
of micro enterprises increased by 0.3 p.p., while small companies by 0.25 p.p. and medium-
sized by 0.05 p.p. In turn, analysis of the changes in employment showed that during the 
study period the number of persons employed in the SME sector decreased by 1.5 million 
persons (1.3% of the total employees). The largest drop in employment (about 885.5 thou. 
persons) was recorded in the group of micro companies and the smallest drop (about 75.5 
thou. persons) in small-sized companies. 

A detailed analysis of individual countries revealed signifi cant changes (fi g.3 and 
fi g.4). Indicators of the dynamics of change (growth rates) have been calculated for the 
years 2008-2012, including the number of enterprises and persons employed.

Fig.3. Structural changes in SME in 2008-2012 by EU countries.

Source: own compilation.

Fig.4. Structural changes of Value Added of SME in 2008-2012 by EU countries.

Source: own compilation. 

Analysis of changes within individual countries reveals that in 50% of them (14 
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increase in employment and Value Added growth. The largest business growth was 
experienced by Germany, with over 17% increase in the number of enterprises and 
employment. Such countries as France, Malta and Belgium also show a satisfactory growth 
rate. In case of the Netherlands, an over 40% increase in the number of enterprises was 
accompanied by a slight decline in employment (-1.7%). The worst situation prevailed in 
the countries hardest hit by the crisis (Spain, Greece, Ireland and Portugal). Relatively high 
decline in employment (over 10%) has been reported also in Romania and in the Baltic 
States (Denmark, Estonia, Latvia and Lithuania). The largest increase in VA has been seen 
in Slovakia (66%), with only a minor increase in the number of companies (ca. 0.1%) and 
employment (about 0.07%). 

To this end, statistically derived indicators and classifi cation criteria have been 
adopted to estimate the level of changes in individual countries. Table 3. lists the criteria 
and classifi cation symbols, and Table 4. presents the results of the examination of the 
classifi cation of the countries surveyed.

Table 3. Classifi cation ranges for dynamic indexes and their symbols.

Symbols Interpretation
Number of 
enterprises

Number of persons 
employed

Value Added

High growth ≥ 16,27% ≥4,77% ≥4,78%

Average growth <2,58%; 16,27%) <-5,44%; 4,77%) < -0,58%;4,78%)

Moderate decrease < -11,10%; 2,58%) < -15,65%; -5,44%) < -5,95%; -0,58%)

Large decrase < -11,10% < -15,65% < -5,95%

Source: own compilation.

On the basis of the above-given data it was found that only in case of 6 countries, an 
increase in the number of enterprises and employed persons was accompanied by increased 
Value Added (VA). Among the surveyed countries the highest business growth, along with 
increased economic effi ciency, was observed in Malta. The worst situation in terms of VA 
dynamics prevailed in Croatia, Ireland and Spain. Employment growth does not always 
favor an increase in VA. Both phenomena show a parallel trend only in 7 countries. Despite 
the drop in the number of enterprises and persons employed, a high increase in VA recorded 
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Finland and Slovakia. 
Table 4. The results of comparative analysis of the dynamics of changes in the SMEs
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Analysis of SME Access to Finance  

Small and medium-sized enterprises represent over 99% of businesses in the EU, 
therefore it is crucial to support their growth and innovation. However, one of the most 
important issues facing SMEs is their diffi culty in accessing fi nance. The European 
Commission works to improve the fi nancing environment for small businesses in Europe. 
The EU fi nancing programs are generally not provided as direct funding. Aid is channeled 
through local, regional or national authorities, or through fi nancial intermediaries such as 
banks and venture capital organizations that provide funding through fi nancial instruments2.  

The European Commission developed the SME Access to Finance (SMAF) index 
to monitor developments in SMEs’ access to fi nancial resources and to analyse differences 
between EU countries. The index is calculated using a baseline of EU 2007=100, and so 
it allows a comparison between countries and across time. The index is a weighted mean 
of two sub-indices: access to debt fi nance index (85% of the weighting) and access to 
equity fi nance index (15% of the weighting). Debt fi nance sub-index include the following 

2 http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/crowdfunding-guide/index_en.htm
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indexes: % of fi rms using bank loans, interest rates on loans up to 250 thousand €, interest 
rates for overdrafts, % of fi rms using bank overdraft, credit line or credit cards overdraft, 
rate of fi rms using leasing, hire purchase or factoring, rate of companies not applying for 
bank loan because of possible rejection, rate of fi rms “applied but did not get everything 
requested “, rejected loan applications and unacceptable loan offers, willingness of banks 
to provide a loan (rate of respondents who indicated a deterioration). 

Whereas the Equity fi nance sub-index includes: total venture capital investment in 
thousands of € (% of GDP), number of venture capital benefi ciary SMEs (scaled by GDP), 
total volumes invested by business angels in thousands of € (% of GDP), number of deals 
where business angels invested (% of GDP), % of fi rms feeling confi dent to talk about 
fi nancing with equity investors/ venture capital fi rms3.

Table 5. The countries rankings by the SMAF indexes and difference of sub-indexes 
between 2012-2008

Country
Ranking in 

2008
Ranking in 

2012

Differences of sub-indexes between 
2012 and 2008

Debt fi nance Equite fi nance
Sweden 1 7 -1,47 -24,78
Germany 2 1 15,85 -8,25
France 3 3 13,69 -1,64
Austria 4 2 12,84 10,10
Finland 5 4 16,29 -15,86
Luxembourg 6 14 4,98 -29,08
Slovakia 7 15 1,04 -5,47
Cyprus 8 25 -12,60 1,73
United Kingdom 9 18 5,43 -18,71
Denmark 10 17 1,40 13,46
Belgium 11 12 7,29 -5,95
Malta 12 11 7,37 1,32
Netherlands 13 5 18,18 -3,30
Slovenia 14 8 11,29 7,12
Italy 15 21 -6,39 2,69
Czech Republic 16 13 14,61 -17,41
Poland 17 20 9,04 -11,46
Croatia 18 6 19,78 8,90
Ireland 19 16 9,06 23,34
Portugal 20 27 -6,26 -20,42
Estonia 21 19 7,52 13,87
Greece 22 28 -16,26 -5,43
Lithuania 23 10 19,06 25,03
Bulgaria 24 26 4,29 9,63
Romania 25 24 9,90 0,28
Latvia 26 9 29,41 11,42
Spain 27 22 16,55 -14,86
Hungary 28 23 17,78 14,51

3 http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/smaf/index_en.htm
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Source: own compilation. 

The index is calculated using data from European Central Bank for debt; from 
European Venture Capital Association and European Business Angel Network for equity 
and from the EC and ECB’s Survey on the Access to Finance of SMEs (SAFE) for both 
sub-indices. High values in the overall Index and its sub-indices indicate better performance 
of access to fi nance indicators relative to the EU level in 2007. The rankings according to 
the SMAF indexes contained in the Table 5. show differentiation of access to fi nancial 
resources between UE countries in 2008 and 2012. However, differences in the value of the 
sub-indexes indicate the causes of changes in ranking positions for each country. 

In the ranking of SMAF recorded a decrease funding 12 countries, which however is not 
always due to the deterioration of debt fi nancing and equity fi nancing. The largest decrease 
in Cyprus with 17 items resulted mainly from drastic deterioration of debt fi nancing and 
insignifi cant improvement of capital fi nance. A similar situation, though on a much smaller 
scale, was observed in Italy. In the United Kingdom as well as in Luxembourg, Slovakia, 
Belgium and Poland, the situation was just the opposite. Debt fi nancing improved and 
signifi cantly weakened enterprise capital funding. The least favorable fi nancing conditions 
occurred in Greece, Portugal and Sweden, with diminished debt and equity fi nancing.  

Access to debt fi nance sub-index is comprised of indicators based on the take-up 
of different sources of debt fi nance, SME perceptions of loan fi nance and actual interest 
rates. The EU28 debt sub-index value has increased by 8 points since 2008. Across member 
states, 23 countries have seen their relative performance on this sub-index improve since 
2008. Latvia represents the strongest performing country, whereas Greece, Cyprus, Italy, 
Portugal and Sweden have the least favorable environment for debt fi nance. 

Access to equity fi nance sub-index is calculated with data from the European Venture 
Capital Association and the European Business Angel Network refl ecting investment 
volumes and numbers of benefi ciaries. Here Lithuania, Ireland, Estonia, Denmark, Hungary 
and Finland are the strongest performing countries, whereas Luxembourg, Portugal and 
Sweden have the least favorable equity fi nance environments. The EU28 sub-index value 
has decreased by 1 point since 2008. 13 countries have improved their relative performance 
in the equity fi nance sub-index between 2008 and 2012.  

Trends and Directions of Changes in the EU Economy 

The structure of sections in VA generation showed only a minor change (within the 
limits of one percent) in the study period. With respect to the structure of VA sections, its 
leaders come from C-Manufacturing and G-Wholesale and retail trade, which in the years 
2008 and 2012 were ca. 20% of the share. Third position, with ca. 13%, was taken by 
M-Professional, scientifi c and technical activities. A similar situation occurs in the structure 
of employment. Three sections employ more than 50% of the total SME employees, 
including section G employing approximately 26% of the total employed in the SME, 
section C. 20% and section M. 10%. The smallest part - sections (B), (D) and (E). Three 
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sections (B, C and F) showed a signifi cant drop in employment (up to around 10% in (B) 
and (C), (a) in section (F) up to 14%). The changes affected the reduction of the VA earned 
sections (Table 6).

Table 6. Structure of Value-added sections and Number of persons employed.

Section
Number of persons employed Value Added

Year 2008 Year 2012 Year 2008 Year 2012

B 0,25% 0,23% 0,94% 0,89%

C 21,75% 20,11% 21,40% 20,54%

D 0,27% 0,29% 1,35% 1,60%

E 0,77% 0,87% 1,12% 1,35%

F 14,20% 12,39% 14,05% 11,27%

G 25,66% 26,32% 21,93% 22,39%

H 6,13% 6,15% 6,26% 6,25%

I 8,80% 9,56% 4,17% 4,55%

J 3,56% 3,81% 5,09% 5,65%

L 2,43% 2,58% 5,27% 5,93%

M 9,83% 10,49% 12,35% 12,94%

N 6,37% 7,19% 6,09% 6,63%
Source: own compilation 

Employment structure may indicate industry specialization in the region. On both 
international and national scale, the largest employment is in sections G (Wholesale and 
retail trade; repair of motor vehicles and motorcycle) in 16 EU countries and in section 
C (Manufacturing), which dominates employment in 12 countries. Only three sections 
have noted a decline in VA in 2012 compared to 2008. The biggest adverse changes have 
occurred during the period in section F-Construction (approx. 2% decline in VA). The 
second section, with a large decrease in VA was in sector C. In section H (Transportation 
and storage) changes are almost unnoticeable, while in the other sections there has been 
an increase in VA which is evidence of their development (Fig. 7). Analysis of changes 
in VA according to section and broken down by size classes of enterprises showed that 
section F (Construction) experienced the largest decrease. In turn, the largest increase for 
micro-companies occurred in section L (Real estate activities), for small-sized companies 
in section J (Information and communication, ICT), and medium-sized in section N 
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(Administrative and support services).

Fig.7. Changes in the value of the VA by section (in mln euro).

Analysis of changes in VA according to section and broken down by size classes of 
enterprises showed that section F (Construction) experienced the largest decrease. In turn, 
the largest increase for micro-companies occurred in section L (Real estate activities), for 
small-sized companies in section J (Information and communication, ICT), and medium-
sized in section N (Administrative and support services). Table 8 shows the direction and 
dynamics of these changes for all analyzed countries (except Greece).

As evident from the Table above, the United Kingdom and Austria are the country’s 
most stable economically. In turn, Slovenia showed relatively the most dynamic development 
in almost all economic sectors (with the exception of section (C)). The biggest decline in 
economic performance was observed in Hungary and Romania. 

The highest dynamics of growth was reported in section H (104.4%, Slovenia), and 
the biggest decline in section B (-84%, the Netherlands). By analyzing the dynamics of 
changes in VA in the various sections, it was found that the most growing business was 
power engineering (section D) with increase in growth reported in 21 countries. Municipal 
economy (section E) and the ICT sector (section J) ranked second with an increase in 19 
countries. The least developing sections were construction (section F, drop in 20 countries) 
and industrial processing (section C, decline in 17 countries). 

The study’s aim was to determine whether improved access to fi nancing sources has 
a direct impact on the economic effi ciency of enterprises SME. To this end, increases in VA 
were set against individual sub-indices of the SMAF index. It turned out that there is a 
direct ratio between improved access to various sources of funding and overall increase in 
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VA. By far industrial structure of an economy is of the greatest importance. A marked 
increase in the VA was reported in countries where industrial processing (for Slovenia, 
Germany it is about 33% of the total) and modern technologies (sections J and M, for a total 
of more than 20%) were dominant. In other cases, no obvious correspondence was found, 
but additional research would be needed to establish that fi rmly. The results obtained are 
presented graphically in Fig.8.

Source: own compilation.

Table 8. The 
dynamics of 

changes in VA 
for UE28 by 

section 
(%).XCountry  B C D E F G H I J L M N 

Austria 9,9 5,6 9,0 10,1 -1,8 11,3 4,1 8,3 11,7 18,9 8,8 9,6 

Belgium -0,2 -5,7 16,7 2,8 11,6 17,2 3,6 7,0 6,6 89,3 32,0 27,0 

Bulgaria 91,5 11,8 70,1 7,7 -47,8 -6,0 10,9 10,5 11,9 -23,4 1,6 32,1 

Croatia 44,3 -24,9 21,4 -34,1 -54,0 -33,1 -28,2 0,1 -7,5 37,6 -17,1 -21,1 

Cyprus -26,0 -18,2 47,8 56,7 -54,9 -6,9 3,9 3,5 5,3 -31,4 21,2 3,5 

Czech Republic -21,1 -0,6 0,3 -1,5 -22,2 -2,8 -8,5 -5,5 -5,0 15,7 -9,0 -8,5 

Denmark -19,3 -4,3 9,0 73,2 -23,6 -0,4 -10,8 -1,0 1,8 57,2 5,4 34,3 

Estonia 26,1 9,2 78,9 7,1 -3,6 1,2 24,0 17,3 9,3 37,8 5,6 27,9 

Finland 28,4 -23,5 6,7 29,3 6,3 2,3 -1,9 10,5 8,1 19,6 12,3 18,5 

France 0,2 -4,7 -1,0 22,3 -0,2 4,9 2,5 18,9 4,1 24,0 11,4 5,6 

Germany -6,4 9,5 -5,5 18,1 21,0 25,8 1,7 35,0 7,3 -0,6 11,5 13,8 

Hungary -3,9 -21,6 28,8 -34,9 -40,5 -26,4 -20,2 -46,4 15,3 -49,1 -19,3 

Ireland -17,5 -6,0 -8,9 -4,8 -30,4 -22,1 2,4 -15,3 4,1 -9,2 -0,8 2,5 

Italy -18,2 7,4 19,2 -7,3 -49,2 -7,5 -0,4 -16,1 28,0 4,7 -19,6 -12,4 

Latvia 11,8 -7,7 56,4 40,3 -30,0 9,6 10,3 5,0 -4,2 19,7 -8,2 13,9 

Lithuania 34,6 -1,2 22,3 -8,7 -36,0 -12,2 5,0 -20,0 -2,6 -9,4 -23,3 -15,9 

Luxembourg -5,3 14,9 8,3 11,2 -56,8 -0,3 20,6 -1,3 10,0 -0,3 -7,1 -14,3 

Malta 4,7 -55,9 9,0 29,2 3,8 64,6 -0,9 14,7 14,9 12,0 0,2 -15,4 

Netherlands -84,0 -2,4 -77,1 -74,4 13,9 4,7 16,1 15,2 13,0 -10,6 36,8 31,0 

Poland 17,5 2,1 34,4 9,1 -15,8 6,6 -0,4 13,3 4,4 12,4 0,5 -2,0 

Portugal 11,8 -1,7 26,0 16,4 -11,9 -12,2 7,2 3,9 1,5 15,7 8,4 12,1 

Romania -17,8 -15,4 21,1 13,3 -45,0 -21,0 -9,4 -25,5 -10,3 -41,6 -12,8 -11,4 

Slovakia -14,1 -14,7 6,3 -0,4 -36,7 -27,9 -1,4 -24,4 -2,0 -36,8 -13,0 19,0 

Slovenia 0,9 36,7 -4,8 10,0 54,3 61,9 104,4 80,8 22,2 93,5 79,3 58,5 

Spain -18,4 -9,0 14,2 -4,1 -39,5 -19,4 3,8 -7,6 2,9 -36,9 -8,2 4,4 

Sweden -27,4 -25,3 37,8 19,2 -57,1 -16,5 -3,8 -5,9 -7,8 -5,5 -13,1 -11,1 

United Kingdom 59,9 4,9 15,1 34,8 22,0 22,1 7,8 32,8 21,1 19,1 25,2 26,9 
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Fig.8. Growth rates of VA and changes of sub-indexes of the SMAF index.

Source: own preparation.

Conclusions

Country’s economic situation has some impact on the access of SME companies 
to various sources of fi nancing, especially in case of debt fi nancing. Hence the biggest 
business development has been reported in such countries as: Luxembourg, Netherlands, 
Germany, France, Austria. However, such situation does not necessarily mean that access 
to fi nancial sources for the development of the SME sector is easy. 

The dynamics of structural change in the SME sector shows that increase in the 
number of enterprises is not always accompanied by improved productivity and increased 
employment (Estonia, Latvia, Netherlands).

It can be safely concluded that a country’s higher economic development (measured 
by selected diagnostic variables) does not translate into higher SME fi nancing (captured 
by the SMAF index). Apart from economic development, certain legal and administrative 
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regulations fostering the growth of the SME sector must be put in place.
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ევროკავშირის ქვეყნებში მცირე და საშუალო ზომის საწარმოების 

სტრუქტურული ცვლილებებისა და ფინანსური ხელმისაწვდომობის 

ანალიზი 

გრაჟინა კარმოვსკა

 მიროსლავა მარჩინიაკი

მცი რე და სა შუ ა ლო ზო მის სა წარ მო ებს (SMEs) ხში რად მო იხ სე ნი ე ბენ რო-
გორც ევ რო პუ ლი ეკო ნო მი კის ხერ ხე მალს, რაც წარ მო ად გე ნს სა მუ შაო ად გი-
ლე ბის და ეკო ნო მი კუ რი ზრდის პო ტენ ცი ურ წყა როს. მცი რე და სა შუ ა ლო ზო მის 
სა წარ მო ე ბი გა ნი საზღ ვრე ბა ევ რო კო მი სი ის მი ერ, რომ ლის მი ხედ ვით მათ ში და-
საქ მე ბუ ლი უნ და იყოს 250-მდე ადა მი ა ნი. მათ აგ რეთ ვე უნ და ჰქონ დეთ წლი უ რი 
ბრუნ ვა 50 მლნ ევ რომ დე ან მთლი ა ნი ბა ლან სი არა უ მე ტეს 43 მლნ ევ რო (ევ-
რო კო მი სი ის 2003 წლის 6 მა ი სის რე კო მენ და ცი ა). ეს გან მარ ტე ბე ბი მნიშ ვნე ლო-
ვა ნია, რო დე საც ხდე ბა შე ფა სე ბა, თუ რო მელ სა წარ მოს შე უძ ლია ისარ გებ ლოს 
ევ რო კავ ში რის და ფი ნან სე ბის პროგ რა მით, რო მე ლიც ით ვა ლის წი ნებს მცი რე 
და სა შუ ა ლო ზო მის სა წარ მო ე ბის ხელ შეწყ ო ბას, აგ რეთ ვე სა წარ მო თა კონ კრე-
ტუ ლი სა კონ კურ სო წე სე ბის შე მო ღე ბის პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბას. 

წლი უ რი სტრუქ ტუ რუ ლი ბიზ ნესსტა ტის ტი კა ზო მა თა კლა სის მი ხედ ვით 
წარ მო ად გენს ძი რი თად წყა როს მცი რე და სა შუ ა ლო ზო მის ბიზ ნე სის ანა ლი ზი-
სათ ვის. სტან დარ ტუ ლი სტრუქ ტუ რუ ლი ბიზ ნესსტა ტის ტი კის ცვლა დე ბის მცი რე 
ჯგუ ფი (სა წარ მო თა რა ო დე ნო ბა, და საქ მე ბულ პირ თა რა ო დე ნო ბა, და მა ტე ბუ ლი 
ღი რე ბუ ლე ბა, და ა.შ.) ხელ მი საწ ვდო მია უმე ტე სად საქ მი ა ნო ბის კლა სი ფი კა ცი-
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ის 3-ციფ რი ან (ჯგუ ფი) დო ნემ დე და იგი ემ ყა რე ბა იმ კრიტ რი უ მებს, რო მე ლიც 
და კავ ში რე ბუ ლია თი თო ე ულ სა წარ მო ში და საქ მე ბულ პირ თა რა ო დე ნო ბას თან. 
ხელ მი საწ ვდო მი ზო მა თა კლა სე ბის რა ო დე ნო ბა ცვა ლე ბა დობს საქ მი ა ნო ბის სა-
ხე ო ბის მი ხედ ვით.

ერ თ-ერ თი მთა ვა რი პრობ ლე მა ავ ტორ თა გა მოკ ვლე ვა ში ევ რო კავ ში რის 
ქვეყ ნე ბის შე სა ხებ არის კვლე ვი თი ობი ექ ტის გან საზღ ვრა და რე გი ო ნული გან-
ვი თა რე ბის ფაქ ტო რე ბის ზუს ტი შერ ჩე ვა, რომ ლე ბიც შე იძ ლე ბა გა მო ყე ნე ბულ 
იქ ნეს რო გორც ცვლა დე ბი შემ დგო მი ანა ლი ზი სათ ვის. კვლე ვი თი მა სა ლა მო ი-
ცავს Eurostat-ის მო ნა ცე მებს და ან გა რი შებს. ნაშ რომ ში გან ხი ლუ ლია კვლე ვი-
თი პრობ ლე მა: შე ე სა ბა მე ბა თუ არა სი ნამ დვი ლეს, რომ რაც უფ რო უკე თე სია 
ქვეყ ნის ეკო ნო მი კუ რი პი რო ბე ბი, მით უფ რო მა ღა ლია მცი რე და სა შუ ა ლო ზო-
მის სა წარ მო ე ბის და ფი ნან სე ბა? ნიშ ნავს თუ არა ეს აგ რეთ ვე ბიზ ნე სის გან ვი თა-
რე ბის თვის და ფი ნან სე ბის წყა როს თან უფ რო ად ვილ ხელ მი საწ ვდო მო ბას, გაზ-
რდილ ეკო ნო მი კურ ეფექ ტიანო ბას და გა უმ ჯო ბე სე ბულ შრო მის ბა ზარს?  

ქვეყ ნის ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის შე ფა სე ბი სათ ვის ერ თ-ერ თი მთა ვა-
რი კრი ტე რი უ მი არის მთლი ა ნი ში და პრო დუქ ტი (მშპ). მშპ მო სახ ლეობის ერთ 
სულ ზე გა მო ი ყე ნე ბა აგ რეთ ვე ევ რო კავ ში რის წევ რი ქვეყ ნე ბის ეკო ნო მი კუ რი 
გან ვი თა რე ბის შე სა და რებ ლად და კონ ვერ გენ ცი ის პრო ცე სის შე სა ფა სებ ლად. 
2008-2012 წლებ ში ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნებ ში ეკო ნო მი კუ რი ზრდა ნაჩ ვე ნე ბია 
მშპ-ის მაჩ ვე ნებ ლე ბით. ყვე ლა ზე მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი ჰქონ და ლუქ სემ ბურგს, 
რო მე ლიც 5-ჯერ აღე მა ტე ბა ბულ გა რე თის და რუ მი ნე თის ანა ლო გი ურ მაჩ ვე-
ნებ ლებს, რაც ყვე ლა ზე და ბა ლი იყო ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნებ ში. 2012 წელს, 
2008 წელ თან შე და რე ბით, მშპ მო სახ ლე ობის ერთ სულზე შემ ცირ და მხო ლოდ 
6 ქვე ყა ნა ში. ყვე ლა ზე დი დი შემ ცი რე ბა აღი ნიშ ნა სა ბერ ძნეთ ში (17%), მცი რე 
შემ ცი რე ბა აღი ნიშ ნა ნი დერ ლან დებ ში, გა ერ თი ა ნე ბულ სა მე ფო ში, ეს პა ნეთ ში, 
კვიპ როს სა და სლო ვე ნი ა ში. მშპ-ის ყვე ლა ზე დი დი ზრდა აღი ნიშ ნა პო ლო ნეთ ში 
(25%), რუ მი ნეთ სა და ლიტ ვა ში (15%), გერ მა ნი ა ში (12%). 

ცვლი ლე ბე ბი, რომ ლე ბიც მოხ და მთლი ა ნად მცი რე და სა შუ ა ლო ზო მის 
სა წარ მო ებ ში, შე იძ ლე ბა გა ნი საზღ ვროს რო გორც უმ ნიშ ვნე ლო. მიკ რო სა წარ-
მო ე ბის რა ო დე ნო ბა გა ი ზარ და 0.3%-ით, მცი რე ზო მის კომ პა ნი ე ბი – 0.25%-ით 
და სა შუ ა ლო ზო მის სა წარ მო ე ბი – 0.05%-ით. ცვლი ლე ბე ბის ანა ლიზ მა და საქ-
მე ბა ში აჩ ვე ნა, რომ საკ ვლე ვი პე რი ო დის გან მავ ლო ბა ში მცი რე და სა შუ ა ლო 
ზო მის სა წარ მო ე ბის სექ ტორ ში და საქ მე ბულ თა რა ო დე ნო ბა შემ ცირ და 1.5 მ ლ ნ 
ადა მი ა ნით (1.3% მთლი ა ნი და საქ მე ბუ ლი რა ო დე ნო ბის). და საქ მე ბა ში ყვე ლა-
ზე უდი დე სი შემ ცი რე ბა (885.5 ათა სი ადა მი ა ნი) აღი ნიშ ნა მიკ რო სა წარ მო ე ბის 
ჯგუფ ში და ყვე ლა ზე ნაკ ლე ბი (75.5 ათა სი ადა მი ა ნი) შემ ცი რე ბა მოხ და მცი რე 
ზო მის სა წარ მო ებ ში. ცალ კე უ ლი ქვეყ ნე ბის დე ტა ლურ მა ანა ლიზ მა აჩ ვე ნა მნიშ-
ვნე ლო ვა ნი ცვლი ლე ბე ბი. მაჩ ვე ნებ ლე ბის დი ნა მი კა გა ან გა რი შე ბუ ლია 2008-
2012 წლე ბის თვის და იგი მო ი ცავს სა წა რო ე ბის და მათ ში და საქ მე ბულ თა რა ო-
დე ნო ბას.
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ცალ კე ულ ქვეყ ნებ ში ცვლი ლე ბა თა ანა ლიზ მა აჩ ვე ნა, რომ ქვეყ ნე ბის   
50%-ს (14 ქვე ყა ნა) ჰქონ და სა წარ მო თა რა ო დე ნო ბის ზრდა, და მხო ლოდ            
25%-ს ჰქონ და ზრდა და საქ მე ბა ში და და მა ტე ბი თი ღი რე ბუ ლე ბის ზრდა. ბიზ-
ნე სის უდი დე სი ზრდა აღი ნიშ ნა გერ მა ნი ა ში, სა წარ მო ე ბის რა ო დე ნო ბის და და-
საქ მე ბის ზრდამ შე ად გი ნა 17%-ზე მე ტი საფ რან გე თში, მალ ტასა და ბელ გი აში. 
ნი დერ ლან დე ბის შემ თხვე ვა ში, სა წარ მო თა რა ო დე ნო ბის 40%-ზე მეტ ზრდას 
თან ახ ლდა და საქ მე ბის შემ ცი რე ბა (-1.7%). ყვე ლა ზე ცუ დი მდგო მა რე ო ბა ჰქონ-
დათ იმ ქვეყ ნებს, რომ ლე ბიც მო იც ვა კრი ზის მა (ეს პა ნე თი, სა ბერ ძნე თი, ირ ლან-
დია და პორ ტუ გა ლი ა). და საქ მე ბის შემ ცი რე ბის შე და რე ბით დი დი მაჩ ვე ნე ბე ლი 
(10%-ზე მე ტი) აღი ნიშ ნა რუ მი ნეთ სა და ბალ ტი ის პი რე თის ქვეყ ნებ ში (და ნი ა, ეს-
ტო ნე თი, ლატ ვია და ლიტ ვა). უდი დე სი ზრდა და მა ტე ბული ღი რე ბუ ლე ბის იყო 
სლო ვა კეთ ში (66%), სა დაც სა წარ მო ე ბის რა ო დე ნო ბა გა ი ზარ და უმ ნიშ ვნე ლოდ 
(0.1%) და და საქ მე ბა (და ახ ლო ე ბით 0.07%).

ზე მოთ მო ცე მუ ლი მო ნა ცე მე ბის სა ფუძ ველ ზე დად გე ნილ იქ ნა, რომ მხო-
ლოდ 6 ქვე ყა ნა ში სა წარ მო ე ბის რა ო დე ნო ბის და და საქ მე ბუ ლი პი რე ბის ზრდას 
თან ახ ლდა და მა ტე ბული ღი რე ბუ ლე ბის ზრდა. გა მოკ ვლე ულ ქვეყ ნებს შო-
რის ბიზ ნე სის უდი დე სი ზრდა, გაზ რდილ ეკო ნო მი კურ ეფექ ტიანო ბას თან ერ-
თად, აღი ნიშ ნა მალ ტა ში. ყვე ლა ზე ცუ დი სი ტუ ა ცი ა, და მა ტე ბული ღი რე ბუ ლე-
ბის თვალ საზ რი სით, იყო ხორ ვა ტი ა ში, ირ ლან დი ა სა და ეს პა ნეთ ში. და საქ მე ბის 
ზრდა ყო ველ თვის ხელს არ უწყ ობს და მა ტე ბული ღი რე ბუ ლე ბის ზრდას. სა წარ-
მო ე ბის და და საქ მე ბულ პირ თა რა ო დე ნო ბის შემ ცი რე ბის მი უ ხე და ვად, და მა ტე-
ბული ღი რე ბუ ლე ბის უდი დე სი ზრდა აღი ნიშ ნა ფი ნეთ სა და სლო ვა კეთ ში.

 ევ რო კავ შირ ში მცი რე და სა შუ ა ლო ზო მის სა წარ მო ებ ზე მო დის ბიზ ნე სის 
99%, მა შა სა და მე, დი დი მნიშ ვნე ლო ბა ენი ჭე ბა მა თი ზრდი სა და ინო ვა ცი ე ბის 
მხარ და ჭე რას. თუმ ცა, ერ თ-ერ თი უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი და რთუ ლი სა კითხ ი, რომ-
ლის წი ნა შე დგა ნან მცი რე და სა შუ ა ლო ზო მის სა წარ მო ე ბი, არის მა თი მი საწ-
ვდო მო ბა ფი ნან სე ბი სად მი. ევ რო პუ ლი კო მი სია მუ შა ობს ევ რო პა ში მცი რე ბიზ ნე-
სი სათ ვის ფი ნან სუ რი გა რე მოს გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად. ევ რო კავ ში რის ფი ნან სუ რი 
პროგ რა მე ბი უმ თავ რე სად არ უზ რუნ ველ ყო ფს პირ და პირ და ფი ნან სე ბას. დახ მა-
რე ბე ბი ხორ ცი ელ დე ბა ად გი ლობ რი ვი, რე გი ო ნული და ეროვ ნუ ლი ხე ლი სუფ-
ლე ბე ბის მეშ ვე ო ბით ან სა ფი ნან სო შუ ა მავ ლე ბის სა შუ ა ლე ბით, რო გო რი ცაა ბან-
კე ბი და ვენ ჩუ რუ ლი კა პი ტა ლის ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, რომ ლე ბიც უზ რუნ ველ ყო ფენ 
და ფი ნან სე ბას ფი ნან სუ რი ინ სტრუ მენ ტე ბის მეშ ვე ო ბით.

შე იძ ლე ბა გა კეთ დეს დას კვნა, რომ ქვეყ ნის მა ღა ლი ეკო ნო მი კუ რი გან ვი-
თა რე ბა არ ნიშ ნავს მცი რე და სა შუ ა ლო სა წარ მო ე ბის უფ რო მა ღალ და ფი ნან-
სე ბას. ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის გარ და, მცი რე და სა შუ ა ლო ზო მის სა წარ მო-
ე ბის სექ ტო რის გან ვი თა რე ბას ხელს უწყ ობს გარ კვე უ ლი სა ხის იუ რი დი უ ლი და 
ად მი ნის ტრა ცი უ ლი რე გუ ლა ცი ე ბი. 
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ეთერ ხარაიშვილი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 
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მე ვე ნა ხე ო ბა- მეღ ვი ნე ო ბის სექ ტო რის კონ კუ რენ ტუ ლი უპი რა ტე სო-
ბე ბის სა ფუძ ველ ზე სტა ტი ა ში შე ფა სე ბუ ლია ქარ თულ ღვი ნო ზე მოთხ ოვ-
ნის ზრდის ტენ დენ ცი ა. სექ ტო რის გან ვი თა რე ბა სა და ქარ თუ ლი ღვი ნის 
მოთხ ოვ ნა ზე მოქ მე დი ფაქ ტო რე ბი გა ა ნა ლი ზე ბუ ლია ქარ თველ და უცხ-
ო ელ მკვლე ვარ თა მო საზ რე ბე ბის მი ხედ ვით, ასე ვე, ღვი ნის კვლე ვი თი 
ინ სტი ტუ ტე ბი სა და ასო ცი ა ცი ე ბის კვლე ვებ ზე დაყ რდნო ბით. გა კე თე ბუ-
ლია დას კვნა, რომ მე ვე ნა ხე ო ბა- მეღ ვი ნე ო ბას სა ქარ თვე ლო ში გა აჩ ნია 
კონ კუ რენ ტუ ლი უპი რა ტე სო ბა. 

ქარ თულ ღვი ნო ზე ზრდა დი მოთხ ოვ ნა გა მოვ ლე ნი ლია მე ვე ნა-
ხე ო ბა- მეღ ვი ნე ო ბის გან ვი თა რე ბის ტენ დენ ცი ე ბი სა და მი მარ თუ ლე ბე ბის 
შე სა ბა მი სად ორი თვალ საზ რი სით: 1. მოთხ ოვ ნის ზრდა და ბალ ფა სი ან 
ღვი ნო ებ ზე; 2. მოთხ ოვ ნის ზრდა მა ღალ ხა რის ხი ან, ძვი რადღ ი რე ბულ 
ღვი ნო ებ ზე.

შეს წავ ლი ლია ღვი ნის მოთხ ოვ ნა ზე მოქ მე დი ფაქ ტო რე ბი: ღვი ნის 
სა მომ ხმა რებ ლო ბა ზა რი, მოთხ ოვ ნა ქარ თულ ღვი ნო ზე, ყურ ძენ ზე, ღვი-
ნის ტუ რიზ მზე, ასე ვე, გა ყიდ ვე ბის არ ხე ბი და სხვა. შე ფა სე ბუ ლია ღვი ნის 
ინ დუს ტრი ის კონ კუ რენ ტუ ლი უპი რა ტე სო ბის ხუ თი ფაქ ტო რი: ად გი ლობ-
რი ვი ბაზ რის პო ზი ცი ა, ღვი ნის ბაზ რის ზრდის პო ტენ ცი ა ლი, მას შტა ბის 
ეკო ნო მია (და ნა ხარ ჯი/ სარ გებ ლის ანა ლი ზი), ღვი ნის ტუ რიზ მის ინ დუს-
ტრი ის ცვლი ლე ბი სად მი ადაპ ტა ცი ა, უცხ ო უ რი ინ ვეს ტო რე ბის მო ზიდ ვის 
პო ტენ ცი ა ლი. 

ღვი ნის ინ დუს ტრი ის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბა გა ა ნა ლი ზე ბუ ლია 
ტრა  დი ცი უ ლი და ახა ლი ღვი ნის მწარ მო ე ბე ლი ქვეყ ნე ბის მი ხედ ვით. 
ღვი ნის მოთხ ოვ ნა ზე მოქ მე დი ხუ თი კონ კუ რენ ტუ ლი ფაქ ტო რის მი ხედ-
ვით გა კე თე ბუ ლია დას კვნე ბი ღვი ნის ტრა დი ცი ულ და პერ სპექ ტი ულ ბაზ-
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რებ ზე სა ქარ თვე ლოს პო ზი ცი ე ბის შე სა ხებ და შე მო თა ვა ზე ბუ ლია შე სა ბა-
მი სი რე კო მენ და ცი ე ბი. 

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: მოთხ ოვ ნა ქარ თულ ღვი ნო ზე; ღვი ნის ბა ზა რი; 
მე ვე ნა ხე ო ბა- მეღ ვი ნე ო ბა; კონ კუ რენ ტუ ლი უპი რა ტე სო ბა; კონ კუ რენ ტუ-
ლი უპი რა ტე სო ბის ფაქ ტო რე ბი.

სა ქარ თვე ლოს სოფ ლის მო სახ ლე ო ბა თვით მყო ფა დო ბის შე სა ნარ ჩუ-
ნებ ლად დღე საც აქ ტი უ რად ეძებს შე მო სავ ლი სა და და საქ მე ბის ახალ გზებს. 
მათ თვის უმ ჯო ბე სია საქ მი ა ნო ბის ისე თი სფე როს მო ძებ ნა, რო მე ლიც ტრა დი-
ცი უ ლი ა, შე ე სა ბა მე ბა მათ კულ ტუ რულ -ფსი ქო ლო გი ურ გა რე მოს, ხა სი ათ დე ბა 
შე და რე ბით ნაკ ლე ბი და ნა ხარ ჯე ბით და მო გე ბის მა ღა ლი მარ ჟით. სა ქარ თვე-
ლოს თვის ასე თი დარ გია მე ვე ნა ხე ო ბა- მეღ ვი ნე ო ბა, რომ ლის დი ვერ სი ფი კა ცი ის 
პრო ცე სით შე საძ ლე ბე ლია ად გი ლობ რი ვი ეკო ნო მი კის და ბა ლან სე ბუ ლი გან ვი-
თა რე ბა, ბიზ ნე სის კე თე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბის, სა მუ შაო ად გი ლე ბი სა და შე მო-
სავ ლე ბის შექ მნით შე სა ბა მი სი მულ ტიპ ლი კა ტო რის ეფექ ტის გა მოწ ვე ვა. 

ქარ თულ ღვი ნო სა და ღვი ნის პრო დუქ ტებ ზე მოთხ ოვ ნა ზრდა დია რო-
გორც ში გა, ასე ვე, სა ერ თა შო რი სო ბაზ რებ ზე. აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია შე ვა ფა სოთ ამ პრო დუქ ტებ ზე მოთხ ოვ ნის პო ტენ ცი ა ლი და გა-
მო ვავ ლი ნოთ ის ფაქ ტო რე ბი, რომ ლე ბიც გან საზღ ვრავს მე ვე ნა ხე ო ბა- მეღ ვი ნე-
ო ბის დარ გის კონ კუ რენ ტულ უპი რა ტე სო ბებს. 

კვლე ვის მი ზა ნია მე ვე ნა ხე ო ბა- მეღ ვი ნე ო ბის კონ კუ რენ ტუ ლი უპი რა ტე სო-
ბის ფაქ ტო რე ბის გა მოვ ლე ნით ქარ თულ ღვი ნო ზე მოთხ ოვ ნის ზრდის პო ტენ ცი-
ა ლის შე ფა სე ბა და დარ გის გან ვი თა რე ბის რე კო მენ და ცი ე ბის შე მუ შა ვე ბა.

სა ქარ თვე ლოს თვის მე ვე ნა ხე ო ბა- მეღ ვი ნე ო ბა არა მარ ტო ტრა დი ცი უ ლი, 
არა მედ სტრა ტე გი უ ლი მნიშ ვნე ლო ბი საც არის. მას ში ჩარ თუ ლია სოფ ლად 
მცხოვ რე ბი მო სახ ლე ო ბის დი დი ნა წი ლი. შე სა ბა მი სად, სექ ტო რის კონ კუ რენ-
ტულ უპი რა ტე სო ბე ბა ზე მოქ მე დი ფაქ ტო რე ბის გა მოვ ლე ნით შე საძ ლე ბე ლია 
ქარ თულ ღვი ნო ზე მოთხ ოვ ნის ზრდის სტი მუ ლი რე ბა, რაც, თა ვის მხრივ, და-
დე ბით როლს შე ას რუ ლებს ეკო ნო მი კურ ზრდა ში და უზ რუნ ველ ყოფს ყვე ლა ზე 
მოწყ ვლა დი მო სახ ლე ო ბის ცხოვ რე ბის დო ნის გა უმ ჯო ბე სე ბას.

მე ვე ნა ხე ო ბა- მეღ ვი ნე ო ბის გან ვი თა რე ბა სა და ღვი ნის მოთხ ოვ ნა ზე 
მოქ მე დი ფაქ ტო რე ბის შე ფა სე ბა თა ანა ლი ზი

 
მე ვე ნა ხე ო ბა- მეღ ვი ნე ო ბის სხვა დას ხვა პრობ ლე მა ზე გა მოკ ვლე ვე ბი ჩა ტა-

რე ბუ ლია ქარ თვე ლი და უცხ ო ე ლი უცხ ო ე ლი მკვლე ვა რე ბის მი ერ.
ქარ თველ მეც ნი ერ თა მი ერ შეს წავ ლი ლია მე ვე ნა ხე ო ბის გავ რცე ლე ბის 

არე ა ლის, ვა ზის ჯი შე ბის, ვე ნა ხის ფარ თო ბე ბის სა კუთ რე ბი სა და ფლო ბის თა ვი სე-
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ბუ რე ბი სა და წეს -ჩვე უ ლე ბე ბის შე სა ხებ არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბი [1, გვ. 359]. ასე-
ვე, გა ა ნა ლი ზე ბუ ლია ყურ ძნის გა და მუ შა ვე ბის, ღვი ნის და ყე ნე ბის, ქვევ რის ღვი-
ნი სა და სხვა მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა კითხ ე ბი [2; 3]. გა მოკ ვლე უ ლია ღვი ნის ბაზ რის 
მა ხა სი ა თებ ლე ბი, შე ფა სე ბუ ლია ქარ თუ ლი ღვი ნის მი წო დე ბა ზე მოქ მე დი ფაქ-
ტო რე ბი, გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღ ე ბა გა მახ ვი ლე ბუ ლია ად გი ლობ რი ვი ბაზ რის 
გა ფარ თო ე ბი სა და ქარ თუ ლი ღვი ნის ექ სპორ ტის პრობ ლე მებ ზე [4; 5; 6]. 

სა ქარ თვე ლო ში მე ვე ნა ხე ო ბა- მეღ ვი ნე ო ბის გან ვი თა რე ბას სტრა ტე გი უ ლი 
მნიშ ვნე ლო ბა აქვს, გან სა კუთ რე ბით კა ხე თის რე გი ონ ში. ამ რე გი ონ ში მე ვე ნა ხე-
ო ბა- მეღ ვი ნე ო ბი სა და ღვი ნის ბაზ რის გან ვი თა რე ბის პრობ ლე მებ ზე, ღვი ნის სა-
ნედ ლე უ ლო ბა ზი სა და სა ექ სპორ ტო პო ტენ ცი ალ ზე ჩა ტა რე ბუ ლი გა მოკ ვლე ვე-
ბით შე ფა სე ბუ ლია ამ დარ გის რო ლი სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კა ში, შე მუ შა ვე ბუ-
ლია სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კურ ღო ნის ძი ე ბა თა სრულ ყო ფის მი მარ თუ ლე ბე ბი [7].

ქარ თუ ლი ღვი ნის ბაზ რის შე ფა სე ბა ვრცლად არის გან ხი ლუ ლი ასო ცი-
ა ცია ქარ თუ ლი ღვი ნის მი ერ ჩა ტა რე ბულ კვლე ვა ში `სა ექ სპორ ტო ბაზ რე ბის 
გან ვი თა რე ბის სა მოქ მე დო გეგ მა~, სა დაც პრი ო რი ტე ტუ ლი ბაზ რე ბის მოთხ ოვ-
ნის ანა ლი ზი გა კე თე ბუ ლია სა ექ სპორ ტო ბაზ რე ბის შერ ჩე ვის მე თო დო ლო გი ა ზე 
დაყ რდნო ბით. შე მო თა ვა ზე ბუ ლია წი ნა აღ მდე გო ბე ბის გა დაჭ რი სა და სა ექ სპორ-
ტო ბაზ რე ბის გან ვი თა რე ბის სა მოქ მე დო გეგ მა [8].

მნიშ ვნე ლო ვა ნია უცხ ო ელ მეც ნი ერ თა შე ფა სე ბე ბი სა ქარ თვე ლო ში მე ვე ნა-
ხე ო ბა- მეღ ვი ნე ო ბის გან ვი თა რე ბის პრობ ლე მებ ზე. ქარ თუ ლი ღვი ნის კომ პა ნი-
ებ ში ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვით გა მოვ ლე ნი ლია ბაზ რე ბი, რო მელ თაც კერ ძო სექ-
ტო რი პრი ო რი ტე ტუ ლად თვლის და მი ზან შე წო ნი ლად მი იჩ ნევს ამ სექ ტორ ში 
ინ ვეს ტი ცი ე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბას. ეს პრი ო რი ტე ტუ ლი ბაზ რე ბი ა: ამე რი კის შე ერ-
თე ბუ ლი შტა ტე ბი; ჩი ნე თი; დი დი ბრი ტა ნე თი; გერ მა ნი ა; პო ლო ნე თი; უკ რა ი ნა 
[8]. პ. მაკ გო ვერ ნის მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვით კი გა კე თე ბუ ლია დას კვნა, რომ 
სა ქარ თვე ლოს გავ ლე ნა კა ცობ რი ო ბის ცი ვი ლი ზა ცი ა ზე ძალ ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
და მას შტა ბუ რი ა. ამ ქვე ყა ნას თა ვი სუფ ლად შე იძ ლე ბა ეწო დოს `მეღ ვი ნე ო ბის 
აკ ვა ნი~ [9].

კონ კუ რენ ტულ უპი რა ტე სო ბებ სა და აშ შ-ის ღვი ნის ბა ზარ ზე სა ქარ თვე ლო-
დან ექ სპორ ტი რე ბუ ლი ღვი ნის პო ზი ცი ე ბის მო პო ვე ბა/ გა ფარ თო ე ბის შე სა ხებ მ. 
კოხ რე ი ძის კვლე ვით და დას ტუ რე ბუ ლი ა, რომ აშ შ-ის მო სახ ლე ო ბის და ინ ტე რე-
სე ბა დი დია ეკო ლო გი უ რად სუფ თა, ნა ტუ რა ლუ რი ქარ თუ ლი ღვი ნით. მთა ვარ 
კონ კუ რენ ტულ უპი რა ტე სო ბად მიჩ ნე უ ლია ფა სე ბი და მო სახ ლე ო ბის სხვა დას ხვა 
ფე ნა ზე გათ ვლი ლი პრო დუქ ტის დი ფე რენ ცი რე ბა [10].

ქარ თულ ღვი ნო ზე მოთხ ოვ ნის ზრდის ტენ დენ ცია შე ფა სე ბუ ლია კვლე ვა ში 
- `ქარ თუ ლი ღვი ნის ბა ზა რი სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბა ში~ [11], სა დაც ძი რი თა დი 
აქ ცენ ტე ბი გა კე თე ბუ ლია ქარ თუ ლი ღვი ნის წარ მო ე ბის ტრა დი ცი ულ და თა ნა-
მედ რო ვე ევ რო პულ მე თო დებ ზე. ამას თან, ტრა დი ცი უ ლი მე თო დი მკვლე ვა რის 
მი ერ შე ფა სე ბუ ლია რო გორც ხე ლოვ ნე ბის ნი მუ ში. სა ქარ თვე ლოს ბუ ნებ რი ვი 
ხელ საყ რე ლი გა რე მოს სა ფუძ ველ ზე გა კე თე ბუ ლია დას კვნა, რომ ქვე ყა ნა ში შე-
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საძ ლე ბე ლია მა ღალ ხა რის ხი ა ნი ყურ ძნის მოყ ვა ნა, შე სა ბა მი სად მა ღალ ხა რის ხი-
ა ნი ღვი ნის წარ მო ე ბა და ექ სპორ ტის ზრდა. 

სა ქარ თვე ლო ში ღვი ნის წარ მო ე ბის პო ტენ ცი ა ლი და ექ სპორ ტის დი ვერ-
სი ფი კა ცია გან ხი ლუ ლია კ. ან დერ სო ნის კვლე ვებ შიც [12]. ავ ტო რის მი ერ და-
სა ბუ თე ბუ ლია ქარ თუ ლი ღვი ნის შე ფარ დე ბი თი და კონ კუ რენ ტუ ლი უპი რა ტე-
სო ბე ბი. შე ფარ დე ბით უპი რა ტე სო ბებ ში გან ხი ლუ ლი ა: ტრა დი ცი ე ბი, ტექ ნო ლო-
გი ე ბი, კლი მა ტუ რი, ტო პოგ რა ფი უ ლი და გე ო ლო გი უ რი პი რო ბე ბი. მო ნა ცემ თა 
ანა ლიზ ზე დაყ რდნო ბით გა კე თე ბუ ლია დას კვნა, რომ ქარ თულ ღვი ნოს ფა სის 
მი ხედ ვით ექ ნე ბა კონ კუ რენ ტუ ლი უპი რა ტე სო ბა სა ერ თა შო რი სო ბა ზარ ზე. 

მე ვე ნა ხე ო ბა- მეღ ვი ნე ო ბის ქვეყ ნებ ში ად გი ლი სა და ტე რი ტო რი ის იდეა 
ასო ცი რე ბუ ლია ღვი ნოს თან, ასე ვე, და კავ ში რე ბუ ლია კულ ტუ რუ ლი და რე გი-
ო ნუ ლი იდენ ტო ბის ცნე ბებ თან. ეს დარ გი სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის ყვე ლა ზე ძვი-
რი ინ დუს ტრიაა და მი სი გან ვი თა რე ბა მოქ მე დებს კულ ტუ რუ ლი ლან დშაფ ტე ბის 
გან ვი თა რე ბა სა და რე გი ო ნის ტრა დი ცი ებ ზე [13, გვ. 3-4].

ქარ თულ ღვი ნო ზე მოთხ ოვ ნის ანა ლი ზი ფო კუს -ჯგუ ფებ ზე დაკ ვირ ვე ბით, 
ასე ვე, გა ყიდ ვე ბი, შეს წავ ლი ლია ავ ტორ თა ჯგუ ფის მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე-
ვით, სა დაც მთა ვა რი აქ ცენ ტე ბი გა კე თე ბუ ლია მომ ხმა რებ ლის ქცე ვა ზე, კერ ძოდ 
ახ სნი ლია ქარ თულ ღვი ნო ზე გერ მა ნე ლი მომ ხმა რებ ლის ქცე ვის მა ხა სი ა თებ-
ლე ბი [14]. მა ღალ ხა რის ხი ან ქარ თულ ღვი ნო ში მომ ხმა რე ბე ლი მზად არის გა-
და ი ხა დოს მა ღა ლი ფა სი, თუმ ცა, მო სახ ლე ო ბის ნა წი ლის მხრი დან მოთხ ოვ ნა 
არ სე ბობს და ბალ ფა სი ან ღვი ნო ზე დაც. ზო გა დად, გერ მა ნელ მომ ხმა რე ბელ ზე 
გავ ლე ნას ახ დენს პრო დუქ ტის ინ დი ვი დუ ა ლუ რი მა ხა სი ა თებ ლე ბი და ეს პრობ-
ლე მა გან სა კუთ რე ბით აქ ტუ ა ლუ რია გლო ბა ლი ზა ცი ის პი რო ბებ ში, რო დე საც 
ტრა დი ცი ულ -კულ ტუ რუ ლი მა ხა სი ა თებ ლე ბი დე ფი ცი ტი ხდე ბა. გა სათ ვა ლის-
წი ნე ბე ლია ისიც, რომ ქარ თულ ღვი ნო ზე და ბა ლი ფა სი გერ მა ნე ლი მომ ხმა-
რებ ლის თვის ასო ცირ დე ბა და ბალ ხა რის ხი ან პრო დუქ ტთან, რაც ხში რად იწ ვევს 
თვით ბრენ დის და მა ხინ ჯე ბას. აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, მკვლე ვა რე ბის რე-
კო მენ და ცი ით ამ ბა ზარ ზე ქარ თულ მა ღვი ნომ ად გი ლი ძი რი თა დად მა ღალ ხა-
რის ხი ა ნი ღვი ნით უნ და და იმ კვიდ როს. 

ღვი ნის წარ მო ე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბი გა მოკ ვლე უ ლია გლო ბა ლი ზა ცი ის 
პრო ცე სე ბის შე სა ბა მი სად და ახ სნი ლია ღვი ნის მოთხ ოვ ნა ზე მოქ მე დი ფაქ ტო-
რე ბი. ამ მხრივ არ სე ბულ გა მოწ ვე ვებ ზე მკვლე ვა რე ბის მი ერ გა ა ნა ლი ზე ბუ ლია 
ღვი ნის უმ სხვი ლე სი ბაზ რე ბი [15]. კვლე ვით და დას ტუ რე ბუ ლი ა, რომ ღვი ნის 
წარ მო ე ბა ზრდა დია იმ ქვეყ ნებ ში, სა დაც ამ პრო დუქ ტის წარ მო ე ბის ტრა დი ცი ე-
ბი არ სე ბობს. გან სა კუთ რე ბუ ლი აქ ცენ ტი კვლავ სა ფა სო კონ კუ რენ ტულ უპი რა-
ტე სო ბა ზეა გა მახ ვი ლე ბუ ლი. ღვი ნო ზე მოთხ ოვ ნის ახა ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის 
ანა ლი ზის გზით გა კე თე ბუ ლია დას კვნა, რომ ზო გა დად ალ კო ჰო ლურ ბა ზარ ზე 
ღვი ნის წი ლი კლე ბა დი ა, თუმ ცა, იზ რდე ბა მოთხ ოვ ნა არატ რა დი ცი უ ლად დამ ზა-
დე ბულ ევ რო პულ ღვი ნო ებ ზე. ღვი ნის ბა ზა რი მუდ მი ვად არის და მო კი დე ბუ ლი 
მომ ხმა რებ ლის გე მოვ ნე ბი სა და უპი რა ტე სო ბე ბის ცვლი ლე ბებ ზე. ამ თა ვი სე ბუ-
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რე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით სა ჭი როა შე მუ შავ დეს ღვი ნის წარ მო ე ბა ში ექ სპორ ტზე 
ორი ენ ტი რე ბუ ლი სტრა ტე გი ე ბი. 

დღეს გან სა კუთ რე ბით აქ ტუ ა ლუ რი ხდე ბა ღვი ნის გლო ბა ლუ რი ბაზ რის მი-
მო ხილ ვა. ამ თვალ საზ რი სით ჩა ტა რე ბუ ლია კვლე ვე ბი ღვი ნის წარ მო ე ბის, მას ზე 
მოთხ ოვ ნი სა და ვაჭ რო ბის შე სა ხებ [16; 17; 18]. ღვი ნის ბაზ რის ანა ლი ზი სათ ვის 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია ის კვლე ვე ბიც, სა დაც გლო ბა ლუ რი ემ პი რი უ ლი კვლე ვის შე-
დე გებ ზე დაყ რდნო ბით გა ა ნა ლი ზე ბუ ლია ბაზ რის მოთხ ოვ ნე ბის შე სა ბა მი სი ვა-
ზის ჯი შობ რი ვი შე მად გენ ლო ბა და ღვი ნის ინ დუს ტრი ის გან ვი თა რე ბის ციკ ლე ბი, 
და სა ბუ თე ბუ ლია ამ ინ დუს ტრი ის მო სა ლოდ ნე ლი ზრდის შე საძ ლებ ლო ბე ბი [19; 
20; 21]. 

გლო ბა ლუ რი ფი ნან სუ რი კრი ზი სის შემ დეგ აქ ტუ ა ლუ რი გახ და გაც ვლი თი 
კურ სე ბის ცვლი ლე ბის გავ ლე ნის შეს წავ ლა ბაზ რებ სა და სა ერ თა შო რი სო ვაჭ-
რო ბა ზე. გაც ვლი თი კურ სე ბის ცვლი ლე ბამ ღვი ნის ბა ზარ ზე გან სა კუთ რე ბუ ლი 
გავ ლე ნა მო ახ დი ნა 2007-2011 წლებ ში. გაც ვლი თი კურ სე ბის ცვლი ლე ბით გა-
მოწ ვე უ ლი მწარ მო ე ბელ თა კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბა გა მოკ ვლე უ ლია მო დე ლე-
ბის სა შუ ა ლე ბით და გა კე თე ბუ ლია დას კვნა, რომ ზო გი ერ თი მწარ მო ებ ლის კონ-
კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბა გა ი ზარ და გაც ვლი თი კურ სე ბის ცვლი ლე ბით, თუმ ცა, უმე-
ტე სი მათ გა ნი სა, შემ ცირ და. მო დე ლე ბის შე დე გე ბის ანა ლი ზით ნაჩ ვე ნე ბი ა, რომ 
გაც ვლი თი კურ სე ბის ცვლი ლე ბა გავ ლე ნას ახ დენს კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბა ზე და 
მწარ მო ებ ლებს ამ პრო ცე სე ბით შე უძ ლი ათ სარ გებ ლის მი ღე ბა გაც ვლი თი კურ-
სე ბის ჰე ჯი რე ბის გზით [22].

მე ვე ნა ხე ო ბა- მეღ ვი ნე ო ბის კონ კუ რენ ტუ ლი უპი რა ტე სო ბე ბი, ასე ვე, გა მოკ-
ვლე უ ლია სა ფა სო ფაქ ტო რე ბი სა და სა ფა სო ელას ტი კუ რო ბის გავ ლე ნით [23; 
24; 25; 26; 27; 28; 29]. ღვი ნის ინ დუს ტრი ის გან ვი თა რე ბა ზე მცი რე ქვეყ ნებ ში 
გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღ ე ბა გა მახ ვი ლე ბუ ლია გა და სა ხა დებ ზე, შეს წავ ლი ლია 
მი სი გავ ლე ნა მოთხ ოვ ნა სა და ვაჭ რო ბის დი ვერ სი ფი კა ცი ა ზე, მო სახ ლე ო ბის კე-
თილ დღე ო ბა ზე.

ღვი ნო ზე მოთხ ოვ ნას მნიშ ვნე ლოვ ნად გან საზღ ვრავს ისე თი ფაქ ტო რე ბი, 
რო გო რი ცაა სა მომ ხმა რებ ლო ბა ზა რი, ღვი ნის ტუ რიზ მზე მოთხ ოვ ნის ზრდა, გა-
ყიდ ვე ბის არ ხე ბი და სხვა. აღ ნიშ ნუ ლი ფაქ ტო რე ბით ღვი ნის სა მომ ხმა რებ ლო 
ბა ზა რი და მი სი გან ვი თა რე ბის პერ სპექ ტი ვე ბი შე ფა სე ბუ ლია შვიდ ქვე ყა ნა ში: 
ჩი ნე თი, ია პო ნი ა, რუ სე თი, აშშ, და ნი ა, გერ მა ნია და დი დი ბრი ტა ნე თი (30, გვ. 
22-24). ამ ქვეყ ნებ ში შემ დე გი ზო გა დი ტენ დენ ცი ე ბია გა მოკ ვე თი ლი: მომ ხმა რებ-
ლებს აქვთ საკ მა რი სი ინ ფორ მა ცია ღვი ნო სა და ღვი ნის ტუ რიზ მზე; იზ რდე ბა 
ღვი ნის მოხ მა რე ბა ახალ გაზ რდა თა ო ბა ში; ფარ თო მა სე ბის თვის ღვი ნის პრო-
დუქ ტი ხელ მი საწ ვდო მი ა; ცხოვ რე ბის სტი ლის გან ვი თა რე ბა (უ კე თე სი ცოდ ნა, 
ღვი ნის და გე მოვ ნე ბა საჭ მელ თან ერ თად და სხვა) პო ზი ტი ურ გავ ლე ნას ახ დენს 
ღვი ნის მოხ მა რე ბის ზრდა ზე; ბა ზარ ზე შეღ წე ვა დო ბა მარ ტი ვია გე ოგ რა ფი უ ლი 
თვალ საზ რი სით; იზ რდე ბა მო სახ ლე ო ბის ერთ სულ ზე ღვი ნის მოხ მა რე ბა; იზ-
რდე ბა და ბალ ხა რის ხი ა ნი დან მა ღალ ხა რი ას ხი ან ღვი ნო ზე მოთხ ოვ ნა. 

ღვი ნის ინ დუს ტრი ის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბა მეც ნი ერ თა მი ერ შეს წავ ლი-
ლია ტრა დი ცი უ ლი (ი ტა ლი ა, ეს პა ნე თი, საფ რან გე თი, გერ მა ნი ა) და ახა ლი (აშშ, 
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ავ სტრა ლი ა, ჩი ლე, არ გენ ტი ნა, სამ ხრეთ აფ რი კა) ღვი ნის მწარ მო ე ბე ლი ქვეყ ნე-
ბის მი ხედ ვით [31; 32]. 

ღვი ნის ბაზ რის დი ვერ სი ფი კა ცი ის შე საძ ლებ ლო ბე ბის გა მო სავ ლე ნად აუ ცი-
ლე ბე ლია სექ ტო რის სტრა ტე გი უ ლი გან ვი თა რე ბის მი მარ თუ ლე ბე ბის გან საზღ-
ვრა. აღ ნიშ ნუ ლი პრობ ლე მის შე ფა სე ბი სათ ვის მნიშ ვნე ლო ვა ნია მ. პორ ტე რის 
მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი მე თო დო ლო გია [33; 34; 35; 36]. სა ერ თა შო რი სო ბაზ რებ ზე 
პრო დუქ ტის, მათ შო რის ღვი ნის პრო დუქ ტის შეღ წე ვის სტრა ტე გი ას მცე ნი ე რე ბი 
მ. პორ ტე რის კონ კუ რენ ცი ის ხუ თი ფაქ ტო რის მი ხედ ვით აფა სე ბენ, კერ ძოდ, ღვი-
ნის ბა ზარ ზე გა ა ნა ლი ზე ბას მო ითხ ოვს: კონ კუ რენ ცი ის დო ნე, მყიდ ვე ლე ბი სა და, 
მომ წო დებ ლე ბის ძა ლა უფ ლე ბა, ბაზ რის ახა ლი მო ნა წი ლე ე ბი და შემ ცვლე ლი 
პრო დუქ ტე ბი. სწო რედ ეს ძა ლე ბი გან საზღ ვრავს ღვი ნის ინ დუს ტრი ას და აყა ლი-
ბებს კონ კუ რენ ცი ის თა ვი სე ბუ რე ბებს.

ღვი ნის ეკო ნო მი კის პრობ ლე მებ ზე კვლე ვა მნიშ ვნე ლო ვა ნი გახ და რო-
გორც მკვლე ვა რე ბის, ასე ვე, კვლე ვი თი ინ სტი ტუ ტე ბი სა და ასო ცი ა ცი ე ბის თვის. 
ღვი ნის ბაზ რის ტრენ დე ბი სა და მსოფ ლიო ღვი ნის ახა ლი რუ კე ბის შედ გე ნის 
პრობ ლე მე ბი გა მოკ ვლე უ ლია მ. ვე სე ტის ნაშ რო მებ ში [37]. ღვი ნის ბაზ რის შე-
სა ხებ აქ ტუ ა ლურ პრობ ლე მებს სწავ ლობს ღვი ნის ეკო ნო მის ტთა ამე რი კის ასო-
ცი ა ცია [38]. სპე ცი ა ლი ზე ბულ სა მეც ნი ე რო ჟურ ნა ლებ ში ღვი ნის ეკო ნო მი კი სა და 
პო ლი ტი კის სა კითხ ზე მრა ვა ლი სა მეც ნი ე რო სტა ტიაა გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი [39; 40]. 

ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვე ბით გა მოვ ლე ნი ლია სხვა დას ხვა ქვე ყა ნა ში მე ვე ნა ხე-
ო ბა- მეღ ვი ნე ო ბის გან ვი თა რე ბის მი მარ თუ ლე ბე ბი და პერ სპექ ტი ვე ბი, მი სი რო-
ლი ეკო ონ მი კურ ზრდა ში, თუმ ცა, კონ კუ რენ ტუ ლი გა რე მო ახა ლი გა მოწ ვე ვე ბი სა 
და მოთხ ოვ ნე ბის წი ნა შე აყე ნებს ამ ინ დუს ტრი ას. ქარ თუ ლი ღვი ნის კონ კუ რენ-
ტუ ლი უპი რა ტე სო ბის ფაქ ტო რე ბის გა მოვ ლე ნა შე საძ ლე ბელს გახ დის ახალ და 
ტრა დი ცი ულ ბაზ რებ ზე პო ზი ცი ე ბის მო პო ვე ბა სა და გა ფარ თო ე ბას. ამას თან, მე-
ვე ნა ხე ო ბა- მეღ ვი ნე ო ბის ინ დუს ტრი ის გან ვი თა რე ბა არ სე ბუ ლი სო ცი ა ლურ -ე კო-
ნო მი კუ რი პრობ ლე მე ბის მოგ ვა რე ბის ერ თა დერ თი სა შუ ა ლე ბა ვერ იქ ნე ბა, მაგ-
რამ, მას გა დამ წყვე ტი რო ლის შე ას რუ ლე ბა შე უძ ლია სოფ ლად მო სახ ლე ო ბის 
ცხოვ რე ბის დო ნის გა უმ ჯო ბე სე ბა სა და სოფ ლის თვით მყო ფა დო ბის შე ნარ ჩუ ნე-
ბა ში, ქვეყ ნის რე გი ო ნულ გან ვი თა რე ბა ში, ასე ვე, სა ქარ თვე ლოს უნი კა ლუ რი ბუ-
ნებ რი ვი მემ კვიდ რე ო ბის დაც ვა ში. 

მე ვე ნა ხე ო ბა- მეღ ვი ნე ო ბის გან ვი თა რე ბის მი მარ თუ ლე ბე ბი და 
ზრდა დი მოთხ ოვ ნის ტენ დენ ცია ქარ თულ ღვი ნო ზე

სა ქარ თვე ლო ში მე ვე ნა ხე ო ბის პრო დუქ ცია ოთხი ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე-
ბით გა მო ი ყე ნე ბა:

 სხვა დას ხვა ტი პის ღვი ნის, კო ნი ა კი სა და შამ პა ნუ რის წარ მო ე ბა;
 სუფ რის ყურ ძნის წარ მო ე ბა;
 სა ქიშ მი შე ყურ ძნის წარ მო ე ბა;
 სა კონ სერ ვო ნედ ლე უ ლის - ყურ ძნის წვე ნის, ბა და გის, კომ პო ტის, მუ რა-

ბის, მა რი ნა დი სა და სხვა უალ კო ჰო ლო პრო დუქ ტე ბის წარ მო ე ბა. 
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და სა ხე ლე ბუ ლი მი მარ თუ ლე ბე ბი დან ღვი ნის წარ მო ე ბა უმ თავ რე სი ა. ამას-
თან, ღვი ნო არის ყვე ლა ზე ექ სპორ ტი რე ბა დი პრო დუქ ტი აგ რო სა სურ სა თო 
პრო დუქ ტე ბი დან. 

მე ვე ნა ხე ო ბა- მეღ ვი ნე ო ბის გან ვი თა რე ბას, თა ვის მხრივ, მნიშ ვნე ლოვ ნად 
გან საზღ ვრავს ღვი ნო ზე მოთხ ოვ ნის ზრდა. ღვი ნო ზე მოთხ ოვ ნის ზრდა ორი 
მი მარ თუ ლე ბით უნ და გან ვი ხი ლოთ: 1. მოთხ ოვ ნის ზრდა და ბალ ფა სი ან ღვი-
ნო ებ ზე; 2. მოთხ ოვ ნის ზრდა მა ღალ ხა რის ხი ან, ძვი რადღ ი რე ბულ ღვი ნო ებ ზე. 
კვლე ვე ბით და დას ტუ რე ბუ ლი ა, რომ ქვეყ ნე ბის უმე ტე სო ბა ში მომ ხმა რებ ლე ბი 
ძი რი თა დად უპი რა ტე სო ბას თა ვი ანთ ქვე ყა ნა ში წარ მო ე ბულ მა ღალ ხა რის ხი ან 
ღვი ნოს ანი ჭე ბენ, თუმ ცა, ღვი ნის ტუ რიზ მში ჩარ თუ ლი მომ ხმა რებ ლე ბი გა სა სინ-
ჯად სა შუ ა ლო ან და ბალ ხა რის ხი ან ღვი ნო ებ საც იყე ნე ბენ. 

სა ქარ თვე ლო ში მე ვე ნა ხე ო ბა- მეღ ვი ნე ო ბის, ასე ვე, ღვი ნის ტუ რიზ მის გან-
ვი თა რე ბი სათ ვის, აუ ცი ლე ბე ლია გა ყიდ ვე ბის არ ხე ბის გა ფარ თო ე ბა რო გორც 
ქვეყ ნის შიგ ნით, ასე ვე, მის ფარ გლებს გა რეთ. მომ ხმა რებ ლე ბი, მათ შო რის 
ღვი ნის ტუ რის ტე ბი, ხში რად სარ გებ ლო ბენ ინ ტერ ნეტ -ყიდ ვე ბი თაც. ამ ჯგუ ფის 
მომ ხმა რე ბე ლი საკ მა ოდ მრა ვალ რიცხ ო ვა ნი ა, თუმ ცა, ღვი ნის გა ყიდ ვის ეს სა-
ხე ო ბა სა ქარ თვე ლო ში ნაკ ლე ბად არის გან ვი თა რე ბუ ლი და აუ ცი ლე ბე ლია გა-
ყიდ ვე ბის ამ არ ხის გა ფარ თო ე ბა. 

ქარ თუ ლი ღვი ნის ექ სპორ ტ-იმ პორ ტის დი ნა მი კის შეს წავ ლამ გვიჩ ვე ნა, 
რომ ექ სპორ ტის მო ცუ ლო ბა, ასე ვე, სა ერ თა შო რი სო ბაზ რებ ზე ღვი ნის გა ყიდ-
ვე ბით მი ღე ბუ ლი შე მო სავ ლე ბი ზრდა დი ა. 2015 წელს ყურ ძნის ნა ტუ რა ლუ რი 
ღვი ნის ექ სპორ ტის მო ცუ ლო ბა 2011 წელ თან შე და რე ბით 10,2 მლნ ტო ნით 
არის გაზ რდი ლი, ხო ლო გა ყიდ ვე ბით მი ღე ბუ ლი შე მო სავ ლე ბი 41,7 მლნ დო-
ლა რით. ექ სპორ ტის მო ცუ ლო ბა 14,3-ჯერ აჭარ ბებს იმ პორტს [41, გვ. 26].

ქარ თულ ღვი ნო ზე მოთხ ოვ ნა გან სა კუთ რე ბით ზრდა დია ჩი ნეთ ში. ღვი ნის 
ეროვ ნუ ლი სა ა გენ ტოს 2015 წლის მო ნა ცე მე ბით, ექ სპორ ტის მო ცუ ლო ბამ ამ 
ქვე ყა ნა ში 2,7 მლნ ბოთლს მი აღ წი ა, რაც 122%-ით მე ტი იყო წი ნა წელ თან 
შე და რე ბით [42]. ჩი ნეთ ში ქარ თუ ლი ღვი ნის ექ სპორ ტის ზრდის დი ნა მი კის შეს-
წავ ლამ გვიჩ ვე ნა, რომ 2005 წელ თან შე და რე ბით 2015 წელს გა ყიდ ვე ბის რა ო-
დე ნო ბა 26,3 მლნ ბოთ ლით (98,6%-ით) არის გაზ რდი ლი. ამა ვე წელს ჩი ნეთ ში 
ექ სპორ ტი რე ბუ ლი ა, ასე ვე, 30 200 ბოთ ლი ბრენ დი (0,5 ლ) და 6 052 ბოთ ლი 
ჭა ჭა (0,5 ლ). ქარ თუ ლი ღვი ნის ექ სპორ ტი ო რი ქვეყ ნე ბის ხუ თე ულ ში ჩი ნეთ მა ამ 
წელს მე ოთხე ად გი ლი და იმ კვიდ რა რუ სე თის, ყა ზა ხე თი სა და უკ რა ი ნის შემ დეგ, 
ხო ლო 2016 წლის იან ვარ -სექ ტემ ბრის მო ნა ცე მე ბით, ექ სპორ ტის ზრდამ 154% 
შე ად გი ნა და მე ო რე ად გილ ზე გა და ი ნაც ვლა. 

2016 წლის 9 თვის მი ხედ ვით, სა ქარ თვე ლო დან მსოფ ლი ოს 50 ქვე ყა ნა ში 

ექ სპორ ტი რე ბუ ლია 32 421 418 ბოთ ლი (0,75 ლ) ღვი ნო, რაც 35%-ით აღე მა ტე ბა 

გა სუ ლი წლის ანა ლო გი ურ მო ნა ცე მებს. ექ სპორ ტის ზრდა აღი ნიშ ნე ბა რო გორც 

ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნე ბის, ასე ვე, ჩი ნე თი სა და სხვა ტრა დი ცი ულ ბაზ რებ ზე: ჩი ნე-
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თი - 154%, უკ რა ი ნა - 61%, დი დი ბრი ტა ნე თი - 60%, ბე ლა რუ სი - 51%, პო ლო ნე-
თი - 47%, ეს ტო ნე თი - 43%, ყირ გი ზე თი - 39%, რუ სე თი - 36%, გერ მა ნია - 18%, 

ია პო ნია - 20% , აშშ - 5%, ლატ ვია 1% და სხვა. ექ სპორ ტი ო რი ქვეყ ნე ბის პირ ვე ლი 

ხუ თე უ ლი ა: რუ სე თი, ჩი ნე თი, უკ რა ი ნა, ყა ზა ხე თი და პო ლო ნე თი [43]. მა შა სა და მე, 
სა ერ თა შო რი სო ბაზ რებ ზე ქარ თულ ღვი ნო ზე გა მოკ ვე თი ლია მოთხ ოვ ნი სა და 
შე მო სავ ლე ბის ზრდის ტენ დენ ცი ა. 

ღვი ნო ზე მოთხ ოვ ნა, თა ვის მხრივ, ყურ ძენ ზე მოთხ ოვ ნას გა ნა პი რო ბებს. 
2014 წლის მო ნა ცე მე ბით, მსოფ ლი ო ში ვე ნა ხე ბი გა შე ნე ბუ ლია 7,009,726 ჰა- ზე 
(17 960 000 აკ რი).1 ვე ნა ხის ფარ თო ბი მსოფ ლი ო ში ქვეყ ნე ბის მი ხედ ვით დი ნა-
მი კა ში ცვა ლე ბა დი ა. 2014 წლის მო ნა ცე მე ბით, ვე ნა ხე ბის ფარ თო ბის უმე ტე სო ბა 
ოთხ ქვე ყა ნა ზე მო დის: ეს პა ნე თი - 13%; ჩი ნე თი - 11%; საფ რან გე თი - 10.4%; 
იტა ლია - 9.5%. ვე ნა ხე ბის ფარ თო ბი, 2011 წელ თან შე და რე ბით, შემ ცი რე ბუ ლია 
ეს პა ნეთ ში - 1.7%-ით, იტა ლი ა ში - 3.8%-ით, საფ რან გეთ ში - 0.8%-ით, ხო ლო 
ჩი ნეთ ში გაზ რდი ლია 33,9%-ით. ვე ნა ხე ბის ფარ თო ბის ზრდის მა ღა ლი მაჩ ვე-
ნებ ლე ბით გა მო ირ ჩე ვა ყა ზა ხე თი - 40%, პე რუ - 38.8%, თურ ქმე ნე თი - 23,5%, 
სა ქარ თვე ლო ში ვე ნა ხე ბის ფარ თო ბი ამა ვე პე რი ოდ ში 25.2%_ით არის გაზ რდი-
ლი [44]. 

მსოფ ლი ო ში ყურ ძნის წარ მო ე ბა ზრდა დია (იხ. დი აგ რა მა 1). 2014 წელს 
2000 წელ თან შე და რე ბით ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი 8.5%-ით არის გაზ რდი ლი. სა შუ ა-
ლოდ, და სა ხე ლე ბულ პე რი ოდ ში ყურ ძნის ყო ველ წლი უ რი მო სა ვა ლი მსოფ-
ლი ო ში 66,7 მლნ ტო ნა იყო [45]. 

დიაგრამა 1. ყურძნის წარმოების დინამიკა მსოფლიოში
მლნ ტონა

1  (1000 აკრი=404 ჰა)



100

ეთერ ხარაიშვილი

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ყურ ძნის წარ მო ე ბის მსოფ ლიო მაჩ ვე ნე ბე ლი სტა-
ბი ლუ რი ა, კონ ტი ნენ ტე ბის მი ხედ ვით მნიშ ვნე ლო ვა ნი ცვლი ლე ბე ბი ა, კერ ძოდ, 
2014 წელს ყურ ძნის მო სა ვა ლი 2000 წელ თან შე და რე ბით, მნიშ ვნე ლოვ ნად 
შემ ცი რე ბუ ლია ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნებ ში - 62.5%-დან 39%-მდე. ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი 
გაზ რდი ლია აზი ის კონ ტი ნენ ტზე - 19.4%-დან 31.2%-მდე. აზი ის კონ ტი ნენ ტზე 
ვე ნა ხის ფარ თო ბე ბი ძი რი თა დად ჩი ნე თი სა და ინ დო ე თის ხარ ჯზეა გაზ რდი ლი. 
ყურ ძნის მწარ მო ე ბე ლი ქვეყ ნე ბის ათე უ ლი ასე თი ა: ჩი ნე თი, იტა ლი ა, აშშ, ეს პა-
ნე თი, საფ რან გე თი, თურ ქე თი, ჩი ლე, არ გენ ტი ნა, ინ დო ე თი და ირა ნი [44]. 2014 
წლამ დე ყურ ძნის მწარ მო ე ბელ ათ ქვე ყა ნას შო რის იყო ავ სტრა ლი ა, რო მე ლიც 
ბო ლო პე რი ოდ ში შეც ვა ლა ინ დო ეთ მა (იხ. ცხრი ლი 1). 

ღვინის წარმოება ქვეყნების მიხედვით (ათასი ლიტრი)
ცხრილი 1

ქვეყნები 2011 2012 2013 2014

წილი 

მსოფლიო 

წარმოებაში 

2014 წელი

(%)

ცვლილება 

2014/2011

(%)

სულ 

მსოფლიოში

26,543,800 27,629,000 27,885,400 28,230,400 100% 6.4%

საფრანგეთი 4,432,200 5,075,700 4,107,500 4,670,100 16.54% 5.4%

იტალია 4,673,000 4,270,500 5,402,900 4,473,900 15.85% (4.3%)

ესპანეთი 3,535,300 3,370,900 3,123,300 3,820,400 13.53% 8.1%

აშშ 2,692,400 2,981,100 3,114,600 3,021,400 10.70% 12.2%

არგენტინა 1,547,000 1,177,800 1,498,400 1,519,700 5.38% (1.8%)

ჩინეთი 1,156,900 1,381,600 1,170,000 1,117,800 3.96% (3.4%)

ჩილე 966,500 1,254,000 1,282,000 1,050,000 3.72% 8.6%

რუსეთი 635,000 640,000 680,000 720,000 2.55% 13.4%

უკრაინა 225,000 215,000 208,000 200,000 0.71% (11.1%)

თურქეთი 14,000 14,000 14,000 14,000 0.05% 0.0%

საქართველო 90,000 95,000 105,000 98,000 0.35% 8.9%

ღვი ნის მწარ მო ე ბელ ქვეყ ნებს შო რის ლი დე რის პო ზი ცი ას საფ რან გე თი, 
იტა ლია და ეს პა ნე თი ინარ ჩუ ნე ბენ. 2014 წელს მსოფ ლი ო ში წარ მო ე ბუ ლი ღვი-
ნის რა ო დე ნო ბის (28 230 400 ათა სი ლიტ რი) შე სა ბა მი სად 16.54%, 16.54% 13.53% 
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ამ ქვეყ ნებ ზე მო დის. სა გუ ლის ხმო ა, რომ გან ხი ლულ რე ი ტინ გში სა ქარ თვე ლო 
წარ მო ე ბუ ლი 98 000 ათა სი ლიტ რი ღვი ნი თა და 0,35%-ი ა ნი წი ლით მსოფ ლიო 
ბა ზარ ზე 26-ე ად გილ ზე ა. 

მსოფ ლი ო ში არ სე ბუ ლი ვე ნა ხე ბის ფარ თო ბე ბის 0,8% სა ქარ თვე ლო ზე მო-
დის. 2004 წლის აღ წე რის მო ნა ცე მე ბით, ვე ნა ხის სა ერ თო ფარ თობ მა სა ქარ თვე-
ლო ში 48,0 ათა სი ჰა შე ად გი ნა. 1960 წელს ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი 77,9 ათა სი ჰა იყო, 
1970 წელს - 66,8 ათა სი, ხო ლო 1984 წელს - 87,9 ათა სი ჰა. 

ოფი ცი ა ლუ რი წყა რო ე ბით აღ ნიშ ნუ ლი მო ნა ცე მის გა ნახ ლე ბა არ მომ ხდა-
რა. თუმ ცა, სა ქარ თვე ლოს სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სა მი ნის ტროს მი ერ მო წო დე ბუ-
ლი სა ო რი ენ ტა ციო მო ნა ცე მე ბის თა ნახ მად, იმე რე თის რე გი ონ ში ვე ნა ხე ბის ფარ-
თო ბე ბი და ახ ლო ე ბით 20 000 ჰა ა. კა ხეთ ში 33 582 ჰა, ხო ლო რა ჭის რე გი ონ ში კი 
- 570 ჰა, და ნარ ჩენ რე გი ო ნებ ში 1848 ჰა. სა ქარ თვე ლო ში ვე ნა ხე ბის ფარ თო ბე ბის 
სა ო რი ენ ტა ციო მაჩ ვე ნე ბელ მა 2014 წელს 56 ათას ჰა-ს მი აღ წია [46 ].

სა ქარ თვე ლო ში ვე ნა ხე ბის ფარ თო ბე ბის უმე ტე სი ნა წი ლი ქვეყ ნის აღ მო სავ-
ლეთ ზე მო დის, კერ ძოდ კა ხეთ ში ვე ნა ხის მთლი ა ნი ფარ თო ბის 68%-ი ა, და სავ-
ლეთ ში წამ ყვა ნია იმე რე თი, სა დაც შე სა ბა მი სი მაჩ ვე ნე ბე ლი 18%-ი ა, 9% მო დის 
ქარ თლზე, და ნარ ჩე ნი 5% კი სხვა რე გი ო ნებ ზეა გა და ნა წი ლე ბუ ლი [6]. 

2014 წლის მო ნა ცე მე ბით, ყურ ძნის ხვედ რი თი წი ლი სა ქარ თვე ლოს მთლი-
ან მშპ-ში შე ად გენს და ახ ლო ე ბით 1.4%-ს. ყურ ძნის წარ მო ე ბის ყვე ლა ზე მა ღა ლი 
მაჩ ვე ნე ბე ლი 2007 წელს აღი ნიშ ნა - 227 ათა სი ტო ნა. მომ დევ ნო პე რი ოდ ში ად-
გი ლი ჰქონ და კლე ბად ტენ დენ ცი ას, 2011 წლი დან და იწყო ზრდის ტენ დენ ცია და 
2014 წლი სათ ვის 224.9 ათა სი ტო ნა შე ად გი ნა (იხ. დი აგ რა მა 2) [47]. 

დიაგრამა 2. ყურძნის წარმოება საქართველოში (ათასი ტონა)
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2014 წელს სა ქარ თვე ლო ში მოხ მა რე ბულ იქ ნა 154 ათა სი ტო ნა ყურ ძე ნი, 
8% ყურ ძნის სა ხით, და ნარ ჩე ნი 92% კი ღვი ნის სა ხით (იხ. დი აგ რა მა 3). ბო ლო 
პე რი ოდ ში მოხ მა რე ბის ყვე ლა ზე მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი 2006 წელს და ფიქ სირ-
და და 165 ათა სი ტო ნა შე ად გი ნა, ხო ლო ყვე ლა ზე მა ღა ლი თვი თუზ რუნ ველ ყო-
ფის კო ე ფი ცი ენ ტი იყო 2014 წელს [47]. 

დიაგრამა 3. ყურძნის მოხმარება საქართველოში (ათასი ტონა)

ყურძნის მოთხ ოვ ნის ფორ მი რე ბა ზე გავ ლე ნას წარ მო ე ბის მას შტა ბე ბი. 
მსხვი ლი და ნა წი ლობ რივ სა შუ ა ლო ზო მის ღვი ნის ქარ ხნე ბი სა კუ თა რი ვე ნა ხის 
ფარ თო ბებს ფლო ბენ და მცი რე ფერ მე ბი სა გან ყურ ძენს მხო ლოდ იმ შემ თხვე-
ვა ში ყი დუ ლო ბენ, თუ ნედ ლე ულ ზე გაჩ ნდე ბა დე ფი ცი ტი. ექ სპერ ტებ თან ჩაღ-
რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვი უ ე ბით გა მოვ ლინ და, რომ ხში რად მსხვილ და სა შუ ა ლო 
ქარ ხნებს წი ნა წლის ღვი ნო ე ბი არ აქვთ გა ყი დუ ლი. იმ შემ თხვე ვა ში, თუ გა უ ყი-
და ვი დარ ჩა წი ნა წლის სა შუ ა ლოდ 30-40% ღვი ნო, მა შინ მოთხ ოვ ნა ყურ ძენ ზე 
და ბა ლი ა. მე ვე ნე ხე ე ბიც და მეღ ვი ნე ე ბიც თან ხმდე ბი ან, რომ უმ თავ რე სი გა მოწ-
ვე ვა არის ღვი ნის სა ერ თა შო რი სო ბაზ რე ბის დი ვერ სი ფი კა ცი ა. თუმ ცა, ამ პრო-
ცეს ში თით ქმის არ არი ან ჩარ თულ ნი სა შუ ა ლო და მცი რე ზო მის მწარ მო ებ ლე ბი.

ამ რი გად, სა ქარ თვე ლო ში წარ მო ე ბუ ლი და მოხ მა რე ბუ ლი ყურ ძნის მაჩ ვე-
ნებ ლე ბის მი ხედ ვით შე იძ ლე ბა და ვას კვნათ, რომ ყურ ძენ ზე მოთხ ოვ ნას ძი რი თა-
დად ღვი ნო ზე მოთხ ოვ ნა გა ნა პი რო ბებს. შე სა ბა მი სად, მე ვე ნა ხე ო ბის სა წარ მოო 
მი მარ თუ ლე ბე ბი დან პრი ო რი ტე ტი კვლავ სხვა დას ხვა ტი პის ღვი ნოს, კო ნი ა კი სა 
და შამ პა ნუ რის წარ მო ე ბას უნ და და ეთ მოს, აღ ნიშ ნუ ლის მი ხედ ვით უნ და გა ნი-
საზღ ვროს ყურ ძნის ჯი შობ რი ვი შე მად გენ ლო ბაც. 
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ღვინის ინდუსტრიის კონკურენტული უპირატესობის 
განმსაზღვრელი ფაქტორების ანალიზი

ღვი ნის ინ დუს ტრი ა ში მკვლე ვა რე ბი ამ სექ ტო რის კონ კუ რენ ტულ უპი რა ტე-
სო ბას ხუ თი ძი რი თა დი ფაქ ტო რით აფა სე ბენ: არ სე ბუ ლი ად გი ლობ რი ვი ბაზ რის 
პო ზი ცი ა, ად გი ლობ რი ვი ღვი ნის ბაზ რის ზრდის პო ტენ ცი ა ლი, მას შტა ბის ეკო ნო-
მია (და ნა ხარ ჯი/ სარ გებ ლის ანა ლი ზი), ღვი ნის ტუ რიზ მის ინ დუს ტრი ის ცვლი ლე-
ბი სად მი ადაპ ტა ცი ა, უცხ ო უ რი ინ ვეს ტო რე ბის მო ზიდ ვის პო ტენ ცი ა ლი.

პირ ვე ლი ფაქ ტო რი - ად გი ლობ რი ვი ღვი ნის ბაზ რის პო ზი ცი ა, გან საზღ-
ვრავს ძლი ე რი ად გი ლობ რი ვი ბაზ რის არ სე ბო ბას და გუ ლის ხმობს 2 ან მე ტი 
მლრდ ლიტ რი/ წე ლი ღვი ნის გა ყიდ ვას და ამ პრო დუქ ტზე მომ ხმა რებ ლე ბის ად-
ვი ლად ხელ მი საწ ვდო მო ბას ად გი ლობ რივ ბა ზარ ზე. ამ ფაქ ტო რით ტრა დი ცი უ ლი 
ღვი ნის მწარ მო ე ბელ ქვეყ ნებს (ი ტა ლი ა, ეს პა ნე თი, საფ რან გე თი, გერ მა ნი ა) ძლი-
ე რი ად გი ლობ რი ვი ბა ზა რი გა აჩ ნი ათ, ხო ლო ახა ლი მწა რო ე ბე ლი ქვეყ ნე ბი დან 
(აშშ, ავ სტრა ლი ა, ჩი ლე, არ გენ ტი ნა, სამ ხრე თი აფ რი კა) ამ პო ზი ცი ით ლი დე რობს 
აშშ. სა ქარ თვე ლო ში წე ლი წად ში სა შუ ა ლოდ 98 მლნ ლიტ რი ღვი ნო იწარ მო ე ბა 
[44], შე სა ბა მი სად, ქვე ყა ნას ამ ფაქ ტო რის მი ხედ ვით სუს ტი პო ზი ცია აქვს. 

მე ო რე ფაქ ტო რია ად გი ლობ რი ვი ღვი ნის ბაზ რის ზრდის პო ტენ ცი ა ლი. იმი-
სათ ვის, რომ ეს ფაქ ტო რი ძლი ე რად ჩა ით ვა ლოს, სა ჭი როა ქვე ყა ნამ ორი მთა-
ვა რი პი რო ბა და აკ მა ყო ფი ლოს: 1. უნ და არ სე ბობ დეს მო სახ ლე ო ბის გან საზღ-
ვრუ ლი რა ო დე ნო ბა; 2. ზრდა დი უნ და იყოს მო სახ ლე ო ბის ერთ სულ ზე ღვი ნის 
მოხ მა რე ბა. ქვეყ ნე ბი, რომ ლე ბიც ხა სი ათ დე ბი ან მო სახ ლე ო ბის ერთ სულ ღვი ნის 
მოხ მა რე ბის შემ ცი რე ბით, ამ კა ტე გო რი ა ში `სუს ტის~ პო ზი ცი ას იკა ვე ბენ. 

ღვი ნის მოხ მა რე ბის მო ნა ცე მე ბის შეს წავ ლამ გვიჩ ვე ნა, რომ ეს მაჩ ვე ნე ბე-
ლი ქვეყ ნე ბის მი ხედ ვით გან სხვა ვე ბუ ლია (იხ. დი აგ რა მა 4). დი აგ რა მი დან ჩანს, 
რომ 2014 წელს მსოფ ლი ო ში მოხ მა რე ბუ ლი ღვი ნის ყვე ლა ზე მე ტი წი ლი - 13% 
აშ შ-ზე მო დის, მე ო რე ად გილ ზეა საფ რან გე თი 11,62%-ით, სა ქარ თვე ლო ზე მო-
დის ღვი ნის მსოფ ლიო მოხ მა რე ბის 0,3% და მე-40 ად გილს იკა ვებს. რაც შე ე-
ხე ბა ღვი ნის მოხ მა რე ბას მო სახ ლე ო ბის ერთ სულ ზე გა ან გა რი შე ბით, 2009-2014 
წლებ ში მსოფ ლი ო ში ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი 3,5 ლიტ რი იყო. ღვი ნის ყვე ლა ზე აქ ტი უ-
რი მომ ხმა რე ბე ლი მო სახ ლე ო ბა ცხოვ რობს საფ რან გეთ ში, სლო ვე ნი ა ში, ხორ-
ვა ტი ა ში, მა კე დო ნი ა ში, პორ ტუ გა ლი ა ში და აშ. სა ა ნა ლი ზო პე რი ოდ ში აღ ნიშ ნულ 
ქვეყ ნებ ში ღვი ნის მოხ მა რე ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი მო სახ ლე ო ბის ერთ სულ ზე გა ან გა-
რი შე ბით სა შუ ა ლოდ 43 ლიტ რი იყო. სა ქარ თვე ლო ში 3.8 მლნ კა ცი ცხოვ რობს 
[47], ხო ლო ღვი ნის მოხ მა რე ბა მო სახ ლე ო ბის ერთ სულ ზე წე ლი წად ში სა შუ ა-
ლოდ 16,5 ლიტრს შე ად გენს [44]. მო სახ ლე ო ბის და ბა ლი რიცხ ოვ ნო ბი თა და 
მო სახ ლე ო ბის ერთ სულ ზე ღვი ნის მოხ მა რე ბის შე და რე ბით სტა ბი ლუ რი ტენ-
დენ ცი ით, სა ქარ თვე ლო მე ო რე ფაქ ტო რის მი ხედ ვი თაც `სუს ტის~ კა ტე გო რი ა ში 
გა ნი ხი ლე ბა.

აქ ვე უნ და აღი ნიშ ნოს ისიც, რომ ღვი ნის მოხ მა რე ბის მაჩ ვე ნებ ლე ბი მო-
სახ ლე ო ბის ერთ სულ ზე ზრდა დი ტენ ტენ ცი ით ხა სი ათ დე ბა იმ ქვყე ნებ ში, სა დაც 
სა ქარ თვე ლო ძი რი თა დად ღვი ნის ექ სპორ ტი ო რი ა. 
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დიაგრამა 4. ღვინის მოხმარება მოსახლეობის ერთ სულზე
(2014 წელი, ლიტრი)

მე სა მე ფაქ ტო რია მას შტა ბის ეკო ნო მია (და ნა ხარ ჯი/ სარ გებ ლის ანა ლი ზი). 
ქვეყ ნებ ში, სა დაც ღვი ნის დი დი მწარ მო ე ბე ლი ფირ მე ბი ა, აქვთ მას შტა ბის უპი-
რა ტე სო ბა, რად გან მათ აქვთ შე საძ ლებ ლო ბა გა ა უმ ჯო ბე სონ ღვი ნის წინ წა წე ვა 
და მი ა წო დონ თა ვი ან თი ღვი ნო მომ ხმა რებ ლებს. ქვეყ ნებს, შეზღ უ დუ ლი მი წის 
რე სურ სე ბით, მა ღალ ფა სი ა ნი მი წი თა და სა მუ შაო ძა ლით აქვთ მა ღა ლი და ნა-
ხარ ჯე ბი. ტრა დი ცი ულ ღვი ნის მწარ მო ე ბელ ქვეყ ნებს ამ კა ტე გო რი ა ში აქვთ გან-
ვი თა რე ბის სუს ტი შე საძ ლებ ლო ბა, ახალ ქვეყ ნებს კი ახა სი ა თებთ და ნა ხარ ჯებ-
თან შე და რე ბით სარ გებ ლის ზრდა. სა ქარ თვე ლო ში უმე ტე სად მცი რე მას შტა ბის 
ღვი ნის მწარ მო ებ ლე ბია და შე სა ბა მი სად მათ თვის და მა ხა სი ა თე ბე ლია მას შტა ბის 
არა ე კო ნო მი უ რო ბა. თუმ ცა, მი წი სა და სა მუ შაო ძა ლის ია ფო ბა და ნა ხარ ჯი/ სარ-
გებ ლის შე ფა სე ბა ში სარ გებ ლის უპი რა ტე სო ბას იძ ლე ვა, რაც სა ბო ლო ოდ, მე სა-
მე ფა ტო რის მი ხედ ვით სა შუ ა ლო მაჩ ვე ნე ბელს გვაძ ლევს. 

მე ოთხე ფაქ ტო რი, ანუ ინ დუს ტრი ის ცვლი ლე ბე ბი სად მი ადაპ ტა ცი ა, გუ-
ლის ხმობს მწარ მო ებ ლე ბის მზად ყოფ ნა სა და უნარს გა მო ი ყე ნონ და ნა ხარ ჯე ბის 
და ზოგ ვი თი წარ მო ე ბის მე თო დე ბი ან ახა ლი მარ კე ტინ გუ ლი სა შუ ა ლე ბე ბი. ის, 
ასე ვე, მო ი ცავს, მწარ მო ებ ლე ბის თა ვი სუფ ლე ბას რე გუ ლა ცი ე ბი სა და ერ თგუ ლე-
ბას ღვი ნის დამ ზა დე ბის დი დი ხნის ტრა დი ცი ი სად მი. ამ ფაქ ტო რით ღვი ნის ახალ 
მწარ მო ე ბელ ქვეყ ნებს ძლი ე რი პო ზი ცი ე ბი აქვთ, ხო ლო სა ქარ თვე ლო ტრა დი-
ცი ულ ღვი ნის მწარ მო ებ ლებს შო რის ინა წი ლებს პო ზი ცი ებს.

მე ხუ თე ფაქ ტო რი მნიშ ვნე ლოვ ნად არის და მო კი დე ბუ ლი პო ლი ტი კუ რად 
სტა ბი ლურ გა რე მო ზე, ასე ვე, ბუ ნებ რივ კონ კუ რენ ტულ უპი რა ტე სო ბებ ზე. ამ ფაქ-
ტო რით ლი დე რო ბენ ახა ლი ღვი ნის მწარ მო ე ბე ლი ქვეყ ნე ბი, ხო ლო ტრა დი-
ცი უ ლი მწარ მო ებ ლე ბი სა შუ ა ლო პო ზი ცი ებს იკა ვე ბენ. სა ქარ თვე ლო ში ბიზ ნე სი 
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მეტ -ნაკ ლე ბად სტა ბი ლურ გა რე მო ში ფუნ ქცი ო ნი რებს, ხო ლო ბუ ნებ რი ვი კონ-
კუ რენ ტუ ლი უპი რა ტე სო ბე ბი ქვე ყა ნას აქვს. კვლე ვით დად გე ნი ლი ა, რომ სა ქარ-
თვე ლოს აგ რო სა სურ სა თო სექ ტორ ში შე და რე ბით კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნია ღვი ნო 
და ღვი ნის პრო დუქ ტე ბი [4; 5]. 2015 წლის მო ნა ცე მე ბით, ექ სპორ ტის შე და რე ბი-
თი უპი რა ტე სო ბის ინ დექ სის (RXA) გა ან გა რი შე ბამ გვიჩ ვე ნა, რომ ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი 
23.46-ის ტო ლი ა, იმ პორ ტის შე და რე ბი თი შეღ წე ვა დო ბის ინ დექ სი (RMP) 0.15, 
ხო ლო ვაჭ რო ბის შე და რე ბი თი უპი რა ტე სო ბის ინ დექ სი (RTA) 23.32-ია [6]. მე ხუ-
თე ფაქ ტო რის შე ფა სე ბის სა ფუძ ველ ზე შე იძ ლე ბა და ვას კვნათ, რომ მე ვე ნა ხე ო-
ბა- მეღ ვი ნე ო ბის დარგს სა ქარ თვე ლო ში კონ კუ რენ ტუ ლი უპი რა ტე სო ბა გა აჩ ნი ა. 

ამ რი გად, კონ კუ რენ ტუ ლი უპი რა ტე სო ბის ფაქ ტო რე ბის მი ხედ ვით სა ქარ-
თვე ლო ში მე ვე ნა ხე ო ბა- მეღ ვი ნე ო ბის გან ვი თა რე ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი პო ტენ ცი ა-
ლი არ სე ბობს. ში გა და სა ერ თა შო რი სო ბაზ რებ ზე მოთხ ოვ ნა ქარ თულ ღვი ნო ზე 
ზრდა დი ა. თუმ ცა, მო ცე მულ ეტაპ ზე ად გი ლობ რივ ბა ზარ ზე ღვი ნის გა ყიდ ვე ბი სა 
და ამ პრო დუქ ტზე მომ ხმა რებ ლე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბის, ასე ვე, მო სახ ლე ო ბის 
ერთ სულ ღვი ნის მოხ მა რე ბის ტენ დენ ცი ის მი ხედ ვით, სა ქარ თვე ლოს პო ზი ცი-
ე ბი ჯერ კი დევ სუს ტი ა. ღვი ნო ზე ზრდა დი მოთხ ოვ ნის დაკ მა ყო ფი ლე ბის შე მა-
ფერ ხე ბე ლი ფაქ ტო რე ბია მცი რე მას შტა ბი ა ნი ღვი ნის მწარ მო ე ბელ თა მა ღა ლი 
ხვედ რი თი წო ნა, შე სა ბა მი სად, მას შტა ბის არა ე კო ნო მი უ რო ბა, ღვი ნის ინ დუს ტრი-
ის ცვლი ლე ბი სად მი სუს ტი ადაპ ტა ცი ა, ქარ თუ ლი ღვი ნის ცნო ბა დო ბის და ბა ლი 
დო ნე, მცი რე და ნა ხარ ჯე ბი კვლე ვებ ზე და სხვა. 

***
მე ვე ნა ხე ო ბა- მეღ ვი ნე ო ბის დარ გის გან ვი თა რე ბი სა თის ხელ საყ რე ლი ბუ-

ნებ რივ -რე სურ სუ ლი პო ტენ ცი ა ლი, ყურ ძნის ენ დე მუ რი ჯი შე ბის მრა ვალ ფე როვ-
ნე ბა, ნედ ლე უ ლის მა ღა ლი ხა რის ხი, ღვი ნის წარ მო ე ბის ის ტო რია და ტრა დი-
ცი ე ბი, ქარ თუ ლი ღვი ნის ცნო ბა დო ბა, კონ კუ რენ ტუ ლი ფა სე ბი გა ნა პი რო ბებს 
ქარ თულ ღვი ნო ზე მოთხ ოვ ნის ზრდის სტი მუ ლი რე ბას და ზრდა დი მოთხ ოვ ნის 
შე სა ბა მი სი მი წო დე ბის უზ რუნ ველ ყო ფას. კონ კუ რენ ტუ ლი უპი რა ტე სო ბე ბის გან-
მსაზღ ვრე ლი ფაქ ტო რე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბა გა მო იწ ვევს ტრა დი ცი ულ (რუ სე თი, 
უკ რა ი ნა, ყა ზა ხე თი, ბე ლა რუ სი) და პერ სპექ ტი ულ (აშშ, ჩი ნე თი, დი დი ბრი ტა ნე-
თი, გერ მა ნი ა, პო ლო ნე თი) ღვი ნის ბაზ რებ ზე ქარ თუ ლი ღვი ნის პო ზი ცი ე ბის გან-
მტკი ცე ბა- გა ფარ თო ე ბას, რაც მნიშ ვნე ლო ვან როლს შე ას რუ ლებს ეკო ნო მი კურ 
ზრდა ში და უზ რუნ ველ ყოფს მო სახ ლე ო ბის ცხოვ რე ბის დო ნის გა უმ ჯო ბე სე ბას. 
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Demand for Georgian Wine and the Evaluation of Competitive Advantage 
Factors of Viticulture and Winemaking Sector

Eter Kharaishvili
Professor, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

eter.kharaishvili@tsu.ge

Based on the competitive advantage of viticulture and winemaking sector, the paper 
evaluates the tendencies of increasing demand for Georgian wine. The paper analyzes 
affecting factors of sector’s development and Georgian wine demand, taking into account the 
opinions of Georgian and foreign researchers, wine research institutions and associations. It 
is concluded that viticulture and winemaking sector has competitive advantages in Georgia.

Increasing demand for Georgian wine is considered in two different ways: 1. 
Increasing demand for low-priced wines; 2. Increasing demand for high quality, high-
priced wines.

There are studied competitive factors affecting wine demand: wine consumer 
market, prices, demand for Georgian wine, grapes, wine tourism, also, sale channels and 
etc. There are evaluated fi ve factors of competitive advantage of wine industry: the position 
of domestic market, increasing potential of wine market, economies of scale (cost/benefi t 
analyzes), wine tourism industries’ adaptation with changes, potential of attracting foreign 
investors.

Competitiveness of wine industry is analyzed according to the traditional and new 
wine producer countries. Based on fi ve competitive factors affecting Georgian wine, there 
are made conclusions about Georgia’s position between traditional producers of wine and, 
also, there are made some appropriate recommendations.

Keywords: Demand for Georgian wine, wine market; viticulture and winemaking; 
competitive advantages; factors of competitive advantage.
JEL Codes: M10, M11, Q10, Q11
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ელექტროენერგიის ტარიფები საქართველოში – რეალობა და 

პრობლემები

ნოდარ ცანავა 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი 

ჯუსტან ბოკუჩავა

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი

ელექ ტრო ე ნერ გი ის ტა რი ფე ბი სა ქარ თვე ლოს სა მომ ხმა რებ ლო 
ბაზ რის ერ თ-ერ თი უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი კომ პო ნენ ტი ა, რო მელ ზე დაც დი-
დად არის და მო კი დე ბუ ლი, რო გორც მო სახ ლე ო ბის ცხოვ რე ბის დო-
ნის ამაღ ლე ბა, ასე ვე, მთლი ა ნად ქვეყ ნის დაჩ ქა რე ბუ ლი ეკო ნო მი კუ რი 
ზრდის უზ რუნ ველ ყო ფა.

სამ წუ ხა როდ უნ და ით ქვას, რომ დღე ი სათ ვის სა ქარ თვე ლო ში მოქ-
მე დი დე ნის მა ღა ლი ტა რი ფე ბი, ნაკ ლე ბად უწყ ობს ხელს ამ მიზ ნე ბის 
შეს რუ ლე ბას. სტა ტი ა ში გა ა ნა ლი ზე ბუ ლია სა ქარ თვე ლოს ელექ ტო ე ნერ-
გი ის ბა ზარ ზე არ სე ბუ ლი დღე ვან დე ლი არა სა ხარ ბი ე ლო სი ტუ ა ცი ი ის 
გან მა პი რო ბე ბე ლი მი ზე ზე ბი, კერ ძოდ, სა დის ტრი ბუ ციო კომ პა ნი ე ბის მო-
ნო პო ლი უ რი მდგო მა რე ო ბა და შე მო თა ვა ზე ბუ ლია კონ კრე ტუ ლი ღო-
ნის ძი ე ბე ბი ელექ ტრო ე ნერ გი ის კონ კუ რენ ტუ ლი ბაზ რის ფორ მი რე ბი სა, 
და შე სა ბა მი სად, ოპ ტი მა ლუ რი სა ტა რი ფო პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბი სა და 
გა ტა რე ბი სათ ვის. 

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: სა დის ტრი ბუ ციო თან ხა; ელექ ტრო გე ნე რა ცი ის ხარ-
ჯე ბი; სა მომ ხმა რებ ლო ზღვრუ ლი ტა რი ფე ბი; მო ნო პო ლი უ რი ელექ-
ტრო ე ნერ გე ტი კუ ლი ბა ზა რი; კონ ცენ ტრა ცი ის კო ე ფი ცი ენ ტი; ჰერ ფინ დალ 
-ჰირ შმა ნის ინ დექ სი; დე კონ ცენ ტრა ცი ა.

სა მე ურ ნეო საქ მი ა ნო ბის ნე ბის მი ე რი სა წარ მოო პრო ცე სი უწყ ვე ტად და-
კავ ში რე ბუ ლია ელექ ტრო ე ნერ გი ის სულ უფ რო და უფ რო მზარ დი ოდე ნო ბით 
გა მო ყე ნე ბას თან, იგი წარ მო ად გენს ქვეყ ნის ეკო ნო მი კუ რი და სამ ხედ რო ძლი-
ე რე ბის მთა ვარ წყა როს [2,გვ.7]. ყო ვე ლი ვე ზე მო თაღ ნიშ ნუ ლი მე ტად აქ ტუ ა-
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ლურს ხდის ელექ ტრო ე ნერ გი ის ტა რი ფე ბის სა კითხს. სა ქარ თვე ლო ში ელექ-
ტრო ე ნერ გი ის მა ღალ ტა რი ფებს ძი რი თა დად გა ნა პი რო ბებს სა დის ტრი ბუ ციო 
კომ პა ნი ე ბის კომ პა ნი ე ბის მო ნო პო ლი უ რი მდგო მა რე ო ბა, კონ კრე ტუ ლად, კი 
მა თი წი ლობ რი ვი კომ პო ნენ ტის დი დი წი ლი მთლი ან ტა რიფ ში, და ეს მა შინ, 
რო ცა სა ქარ თვე ლოს კა ნონ ში ელექ ტრო ე ნერ გი ი სა და ბუ ნებ რი ვი აი რის შე სა ხებ 
(მუხ ლი 1, პუნ ქტი მე-2) და ფიქ სი რე ბუ ლი ა: ̀ კა ნონ მა უნ და უზ რუნ ველ ყოს სა ქარ-
თვე ლოს ელექ ტრო ე ნერ გი ი სა და ბუ ნებ რი ვი გა ზის ბაზ რე ბი სა და ტა რი ფე ბის 
სის ტე მის ჩა მო ყა ლი ბე ბა და მათ სა ფუძ ველ ზე შექ მნას სა ტა რი ფო რე გუ ლი რე ბის 
სა მარ თლებ რი ვი ბა ზა, რო მე ლიც და ი ცავს მომ ხმა რე ბელს მო ნო პო ლი უ რი ტა-
რი ფე ბის გან~[1, გვ.1].

ელექ ტრო ე ნერ გი ის ტა რი ფი სა ქარ თვე ლო ში შე მო ღე ბუ ლია სა ქარ თვე-
ლოს ენერ გე ტი კი სა და წყალ მო მა რა გე ბის მა რე გუ ლი რე ბე ლი ეროვ ნუ ლი კო-
მი სი ის (სე მე კი) მი ერ და მი სი ვე მე თო დი კის მი ხედ ვით, იგი უნ და მო ი ცავ დეს ყვე-
ლა ხარჯს, რო მე ლიც წარ მო იშ ვე ბა ელექ ტრო ე ნერ გი ის გა მო მუ შა ვე ბი დან მის 
სა ბო ლოო მომ ხმა რე ბელ ზე მი წო დე ბამ დე. აღ ნიშ ნულ ̀ კო მი სი ას ენი ჭე ბა სა ქარ-
თვე ლოს ელექ ტრო ე ნერ გე ტი კი სა და ბუ ნებ რი ვი გა ზის სექ ტორ ში ლი ცენ ზი ე ბის 
გა ცე მის, ასე ვე ლი ცენ ზი ა ტე ბის, იმ პორ ტი ო რე ბის, ექ სპორ ტი ო რე ბის, სის ტე მის 
კო მერ ცი უ ლი ოპე რა ტო რი სა და მიმ წო დებ ლე ბის საქ მი ა ნო ბის რე გუ ლი რე ბის 
უფ ლე ბა~[3გვ.50], ასე ვე, რო გორც აღ ვნიშ ნეთ, ელექ ტრო ე ნერ გი ის ტა რი ფის 
დად გე ნა და რე გუ ლი რე ბა.

 დღე ი სათ ვის მოქ მე დე ბა შია შემ დე გი სა ხე ო ბის ტა რი ფე ბი: 
1. ელექ ტრო ე ნერ გი ის გე ნე რი რე ბის ტა რი ფი:
ფიქ სი რე ბუ ლი ტა რი ფი;
მარ გი ნა ლუ რი ტა რი ფი ჰიდ რო ე ლექ ტრო სად გუ რე ბის თვის;
მარ გი ნა ლუ რი ტა რი ფი თერ მო ე ლექ ტრო სად გუ რე ბის თვის.

2. ფიქ სი რე ბუ ლი ტა რი ფე ბი თერ მუ ლი ელექ ტრო სად გუ რე ბის თვის;
3. ფიქ სი რე ბუ ლი ტა რი ფე ბი ელექ ტრო გა დამ ცე მე ბის თვის;
4. ფიქ სი რე ბუ ლი ტა რი ფე ბი დის პეტ ჩე რი ზა ცი ის თვის;
5. ფიქ სი რე ბუ ლი მარ გი ნა ლუ რი ტა რი ფი იმ პორ ტის თვის;
6. ელექ ტრო ე ნერ გი ის დის ტრი ბუ ცი ის ტა რი ფე ბი:
დის ტრი ბუ ცი ის გა და სა ხა დი სა დის ტრი ბუ ციო კომ პა ნი ე ბის თვის;
მარ გი ნა ლუ რი ტა რი ფი ელექ ტრო ე ნერ გი ის ტრან ზი ტის თვის.

7. ელექ ტრო ე ნერ გე ტი კუ ლი სის ტე მის კო მერ ცი უ ლი ოპე რა ტო რის (ეს კო)-
მომ სა ხუ რე ბის სა კო მი სი ო.

8. სა ბო ლოო მომ ხმა რებ ლის ტა რი ფი:
გან საზღ ვრუ ლი ფიქ სი რე ბუ ლი ტა რი ფი მო სახ ლე ო ბის თვის;
მარ გი ნა ლუ რი ტა რი ფი ვოლ ტა ჟის მი ხედ ვით სა დის ტრი ბუ ციო კომ-

პა ნი ე ბის სხვა მომ ხმა რებ ლე ბის თვის.
რაც შე ე ხე ბა ელექ ტრო ე ნერ გი ის წარ მო ე ბის ტა რიფს, ის ყვე ლა მწარ მო-

ებ ლის თვის გან სხვა ვე ბუ ლია და არ სე ბუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბის სა ფუძ ველ ზე იც-
ვლე ბა წლე ბის მი ხედ ვით. 
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ელექ ტრო ე ნერ გე ტი კუ ლი სის ტე მის კო მერ ცი უ ლი ოპე რა ტო რის მომ სა ხუ-
რე ბის ტა რი ფი შპს `ე ლექ ტრო ე ნერ გე ტი კუ ლი სის ტე მის კო მერ ცი უ ლი ოპე რა-
ტო რი სათ ვის~ შე ად გენს 0,019 თეთ რი/კვტს; ელექ ტრო ე ნერ გი ის სა ბო ლოო 
მომ ხმა რე ბელ ზე გა ყიდ ვის ტა რიფ თან და კავ ში რე ბით კი მოქ მე დებს სპე ცი ა ლუ-
რი ხელ შეკ რუ ლე ბა სა ხელ მწი ფო სა და სა დის ტრი ბუ ციო კომ პა ნი ებს შო რის, 
რო მე ლიც გა ფორ მდა სს `ე ნერ გო- პრო ჯორ ჯი ას თან~ 2017 წლამ დე და სს `თე-
ლას თან~ 2023 წლამ დე. ეს იმას ნიშ ნავ და, რომ ამ პე რი ო დე ბამ დე ტა რი ფე ბი 
არ უნ და გა და სინ ჯუ ლი ყო, თუმ ცა, რე ა ლუ რად ეს ხელ შეკ რუ ლე ბა და ირ ღვა, 
კერ ძოდ, თბი ლი სის მას შტა ბით, სა დაც სს `თე ლა სი~ ოპე რი რებს, ტა რი ფე ბის 
გა და ხედ ვა არ უნ და მომ ხდა რი ყო 2023 წლამ დე, პრაქ ტი კუ ლად კი მიმ დი ნა-
რე ობს ტა რი ფე ბის და უ სა ბუ თე ბე ლი პერ მა ნენ ტუ ლი ზრდა, რაც კი დევ უფ რო 
ზრდის ოპე რა ტო რის მო ნო პო ლი ურ მო გე ბას. იმ შემ თხვე ვა შიც კი, თუ ბაზ რის 
გარ და მა ვა ლი მო დე ლი გვექ ნე ბა უკ ვე 2017 წლის თვის, რო გორც ეს და გეგ-
მი ლი ა, ხელ შეკ რუ ლე ბის სა ფუძ ველ ზე, სამ წუ ხა როდ უკ ვე მი ღე ბუ ლია სპე ცი ა-
ლუ რი სა ტა რი ფო პო ლი ტი კა, რო მე ლიც ით ვა ლის წი ნებს ტა რი ფის ზრდას მოხ-
მა რე ბუ ლი ელექ ტრო ე ნერ გი ის რა ო დე ნო ბის ზრდის კვა ლო ბა ზე. მარ თა ლი ა, 
სა ტა რი ფო პო ლი ტი კა გან სხვა ვე ბუ ლია მო სახ ლე ო ბი სა და პირ და პი რი მომ ხმა-
რებ ლე ბი სათ ვის, მაგ რამ ორი ვე შემ თხვე ვა ში ტა რი ფი და მო კი დე ბუ ლია მოხ მა-
რე ბუ ლი ელექ ტრო ე ნერ გი ის რა ო დე ნო ბა ზე (იზ რდე ბა რა ო დე ნო ბის ზრდას თან 
ერ თად), რაც ეწი ნა აღ მდე გე ბა სა ბაზ რო ეკო ნო მი კის ფუნ და მე ტა ლურ პრინ ცი-
პებს. რაც შე ე ხე ბა თვით სა დის ტრი ბუ ციო კომ პა ნი ე ბის სა ტა რი ფო პო ლი ტი კას, 
იგი სა მი ნა წი ლის გან შედ გე ბა: 1. სა დის ტრი ბუ ციო გა და სახ დე ლი, 2. გა ტა რე ბი სა 
და გა ნა წი ლე ბის კომ პო ნენ ტი და 3. გე ნე რა ცი ის გა და სახ დე ლი.

ამ რი გად, ჩვენ უკ ვე გა ვე ცა ნით ელექ ტრო ე ნერ გი ის გე ნე რა ცი ის ხარ ჯებს. 
ახ ლა შევ ჩერ დე ბით სა დის ტრი ბუ ციო კომ პა ნი ე ბის მი ერ მო წო დე ბუ ლი ტა რი-
ფის კი დევ ერთ კომ პო ნენ ტზე, კერ ძოდ, გა ტა რე ბი სა და გა ნა წი ლე ბის ხარ ჯებ ზე, 
რო მე ლიც ასე ვე სა ქარ თვე ლოს ენერ გე ტი კი სა და წყალ მო მა რა გე ბის ეროვ ნუ-
ლი კო მი სი ის მი ერ არის დად გე ნი ლი და სა დაც ნათ ლად ჩან სსა დის ტრი ბუ ციო 
კომ პა ნი ე ბის საკ მა ოდ დი დი წი ლი ამ მომ სა ხუ რე ბა ში, რო მე ლიც ხში რად ელექ-
ტრო ე ნერ გი ის გე ნე რა ცი ის ხარ ჯებ საც კი აჭარ ბებს. კერ ძოდ, ეს ტა რი ფე ბი ასე 
დი ფე რენ ცირ დე ბა ძაბ ვე ბის მი ხედ ვით, 2016 წლის 31 დე კემ ბრის ჩათ ვლით .

სა დის ტრი ბუ ციო კომ პა ნი ე ბის მო გე ბის მარ ჟა, სა მი ვე ამ შე მად გე ნე ლის მი-
ხედ ვით, საკ მა ოდ მა ღა ლი ა, რაც სა ქარ თვე ლოს ენერ გე ტი კა ში არ სე ბუ ლი სი ტუ-
ა ცი ით არის გან პი რო ბე ბუ ლი. კერ ძოდ, ბა ზარ ზე ფუნ ქცი ო ნი რებს მხო ლოდ სა მი 
სა დის ტრი ბუ ციო კომ პა ნი ა, რო მელ თაც ბა ზა რი სრუ ლად აქვთ ათ ვი სე ბუ ლი და 
გა და ნა წი ლე ბუ ლი და ფაქ ტობ რი ვად რად შე უძ ლე ბე ლია ამ ბა ზარ ზე ახა ლი მო-
თა მა შის შე მოს ვლა, რაც სამ წუ ხა როდ, ხელს უშ ლის ქვეყ ნი სათ ვის ამ უმ ნიშ ვნე-
ლო ვა ნეს სფე რო ში კონ კუ რენ ცი ის აუ ცი ლე ბელ გაძ ლი ე რე ბას .ყვე ლა ფე რი ეს კი 
იწ ვევს იმას ,რომ სა ქარ თვე ლოს ელექ ტრო ე ნერ გე ტი კუ ლი ბა ზა რი მე ტად კონ-
ცენ ტრი რე ბუ ლი ა. (რა ზე დაც უფ რო დე ტა ლუ რად ქვე მოდ გვექ ნე ბა მსჯე ლო ბა).
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 აქე დან გა მომ დი ნა რე, გა და უ დებ ლად აუ ცი ლე ბე ლია სა დის ტრი ბუ ციო კომ-
პა ნი ე ბის არ სე ბუ ლი სტრუქ ტუ რის ძი რე უ ლი ცვლი ლე ბა, წი ნა აღ მდეგ შემ თხვე-
ვა ში, თავს ვერ და ვაღ წევთ ქვეყ ნის ეგერ გე ტი კულ ბა ზარ ზე არ სე ბულ შემ დეგ 
ნე გა ტი ურ პრო ცე სებს:

1. მუდ მი ვად იქ ნე ბა შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლი ტა რიფ ში სა დის ტრი ბუ ციო კომ პა ნი ე-
ბის მო გე ბის მა ღა ლი მარ ჟა და სა ტა რი ფო პო ლი ტი კა ში რა ი მე მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
ცლვი ლე ბის შე ტა ნა მომ ხმა რე ბელ თა ინ ტე რე სე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით ,თით ქმის 
შე უძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა;

2. ენერ გო გე ნე რა ტო რე ბის, გა და ცე მის ხა ზე ბი სა და დის პეტ ჩე რი ზა ცი ის სის ტე-
მე ბის სიმ ცი რის გა მო, სა ქარ თვე ლო კვლავ ნაკ ლე ბად მიმ ზიდ ვე ლი ქვეყ ნე ბის 
რიგ ში დარ ჩე ბა სა ერ თა შო რი სო ინ ვეს ტო რე ბი სათ ვის .კონ კუ რენ ტულ ბა ზარ ზე 
გა დას ვლის აუ ცი ლე ბე ლი წი ნა პი რო ბა სწო რედ ის არის, რომ უნ და გა ი ზარ დოს 
ენერ გო გე ნე რა ცი ა, შე იქ მნას საკ მა რი სი სიმ ძლავ რე ე ბი, ელექ ტრო ე ნერ გი ა ზე 
მოთხ ოვ ნის სრუ ლად დაკ მა ყო ფი ლე ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად და სა დის ტრი ბუ-
ციო ქსე ლის ყო ველ მხრივ გან ვი თა რე ბი სათ ვის. ამ აქ ტი ვო ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე-
ბის შემ თხვე ვა ში მი ვი ღებთ სწო რედ ქვე ყა ნა ში მეტ სა დის ტრი ბუ ციო კომ პა ნი ას, 
რაც ტა რი ფე ბის თან და თა ნო ბი თი და წე ვის შე საძ ლებ ლო ბას მოგ ცვემს;

3. გაგ რძელ დე ბა პრო დუქ ცი ის თვით ღი რე ბუ ლე ბა ში ელექ ტრო ე ნერ გი-
ის ხარ ჯის მაჩ ვე ნე ბე ლის და, შე სა ბა მი სად, პრო დუქ ცი ის სა რე ა ლი ზა ციო ფა სის 
ზრდა, რამ დე ნა დაც ბო ლო წლებ ში მნიშ ვნე ლოვ ნად შემ ცირ და პირ და პი რი მომ-
ხმა რებ ლე ბის რა ო დე ნო ბა. მათ მა სობ რი ვად და დეს ხელ შეკ რუ ლე ბა სა დის-
ტრი ბუ ციო კომ პა ნი ებ თან და მა თი მუდ მი ვი მომ ხმა რებ ლე ბი გახ დნენ გრძელ ვა-
დი ა ნი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის მეშ ვე ო ბით,

ერ თი შე ხედ ვით ,თით ქოს არა ფე რია იმა ში ცუ დი, თუ მსხვი ლი ინ დუს ტრი უ-
ლი სა წარ მო ე ბი პირ და პი რი მომ ხმა რებ ლე ბის ნაც ვლად გახ დე ბი ან სა დის ტრი-
ბუ ციო კომ პა ნი ე ბის მომ ხმა რებ ლე ბი, სწო რედ გა უ მარ თავ მა ელექ ტრო ე ნერ გე-
ტი კის სის ტე მამ გა ხა და სა დის ტრი ბუ ციო კომ პა ნი ე ბი მათ თვის უფ რო მომ ხიბ-
ვლე ლი პარ ტნი ო რე ბი, კონ კრე ტუ ლად კი შემ დე გი ორი გა რე მო ე ბის გა მო : 1. 
ტა რი ფის სტა ბი ლუ რო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა( ფა სი არ არის და მო კი დე ბუ ლი სე ზო-
ნუ რო ბა ზე) და ყვე ლა რის კი (მა გა ლი თად, ელექ ტრო ე ნერ გი ის შე ფერ ხე ბით მი-
წო დე ბის შემ თხვე ვა ში), რა მაც შე იძ ლე ბა წარ მო ე ბის პა რა ლი ზე ბა გა მო იწ ვი ოს, 
პირ და პი რი მომ ხმა რებ ლის შემ თხვე ვა ში, გა და ტა ნი ლია სა დის ტრი ბუ ციო კომ-
პა ნი ა ზე, რაც გან საზღ ვრავს მო მა ვალ ში მათ სა ტა რი ფო პო ლი ტი კას, შე და რე-
ბით სტა ბი ლურ ტა რიფს და, შე სა ბა მი სად, უზ რუნ ველ ყოფს ამ ნა წილ ში ბიზ ნე სის 
სტა ბი ლუ რო ბას; 2. თან ხის და ზოგ ვა: ტა რი ფი, რო მელ საც გვთა ვა ზობს სა დის-
ტრი ბუ ციო კომ პა ნია (რო მე ლიც მო ი ცავს ყვე ლა ხარჯს), დი დად ნაკ ლე ბი უნ და 
იყოს იმ ტა რიფ ზე, რა საც ისი ნი იხ დი ან ელექ ტრო ე ნერ გი ის ბი თუ მად შე ძე ნი სას .
და რო ცა სა დის ტრი ბუ ციო კომ პა ნი ის ტა რი ფე ბიც მა ღა ლია და სი ტე მა ტი უ რად 
იზ რდე ბა, ეს ყვე ლა ფე რი მომ ხმა რე ბელ თა პრობ ლე მა ა. 

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ 2015 წლის ბო ლოს მხო ლოდ რამ დე ნი მე კომ პა ნია 
დარ ჩა, რომ ლე ბიც სა დის ტრი ბუ ციო კომ პა ნი ე ბის გვერ დის ავ ლით ახორ ცი ე ლე-
ბენ ელექ ტრო ე ნერ გი ის შე ძე ნას მწარ მო ებ ლე ბი დან. ეს კომ პა ნი ე ბი ა:
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თბი ლი სის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის - შპს `თბი ლი სის სატ რან სპორ ტო კომ პა-
ნი ა~;

თბი ლი სის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი - შპს `სი ნათ ლის ქა ლა ქი~;
შპს `ჯორ ჯი ან უო თერ ენდ ფა უ ე რი~;
შპს `რუს თა ვის წყა ლი~;
შპს `ჯორ ჯი ან მან გა ნე ზი~;
შპს `ჯე ო ფე რო მე ტა ლი~;
შპს `სა ქარ თვე ლოს სა ერ თა შო რი სო ენერ გე ტი კუ ლი კორ პო რა ცი ა~;
სს `სა ქარ თვე ლოს რკი ნიგ ზა~ (ნა წი ლობ რივ).

 ამას თან, ნი შან დობ ლი ვია ის ფაქ ტი, რომ შპს `ჯორ ჯი ან მან გა ნეზს~, შპს 
`ჯორ ჯი ან უო თერ ენდ ფა უ ერს~; შპს `რუს თა ვის წყლის~ და შპს `სა ქარ თვე ლოს 
სა ერ თა შო რი სო ენერ გე ტი კუ ლი კორ პო რა ცი ას~ გა აჩ ნი ათ ელექ ტრო ე ნერ გი ის 
გე ნე რი რე ბის სა კუ თა რი რე სურ სე ბი, რაც მათ მოთხ ოვ ნას ელექ ტრო ე ნერ გი ა ში 
სრუ ლად ან ნა წი ლობ რივ აკ მა ყო ფი ლებს. თბი ლი სის მუ ნი ცი პა ლურ კომ პა ნი ებს 
კი პირ და პი რი კონ ტრაქ ტი აქვთ შპს `ენ გურ ჰეს თან~, სა ი და ნაც ხდე ბა უმე ტეს წი-
ლად მა თი ენერ გი ით მო მა რა გე ბა.

რო გორც უკ ვე აღ ვნიშ ნეთ, სა დის ტრი ბუ ციო კომ პა ნი ე ბის მა ღა ლი ტა რი-
ფე ბი უარ ყო ფი თად აი სა ხე ბა ქვე ყა ნა ში წარ მო ე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის თვით ღი-
რე ბუ ლე ბა ზე, რის გა მოც ხში რად ის კონ კუ რენ ცი ას ვერ უწევს იმ პორ ტი რე ბულ 
ანა ლო გებს. ეროვ ნუ ლი პრო დუქ ცი ის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა 
კი, რო გორც სა ში ნა ო, ასე ვე სა გა რეო ბა ზარ ზე ჩვე ნი ქვეყ ნის ეკო ნო მი კის აღ-
მავ ლო ბის ერ თ-ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი წი ნა პი რო ბაა და აქე დან გა მომ დი ნა რე, 
წარ მო ად გენს ქვეყ ნის ელექ ტრო ე ნერ გე ტი კის დარ გის გან ვი თა რე ბის ძი რი თად 
პრი ო რი ტეტს.

პა რა დოქ სი ა, მაგ რამ სა ქარ თვე ლო, შე იძ ლე ბა ით ქვას, ერ თა დერ თი ის 
გა მო ნაკ ლი სი ქვე ყა ნა ა, სა დაც სა წარ მო ე ბი ელექ ტრო ე ნერ გი ის შე ძე ნას სა დის-
ტრი ბუ ციო კომ პა ნი ე ბის გან ანი ჭე ბენ უპი რა ტე სო ბას, მი უ ხე და ვად მა თი მო ნო პო-
ლი უ რი მდგო მა რე ო ბი სა, რამ დე ნა დაც, ამ პი რო ბებ შიც კი, რო გორც ზე მოთ აღ-
ვნიშ ნეთ, ის უფ რო ია ფი უჯ დე ბათ, ვიდ რე, მი სი მი ღე ბა უშუ ა ლოდ ენერ გომ წარ-
მო ებ ლე ბის გან. 

 ამას თან, ისიც უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ მარ თა ლი ა, იშ ვი ა თად, მაგ რამ მა-
ინც, შე იძ ლე ბა წარ მო იშ ვას სი ტუ ა ცი ა, რო დე საც ენერ გო გე ნე რა ტო რი სხვა დას ხვა 
ობი ექ ტუ რი თუ სუ ბი ექ ტუ რი მი ზე ზე ბის გა მო, ვერ ახერ ხებს ელექ ტრო ე ნერ გი ის მი-
წო დე ბას სა წარ მო სათ ვის, რა დრო საც, ისი ნი ასე ვე იძუ ლე ბუ ლი არი ან შე ი ძი ნონ 
ელექ ტრო ე ნერ გია სა დის ტრი ბუ ციო კომ პა ნი ის გან იმა ზე მა ღალ ფა სად, ვიდ რე 
ამას კონ ტრაქ ტის შემ თხვე ვა ში მო ა ხერ ხებ დნენ. 

შექ მნი ლი სი ტუ ა ცი ი დან გა მო სა ვა ლი კონ კუ რენ ტუ ლი სა დის ტრი ბუ ციო ბაზ-
რის ფორ მი რე ბა ში ა. კერ ძოდ, იმ შემ თხვე ვა ში, რო დე საც ენერ გო გე ნე რა ტო რი, 
სხვა დას ხვა ობი ექ ტუ რი თუ სუ ბი ექ ტუ რი მი ზე ზის გა მო , ვერ მო ა ხერ ხებს ელექ-
ტრო ე ნერ გი ის მი წო დე ბას პირ და პირ მომ ხმა რე ბელ ზე, ეს უკა ნას კნე ლი მი მარ-
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თავს კლი რინ გულ სახლს, აკე თებს გა ნაცხ ადს ელექ ტრო ე ნერ გი ის სა ჭი რო ე ბას-
თან და კავ ში რე ბით და არ სე ბუ ლი ტა რი ფით აუქ ცი ო ნის პი რო ბებ ში ყი დუ ლობს 
ელექ ტრო ე ნერ გი ას ფა სით, რაც სა ვა რა უ დოდ, არ იქ ნე ბა სა დის ტრი ბუ ციო კომ-
პა ნი ე ბის მი ერ შე თა ვა ზე ბულ ტა რიფ ზე მა ღა ლი და, სა ბო ლოო ან გა რი შით, პრო-
დუქ ცი ის თვით ღი რე ბუ ლე ბა ში შემ ცირ დე ბა ელექ ტრო ე ნერ გი ის კომ პო ნენ ტი, 
რაც შე სა ბა მი სად, შე ამ ცი რებს პრო დუქ ცი ის სა რე ა ლი ზა ციო ფას საც.

კი დევ ერ თი პო ტენ ცი უ რი პრობ ლე მა, რაც ვლინ დე ბა მო ნო პო ლი უ რი, 
მა ღალ კონ ცენ ტრი რე ბუ ლი სა დის ტრი ბუ ციო ქსე ლის პი რო ბებ ში, არის სა დის-
ტრი ბუ ციო კომ პა ნი ე ბის სრუ ლი მო ნო პო ლია ახალ მომ ხმა რებ ლებ ზე, რა საც 
ხე ლი შე უწყო კა ნონ მდებ ლო ბა ში უკა ნას კნელ წლებ ში შე ტა ნილ მა ცვლი ლე ბებ-
მაც. საქ მე ისაა , რომ არ სე ბულ სა დის ტრი ბუ ციო ქსელ ზე მი ერ თე ბის სურ ვი ლის 
შემ თხვე ვა ში, ყვე ლა ახა ლი მომ ხმა რე ბე ლი იძუ ლე ბუ ლია კერ ძო ენერ გო კომ-
პა ნი ე ბის გვერ დის ავ ლით, ისარ გებ ლოს სა დის ტრი ბუ ციო კომ პა ნი ე ბის მომ სა-
ხუ რე ბით. ეს ვი თა რე ბა სა შუ ა ლო და მცი რე ზო მის ენერ გო კომ პა ნი ებს ახალ 
მომ ხმა რე ბელ ზე წვდო მას უკარ გავს და, რო გორც ად რე, ეს კომ პა ნი ე ბი რჩე ბი ან 
სს `თე ლა სის~ კე თილ ნე ბა ზე და მო კი დე ბუ ლი, რა თა მი ი ღონ `ა ხა ლი მომ ხმა-
რებ ლე ბის~ მომ სა ხუ რე ბის უფ ლე ბა.

ელექ ტრო ე ნერ გი ის სა ბი თუ მო ბაზ რის ფუნ ქცი ო ნი რე ბის ძი რი თა დი მი ზა ნი 
ელექ ტრო ე ნერ გი ის წარ მო ე ბა და მის ყიდ ვა- გა ყიდ ვა ა. 2013 წელს სა ქარ თვე-
ლო ში მთლი ა ნად წარ მო ე ბუ ლი იყო 36213,4 ტე რა ჯო უ ლი ელექ ტრო ე ნერ გია 
(ცხრი ლი 1). აქე დან, 6437,1 ტე რა ჯო უ ლი წარ მო ე ბულ იქ ნა თბო ე ლექ ტრო სად-
გუ რებ ში, ხო ლო 29776,3 ტე რა ჯო უ ლი- ჰიდ რო ე ლექ ტრო სად გუ რებ ში.

საქართველოს ელექტროენერგეტიკული ბალანსი (ტერაჯოული) [ 5 ]
ცხრილი 1

2013 წ.
წარმოება - სულ
მათ შორის:

36213,4

თბოელექტროსადგურები 6437,1
ჰიდროელექტროსადგურები 29776,3
თბური სადგურები -

დღე ი სათ ვის, სა ქარ თვე ლოს ელექ ტრო ბა ზარ ზე ფუნ ქცი ო ნი რებს ელექ-
ტრო გე ნე რა ცი ის 48 სუ ბი ექ ტი, რომ ლე ბიც გა მო ი მუ შა ვე ბენ და ელექ ტრო ბა-
ზარ ზე ყი დი ან ელექ ტრო ე ნერ გი ას. ცხრი ლი 2 გვიჩ ვე ნებს, რომ 2003 წლის 31 
აგ ვის ტო დან 2004 წლის 1 სექ ტემ ბრამ დე, ე. ი. ერ თი წლის გან მავ ლო ბა ში, 
მათ გა მო ი მუ შა ვეს და ელექ ტრო ბაზ რის მეშ ვე ო ბით გა ყი დეს 6965967648 კვტსთ 
ელექ ტრო ე ნერ გი ა. ელექ ტრო ე ნერ გი ის ამ სა ერ თო მო წო დე ბა ში 43% ეკა ვა ̀ ენ-
გურ ჰესს~, 10% - `ვარ ცი ხე ჰესს~, 9,6% - შპს `მტკვა რი -ე ნერ გე ტი კას~, 6% - სს 
`გუ მათ ჰესს~, 5% - შპს `ვარ დნილ ჰე სე ბის კას კადს~ და 4,1% - სს `რი ონ ჰესს~. 
და ნარ ჩე ნი 42 სუ ბი ექ ტის მი ერ გა მო მუ შა ვე ბუ ლი ელექ ტრო ე ნერ გია მთლი ა ნი 
გა მო მუ შა ვე ბის მხო ლოდ 22,3%-ს შე ად გენს, ანუ ერთ სუ ბი ექ ტზე სა შუ ა ლოდ მო-
დის გა მო მუ შა ვე ბის მხო ლოდ 0,53%.
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 საქართველოს ელექტრობაზრის წევრი გენერაციის ობიექტების მიერ
გამომუშავებული ელექტროენერგია

01.01.2015 – 01.01.2016 წლების პერიოდში1 
ცხრილი 2

№ ობიექტის დასახელება სიმძლავრე 

მეგავატი

გამომუშავება 

კვტ.სთ

 წილი (%)

1 შპს `მტკვარი ენერგეტიკა~ 600 668934503 9,6

2 სს `თბილსრესი~ 950 0 -

3 სს 

`თბილელექტროცენტრალი~

18 0 -

4 შპს `აწჰესი~ 16 50415187 0,7

5 შპს `ბჟუჟაჰესი~ 12,24 53679528 0,8

6 შპს `ხრამჰესი 2~ 21 105278431 1,5

7 შპს Dasbashesi 1,26 6231100 0,1

8 ~ენგურჰესი~ 1300 3005368769 43,0

9 სს `ლაჯანურჰესი~ 41,84 168178820 2,4

10 სს `გუმათჰესი~ 66,8 204907496 6,0

11 შპს `ჟინვალჰესი~ 130 44873954 2,9

12 სს `ჩალაჰესი~ 4487000 0,1

13 შპს `ანგლო-მესხეთი~ 2,08 0 -

14 შპს `მუნლეიკ-ჯორჯია~ 11316175 0,1

15 შპს `ორთაჭლჰესი~ 18 90099160 1,3

16 სს `რიონჰესი~ 48 287913674 4,1

17 შპს `რიცეულჰესი~ 6056 23810167 0,3

18 შპს `საცხენჰესი~ 14 37123044 0,5

19 შპს `სიონჰესი~ 9,14 33251948 0,5

20 სს `შაორჰესი~ 38,4 118447070 1,7

21 სს `ვარციხეჰესი~ 184 728653200 10,5

22 შპს `ვარდნულჰესების~ 

კასკადი

340 341032148 5,0

23 სს `ხრამჰესი 1~ 113,45 231734141 3,3

24 შპს `ზაჰესი~ 36,8 192315598 2,7

25 სს `ძევრულჰესი~ 131999288 2,0

26 სს `ჩხორჰესი~ 5,35 2949753 0,04

27 შპს `სქურჰესი~ 1,032 1615660 0,02

28 შპს `აბჰეს-ელექტრო~ 2,008 2227447 0,03

29 შპს `კურზუჰესი~ 0 -

30 შპს `აჭარჰესი~ 1,028 0 -

1 ცხრილი შედგენილია ჩვენ მიერ საქართველოს ელექტრობაზრის მონაცემების 
საფუძველზე
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31 შპს `კინკიშაჰესი~ 0 -

32 შპს `მაჭახელჰესი~ 1,6 0 -

33 შპს `მისაქცეილჰესი~ 3 1417490 0,03

34 სს `მისაქცეილჰესი~ 13,6 26502024 0,4

35 შპს `ყაზბეგჰესი~ 0,3 0 -

36 შპს `ხერთვისი~ 0,304 826960 0,01

37 შპს `მექვენაჰესი~ 0,12 0 -

38 შპს `ვატ-ლთდ (კეხვიჰესი)~ 0 0 -

39 შპს `სანალიაჰესი~ 0 0 -

40 შპს `სინათლე (იგოეთჰესი)~ 1,95 0 -

41 შპს `სურამელაჰესი~ 0 0 -

42 შპს `რუსთავჰესი~ 0 0 -

43 შპს `ზვარეთიჰესი~ 0,304

44 ~ინწობაჰესი~ 11 1704000 0,02

45 ~მაშავერაჰესი~ 9 503968 0,007

46 ~მცირე ენრრგოკომპანია~ 10,17 18169945 0,3

სულ 6965967648 100,0

საქართველოს ელექტრობაზარი აერთიანებს 6 გამანაწილებელ კომპანიას 
და 39 პირდაპირ მომხმარებელს. საანალიზოდ აღებულ პერიოდში (2015 წლის 
1 იანვრიდან 2016 წლის 1 იანვრამდე) ელექტრობაზარმა გაყიდა 6348167537 
კვტ/სთ ელექტროენერგია. ბაზრის მეშვეობით გაყიდულ ელექტროენერ გიის 
საერთო რაოდენობაში განმანაწილებელ კომპანიებს 69,3% უკავიათ, პირდაპირ 
მომხმარებლებს კი - 30,7%. 

საქართველოს ელექტრობაზარი მაღალკონცენტრირებულია. ამას 
მოწმობს ჩვენ მიერ გამოთვლილი მაჩვენებლები, კერძოდ, კოცენტრაციის 
კოეფიციენტი (CR) და ჰერფინდალ-ჰირშმანის ინდექსი (HHI).

კონცენტრაცის კოეფიციენტი გამთვლილი იქნა 6 მსხვილი ენერგოკომპანი-
ისთვის (ენგურჰესი, ვარციხეჰესი, მტკვარ-ენერგეტიკი, გუმათჰესი, ვარდნილ-
ჰესების კასკადი და რიონჰესი), რომელთაც დომინირებული მდგომარეობა 
უკავიათ ბაზარზე. ამ კოეფიციენტმა შეადგინა 77,7%.

ჰერ ფინ დალ -ჰირ შმა ნის ინ დექ სი (HHI) ახა სი ა თებს სა ბაზ რო ძა ლა უფ ლე-
ბის გა ნა წი ლე ბას ბაზ რის სუ ბი ექ ტებს შო რის [4, გვ. 320-321]. ცნო ბი ლი ა, რომ 
თუ HHI < 1000-ზე, მა შინ ბა ზა რი ნაკ ლებ კონ ცენ ტრი რე ბუ ლი ა, თუ იგი მე ტია 
1000-ზე, ხო ლო ნაკ ლე ბია 1800-ზე, მა შინ ზო მი ე რად კონ ცენ ტრი რე ბუ ლი ა, ხო-
ლო თუ HHI > 1800-ზე, მა შინ ბა ზა რი მა ღალ კონ ცენ ტრი რე ბუ ლია და სუ ბი ექ ტე-
ბის შე ერ თე ბა იკ რძა ლე ბა.
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სა ქარ თვე ლოს ელექ ტრო ბაზ რის წევ რი გე ნე რა ცი ის ობი ექ ტე ბის მი ხედ ვით 
2016 წლის 1 იან ვრის მდგო მა რე ო ბით, ჰერ ფინ დალ -ჰირ შმა ნის ინ დექ სი ტო-
ლი ა: 

მა შა სა და მე, რად გან 2176,73 > 1800-ზე, ეს იმას ნიშ ნავს, რომ სა ქარ თვე-
ლოს ელექ ტრო ბა ზა რი მა ღალ კონ ცენ ტრი რე ბუ ლი, მო ნო პო ლი ზე ბუ ლი ა და აუ-
ცი ლე ბე ლია ქმე დი თი ღო ნის ძი ე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა მი სი დე კონ ცენ ტრა ცი ის 
მიზ ნით, რაც სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღ ე ბის სა გა ნი 
უნ და გახ დეს.

* * *
ამ რი გად, სტა ტი ა ში ჩვენ გან ვი ხი ლეთ სა ქარ თვე ლოს ელექ ტო ე ნერ გე ტი-

კის დარ გში ელექ ტრო ე ნერ გი ის წარ მო ე ბის, გა ნა წი ლე ბის და მოხ მა რე ბის მე-
ტად აქ ტუ ა ლუ რი სა კითხ ი – სა მომ ხმა რებ ლო ტა რი ფე ბი ელექ ტრო ე ნერ გი ა ზე 
და მი სი ოპ ტი მი ზა ცი ის შე საძ ლებ ლო ბე ბი. ამ მიზ ნით გა ვა ა ნა ლი ზეთ სა დის ტრი-
ბუ ციო კომ პა ნი ე ბის არ სე ბუ ლი სტრუქ ტუ რა, მი ვუ თი თეთ ელექ ტრო ე ნერ გი ის 
ბაზ რის კონ ცენ ტრა ცი ის მა ღალ დო ნე ზე, რაც გა ნა პი რო ბებს დღეს მოქ მედ მა-
ღალ სა მომ ხმა რებ ლო ტა რი ფებს, მას ში ამ კომ პა ნი ე ბის და ნა ხარ ჯე ბის მა ღალ 
წი ლი დან გა მომ დი ნა რე, და შე სა ბა მი სად, და ვას კვე ნით მა თი სტრუქ ტუ რის აუ-
ცი ლე ბე ლი ცვლი ლე ბის შე სა ხებ, სა ბო ლოო ან გა რიშ ში კონ კუ რენ ტუ ლი სა დის-
ტრი ბუ ციო ბაზ რის ფორ მი რე ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად.

აქ ვე უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ ვა ლუ ტის გა უ ფა სუ რე ბის მო ტი ვით, 2015 წელს 
მო სახ ლე ო ბას ელექ ტრო ე ნერ გია იმა ზე მე ტად გა უძ ვირ და, ვიდ რე 2013 წლამ-
დე იყო, (რე გი ო ნებ ში ტა რი ფი გა ი ზარ და 3,95 თეთ რით), თუმ ცა, შემ დგომ, ვა-
ლუ ტის კურ სის კლე ბის მი უ ხე და ვად, ეს მა ღა ლი ტა რი ფე ბი არ შემ ცი რე ბუ ლა. 
რაც შე ე ხე ბა `თე ლა სის ~ა ბო ნენ ტებს, ყვე ლა ზე მძი მე დღე ში მე სა მე კა ტე გო რი ის 
(301 კვ/სთ) მომ ხმა რებ ლე ბი აღ მოჩ ნდნენ და მათ ვის ელექ ტო ე ნერ გი ის სა ფა-
სუ რი, რო გორც უკ ვე აღ ვნიშ ნეთ, 21.65 თეთ რი გახ და. ამ კა ტე გო რი ას, კი ძი-
რი თა დად, მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზ ნე სი მი ე კუთ ვნე ბა (რომ არა ფე რი ვთქვათ 
მო სახ ლე ო ბის უდი დეს ნა წილ ზე), რომ ლე ბიც არ სე ბულ რე ა ლო ბა ში ისე დაც 
არა ხელ საყ რელ ვი თა რე ბა ში იმ ყო ფე ბა და კონ კუ რენ ტუ უ ნა რო ხდე ბა.

აღ ნიშ ნულ თან ერ თად ერ თ-ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა კითხია ელექ ტო ე ნერ-
გი ის ტა რი ფის მი სი მოხ მა რე ბის რა ო დე ნო ბას თან მიბ მის სა კითხ ი. მოგ ვაჩ ნი ა, 

73,217609.000004.00004.0001.016.0
009.00009.00001.0001.0429.789.102525.11089.225.025.0
09.081.1669.101.001.03641.876.5184901.025.264.049.0
16.923.0007.002.001.04.003.003.002.004.00.2

7.23.355.107.15.05.03.01.43.11.01.09.2
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რომ ელეტ რო ე ნერ გი ის მოხ მა რე ბის რა ო დე ნო ბის ზრდას თან ერ თად, ტა რი ფი 
კი არ უნ და იზ რდე ბო დეს, არა მედ სა ბაზ რო ეკო ნო მი კის კა ნო ნე ბი დან გა მომ-
დი ნა რე, მცირ დე ბო დეს, რა თა გა ი ზარ დოს ელექ ტრო ე ნერ გი ის რე ა ლი ზა ცია და 
შე სა ბა მი სად გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი იქ ნეს, რო გორც მწარ მო ებ ლის( მო გე ბის მი-
ღე ბის თვალ საზ რი სით), ასე ვე მომ ხმა რებ ლის ინ ტე რე სე ბი. ასე ვე გა და სა ხე დი ა, 
ელექ ტრო ე ნერ გი ის სა ფა სუ რის და რიცხ ვი სა და ამო ღე ბის ამ ჟა მად მოქ მე დი წე-
სი, რამ დე ნა დაც არ სე ბობს 101 და 301 კი ლო ვატ ზე ზე ვით ელექ ტრო ე ნერ გი ის 
მოხ მა რე ბის წი ნას წარ გან ზრა ხუ ლი სუ ბი ექ ტუ რი შე ხე დუ ლე ბი დან გა მომ დი ნა რე 
და ფიქ სი რე ბის რის კი, მომ ხმა რე ბელ თა ინ ტე რე სე ბის სა ზი ა ნოდ. ეს რის კი კი 
და კავ ში რე ბუ ლია იმ გა რე მო ე ბას თან, რომ ელექ ტრო ე ნერ გი ის რა ო დე ნო ბის 
მი ხედ ვით დად გე ნი ლი ტა რი ფე ბი არა გამ ჭო ლი ა, მომ ხმა რე ბე ლი ელექ ტრო ე-
ნერ გი ის სა ფა სურს იხ დის 30 კა ლენ და რულ დღე ში მოხ მა რე ბუ ლი ელექ ტრო ე-
ნერ გი ის სრულ რა ო დე ნო ბა ზე იმ ტა რი ფით, რო მე ლიც და წე სე ბუ ლია მოხ მა რე-
ბუ ლი ელექ ტრო ე ნერ გი ის შე სა ბა მის რა ო დე ნო ბა ზე (სა ფე ხურ ზე).
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 Electricity tariffs are some of the most important components of the Georgian 

consumer market, which largely determine living standards and ensure accelerated 
economic growth in the country as a whole.
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ელექტროენერგიის ტარიფები საქართველოში – რეალობა და პრობლემები

 Unfortunately it should be said, that high electricity tariffs existing today in Georgia, 
are not conducive to the achievement of these goals. The article analyzes the causes of the 
existing undesirable situation in the electricity market of Georgia; in particular, monopoly 
situation of the structures engaged in the distribution of electricity and proposed specifi c 
measures for the formation of a competitive electricity market and, accordingly, the 
development and implementation of the optimal tariff policy.

Keywords: Distribution money; electricity generation costs; consumer rates; 
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ჩა ტა რე ბუ ლია სა ქარ თვე ლოს ნა ერთ ბი უ ჯეტ ში მო გე ბის გა და სა ხა დი-

დან მი ღე ბუ ლი შე მო სავ ლე ბის დი ნა მი კის ანა ლი ზი 2002-2015 წლე ბი სათ-

ვის, გა მოკ ვლე უ ლია მი სი და მო კი დე ბუ ლე ბა მშპ-ის მი მართ და აგე ბუ ლია 

ამ მაჩ ვე ნებ ლის ლო გა რით მუ ლი ტრენ დუ ლი მო დე ლი, ავ ტო რეგ რე სი უ-

ლი წევ რით. ამ მო დე ლის ბა ზა ზე ნა პოვ ნია მაჩ ვე ნებ ლის პროგ ნო ზუ ლი 

შე ფა სე ბე ბი 2016-2018 წლე ბი სათ ვის და შე ფა სე ბუ ლია ე.წ. ეს ტო ნუ რი მო-

დე ლის და ნერ გვის მო სა ლოდ ნე ლი გავ ლე ნა მის მო ცუ ლო ბებ ზე.

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: შე მო სავ ლე ბის დი ნა მი კის ანა ლი ზი; სა ბა ზო მო დე ლი; 
პროგ ნო ზუ ლი შე ფა სე ბე ბი.

სა კითხ ის დას მა

რო გორც ცნო ბი ლი ა, სა ბი უ ჯე ტო შე მო სავ ლე ბის მაქ სი მა ლუ რად რე ა ლუ-

რად და გეგ მვა მე ტად აქ ტუ ა ლუ რი პრობ ლე მა ა. ასე მა გა ლი თად, სა ქარ თვე ლო-

ში 1997-2003 წლებ ში, ქვეყ ნის ეკო ნო მი კის ერ თ-ერ თი ძი რი თა დი პრობ ლე მა 

სა ხელ მწი ფო ბი უ ჯე ტის (კა ნო ნის!) ქრო ნი კუ ლად ქცე უ ლი შე უს რუ ლებ ლო ბა იყო. 
მარ თლაც, ამ წლებ ში სა ქარ თვე ლოს სა ხელ მწი ფო ბი უ ჯე ტის (შე მო სავ ლე ბის ნა-

წილ ში) სა ბო ლოო (ე .ი. კო რექ ტი ვე ბის შე ტა ნის შემ დეგ მი ღე ბუ ლი) გეგ მის შეს რუ-

ლე ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი 70.5-დან 94.1 %-ის ფარ გლებ ში მერ ყე ობ და. რაც შე ე ხე ბა 

2004-2011 წლების პე რი ოდს, დამ კვიდ რდა ბი უ ჯე ტის შე მო სავ ლე ბის გეგ მებ ში 

კო რექ ტი ვე ბის პრაქ ტი კა უკ ვე მი სი ზრდის მი მარ თუ ლე ბით. 
ეს პრობ ლე მა გან სა კუთ რე ბით აქ ტუ ა ლუ რი იყო მიმ დი ნა რე წელს, რო ცა მო-

ხერ ხდა იმ სამ თავ რო ბო ინი ცი ა ტი ვის კა ნო ნად ქცე ვა, რომ ლის მი ხედ ვი თაც ბიზ-

ekonomika da biznesi, 2016, 4,  gv.  120-125

ECONOMICS  AND  BUSINESS, 2016, 4,  pp. 120-125
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საქართველოს ნაერთ ბიუჯეტში მოგების გადასახადიდან მისაღები შემოსავლების ...

ნე სი მო გე ბის გა და სა ხა დის გან თა ვი სუფ ლდე ბა და მხო ლოდ დი ვი დენ დე ბი იბეგ-

რე ბა, ანუ (2017 წლის 1 იან ვრი დან) და ი ნერ გე ბა ე.წ. ეს ტო ნუ რი მო დე ლი.
ზო გა დად კი, ცხა დი ა, რომ ამ გა და სა ხა დი დან (ი სე ვე, რო გორც სხვა გა და სა-

ხა დე ბი დან) მი სა ღე ბი სა ბი უ ჯე ტო შე მო სავ ლე ბის რე ა ლუ რი და გეგ მვის პრობ ლე-

მის გა დაწყ ვე ტა მო ითხ ოვს სა ბი უ ჯე ტო შე მო სავ ლე ბის პროგ ნო ზი რე ბის თა ნა მედ-

რო ვე მე თო დე ბი სა და მო დე ლე ბის შექ მნა სა და გა მო ყე ნე ბას. 
შე იძ ლე ბა აღ ვნიშ ნოთ, რომ ჩვენს სი ნამ დვი ლე ში, ამ მი მარ თუ ლე ბით გარ-

კვე უ ლი წვლი ლი ამ სტრი ქო ნე ბის ავ ტორს შე ტა ნი ლი აქვს ჯერ კი დევ 2001-2002 

წლებ ში. კერ ძოდ, ჩვენ მი ერ ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი იყო სა ბი უ ჯე ტო შე მო სავ ლე ბის 

პროგ ნო ზი რე ბის მე თო დი კა, რომ ლის ბა ზა ზე შე მუ შავ და სა ბი უ ჯე ტო შე მო სავ-

ლე ბის “პირ ვე ლა დი პროგ ნო ზუ ლი შე ფა სე ბე ბის” მო დე ლი [1, გვ. 178-193; 2, გვ. 
205-213]. კომ პი უ ტე რუ ლი პროგ რა მა views-4-ს ბა ზა ზე შე მუ შავ და სა ქარ თვე ლოს 

ნა ერ თი ბი უ ჯე ტის შე მო სავ ლე ბის სა ბა ზო მო დე ლი 18 ენ დო გე ნუ რი და 3 ეგ ზო-

გე ნუ რი ცვლა დით (2005 წლის სა გა და სა ხა დო კო დექ სი დან გა მომ დი ნა რე), ასე-

ვე, სა ბი უ ჯე ტო შე მო სავ ლე ბის <ა ხა ლი სა ბა ზო მო დე ლი>, რო მე ლიც შე ი ცავ და 9 

ენ დო გე ნურ და 1 ეგ ზო გე ნურ ცვლადს. ყო ვე ლი ვე ამის ბა ზა ზე კი მი ღე ბუ ლი იყო 

სა ქარ თვე ლოს ნა ერ თი ბი უ ჯე ტის შე მო სავ ლე ბის პროგ ნო ზუ ლი შე ფა სე ბე ბი 2006-
2008 წლე ბი სათ ვის [3, გვ. 47-55]. 

ავა გოთ ახ ლა, ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლი მო დე ლე ბის ბა ზა ზე, სა ქარ თვე ლოს ნა-

ერთ ბი უ ჯეტ ში მო გე ბის გა და სა ხა დი დან მი ღე ბუ ლი შე მო სავ ლე ბის სა ბა ზო მო-

დე ლი და მის ბა ზა ზე ვი პო ვოთ ამ მაჩ ვე ნებ ლის პროგ ნო ზუ ლი შე ფა სე ბე ბი 2016-
2018 წლე ბი სათ ვის. ამ ამო ცა ნის გა დაწყ ვე ტას შე ვუდ გე ბით, ზე მოთ უკ ვე ნახსენები 

კომპიუტერული პროგრამის შედარებით ახალი (ჩვენთვის ხელმისაწვდომი) 
views-6-ს ბაზაზე.

საქართველოს ნაერთ ბიუჯეტში მოგების გადასახადიდან მიღებული 

შემოსავლების დინამიკის ანალიზი და საბაზო მოდელი 

უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, შევ ნიშ ნოთ, რომ ნა ერ თი ბი უ ჯე ტის თა ნა მედ რო ვე 

კლა სი ფი კა ცი ა ში მო გე ბის გა და სა ხა დი დან შე მო სავ ლე ბის ნაც ვლად, არის მუხ ლი 

- „გა და სა ხა დე ბი შე მო სა ვალ ზე, მო გე ბა სა და კა პი ტა ლის ნაზ რდზე“ და და ვიწყ ოთ 

ამ მაჩ ვე ნებ ლის დი ნა მი კის ანა ლი ზით (იხ. ნახ. 1). 
ამ მაჩვენებლის დინამიკა 2002-2015 წლებში ნაჩვენებია ნახ. 1-ზე.
რო გორც ვხე დავთ, ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი ზრდის საკ მა ოდ მა ღა ლი ტემ პე ბით გა-

მო ირ ჩე ო და 2005-2008 წლებ ში. რა საც მოჰ ყვა მი სი მნიშ ვნე ლო ვა ნი და ცე მა 2008 

წელს, მსოფ ლიო ფი ნან სუ რი კრი ზი სი სა და 2008 წლის აგ ვის ტოს ცნო ბი ლი მოვ-

ლე ნე ბის გა მო, რა საც შემ დგომ წლებ ში ისევ მოჰ ყვა ზრდის ტენ დენ ცი ა, გარ კვე უ-

ლი რყე ვე ბით. 
რაც შე ე ხე ბა ამ მაჩ ვე ნებ ლის დი ნა მი კას მშპ-ის მი მართ, იგი ნაჩ ვე ნე ბია ნახ. 

2-ზე. 
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საქართველოს ნაერთი ბიუჯეტის მაჩვენებლის „გადასახადები შემოსავალზე, მოგებასა 

და კაპიტალის ნაზრდზე“ დინამიკა 2002- 2015 წლებში 

  ნახ. 1.

საქართველოს ნაერთი ბიუჯეტის მაჩვენებლის „გადასახადები შემოსავალზე, 
მოგებასა და კაპიტალის ნაზარდზე“ დინამიკა მშპ-ს მიმართ 2002-2015 წლებში

 ნახ. 2.

რო გორც ვხე დავთ, ამ მაჩ ვე ნებ ლის ფარ დო ბას მშპ-ს მი მართ 2002-2007 

წლებ ში ახა სი ა თებ და ზრდის ტენ დენ ცი ა. რაც შე ე ხე ბა ბო ლო წლებს, 2012 წლის 

კა ტას ტრო ფუ ლი ვარ დნის შემ დეგ, 2013 წელს მან ისევ მი აღ წია აღ ნიშ ნუ ლი მშპ-
ის 3 %-ის დო ნეს, ხო ლო 2015 წლის შე ფა სე ბე ბით, 3.2-%-ის დო ნე ზე იყო. 

შე ვე ცა დოთ ახ ლა ნა ერ თი ბი უ ჯე ტის მაჩ ვე ნებ ლის „გადასახადები შემოსა-
ვალზე, მოგებასა და კაპიტალის ნაზრდზე“, პროგ ნო ზუ ლი შე ფა სე ბე ბის პოვ ნას 

2016-2018 წლე ბი სათ ვის. ამი სათ ვის, უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, გა ვა ა ნა ლი ზოთ ამ 
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მაჩ ვე ნებ ლის და მო კი დე ბუ ლე ბა მშპ-ის მო ცუ ლო ბა ზე 2002-2015 წლე ბის მო ნა ცე-

მე ბი დან გა მომ დი ნა რე. 
რო გორც შე სა ბა მი სი გათ ვლე ბი აჩ ვე ნებს, ამ სი დი დე ებს შო რის კო რე ლა ცი-

ის კო ე ფი ცი ენ ტი საკ მა ოდ და ბა ლი ა, 0.4-ის რი გი სა ა, ამი ტომ ვცა დოთ მო ცე მუ ლი 

მაჩ ვე ნებ ლის ტრენ დუ ლი მო დე ლის აგე ბა. 
 შე სა ბა მის ლო გა რით მულ ტრენ დულ მო დელს [4, გვ. 35-41], ავ ტო რეგ რე-

სი უ ლი წევ რით, აქვს სა ხე

LOG(NMOG) = -0.0012805080266*NMOG(-3) - 2.34119748017 + (1) 
3.45338877271*LOG(@TREND), 

სა დაც  აღ ნიშ ნავს სა ქარ თვე ლოს ნა ერ თი ბი უ ჯე ტის მაჩ ვე ნებ ლის- „გა და სა-

ხა დე ბი შე მო სა ვალ ზე, მო გე ბა სა და კა პი ტა ლის ნაზ რდზე“ მო ცუ ლო ბას, (-3) ამ 

მაჩ ვე ნებ ლის მო ცუ ლო ბას 3 წლის წინ, - მშპ-ს მო ცუ ლო ბას,  -ნა ტუ რა ლურ ლო გა-

რითმს, ხო ლო @TREND კი- დრო ის ხე ლოვ ნურ ცვლადს. 
ამ გან ტო ლე ბის პა რა მეტ რთა სტა ტის ტი კუ რი მა ხა სი ა თებ ლე ბი დან გა მომ დი-

ნა რე, იგი საკ მა ოდ მა ღა ლი სი ზუს ტით გა მო ირ ჩე ვა: 
მარ თლაც, მი ღე ბუ ლი მო დე ლის დე ტე რი ნა ცი ის კო ე ფი ცი ენ ტი 0,97-ის ტო-

ლი ა, კო ე ფი ცი ენ ტთა t-სტა ტის ტი კე ბი საკ მა ოდ მა ღა ლი ა, -სტა ტის ტი კის მნიშ ვნე-

ლო ბა კი 186-ის ტო ლია და მხო ლოდ დარ ბინ -უ ოტ სო ნის სტა ტის ტი კაა ოდ ნავ 

და ბა ლი, 1.7-ის რი გის.
აღ ნიშ ნუ ლი მო დე ლის სი ზუს ტე ზე გარ კვე ულ წარ მოდ გე ნას იძ ლე ვა მი სი 

ცდო მი ლე ბის დი აგ რა მაც (იხ. ნახ. 3).

(1) მოდელის ცდომილების დიაგრამა 
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აკაკი გაბელაია

საქართველოს ნაერთ ბიუჯეტში მოგების გადასახადიდან მისაღები 

შემოსავლების პროგნოზული შეფასებები 

2016-2018 წლებისათვის 

რაც შე ე ხე ბა (1) მო დე ლი დან მი ღე ბულ, სა ქარ თვე ლოს ნა ერ თი ბი უ ჯე ტის 

მაჩ ვე ნებ ლის - „გადასახადები შემოსავალზე, მოგებასა და კაპიტალის ნაზრდზე“ 
პროგ ნო ზულ შე ფა სე ბებს 2016-2018 წლე ბი სათ ვის, მან შე ად გი ნა, შე სა ბა მი სად, 
1261.42, 1439.6 და 1341.1 მლნ. ლა რი. ამას თან, ამ მაჩ ვე ნებ ლის დი ნა მი კა მო ცე-

მუ ლი პროგ ნო ზუ ლი შე ფა სე ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, ნაჩ ვე ნე ბია ნახ. 4-ზე. 

საქართველოს ნაერთი ბიუჯეტის მაჩვენებლის- „გადასახადები შემოსავალზე, 
მოგებასა და კაპიტალის ნაზრდზე“, დინამიკა და პროგნოზული შეფასებები 2016-2018 

წლებისათვის 

 ნახ. 4.

რო გორც ვხე დავთ, ამ პროგ ნო ზუ ლი შე ფა სე ბე ბი დან გა მომ დი ნა რე, მო სა-

ლოდ ნე ლი იყო ამ მაჩ ვე ნებ ლის გარ კვე უ ლი კლე ბა 2018 წლი სათ ვის, ამას თან, 
იქი დან გა მომ დი ნა რე, რომ 2017 წლი დან, სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის გა დაწყ-

ვე ტი ლე ბით, მო გე ბის გა და სა ხად ზე უნ და და ი ნერ გოს ე.წ. ეს ტო ნუ რი მო დე ლი, 
აღ ნიშ ნუ ლი წლი დან მო სა ლოდ ნე ლია ამ მაჩ ვე ნებ ლის მო ცუ ლო ბის მნიშ ვნე ლო-

ვა ნი (ეს ტო ნურ მი გა მოც დი ლე ბი დან გა მომ დი ნა რე, პირ ველ ორ წე ლი წად ში და-

ახ ლო ე ბით 50 %-ის ფარ გლებ ში), კლე ბა რა საც მომ დევ ნო წლებ ში მი სი მნიშ ვნე-

ლო ვა ნი ზრდა უნ და მოჰ ყვეს.
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Forecasting Problem of Receipts from Income Tax in the Consolidated Bud-
get of Georgia

Akaki Gabelaia
Doctor of Matematical and Phyisical Sciences, 

Associate Professor, Iv. Javakhishvili Tbilisi State University

 It is known, that the most real planning of the budgetary receipts problem is very 
actual. So, for example, for Georgia, in 1997-2003, chronic non-performance of the state 
budget was one of the main problems of the Georgian economy. As for 2004-2011, practice 
of updating of the budgetary plans towards their increase settled. 

 This problem gained special relevance in the current year, when it was succeeded to 
give a law shape a government initiative about release of business from a tax (except for 
dividends), i.e. about introductions of Estonian model. 

 In this work, the analysis of dynamics of receipts from income tax is carried out to 
the consolidated budget of Georgia for 2002-2015, investigated its dependence on GDP 
of the country and constructed indicators logarithmic trend model with the autoregressive 
member. Further, on the basis of this model, projections of this indicator for 2016-2018 
are found and the assessment of probable infl uence of introduction of Estonian model on 
these receipts is given.

Keywords: Receipts from income tax; consolidated budget; basic models, forecast 
estimations.

JEL Codes: H20, H21, H71, H72
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მიმართულებები 

ნინო ლაზვიაშვილი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესორი

ჟანა ბალახაშვილი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
დოქტორანტი

სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე თა უმ რავ ლე სო ბის აზ რით, სხვა სა მი-
ნის ტრო ებ თან შე და რე ბით, უკე თე სად მუ შა ობს შრო მის, ჯან დაც ვის და 
სო ცი ა ლუ რი უზ რუნ ველ ყო ფის სა მი ნის ტრო. ამ აზრს ჩვენც ვი ზი ა რებთ. 
სა მი ნის ტრომ უკა ნას კნელ წლებ ში, მარ თლაც ბევ რი რამ გა ა კე თა სა-
მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის ხა რის ხი სა და მი სი კლი ნი კუ რი შე დე გე ბის გა-
სა უმ ჯო ბე სებ ლად, სა ყო ველ თაო დაზღ ვე ვის გა სა ფარ თო ებ ლად. ეს შე-
დე გე ბი უკე თე სია წი ნა წლებ თან შე და რე ბით, მაგ რამ საზღ ვარ გა რე თის 
წამ ყვან ქვეყ ნებ თან კვლავ დი დია ჩა მორ ჩე ნა. სტა ტი ა ში სწო რედ ამ 
მხრივ არ სე ბულ ნაკ ლო ვა ნე ბებ სა და და მა თი აღ მოფ ხვრის გზებ ზეა ყუ-
რადღ ე ბა გა მახ ვი ლე ბუ ლი. 

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: რის კი; ჯან მრთე ლო ბის დაც ვა; ავა დო ბა; სა მე-
დი ცი ნო დაზღ ვე ვა; ვი ზი ტი; ბი უ ჯე ტი.

მო სახ ლე ო ბის კვლავ წარ მო ე ბის მაჩ ვე ნებ ლე ბი სა ქარ თვე ლო ში

DMCG და OPM-ის მი ერ მომ ზა დე ბულ კვლე ვა ში – „ჯან მრთე ლო ბის ხელ-
შეწყ ო ბის სტრა ტე გია სა ქარ თვე ლოს თვის 2010-2015 წლებ ში” – აღ ნიშ ნუ ლი ა: 
“შე მაშ ფო თე ბე ლი ა, რომ ჯან მრთე ლო ბის მდგო მა რე ო ბის მაჩ ვე ნებ ლე ბი სა-
შუ ა ლო ევ რო პულ პა რა მეტ რებ თან შე და რე ბით გა ცი ლე ბით და ბა ლი ა. სი ცოცხ-
ლის სა შუ ა ლო ხან გრძლი ვო ბა სა ქარ თვე ლო ში 2007 წელს იყო 75.1, ჩვილ 

ბავ შვთა სიკ ვდი ლი ა ნო ბა ყო ველ 1000 ცოცხ ლად შო ბილ ზე – 14, დე და თა 

ekonomika da biznesi, 2016, 4,  gv. 126-136

ECONOMICS  AND  BUSINESS, 2016, 4,  pp. 126-136
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სიკ ვდი ლი ა ნო ბა 15.6” [1, გვ. 8-9]. ეს მაჩ ვე ნებ ლე ბი შე და რე ბით გა უმ ჯო ბეს და 
შემ დეგ წლებ ში, თუმ ცა, ევ რო პის ქვეყ ნებ თან შე და რე ბით, დი დი სხვა ო ბა ა. იქ 
სი ცოცხ ლის სა შუ ა ლო ხან გრძლი ვო ბა 78.5 წე ლი ა, ბავ შვთა სიკ ვდი ლი ა ნო ბა 
7, დე და თა სიკ ვდი ლი ა ნო ბა 10.3 [2]. ევ რო პის ეს მაჩ ვე ნებ ლე ბი სა ქარ თვე-
ლოს 2010-2015 წლე ბის ჯან მრთე ლო ბის ხელ შეწყ ო ბის სტრა ტე გი ა ში სა მიზ-
ნე მაჩ ვე ნებ ლე ბად არის ჩათ ვლი ლი. ამას თან, ისიც უნ და აღ ვნიშ ნოთ, რომ 
2007 წელს სა ქარ თვე ლო ში და ფიქ სი რე ბუ ლი მო სახ ლე ო ბის კვლავ წარ მო ე-
ბის უარ ყო ფი თი ტენ დენ ცია მთლი ა ნად არ გა მოს წო რე ბუ ლა და მთე ლი რი გი 
პო ზი ცი ის მი ხედ ვით კვლავ გაგ რძელ და შემ დეგ წლებ ში, ან მე ტად უმ ნიშ ვნე-
ლოდ გა მოს წორ და (ცხრი ლი 1).

მოსახლეობის კვლაწარმოების მაჩვენებლები 
საქართვლოში 2005-2013 წლებში [3, გვ. 26, 30, 34]

ცხრილი 1

# მაჩვენებლები 2005 2007 2010 2013
ცვლილება 
2005-2013 
წლებში

1 შობადობა (მოსახლეობის 
ათას კაცზე)

10,7 11,2 14,1 12,9 +2,2

2 მოკვდაობა (მოსახლეობის 
ათას კაცზე) 

9,9 9,4 10,7 10,8 +0,9

3 ჩვილ ბავშვთა 
სიკვდილიანობა 
(ასაკობრივი ჯგუფის ათას 
კაცზე)

19,7 13,3 11,2 11,1 -8,6

4 გარდაცვლილთა რიცხვი 40721 41178 46625 48563 +7842

5 მკვდრადშობადობა (ათას 
ცოცხლად დაბადე ბულზე)

15,6 12,7 7,6 7,9 -7,7

6 ბუნებრივი მატება (ათას 
კაცზე)

0,8 1,8 3,3 2,1 +1,3

7 სიცოცხლის 
ხანგრძლივობა

74 75,1 74,1 75,2 +1,2

სა ქარ თვე ლო ში, 2005-2013 წლებ ში და ა ვა დე ბულ თა რიცხ ვი 695200-დან 
1795800-მდე, ე. ი. 158.3%-ით გა ი ზარ და. 2005 წელს გარ და იც ვა ლა 40721 
კა ცი, ანუ 5.8%, ხო ლო გა მო ჯან მრთელ და 94.2%. 2013 წელს და ა ვა დე ბულ-
თა სა ერ თო რიცხ ვი დან გარ და იც ვა ლა 48563 კა ცი, ე. ი. 2.7%, ხო ლო გა-
მო ჯან  მრთელ და 97.3%. მა შა სა და მე, 2005-2013 წლებ ში მო სახ ლე ო ბის გა მო-
ჯან მრთე ლე ბის დო ნე გა ი ზარ და. 2005 წელს ყო ველ 1000 და ა ვა დე ბუ ლი დან 
გარ და იც ვა ლა 59 კა ცი, 2013 წელს – მხო ლოდ 27. ცხა დი ა, ეს ფაქ ტი სა ქარ-



128

ნინო ლაზვიაშვილი, ჟანა ბალახაშვილი

თვე ლოს ჯან მრთე ლო ბის დაც ვის სის ტე მის მუ შა ო ბის თან და თა ნო ბით გა უმ ჯო-
ბე სე ბა ზე მეტყ ვე ლებს.

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ სა ქარ თვე ლო ში სა შუ ა ლო ოჯა ხი შე მო სავ ლის 
34%-ს ჯან მრთე ლო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა ზე ხარ ჯავს [4, გვ. 21], ცხოვ რე ბის მძი-
მე პი რო ბე ბის გა მო, ავა დო ბის და, აქე დან გა მომ დი ნა რე, ექიმ თან ვი ზი ტის შემ-
თხვე ვე ბი წლი დან -წლამ დე იზ რდე ბა. ამ მაჩ ვე ნე ბელ მა 2007 წელს 6961800, 
ხო ლო 2010 წელს 7623100 შე ად გი ნა [5, გვ. 82, 85]. გან სა კუთ რე ბით გაზ რდი-
ლია პირ ვე ლა დი დი აგ ნო ზით რე გის ტრი რე ბულ და ა ვა დე ბა თა რიცხ ვი. 2005 
წელს სა ქარ თვე ლო ში ასე თი 695000 შემ თხვე ვა იყო და ფიქ სი რე ბუ ლი, 2013 
წელს კი – 1795800 შემ თხვე ვა. ასე თი ვე ტენ დენ ცია და ფიქ სირ და 0-დან 14 
წლამ დე ასა კის ბავ შვებ ში (იხ. ცხრი ლი 2). აქ ამ შემ თხვე ვე ბის რიცხ ვი 258300-
დან 473100-მდე, ი. ი. 1.5-ჯერ არის გაზ რდი ლი. დი დებ ში გან სა კუთ რე ბით გაზ-
რდი ლია ძვალ კუნ თო ვა ნი და ა ვა დე ბე ბი (347.6%-ით), საჭ მლის მომ ნე ლე ბე ლი 
ორ გა ნო ე ბის და ვა ა დე ბე ბი (247%-ით), შარ დ-სას ქე სო ორ გა ნო ე ბის და ვა ა დე ბე-
ბი (258%-ით), ბავ შვებ ში – საჭ მლის მომ ნე ლე ბე ლი ორ გა ნო ე ბის და ა ვა დე ბე ბი 
(277%-ით), ძვალ კუნ თო ვა ნი (300%-ით), ნორ მი დან გა დახ რი ლი სიმ პტო მე ბი 
(475%-ით), ინ ფექ ცი უ რი და პა რა ზი ტუ ლი და ა ვა დე ბე ბი (183.8%-ით). კვლავ 
ბევ რია ტუ ბერ კუ ლო ზით, სის ხლის მი მოქ ცე ვის, სა სუნ თქი ორ გა ნო ე ბის და ა ვა-
დე ბე ბი, იმა ტა ახალ წარ მო ნაქ მნებ მა და ა. შ.

საქართველოში მოზრდილთა და ბავშვთა ავადობა 
2005-2013 წლებში [3, გვ. 82, 84, 85, 86]
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2005 695200 132.00 31600 84900 258300 12600 1100 1200 31300

2013 1795800 58200 111200 292400 473100 35500 3300 5700 57200

დინამი-
კა, %

258,3 446,0 358,0 347,0 183,8 277,7 300,0 475,0 183,8
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ავა დო ბას თან პირ და პირ კავ შირ შია სიკ ვდი ლი ა ნო ბა. 2013 წელს სა ქარ-
თვე ლო ში ავად მყო ფო ბით გარ და იც ვა ლა 48553 კა ცი. შე დე გად, რო გორც უკ ვე 
აღ ვნიშ ნეთ, ყო ველ 1000 კაც ზეც გა ან გა რი შე ბით, მოკ ვდა ო ბის კო ე ფი ცი ენ ტმა 
შე ად გი ნა 10.8, მა შინ, რო დე საც აზერ ბა ი ჯან ში იგი 7.6-ი ა, თურ ქეთ ში – 5.9, აშ-
შ-ში – 5.2, ის რა ელ ში – 5,5 და რა ო დენ გა საკ ვი რიც არ უნ და იყოს, არა ბე თის 
გა ერ თი ა ნე ბულ ემი რა ტებ ში -1.4 [6, გვ. 27]. მა შა სა და მე, 2013 წელს სა ქარ-
თვე ლო ში მო სახ ლე ო ბის 1000 სულ ზე გა ან გა რი შე ბით, გარ და იც ვა ლა თით ქმის 
11 კა ცი, არა ბე თის გა ერ თი ა ნე ბულ ემი რა ტებ ში კი – 1.4. მარ თა ლი ა, არი ან 
ქვეყ ნე ბი, რო მელ თაც ჩვენ ზე მა ღა ლი მოკ ვდა ო ბის დო ნე აქვთ – სო მა ლი – 
16.6, რუ სე თი – 16.2, სი ე რა- ლე ო ნე – 22.1, ავ ღა ნე თი – 19.9, უკ რა ი ნა – 16.4 
და ა. შ., მაგ რამ ჩვენ ორი ენ ტა ცია სი ცოცხ ლის მა ღა ლი პო ტენ ცი ა ლის მქო ნე 
ქვეყ ნებ ზე უნ და ავი ღოთ. ჩვე ნი აზ რით, ამ სა კითხ ში სა ქარ თვე ლოს თვის ახ ლო 

სა მიზ ნე უნ და იყოს აშშ მოკ ვდა ო ბის 5,2 კო ე ფი ცი ენ ტით, ხო ლო შო რე უ ლი სა-
მიზ ნე – არა ბე თის გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ემი რა ტე ბი 1.4 მოკ ვდა ო ბის კო ე ფი ცი ენ ტით.

ჯანმრთელობის სფეროს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა და 
კადრები

2013 წლის მო ნა ცე მე ბით, სა ქარ თვე ლო ში არ სე ბობ და 237 სა ა ვად მყო ფო 

და 1990 ამ ბუ ლა ტო რი ა- პო ლიკ ლი ნი კა, ანუ 2005 წელ თან შე და რე ბით, 5 სა-
ა ვად მყო ფო თი ნაკ ლე ბი და 867 პო ლიკ ლი ნი კა -ამ ბუ ლა ტო რი ით მე ტი. ამა ვე 
წელს სა ა ვად მყო ფო ებ ში სა წო ლე ბის რა ო დე ნო ბა იყო 11600. 2005 წელ თან 
შე და რე ბით, სა წო ლე ბის რიცხ ვი შემ ცი რე ბუ ლია 5500 ერ თე უ ლით. ამა ვე პე-
რი ოდ ში 3235 ათა სით გა ი ზარ და ამ ბუ ლა ტო რი ა- პო ლიკ ლი ნი კებ ში ექი მებ თან 
ვი ზი ტე ბის რიცხ ვი.

ჩვე ნი აზ რით, სა ქარ თვე ლო ში უნ და გა ი ზარ დოს სა ა ვად მყო ფო ე ბის რა-
ო დე ნო ბა და მათ ში სა წო ლე ბის რა ო დე ნო ბა. რო ცა სა ა ვად მყო ფო ე ბის რა-
ო დე ნო ბა და მათ ში არ სე ბუ ლი სა წო ლე ბის რა ო დე ნო ბა მცირ დე ბა, ძნე ლია 
მსჯე ლო ბა ჯან დაც ვის მომ სა ხუ რე ბის ხა რის ხსა და მა ტე რი ა ლურ -ტექ ნი კუ რი რე-
სურ სით უზ რუნ ველ ყო ფა ზე. ამას თან, რე გის ტრი რე ბუ ლი ავად მყო ფე ბი სა ქარ-
თვე ლო ში არ სე ბულ და ა ვა დე ბა თა სა ერ თო რა ო დე ნო ბის მხო ლოდ ნა წი ლი ა. 
მა თი დი დი ნა წი ლი არ მი მარ თავს ექიმს იმ ქრო ნი კუ ლი სი ღა რი ბის ფონ ზე, 
რო მელ შიც მო სახ ლე ო ბის 70% იმ ყო ფე ბა.

სა ა ვად მყო ფო ებ ში სა წო ლე ბის რა ო დე ნო ბის შემ ცი რე ბა ალ ბათ, და ე ფუძ-
ნა იმ გათ ვლებს, რომ ამ პე რი ოდ ში ქვე ყა ნას ყვე ლა ზე მცი რე რა ო დე ნო ბით 

ეყო ლე ბა ავად მყო ფი ხან ში შე სუ ლე ბი, რად გან ისი ნი მე ო რე მსოფ ლიო ომის 
დროს და ი ბად ნენ, რო დე საც შო ბა დო ბის დო ნე და ბა ლი იყო. ამ მო საზ რე ბას 
ასა ბუ თებს სტა ტის ტი კაც, რო მე ლიც გვამ ცნობს, რომ 1940-1949 წლებ ში სა-
ქარ თვე ლო ში მარ თლაც და ბა დე ბუ ლა მხო ლოდ 659021 ბავ შვი, 1950-1959 
წლებ ში – 903263 ბავ შვი, 1960-1965 წლებ ში – 959815 ბავ შვი და ა. შ. [7, გვ. 
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11]. 1940-1949 წლებ ში და ბა დე ბულ თა და ამ ჟა მად ცოცხ ლად დარ ჩე ნილ თა 
ასა კი 61-70 წლის დი ა პა ზონ ში მერ ყე ობს. თუმ ცა ღა, ეს არ გუ მენ ტი მხო ლოდ 

XXI სა უ კუ ნის საწყ ი სი წლე ბის თვი საა გა მარ თლე ბუ ლი, შემ დეგ ათ წლე უ ლებ-
ში კი ხან ში შე სულ თა რიცხ ვი მნიშ ვნე ლოვ ნად მო ი მა ტებს. ასეთ დროს, კერ ძო 

სა ა ვად მყო ფო ე ბის მფლო ბე ლებს, პრი ვა ტი ზე ბი დან 7 წლის შემ დეგ, უფ ლე ბა 
აქვთ შე იც ვა ლონ პრო ფი ლი (თუ ამას ჩათ ვლი ან მი ზან შე წო ნი ლად) სა ხელ-
მწი ფოს თან ყო ველ გვა რი შე თან ხმე ბის გა რე შე. ეს პრო ცე სი თუ და იწყ ო, მა შინ 
სა ა ვად მყო ფო ე ბის და სა წო ლე ბის ის რა ო დე ნო ბაც შემ ცირ დე ბა, რაც დღეს 
არ სე ბობს. ამას თან, სა ქარ თვე ლო ში არ სე ბუ ლი უკი დუ რე სი სი ღა ტა კის და არა-
ჯან სა ღი ცხოვ რე ბის წე სის გა მო, ავად მყო ფო ბა, ჩვენ და სამ წუ ხა როდ, <გა ა-
ხალ გაზ რდავ და>. ავად დე ბი ან და იხო ცე ბი ან არა მხო ლოდ მო ხუ ცე ბი, არა მედ 

ახალ გაზ რდე ბიც. ამ დე ნად, თუ სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბა კურსს აი ღებს სა მე-
დი ცი ნო და წე სე ბუ ლე ბე ბის და მა თი სიმ ძლავ რის შემ ცი რე ბის კენ, ეს არ იქ ნე ბა 
გა მარ თლე ბუ ლი.

სა ქარ თვე ლო ში სი ცოცხ ლის სა შუ ა ლო ხან გრძლი ვო ბა 75.2 წე ლია (2013 
წლის ინ ფორ მა ცი ა). მსოფ ლიო ჯან დაც ვის ორ გა ნი ზა ცი ამ (WHO) შე ი მუ შა ვა 
ახა ლი DALY-ს ინ დექ სი, რო მე ლიც ადა მი ა ნის ჯან მრთე ლი სი ცოცხ ლის ხან-
გრძლი ვო ბა ზეა ორი ენ ტი რე ბუ ლი და აღ მოჩ ნდა, რომ სა ქარ თვე ლო ში ჯან-
მრთე ლი სი ცოცხ ლის ხან გრძლი ვო ბა მხო ლოდ 66.3 წე ლია [7, გვ. 14]. მა შა სა-
და მე, გა მო დის, რომ სა ქარ თვე ლო ში მცხოვ რე ბი ადა მი ა ნი თა ვი სი სი ცოცხ ლის 
გან მავ ლო ბა ში 8.9 წე ლი (75.2 – 66.3 = 8.9) ავად მყო ფობს (ა ვად მყო ფო ბა ყვე-
ლა ქვე ყა ნა ში ა, მაგ რამ ია პო ნი ა ში ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი 4.5 წე ლი ა, გერ მა ნი ა ში – 4.9 
წე ლი და ა. შ.). ეს ის წლე ბი ა, რო ცა ავად მყოფს უნ და გა ე წი ოს მა ღა ლი ხა რის-
ხის უსაფ რთხო სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბა. ამ მიზ ნის მი საღ წე ვად <ჯან დაც ვის 
სის ტე მამ მი სი მომ სა ხუ რე ბა უნ და უზ რუნ ველ ყოს ეფექ ტი ა ნად და ეფექ ტუ რად> 
[8, გვ. 11]. ცხა დი ა, იგი ამას ვერ შეძ ლებს, თუ არ იქ ნე ბა უზ რუნ ველ ყო ფი ლი 
სა თა ნა დო მა ტე რი ა ლურ -ტექ ნი კუ რი ბა ზი თა და მე დი კოს თა მა ღალ კვა ლი ფი-
ცი უ რი კად რე ბით. 

სა მე დი ცი ნო დაზღ ვე ვა სა ქარ თვე ლო ში და მი სი სრულ ყო ფის 
ღო ნის ძი ე ბე ბი

სა მე დი ცი ნო დაზღ ვე ვა ადა მი ან თა ჯან მრთე ლო ბის უზ რუნ ველ ყო ფას ემ სა-
ხუ რე ბა. მსოფ ლი ო ში არ არ სე ბობს ქვე ყა ნა, რომ ლის სო ცი ა ლურ ამო ცა ნებ ში 
ადა მი ან თა ჯან მრთე ლო ბა ზე ზრუნ ვა არ იყოს და ფიქ სი რე ბუ ლი. სა მე დი ცი ნო 

მომ სა ხუ რე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბა ისე თი სა კითხ ი ა, რო მელ ზეც გა დაწყ ვე ტი ლე-
ბა ინ დი ვი დის, ან და მი სი ოჯა ხის მი ერ მი ი ღე ბა. ამ სა კითხ ის გა დაწყ ვე ტის თა-
ნა მედ რო ვე ფორ მაა პი რა დი სა მე დი ცი ნო დაზღ ვე ვის კონ ტრაქ ტის გა ფორ მე ბა, 
რომ ლის შეზღ უდ ვე ბი მრა ვა ლი ა. ეს არის მო სახ ლე ო ბის არა თა ნა ბა რი ხელ მი-
საწ ვდო მო ბა სა მე დი ცი ნო დაზღ ვე ვა ზე, სო ცი ა ლუ რად გა ჭირ ვე ბულ თა არა საკ-
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მა რი სი დაც ვა, რის კე ბი სად მი მზღვე ვე ლი ორ გა ნი ზა ცი ის სე ლექ ცი უ რი მიდ გო მა 
და სხვა. 

ამ ჟა მად სა ქარ თვე ლო ში მოქ მე დებს სა მე დი ცი ნო დაზღ ვე ვის სა ვალ დე-
ბუ ლო და ნე ბა ყოფ ლო ბი თი ფორ მა. სა ვალ დე ბუ ლო სა მე დი ცი ნო დაზღ ვე ვა 
უფა სოა მო სახ ლე ო ბის თვის და ამ ფორ მით მო სახ ლე ო ბა ში სა მე დი ცი ნო მომ სა-
ხუ რე ბის ხარ ჯებს, გა ნურ ჩევ ლად იმი სა, მათ კერ ძო სა მე დი ცი ნო და წე სე ბუ ლე ბა 
მო ემ სა ხუ რე ბა თუ სა ხელ მწი ფო და წე სე ბუ ლე ბა, სა ხელ მწი ფო იხ დის (ა მა ში არ 

შე დის ბი უ ჯე ტის ის ასიგ ნე ბე ბი, რო მელ საც სა ხელ მწი ფო ჯან დაც ვის რო გორც 
დარ გის, გან ვი თა რე ბის თვის ყო ველ წელს გა მო ყოფს).

სა ვალ დე ბუ ლო სა ხელ მწი ფო დაზღ ვე ვა სა ქარ თვე ლო ში სა ყო ველ თა ო ა. 
ეს იმას ნიშ ნავს, რომ იგი მთელ მო სახ ლე ო ბას (და საქ მე ბულს და და უ საქ-
მე ბელს) მო ი ცავს. დაზღ ვე ვის ამ ფორ მის დროს და ა ვა დე ბულ დაზღ ვე ულს 
შე უძ ლია აირ ჩი ოს სა მე დი ცი ნო ორ გა ნი ზა ცია (სა დაც მას უმ კურ ნა ლე ბენ), ექი-
მი, თვით სა დაზღ ვე ვო ორ გა ნი ზა ცი ა, ტე რი ტო რი ა, სა დაც ის მი ი ღებს სა ჭი რო 

სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბას და მო ითხ ო ვოს იმ ზა რა ლის ანაზღ ა უ რე ბაც თუ ის 
გა მო იწ ვია მის მა არას წორ მა მკურ ნა ლო ბამ.

დაზღ ვე ვის ამ ფორ მის გავ რცე ლე ბა სა ქარ თვე ლო ში პროგ რე სუ ლი ნა-
ბი ჯი ა, რად გან მო სახ ლე ო ბის 40-50% უმუ შე ვა რია და ამ მი ზე ზით მათ არ შე-
უძ ლი ათ კერ ძო სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის მი ღე ბა. მაგ რამ მას აქვს თა ვი სი 
უარ ყო ფი თი მხა რე – იგი არ მო ი ცავს არა თუ ყვე ლა და ა ვა დე ბის სა ხელ მწი-
ფოს ხარ ჯზე ანაზღ ა უ რე ბას, არა მედ, ერ თი და იმა ვე და ა ვა დე ბას და ყო ფილს 
ავა დო ბის ხა რის ხე ბის მი ხედ ვით. მა შა სა და მე, თუ და ა ვა დე ბა და ბა ლი ხა რის-
ხი სა ა, იგი ექ ვემ დე ბა რე ბა სა ხელ მწი ფო და ფი ნან სე ბას, ხო ლო თუ სა შუ ა ლო 

ან მა ღა ლი ხა რის ხის ნა წი ლობ რივ ან სა ერ თოდ არა. ეს არის და ა ვა დე ბუ ლის 
მი მართ არა სა მარ თლი ა ნი მიდ გო მა. და ა ვა დე ბუ ლის სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე-
ბა არის სო ცი ა ლუ რი პრობ ლე მა და ამ სა კითხ ში სა ხელ მწი ფოს ყვე ლას თვის, 
გა ნურ ჩევ ლად ავად მყო ფო ბის სიმ ძი მი სა, ერ თნა ი რი მიდ გო მა უნ და ჰქონ დეს.

ჩვენ თვის გა სა გე ბი ა, რომ სა ხელ მწი ფოს რე სურ სე ბი შეზღ უ დუ ლია და სწო-
რედ ამი ტომ მა ღალ რის კი ან და ა ვა დე ბებს სა ხელ მწი ფო ვერ აზღ ვევს. ვი მე ო-
რებთ, რომ სა ყო ველ თაო სა მე დი ცი ნო დაზღ ვე ვის შე მო ტა ნამ დი დი სი კე თე მო-
უ ტა ნა სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ო ბას. მან ქვეყ ნის მთე ლი მო სახ ლე ო ბა მო იც ვა 
– მთა სა და ბარ ში მცხოვ რე ბი, მაგ რამ ვერ შეც ვა ლა მო ქა ლა ქის ფსი ქო ლო გი ა. 
სა მე დი ცი ნო დაზღ ვე ვა მა შინ იქ ნე ბა ეფექ ტი ა ნი, რო ცა დაზღ ვე უ ლი მო ქა ლა ქე, 
თვი თონ იქ ნე ბა და ინ ტე რე სე ბუ ლი, რომ სა დაზღ ვე ვო შემ თხვე ვა (ე. ი. ავამ-
დყო ფო ბა) არ დად გეს, რომ მას არ დას ჭირ დეს ექიმ თან მის ვლა. ნე ბის მი ერ მა 
მო ქა ლა ქემ იცის, რომ ჯან მრთე ლო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა ფა სი ა ნი ა, მაგ რამ რო ცა 
ამ ფუ ლის გა დახ და მას სა კუ თა რი ჯი ბი დან უწევ ს,უფ რო მე ტად უფ რთხილ დე ბა 
ჯან მრთე ლო ბას. ამ გა გე ბით სა ვალ დე ბუ ლო დაზღ ვე ვას, რო მელ საც სა ხელ-
მწი ფო აფი ნან სებს, ეს ნაკ ლო ვა ნე ბა აქვს და სწო რედ ამ თვალ საზ რი სით უპი-
რა ტე სო ბა ნე ბა ყოფ ლო ბით (ა ნუ კერ ძო) დაზღ ვე ვის მხა რე ზე ა. სა ქარ თვე ლოს 
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მო სახ ლე ო ბის 70% ღა რი ბი ან ღა ტა კია და მათ არ შე უძ ლი ათ სა კუ თა რი ბი უ ჯე-
ტი დან და იზღ ვი ონ თა ვი სი ჯან მრთე ლო ბა (ეს შე უძ ლია მხო ლოდ სა შუ ა ლო და 
მდი დარ ფე ნას). არ უნ და ვი ფიქ როთ, რომ ეს მხო ლოდ სო ცი ა ლუ რად და უც-
ვე ლი მო სახ ლე ო ბაა (პენ სი ონ რე ბი, ინ ვა ლი დე ბი, უმუ შევ რე ბი და სხვა). მათ ში 
შე დის და საქ მე ბულ თა ერ თი ნა წი ლი, რო მელ თაც მე ტად და ბა ლი ანაზღ ა უ რე ბა 
აქვთ. ქვე ყა ნა ში, სა დაც არ არ სე ბობს და კა ნო ნე ბუ ლი მი ნი მა ლუ რი ხელ ფა სი, 
დამ საქ მებ ლე ბი, გან სა კუთ რე ბით კერ ძო ფირ მე ბი, ხელ ფა სე ბის სა კითხ ში თა-
ვი ანთ სა სარ გებ ლოდ მე ტად თვით ნე ბო ბენ. ამას ემა ტე ბა ისიც, რომ ისე გა უქ-
მდა და უ ბეგ რა ვი შე მო სავ ლის მი ნი მუ მი (უნ და ამოქ მე დე ბუ ლი ყო 2016 წლის 1 
იან ვრი დან), რომ ამოქ მე დე ბაც ვერ მო ას წრო. მა შა სა და მე, არა აქვს მნიშ ვნე-
ლო ბა მო მუ შა ვეს 100 ლა რი აქვს ხელ ფა სი თუ 50 ლა რი, მან სა შე მო სავ ლო 

გა და სა ხა დი მა ინც 20% უნ და გა და ი ხა დოს, ისე რო გორც ამას იხ დის 500, 1000, 
და მე ტი ხელ ფა სის მქო ნე. ასეთ დროს მა ღა ლა ნაზღ ა უ რე ბად ადა მი ან თა ,,ჯი-
ბე ზეო ეს გა და სა ხა დი კა ტას ტრო ფუ ლად არ მოქ მე დებს, და ბა ლა ნაზღ ა უ რე ბად 

ადა მი ან თა ,,ჯი ბე სო კი ანად გუ რებს. მო სახ ლე ო ბის ამ ფე ნას და საქ მე ბუ ლე ბი 
ეწო დე ბა, მაგ რამ მა თი შე მო სა ვა ლი მი ზე რუ ლი ა. ხში რად ის მი ნი მა ლუ რი სა სი-
ცოცხ ლოდ აუ ცი ლე ბე ლი სა სურ სა თო კა ლა თის ღი რე ბუ ლე ბის ტო ლიც კი არ 

არის და რო გორ შეძ ლებს ეს ვი თომ და და საქ მე ბუ ლი ადა მი ა ნი თა ვი სი ,,ჯი ბი-
და ნო ჯან მრთე ლო ბის დაზღ ვე ვას.

მა შა სა და მე, ორ უკი დუ რე სო ბას თან გვაქვს საქ მე. ერ თი მხრივ, სა ხელ მწი-
ფოს სახ სრე ბი შეზღ უ დუ ლია და ყვე ლა სა ხის ავად მყო ფო ბა სა და გარ თუ ლე-
ბას (რის კის ხა რის ხი) ბი უ ჯე ტი დან ვერ აფი ნან სებს, მე ო რე მხრივ, მო სახ ლე ო-
ბის 70% ღა რი ბია და თვი თონ, თა ვი სი ჯი ბი დან ვერ იხ დის. ამი ტო მა ა, რომ შინ 
თუ გა რეთ, ტე ლე ვი ზი ა ში, რა დი ო ში, გა ზეთ ში, ქუ ჩა ში და სხვა გან, გვთხო ვენ 
და ვეხ მა როთ ავად მყო ფებს (უფ რო ხში რად ბავ შვებ ზე, მო ზარ დებ ზე და ახა ლა-
გაზ რდებ ზე მიგ ვა ნიშ ნე ბენ), რო მელ თა მკურ ნა ლო ბას დი დი თან ხე ბი სჭირ დე ბა 
(ად გილ ზე ან საზღ ვარ გა რეთ).

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ავად მყო ფო ბა თა სა ხე ო ბე ბი მომ რავ ლდა – ახალ -ა ხა-
ლი გაჩ ნდა, ძვე ლი კი – გარ თუ ლე ბუ ლი ფორ მე ბით წარ მო ჩინ და. თვით მე დი-
ცი ნის მუ შა კე ბი გა ო ცე ბუ ლი არი ან ასე თი ვი თა რე ბით – ზო გი და უ ბა ლან სე ბელ 

კვე ბას აბ რა ლებს, ზო გი გლო ბა ლურ დათ ბო ბას და ზო გი რას. ასეა თუ ისე, 
ჩვე ნი აზ რით, უნ და მო ი ძებ ნოს რა ღაც მაქ სი მა ლუ რად შე საძ ლე ბე ლი რე სურ სი, 
რომ ლი თაც უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იქ ნე ბა ავად მყო ფი, მი უ ხე და ვად მი სი ავად მყო-
ფო ბის ხა რის ხი სა. სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქეს არ უნ და ეში ნო დეს იმის, რომ 
თუ იგი მძი მე ფორ მის სე ნით და ა ვად დე ბა, სა ხელ მწი ფო არ და ა ფი ნან სებს და 
ვერც თვი თონ შეძ ლებს მკურ ნა ლო ბის ხარ ჯე ბის ანაზღ ა უ რე ბას.

ამას თან და კავ ში რე ბით კი დევ ერ თხელ ვუბ რუნ დე ბით სა კითხს იმის შე-
სა ხებ, რომ სა ბაზ რო ეკო ნო მი კა ზე გა დას ვლის კვა ლო ბა ზე სა ქარ თვე ლო ში 
გა უქ მდა რა სო ცი ა ლუ რი დაზღ ვე ვის გა და სა ხა დი, რო მელ საც იხ დიდ ნენ დამ-
საქ მებ ლე ბი და და საქ მე ბუ ლე ბი, რომ ლი თაც იქ მნე ბო და სო ცი ა ლუ რი დაზღ ვე-
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ვის ფონ დი და რო მე ლიც იხარ ჯე ბო და ასა კით პენ სი ონ რე ბის პენ სი ე ბის თვის, 
მარ ჩე ნალ და კარ გულ ოჯა ხე ბის და სახ მა რებ ლად, უნარ შეზღ უ დულ თა პენ სი ე-
ბის თვის და ა. შ., სა ხელ მწი ფომ ყვე ლა ეს ხარ ჯი აი ღო თა ვის თავ ზე, მაგ რამ 
რო გორც აღ მოჩ ნდა, სა ხელ მწი ფო რე სურ სი ვერ წვდე ბა ასეთ დიდ ხარჯს. ეს 
გა მო ი ხა ტე ბა პენ სი ე ბის (160 ლა რი თვე ში, მა შინ, რო დე საც რუ სეთ ში იგი 400 
დო ლა რის ეკ ვი ვა ლენ ტი ა) და სა მე დი ცი ნო დაზღ ვე ვის სიმ ცი რე ში.

პრო ფე სორ თ. ვე რუ ლა ვას დაკ ვირ ვე ბით, რო მე ლიც მან ნე ი რო- ქი რურ-
გი ა ში ჩა ა ტა რა [9, გვ. 82], ამ სფე რო ში გა და უ დე ბე ლი მკურ ნა ლო ბის თვის გან-
საზღ ვრუ ლი ლი მი ტი 15000 ლა რი, არ არის საკ მა რი სი. პა ცი ენ ტთა გარ კვე ულ 

ნა წილს უწევს მკურ ნა ლო ბის ღი რე ბუ ლე ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა წი ლის გა დახ და 
(ზოგ შემ თხვე ვა ში იგი 2000 დო ლარს აღე მა ტე ბა). თ. ვე რუ ლა ვას აზ რით, სა ჭი-
როა გა ფარ თოვ დეს სა ხელ მწი ფო პროგ რა მით და სა ფი ნან სე ბელ სა მე დი ცი ნო 

მომ სა ხუ რე ბის პა კე ტი. ამას თან, იგი მო ითხ ოვს, რომ გა ი ზარ დოს და ფი ნან სე ბის 
ლი მი ტე ბი.

ასე თი მიდ გო მა კარ გი ა, მაგ რამ პრობ ლე მა ისა ა, რომ სა ხელ მწი ფო ბი უ ჯე-
ტი შეზღ უ დუ ლია რე სურ სე ბით. ჩვე ნი აზ რით, რად გან ეს პრობ ლე მა სო ცი ა ლუ-
რი პრობ ლე მა ა, სა მე დი ცი ნო დაზღ ვე ვის ხა ზით უნ და შე იქ მნას მე დი კო- სო ცი ა-
ლუ რი დაზღ ვე ვის სის ტე მა და მთე ლი ეს ხარ ჯი მხო ლოდ სა ხელ მწი ფოს კი არ 

უნ და და ე კის როს, არა მედ, მას თან ერ თად დამ საქ მებ ლებს და და საქ მე ბუ ლებს 
(ცხა დი ა, ეს არ შე ე ხე ბა ბავ შვებს, მო ხუ ცებს და უმუ შე ვარ თა ფე ნას). მა შა სა და-
მე, მი ზან შე წო ნი ლი ა, აღ ვად გი ნოთ ად რე არ სე ბუ ლი სო ცი ა ლუ რი გა და სა ხა დი, 
რო მელ საც არა მხო ლოდ სა პენ სი ო, არა მედ, სა მე დი ცი ნო დაზღ ვე ვის და ნიშ-
ნუ ლე ბა ექ ნე ბა და რო გორც ად რე, ახ ლაც ის სა ვალ დე ბუ ლო წე სით უნ და გა-
და ვახ დე ვი ნოთ სა წარ მო ებს და ორ გა ნი ზა ცი ებს და მათ ში და საქ მე ბუ ლებს. უკ ვე 
აღ ვნიშ ნეთ და კი დევ ვი მე ო რებთ: თუ და საქ მე ბულს ეცო დი ნე ბა, რომ ის სა კუ-
თა რი ხელ ფა სი დან იხ დის, უფ რო მე ტად გა უფ რთხილ დე ბა თა ვის ჯან მრთე-
ლო ბას. მა შა სა და მე, მე დი კო- სო ცი ა ლუ რი დაზღ ვე ვის ფონ დი სა მი წყა რო დან 
– დამ საქ მებ ლე ბის, და საქ მე ბუ ლე ბის და სა ხელ მწი ფო ბი უ ჯე ტის ხარ ჯზე შე იქ-
მნე ბა და ყვე ლას გა ნე სა ზაღ ვრე ბა თა ვი სი პრო ცენ ტი. ეს შე იძ ლე ბა გა ა კე თოს 
სა ხელ მწი ფომ ნორ მა ტი ვე ბის სა ხით და შე იძ ლე ბა გა ა კე თონ თვი თონ სა წარ მო-
ებ მა და ორ გა ნი ზა ცი ებ მა ხელ ფა სის წლი უ რი ფონ დის მი მართ პრო ცენ ტუ ლად.

ჩვე ნი აზ რით, და საქ მე ბუ ლე ბის და დამ საქ მებ ლე ბის ეს სა ვალ დე ბუ ლო 

გა და სა ხა დი, და საქ მე ბუ ლებს ცალ -ცალ კე უნ და და უგ როვ დეთ მათ სპე ცი ა ლურ 

ან გა რიშ ზე, რა თა თი თო ე ულ მა მათ გან მა იცო დეს მი სი სი დი დის შე სა ხებ. ანუ 
გან სხვა ვე ბით საბ ჭო უ რი ე. წ. „სე მეშ კოს“ მო დე ლი სა, ამ თან ხამ ,,ერთ ქვაბ შიო 

არ უნ და მო ი ყა როს თა ვი და ერ თმა ნე თი არ უნ და გა და ფა როს (,,სე მეშ კო სო 

მო დე ლი, მარ თა ლი ა, სო ლი დუ რი იყო, მაგ რამ მას მო წი ნა აღ მდე გე ე ბი მა ში ნაც 
ჰყავ და და ახ ლაც ეყო ლე ბა). ის და საქ მე ბუ ლი, რო მე ლიც ავად არ გამ ხდა-
რა, სა მარ თლი ა ნად არ ჩათ ვლის, რომ მის მი ერ ხელ ფა სი დან გა დახ დი ლი 
მე დი კო- სო ცი ა ლუ რი გა და სა ხა დით სხვა და საქ მე ბუ ლის ავად მყო ფო ბის მკურ-
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ნა ლო ბა და ფი ნან სდე ბა, რო მე ლიც ასე ვე იხ დი და ასეთ გა და სა ხადს, მაგ რამ 
იგი მი სი მკურ ნა ლო ბი სათ ვის საკ მა რი სი არ იყო). სწო რედ ეს დაგ რო ვი ლი 
მე დი კო- სო ცი ა ლუ რი გა და სა ხა დი იქ ნე ბა და საქ მე ბუ ლის პენ სი ის და სა მე დი-
ცი ნო დაზღ ვე ვის ხარ ჯე ბის და ფარ ვის ძი რი თა დი წყა რო, ხო ლო თუ იგი არა-
საკ მა რი სი აღ მოჩ ნდა, მა შინ მას და ე მა ტე ბა დამ საქ მებ ლი სა და სა ხელ მწი ფო 

ბი უ ჯე ტი დან გა დახ დი ლი დაზღ ვე ვის თან ხე ბი. და საქ მე ბუ ლის ავად არ გახ დო მის 
შემ თხვე ვა ში, დაგ რო ვი ლი თან ხა მი სი სა კუთ რე ბაა და გა მო ი ყე ნებს მთლი ა ნად 

სა პენ სი ოდ.
და საქ მე ბუ ლის ხელ ფა სი დან მე დი კო- სო ცი ა ლუ რი გა და სა ხა დის გა დახ დის 

ასე თი ,,დაგ რო ვე ბი თიო ფორ მა იმი ტომ მი ვიჩ ნი ეთ მი სა ღე ბად, რომ და საქ მე-
ბულ მო ქა ლა ქეს რო დე საც ეცო დი ნე ბა, რომ თუ ავად გახ და, თან ხა პირ ველ 

რიგ ში, ჩა მო იჭ რე ბა მი სი ანაგ რი ში დან (ეს ხომ იგი ვე მი სი ,,ჯი ბე ა ო), იგი ყო-
ველ თვის შე ეც დე ბა პრო ფი ლაქ ტი კუ რი პრო ცე დუ რე ბი ჩა ი ტა როს, რომ ავად 

არ გახ დეს, სხვა შემ თხვე ვა ში კი, ანუ რო ცა “სე მეშ კოს” მო დე ლი მუ შა ობს, ადა-
მი ანს ავად მყო ფო ბა შე ა წუ ხებს, მაგ რამ მი სი ხარ ჯის ანაზღ ა უ რე ბა არა, რად გან 
ის სა ერ თო ჯი ბი დან – ბი უ ჯე ტი დან და ი ფა რე ბა.

ამ რი გად, ჩვე ნი შე მო თა ვა ზე ბის არ სი ასე თი ა: თი თო ე ულ და საქ მე ბულს 
ხელ ფა სი დან და უ კავ დეს მე დი კო- სო ცი ა ლუ რი გა და სა ხა დი, რაც მის სპე ცი ა-
ლურ ან გა რიშ ში ჩა ი რიცხ ე ბა, მიზ ნობ რი ვი და ნიშ ნუ ლე ბით ავად მყო ფო ბის ხარ-
ჯე ბის და ფარ ვა და პენ სი ა, რომ ლის გან მკარ გა ვიც იქ ნე ბა. ამ ან გა რიშ ზე მას 
თან ხე ბი მუ შა ო ბის პე რი ოდ ში და უგ როვ დე ბა. სა სურ ვე ლია აღ ნიშ ნუ ლი გა და-
სა ხა დის გა ნაკ ვე თი ხელ ფა სის სი დი დის ადეკ ვა ტუ რი იყოს. აშ შ-ში თი თო ე უ ლი 
მო ქა ლა ქე ამ მიზ ნით 3154 დო ლარს იხ დის, საფ რან გეთ ში – 4467 დო ლარს 
[10, გვ. 101]. სა ქარ თვე ლო ში ამ დე ნი თუ არა (ი სიც ჯერ -ჯე რო ბით), იგი ამის 
ნა ხე ვა რი მა ინც უნ და იყოს.

მხედ ვე ლო ბა შია მი სა ღე ბი ისიც, რომ ერ თი ადა მი ა ნის სა მე დი ცი ნო მომ სა-
ხუ რე ბის ხარ ჯე ბი აშ შ-ში სა შუ ა ლოდ წე ლი წად ში – 2763, საფ რან გეთ ში – 1100, 
დიდ ბრი ტა ნეთ ში კი – 1039 დო ლა რია [11, გვ. 178], ხო ლო სა ქარ თვე ლო ში 
– 171 დო ლა რი [12, გვ. 178]. ეს იმი ტომ ხდე ბა, რომ მო სახ ლე ო ბის ძი რი თა დი 
სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბა სა ხელ მწი ფომ აი ღო თა ვის თავ ზე, მას კი ამ მომ სა-
ხუ რე ბის მსოფ ლიო სტან დარ ტე ბამ დე მი საყ ვა ნად, სა ბი უ ჯე ტო რე სურ სე ბი არ 

ჰყოფ ნის. ყვე ლა მა ღალ გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნის და საქ მე ბუ ლი მო სახ ლე ო ბა 
იხ დის მე დი კო- სო ცი ა ლურ გა და სა ხადს, რაც ჩვენც სა ვალ დე ბუ ლო წე სით უნ და 
შე მო ვი ღოთ.

ჩვენს წი ნა და დე ბას, ალ ბათ, გა მო უჩ ნდე ბი ან ოპო ნენ ტე ბი, რომ ლე ბიც იკა-
მა თე ბენ იმა ზე, რომ და საქ მე ბუ ლი მო სახ ლე ო ბა ხელ ფა სი დან ბი უ ჯეტ ში 20%-ს 
ისე დაც იხ დის სა შე მო სავ ლო გა და სა ხადს, რო მე ლიც გა მო ი ყე ნე ბა მო სახ ლე-
ო ბის სო ცი ა ლუ რი სა ჭი რო ე ბე ბის თვის. ეს მარ თლაც ასე ა, მაგ რამ ის 20%-ი ა-
ნი თან ხა “გაუპიროვნებელია“. გა დამ ხდელ მა მარ ტო ის იცის, რომ ბი უ ჯეტ ში 
ირიცხ ე ბა, მაგ რამ მე რე ვის ზე ან რა ზე იხარ ჯე ბა, ეს მის თვის უც ნო ბი ა. ამი ტომ 
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მათ უჩ ნდე ბათ პრო ტეს ტის გრძნო ბა. ახ ლე ბუ რი წე სით კი, გა დამ ხდე ლებს ეს 
თან ხა უგ როვ დე ბათ პი რად ან გა რიშ ზე რო მე ლი მე ბან კში და იგი მა თი კუთ ვნი-
ლე ბა ა.

* * *
და სას რულ, დას კვნის სა ხით აღ ვნიშ ნავთ, რომ არა საკ მა რი სი სა ხელ მწი-

ფო ბი უ ჯე ტუ რი რე სურ სე ბის გა მო, სა მე დი ცი ნო სა ყო ველ თაო დაზღ ვე ვის მთე-
ლი ხარ ჯე ბის სა ხელ მწი ფოს მი ერ თა ვის თავ ზე აღე ბა არ მიგ ვაჩ ნია გა მარ-
თლე ბუ ლად. და საქ მე ბუ ლე ბი და დამ საქ მებ ლე ბი სა ვალ დე ბუ ლო წე სით უნ და 
იხ დიდ ნენ სო ცი ა ლურ გა და სახდს, რაც უნ და გროვ დე ბო დეს და საქ მე ბულ თა 
პი რად ან გა რი შებ ზე მა თი მკურ ნა ლო ბი სა და სა პენ სიო უზ რუნ ველ ყო ფი სათ ვის. 
აუ ცი ლებ ლო ბის შემ თხვე ვა ში, მი სი შევ სე ბა უნ და ხდე ბო დეს ბი უ ჯე ტის სახ სრე-
ბით. ეს მო საზ რე ბა არ ეხე ბა უმუ შევ რებს, ბავ შვებს, მო ხუ ცებს, ინ ვა ლი დებს და 
ზო გა დად, სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლებს. მა თი სა მე დი ცი ნო სა ჭი რო ე ბა კვლავ 
ბი უ ჯე ტით უნ და და ფი ნან სდეს.
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The article analyzes Georgia’s population reproduction indicators, health condition 
and there are raised issues of medical and social services for reducing health risks, the 
necessity of the further improvement of health insurance. 

The article states that the level of morbidity and mortality increased in Georgia in 
2005-2013. In this light, the current policy on the reduction of medical institutions capacity 
is considered incorrectly. Complete cancellation of the Soviet method of medical and social 
insurance and undertaking this burden wholly by the state is assessed incorrectly.

The conceptual approach of regulation of these problems is proposed by the authors 
of the article.
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სტა ტია ეხე ბა თა ნა მედ რო ვე პე რი ოდ ში სა ქარ თვე ლოს სა ბი უ ჯე ტო- 
სა გა და სა ხა დო და ფუ ლად -საკ რე დი ტო მე ქა ნიზ მე ბის კო ორ დი ნა ცი ის 
სრულ ყო ფის გზე ბის გან საზღ ვრას, მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის 
მიმ დი ნა რე პრო ცე სებ ზე სა ხელ მწი ფოს ფის კა ლუ რი პო ლი ტი კის, სა გა და-
სა ხა დო და სა ბი უ ჯე ტო მე ქა ნიზ მე ბის გავ ლე ნის შეს წავ ლას.

სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კის სა ბაზ რო ეკო ნო მი კად ტრან სფორ მა ცი ის 
ეტაპ ზე გან სა კუთ რე ბულ მნიშ ვნე ლო ბას იძენს, ერ თი მხრივ, ეკო ნო მი კუ რი 
სის ტე მის უპი რა ტე სო ბა თა მაქ სი მა ლუ რი გა მოვ ლე ნა და სა ბაზ რო ინ სტი-
ტუ ტე ბი სა და მე ქა ნიზ მე ბის ფორ მი რე ბა- ფუნ ქცი ო ნი რე ბი სათ ვის ხელ შეწყ-
ო ბა, ხო ლო მე ო რე მხრივ, ეკო ნო მი კის სა ხელ მწი ფო ებ რი ვი რე გუ ლი-
რე ბის ეკო ნო მი კუ რად მი ზან შე წო ნი ლი მას შტა ბე ბით გან ხორ ცი ე ლე ბა იმ 
მე თო დე ბის გა მო ყე ნე ბით, რაც გან ვი თა რე ბის მო ცე მულ ეტაპ ზე, ყვე ლა ზე 
მე ტად მი ე სა და გე ბა ქვეყ ნის ეკო ნო მი კუ რი სტა ბი ლი ზა ცი ი სა და რე ა ლუ რი 
ზრდის მოთხ ოვ ნებს.

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: ფის კა ლუ რი პო ლი ტი კა; სა გა და სა ხა დო პო ლი ტი-
კა; სა გა და სა ხა დო კა ნონ მდებ ლო ბა; სა ბი უ ჯე ტო პო ლი ტი კა; პროგ რა მუ-
ლი ბი უ ჯე ტი.

სა ხელ მწი ფო, რო გორც პო ლი ტი კუ რი და ეკო ნო მი კუ რი ფე ნო მე ნი, თა ვი-
სი ფუნ ქცი ე ბი სა და ძა ლა უფ ლე ბის ფარ გლებ ში, ყო ველ თვის ახორ ცი ე ლებს მეტ-
ნაკ ლე ბად ეფექ ტი ან ფის კა ლურ პო ლი ტი კას, ის უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, მიზ ნად 
ისა ხავს ისე თი ამო ცა ნე ბის გა დაწყ ვე ტას, რაც და კავ ში რე ბუ ლია სა ხელ მწი ფოს შე-
მო სავ ლე ბი სა და ხარ ჯე ბის და ბა ლან სე ბას თან. საქ მე გვაქვს ისეთ სი ტუ ა ცი ას თან, 
რო ცა ორი ურ თი ერ თდა კავ ში რე ბუ ლი პრო ცე სი დან ერ თი, სა გა და სა ხა დო შე-
მო სავ ლე ბი, რე სურ სუ ლად გან საზღ ვრუ ლი და ნაკ ლე ბად ელას ტი უ რი ა, ხო ლო 

ekonomika da biznesi, 2016, 4,  gv. 137-142

ECONOMICS  AND  BUSINESS, 2016, 4,  pp. 137-142
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მე ო რე, სა ხელ მწი ფო ხარ ჯე ბი, დი ნა მი უ რად ცვა ლე ბა დია და მუდ მი ვი გაზ რდის 
ტენ დენ ცი ით ხა სი ათ დე ბა. ამ გვა რი სა კითხ ის გა და საწყ ვე ტად ახორ ცი ე ლებს ხე-
ლი სუფ ლე ბა ფი ნან სუ რი პო ლი ტი კის ისეთ უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს კომ პო ნენტს, რო-
გო რი ცაა ფის კა ლუ რი პო ლი ტი კა [1. გვ.83-86]. ის სა ხელ მწი ფოს აძ ლევს სა შუ ა-
ლე ბას, ერ თი მხრივ, სა გა და სა ხა დო გა ნაკ ვე თე ბი თა და შე ღა ვა თე ბით და, მე ო რე 
მხრივ, ხარ ჯე ბის რე გუ ლი რე ბა- მა ნი პუ ლი რე ბით აქ ტი უ რი ზე მოქ მე დე ბა მო ახ დი-
ნოს მო სახ ლე ო ბის სა მომ ხმა რებ ლო მოთხ ოვ ნის მო ცუ ლო ბა სა და სტრუქ ტუ-
რა ზე, სა ხელ მწი ფო სა და მე წარ მე თა სა ინ ვეს ტი ციო პო ტენ ცი ალ ზე, ეკო ნო მი კის 
გან ვი თა რე ბის ციკ ლუ რო ბა ზე და, ზო გა დად, სტა ბი ლუ რი ეკო ნო მი კუ რი გა რე მოს 
შექ მნა ზე, რად გა ნაც გა ტა რე ბუ ლი ფის კა ლუ რი პო ლი ტი კის ეფექ ტი ა ნო ბა ზე მნიშ-
ვნე ლოვ ნად არის და მო კი დე ბუ ლი ქვეყ ნის კე თილ დღე ო ბა. 

სა ხელ მწი ფო ში ფი ნან სუ რი ურ თი ერ თო ბე ბის სრულ ყო ფა და გან ვი თა რე-
ბა მო ითხ ოვს ეფექ ტი ა ნი სა გა და სა ხა დო სის ტე მის შე მუ შა ვე ბას. ხე ლი სუფ ლე ბას 
შე უძ ლია მო ახ დი ნოს ზე მოქ მე დე ბა ფა სებ ზე, სტი მუ ლებ სა და მაკ რო ე კო ნო მი კურ 
მაჩ ვე ნებ ლებ ზე, მოთხ ოვ ნა- მი წო დე ბის ელას ტი უ რო ბი დან გა მომ დი ნა რე, გა და-
სა ხა დებს შეს წევს უნა რი სხვა დას ხვა დო ნით იმოქ მე დოს ცალ კე ულ ბაზ რებ სა და 
ეკო ნო მი კის სექ ტორ ზე [2. გვ.99-101].

სა გა და სა ხა დო სის ტე მი სა და სა გა და სა ხა დო შე მო სავ ლე ბის გა დი დე ბის 
ღო ნის ძი ე ბა თა სრულ ყო ფის საქ მე ში დი დი მნიშ ვნე ლო ბა აქვს სა კა ნონ მდებ ლო 
ბა ზას. სა გა და სა ხა დო კა ნონ მდებ ლო ბა ში ერ თ-ერ თი სე რი ო ზუ ლი პრობ ლე მა მი-
სი არას ტა ბი ლუ რო ბა ა. 1997 წლის 13 ივ ნისს მი ღე ბულ სა გა და სა ხა დო კო დექ-
სში 2004 წლის 22 დე კემ ბრამ დე შე სუ ლი არის 81 ცვლი ლე ბა (7 წე ლი წად ში). 
2004 წლის 22 დე კემ ბერს მი ღე ბულ კო დექ სში 2010 წლის 17 ოქ ტომ ბრამ დე - 
67 ცვლი ლე ბა (6 წე ლი წად ში). ახალ კო დექ სში, რო მე ლიც ძა ლა ში შე ვი და 2011 
წლის 1 იან ვრი დან, და ახ ლო ე ბით 60-მდე ცვლი ლე ბაა შე ტა ნი ლი. 

ერ თი მხრივ, კო დექ სი უნ და შე ე სა ბა მე ბო დეს რე ა ლო ბას, მას ში ადეკ ვა ტუ-
რად უნ და აი სა ხოს და ბეგ ვრის პრინ ცი პე ბი და ხე ლი სუფ ლე ბის სა ფი ნან სო -ე კო-
ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის მიზ ნე ბი, თუმ ცა, მე ო რე მხრივ, გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია 
რომ ხში რი ცვლი ლე ბე ბი იწ ვევს არას ტა ბი ლუ რო ბის გან ცდას გა და სა ხა დის გა-
დამ ხდე ლებ ში და ამ ცი რებს მა თი საქ მი ა ნო ბის მო ტი ვა ცი ას [3].

სა გა და სა ხა დო კა ნონ მდებ ლო ბის დახ ვე წის პრო ცეს ში მხედ ვე ლო ბა ში უნ-
და იქ ნას მი ღე ბუ ლი სა გა და სა ხა დო სის ტე მის ისე თი მა ხა სი ა თებ ლე ბი, რო გო რი-
ცაა სტა ბი ლუ რო ბა და ელას ტი უ რო ბა, ეფექ ტი ა ნო ბა, მარ თვის სი მარ ტი ვე და გა-
და სა ხა დე ბის ოპ ტი მი ზა ცი ა. აქე დან გა მომ დი ნა რე, მი ზან შე წო ნი ლია სა გა და სა ხა-
დო გა ნაკ ვე თე ბის კო რექ ტი რე ბით შე იქ მნას სა გა და სა ხა დო ბა ზის გა ფარ თო ე ბის 
პი რო ბე ბი [4. გვ.312]. სა გა და სა ხა დო გა ნაკ ვე თე ბის შემ ცი რე ბა ხელს უწყ ობს სა მე-
ურ ნეო აქ ტი ვო ბის ამაღ ლე ბას, ინ ვეს ტი ცი ე ბის მო ზიდ ვა სა და და საქ მე ბის ზრდას. 
სა გა და სა ხა დო გა ნაკ ვე თე ბის შეც ვლით სა ხელ მწი ფო ქმნის და მა ტე ბით სტი მუ-
ლებს ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბის გა დი დე ბი სათ ვის. ქვეყ ნის სა გა და სა ხა დო რე გუ-
ლი რე ბის სა კა ნონ მდებ ლო ბა ზამ ხე ლი უნ და შე უწყ ოს და შექ მნას წარ მო ე ბის მეც-
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ნი ე რულ -ტექ ნი კუ რი პროგ რე სის პი რო ბე ბი, წი ნა აღ მდეგ შემ თხვე ვა ში და ე ცე მა 
წარ მო ე ბის გა ფარ თო ე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბი, შე იზღ უ დე ბა სა გა და სა ხა დო ბა ზა 
და ამით შე იქ მნე ბა ბი უ ჯე ტის დე ფი ცი ტის ხან გრძლი ვად შე ნარ ჩუ ნე ბის პი რო ბე ბი. 
სა გა და სა ხა დო სის ტე მა ში სა კა ნონ მდებ ლო ბა ზის მა რე გუ ლი რე ბე ლი ინ სტრუ მენ-
ტე ბის მოქ ნი ლი გა მო ყე ნე ბა ხელ საყ რელ პი რო ბებს ქმნის სა ხელ მწი ფოს პირ და-
პი რი ჩა რე ვის გა რე შე უზ რუნ ველ ყო ფილ იქ ნას ეკო ნო მი კუ რი ზრდა. [5. გვ.276]

სა ქარ თვე ლოს ფი ნან სთა სა მი ნის ტროს ინი ცი ა ტი ვით 2012 წლის დე კემ-
ბერ ში სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის მი ერ მი ღე ბულ მა ცვლი ლე ბებ მა გარ კვე-
ულ წი ლად დახ ვე წა მოქ მე დი სა გა და სა ხა დო კო დექ სით დად გე ნი ლი და ბეგ ვრი სა 
და ან გა რიშ გე ბის მე ქა ნიზ მე ბი, აღ მოფ ხვრა სხვა სფე როს ნორ მა ტი ულ აქ ტებ თან 
ტერ მი ნო ლო გი უ რი შე უ სა ბა მო ბე ბი, საგ რძნობ ლად შე არ ბი ლა სა გა და სა ხა დო სა-
მარ თალ დარ ღვე ვე ბი სათ ვის გან საზღ ვრუ ლი მკაც რი ნორ მე ბი, გა უქ მდა ცალ კე უ-
ლი ჯა რი მა/ სან ქცია და, რაც მთა ვა რი ა, გა სა გე ბი გახ და სა გა და სა ხა დო კო დექ სში 
არ სე ბუ ლი ორაზ რო ვა ნი და ბუნ დო ვა ნი დე ბუ ლე ბე ბი. 

ფის კა ლუ რი პო ლი ტი კის ერ თ-ერ თი ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე ბა, სწო რედ, 
სა გა და სა ხა დო პო ლი ტი კა ა, რო მე ლიც, თა ვის მხრივ, სა გა და სა ხა დო და სა ბა ჟო 
კა ნონ მდებ ლო ბას ეფუძ ნე ბა და რო მელ თა ლი ბე რა ლი ზე ბა უკ ვე გან ხორ ცი ელ-
და, თუმ ცა ეს არ გუ ლის ხმობს, რომ შემ დგომ ში არ უნ და მოხ დეს მა თი სრულ-
ყო ფის თვის შე სა ბა მი სი ღო ნის ძი ე ბე ბის გა ტა რე ბა. მოქ მე დი ფის კა ლუ რი მე ქა ნიზ-
მე ბის ფარ გლებ ში რა ცი ო ნა ლუ რი სა გა და სა ხა დო გა ნაკ ვე თე ბის გან საზღ ვრის 
სა კითხ ში მთავ რო ბამ გარ კვე უ ლი ნა ბი ჯე ბი გა დად გა, მა გა ლი თად, და უ ბეგ რა ვი 
მი ნი მა ლუ რი ხელ ფა სი, რომ ლის გან ხორ ცი ე ლე ბის შე დე გად ის პი რე ბი, რომ-
ლებ საც 2014 წლის გან მავ ლო ბა ში მი ნი მა ლუ რი სა ხელ ფა სო შე მო სა ვა ლი ქონ-
დათ მი ღე ბუ ლი, 6 000 ლა რი, გა თა ვი სუფ ლდნენ სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დი სა-
გან და წლის ბო ლოს და უბ რუნ დათ თან ხა 500 ლა რის ოდე ნო ბით.

სა ქარ თვე ლოს სა გა და სა ხა დო სფე რო ში და დე ბი თი ძვრე ბი შე ი ნიშ ნე ბა 
2011 წლის 1 იან ვრის ახა ლი სა გა და სა ხა დო კო დექ სის ამოქ მე დე ბი დან და ეს 
ტენ დენ ცია დღემ დე გრძელ დე ბა. ძვე ლი სა გა და სა ხა დო კო დექ სით მოქ მე დი 
21 სა ერ თო- სა ხელ მწი ფო ებ რი ვი გა და სა ხა დი 5-მდე იქ ნა დაყ ვა ნი ლი. გა უქ მდა 
სო ცი ა ლუ რი გა და სა ხა დი. დღგ-ს და სა ბეგ რი ბრუნ ვა 2006 წლი დან 18% გახ და. 
მო გე ბის გა და სა ხა დი 2008 წლი დან გა ნი საზღ ვრა და სა ბეგ რი მო გე ბის 15%-ით. 
სა გა და სა ხა დო გა ნაკ ვე თე ბის შემ ცი რე ბას, შე დე გად მოჰ ყვა სა ბი უ ჯე ტო შე მო სავ-
ლე ბის ზრდა. ახა ლი სა გა და სა ხა დო კო დექ სის უპი რა ტე სო ბა, მის წი ნა მორ ბედ-
თან  შე და რე ბით, ბიზ ნე სის რე გის ტრა ცი ი სა და გა და სა ხა დის გა დახ დის პრო ცე დუ-
რე ბის გა მარ ტი ვე ბა ში მდგო მა რე ობს. ბიზ ნე სის რე გის ტრა ცია და ე ვა ლა ფი ნან სთა 
სა მი ნის ტროს შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხურს, შემ ცირ და რე გის ტრა ცი ი სათ ვის სა ჭი რო 
დო კუ მენ ტე ბის რა ო დე ნო ბა. ამ ჟა მად, კომ პა ნი ის და რე გის ტრი რე ბა ორ დღე შია 
შე საძ ლე ბე ლი, ხო ლო ინ დმე წარ მის - ერთ დღე ში. გარ და ამი სა, მნიშ ვნე ლოვ-
ნად შემ ცირ და ქვე ყა ნა ში კო რუფ ცი ი სა და კონ ტრა ბან დის მას შტა ბე ბი, რა მაც თა-
ვის მხრივ ხე ლი შე უწყო ფის კა ლუ რი პო ლი ტი კის გა უმ ჯო ბე სე ბას. 



140

სოფიკო თაღიაშვილი

სა ქარ თვე ლოს ფის კა ლუ რი პო ლი ტი კის ერ თ-ერთ მი მარ თუ ლე ბას სა ბი-
უ ჯე ტო პო ლი ტი კა წარ მო ად გენს. სა ქარ თვე ლოს სა ბი უ ჯე ტო პრო ცეს ში ბო ლო 
წლე ბის გან მავ ლო ბა ში გან ხორ ცი ელ და მნიშ ვნე ლო ვა ნი რე ფორ მე ბი, რაც გა-
მო ი ხა ტა იმა ში, რომ 2009 წელს მი ღე ბუ ლი სა ქარ თვე ლოს სა ბი უ ჯე ტო კო დექ სის 
მი ხედ ვით მოხ და ბი უ ჯე ტის პროგ რა მულ და გეგ მვა ზე გა დას ვლა. პროგ რა მუ ლი 
სა ბი უ ჯე ტო და გეგ მვის მნიშ ვნე ლო ვა ნი უპი რა ტე სო ბა ტრა დი ცი ულ ბი უ ჯეტ თან შე-
და რე ბით არის ის, რომ პროგ რა მუ ლი ბი უ ჯე ტი სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა და გეგ მვის 
პრო ცე სი დან ვე ბი უ ჯე ტი ორი ენ ტი რე ბუ ლი იყოს შე დეგ ზე. [6. გვ.98-108]. აღ ნიშ ნუ-
ლი ფორ მა ტით წარ მოდ გე ნილ ბი უ ჯეტ ში თა ვი დან ვე ნა თე ლია მი ზეზ -შე დე გობ-
რი ვი კავ ში რი კონ კრე ტუ ლი მი მარ თუ ლე ბით და ფი ნან სე ბულ ღო ნის ძი ე ბებ სა და 
მი ღე ბულ შე დე გებს შო რის, რაც სა ხელ მწი ფო ფი ნან სე ბის სწო რი გა მო ყე ნე ბის 
სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა [7. გვ.84-87].

პროგ რა მულ ბი უ ჯეტ ზე გა დას ვლას თან ერ თად სა ქარ თვე ლოს მთავ რო-
ბამ 2012 წლის 1 იან ვრი დან აა მოქ მე და სა ქარ თვე ლოს სა ბი უ ჯე ტო კო დექ სის 
დე ბუ ლე ბა, რომ ლი თაც სა ხელ მწი ფო და წე სე ბუ ლე ბებს უფ ლე ბა მი ე ცათ, ფი ნან-
სთა სა მი ნის ტროს თან ხმო ბით, ბი უ ჯეტ ში ნე ბის მი ე რი სა ხის ცვლი ლე ბა შე ი ტა ნონ. 
კერ ძოდ მხარ ჯა ვი და წე სე ბუ ლე ბის პროგ რა მებს, ქვეპ როგ რა მებ სა და სა ბი უ ჯე ტო 
კლა სი ფი კა ცი ის მუხ ლებს შო რის თან ხე ბის გა და ნა წი ლე ბა შე იძ ლე ბა გან ხორ ცი-
ელ დეს სა ქარ თვე ლოს ფი ნან სთა სა მი ნის ტროს თან ხმო ბით. 

პროგ რა მუ ლი სა ბი უ ჯე ტო და გეგ მვის და ნერ გვას სა ქარ თვე ლო ში აქვს პერ-
სპექ ტი ვე ბი და ის სა ხელ მწი ფო სახ სრე ბის სწო რად წარ მარ თვის ერ თ-ერთ უმ ნიშ-
ვნე ლო ვა ნეს მე ქა ნიზ მად შე იძ ლე ბა მოგ ვევ ლი ნოს. [8]. მი სი და ნერ გვა და დე ბით 
ეფექტს ახ დენს ქვეყ ნის სა ბი უ ჯე ტო და ზო გა დად, ფის კა ლურ პო ლი ტი კა ზე და ეხ-
მა რე ბა სა ხელ მწი ფოს პრი ო რი ტე ტუ ლი დარ გე ბის სწორ გან საზღ ვრა ში. 

ფის კა ლუ რი პო ლი ტი კის ეფექ ტი ა ნო ბის უზ რუნ ველ ყო ფი სათ ვის აუ ცი ლე-
ბე ლია კომ პლექ სურ ღო ნის ძი ე ბა თა შე მუ შა ვე ბა და მა თი ამოქ მე დე ბის მე ქა ნიზ-
მე ბის გან საზღ ვრა, კერ ძოდ, სა ბი უ ჯე ტო პო ლი ტი კის, რო გორც ფის კა ლუ რი პო-
ლი ტი კის ძი რი თა დი შე მად გე ნე ლი ნა წი ლის გა უმ ჯო ბე სე ბა, პროგ რა მუ ლი სა ბი-
უ ჯე ტო და გეგ მვის და ნერ გვის სფე რო ში არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის აღ მოფ ხვრა, 
ბი უ ჯეტ თა შო რი სი ურ თი ერ თო ბე ბის სრულ ყო ფა და ამ კუთხ ით ად გი ლობ რი ვი 
თვით მმარ თვე ლი ერ თე უ ლე ბი სათ ვის უფ ლე ბა მო სი ლე ბის გაზ რდა. [9. გვ.10-12]

სა ქარ თვე ლო ში ბო ლო წლე ბის გან მავ ლო ბა ში მარ თლაც გა უმ ჯო ბეს და 
ბიზ ნეს გა რე მო, გა მარ ტივ და სა გა და სა ხა დო ად მი ნის ტრი რე ბას თან და კავ ში რე ბუ-
ლი პრო ცე დუ რე ბი, და იხ ვე წა სა ბი უ ჯე ტო პო ლი ტი კა. 2010 - 2011 წლებ ში ჩვენს 
ქვე ყა ნა ში სა კუთ რე ბის უფ ლე ბის და უც ვე ლო ბა წარ მო ად გენ და ეკო ნო მი კუ რი პო-
ლი ტი კის და მათ შო რის ფის კა ლუ რი პო ლი ტი კის შე მა ფერ ხე ბელ გა რე მო ე ბას, 
უკ ვე დღეს ამ კუთხ ით სა ხელ მწი ფოს მიდ გო მე ბი გან სხვა ვე ბუ ლია [10].

Doing Business მსოფ ლიო ბან კის და სა ერ თა შო რი სო სა ფი ნან სო კორ პო რა-
ცი ის პრო ექ ტი ა, რო მე ლიც ბიზ ნეს გა რე მოს მსოფ ლი ოს 189 ქვე ყა ნა ში იკ ვლევს. 
კრი ტე რი უ მით - „ყველაზე ხელ საყ რე ლი პი რო ბე ბი ბიზ ნე სის და საწყ ე ბა დ“  
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Doing Business-ის რე ი ტინ გში სა ქარ თვე ლო 2016 წელს მსოფ ლიო ქვეყ ნე ბის ტოპ 
ათე ულ ში ა. ასე ვე მო წი ნა ვე პო ზი ცი ებს ვი კა ვებთ შემ დე გი კომ პო ნენ ტე ბის მი ხედ-
ვით: ქო ნე ბის რე გის ტრა ცია - მე-3 პო ზი ცი ა, კრე დი ტის აღე ბა - მე-7 პო ზი ცი ა. [11]. 

მსოფ ლი ოს ეკო ნო მი კუ რი თა ვი სუფ ლე ბის ინ დექ სის მო ნა ცე მის მი ხედ-
ვით, სა ქარ თვე ლოს სა რე ი ტინ გო ქუ ლა 2015 წელს, წი ნა წელ თან შე და რე ბით 
0.4 პუნ ქტით გა უმ ჯო ბეს და და 73 ქუ ლა შე ად გი ნა. 2016 წელს სა ქარ თვე ლო 178 
ქვე ყა ნას შო რის 23-ე პო ზი ცი ა ზეა 72,6 ქუ ლით, ხო ლო ევ რო პის რე გი ონ ში მე-12 
ად გილ ზეა 43 ქვე ყა ნას შო რის, სა შუ ა ლო ქუ ლა (72,6) 5,7 ქუ ლით აღე მა ტე ბა ევ-
რო პის რე გი ო ნის სა შუ ა ლო ქუ ლას (66,9) [12].

გა ტა რე ბუ ლი რე ფორ მე ბის მი უ ხე და ვად, სა ქარ თვე ლოს ფის კა ლუ რი პო-
ლი ტი კა შემ დგომ გან ვი თა რე ბას და ოპ ტი მი ზა ცი ას სა ჭი რო ებს. ამას თან, მნიშ-
ვნე ლო ვა ნია მხარ ჯავ და წე სე ბუ ლე ბა თა საქ მი ა ნო ბის ეფექ ტი ა ნო ბის შე ფა სე ბის 
კრი ტე რი უ მე ბის გან საზღ ვრა. სა ბი უ ჯე ტო სახ სრე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის მო ნი ტო რინ-
გის და ნერ გვა შე საძ ლებ ლო ბას იძ ლე ვა ერ თმა ნეთს შე ვა და როთ და ნა ხარ ჯე ბი 
და შე დე გე ბი, ჩა მო ვა ყა ლი ბოთ სა ბი უ ჯე ტო სახ სრე ბის ხარ ჯვის ეფექ ტი ა ნი მე თო-
დე ბი, თა ვის დრო უ ლად შე ვა ფა სოთ და გეგ მი ლი შე დე გე ბის მაჩ ვე ნებ ლე ბი და ამ 
მაჩ ვე ნებ ლე ბის შეს რუ ლე ბის ხა რის ხი. 
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გიორგი ღაღანიძე 

თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი

წი ნამ დე ბა რე სტა ტი ის თე მა ავ ტო რის კვლე ვის ობი ექ ტია ბო ლო 

რამ დე ნი მე წლის გან მავ ლო ბა ში. სტა ტი ა ში გან ხი ლუ ლია მომ სა ხუ რე-
ბის ექ სპორ ტის ზრდის შე საძ ლებ ლო ბე ბი სა ქარ თვე ლო ში.

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: მომ სა ხუ რე ბის ექ სპორ ტი; მომ სა ხუ რე ბის ექ-
სპორ ტის დი ნა მი კა; მომ სა ხუ რე ბის ექ სპორ ტის ზრდის შე საძ ლებ ლო-
ბე ბი.

სა ქონ ლით სა გა რეო ვაჭ რო ბა ში ქრო ნი კუ ლი დე ფი ცი ტი ყო ველ თვის წარ-
მო ად გენ და ქარ თუ ლი სა ხელ მწი ფო ებ რი ო ბის გა მოწ ვე ვას. ეს ქრო ნი კუ ლი 
დე ფი ცი ტი ვერ და იძ ლია ვერც იმ პორ ტჩა ნაც ვლე ბის ძა ლის ხმე ვის და ვერც 
ექ სპორ ტის წა ხა ლი სე ბის მე ქა ნიზ მე ბით. ამ სა კითხ ე ბის კვლე ვა ში, გარ კვე ულ წი-
ლად, უყუ რადღ ე ბოდ დარ ჩა მომ სა ხუ რე ბის ექ სპორ ტის სა კითხ ი. უნ და აღი ნიშ-
ნოს, რომ ეს სა კითხი ყო ველ თვის მი იჩ ნე ო და რო გორც თა ვის თა ვად არ სე ბულ, 
ანუ თა ვის თა ვად გან ვი თა რე ბად პრო ცე სად. ამ მიდ გო მას სა ფუძ ვლად ედო 

ორი ობი ექ ტუ რი წი ნა პი რო ბა: პირ ვე ლი, სა ქარ თვე ლო წარ მო ად გენს ევ რო პა-
სა და აზი ას შო რის ხიდს, ამ დე ნად, სატ რან სპორ ტო მომ სა ხუ რე ბა თა ვის თა ვად 

გან ვი თარ დე ბა; მე ო რე, სა ქარ თვე ლო წარ მო ად გენს ტუ რის ტე ბი სათ ვის მიმ ზიდ-
ველ ად გილს და ამ დე ნად, ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბაც ბუ ნებ რი ვად მოხ დე ბა. 
წი ნამ დე ბა რე სტა ტი ის მი ზა ნია დე ტა ლუ რად გან ვი ხი ლოთ მომ სა ხუ რე ბის ექ-
სპორ ტის მდგო მა რე ო ბის დე ტა ლუ რი გან ხილ ვა - მი სი თა ნა დო ბა სა სა ქონ ლო 

ექ სპორ ტთან და მი სი შემ დგო მი გან ვი თა რე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბი. ამას თან და-
კავ ში რე ბით სა ინ ტე რე სოა სა კითხი იმის შე სა ხებ თუ რამ დე ნა დაა შე საძ ლე ბე ლი 
მომ სა ხუ რე ბის ექ სპორ ტის სტრა ტე გი ე ბის ფორ მი რე ბა და რამ დე ნად შე უწყ ობს 
ის ხელს სა ვაჭ რო სა ერ თო ბა ლან სის და აქე დან გა მომ დი ნა რე, სა გა დამ ხდე-
ლო ბა ლან სის გა უმ ჯო ბე სე ბას, მდგრა დი სა მუ შაო ად გი ლე ბის ფორ მი რე ბას და 
ზო გა დად ეკო ნო მი კურ ზრდას.
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მომ სა ხუ რე ბის ექ სპორ ტის სა ხე ო ბე ბი

მომ სა ხუ რე ბის ექ სპორ ტი თა ვი სი არ სით, ძა ლი ან მრა ვალ ფე რო ვა ნია და 
მო ი ცავს რო გორც საკ ვე ბი პრო დუქ ცი ის მი წო დე ბის მომ სა ხუ რე ბას, რეს ტორ-
ნე ბი სა და კა ფე ე ბის მეშ ვე ო ბით, ასე ვე, მა ღალ ტექ ნო ლო გი ებს. მომ სა ხუ რე ბის 
გარ კვე უ ლი სა ხე ო ბე ბი, კერ ძოდ პი რა დი მომ სა ხუ რე ბა, შე უძ ლე ბე ლია ექ სპორ-
ტი რე ბუ ლი იქ ნეს სხვა ქვე ყა ნა ში იქ მომ სა ხუ რე ბის ობი ექ ტის გახ სნის გა რე შე. 
ამავ დრო უ ლად, მა ღალ ტექ ნო ლო გი ურ და ინო ვა ცი ურ სფე რო ში მომ სა ხუ რე-
ბის ექ სპორ ტი საკ მა ოდ მარ ტი ვი ა. მომ სა ხუ რე ბა შე იძ ლე ბა და ვაჯ გუ ფოთ დარ-
გე ბად ან საქ მი ა ნო ბის სა ხე ე ბად - გა მომ დი ნა რე კვლე ვი სა და ანა ლი ზის სა ჭი-
რო ე ბე ბი დან, თუმ ცა, მა თი აღ რიცხ ვის მე თო დო ლო გია სტან დარ ტი ზე ბუ ლი ა. ამ 
სა კითხ ზე მსჯე ლო ბა გვექ ნე ბა სტა ტი ის შემ დეგ ნა წილ ში. აქ ვე გვინ და აღ ვნიშ-
ნოთ, რომ არა ვინ აღარ და ვობს მომ სა ხუ რე ბის ექ სპორ ტის მნიშ ვნე ლო ბა ზე, 
რო გორც მდგრა დი სა მუ შაო ად გი ლე ბის შექ მნის, ასე ვე სა ვაჭ რო ბა ლან სის 
გა უმ ჯო ბე სე ბის მი მარ თუ ლე ბით. მა გა ლი თად, აშ შ-ში მომ სა ხუ რე ბის სექ ტო რი 
ქმნის ეროვ ნუ ლი შე მო სავ ლის 70%-ს და სა მუ შაო ად გი ლე ბის 75%-ს [1]. გა საკ-
ვი რია არ უნ და იყოს, რომ აშ შ-ის მომ სა ხუ რე ბის ექ სპორ ტი ძა ლი ან მა ღა ლი ა, 
კერ ძოდ, 2015 წელს აშშ-მ გა ნა ხორ ცი ე ლა 710 მლრდ დო ლარ ზე უფ რო მე ტი 
მომ სა ხუ რე ბის ექ სპორ ტი, ხო ლო სალ დო, სა სა ქონ ლო ექ სპორ ტი სა გან გან-
სხვა ვე ბით, და დე ბი თია და შე ად გენ და 219.5 მლრდ დო ლარს. მომ სა ხუ რე ბის 
ექ სპორტს აქვს მყა რი ზრდის ტენ დენ ცია მსოფ ლიო ვაჭ რო ბა ში - და ახ ლო ე ბით 

5% წლი უ რად და 2015 წელს შე ად გი ნა მსოფ ლიო სა ქონ ლი სა და მომ სა ხუ-
რე ბის ექ სპორ ტის 22.7% [2]. უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ მომ სა ხუ რე ბის ექ სპორ-
ტის მნიშ ვნე ლო ბი დან გა მომ დი ნა რე, აშშ და ევ რო კავ ში რი გან სა კუთ რე ბულ 

ყუ რადღ ე ბას უთ მო ბენ მომ სა ხუ რე ბის ექ სპორ ტის შემ დგომ ზრდას.
სა ქარ თვე ლოს რე ა ლო ბა ში მომ სა ხუ რე ბის ექ სპორ ტი წარ მო ად გენს ძა-

ლი ან მნიშ ვნე ლო ვან რე სურსს ეკო ნო მი კუ რი ზრდის უზ რუნ ველ სა ყო ფად. მნიშ-
ვნე ლო ვა ნია იმ ფაქ ტის აღ ნიშ ვნა, რომ მომ სა ხუ რე ბის ექ სპორ ტში სა ქარ თვე-
ლოს პო ზი ცი ე ბი მა ღალ კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნი ა. ამ სა კითხ ზე ჩვე ნი მო საზ რე ბე ბი 
ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლია სტა ტი ა ში [3]. ობი ექ ტუ რად სა ქარ თვე ლოს გე ოს ტრა ტე გი უ-
ლი მდე ბა რე ო ბი დან და ბუ ნებ რი ვი- კლი მა ტუ რი მრა ვალ ფე როვ ნე ბი დან გა მომ-
დი ნა რე ობს ქვეყ ნის კონ კუ რენ ტუ ლი უპი რა ტე სო ბე ბი ტრან სპორ ტი რე ბი სა და 
ტუ რიზ მის სექ ტო რებ ში. უკ ვე და დას ტუ რე ბუ ლია ეს კონ კუ რენ ტუ ლი უპი რა ტე-
სო ბა და უნ და ვე ძე ბოთ სხვა სექ ტო რე ბი დან მომ სა ხუ რე ბის ექ სპორ ტის ზრდის 
პო ტენ ცი უ რი შე საძ ლებ ლო ბე ბი. 

საქონლისა და მომსახურების ექსპორტი საქართველოდან 
ათას დოლარობით [2] 

ცხრილი 1
2011 2012 2013 2014 2015

მომსახურება 2,018,920 2,561,980 2,983,840 3,043,300 3,154,650
საქონელი 2,186,701 2,376,154 2,909,460 2,860,669 2,203,626
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მომსახურების საგარეო ვაჭრობის სალდო ათას დოლარობით [2;4]
ცხრილი 2

2011 2012 2013 2014 2015

ITC 753,710 1,114,580 1,422,010 1,317,880 1,469,300

BPM 747,465.1 1,100,853.0 1,405,471.7 1,288,380.3 1,440,976.1

BPM 6 753.71 1,114.57 1,422.02 1,308.46 1,454.77

მოყ ვა ნი ლი ცხრი ლე ბის მარ ტი ვი ანა ლი ზი ცხად ყოფს, რომ სა ქარ თვე-
ლო დან მომ სა ხუ რე ბის ექ სპორტს აქვს მყა რი, მზარ დი ტენ დენ ცი ა, მომ სა ხუ რე-
ბის ექ სპორ ტი წარ მო ად გენს უცხ ო უ რი ვა ლუ ტის შე მოს ვლის მდგრად წყა როს, 
ხო ლო მი სი სალ დო წლე ბის გან მავ ლო ბა ში და დე ბი თი ა. ასე ვე, უნ და აღი ნიშ-
ნოს, რომ მომ სა ხუ რე ბის ექ სპორ ტი სა ქარ თვე ლო დან აღე მა ტე ბა სა სა ქონ ლო 

ექ სპორტს, რაც, ერ თი მხრივ, ძა ლი ან და დე ბი თი მოვ ლე ნა ა, ხო ლო მე ო რე 
მხრივ, მი ა ნიშ ნებს სა სა ქონ ლო ექ სპორ ტის უაღ რე სად და ბალ მაჩ ვე ნებ ლებ ზე. 
ევ რო კავ შირ ში მომ სა ხუ რე ბის ექ სპორ ტი მთლი ა ნი ექ სპორ ტის 28-32%-ი ა. ამ 
მაჩ ვე ნებ ლით ლი დე რობს დი დი ბრი ტა ნე თი, საფ რან გე თი და ეს პა ნე თი, ხო-
ლო გერ მა ნი ის ფე დე რა ცი ულ რეს პუბ ლი კას აქვს უარ ყო ფი თი სალ დო მომ სა-
ხუ რე ბით სა გა რეო ვაჭ რო ბა ში. უნ და აღი ნიშ ნოს ერ თი სა ინ ტე რე სო დე ტა ლი: 
სა ქონ ლით ექ სპორ ტში მა ღა ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბი სა და და დე ბი თი სა ვაჭ რო ბა-
ლან სის მქო ნე ქვეყ ნებს, აქვთ უარ ყო ფი თი სა ვაჭ რო ბა ლან სი მომ სა ხუ რე ბის 
ექ სპორ ტში (გფრ, ია პო ნი ა, ირ ლან დი ა), და პი რი ქით, მა ღა ლი სა ქონ ლის სა-
ვაჭ რო დე ფი ცი ტის მქო ნე ქვეყ ნებს, და დე ბი თი ბა ლან სი მომ სა ხუ რე ბა ში (აშშ, 
დი დი ბრი ტა ნე თი, საფ რან გე თი). აღ ნიშ ნუ ლი დე ბუ ლე ბა, მხო ლოდ არ სე ბუ ლი 
რე ა ლო ბის ასახ ვაა და კა ნონ ზო მი ე რე ბის დად გე ნა მეც ნი ე რუ ლი კვლე ვის სა-
განს შე ად გენს.

ყო ვე ლი ვე აღ ნიშ ნულ თან ერ თად, მი ზან შე წო ნი ლია გან ვი ხი ლოთ სა ქარ-
თვე  ლოს მომ სა ხუ რე ბის ექ სპორ ტის რო მე ლი სფე რო ე ბი გა ნა პი რო ბე ბენ ექ-
სპორ ტის მდგრად ზრდას და და დე ბი თი ბა ლან სის ფორ მი რე ბას. (იხ. ცხრი ლი 
3)

ცხრი ლი დან ჩანს, რომ ექ სპორ ტში წამ ყვა ნი პო ზი ცი ე ბი უკა ვია ორ სექ-
ტორს - ტრან სპორ ტსა და ტურ ზიმს, ხო ლო და დე ბი თი სა ვაჭ რო სალ დო უზ-
რუნ ველ ყო ფი ლია მთლი ა ნად ტუ რიზ მის სექ ტო რის ხარ ჯზე. ცხა დი ა, სხვა სექ-
ტო რებ შიც გვაქვს და დე ბი თი სალ დო, თუმ ცა, ტუ რიზ მი წარ მო ად გენს და დე-
ბი თი სალ დოს 109%-ს, ანუ სხვა სექ ტო რე ბის უარ ყო ფი თი სა ვაჭ რო სალ დო 

იფა რე ბა ტუ რიზ მის და დე ბი თი სა ვაჭ რო სალ დო თი და სა ბო ლო ოდ, მთლი ა-
ნად გვაქვს და დე ბი თი სა ვაჭ რო სალ დო.
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საქართველოდან მომსახურების ექსპორტი და სალდო 2015 წელს 
სექტორების მიხედვით ათას აშშ დოლარობით [2]

ცხრილი 3

ექსპორტი სალდო

მომსახურება
3,154.650 1,469.300

სატრანსპორტო 
952,135 -2,134

სხვა პირების მფლობელობაში 
არსებული პროდუქციის შეკეთება

18,794 18,390

ტურიზმი 1,935,910 1,606,338

მშენებლობა 9,196 -1,016

შენახვისა და შეკეთების სამუშაოები
2,622

-4,594

ფინანსური მომსახურება 11,031 456

ინტელექტუალური საკუთრებით 
სარგებლობის ხარჯები

567 -6,419

სატელეკომუნიკაციო, კომპიუტერული 
და საინფორმაციო მომსახურება

45,004 5,130

სხვა საქმიანი მომსახურება 58,459 -47,786

პერსონალური, კულტურული და 
რეკრიაციული მომსახურება

14,196 2,901

სადაზღვევო და საპენსიო 
მომსახურება

18,060 -118,813

სამთავრობო საქონელი 
და მომსახურება (სხვაგან 
დაუსახელებელი)

88,673 16,842

მომ სა ხუ რე ბის ექ სპორ ტის აღ რიცხ ვის მე თო დო ლო გი უ რი 
ას პექ ტე ბი 

მომ სა ხუ რე ბის სა გა რეო ვაჭ რო ბის აღ რიცხ ვის ძი რი თად მე თო დო ლო გი ას 
წარ მო ად გენს სა ერ თა შო რი სო სა ვა ლუ ტო ფონ დის მი ერ დად გე ნი ლი სა გა დამ-
ხდე ლო ბა ლან სის მე-5 და მე-6 სა ხელ მძღვა ნე ლო ე ბი, რი თაც სარ გებ ლობს 
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სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნუ ლი ბან კიც. მე-6 სა ხელ მძღვა ნე ლო წარ მოდ გე ნი ლი იქ-
ნა 2009 წელს და მას ზე ხდე ბა თან და თა ნო ბი თი გა დას ვლა.

მე-5 სა ხელ მძღვა ნე ლო ში მომ სა ხუ რე ბა აღი რიცხ ე ბა შემ დე გი სექ ტო რე-
ბის მი ხედ ვით: ტრან სპორ ტი, ტუ რიზ მი, კავ შირ გაბ მუ ლო ბის მომ სა ხუ რე ბა, სამ-
შე ნებ ლო მომ სა ხუ რე ბა, სა დაზღ ვე ვო მომ სა ხუ რე ბა, ფი ნან სუ რი მომ სა ხუ რე ბა, 
კომ პი უ ტე რუ ლი და სა ინ ფორ მა ციო მომ სა ხუ რე ბა, რო ი ალ ტი და სა ლი ცენ ზიო 

მომ სა ხუ რე ბა, სხვა საქ მი ა ნი მომ სა ხუ რე ბა, პი რა დი, კულ ტუ რუ ლი და გა სარ თო ბი 
მომ სა ხუ რე ბა, სამ თავ რო ბო მომ სა ხუ რე ბა. ცხა დი ა, თი თო ე უ ლი სექ ტო რი იყო ფა 
ქვე სექ ტო რე ბად და საქ მი ა ნო ბად, მა გა ლი თად, ტრან სპორ ტი აღი რიცხ ე ბო და 
სხვა დას ხვა სა ხე ო ბე ბის მი ხედ ვით, ხო ლო ყო ველ სა ხე ო ბა ში აღი რიცხ ე ბო და 
მგზავ რე ბი, ფრახ ტი და სხვა. ტუ რიზ მში - საქ მი ა ნი და პი რა დი და ა.შ.

მე-6 სა ხელ მძღვა ნე ლო ში მოხ და გარ კვე უ ლი ცვლი ლე ბე ბი, კერ ძოდ ზო-
გი ერ თი საქ მი ა ნო ბა, რო მე ლიც ად რე აღიცხ ე ბო და სა ქონ ლით ვაჭ რო ბა ში, 
გად მო ვი და მომ სა ხუ რე ბა ში, ასე ვე მოხ და კო მერ ცი უ ლი და სამ თავ რო ბო მომ-
სა ხუ რე ბის გა მიჯ ვნა და სა ბო ლოო ან გა რი შით მი ვი ღეთ 12 სექ ტო რი. უნ და 
აღი ნიშ ნოს, რომ მე-6 სა ხელ მძღვა ნე ლოს ზო გი ერ თი სექ ტო რი აღარ აღი-
რიცხ ე ბა ცალ კე, რო გორც ეს იყო მე- 5-ში. ასე, მა გა ლი თად, კავ შირ გაბ მუ ლო-
ბის მომ სა ხუ რე ბა ცალ კე აღარ გა ნი ხი ლე ბა.

მე-6 სა ხელ მძღვა ნე ლო ში მო ცე მუ ლია შემ დე გი ქვე სექ ტო რე ბი: მა ნუ ფაქ-
ტუ რუ ლი მომ სა ხუ რე ბა, რო ცა მა ტე რი ა ლუ რი სა შუ ა ლე ბე ბი ეკუთ ვნის სხვას; სა-
ქონ ლის რე მონ ტი და სხვა ტექ ნი კუ რი მომ სა ხუ რე ბა სხვა გან და უ სა ხე ლე ბე ლი; 
სატ რან სპორ ტო მომ სა ხუ რე ბა; ტუ რიზ მი; მშე ნებ ლო ბა; სა დაზღ ვე ვო და სა პენ-
სიო მომ სა ხუ რე ბა; ფი ნან სუ რი მომ სა ხუ რე ბა; ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი სა კუთ რე ბით 
სარ გებ ლო ბის ხარ ჯე ბი; სა ტე ლე კო მუ ნი კა ცი ო, კომ პი უ ტე რუ ლი და სა ინ ფორ მა-
ციო მომ სა ხუ რე ბა; სხვა საქ მი ა ნი მომ სა ხუ რე ბა; სამ თავ რო ბო მომ სა ხუ რე ბა და 
მომ სა ხუ რე ბა სხვა გან და უ სა ხე ლე ბე ლი. 

 აღ რიცხ ვის მე თო დო ლო გი უ რი ას პექ ტე ბის დე ტა ლუ რი ანა ლი ზი აუ ცი ლე-
ბე ლი ა, რა თა ზუს ტად გა ნი საზღ ვროს, ერ თი მხრივ, ის მი მარ თუ ლე ბე ბი, სა დაც 
არ სე ბობს ექ სპორ ტის ზრდის მა ღა ლი პერ სპექ ტი ვე ბი, ხო ლო მე ო რე მხრივ, 
ის მი მარ თუ ლე ბე ბი, სა დაც მომ სა ხუ რე ბის ად გი ლობ რი ვი მიმ წო დებ ლე ბის წა-
ხა ლი სე ბა გა ა უმ ჯო ბე სებს სა ვაჭ რო სალ დოს. რო გორც უკ ვე აღ ვნიშ ნეთ, მხო-
ლოდ ტუ რიზ მის სექ ტო რის სალ დო აღე მა ტე ბა ყვე ლა სექ ტო რის ერ თობ ლივ 
სალ დოს. ცალ კე უნ და შევ ჩერ დეთ ტრან სპორ ტის სექ ტო რის სა კითხ ზე ერ თი 
მხრივ, ტრან სპორ ტის სექ ტო რის მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ექ სპორ ტი ჩა მორ-
ჩე ბა მხო ლოდ ტუ რიზმს, მე ო რე მხრივ კი მი სი სალ დო უარ ყო ფი თი ა. ზო გა-
დად, სატ რან სპორ ტო მომ სა ხუ რე ბის იმ პორ ტის ზრდა უკავ შირ დე ბა სა გა რეო 

ვაჭ რო ბის მო ცუ ლო ბის ზრდას, რო დე საც ექ სპორ ტი სა და იმ პორ ტის გან ხორ-
ცი ე ლე ბი სათ ვის ქარ თულ კომ პა ნი ებს სჭირ დე ბათ უცხ ო უ რი გა დამ ზი და ვე ბის 
და ქი რა ვე ბა. მი ზან შე წო ნი ლია დე ტა ლუ რად იქ ნეს შეს წავ ლი ლი ამ მი მარ თუ-
ლე ბით რა ღო ნის ძი ე ბე ბის გა ტა რე ბა გა მო იწ ვევ და, ერ თი მხრივ, ექ სპორ ტის 



148

გიორგი ღაღანიძე 

ზრდას, ხო ლო მე ო რე მხრივ, უზ რუნ ველ ყოფ და სატ რან სპორ ტო მომ სა ხუ რე-
ბა ზე იმ პორ ტჩა ნაც ვლე ბას.

მომსახურების ექსპორტის სირთულეები

 მომ სა ხუ რე ბის ექ სპორ ტზე მსჯე ლო ბი სას აუ ცი ლებ ლად უნ და გან ვი ხი-
ლოთ მი სი გან ხორ ცი ე ლე ბის რთუ ლი და გან სხვა ვე ბუ ლი ას პექ ტე ბი. რო გორც 
აღი ნიშ ნა, ბევ რი მომ სა ხუ რე ბის ექ სპორ ტი, რო მე ლიც პერ სო ნა ლუ რი ხა სი ა თი-
სა ა, ვერ გან ხორ ცი ელ დე ბა, რად გან მომ ხმა რე ბე ლი და მომ სა ხუ რე ბის გამ წე ვი 
ერთ კონ კრე ტულ ად გი ლას უნ და იყ ვნენ. ზო გა დად, მომ სა ხუ რე ბის არა ჰო მო-
გე ნუ რო ბი სა და კონ კრე ტულ მოთხ ოვ ნებ ზე მა ღა ლი და მო კი დე ბუ ლე ბის გა მო, 
მი სი მა სობ რი ვი წარ მო ე ბა და ექ სპორ ტი რე ბა გარ თუ ლე ბუ ლი ა. მომ სა ხუ რე ბას, 
ხშირ შემ თხვე ვა ში, არ გა აჩ ნია ფი ზი კუ რი ფორ მა სა ქონ ლი სა გან გან სხვა ვე ბით, 
ამ დე ნად რთუ ლია მყიდ ვე ლის დარ წმუ ნე ბა, რომ ამ მომ სა ხუ რე ბას აქვს მა ღა-
ლი ხა რის ხი. ზო გა დად, მომ სა ხუ რე ბის შე თა ვა ზე ბის ფორ მი რე ბა გა ცი ლე ბით 

რთუ ლი ა, ვიდ რე სა ქონ ლის შე თავ ზე ბა. ამ დე ნად, ძნე ლია მყიდ ველს წა რუდ-
გი ნოთ ნი მუ ში. ეს არ თუ ლებს მო ლა პა რა კე ბას და აუ ცი ლე ბელს ხდის, რომ 
გამ ყიდ ველ მა შე თა ვა ზე ბა მაქ სი მა ლუ რად ცხა დი და აღ ქმი სათ ვის გა მარ ტი ვე-
ბუ ლი ფორ მით მო ახ დი ნოს. მომ სა ხუ რე ბის არა ფი ზი კუ რი ფორ მა არ თუ ლებს 
მის და ფი ნან სე ბას სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე-
ვე ბი ადას ტუ რებს, რომ სა ერ თა შო რი სო გა მოც დი ლე ბის მქო ნე სა ფი ნან სო ინ-
სტი ტუ ტე ბიც კი თავს არი დე ბენ მომ სა ხუ რე ბის ექ სპორ ტი ო რი კომ პა ნი ე ბის და-
ფი ნან სე ბას, ვი ნა ი დან მი წო დე ბუ ლი მომ სა ხუ რე ბის ფა სე უ ლო ბის მო ნი ტო რინ გი 
რთუ ლი ა. ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნია მომ სა ხუ რე ბის ექ სპორ ტი სა და დრო ის ურ-
თი ერ თკავ ში რის სა კითხ ი. სა ქონ ლი სა გან გან სხვა ვე ბით, მომ სა ხუ რე ბის შე ნახ ვა 
და შემ დეგ გა მო ყე ნე ბა თით ქმის შე უძ ლე ბე ლი ა, ამ დე ნად, ის რე ლე ვან ტუ რია 
მხო ლოდ დრო ის გარ კვე ულ მო მენ ტში. ამ ფაქ ტო რის გათ ვა ლის წი ნე ბით, კონ-
კუ რენ ტუ ლი შე თა ვა ზე ბის ფორ მი რე ბა შა საძ ლე ბე ლია და კავ ში რე ბუ ლი იყოს 
ძა ლი ან მა ღალ და ნა ხარ ჯებ თან. მომ სა ხუ რე ბის გა ყიდ ვა ყო ველ თვის უფ რო 

პი რა დი გა ყიდ ვა ა, ვიდ რე სა ქონ ლის გა ყიდ ვა, ამ დე ნად, მი სი ხარ ჯე ბი უფ-
რო მა ღა ლი ა. მომ სა ხუ რე ბის სტან დარ ტი ზა ცი ა, სა ქონ ლი სა გან გან სხვა ვე ბით, 
ძა ლი ან რთუ ლი ა, ამას თან ერ თად, მომ სა ხუ რე ბა მორ გე ბუ ლია კონ კრე ტულ 

მყიდ ვე ლის კონ კრე ტულ მოთხ ოვ ნებ ზე. ხში რად მომ სა ხუ რე ბა წარ მო ად გენს 
სა ქონ ლის ექ სპორ ტის თან მდევ მოვ ლე ნას, ანუ მოთხ ოვ ნამ გარ კვე ულ სა ქო-
ნელ ზე გა ა ჩი ნა მოთხ ოვ ნა გარ კვე ულ მომ სა ხუ რე ბა ზე. აქ ვე უნ და აღი ნიშ ნოს, 
რომ გარ კვე უ ლი მომ სა ხუ რე ბის მი წო დე ბა ში არ ფი გუ რი რებს სატ რან სპორ ტო 

სა კითხ ე ბი, ამ დე ნად, ამ თვალ საზ რი სით, მი სი მი წო დე ბა მარ ტი ვი ა. 
 სა ქარ თვე ლოს სპე ცი ფი კის გათ ვა ლის წი ნე ბით მი ზან შე წო ნი ლია გან ვი ხი-

ლოთ მომ სა ხუ რე ბით სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბა ში არ სე ბუ ლი სხვა დას ხვა დარ-
გი და შე ვა ფა სოთ მა თი პო ტენ ცი ა ლი.
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 მშე ნებ ლო ბის მომ სა ხუ რე ბის ექ სპორტს ცალ სა ხად აქვს მა ღა ლი პო ტენ-
ცი ა ლი და ამ დე ნად მი ზან შე წო ნი ლია გა ნი საზღ ვროს კონ კრე ტუ ლი სამ შე ნებ-
ლო აქ ტი ვო ბე ბი და მოხ დეს მათ ზე მორ გე ბუ ლი ექ სპორ ტის წა ხა ლი სე ბის სქე-
მე ბის შე მუ შა ვე ბა. ექ სპორ ტის წა ხა ლი სე ბამ ხე ლი უნ და შე უწყ ოს საზღ ვარ გა რეთ 

ამ მომ სა ხუ რე ბის მარ კე ტინგს, მოხ სნას და ფი ნან სე ბის სირ თუ ლე ე ბი.
 სა ფი ნან სო და სა ბან კო მომ სა ხუ რე ბის ექ სპორ ტი მიჩ ნე უ ლია ერ თ-ერთ 

ყვე ლა ზე მომ გე ბი ან და სწრა ფად მზარდ სფე როდ. ამ სფე როს შემ დგომ გან-
ვი თა რე ბას, გარ კვე ულ წი ლად ზღუ დავს სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო რი ე ბის ოკუ-
პა ცი ა, თუმ ცა, უსაფ რთხო ე ბის მყა რი გა რან ტი ე ბის არ სე ბო ბი სას, ამ სექ ტო რის 
გან ვი თა რე ბა და შე სა ბა მი სად მი სი ექ სპორ ტი ეკო ნო მი კუ რი ზრდის სე რი ო ზუ-
ლი სტი მუ ლი იქ ნე ბა.

 კომ პი უ ტე რუ ლი და სა ინ ფორ მა ციო მომ სა ხუ რე ბის ექ სპორტს, ასე ვე აქვს 
საკ მა ოდ კარ გი პო ტენ ცი ა ლი. აქ აუ ცი ლებ ლად უნ და გან ვი ხი ლოთ ორი ას პექ-
ტი: ერ თი უშუ ა ლოდ ქარ თუ ლი კომ პა ნი ე ბის მი ერ მომ სა ხუ რე ბის ექ სპორ ტის 
გან ხორ ცი ე ლე ბა რე გი ონ ში, მე ო რე კი სხვა დარ გის ლი დე რი კომ პა ნი ე ბი სათ-
ვის სა კონ ტრაქ ტო სა მუ შა ო ე ბის შეს რუ ლე ბა ა. ორი ვე მი მარ თუ ლე ბა მნიშ ვნე-
ლო ვა ნია და მა თი ხელ შეწყ ო ბი სათ ვის აუ ცი ლე ბე ლია სპე ცი ფი უ რი მე ქა ნიზ მე-
ბის ფორ მი რე ბა. ამ სფე როს სპე ცი ფი კი დან გა მომ დი ნა რე, რო მელ საც აქვს 
და ბა ლი მუდ მი ვი და ნა ხარ ჯე ბი, მი სი სა წარ მო ე ბის თა ვი სუ ფა ლი ფარ თით უზ-
რუნ ველ ყო ფა არ წარ მო ად გენს გან ვი თა რე ბის მნიშ ვნე ლო ვან სტი მულს. სა ჭი-
როა წამ ყვან კომ პა ნი ებ თან პირ და პი რი მო ლა პა რა კე ბა და მათ ზე მორ გე ბუ ლი 
წა მა ხა ლი სე ბე ლი სქე მე ბის ფორ მი რე ბა.

 ცალ სა ხად მა ღა ლი პო ტენ ცი ა ლი აქვს გა ნათ ლე ბის მომ სა ხუ რე ბის ექ-
სპორტს. აქ მნიშ ვნე ლო ვა ნია ზუს ტად გა ნი საზღ ვროს ის რე გი ო ნე ბი, სა ი და ნაც 
მოხ დე ბა სტუ დენ ტე ბის მო ზიდ ვა და შე სა ბა მი სი წა მა ხა ლი სე ბე ლი სქე მე ბი გან-
ხორ ცი ელ დეს მა თი სპე ცი ფი კუ რი მოთხ ოვ ნე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით.

* * *
 დასკვნის სახით, ცალსახად უნდა აღინიშნოს, რომ მომსახურების 

ექსპორტი უნდა გახდეს ეკონომიკური ზრდის უპირობო პრიორიტეტი და 
ეკონომიკური პოლიტიკა მაქსიმალურად უნდა მოერგოს ამ პრიორიტეტის 
განვითარების უზრუნველყოფას. 
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სტა ტია ეხე ბა სა ქარ თვე ლო ში ფი ნან სუ რი ინ სტი ტუ ტე ბის დაკ რე-

დი ტე ბის პო ლი ტი კა სა და მე ქა ნიზ მებს, რა საც მნიშ ვნე ლო ვა ნი გავ ლე ნა 
აქვს ქვეყ ნის ეკო ნო მი კურ გან ვი თა რე ბა ზე. ა სე ვე გან ხი ლუ ლია ბო ლო 
პე რი ო დის დაკ რე დი ტე ბის შე დე გე ბი და გა ა ნა ლი ზე ბუ ლია საკ რე დი ტო 
პორ ტფე ლის რის კდკა ტე გო რი ე ბი; შე და რე ბი თი ანა ლი ზის სა ფუძ ველ-
ზე ნაჩ ვე ნე ბია მიკ რო სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სა და კო მერ ცი უ ლი ბან-
კე ბის დაკ რე დი ტე ბის პო ლი ტი კის და დე ბი თი და უარ ყო ფი თი მხა რე ე ბი, 
გან მარ ტე ბუ ლია პა სუ ხის მგებ ლი ა ნი დაკ რე დი ტე ბის არ სი და მნიშ ვნე-
ლო ბა, გა კე თე ბუ ლია დას კვნე ბი და მო ცე მუ ლია რე კო მენ და ცი ე ბი.

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: ფი ნან სუ რი ინ სტი ტუ ტე ბი; დაკ რე დი ტე ბის პო-
ლი ტი კა; ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბა; ბან კე ბი; მიკ რო სა ფი ნან სო ინ-
სტი ტუ ტე ბი; პა სუ ხის მგებ ლი ა ნი დაკ რე დი ტე ბა. 

თა ნა მედ რო ვე ეტაპ ზე სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კის სტა ბი ლუ რი გან ვი თა რე-
ბის მიღ წე ვის უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი ამო ცა ნა ცალ კე უ ლი ეკო ნო მი კუ რი და ფი ნან-
სუ რი ინ სტი ტუ ტე ბის გა მარ თუ ლი ფუნ ქცი ო ნი რე ბა ა. ქვეყ ნის ეკო ნო მი კუ რი გან-
ვი თა რე ბი სა და სა ბაზ რო პრინ ცი პე ბის და ნერ გვი სათ ვის მნიშ ვნე ლო ვა ნი რო ლი 
უნ და მი ე ნი ჭოს ეკო ნო მი კის რე ა ლუ რი სექ ტო რის, სა წარ მო ე ბი სა და ორ გა ნი ზა-
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ცი ე ბი სათ ვის ფი ნან სურ მხარ და ჭე რას, სა დაც ფი ნან სურ ინ სტი ტუ ტებს გან სა კუთ-
რე ბუ ლი რო ლი აკის რი ა, ვი ნა ი დან სწო რედ მა თი მეშ ვე ო ბით ხდე ბა სხვა დას ხვა 
მი მარ თუ ლე ბით თან ხე ბის მოძ რა ო ბა, გა და ნა წი ლე ბა და და ფი ნან სე ბა.

სა ქარ თვე ლო ში ძი რი თა დად თან ხის მოძ რა ო ბას უზ რუნ ველ ყოფს კო მერ-
ცი უ ლი ბან კე ბი, რომ ლე ბიც თა ვი ან თი სა მარ თლებ რი ვი და ორ გა ნი ზა ცი უ ლი 
ფორ მით შე საძ ლე ბე ლია სხვა დას ხვაგ ვა რი იყოს, მაგ რამ ძი რი თა დი მა ხა სი ა-
თე ბე ლი თი თო ე უ ლი მათ გა ნი სათ ვის არის ის, რომ ისი ნი პა სუ ხის მგე ბე ლია 
სხვდას ხვა ფი ნან სურ ოპე რა ცი ა, ამას თა ნა ვე, მათ გარ კვე ულ წი ლად აქვთ აღე-
ბუ ლი პა სუ ხის მგებ ლი ა ნი დაკ რე დი ტე ბის ვალ დე ბუ ლე ბა. 

ფი ნან სუ რი ინ სტი ტუ ტე ბის დაკ რე დი ტე ბის შე და რე ბი თი ანა ლი ზი

ფი ნან სუ რი ინ სტი ტუ ტე ბის დაკ რე დი ტე ბის პო ლი ტი კა აქ ტუ ა ლუ რი სა კითხ-
ი ა, რამ დე ნა დაც დღე ი სათ ვის სა ქარ თვე ლო ში არ სე ბულ მა მა ღალ მა კონ კუ-
რენ ცი ამ ბან კებ სა და სხვა დას ხვა ფი ნან სურ ინ სტი ტუ ტებს შო რის, წარ მოშ ვა ის 
პრობ ლე მა, რომ მო სახ ლე ო ბის უდი დე სი ნა წი ლი არის სხვა დას ხვა ფი ნან სუ რი 
ინ სტი ტუ ტის სხვა დას ხვა პრო დუქ ტის მომ ხმა რე ბე ლი, ხო ლო ამ პრო დუქ ტე ბის 
გა ცე მის წე სი კი , ხშირ შემ თხვე ვა ში, ეწი ნა აღ მდე გე ბა პა სუ ხის მგებ ლი ა ნი დაკ რე-
დი ტე ბის პრინ ცი პებს. შე დე გად, ვღე ბუ ლობთ გა დახ დი სუ უ ნა რო მო სახ ლე ო ბის 
საკ მა ოდ დიდ რა ო დე ნო ბას, კრი ზის ში მყოფ ბიზ ნეს კომ პა ნი ებს და ზო გა დი ეკო-
ნო მი კუ რი ფო ნის გა უ ა რე სე ბას. 

 აღ ნიშ ნუ ლი და სხვა ნაკ ლო ვა ნე ბე ბის აღ მოფ ხვრის მიზ ნით, ორი სა ფი ნან-
სო ინ სტი ტუ ტის – კო მერ ცი უ ლი ბან კე ბი სა და მიკ რო სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცი ე-
ბის დაკ რე დი ტე ბის პო ლი ტი კის შე და რე ბი თი ანა ლი ზით იმ შე საძ ლო რის კე ბის 
იდენ ტი ფი ცი რე ბი სათ ვის, რაც შე იძ ლე ბა მათ საქ მი ა ნო ბას მოჰ ყვეს, ასე ვე ყვე ლა 
სა ხე ო ბის ფი ნან სუ რი ინ სტი ტუ ტის კერ ძოდ ბიზ ნეს სუ ბი ექ ტე ბის და ან გა რიშ სწო-
რე ბის პრო ცე სის სირ თუ ლე ე ბის გა მარ ტი ვე ბის მიზ ნით, დავ სა ხეთ ზო გი ერ თი 
ადეკ ვა ტუ რი ღო ნის ძი ე ბა, რა მაც, სა ბო ლოო ან გა რი შით, ხე ლი უნ და შე უწყ ოს 
ქვეყ ნის ეკო ნო მი კის შე უ ფერ ხე ბელ გან ვი თა რე ბას.

სა ქარ თვე ლოს კა ნონ ში მიკ რო სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის შე სა ხებ, რო მე-
ლიც მი ღე ბუ ლია 2006 წლის 18 ივ ლისს, მე-3 მუხ ლში წე რი ა: მიკ რო სა ფი ნან სო 
ორ გა ნი ზა ცია არის შეზღ უ დუ ლი პა სუ ხის მგებ ლო ბის სა ზო გა დო ე ბის ან სა აქ ციო 
სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ულ -სა მარ თლებ რი ვი ფორ მით და ფუძ ნე ბუ ლი იუ-
რი დი უ ლი პი რი, რო მე ლიც მი სი გა ნაცხ ა დის სა ფუძ ველ ზე რე გის ტრი რე ბუ ლია 
სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნუ ლი ბან კის მი ერ და ახორ ცი ე ლებს ამ კა ნო ნით გათ ვა-
ლის წი ნე ბულ საქ მი ა ნო ბას სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნუ ლი ბან კის ზე დამ ხედ ვე ლო-
ბით[ 10 ] . 

ამა ვე მუხ ლის მე-4 პუნ ქტში კი წე რი ა, რომ : თუ სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნუ-
ლი ბან კი შე მოწ მე ბის შე დე გად და ად გენს, რომ მიკ რო სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცი-
ამ და არ ღვია სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბით დად გე ნი ლი ნორ მე ბი, სა ქარ-
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თვე ლოს ეროვ ნუ ლი ბან კი უფ ლე ბა მო სი ლი ა, გა აფ რთხი ლოს იგი, და ა კის როს 
ფუ ლა დი ჯა რი მა ან მი ი ღოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბა მიკ რო სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცი ის 
რე გის ტრა ცი ის გა უქ მე ბის შე სა ხებ სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნუ ლი ბან კის მი ერ დად-
გე ნი ლი წე სით. 

ამა ვე კა ნო ნის მე-4 მუხ ლი მიკ რო სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცი ას ზღუ დავს რიგ 
საქ მი ა ნო ბა ში და მას უსაზღ ვრავს საქ მი ა ნო ბის კონ კრე ტულ წრეს, კერ ძოდ: მიკ-
რო სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცია უფ ლე ბა მო სი ლია გა ნა ხორ ცი ე ლოს მხო ლოდ შემ-
დე გი საქ მი ა ნო ბა: ა) იუ რი დი უ ლი და ფი ზი კუ რი პი რე ბი სათ ვის მიკ რო სეს ხე ბის, 
მათ შო რის, სა მომ ხმა რებ ლო, სა ლომ ბარ დო, იპო თე კუ რი, არა უზ რუნ ველ ყო-
ფი ლი, ჯგუ ფუ რი და სხვა სეს ხე ბის (კრე დი ტე ბის) გა ცე მა; ამ მიზ ნით საკ რე დი ტო 
სა გა დახ დო ბა რა თის გა მოშ ვე ბა; ბ) ინ ვეს ტი რე ბა სა ხელ მწი ფო და სა ჯა რო ფა-
სი ან ქა ღალ დებ ში; გ) ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა; დ) სა დაზღ ვე-
ვო აგენ ტის ფუნ ქცი ის შეს რუ ლე ბა; ე) მიკ რო დაკ რე დი ტე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი 
სა კონ სულ ტა ციო მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვა; ვ) სეს ხე ბის (კრე დი ტე ბის) მი ღე ბა რე-
ზი დენ ტი და არა რე ზი დენ ტი იუ რი დი უ ლი და ფი ზი კუ რი პი რე ბი სა გან; ზ) იუ რი-
დი უ ლი პი რე ბის სა წეს დე ბო კა პი ტა ლის წი ლე ბის ფლო ბა, რო მელ თა ჯა მუ რი 
ოდე ნო ბა არ უნ და აღე მა ტე ბო დეს ამ მიკ რო სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცი ის სა წეს-
დე ბო კა პი ტა ლის 15%-ს; თ) სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბით გან საზღ ვრუ ლი 
სხვა ფი ნან სუ რი მომ სა ხუ რე ბე ბი და ოპე რა ცი ე ბი: მიკ რო ლი ზინ გი, ფაქ ტო რინ გი, 
ვა ლუ ტის გა დაც ვლა, თა მა სუ ქე ბის, ობ ლი გა ცი ე ბის გა მოშ ვე ბა, რე ა ლი ზა ცი ა, გა-
მოს ყიდ ვა და ამ ფი ნან სურ მომ სა ხუ რე ბი სა და ოპე რა ცი ებ თან და კავ ში რე ბუ ლი 
სხვა სა კითხ ე ბი ებ. 

კა ნო ნის მე-5 მუხ ლი გან საზღ ვრავს მიკ როკ რე დი ტის ცნე ბას და ოდე ნო ბას, 
კერ ძოდ: მიკ როკ რე დი ტი არის მიკ რო სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ საკ რე-
დი ტო ხელ შეკ რუ ლე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ვა დი ა ნო ბის, დაბ რუ ნე ბა დო ბის, 
ფა სი ა ნო ბის და მიზ ნობ რი ო ბის პი რო ბე ბის შე სა ბა მი სად მსეს ხე ბელ ზე ან მსეს ხე-
ბელ თა ჯგუფ ზე გა ცე მუ ლი ფუ ლა დი თან ხა. 2. მიკ რო სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცი ის 
მი ერ გა ცე მუ ლი მიკ როკ რე დი ტის მაქ სი მა ლუ რი ჯა მუ რი ოდე ნო ბა ერთ მსეს ხე-
ბელ ზე არ უნ და აღე მა ტე ბო დეს 50000 (ორ მოც და ა თი ათას) ლარს.

კო მერ ცი უ ლი ბან კის საკ რე დი ტო საქ მი ა ნო ბა და კავ ში რე ბუ ლია მრა ვა ლი 
სა ხე ო ბის რის კთან, რომ ლე ბიც მო ი ცა ვენ სეს ხე ბის არ და ფარ ვის (ან დრო უ ლი 
არ და ფარ ვის) პო ტენ ცი ურ სა შიშ რო ე ბას. ყო ვე ლი ვე ეს გა ნა პი რო ბებს მსეს ხებ-
ლის კრე დი ტუ ნა რი ა ნო ბის შე ფა სე ბის აქ ტუ ა ლუ რო ბის მა ღალ ხა რისხს. გა მომ-
დი ნა რე იქი დან, რომ კრე დი ტუ ნა რი ა ნო ბის შე ფა სე ბა ესაა პრო ცე სი, რომ ლის 
დრო საც შე ის წავ ლე ბა ის ფაქ ტო რე ბი, რა მაც შე იძ ლე ბა გა მო იწ ვი ოს კრე დი ტის 
არა თა ვის დრო უ ლი და არას რუ ლი და ფარ ვა, შე იძ ლე ბა ჩა მო ყა ლიბ დეს კო მერ-
ცი უ ლი ბან კის მხრი დან პო ტენ ცი უ რი მსეს ხებ ლის კრე დი ტუ ნა რი ა ნო ბის შე ფა სე-
ბის მი ზა ნი და ამო ცა ნე ბი:

1) შე ის წავ ლოს და გან საზღ ვროს მსეს ხებ ლის მი ერ საკ რე დი ტო და ვა ლი ა-
ნე ბის თა ვის დრო უ ლად და სრუ ლად და ფარ ვის უნა რი;
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2) შე ა ფა სოს და გან საზღ ვროს რის კის ის ხა რის ხი და დო ნე, რომ ლის სა-
კუ თარ თავ ზე ასა ღე ბად კო მარ ცი უ ლი ბან კი არის მზად;

3) გან საზღ ვროს კრე დი ტის მო ცუ ლო ბა, რო მე ლიც შე იძ ლე ბა გა ი ცეს არ სე-
ბუ ლი გა რე მო ე ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით;

4) შე ა ფა სოს და გან საზღ ვროს ის პი რო ბე ბი (ვა და, გი ა რო, პრო ცენ ტი და 
სხვ.), რო მელ თა გათ ვა ლის წი ნე ბი თაც მოხ დე ბა დაკ რე დი ტე ბა [6, გვ.376].

დღე ვან დელ საკ რე დი ტო ბა ზარ ზე დაკ რე დი ტე ბის კუთხ ით, კო მერ ცი უ ლი 
ბან კე ბის პა რა ლე ლუ რად, წამ ყვან როლს ას რუ ლებს მიკ რო სა ფი ნან სო ორ გა ნი-
ზა ცი ე ბი. მარ თა ლი ა, მა თი რე სურ სი არის ბან კთან შე და რე ბით ძვი რი და გან სხვა-
ვე ბუ ლი, თუმ ცა, მომ ხმა რებ ლი სათ ვის გა აჩ ნია და დე ბი თი მხა რე ე ბიც, კერ ძოდ, ძი-
რი თა დად ფი ზი კუ რი პი რე ბი სა და ბიზ ნეს კომ პა ნი ე ბის იმ კა ტე გო რი ი სათ ვის არის 
მი სა ღე ბი, რო მელ თა საქ მი ა ნო ბა და დო კუ მენ ტა ლუ რი პი რო ბე ბი (ო ფი ცი ა ლუ რი 
შე მო სავ ლის და დას ტუ რე ბა) არ აკ მა ყო ფი ლებს ბან კე ბის მოთხ ოვ ნებს.

იმი სათ ვის, რომ ნათ ლად და ვი ნა ხოთ ბან კე ბი სა და მიკ რო სა ფი ნან სო ორ-
გა ნი ზა ცი ე ბის ეფექ ტი ა ნო ბა, სა ჭი როა გა ვა ა ნა ლი ზოთ მა თი საქ მი ა ნო ბის შე დე-
გე ბი, რო მე ლიც სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნულ მა ბან კმა წლი უ რი ან გა რი შის სა ხით 
გა მო აქ ვეყ ნა. სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნუ ლი ბან კის 2015 წლის ან გა რი შის შე სა ბა-
მი სად, პრობ ლე მუ რი აქ ტი ვე ბის მო ცუ ლო ბა ბო ლო ხუ თი წლის გან მავ ლო ბა ში 
გა ორ მა გე ბუ ლია და და ახ ლო ე ბით 3,5 მლრდ ლარს შე ად გენს. 

დიაგრამა 1 [10]
მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების საკრედიტო პორტფელის სტრუქტურა

დი აგ რა მა აჩ ვე ნებს, მო ნა ცე მე ბი აჩ ვე ნებს, რომ 2015 წლის მო ნა ცე მე ბით, 
მიკ რო სა ფი ნან სო სექ ტო რის მთლი ან მა საკ რე დი ტო პორ ტფელ მა 1.2 მლრდ 
ლა რი შე ად გი ნა [10, გვ. 126].

იგი ძი რი თა დად წარ მოდ გე ნი ლია სა მი სექ ტო რით:
1. ვაჭ რო ბა და მომ სა ხუ რე ბა - 269 მლნ ლა რი (პორ ტფე ლის 22 %); 
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2. სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა და მეტყ ე ვე ო ბა - 255 მლნ ლა რი (პორ ტფე ლის 21 
%); 

3. სა მომ ხმა რებ ლო სეს ხე ბი - 561 მლნ ლა რი (პორ ტფე ლის 47 %). 
უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ ბაზ რი სათ ვის შე თა ვა ზე ბულ პრო დუქ ტებ ზე არ სე ბუ-

ლი მა ღა ლი მარ ჟე ბის გა მო, მიკ რო სა ფი ნან სო სექ ტო რი დი დი მომ გე ბი ა ნო ბით 
ხა სი ათ დე ბა

რა ტომ მა ინც და მა ინც ამ მო ცუ ლო ბის სა მომ ხმა რებ ლო სეს ხსე ბის წი ლი 
პორ ტფელ ში? მი ზე ზის ახ სნა მარ ტი ვი ა, ბან კე ბი მსეს ხებ ლე ბი სა გან მო ითხ ო ვენ 
დო კუ მენ ტა ცი ა თა ჩა მო ნათ ვალს, რო მე ლიც ოფი ცი ა ლუ რად ადას ტუ რებს შე მო-
სავ ლის წყა როს, ამას თა ნა ვე ბან კი სო ლი და რუ ლი თავ დე ბო ბე ბით ცდი ლობს 
მაქ სი მა ლუ რად შე ამ ცი როს რის კე ბი, მიკ რო სა ფი ნან სო ე ბის შემ თხვე ვა ში კი არის 
შემ დე გი მიდ გო მა: შე მო სავ ლე ბის და სა დას ტუ რებ ლად მო ითხ ო ვე ბა მი ნი მა ლუ-
რი სა ბუ თე ბი, რიგ შემ თხვე ვა ში, სა ერ თოდ არაა სა ჭი რო დო კუ მენ ტუ რი და დას-
ტუ რე ბა, ასე ვე, უზ რუნ ველ ყო ფის სა კითხი არის გა მარ ტი ვე ბუ ლი, მაგ რამ სა მა-
გი ე როდ, მიკ რო სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცია ამ რის კებს აკომ პენ სი რებს მა ღა ლი 
საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თით. 

 რა თქმა უნ და, ფი ზი კურ თუ იუ რი დი ულ პირს, რო მელ საც არ აქვს იმ 
დო კუ მენ ტა ცი ი სა თუ სხვა პი რო ბე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბის სა შუ ა ლე ბა, რო მელ საც 
ბან კი ითხ ოვს, ურ ჩევ ნია მარ ტი ვი და მი ნი მუ მამ დე დაყ ვა ნი ლი სეს ხის გან ხილ-
ვის პრო ცე სე ბით აი ღოს კრე დი ტი და ამ გზის არ ჩე ვით იძუ ლე ბუ ლია თან ხმო-
ბა გა ნაცხ ა დოს მის თვის ზოგ ჯერ მი უ ღე ბელ კრე დი ტის და ფარ ვის პი რო ბებ ზე, 
იგუ ლის ხმე ბა სეს ხის მოკ ლე ვა და და მა ღა ლი შე ნა ტა ნი, მა ღა ლი საპ რო ცენ ტო 
გა ნაკ ვე თი, მა ღა ლი გა ცე მის სა კო მი სიო და სხვა. 

ამას თა ნა ვე, უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ მიკ რო სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი 
აფი ნან სე ბენ მცი რე ბაზ რო ბის მო ვაჭ რე ებს, ხე ლოს ნებს, სოფ ლის მო სახ ლე ო-
ბას, კერ ძო ტაქ სის მძღო ლებს და სხვა, რო მელ თა შე მო სავ ლის და დას ტუ რე-
ბა ბან კი სათ ვის პრობ ლე მა ა, მიკ რო სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცი ის შემ თხვე ვა ში კი 
და ფი ნან სე ბა ხდე ბა ზე პი რი გა მო კითხ ვის მე თო დით, ან ე.წ. შა ვი ჩა ნა წე რე ბის 
სა ფუძ ველ ზე. შე მო სავ ლე ბის არას წო რი ან შეგ ნე ბუ ლად გაზ რდი ლი რის კის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით, მიკ რო სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცია ცდი ლობს რის კის და კომ-
პენ სი რე ბას სხვა სა შუ ა ლე ბით (მოკ ლე ვა დი ა ნი სეს ხე ბი, სეს ხის მო ცუ ლო ბას თან 
შე და რე ბით დი დად მა ღა ლი ღი რე ბუ ლე ბის გი რა ო, მა ღა ლი სა კო მი სი ო ე ბი, მა-
ღა ლი საპ რო ცენ ტო გან კა ვე თი, ჯგუ ფუ რი თავ დე ბო ბა და სხვა). 

ფაქ ტი ა, რომ ყო ვე ლი ვე ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი კლი ენ ტი სათ ვის მი სა ღე ბია სეს-
ხის მიღ რე ბის მო მენ ტში, რო ცა ის იკ მა ყო ფი ლებს იმ მო მენ ტი სათ ვის არ სე ბულ 
მოთხ ოვ ნებს, მაგ რამ უნ და აღი ნიშ ნო, რომ რამ დე ნი მე თვე ში ეს ყვე ლა ფე რი 
იძ ლე ვა უკუ ე ფექტს, რო მე ლიც რიგ შემ თხვე ვა ში, იწ ვევს კლი ენ ტის /მომ ხმა რებ-
ლის გა მო უს წო რე ბელ, გა და უ ლა ხავ პრობ ლე მას /კრი ზისს (მა გა ლი თად, მა ღა-
ლი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თი სა და მოკ ლე ვა დი ა ნი სეს ხის პი რო ბებ ში, კლი ენტს 
უწევს ყო ველ თვი უ რად ბიზ ნე სი დან თან ხის ამო ღე ბა სეს ხის და სა ფა რად, რო-
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მე ლიც აკ ლდე ბა საბ რუ ნავ კა პი ტალს და მიმ დი ნა რე მო გე ბა ვერ ახერ ხებს მის 
და კომ პენ სი რე ბას, შე დე გად კი ბიზ ნესს ეწყ ე ბა ფი ნან სუ რი რე სურ სის დე ფი ცი ტი 
და იწყ ე ბა კრი ზი სიდ ვერ იძენს საბ რუ ნავ სა შუ ლე ბას, სა სა ქონ ლო მა რა გებს და 
შე სა ბა მი სად, პირ და პირ პრორ ცი უ ლად მცირ დე ბა ბრუნ ვა და მო გე ბა, ეს მა შინ, 
რო ცა გრძელ ვა დი ა ნი სეს ხის შემ თხვე ვა ში რე ა ლი ზა ცი ი სა და მო გე ბის ციკ ლი 
ახერ ხებს ფი ნან სუ რი რე სურ სის კომ პენ სი რე ბას).

აქ ვე უნ და აღი ნიშ ნოს ის მო მენ ტი, რომ რად გან მიკ რო სა ფი ნან სო ორ გა-
ნი ზა ცი ებს კა ნო ნი უკ რძა ლავს დე პო ზი ტე ბის მი ღე ბას რო გორც ფი ზი კუ რი, ასე ვე 
იუ რი დი უ ლი პი რე ბი სა გან, ეს მო მენ ტიც გა ნა პი რო ბებს სეს ხზე მა ღა ლი საპ რო-
ცენ ტო გა ნაკ ვე თის არ სე ბო ბას, ვი ნა ი დან ბან კე ბის შემ თხვე ვა ში ძი რი თა დი და-
ფი ნან სე ბის რე სურ სია დე პო ზი ტე ბი, რა ზეც ბან კი იხ დის გა ცი ლე ბით ნაკ ლებ საპ-
რო ცენ ტო გა ნაკ ვეთს, იმას თან შე და რე ბით, ვიდ რე გას ცემს სეს ხებს.

კო მერ ცი უ ლი ბან კე ბის შემ თხვე ვა ში სა ცა ლო სეს ხებს მთლი ა ნი პორ ტფე-
ლის 42% უჭი რავს და მა თი ეს მო ცუ ლო ბა, მიკ რო სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სა-
გან გან სხვა ვე ბით, სტა ბი ლუ რია ბო ლო წლებ ში და მკვეთრ მა ტე ბას არ გა ნიც-
დის. 2015 წელს ყვე ლა ზე დი დი მო ცუ ლო ბით გა ი ზარ და მცი რე და სა შუ ა ლო 
სეს ხე ბის სეგ მენ ტი [10, გვ.74]. (იხ. ცხრილი).

მნიშვნელოვანია ასევე იმის აღნიშვნა, რომ სამომხმარებლო სესხებს 42% 
უჭირავს კომერციული ბანკების საცალო პროდუქტებში [10, გვ. 79].

საკრედიტო პორტფელის (ბანკთაშორისი სესხების გარდა) კომპოზიცია 
სეგმენტების მიხედვით (გაცვლითი კურსის ეფექტის გარეშე, 2011 წლის 

ბიოლოს არსებული კურსით)

ბან კე ბის საქ მი მო ბა ზე მსჯე ლო ბი სას უნ და და ფიქ სირ დეს ის ფაქ ტიც, რას 
პირ და პირ უკავ შირ დე ბა მომ ხმა რებ ლის არა კე თილ სინ დი სი ერ და უპა სუ ხის-
მგებ ლო მომ სა ხუ რე ო ბას, კერ ძოდ, ფი ნან სუ რი ინ სტი ტუ ტე ბის შე საძ ლო არა კე-
თილ სინ დი სი ე რი და პრო დუქ ტე ბის გა ყიდ ვა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი ქცე ვის პი რო-
ბებ ში, იზ რდე ბა მომ ხმა რებ ლე ბის „გადატვირთვა“ პრო დუქ ტე ბით. ფი ნან სუ რი 
ინ სტი ტუ ტე ბი ხში რად იყე ნე ბენ ე.წ. პა კე ტურ შე თა ვა ზე ბას, რაც გუ ლის ხმობს 
მომ ხმა რებ ლის თვის ერ თზე მე ტი პრო დუქ ტის შე თა ვა ზე ბას სპე ცი ა ლურ ფა სად 
– რამ დე ნი მე პრო დუქ ტის ერ თდრო უ ლად შე ძე ნის შემ თხვე ვა ში მომ ხმა რე ბე ლი 
იხ დის იმა ზე ნაკ ლებ სა კო მი სი ოს, ვიდ რე გა და იხ დი და აღ ნიშ ნუ ლი პრო დუქ ტე-
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ბის ცალ -ცალ კე შე ძე ნი სას. თუმ ცა, სა ყუ რადღ ე ბო ა, რომ მსგავ სი შე თა ვა ზე ბი სას, 
უმე ტეს წი ლად, ფასს გან საზღ ვრავს პრო დუქ ტე ბის რა ო დე ნო ბა და მა თი შე ძე-
ნის, და არა სარ გებ ლო ბის ფაქ ტი. შე სა ბა მი სად, „ნაკლები ფა სით“ მო ზი დუ ლი 
მომ ხმა რე ბე ლი ყი დუ ლობს რამ დე ნი მე პრო დუქტს, რო მელ თა გან შე საძ ლოა 
რე ა ლუ რად მხო ლოდ ერ თი სჭირ დე ბო დეს. [6, გვ. 41-57]

დიაგრამა 2
საცალო პროდუქტების განაწილება [10]

აღ ნიშ ნუ ლის მი ზე ზი, ასე ვე შე იძ ლე ბა იყოს ფი ნან სუ რი ინ სტი ტუ ტე ბის მი ერ 
გა ყი დუ ლი პრო დუქ ტე ბის რა ო დე ნო ბა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი, თა ნამ შრო მელ თა 
წა ხა ლი სე ბის სის ტე მა. 

 2015 წელს სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნუ ლი ბან კის წლი უ რი ან გა რი შით და ფიქ-
სი რად შემ დე გი მო ნა ცე მე ბი: „საცალო პრო დუქ ტებ ში ზრდის მთა ვა რი მა მოძ რა-
ვე ბე ლი იყო სა მომ ხმა რებ ლო და იპო თე კუ რი სეს ხე ბი, უმ ნიშ ვნე ლოდ გა ი ზარ და 
ავ ტო სეს ხე ბი, ხო ლო სხვა პრო დუქ ტებ ში და ფიქ სირ და შემ ცი რე ბა. სა მომ ხმა რებ-
ლო და იპო თე კუ რი სეს ხე ბის ზრდის მაჩ ვე ნე ბელ მა 2015 წელს 10% შე ად გი ნა 
ორი ვე პრო დუქ ტის მი ხედ ვით, თუმ ცა, 2014 წელს, 2013 წელ თან შე და რე ბით, 
სა მომ ხმა რებ ლო სეს ხე ბი 23%-ით, ხო ლო იპო თე კუ რი სეს ხე ბი 30%-ით გა ი ზარ-
და“ [10, გვ. 79].

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ვა ლუ ტე ბის ჭრი ლით, სეს ხის მომ სა ხუ რე ბის მაჩ-
ვე ნებ ლის თვალ საზ რი სით, ბან კებს აქამ დეც გა აჩ ნდათ გან სხვა ვე ბუ ლი საკ რე-
დი ტო სტან დარ ტე ბი, 2015 წლის გან მავ ლო ბა ში ბან კებ მა სა ცა ლო სეს ხებ თან 
მი მარ თე ბით პრო ციკ ლუ რად გა ამ კაც რეს სეს ხის მომ სა ხუ რე ბის (სეს ხებ ზე ყო-
ველ თვი უ რი გა და სახ დე ლე ბი სა და ყო ველ თვი უ რი შე მო სავ ლის თა ნა ფარ დო ბა) 
კო ე ფი ცი ენ ტის მოთხ ოვ ნა, ამას თან, ძი რი თა დად – არა ჰე ჯი რე ბულ მსეს ხებ ლებ-
თან მი მარ თე ბით პრაქ ტი კუ ლად უც ვლე ლი დარ ჩა უზ რუნ ველ ყო ფის თვალ საზ-
რი სით კუთხ ით (სეს ხის თან ხი სა და უზ რუნ ველ ყო ფის სა შუ ა ლე ბის ღი რე ბუ ლე ბის 
თა ნა ფარ დო ბა) არ სე ბუ ლი მოთხ ოვ ნე ბი [10, გვ.78-80].

უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ სა მომ ხმა რებ ლო სეს ხებ ზე აღ ნიშ ნუ ლი მიდ გო მა პო-
ზი ტი უ რია და მნიშ ვნე ლო ვა ნი ფაქ ტო რი, რა თა გა მო ი რიცხ ოს მსეს ხებ ლის სა არ-
სე ბო მი ნი მა ლუ რი შე მო სავ ლის გა რე შე და ტო ვე ბა. პრო პორ ცია შე მო სა ვალ სა 
და ყო ველ თვი ურ შე ნა ტანს შო რის, ფი ნან სუ რი ინ სტი ტუ ტე ბის მი ერ უნ და იყოს 
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კონ ტო ლის პრი ო რი ტე ტუ ლი მი მარ თუ ლე ბა, რომ გა მო ი რიცხ ოს მსეს ხებ ლე ბის 
მი ზან მი მარ თუ ლი ფი ნან სუ რი წნე ხი.

მიკ რო სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მთლი ა ნი სა სეს ხო პორ თფე ლის 46,8% 
უჭი რავს სა მომ ხმა რებ ლო სეს ხებს. მი ზე ზი, რა მაც გა მო იწ ვია სა მომ ხმა რებ ლო 
სეს ხე ბის დი დი ნა კა დის მიკ რო სა ფი ნან სო სექ ტორ ში ზრდა, არის რა მო დე ნი მე 
ფაქ ტო რი, მათ შო რის ყვე ლა ზე მთა ვა რია სეს ხის გა მარ ტი ვე ბუ ლი გან ხილ ვის 
პო ლი ტი კა.

 სეს ხის გა მარ ტი ვე ბუ ლი გან ხილ ვის პო ლი ტი კა

 მიკ რო სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცია ბან კე ბის გან გას ხვა ვე ბით, კლი ენ ტის მხრი-
დან წარ მო სად გე ნი მცი რე დო კუ მენ ტა ცი უ რი ჩა მო ნათ ვა ლით იფარ გლე ბა. ბან-
კე ბის შემ თხვე ვა ში კლი ენ ტი ხელ ფა სის ცნო ბი სა და სა ხელ ფა სო ამო ნა წე რით 
დაწყ ე ბუ ლი, შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბი თა და ოჯა ხის წევ რე ბის შე მო სავ ლის შე-
სა ხებ ინ ფორ მა ცი ით დამ თავ რე ბუ ლი, თით ქმის ყვე ლა დო კუ მენ ტა ცი ის წარ დგე-
ნა უხ დე ბა ბან კში, მა შინ რო ცა მიკ რო სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის შემ თხვე ვა ში, 
ხში რად მხო ლოდ პი რა დო ბის მოწ მო ბა და მაქ სი მუმ – ხელ ფა სის ცნო ბაა საკ-
მა რი სი. ხშირ შემ თხვე ვა ში, მიკ რო სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი ასე ვე კლი ენ ტის 
კრე დიტ ინ ფოს ნე გა ტი ურ ბა ზა ში ყოფ ნა საც არ მიჩ ნე ვენ დიდ პრობ ლე მად, მშინ 
რო ცა ბან კე ბის შემ თხვე ვა ში კრე დიტ ინ ფო არის სა სეს ხო გან ხილ ვის პრო ცე დუ-
რის დაწყ ე ბის სა ფუძ ვე ლი.

- დაკ რე დი ტე ბის აგ რე სი უ ლი პო ლი ტი კა- მიკ რო სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა-
ცი ე ბის მე ნეჯ მენ ტი, ხშირ შემ თხვე ვა ში თა ნამ შრომ ლებს უდ გენს რო გორც თან-
ხობ რივ (გა სა ცე მი სეს ხე ბის ჯა მუ რი მო ცუ ლო ბა) ასე ვე, სეს ხის გა ცე მის რა ო დე-
ნობ რივ (კლი ენ ტე ბის რა ო დე ნო ბა) გეგ მას. მე ნეჯ მენ ტის სწო რედ ეს მიდ გო მა 
იწ ვევს დაკ რე დი ტე ბის აგ რე სი ულ სტილს, რომ ლის დრო საც ხშირ შემ თხვე ვა ში 
გა ცე მუ ლი სეს ხე ბის ხა რის ხობ რი ვი მაჩ ვე ნე ბე ლი არ არის და მაკ მა ყო ფი ლე ბე-
ლი, სწო რედ ეს იწ ვევს სა სეს ხო პორ თფე ლის ხა რის ხის ვარ დნას და სა ბო ლოო 
ან გა რი შით, სხვა რიგ ფაქ ტორ თან ერ თად გვევ ლი ნე ბა ერ თ-ერთ ფაქ ტო რად, 
რა მაც შე იძ ლე ბა გა მო იწ ვი ოს პრობ ლე მუ რი სეს ხე ბის მო ცუ ლო ბის ზრდა.

- სეს ხის მი ნი მა ლუ რი მო ცუ ლო ბის და ბა ლი ზღვა რი- ბან კებს დად გე ნი-
ლი აქვს სეს ხის მი ნი მა ლუ რი მო ცუ ლო ბა რო გორც ბიზ ნეს სეს ხზე, ასე ვე ფი ზი კურ 
პი რებ ზე. ეს ზღვა რი თით ქმის ყო ველ წლი უ რად მაღ ლა იწევს, რი სი მი ნი მა ლი-
ზა ცია სა სეს ხო პორ თფე ლის ხა რის ხის ზრდა, ვი ნა ი დან გაპ რობ ლე მე ბუ ლი სეს-
ხე ბის დი დი ნა წი ლი, სწო რედ მცი რე თან ხი ა ნი სა მომ ხმა რებ ლო სეს ხე ბი ა.

- ჯგუ ფუ რი თავ დე ბო ბე ბი გი რავ ნო ბის ნაც ვლად და სხვა- მიკ რო სა ფი-
ნან სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი მართ მსეს ხე ბელ თა ის ნა წი ლი იჩენს გან კსა კუთ რე-
ბულ ინ ტე რესს, რო მელ თაც აქვთ გი რა ოს (უძ რა ვი ქო ნე ბით), უზ რუნ ველ ყო ფით 
პრობ ლე მა. მიკ რო სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი კლი ენ ტებს სთა ვა ზობს, უძ რა ვი 
ქო ნე ბის ნაც ვლად ,ალ ტერ ნა ტი ულ სა შუ ა ლე ბებს, კერ ძოდ, ჯგუ ფურ თავ დე ბო-
ბებს, ან რიგ შემ თხვე ვა ში, თა ნახ მაა მხო ლოდ ერ თი ფი ზი კუ რი პი რის თავ დე-
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ბო ბა ზე, რო მელ საც ასე ვე შე საძ ლე ბე ლია არ ჰქონ დეს და დას ტუ რე ბუ ლი შე მო-
სა ვა ლი. ა მის გან გან სხვა ვე ბით ბან კე ბის სო ლი და რულ თავ დე ბი სა გან ითხ ო ვენ 
ისე თი ვე დო კუ მენ ტა ცი ას (ლე გა ლუ რი შე მო სავ ლის და დას ტუ რე ბა) -რო გორ საც 
მსეს ხებ ლი სა გან. მიკ რო სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცი ებ ში ეს მო მენ ტიც არის დაკ რე-
დი ტე ბის ერ თგვა რი წა ხა ლი სე ბა.

 ფი ნან სუ რი პრო დუქ ტე ბის გამ ჭვირ ვა ლ ო ბა უზ რუნ ველ ყოფს მომ ხმა რებ-
ლის მი ერ პრო დუქ ტის მა ხა სი ა თებ ლე ბი სა და შე სა ბა მი სად, მას თან ასო ცი რე-
ბუ ლი რის კე ბის გა ა ნა ლი ზე ბას, ასე ვე სხვა დას ხვა ფი ნან სუ რი მომ სა ხუ რე ბის 
მიმ წო დებ ლე ბის მი ერ შე თა ვა ზე ბუ ლი მსგავ სი პრო დუქ ტე ბის შე და რე ბას, რაც 
ინ ფორ მი რე ბუ ლი და პა სუ ხის მგებ ლი ა ნი, ასე ვე მომ ხმა რებ ლის თვის ფი ნან სუ-
რად მაქ სი მა ლუ რად ხელ საყ რე ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის წი ნა პი რო ბა ა. 
თუმ ცა, ფი ნან სუ რი პრო დუქ ტე ბის გამ ჭვირ ვა ლო ბის პი რო ბებ შიც კი, შე სა ბა მი-
სი ცოდ ნი სა და უნარ -ჩვე ვე ბის არ ქო ნის გა მო, მომ ხმა რე ბელ მა შე საძ ლოა ვერ 
შეძ ლოს რის კე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბა და მი ი ღოს ისე თი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა, რო-
მე ლიც უარ ყო ფი თად აი სა ხე ბა მის ფი ნან სურ კე თილ დღე ო ბა ზე [6, გვ.41-57].

სა ინ ტე რე სო ა, რამ დე ნი მე გან მარ ტე ბა პა სუ ხის მგებ ლი ან დაკ რე დი ტე ბას თან 
და კავ ში რე ბით, მა გა ლი თად, სლო ვე ნი ის ბან კე ბის ასო ცი ა ცი ის მი ერ გა მო ცე მულ 
დო კუ მენ ტში ვკითხ უ ლობთ, რომ კო მერ ცი უ ლი ბან კე ბის საქ მი ა ნო ბას სლო ვე ნი-
ა ში აქვს მნიშ ვნე ლო ვა ნი გავ ლე ნა ქვეყ ნის ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბა სა და წარ-
მა ტე ბა ზე, ამი ტომ, ბან კე ბის საქ მი ა ნო ბა უნ და ემ ყა რე ბო დეს პა სუ ხის მგებ ლი ან 
დაკ რე დი ტე ბას, რო მელ შიც მო ი აზ რე ბა: კლი ენ ტე ბის წი ნა შე პა სუ ხის მგებ ლო ბა, 
რომ ლიც გუ ლის ხმობს პრო ფე სი ულ მიდ გო მას და მა ღალ ანა ლი ტი კურ უნა რე-
ბას, კლი ენ ტის სა ჭი რო ე ბე ბის კარ გად ცოდ ნას, გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბას, 
რო მე ლიც ემ ყა რე ბა რის კე ბის ანა ლიზს, მა ღა ლე თი კურ ნორ მებს და პა სუ ხის-
მგებ ლი ა ნი დაკ რე დი ტე ბის ეს ას პექ ტე ბი ემ ყა რე ბა მა ღალ ადა მი ა ნურ ფა სე უ-
ლო ბებ სა და სო ცი ა ლურ პა სუ ხის მგებ ლო ბას [11, გვ. 2-4].

ამ რი გად, ბან კე ბის გან გან სხვა ვე ბით მიკ რო სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცი ებს გა აჩ-
ნი ათ ზო გი ერ თი სპე ცი ფი კა, რაც შე იძ ლე ბა გახ დეს უპა სუ ხის მგებ ლო დაკ რე დი-
ტე ბის მი ზე ზი, რა საც შე უძ ლია შე ა ფერ ხოს ქვეყ ნის ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბა, 
ესე ნი ა: მიკ რო სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ მი ერ შე მო სავ ლე ბის კონ ტრო-
ლის მი ნი მა ლუ რი მოთხ ოვ ნა; მა ღა ლი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბი; სეს ხის გა ცე-
მის გა მარ ტი ვე ბუ ლი პრო ცე დუ რე ბი; მომ სა ხუ რე ბი სა და სეს ხის გა ცე მის მა ღა ლი 
სა კო მი სი ო ე ბი; ბიზ ნეს სუ ბი ექ ტის ზრდის სა შუ ა ლე ბა თა შეზღ უდ ვა და მოკ ლე ვა-
დი ან ურ თი ერ თო ბა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი პო ლი ტი კა.

დას კვნი თი მო საზ რე ბე ბი

ფი ნან სუ რი ინ სტი ტუ ტე ბის რო ლი ბიზ ნე სის დაკ რე დი ტე ბის პრო ცეს ში გა-
დამ წყვე ტია ბიზ ნეს საქ მი ა ნო ბის ნორ მა ლუ რი ფუნ ქცი ო ნი რე ბი სათ ვის. კერ ძოდ, 
ნე ბის მი ე რი სა ფი ნან სო ინ სტი ტუ ტის უპა სუ ხის მგებ ლო დაკ რე დი ტე ბამ შე საძ ლე-
ბე ლია გა მო იწ ვი ოს ბიზ ნეს სუ ბი ე ტის (შპს; სს; ი/მ და სხვა) გა უთ ვა ლის წი ნე ბელ, 
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ფორსმა ჟო რულ, კრი ზი სულ სი ტუ ა ცი ა ში ჩაგ დე ბა, რი სი შე დე გით, ხშირ შემ-
თხვე ვა ში, არის ბიზ ნეს სუ ბი ექ ტის გა დახ დი სუ უ ნა რო ბა და გა კოტ რე ბაც კი.

 ამი ტომ, მთა ვა რი ამო ცა ნა ა, პა სუ ხის მგებ ლი ა ნი დაკ რე დი ტე ბის დამ კვიდ-
რე ბა, რაც გუ ლის ხმობს ბან კის /სა ფი ნან სო ინ სტი ტუ ტის მი ერ კლი ენ ტის ფი ნან სუ-
რი მდგო მა რე ო ბის გა ა ნა ლი ზე ბას, კრე დი ტის მიზ ნო ბი რი ო ბის დად გე ნას, თან ხის 
იმ მო ცუ ლო ბის გან საზღ ვრას და სეს ხად გა ცე მას, რომ ლის გა დახ დის სა შუ ა ლე-
ბაც აქვს კლი ენტს მო ცე მუ ლი ინ ფორ მა ცი ის გა ა ნა ლი ზე ბის სა ფუძ ველ ზე. ამის-
გან გან სხვა ვე ბით, უპა სუ ხის მგებ ლო დაკ რე დი ტე ბა არის ფი ნან სუ რი ინ სტი ტუ ტის 
მი ერ კლი ენ ტის – ფი ზი კუ რი თუ იუ რი დი უ ლი პი რის –  ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი ფაქ ტო-
რე ბის, რის კე ბი სა და ფი ნან სუ რი ანა ლი ზის ( შე ფა სე ბის) გა რე შე დაკ რე დი ტე ბა. 
ამ გვა რი დაკ რე დი ტე ბის დროს ფი ნან სუ რი ინ სტი ტუ ტის მი ზა ნია გან მცხა დებ ლის 
მი ერ მოთხ ოვ ნი ლი სეს ხის გა ცე მა და სეს ხის გა ცე მის შეზღ უდ ვის (დაკ რე დი ტე-
ბის უა რის) ფაქ ტო რე ბის ხე ლოვ ნუ რად იგ ნო რი რე ბა. 

 შე სა ბა მი სად, პსუ ხის მგებ ლი ა ნი დაკ რე დი ტე ბა უნ და იყოს სა ფი ნან სო სექ-
ტო რის პრი ო რი ტე ტი, ვი ნა ი დან სწო რედ ასე თი დაკ რე დი ტე ბა ა ერ თ-ერ თი 
ფაქ ტორ თა გა ნი, რომ ლის არ დაც ვამ შე საძ ლოა გა მო იწ ვი ოს ბიზ ნეს სექ ტორ ში 
კრი ზი სი, რაც ადეკ ვა ტუ რად აი სა ხე ბა ქვეყ ნის ეკო ნო მი კურ გან ვი თა რე ბა სა და 
ცალ კე უ ლი ფი ნან სუ რი ინ სტი ტუ ტე ბის საქ მი ა ნო ბის შე დე გებ ზე. 

სა ფი ნან სო ინ სტი ტუ ტე ბის პრო დუქ ტე ბი უნ და იყოს გამ ჭვირ ვა ლე, ხო ლო 
პი რო ბე ბი მკა ფი ოდ გა წე რი ლი; მომ სა უ რე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი ხელ შეკ რუ-
ლე ბე ბი უნ და იყოს მოქ ნი ლი და გა სა გე ბი ტერ მი ნო ლო გი ით შედ გე ნი ლი; ამ 
სფე რო ში სა ხელ მწი ფოს პრი ო რი ტე ტია მაქ სი მა ლუ რად მკაც რი რე გუ ლა ცი ის 
და წე სე ბა და მო სახ ლე ო ბის ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბა ფი ნან სურ ურ თი ერ თო ბა-
თა ლა ბი რინ თებ ში.

 პა სუ ხის მგებ ლი ა ნი დაკ რე დი ტე ბა მაქ სი მა ლუ რად უნ და იყოს კონ ტრო ლი-
რე ბუ ლი სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნუ ლი ბან კის მი ერ, და ასე ვე, ცალ კე უ ლი მა ფი-
ნან სურ მა ინ სტი ტუ ტებ მა უნ და დამ კვიდ რონ სო ცი ა ლუ რი პა სუ ხის მგებ ლო ბის მა-
ღა ლი სტან დარ ტე ბი, რაც უპირ ვე ლე სად, პა სუ ხის მგებ ლი ან დაკ რე დი ტე ბას და 
მომ ხმა რე ბელ თა კე თილ სინ დი სი ერ მომ სა ხუ რე ბას უზ რუნ ველ ყოფს. 
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დავით ნიჟარაძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახლემწიფო უნივერსიტეტის
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის მოწვეული პროფესორი,

ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი

თა ნა მედ რო ვე, გლო ბა ლურ ეკო ნო მი კურ გა რე მო ში მიმ დი ნა რე 
ტექ ნო ლო გი ურ მა ცვლი ლე ბებ მა გა ნა პი რო ბა მთე ლი რი გი პო ზი ტი უ რი 
შე დე გე ბი წარ მო ე ბის, ვაჭ რო ბის, ფი ნან სე ბის, ახა ლი პრო დუქ ტე ბის შე მუ-
შა ვე ბის, მარ კე ტინ გი სა თუ მე ნეჯ მენ ტის მი მარ თუ ლე ბით. უახ ლეს მა კომ-
პი უ ტე რულ მა ტექ ნო ლო გი ებ მა დიდ წი ლად გა ა მარ ტი ვა სა ერ თა შო რი სო 
ოპე რა ცი ებ ში ჩარ თუ ლი კომ პა ნი ე ბის კო მუ ნი კა ცი ის პრო ცე სი გლო ბა ლურ 
ბიზ ნეს სამ ყა როს თან. გარ და ამი სა, ინო ვა ცი უ რი მა სა ლე ბი სა და წარ მო ე-
ბის ტექ ნო ლო გი ე ბის სრულ ყო ფამ, გა უმ ჯო ბე სე ბულ მა სატ რან სპორ ტო 
გა და ზიდ ვებ მა გავ ლე ნა მო ახ დი ნა მოფ ლი ოს მას შტა ბით ტრან სნა ცი ო-
ნა ლურ ფირ მებ სა და ბიზ ნეს წრე ებს შო რის ურ თი ერ თდა მო კი დე ბუ ლე ბის 
ხა რის ხზე. 

შე სა ბა მი სად, ტექ ნო ლო გი უ რი ცვლი ლე ბე ბის მართ ვის პრო ცე სი შე-
იძ ლე ბა გან ვი ხი ლოთ გლო ბა ლი ზა ცი ის პ რო ცე სის ერ თ-ერთ ძი რი თად 
კა ტა ლი ზა ტო რად, კომ პა ნი ე ბის თვის კი გლო ბა ლუ რი კონ კუ რენ ტუ ა ნა რი-
ა ნო ბის მიღ წე ვის სა შუ ა ლე ბად. 

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: ტექ ნო ლო გი ა; ტექ ნო ლო გი უ რი მე ნეჯ მენ ტი; ტექ-
ნო ლო გი უ რი ცოდ ნა; ტექ ნო ლო გი ა თა მე ნე ჯე რი; ინო ვა ცი ა; კო მერ ცი ა-
ლი ზა ცი ა. 

ტექ ნო ლო გი უ რი მე ნეჯ მენ ტის და ნიშ ნუ ლე ბა გლო ბა ლურ ბიზ ნეს ში

ბო ლო პე რი ოდ ში, კვლე ვი სა და გან ვი თა რე ბის (R&D) მი მარ თუ ლე ბით 
ქვეყ ნე ბის მი ერ და ხარ ჯუ ლი თან ხე ბი, რო გორც არ სე ბუ ლი, ასე ვე საპ როგ ნო ზო 
მაჩ ვე ნებ ლე ბით, ზრდის ტენ დენ ცი ით ხა სი ათ დე ბა. მა გა ლი თად, 2016 წლის მო-

ekonomika da biznesi, 2016, 4,  gv. 162-170

ECONOMICS  AND  BUSINESS, 2016, 4,  pp. 162-170
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ნა ცე მე ბით, აშ შ-ის კვლე ვი სა და გან ვი თა რე ბის ხარ ჯი წი ნა წელ თან შე და რე ბით 
გაზ რდი ლია 514 მლრდ დო ლა რით (3.4%), ხო ლო ჩი ნე თის - 396 მლრდ-ით 
(6.3%) (იხ. დი აგ რა მა 1, 2.) [12]. სა ინ ტე რე სოა ასე ვე ცალ კე უ ლი ქვეყ ნის მთლი ან 
ეროვ ნულ პრო დუქ ტში კვლე ვი სა და გან ვი თა რე ბის ხარ ჯის პრო ცენ ტუ ლი მაჩ ვე-
ნე ბე ლი (იხ. ცხრი ლი 1). ამ კუთხ ით 2004-2015 წლე ბის რე ი ტინ გში ლი დე რის 
პო ზი ცი ებს ინარ ჩუ ნებს ის რაე ლი, მას მოყ ვე ბა შვე დე თი, ფი ნე თი და ია პო ნი ა. 
რო გორც ცხრლი დან ჩანს, ბო ლო 11 წლის გან მავ ლო ბა ში მა თი R&D-ზე გა წე უ-
ლი მთლი ა ნი ში გა ხარ ჯის პრო ცენ ტუ ლი წი ლი მშპ-ში სტა ბი ლუ რად იზ რდე ბო-
და. ყო ვე ლი ვე ეს, რა თქმა უნ და, და დე ბი თად აი სა ხე ბა ბიზ ნეს კომ პა ნი ე ბის კონ კუ-
რენ ტუ ნა რი ა ნო ბა ზე გლო ბა ლუ რი ჭრი ლით და სა ხელ მწი ფოს მხრი დან მსგავ სი 
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დიაგრამა 1 სხვადასხვა ქვეყნის კვლევისა და განვითარების (R&D) მთლიანი
ხარჯები 2004-2014 წწ (მლნდოლარი) [12]

აშშ

იაპონია

ჩინეთი

გერმანია

საფრანგეთი

დიდიბრიტანეთი

სამხ. კორეა

რუსეთი

კანადა

იტალია

დიაგრამა 2. აშშ-ის, ჩინეთის და ევროპის ქვეყენების 2014-2028 წლის ბიუჯეტი 
კვლევისა და  განვითარების მიმართულებით (მლრდ დოლარი (PPP)). [3, გვ. 23]
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დავით ნიჟარაძე

მხარ და ჭე რა ინ ვეს ტი ცი ად შე იძ ლე ბა შე ფას დეს, ამი ტომ, ტექ ნო ლო გი უ რი პრო-
ცე სე ბის მარ თვის რო გორც მე ნეჯ მენ ტის შე მად გე ნი ლი ნა წი ლის, თა ვი სე ბუ რე ბე-
ბის შეს წავ ლა წამ ყავ ნი კვლე ვი თი ინ სტი ტუ ტე ბის საქ მი ა ნო ბის შე მად გე ნელ ნა წი-
ლად გა და იქ ცა [3, გვ. 23].

  R&D-ზე გაწეული მთლიანი შიგა ხარჯის წილი ქვეყნის მშპ-ში -2004-2014 წწ. 
[12]

   ცხრილი 1

ზოგადად, ტექნოლოგია (ბერძნულად: τεχνολογια < τεχνη `ოსტატობა~ + 
λογος `სიტყვა, სწავლება~ + სუფიქსი ια) არის მეც ნი ე რე ბა იმ ია რა ღე ბის, პრო-
ცე სე ბი სა და მე თო დე ბის შე სა ხებ, რო მე ლიც გა მო ი ყე ნე ბა სხვა დას ხვა საგ ნი სა და 
ობი ექ ტე ბის დამ ზა დე ბი სათ ვის, რა ი მეს წარ მო ე ბის მიზ ნით. სხვაგ ვა რად, ტექ ნო-
ლო გია არის ნივ თი ე რე ბის, ენერ გი ის და ინ ფორ მა ცი ის გა და მუ შა ვე ბის ხერ ხი [10].

პროგ რე სუ ლი ტექ ნო ლო გი უ რი ცოდ ნა კი არის ისე თი კომ პო ნენ ტე ბის ცოდ-
ნა, რო მე ლიც უკავ შირ დე ბა პრო დუქ ცი ი სა და მომ სა ხუ რე ბის წარ მო ე ბის უახ ლეს 
მე თო დებს, პრო ცესს და ტექ ნი კას და ა.შ. ამ თვალ საზ რი სით, ასე ვე მნიშ ვნე ლო-
ვა ნია ბაზ რის ცოდ ნა, რო მე ლიც წარ მო ად გენს გა სა ღე ბის არ ხე ბის, პრო დუქ ტის 
მა ხა სი ა თებ ლე ბი სა და მომ ხმა რე ბელ თა მო ლო დი ნის სა ფუძ ვლი ან ცოდ ნას. რო-
გორც წე სი, ა ხ ა  ლი  პ რო  დუ ქ  ც ი ა  ღ ირ ს  უფ  რო  ი ა  ფ ი  დ ა  ა მ ა ს  თ ა ნ 
ე რ  თ ად  თ ვ ი  ს ე ბ  რ ი  ვ ა დ  გ ა  უ მ  ჯ ო  ბ ე  ს ე  ბ უ  ლი ა  [6, გვ. 11]. მ. პორ ტე რის 
მი ხედ ვით, რაც არ უნ და თა ნა მედ რო ვე იყოს ტექ ნო ლო გი ა, იგი კო მერ ცი ა ლი ზა-
ცი ის მე ქა ნიზ მის გა რე შე ყო ველ გვარ აზრს კარ გავს და ეს პრო ცე სი კი ვერ იქ ნე ბა 
და მო უ კი დე ბე ლი კომ პა ნი ის სტრა ტე გი უ ლი გეგ მე ბის გან [2, გვ. 1-3]. ეს ყვე ლა ფე-
რი კი სა ფუძ ვლად და ე დო ტექ ნო ლო გი უ რი მე ნეჯ მენ ტის, რო გორც ცალ კე დის-
ციპ ლი ნის წარ მო შო ბას.

R&D-   -  (%)  
-

 
 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1  3,88 4,04 4,13 4,41 4,33 4,12 3,93 4,01 4,13 4,09 4,11

2  3,39 3,39 3,50 3,26 3,50 3,45 3,22 3,25 3,28 3,31 3,16

3  3,32 3,33 3,34 3,35 3,55 3,75 3,73 3,64 3,42 3,29 3,17

4  3,13 3,31 3,41 3,46 3,47 3,36 3,25 3,38 3,34 3,48 3,59

5  0,00 2,70 2,92 2,58 2,54 2,66 0,00 2,50 0,00 1,87 1,89

6 .  2,53 2,63 2,83 3,00 3,12 3,29 3,47 3,74 4,03 4,15 4,29

7  2,49 2,51 2,55 2,63 2,77 2,82 2,74 2,76 2,70 2,74 0,00

8  2,42 2,42 2,46 2,45 2,60 2,73 2,71 2,80 2,87 2,83 2,90

9  2,42 2,39 2,40 2,52 2,78 3,07 2,94 2,97 3,00 3,06 3,05

10  2,17 2,38 2,37 2,43 2,59 2,61 2,74 2,68 2,93 2,96 3,07
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 ტექ ნო ლო გი უ რი მე ნეჯ მენ ტი მე ნეჯ მენ ტის მეც ნი ე რე ბის ნა წი ლი ა, რო მე ლიც 
მო ი ცავს მარ თვის ისეთ უნარ ჩვე ვებს, რაც უზ რუნ ველ ყოფს ბიზ ნე სის გან ვი თა რე-
ბას და ოპე რი რე ბას თა ნა მედ რო ვე ტექ ნო ლო გი ე ბის გა მო ყე ნე ბით [13]. ტექ ნო-
ლო გი ა თა მე ნეჯ მენ ტის კი დევ ერ თი მთა ვა რი ფუნ ქცი ის რე ა ლი ზე ბა და კავ ში რე-
ბუ ლია სი ახ ლის წარ მო ე ბის, მარ კე ტინ გის და ექ სპლუ ა ტა ცი ის სა კითხ ე ბის ერ-
თობ ლივ გან ხილ ვას თან, რომ ლის დრო საც მრა ვა ლი სპე ცი ფი კუ რი მო მენ ტია 
გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი. მა გა ლი თად, სხვე ბის მი ერ შექ მნი ლი ტექ ნო ლო გი ის გა-
და ღე ბი სას ყო ველ თვის არ სე ბობს გარ კვე უ ლი რის კი, რომ და ი კარ გე ბა ახა ლი 
ტექ ნო ლო გი ის პო ტენ ცი უ რი შე საძ ლებ ლო ბე ბის ნა წი ლი, ვი ნა ი დან შე იძ ლე ბა 
დამ ნერ გავ მა სა წარ მომ ვერ მო ა ხერ ხოს სი ახ ლის ეფექ ტი ა ნო ბის გან მსაზღ ვრე-
ლი ყვე ლა არ სე ბი თი გა რე მო ე ბის ზუს ტი გა მე ო რე ბა [1, გვ. 14].

დღეს დღე ო ბით ტექ ნო ლო გი უ რი პრო ცე სე ბის მარ თვის სა კითხ ე ბი დგას 
გლო ბა ლუ რი კომ პა ნი ე ბის წი ნა შეც და აი ძუ ლებს მათ ბიზ ნეს გა რე მოს ამ ნიშ ვნე-
ლო ვა ნი კო მო პო ნენ ტის ცვლი ლე ბის ფონ ზე გა მო ნა ხონ ახა ლი გზე ბი კონ კუ რენ-
ტუ ნა რი ა ნო ბის შე სა ნარ ჩუ ნებ ლად [4, გვ. XI]. 

 ბო ლო სა მი ათ წლე უ ლის მან ძილ ზე, მე ნეჯ მენ ტი ძი რი თა დად ბიზ ნე სის მარ-
თვის ისეთ კონ კრე ტულ სფე რო ებ ში სპე ცი ა ლი ზა ცი ას ეყ რდნო ბო და, რო გო რი ცაა 
მარ კე ტინ გი, ფი ნან სე ბი, სა მარ თა ლი და ა.შ. ახ ლა კი გაჩ ნდა ახა ლი მოთხ ოვ ნი-
ლე ბა, რო მელ საც მა სა ჩუ სეტ სის ტექ ნო ლო გი უ რი ინ სტი ტუ ტის (აშშ) პრო ფე სო რი 
შლო მო მა ი ტე ლი (Shlomo Maital) შემ დეგ ნა ი რად აღ წერს: `ამ ჟა მად წარ მო იშ ვა 
და სწრა ფად ვი თარ დე ბა მოთხ ოვ ნი ლე ბა ფარ თო ცოდ ნის მა ტა რე ბელ მე ნე ჯე-
რებ ზე, რომ ლე ბიც ისე ვე კარ გად ერ კვე ვი ან ტექ ნო ლო გი ებ ში, კვლე ვებ სა და ახა-
ლი ნა წარ მის და მუ შა ვე ბა ში, რო გორც წარ მო ე ბა ში, ფი ნან სებ ში, მარ კე ტინ გსა და 
ადა მი ა ნურ რე სურ სებ ში~ [1, გვ. 12].

მო ცე მულ სფე როს მეც ნი ე რე ბი თან ხმდე ბი ან იმა ზე, რომ ტექ ნო ლო გი უ რი 
ცვლი ლე ბე ბი მნიშ ვნე ლო ვან გავ ლე ნას ახ დენს გლო ბა ლუ რი კომ პა ნი ე ბის კონ-
კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბა ზე და სტარ ტე გი უ ლი მარ თვის პრო ცეს ში მი სი ასახ ვის აუ ცი-
ლებ ლო ბა ზე [5, გვ. 8]. ამის მა გა ლი თად შე საძ ლე ბე ლია მო ვიყ ვა ნოთ ცნო ბი ლი 
კომ პა ნია Apple, რო მე ლიც ერ თ-ერთ ყვე ლა ზე პროგ რე სულ, გლო ბა ლურ კომ-
პა ნი ად ით ვლე ბა და შექ მნა ისე თი პრო დუქ ტე ბი რო გო რი ცაა Mac, iPod, iTunes, 
iPhone, iPad, Watch. რა თქმა უნ და, Apple-მა ბა ზარ ზე ახა ლი, თა ნა მედ რო ვე 
ტქნო ლო გი ე ბის შემ ცვე ლი პრო დუქ ტე ბის და ნერ გვით მნიშ ვნე ლო ვა ნი კო მერ ცი-
უ ლი შე დე გე ბი მი ი ღო და ყვე ლა ზე ინო ვა ცი უ რი კომ პა ნი ე ბის რე ი ტინ გში წლე ბის 
გან მავ ლო ბა ში წამ ყვან პო ზი ცი ას ინარ ჩუ ნებს (იხ. ცხრი ლი 2) [3, გვ. 16] . 

 Forbs-ის რე ი ტინ გის მი ხედ ვით (იხ. ცხრი ლი 3) კვლე ვი სა და გან ვი თა რე-
ბის მი მარ თუ ლე ბით, 2014-2015 წლებ ში ლი დე რობს გერ მა ნუ ლი ავ ტო გი გან ტი 
Volkswagen-ი, მე ო რე დგილს კი ინარ ჩუ ნებს Samsung-ი (იხ. დი აგ რა მა 3 ).
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10 ყველაზე ინოვაციური კომაპნია მსოფლიოში 2010-2015 წწ. [3, გვ. 16]
   ცხრილი 2 

 Forbs-ის კომპანიების რეიტინგი კვლევისა და განვითარების მიმართულებით 
2014-2015 წწ. [14]

  ცხრილი 3
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 დიაგრამა 3 Samsung-ის კვლევისა და განვითარების ხარჯების დინამიკა 2011-
2015 წწ. [11]

სა ინ ტერ სოა ასე ვე ცნო ბი ლი გა მო ცე მა Fortune-ის 2014 წლის ყვე ლა ზე ტექ-
ნო ლო გი უ რი კომ პა ნი ე ბის ხუ თე უ ლი:

1. Apple - წლი უ რი შე მო სა ვა ლი: 182 მლრდ დო ლა რი;
2. Hewlett-Packard Company - წლი უ რი შე მო სა ვა ლი: 111 მლრდ დო-

ლა რი;
3. IBM - წლი უ რი შე მო სავ ლი: 95 მლრდ დო ლა რი;
4. Amazon - წლი უ რი შე მო სავ ლი: 89 მლრდ დო ლა რი;
5. Microsoft - წლი უ რი შე მო სავ ლი: 87 მლრდ დო ლა რი;
Apple Fortune-ის 2015 წლის ყვე ლა ზე ინო ვა ცი უ რი კომ პა ნი ე ბის რე ი ტინ გშიც 

არ თმობს პირ ველ ად გილს (იხ. ცხრი ლი 4), მე ო რე პო ზი ცი ა ზეა გლო ბა ლუ რი 
ბაზ რის ახა ლი მო თა მა შე, ავ ტომ წარ მო ე ბე ლი Tesla Motorsi. Fortune-ის ეს რან-
ჟი რე ბა ძი რი თა დად ეყ რდნო ბა კომ პა ნი ე ბის მი ერ წლის გა ნამ ვლო ბა ში მი ღე-
ბულ შე მო სავ ლებს და მო გე ბას [8]. 

 2015 წლის ყველაზე ინოვაციური კომპანია Fortune-ს მიხედვით [8]
  ცხრილი 4 

ადგილი 
რეიტინგში

კომპანიის დასახელება ქვეყანა

1 Apple აშშ

2 Google აშშ

3 Tesla Motors აშშ

4 Microsoft Corp. აშშ

5 Samsung Group სამხრეთ კორეა

6 Toyota იაპონია

7 BMW გერმანია

8 Gilead Sciences აშშ

9 Amazaon აშშ

10 Daimler აშშ
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ზე მოთ მო ცე მუ ლი მო ნა ცე მე ბის ანა ლი ზით შე იძ ლე ბა და ვას კვნათ, რომ მხო-
ლოდ კომ პა ნი ე ბის მი ერ კვლე ვის და გან ვი თა რე ბის მი მარ თუ ლე ბით გა წე უ ლი 
ხარ ჯე ბის ზრდის ტენ დენ ცი ა, ხშირ შემ თხვე ვა ში, არ გა ნა საზღ ვრავს მა თი ტექ ნო-
ლო გი უ რი და ინო ვა ცი უ რი პრო ცე სე ბის კო მერ ცი ულ წარ მა ტე ბას. გარ და ფი ნან-
სუ რი კა პი ტა ლი სა, ამ შემ თხვე ვა ში მნიშ ვნე ლო ვა ნია ტექ ნო ლო გი უ რი და ინო ვა-
ცი უ რი პრო ცე სე ბის ეფექ ტი ა ნი მე ნეჯ მენ ტი. 

ტექნოლოგიურ მენეჯერთა როლი და ფუნქციები

დღეს დღე ო ბით, სამ რეწ ვე ლო მარ თვის ამ ახა ლი მოთხ ოვ ნე ბის შე სა ბა მი სი 
ფუნ ქცი ე ბის რე ა ლი ზე ბა სწო რედ ტექ ნო ლო გი ა თა მე ნე ჯე რე ბის მი ერ ხორ ცი ელ-
დე ბა. ხა ტოვ ნად რომ ვთქვათ, ისი ნი ისე თი სპე ცი ა ლის ტე ბი არი ან, რომ ლე ბიც 
თა ნაბ რად ად ვი ლად კითხ უ ლო ბენ და აა ნა ლი ზე ბენ ტექ ნი კურ ნა ხა ზებს და სა ბა-
ლან სო ან გა რი შებს, ერ თნა ი რი ენერ გი ით და პრო ფე სი ო ნა ლიზ მით ურ თი ერ თო-
ბენ პარ ტნი ო რებ თან ახა ლი ნა წარ მის კვლე ვის და გან ვი თა რე ბის პრო ცე სებ ში, 
კონ კუ რენ ტებს აქ ტი ურ წი ნა აღ მდე გო ბას უწე ვენ ახა ლი ბაზ რე ბის თვის ბრძო ლა-
ში. ამ პრო ცეს ში აქ ტი უ რა დაა ჩარ თუ ლი რო გორც სა შუ ა ლო, ასე ვე და ბა ლი რგო-
ლის მე ნე ჯე რე ბი და სპე ცი ა ლის ტე ბი, ეს ყოვ ელი ვე კი ნა ყო ფი ერ ნი ა დაგს უქ მნის 
ინო ვა ცი ურ პრო ცე სე ბის გან ვი თა რე ბას. 

ტექ ნო ლო გი ა თა მე ნე ჯე რე ბის საქ მი ა ნო ბა სა თა ნა დო პრობ ლე მა თა გან-
ხილ ვის სამ დო ნე ზე მიმ დი ნა რე ობს: 

პირ ვე ლი შე ე სა ბა მე ბა სა წარ მო თა ოპე რა ცი ულ მარ თვას, იგი და კავ ში რე ბუ-
ლია ში გა და გა რე ტექ ნო ლო გი უ რი კონ ტრო ლის ამო ცა ნე ბის შეს რუ ლე ბას თან. 
ში გა ტექ ნო ლო გი უ რი კონ ტრო ლი გუ ლის ხმობს სა წარ მოს მი ერ უკ ვე გა მო ყე ნე-
ბუ ლი, ათ ვი სე ბის სტა დი ა ში მყო ფი ან და ნერ გვის თვის შერ ჩე ულ ტექ ნო ლო გი ა-
თა მდგო მა რე ო ბი სა და მა ხა სი ა თებ ლე ბის შე ფა სე ბას, ბიზ ნეს ზე მა თი ზე გავ ლე ნის 
თვალ საზ რი სით. გა რე ტექ ნო ლო გი ურ მა კონ ტროლ მა უნ და უზ რუნ ველ ყოს კონ-
კუ რენ ტე ბის ტექ ნო ლო გი უ რი შე საძ ლებ ლო ბე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის შეგ რო-
ვე ბა და მი სი შე და რე ბა სა კუ თარ შე საძ ლებ ლო ბებ თან.

გან ხილ ვის მე ო რე დო ნე გუ ლის ხმობს ტექ ნო ლო გი ურ ცვლი ლე ბა თა პრო-
ექ ტე ბის მე ნეჯ მენტს, მის შედ გე ნას და ხორ ცშეს ხმის მარ თვას, ინო ვა ცი უ რი იდე ე-
ბის მო ძი ე ბი დან მი სი სა მე წარ მეო პო ტენ ცი ა ლის შე ფა სე ბამ დე, ასე ვე, ამ ეტაპ ზე 
სა სურ ვე ლია ახა ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის და ნერ გვას თან და კავ ში რე ბით შე სა მი სი 
ზო მე ბის მი ღე ბა და იმის გან საზღ ვრა, რამ დე ნად მზად არი ან თა ნამ შრომ ლე ბი 
მსგავ სი სი ახ ლე ე ბის თვის. გან ხილ ვის მე სა მე დო ნე სტრა ტე გი უ ლი ხა სი ა თი საა და 
იგი კომ პა ნი ე ბის ყვე ლა ზე მსხვილ მას შტა ბი ან სა მე წარ მეო გეგ მებ ში ტექ ნო ლო-
გი უ რი პო ლი ტი კის ასახ ვას უკავ შირ დე ბა. შე სა ბა მი სი, ე.წ. ეტა პუ რი სა კითხ ე ბის 
გან ხილ ვი სას, ტექ ნო ლო გი ა თა მე ნეჯ მენ ტის ყუ რადღ ე ბა ფო კუ სირ დე ბა გრძელ-
ვა დი ან პერ სპექ ტი ვა ში არ სე ბუ ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის სრულ ყო ფის ან ახა ლი ალ-
ტერ ნა ტი ვე ბის გა მო ჩე ნის შე საძ ლებ ლო ბებ ზე. პირ ველ დო ნე ზე ტექ ნო ლო გი ა თა 
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მე ნე ჯე რი სა თა ნა დო კო ორ დი ნი რე ბას უწევს ტექ ნი კურ და კო მერ ცი ულ საქ მი ა-
ნო ბას სა წარ მოს შიგ ნით, მა თი ინ ტე რე სე ბის თან ხვედ რის მიზ ნით. მე ო რე დო ნე ზე 
იგი ტექ ნო ლო გი ურ ცვლი ლე ბა თა პრო ექ ტე ბის კონ სულ ტან ტი ან ხელ მძღვა ნე-
ლია - ირ ჩევს პრო ექ ტის შეს რუ ლე ბის რა ცი ო ნა ლურ მე თო დებს და პი რო ბებს, 
მო ნა წი ლე ობს მის შედ გე ნა სა და რე ა ლი ზე ბის მო ნი ტო რინ გში. 

მე სა მე დო ნე ზე კი ტექ ნო ლო გი ა თა მე ნე ჯე რე ბი სა წარ მო თა მარ თვის უმაღ-
ლე სი ორ გა ნო ე ბის მუ შა ო ბა ში მო ნა წი ლე ო ბენ და სა კუ თა რი წვლი ლი შე აქვთ 
კომ პა ნი ა თა სტრა ტე გი უ ლი მე ნეჯ მენ ტის გან ხორ ცი ე ლე ბა ში [1, გვ. 13-14].

2013 წლის Startupguide-ს მო ნა ცე მე ბით, ბო ლო 30 წლის გან მავ ლო ბა ში 
მსოფ ლი ოს ყვე ლა ზე ინო ვა ტორ მე ნე ჯერ თა ხუ თე უ ლი ასე თი ა: 

1. Jeff Bezos დ Amazon-ის უფროსი აღმასრულებელი ოფიცერი;
2. Larry Page დ Google-ის თანადამფუძნებელი;
3. Sergey Brin - Google-ის თანადამფუძნებელი, მულტიმილიონერი;
4. Elon Musk დ Paypal-ისა და Tesla-ს დამფუძნებელი;
5. Reid Hoffman დ LinkedIn-ის დამფუძნებელი [9].
ინო ვა ცი უ რი მე ნე ჯე რის კი დევ ერ თი კარ გი მა გა ლი თია კე ვინ პლან კი, Under 

Armour-ის დამ ფუძ ნე ბელ მა და აღ მას რუ ლე ბელ მა დი რექ ტორ მა თა ვი სი კომ პა-
ნია მა ი სუ რე ბის სტარ ტა ფი დან სპორ ტუ ლი ტან საც მლის ინ დუს ტრი ის მნიშ ვნე ლო-
ვან კონ კუ რენ ტად აქ ცი ა. მან ეს ინო ვა ცი ე ბი სა და პრო დუქ ტის დი ზა ი ნის გა უმ ჯო-
ბე სე ბით შეძ ლო, რი თაც სპორ ტსმე ნე ბის გან ვი თა რე ბას შე უწყო ხე ლი. აღ სა ნიშ-
ნა ვი ა, რომ კომ პა ნი ამ დღე ი სათ ვის, ბალ ტი მორ ში და ფუძ ნე ბუ ლი Under Armour 
(UA)-ი 1.4 მლრდ დო ლა რი ა ნი კომ პა ნი ა ა. სა ერ თო ჯამ ში, 100 უნი ვერ სი ტეტ ზე 
მე ტი ატა რებს UA-ს უნი ფორ მებს. კომ პა ნი ის ლო გო დ გა და ჯაჭ ვუ ლი U და A დ 
თით ქმის ისე თი ვე ცნო ბა დი ხდე ბა, რო გო რიც Nike [7, გვ. 221]. 

* * *
დას კვნის სა ხით უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ გლო ბა ლურ ბა ზარ ზე მძაფ რი კონ კუ-

რენ ცი ის პი რო ბებ ში, კომ პა ნი ე ბი კონ კუ რენ ტუ ნა რი ო ნო ბის მიღ წე ვი სა თუ შე ნარ-
ჩუ ნე ბი სათ ვის, ცდი ლო ბენ რაც შე იძ ლე ბა მე ტი ახა ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის შემ ცვე-
ლი პრო დუქ ტი წა რად გი ნონ სა ერ თა შო რი სო ბა ზარ ზე. შე სა ბა მი სად, მო ცე მუ ლი 
მი მარ თუ ლე ბით მათ მი ერ გა წე უ ლი ხარ ჯე ბი ყო ველ წლი უ რად იზ რდე ბა, გარ და 
ამი სა, ცალ კე უ ლი ქვე ყე ნე ბი სულ უფ რო მე ტად ცდი ლო ბენ ინო ვა ცი უ რი პრო ცე-
ბის ფი ნან სურ მხარ და ჭე რას. გა მომ დი ნა რე იქი დან, რომ ინო ვა ცი უ რი და ტექ ნო-
ლო გი უ რი სი ახ ლე ე ბის შე მუ შა ვე ბი სა და და ნერ გვის პრო ცე სი სა ჭი რო ებს საკ მოდ 
დიდ ფი ნან სურ და დრო ის რე სურსს, მი სი ეფექ ტი ა ნო ბა დი დი წი ლა დაა და მო-
კი დე ბუ ლი ე.წ. ტექ ნო ლო გი ურ მე ნე ჯე რებ ზე, რომ ლე თაც გარ და ტექ ნო ლო გი-
ურ სფე როს ცოდ ნი სა გა აჩ ნი ათ კარ გი ლი დე რუ ლი უნარ -ჩვე ვე ბი და შე უძ ლი ათ, 
ინო ვა ცი უ რი პრო ცე სე ბის დი ნა მი კუ რო ბის პი რო ბებ ში, სწო რი მე ნე ჯე რუ ლი გა-
დაწყ ევ ტი ლე ბე ბით კომ პა ნია ჩა ა ყე ნონ მსოფ ლიო კლა სის წა რა ტე ბუ ლი ორ გა-
ნი ზა ცი ე ბის რი გებ ში. 
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ნაშ რომ ში გა ა ნა ლი ზე ბუ ლია მსოფ ლი ო ში სმარ ტფო ნე ბის წარ მო-
ე ბის დი ნა მი კა და მას ში წამ ყვა ნი კომ პა ნი ე ბის რე ი ტინ გე ბი. ნაჩ ვე ნე ბი ა, 
რომ უკა ნას კნელ წლებ ში სმარ ტფო ნე ბის წარ მო ე ბა ში შე იმ ჩნე ვა ზრდის 
ტემ პე ბი და ახა ლი ბრენ დე ბის შე მუ შა ვე ბა, რაც მომ ხმა რე ბელ თა ქცე ვა-
ზეც აი სა ხე ბა. სტა ტი ა ში გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღ ე ბა ეთ მო ბა ქარ თვე-
ლი მომ ხმა რებ ლე ბის მი ერ ყიდ ვის შე სა ხებ გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბა ზე 
ბრენ დის იმი ჯის გავ ლე ნას. ჩა ტა რე ბუ ლი მარ კე ტინ გუ ლი კვლე ვის სა-
ფუძ ველ ზე მო ცე მუ ლია ქარ თვე ლი მომ ხმა რებ ლე ბის მი ერ ბრენ დუ ლი 
სმარ ტფო ნე ბის ფლო ბი სა და მათ ზე გა დახ დი ლი თან ხე ბის სტრუქ ტუ რა, 
აგ რეთ ვე, ცნო ბი ლი ბრენ დე ბის შე ფა სე ბე ბი და სმარ ტფო ნე ბის ფუნ ქცი-
ე ბი სათ ვის მი ნი ჭე ბუ ლი უპი რა ტე სო ბე ბი. ნაშ რომ ში დად გე ნი ლია რეს-
პონ დენ ტე ბის კმა ყო ფი ლე ბის დო ნე, სა სურ ვე ლი ფა სე ბის სტრუქ ტუ რა, 
რეს პონ დენ ტე ბის მი ერ ბრენ დე ბის არ ჩე ვი სას გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ფაქ-
ტო რე ბი და ინ ფორ მა ცი ის მო ძი ე ბის ხერ ხე ბი. კვლე ვის სა ფუძ ველ ზე გა-
მოვ ლე ნი ლია სა ბაზ რო სეგ მენ ტი, რო მე ლიც აუთ ვი სე ბე ლი ა.

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: სმარ ტფო ნე ბი; ბრენ დის იმი ჯი; მომ ხმა რე ბელ თა 
ქცე ვა; მარ კე ტინ გუ ლი კვლე ვა. 

პრობ ლე მის აქ ტუ ა ლურო ბა და შეს წავ ლის დო ნე. XXI სა უ კუ ნე ხა სი ათ-
დე ბა, რო გორც მო ბი ლუ რი ტექ ნო ლო გი ე ბის ფარ თოდ გავ რცე ლე ბის ერა. თა-
ნა მედ რო ვე ადა მი ა ნის ცხოვ რე ბა წარ მო უდ გე ნე ლია მო ბი ლუ რი ტე ლე ფო ნის 
გა რე შე, რო მე ლიც თან და თა ნო ბით ყო ველ დღი უ რი ურ თი ერ თო ბე ბის გა ნუ ყო-
ფე ლი ნა წი ლი და შე უც ვლე ლი ნივ თი ხდე ბა. ამას თან, სულ უფ რო იზ რდე ბა 
მომ ხმა რე ბელ თა მოთხ ოვ ნა, რომ მო ბი ლურ ტე ლე ფონს გა აჩ ნდეს ისე თი ფუნ-

ekonomika da biznesi, 2016, 4,  gv. 171-184

ECONOMICS  AND  BUSINESS, 2016, 4,  pp. 171-184
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ქცი ე ბი, რომ ლე ბიც კომ პი უ ტერ თან მი მარ თე ბით მას უპი რა ტე სო ბას მი ა ნი ჭე ბს. 
ამი ტომ, კო ლო სა ლუ რად მა ტუ ლობს სმარ ტფო ნე ბის (ე.წ. “გო ნი ე რი მო ბი ლუ რი 
ტე ლე ფო ნე ბის”) მოხ მა რე ბა. მსოფ ლიო მას შტა ბით მი ლი არ დო ბით ადა მი ა ნი 
გა და ერ თო სმარ ტფო ნის გა მო ყე ნე ბა ზე, რო მელ მაც, გარ კვე ულ წი ლად, პერ სო-
ნა ლუ რი კომ პი უ ტე რი ჩა ა ნაც ვლა და რამ დე ნი მე მოწყ ო ბი ლო ბა ერთ სივ რცე ში 
გა ა ერ თი ა ნა. სმარ ტფო ნი დღე ი სათ ვის მა ღალ ტექ ნო ლო გი უ რი მოწყ ო ბი ლო ბე-
ბის სა მომ ხმა რებ ლო ბა ზარ ზე ყვე ლა ზე უფ რო მოთხ ოვ ნა დი პრო დუქ ტი ა, ვი-
ნა ი დან იგი მარ ტო და კავ ში რე ბის სა შუ ა ლე ბა რო დი ა. ადა მი ა ნე ბი სულ უფ რო 
მეტ დროს უთ მო ბენ მო ბი ლუ რი ტე ლე ფო ნის მეშ ვე ო ბით სა ო ფი სე სა მუ შა ო ე ბის 
შეს რუ ლე ბას, კითხ ვას, SMS მი მო წე რას, ვი დე ორ გო ლე ბის დათ ვა ლი ე რე ბას, 
სუ რა თე ბის გა და ღე ბას, თა მა შებს და ელექ ტრო ნულ გა დახ დებს. ბაზ რის კვლე-
ვის ამე რი კუ ლი კომ პა ნია International Data Corporation (IDC)-ის მო ნა ცე მე ბით, 
დღე ი სათ ვის მო ბი ლუ რი მოწყ ო ბი ლო ბე ბის მსოფ ლიო ბაზ რის უდი დე სი წი ლი 
(80%) მო დის სმარ ტფო ნებ ზე. ამას თან, სმარ ტფო ნე ბის 10 უმ სხვი ლე სი მწარ მო-
ე ბე ლი შე ად გენს მსოფ ლიო ბაზ რის 70%-ს [1]. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ 2013 წელს 
მსოფ ლი ო ში დამ ზად და 1 მლრდ სმარ ტფო ნი (38%-ით მე ტი, ვიდ რე 2012 
წელს) [2]. 

2014-2015 წლებ ში სმარ ტფო ნე ბის მსოფ ლიო წარ მო ე ბის დი ნა მი კა წამ ყვა-
ნი კომ პა ნი ე ბის მი ხედ ვით ნაჩ ვე ნე ბია ცხრილ ში, სა ი და ნაც ჩანს, რომ სმარ ტფო-
ნე ბის წა მო ე ბის ზრდამ 2014 წელს შე ად გი ნა 29,6%, 2015 წელს კი 12,3%. სმარ-
ტფო ნე ბის მსოფ ლიო ბა ზარ ზე წლე ბი ა, პირ ვე ლო ბას კომ პა ნი ე ბი - Samsung და 
Apple ეცი ლე ბი ან. კვლე ვი თი კომ პა ნია Strategy Analitics-ის მო ნა ცე მე ბით, 2015 
წელს Samsung-ის წი ლი სმარ ტფო ნე ბის მსოფ ლიო ბა ზარ ზე შემ ცირ და, ხო ლო 
Apple-ის წი ლი, მარ თა ლი ა, გა ი ზარ და, მაგ რამ, პირ ვე ლად 13 წლის მან ძილ-
ზე, კომ პა ნი ას შე მო სავ ლე ბი შე უმ ცირ და. სა მა გი ე როდ, სამ მა ჩი ნურ მა კომ პა ნი ამ 
- Huawei-მ, Lenovo-Motorola-მ და Xiaomi-მ გლო ბა ლურ ბა ზარ ზე მნიშ ვნე ლო-
ვა ნი აღი ა რე ბა მო ი პო ვეს. მათ წარ მა ტე ბას ექ სპერ ტე ბი ხში რად იმით ხსნი ან, 
რომ ჩი ნე ლი მწარ მო ებ ლე ბი მომ ხმა რებ ლებს სხვა დას ხვა სა ფა სო კა ტე გო რი ის 
პრო დუქ ცი ას სთა ვა ზო ბენ [3]. 

კვლე ვი თი კომ პა ნია Gartner-ის ანა ლი ტი კო სე ბი თვლი ან, რომ მსოფ ლი ო-
ში სმარ ტფო ნე ბის ბა ზა რი გა ჯე რე ბუ ლია და სმარ ტფო ნე ბის გლო ბა ლუ რი ბაზ-
რის ზრდა ორ ნიშ ნა ტემ პე ბით შე ჩერ და, ამი ტომ შემ დგო მი ზრდის ტემ პე ბი 10%-
ს არ გა და ა ჭარ ბებს [4]. კომ პა ნია IDC ვა რა უ დობს, რომ 2016 წლის ბო ლოს 
სმარ ტფო ნე ბის მი წო დე ბა მსოფ ლიო მას შტა ბით გა იზ რდე ბა მხო ლოდ 5,7%-ით 
და მი აღ წევს 1,5 მლრდ ერ თე ულს, ხო ლო 2020 წლი სათ ვის მხო ლოდ 1,9 
მლრდ ერ თე უ ლი იქ ნე ბა. ანა ლი ტი კუ რი კომ პა ნია TrendForce-ს ექ სპერ ტე ბის 
შე ფა სე ბით, 2017 წელს სმარ ტფო ნე ბის გლო ბა ლუ რი წარ მო ე ბის ზრდა მო სა-
ლოდ ნე ლია 4,5%-ით [5]. ასეთ მო საზ რე ბებს ადას ტუ რებს IDC-ის მი ერ ჩა ტა-
რე ბუ ლი მო ბი ლუ რი ტე ლე ფო ნე ბის მსოფ ლიო ბაზ რის კვლე ვის შე დე გე ბიც. ამ 
კვლე ვის თა ნახ მად, 2016 წლის პირ ველ კვარ ტალ ში სმარ ტფო ნე ბის გა ყიდ ვე-
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ბის მო ცუ ლო ბით პირ ველ ად გილ ზეა სამ ხრეთ კო რე უ ლი კომ პა ნია Samsung 
(81,9 მლნ ერ თე უ ლი, ბაზ რის 24,5%), მე ო რე ად გილს იკა ვებს ამე რი კუ ლი კომ-
პა ნია Apple (51,2 მლნ ერ თე უ ლი, ბაზ რის 15,3%). მე სა მე ად გილ ზეა ჩი ნუ რი 
კოპ მპა ნია Huawei (27,5 მლნ ერ თე უ ლი, ბაზ რის 8,2%). რე ი ტინ გში მე-4 და მე-5 
ად გი ლე ბი და ი კა ვეს ბაზ რის ახალ მა მო თა მა შე ებ მა, რომ ლე ბიც ტოპ -ხუ თე ულ ში 
ად რე არ შე დი ოდ ნენ. ესე ნია ჩი ნუ რი კომ პა ნი ე ბი: Oppo (28,5 მლნ ერ თე უ ლი, 
ბაზ რის 5,5%) და Vivo (14,3 მლნ ერ თე უ ლი, ბაზ რის 4,3%) [1].

სმარტფონების მსოფლიო წარმოება 2014-2015 წლებში [3]

კომპანია წარმოება (მლნ ერთეული) წილი (%)

2014 წ. 2015 წ. 2014 წ. 2015 წ.

Samsung 317,2 319,7 24,7 22,2

Apple 192,7 231,5 15,0 16,1

Huawei 74,1 107,1 5,8 7,4

Lenovo-Motorola 92,7 73,9 7,2 5,1

Xiaomi 61,1 72,0 4,8 5,0

სხვა 545,7 537,5 42,5 44,2

სულ 1283,5 1441,7 100,0 100,0

მთლიანი ზრდა 
(წლიური, %)

29,6 12,3

კვლე ვი თი სა ა გენ ტო Digitimes Research-ის ექ სპერ ტებ მა შე ად გი ნეს 2016 
წელს მსოფ ლიო მას შტა ბით ყვე ლა ზე უფ რო მე ტად გა ყიდ ვა დი სმარ ტფო ნის 
ბრენ დე ბის რე ი ტინ გი. პირ ველ ად გილ ზე გა ვი და კომ პა ნია Apple-ის ბრენ დი 
iPhone 6S, რო მე ლიც მიმ დი ნა რე წელს 14,2 მლნ ერ თე უ ლი გა ი ყი და. მე ო რე 
ად გილ ზე და სა ხელ და ფლაგ მა ნის წი ნა მორ ბე დი iPhone 6, რო მე ლიც 8,5 მლნ 
ერ თე უ ლი გა ი ყი და. რე ი ტინ გში მე სა მე ად გი ლი და ი კა ვა კომ პა ნია Samsung-
ის ბრენ დმა Galaxy S7-მა (გა ი ყი და 8,3 მლნ ეგ ზემ პლა რი) [6]. სმარ ტფო ნე ბის 
მსოფ ლიო ბა ზარ ზე Apple-ის ბრენ დე ბის ლი დე რო ბას ადას ტუ რებს ანა ლი ტი კუ-
რი კომ პა ნია Canaccord Genuity-ის კვლე ვის შე დე გე ბი. ამ კვლე ვის თა ნახ მად, 
2015 წელს კომ პა ნია Apple-ის მო გე ბის 94% iPhone-ის გა ყიდ ვებ მა გა ნა პი რო ბა. 
ამას თან, სა გუ ლის ხმოა ის ფაქ ტი, რომ წი ნა წელს ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი შე ად გენ და 
85%-ს. აქ ვე უნ და აღ ვნიშ ნოთ ისიც, რომ სმარ ტფო ნე ბის მსოფ ლიო ბა ზარ ზე 
iPhone-ის წი ლი მხო ლოდ 15%-ს აღ წევს [7].

ამ რი გად, რო გორც ანა ლი ზი გვიჩ ვე ნებს, სმარ ტფო ნე ბის წარ მო ე ბა, ზრდის 
ტემ პე ბის შე ნე ლე ბის მი უ ხე და ვად, საგ რძნობ ლად მა ტუ ლობს, რაც, ცხა დი ა, მომ-
ხმა რე ბელ თა ქცე ვა ზეც აი სა ხე ბა. კონ კუ რენ ცი ის გამ ძაფ რე ბას თან ერ თად, სულ 
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უფ რო აქ ტი უ რი ხდე ბა სა კითხი იმის შე სა ხებ, თუ რო გორ მი აღ წი ოს კომ პა ნი ამ 
უპი რა ტე სო ბას ბა ზარ ზე. ლო ი ა ლუ რი მომ ხმა რე ბე ლი არის ერ თ-ერ თი გა რან ტი 
იმი სა, რომ კომ პა ნი ამ ბა ზარ ზე წარ მა ტე ბით და იმ კვიდ როს თა ვი და სა კუ თა რი 
ბრენ დე ბის სწო რი პო ზი ცი ო ნი რე ბა მო ახ დი ნოს. 

ბრენ დე ბი სად მი მომ ხმა რე ბელ თა და მო კი დე ბუ ლე ბის შეს წავ ლა მარ კე ტინ-
გის უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი ამო ცა ნა ა. თა ნა მედ რო ვე მარ კე ტინ გის კონ ცეფ ცი ის მი-
ხედ ვით ძლი ერ ბრენდს ქმნის არა მხო ლოდ კომ პა ნი ა, არა მედ მას ზე მომ ხმა-
რე ბელ თა შე ხე დუ ლე ბა. სწო რედ ეს მო საზ რე ბა გა ნა პი რო ბებს მომ ხმა რე ბელ თა 
და მო კი დე ბუ ლე ბას ბრენ დე ბი სად მი [8]. შე სა ბა მი სად, აუ ცი ლე ბე ლია იმის შეს-
წავ ლა, თუ რო გო რია ბრენ დი მომ ხმა რებ ლის აღ ქმა ში და რა უპი რა ტე სო ბით 
ხა სი ათ დე ბა იგი. ბრენ დე ბი სად მი მომ ხმა რე ბელ თა და მო კი დე ბუ ლე ბის კვლე ვის 
ინ ტე რე სი ბო ლო ხა ნებ ში მნიშ ვნე ლოვ ნად გა ი ზარ და. კერ ძოდ, ბრენ დე ბი სად მი 
ლო ი ა ლუ რო ბის შე სა ხებ ერ თ-ერ თი ად რინ დე ლი გან საზღ ვრე ბა ეკუთ ვნის ჯა კო-
ბის და კა ი ნერს, რომ ლებ მაც ლო ი ა ლუ რო ბა ქცე ვით ფაქ ტო რებ თან და ა კავ ში-
რეს [9]. ასე თი მიდ გო მა გა ნავ რცო ოლი ვერ მა და აღ წე რა იგი, რო გორც ერ თი 
და იმა ვე ბრენ დის ან ბრენ დე ბის სე რი ის მუდ მი ვად ყიდ ვის პრო ცე სი, რო მე ლიც 
სი ტუ ა ცი ის გავ ლე ნის თუ სა ბაზ რო ძა ლის ხმე ვის მი უ ხე და ვად ხორ ცი ელ დე ბა [10]. 
მორ გა ნი სა და ჰან ტის მი ხედ ვით, დღე ვან დელ მარ კე ტინ გულ გა რე მო ში მუდ მი-
ვად იზ რდე ბა მომ ხმა რე ბელ თა ქცე ვის ამოც ნო ბის სა ჭი რო ე ბა, რაც ლო ი ა ლუ-
რო ბის სა ხე ე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბას და სხვა დას ხვა ბრენ დზე გა დარ თვის გა გე ბის 
აუ ცი ლებ ლო ბას იწ ვევს [11]. ლო ი ა ლუ რო ბის სა ფუძ ველ ზე მომ ხმა რე ბელ თა შე-
ნარ ჩუ ნე ბის ზრდა სა ბაზ რო წი ლის მა ტე ბა საც გა ნა პი რო ბებს. რა ი ჩელ დმა შეძ-
ლო მომ ხმა რე ბელ თა ლო ი ა ლუ რო ბი დან გა მომ დი ნა რე სარ გებ ლის შე ჯა მე ბა, 
ხო ლო მოგ ვი ა ნე ბით, სხვა მკვლე ვა რებ თან ერ თად და ად გი ნა, რომ ბრენ დი სად-
მი ლო ი ა ლუ რო ბა იწ ვევს პო ზი ტი უ რი ხმე ბის გავ რცე ლე ბას და არ სე ბუ ლი მომ-
ხმა რებ ლე ბის მხრი დან ბრენ დის გან მე ო რე ბით შე ძე ნას [12]. ლო ი ა ლუ რო ბას თან 
მი მარ თე ბით მარ კე ტინ გის ხერ ხე ბის ზე გავ ლე ნა ზე ამახ ვი ლე ბენ ყუ რადღ ე ბას დი-
კი და ბა სუ [13]. ბლა დინ გერ მა და რუ ბინ სონ მა მომ ხმა რებ ლე ბი დაყ ვეს ქცე ვი თი 
და და მო კი დე ბუ ლე ბი თი ლო ი ა ლუ რო ბის მი ხედ ვით [14]. ვორ ტინ გტონ მა, თა-
ვის კო ლე გებ თან ერ თად, შე ი მუ შა ვა ლო ი ა ლუ რო ბის უფ რო რთუ ლი, სამ გან-
ზო მი ლე ბი ა ნი მო დე ლი, რო მელ შიც ერ თმა ნეთს და უ კავ ში რა მომ ხმა რე ბელ თა 
შე მეც ნე ბი თი, ემო ცი უ რი და ქცე ვი თი რე აქ ცი ე ბი [15]. ჩა უდ ჰუ რიმ და ჰოლ ბრუკ მა 
და ად გი ნეს მომ ხმა რებ ლის ნდო ბა სა და ბრენ დი სად მი ლო ი ა ლუ რო ბას შო რის 
კავ ში რი [16]. ალ ჰა ბი ბის მი ხედ ვით, ბრენ დი სად მი ნდო ბა იწ ვევს ლო ი ა ლუ რო-
ბას, რო მე ლიც ძვი რად ფა სობს [17]. ლო ი ა ლუ რო ბა ზე მოქ მედ ფაქ ტო რე ბი სა-
ინ ტე რე სო დაა აღ წე რი ლი კე ლე რი სა და კუ უ სი კის შრო მებ ში [18, 19]. და სა ხე ლე-
ბუ ლი ფაქ ტო რე ბი დან უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სია ბრენ დის იმი ჯი.

ბრენ დის იმი ჯი ლო ი ა ლუ რო ბა ზე მოქ მე დი კომ პლექ სუ რი ფაქ ტო რი ა. ის 
ლო ი ა ლუ რო ბა ზე ორ მხრივ ზე მოქ მე დე ბას ახ დენს. პირ ველ რიგ ში, მომ ხმა რებ-
ლე ბი ბრენ დის არ ჩე ვი სას სა კუ თარ იდენ ტო ბას გა მო ხა ტა ვენ. აა კე რი ხსნის, თუ 



175

ბრენდის იმიჯის გავლენა სმარტფონების მომხმარებელთა ქცევაზე

რო გორ ირ ჩე ვენ მომ ხმა რებ ლე ბი იმ ბრენ დებს, რო მელ თა და მა ხა სი ა თე ბე ლი 
თვი სე ბე ბი ჰარ მო ნი ა შია მათ ხა სი ათ თან [20]. კიმ მა, ჰან გმა და პარ კმა და ად გი-
ნეს, რომ ბრენ დის ლო ი ა ლუ რო ბა ზე გავ ლე ნას ახ დენს ბრენ დის ინ დი ვი დუ ა-
ლო ბა და იდენ ტი ფი კა ცია [21]. მე ო რე მხრივ, ბრენ დის იმიჯ მა შე იძ ლე ბა გავ ლე-
ნა იქო ნი ოს მომ ხმა რე ბელ თა ლო ი ა ლუ რო ბა ზე, ვი ნა ი დან ადა მი ა ნე ბი ხში რად 
სა კუ თარ თავს სხვა დას ხვა სო ცი ა ლურ კა ტე გო რი ას აკუთ ვნე ბენ. ფორ ნი ე რის აზ-
რით, ადა მი ა ნე ბი აფა სე ბენ სხვე ბის ფა სე უ ლო ბებს სა კუ თარ თავ თან შე და რე ბის 
გზით. ამი ტომ მომ ხმა რებ ლებს ურ ჩევ ნი ათ, და უ ახ ლოვ დნენ ისეთ ადა მი ა ნებს, 
ვი საც მა თი მსგავ სი წარ მოდ გე ნე ბი და ფა სე უ ლო ბე ბი აქვთ. შე სა ბა მი სად, მომ-
ხმა რებ ლე ბი სა და ბრენ დებს შო რის ურ თი ერ თო ბაც შე იძ ლე ბა გან ვი ხი ლოთ, 
რო გორც ნა ვა რა უ დე ვი შე თავ სე ბის სა გა ნი. ფორ ნი ე რის თა ნახ მად, ბრენ დე ბი 
არა მარ ტო ეხ მა რე ბი ან მომ ხმა რებ ლებს, არა მედ მათ ცხოვ რე ბას უფ რო ში ნა-
არ სი ანს ხდი ან [22]. 

 მკვლე ვა რე ბის უმე ტე სო ბა იზი ა რებს იმ მო საზ რე ბას, რომ კომ პა ნი ებ მა უნ-
და იზ რუ ნონ მომ ხმა რებ ლებ თან გრძელ ვა დი ა ნი ურ თი ერ თო ბე ბის ჩა მო ყა ლი-
ბე ბა სა და შე ნარ ჩუ ნე ბა ზე, ხო ლო ბრენ დის იმი ჯის ფორ მი რე ბა გა ნი ხი ლონ, 
რო გორც ბიზ ნე სის სტრა ტე გი უ ლი მიზ ნე ბი სად მი უმ თავ რე სი მიდ გო მა. ასე თი 
შე ხე დუ ლე ბის გა აზ რე ბა გან სა კუთ რე ბით სა სარ გებ ლოა ქარ თუ ლი კომ პა ნი ე ბი-
სათ ვის, რომ ლე ბიც ბა ზარ ზე საქ მი ა ნო ბი სას მნიშ ვნე ლო ვან სირ თუ ლე ებს აწყ დე-
ბი ან. ერ თ-ერ თი ძი რი თა დი პრობ ლე მა იმა ში ა, რომ ნაკ ლე ბა დაა შეს წავ ლი ლი 
სა ქარ თვე ლოს ბა ზარ ზე ამა თუ იმ პრო დუქ ტის მომ ხმა რე ბელ თა ქცე ვა ზე ბრენ-
დის იმი ჯის გავ ლე ნა. მარ თა ლი ა, მომ ხმა რე ბელ თა ქცე ვი სა და ბრენ დე ბი სად-
მი და მო კი დე ბუ ლე ბის თვალ საზ რი სით გარ კვე უ ლი კვლე ვე ბი ტარ დე ბა სა ქარ-
თვე ლო ში [23, 24], მაგ რამ ისი ნი არა საკ მა რი სია და ზე მოთ და სა ხე ლე ბუ ლი 
სა კითხ ე ბი კვლა ვაც სა თა ნა დო მეც ნი ე რულ და მუ შა ვე ბას სა ჭი რო ებს. აღ ნიშ ნუ-
ლი დან გა მომ დი ნა რე, წი ნამ დე ბა რე კვლე ვის მი ზანს წარ მო ად გენ და სა ქარ თვე-
ლოს ბა ზარ ზე სმარ ტფო ნე ბის, რო გორც ყვე ლა ზე უფ რო მოთხ ოვ ნა დი და გავ-
რცე ლე ბუ ლი პრო დუქ ტის, მომ ხმა რე ბელ თა ქცე ვა ზე ბრენ დის იმი ჯის გავ ლე ნის 
შეს წავ ლა, აგ რეთ ვე იმის წარ მო ჩე ნა, თუ რას აქ ცე ვენ ყუ რადღ ე ბას ქარ თვე ლი 
მომ ხმა რებ ლე ბი სმარ ტფო ნე ბის ყიდ ვის დროს და რო გორ ვლინ დე ბა მა თი 
ლო ი ა ლუ რო ბა.

კვლე ვის მე თო დო ლო გი ა. პირ ვე ლა დი მო ნა ცე მე ბის შე საგ რო ვებ ლად 
კვლე ვის ინ სტრუ მენ ტად გა მო ვი ყე ნეთ ან კე ტა, რო მე ლიც რამ დე ნი მე სტრუქ-
ტუ რი რე ბუ ლი კითხ ვის გან შედ გე ბო და. ვი ნა ი დან კვლე ვა არ ით ვა ლის წი ნებ და 
რო მე ლი მე კონ კრე ტუ ლი ბრენ დის ან კომ პა ნი ის შეს წავ ლას, ან კე ტა ზო გა დი 
ხა სი ა თის კითხ ვე ბით და კომ პლექ ტდა, რაც არ სე ბუ ლი სა ერ თო სი ტუ ა ცი ის აღ-
წე რის სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ო და. კვლე ვა ეფუძ ნე ბა გა მო კითხ ვის მე თოდს [25], 
რო მე ლიც ჩა ტარ და რო გორც პირ და პი რი ინ ტერ ვი უს, ასე ვე ინ ტერ ნე ტის მეშ ვე-
ო ბით. გა მო კითხ ვის არეს წარ მო ად გენ და ქა ლა ქი თბი ლი სი, სა დაც რეს პონ დენ-
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ტე ბი სა ალ ბა თო პრინ ცი პით შე ირ ჩა. სა ქარ თვე ლოს კო მუ ნი კა ცი ე ბის ეროვ ნუ ლი 
კო მი სი ის მო ნა ცე მე ბით, დღე ი სათ ვის სა ქარ თვე ლო ში მო ბი ლუ რი აბო ნენ ტე ბის 
რა ო დე ნო ბა შე ად გენს 4,3 მლნ-ს ადა მი ანს [26]. კვლე ვა ში მო ვახ დი ნეთ მო სახ-
ლე ო ბის დაჯ გუ ფე ბა და შერ ჩე ვის ფორ მი რე ბა ისეთ ნა ი რად, რომ იგი რეპ რე-
ზენ ტა ცი უ ლი ყო ფი ლი ყო. 95%-ი ა ნი სან დო ალ ბა თო ბი სა და 4%-ი ა ნი ცდო მი-
ლე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, შერ ჩე ვის მო ცუ ლო ბამ ჩვენ მი ერ ჩა ტა რე ბულ მარ-
კე ტინ გულ კვლე ვა ში შე ად გი ნა 600 რეს პონ დენ ტი, რომ ლე ბიც სმარ ტფო ნე ბის 
აქ ტი უ რი მომ ხმა რებ ლე ბი არი ან. მი ღე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბი და მუ შავ და სტა ტის ტი-
კუ რი პროგ რა მით. კვლე ვის უტყ უ ა რო ბი სა და სან დო ო ბი სათ ვის გა მოვ თვა ლეთ 
კრონ ბა ხის ალ ფა, რომ ლის სა შუ ა ლო მნიჩ ვნე ლო ბა აღ მოჩ ნდა 0,74, რაც ამ-
ტკი ცებს იმას, რომ შე დე გე ბი მი სა ღე ბი ა. 

 
კვლე ვის შე დე გე ბი. გა მო კითხ ულ თა 55% იყო მდედ რო ბი თი სქე სის წარ-

მო მად გე ნე ლი, ხო ლო 45% - მა მა კა ცი. კვლე ვამ აჩ ვე ნა, რომ სმარ ტფო ნე ბის 
და ნიშ ნუ ლე ბის მი მართ ორი ვე სქე სის წარ მო მად გენ ლებს ერ თნა ი რი და მო კი-
დე ბუ ლე ბა აქვთ. კერ ძოდ, მათ თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, რომ ჰქონ დეთ თა ნა მედ-
რო ვე ტე ლე ფო ნი ჴ სმარ ტფო ნი, გან სხვა ვე ბა კი მხო ლოდ ტე ლე ფო ნის მა ხა სი-
ა თებ ლე ბის მი მართ მათ მი ერ მი ნი ჭე ბულ უპი რა ტე სო ბებ ში ა. რაც შე ე ხე ბა რეს-
პონ დენ ტე ბის გა ნა წი ლე ბას ასა კის მი ხედ ვით, შემ დეგ ნა ი რი ა: 18 წლამ დე ასა კის 
არის გა მო კითხ ულ თა 11%, 18-დან 25 წლამ დე - 43%, 25-დან 35 წლამ დე ჴ 
26%, 35-დან 65 წლამ დე - 17% და 65 წელ ზე ზე ვით ჴ 3%. რო გორც მო სა ლოდ-
ნე ლი იყო, საკ ვლე ვი ობი ექ ტის მი მართ ყვე ლა ზე მე ტი და ინ ტე რე სე ბა გა მო ი-
ჩი ნეს ახალ გაზ რდუ ლი სეგ მენ ტის წარ მო მად გენ ლებ მა. სწო რედ ისი ნი არი ან 
სმარ ტფო ნე ბის აქ ტი უ რი და მრა ვალ ფუნ ქცი უ რი მომ ხმა რებ ლე ბი. 

კვლე ვის სპე ცი ფი კი დან გა მომ დი ნა რე, მომ ხმა რე ბელ თა ოჯა ხის შე მო სავ-
ლე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ას გან სა კუთ რე ბუ ლი მნიშ ვნე ლო ბა აქვს. აღ მოჩ ნდა, 
რომ გა მო კითხ ულ თა 23% -ის ოჯა ხის სა შუ ა ლო თვი უ რი შე მო სა ვა ლი 500 ლა-
რამ დე ა, 31%-ის ჴ 700 ლა რამ დე, 15%-ის ჴ 1000 ლა რამ დე, 8%-ის ჴ 1200 
ლა რამ დე, 5%-ის კი 1200 ლარ ზე მე ტი ა. გა მო კითხ ულ თა 17%-მა სა კუ თა რი 
ოჯა ხის შე მო სავ ლე ბის და ფიქ სი რე ბა ზე უა რი გა ნაცხ ა და იმ მი ზე ზით, რომ მათ 
ამის შე სა ხებ არ იცი ან. 

კვლე ვის შე დე გად დად გინ და, რომ რეს პონ დენ ტთა აბ სო ლუ ტურ უმე ტე სო-
ბას გა აჩ ნია ბრენ დუ ლი ტე ლე ფო ნე ბი. კერ ძოდ, გა მო კითხ ულ თა 25% ფლობს 
Samsung-ის ფირ მის ტე ლე ფონს, 21% - HTC-ის ტე ლე ფონს, 12%- Lenovo-ს, 
11% - Nokia-ს ტე ლე ფონს, 10% - Huawei-ს, 9% - Sony-ის, ხო ლო 7% - Apple-ს 
მო დე ლებს. გა მო კითხ ულ თა მხო ლოდ 5% ფლობს სხვა, ნაკ ლე ბად ცნო ბი ლი 
ფირ მის მი ერ წარ მო ე ბულ სმარ ტფო ნებს. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ თა ნა მედ-
რო ვე სამ ყა რო “ჩაკ ბე ჩი ლი ვაშ ლის ეფექტს” გა ნიც დის, Apple iphone რეს პონ-
დენ ტთა მცი რე რა ო დე ნო ბას აღ მო აჩ ნდა, რაც, ცხა დი ა, პრო დუქ ტის მა ღა ლი 
ფა სით შე იძ ლე ბა აიხ სნას. ეს ფაქ ტი ამ ყა რებს ჩვენს ჰი პო თე ზას იმის შე სა ხებ, 
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რომ ქარ თველ მომ ხმა რე ბელ თა უმე ტე სო ბის მყიდ ვე ლო ბი თუ ნა რი ა ნო ბა და-
ბა ლია და ძვი რადღ ი რე ბუ ლი სმარ ტფო ნე ბის შე ძე ნის შე საძ ლებ ლო ბა არ აქვს, 
რაც რეს პონ დენ ტე ბის მი ერ სმარ ტფო ნებ ში გა დახ დილ თან ხებ შიც აი სა ხე ბა (იხ. 
გრა ფი კი 1). რო გორც გრა ფი კი დან ჩანს, რეს პონ დენ ტე ბის მი ერ სმარ ტფო ნე-
ბი სათ ვის გა დახ დი ლი სა შუ ა ლო ფა სი 400-600 ლა რის ფარ გლებ ში მერ ყე ობს. 
ამას თან, ცნო ბი ლი ა, რომ მძლავ რი ბრენ დუ ლი სმარ ტფო ნე ბი საკ მა ოდ ძვი რი ა, 
სა ქარ თვე ლოს ბა ზარ ზე კი მა თი ფა სი 800-დან 1400 ლა რამ დე ა. შე სა ბა მი სად, 
შეგ ვიძ ლია და ვას კვნათ, რომ ქარ თვე ლი მომ ხმა რებ ლე ბის უმე ტე სო ბას სუს ტი 
სიმ ძლავ რის ბრენ დუ ლი სმარ ტფო ნი აქვს. 

სმარ ტფო ნის ყიდ ვის შე სა ხებ გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ზე, ფას თან ერ თად, გავ ლე-
ნას ახ დენს ბრენ დის და სა ხე ლე ბა. კვლე ვამ გა მო ავ ლი ნა, რომ გა მო კითხ ულ თა 
უმე ტე სო ბა (31%) სმარ ტფო ნე ბის ბრენ დე ბი დან უპი რა ტე სო ბას ანი ჭებს Apple-ს, 
20% - Samsung-ს, 15% - HTC-ს, 11%- Lenovo-ს, 9% - Huawei-ს, 7% - Nokia-ს, 

5% - Sony-ს, ხო ლო 2% - ნაკ ლე ბად ცნო ბილ ბრენ დებს. რო გორც ჩანს, ქარ-
თვე ლი მომ ხმა რებ ლე ბის თით ქმის მე სა მედს სურს Apple-ს სმარ ტფო ნის შე-
ძე ნა, მაგ რამ მა თი უდი დე სი ნა წი ლი ამას ვერ ახერ ხებს და მოთხ ოვ ნი ლე ბას 
Samsung-ის ან HTC-ის ტე ლე ფო ნე ბით იკ მა ყო ფი ლებს. Nokia-ს და Sony-ს მომ-
ხმა რებ ლე ბი უფ რო ლო ი ა ლუ რე ბი არი ან და ყიდ ვის შე სა ხებ გა დაწყ ვე ტი ლე ბას 
თა ვი ან თი საყ ვა რე ლი ბრენ დე ბის სა სარ გებ ლოდ ღე ბუ ლო ბენ.

კვლე ვის პრო ცეს ში 10 ბა ლი ა ნი სკა ლით შე ვა ფა სეთ მომ ხმა რებ ლე ბი სათ-
ვის ცნო ბი ლი სმარ ტფო ნე ბის ბრენ დე ბი. კვლე ვის მიზ ნე ბი დან გა მომ დი ნა რე, 
შე ვარ ჩი ეთ სმარ ტფო ნე ბის მწარ მო ე ბე ლი 12 კომ პა ნი ის ბრენ დე ბი. აქე დან ქარ-
თვე ლი მომ ხმა რებ ლე ბი სათ ვის კარ გად ნაც ნო ბი აღ მოჩ ნდა 7 კომ პა ნი ის ბრენ-
დე ბი (Apple, Samsung, HTC, Lenovo, Huawei, Sony და Nokia). და ნარ ჩე ნი 
ბრენ დე ბი (Thl, Doogee, Zopo, OnePlus One, Jiayu, Iocean და Xiaomi) სა ქარ-
თვე ლოს ბა ზარ ზე დამ კვიდ რე ბუ ლი არაა და, შე სა ბა მი სად, მა თი ცნო ბა დო ბაც 
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და ბა ლი ა, კერ ძოდ, გა მო კითხ ულ თა 85-90% მათ არ იც ნობს. ამას თან, ისი ნი, 
ვის თვი საც ეს ბრენ დე ბი ნაც ნო ბი ა, მათ და ბალ შე ფა სე ბებს აძ ლე ვენ. რაც შე ე-
ხე ბა ცნო ბილ ბრენ დებს, რეს პონ დენ ტე ბის მი ერ მი ნი ჭე ბუ ლი ქუ ლე ბის სა ერ თო 
რა ო დე ნო ბის 31% მი ი ღო Apple -მ, 18% - Samsung-მა, 17% - HTC-მ, 13%- 
Lenovo-მ, 11%- Huawei -მ, 6% -Sony-მ და 4% - Nokia-მ. 

სა ინ ტე რე სოა იმის გარ კვე ვა, თუ რო მელ ოპე რა ცი ულ სის ტე მას ანი ჭე ბენ 
ქარ თვე ლი მომ ხმა რებ ლე ბი უპი რა ტე სო ბას. ამი სათ ვის შე ვარ ჩი ეთ მო ბი ლუ რი 
ტე ლე ფო ნე ბის მსოფ ლიო ბა ზარ ზე ყვე ლა ზე მე ტად გავ რცე ლე ბუ ლი ოპე რა ცი-
უ ლი სის ტე მე ბი და რეს პონ დენ ტებს ვთხო ვეთ, შე ე ფა სე ბი ნათ ისი ნი 5 ბა ლი ა ნი 
სკა ლით. კვლე ვამ გვიჩ ვე ნა, რომ გა მო კითხ ულ თა 25%-ს წარ მოდ გე ნა არ აქვს 
მო ბი ლუ რი ტე ლე ფო ნე ბის ოპე რა ცი ულ სის ტე მებ ზე, ხო ლო 75%-ს შე უძ ლია ამ 
მა ხა სი ა თებ ლე ბის შე ფა სე ბა. აღ მოჩ ნდა, რომ ოპე რა ცი ულ სის ტე მე ბი დან რეს-
პონ დენ ტე ბის უმე ტე სო ბა (53%) უპი რა ტე სო ბას ანი ჭებს Android-ს, 23%- Apple 
ios-ს, 16%- Windows-ს, 5% - WebOS-ს და 3%- Nokia Asha-ს. 

კვლე ვის შე დე გად დად გინ და, თუ რა მიზ ნით იყე ნე ბენ ქარ თვე ლი მომ ხმა-
რებ ლე ბი სმარ ტფო ნებს. რეს პონ დენ ტე ბის 90% სმარ ტფო ნებს იყე ნებს მრა ვალ-
ფუნ ქცი უ რი დატ ვირ თვით, 7% - მხო ლოდ და რეკ ვი სა და ტექ სტუ რი შეტყ ო ბი ნე-
ბის გა საგ ზავ ნად, ვი ნა ი დან სხვა რა მე არ აინ ტე რე სებს, 3% - მხო ლოდ და რეკ ვი-
სა და ტექ სტუ რი შეტყ ო ბი ნე ბის გა საგ ზავ ნად, ვი ნა ი დან სხვა რა მე ში ვერ ერ კვე ვა. 
ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, მნიშ ვნე ლო ვა ნია იმის დად გე ნა, თუ სმარ-
ტფო ნე ბის ფუნ ქცი ე ბი დან ყვე ლა ზე მე ტად რო მე ლი იზი დავს მომ ხმა რებ ლებს. 
მე-2 გრა ფიკ ზე ნაჩ ვე ნე ბია მომ ხმა რებ ლე ბის მი ერ სმარ ტფო ნე ბის ფუნ ქცი უ რი 
მა ხა სი ა თებ ლე ბი სათ ვის მი ნი ჭე ბუ ლი უპი რა ტე სო ბე ბი. აშ კა რა ა, რომ რეს პონ-
დენ ტე ბი სათ ვის მნიშ ვნე ლო ვა ნია თი თო ე უ ლი მა ხა სი ა თე ბე ლი, რაც ადას ტუ რებს 
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იმას, რომ სა ქარ თვე ლოს ბა ზარ ზე მოთხ ოვ ნა, ძი რი თა დად, მძლავ რი ფუნ ქცი უ-
რი მა ხა სი ა თებ ლე ბის მქო ნე სმარ ტფო ნებ ზე მო დის. ამი ტომ სა ინ ტე რე სოა იმის 
გარ კვე ვა, თუ რო გორ არი ან გათ ვით ცნო ბი ე რე ბულ ნი მომ ხმა რებ ლე ბი ტე ლე-
ფო ნის სიმ ძლავ რე სა და მრა ვალ ფუნ ქცი უ რო ბა ში. ამ თვალ საზ რი სით კი ძი რი-
თა დია პრო ცე სო რი სა და ვი დეო ბა რა თე ბის მა ხა სი ა თებ ლე ბი. რო გორც კვლე ვა 
გვიჩ ვე ნებს, რეს პონ დენ ტე ბის უმე ტე სო ბა არ იც ნობს სმარ ტფო ნე ბის პრო ცე სო-
რებს და ვი დეო ბა რა თებს (იხ. გრა ფი კი 3 და 4), მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ მსოფ-
ლიო ბა ზარ ზე, მათ შო რის სა ქარ თვე ლო ში, გავ რცე ლე ბუ ლი სმარ ტფო ნე ბის 
უმ რავ ლე სო ბა სწო რედ ასე თი დე ტა ლე ბის ბა ზა ზეა აგე ბუ ლი. 

რო გორც კვლე ვის შე დე გე ბი გვიჩ ვე ნებს, რეს პონ დენ ტთა 28% კმა ყო ფი-
ლია სა კუ თა რი სმარ ტფო ნით, 52% მი იჩ ნევს, რომ მას სჭირ დე ბა უფ რო მძლავ-
რი და ფუნ ქცი უ რი ტე ლე ფო ნი, ხო ლო 20% შე ნა ძე ნით სა ერ თოდ უკ მა ყო ფი-
ლო ა. აქე დან გა მომ დი ნა რე, სა ინ ტე რე სოა იმის დად გე ნა, შე ი ძე ნენ თუ არა 
მომ ხმა რებ ლე ბი მის ამ ჟა მინ დელ ტე ლე ფონ ზე უკე თესს, მი სა ღებ ფა სად რომ 
შეს თა ვა ზონ. აღ მოჩ ნდა, რომ ასე თი შე თა ვა ზე ბის შემ თხვე ვა ში რეს პონ დენ ტთა 
80% ახა ლი სმარ ტფო ნის ყიდ ვის შე სა ხებ და დე ბით გა დაწყ ვე ტი ლე ბას მი ი ღებს. 
აღ ნიშ ნუ ლის გათ ვა ლის წი ნე ბით, სავ სე ბით ლო გი კუ რია იმის დად გე ნა, თუ რამ-
დენს გა და იხ დი ან მომ ხმა რებ ლე ბი სა სურ ვე ლი სმარ ტფო ნის შე სა ძე ნად. რო-
გორც უკ ვე აღი ნიშ ნა, ქარ თვე ლი მომ ხმა რებ ლე ბის უმე ტე სო ბას სურს, ჰქონ დეს 
მძლავ რი და მულ ტი ფუნ ქცი უ რი ბრენ დუ ლი სმარ ტფო ნი, რომ ლის სა ბაზ რო 

ფა სი ჩვენს ქვე ყა ნა ში 800-დან 1400 ლა რამ დე მერ ყე ობს. მე-5 გრა ფი კი გვიჩ-
ვე ნებს, რომ ასეთ სა ფა სო კა ტე გო რი ა ში მოქ ცე უ ლია რეს პონ დენ ტთა 24%. ეს 
კი იმას ნიშ ნავს, რომ რეს პონ დენ ტთა რა ო დე ნო ბის 76%, და ბა ლი მსყიდ ვე-
ლო ბი თი უნა რის გა მო, მის თვის სა სურ ველ სმარ ტფონს ვერ ყი დუ ლობს.
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სმარ ტფო ნე ბი სად მი და მო კი დე ბუ ლე ბის თვალ საზ რი სით, სა ინ ტე რე სო ა, 
რას ანი ჭე ბენ ყიდ ვის პრო ცეს ში მომ ხმა რებ ლე ბი უპი რა ტე სო ბას – ტე ლე ფო ნის 
ბრენდს თუ მის ფუნ ქცი ურ მა ხა სი ა თებ ლებს. გა მო კითხ ულ თა 69%-მა აღ ნიშ ნა, 
რომ მის თვის გა დამ წყვე ტია ბრენ დუ ლი პრო დუქ ტის შე ძე ნა, ხო ლო 31% -ის 
აზ რით, სმარ ტფო ნის შე ძე ნი სას კონ კრე ტულ ბრენდს ან ფირ მას მნიშ ვნე ლო ბა 
არა აქვს, მთა ვა რი ა, ტე ლე ფონს მძლავ რი ტექ ნი კუ რი მა ხა სი ა თებ ლე ბი ჰქონ-
დეს. კვლე ვი დან გა მომ დი ნა რე, რეს პონ დენ ტე ბის იგი ვე რა ო დე ნო ბა არ ჩე ვანს 
ბრენ დის სა სარ გებ ლოდ გა ა კე თებ და მა ში ნაც, შე თა ვა ზე ბუ ლი ორი სმარ ტფო-
ნი დან ერ თი უც ნო ბი ფირ მის მი ერ წარ მო ე ბუ ლი შე და რე ბით მძლავ რი და 
მულ ტი ფუნ ქცი უ რი რომ ყო ფი ლი ყო, ხო ლო მე ო რე – უკე თე სი მა ხა სი ა თებ ლე-
ბის მქო ნე ნაკ ლე ბად ცნო ბი ლი ბრენ დი. რაც შე ე ხე ბა სმარ ტფო ნის შე ძე ნის 
სიხ ში რეს, კვლე ვა აჩ ვე ნებს, რომ გა მო კითხ ულ თა ყვე ლა ზე მე ტი რა ო დე ნო ბა 
(47%) სმარ ტფონს ყი დუ ლობს ორ წე ლი წად ში ერ თხელ, 28% - წე ლი წად ში 
ერ თხელ, 14% - სამ წე ლი წად ში ერ თხელ, 9% - ოთხ წე ლი წად ში ერ თხელ და 
2% - ექვს თვე ში ერ თხელ. 
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კვლე ვის ბო ლო ნა წი ლი ეხე ბა იმ ფაქ ტო რებს და ინ ფორ მა ცი ის მო ძი ე-
ბის ხერ ხებს, რომ ლებ საც რეს პონ დენ ტე ბი ყუ რადღ ე ბას აქ ცე ვენ სმარ ტფო ნე ბის 
ბრენ დე ბის არ ჩე ვის დროს. ამი სათ ვის გა მო ვი ყე ნეთ 1-დან 10-მდე შე ფა სე ბის 
სკა ლა. რაც უფ რო მე ტად ეთან ხმე ბო და რეს პონ დენ ტი მო საზ რე ბას, მით უფ-
რო მა ღალ შე ფა სე ბას იძ ლე ო და. კვლე ვის შე დე გე ბი მო ცე მუ ლია მე-6 და მე-7 
გრა ფი კებ ზე, სა ი და ნაც ჩანს, რომ სმარ ტფო ნე ბის ბრენ დის არ ჩე ვი სას ყვე ლა ზე 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია შე თა ვა ზე ბუ ლი სა ქონ ლი სა და მომ სა ხუ რე ბის ხა რის ხი, ხო ლო 

ინ ფორ მა ცი ის მო ძი ე ბის ხერ ხე ბი დან – სო ცი ა ლუ რი ქსე ლე ბი, ახ ლობ ლე ბის აზ-
რი და რეკ ლა მა.
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დას კვნე ბი. ჩვენ მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი მარ კე ტინ გუ ლი კვლე ვი დან გა მომ დი-
ნა რე, შე იძ ლე ბა გა კეთ დეს შემ დე გი დას კვნე ბი: 

1. ქარ თველ მომ ხმა რებ ლებ ზე ბრენ დის იმი ჯის გავ ლე ნა მა ღა ლი ა, თუმ-
ცა, მა თი დი დი ნა წი ლის ცნო ბა დო ბა შე მო ი საზღ ვრე ბა მხო ლოდ სმარ ტფო ნე-
ბის აღი ა რე ბუ ლი ბრენ დე ბით, ამი ტომ ისი ნი მხო ლოდ ამ ბრენ დებს ანი ჭე ბენ 
უპი რა ტე სო ბას. 

2. ქარ თვე ლი მომ ხმა რებ ლე ბი, ძი რი თა დად, მძლავრ მრა ვალ ფუნ ქცი ურ 

სმარ ტფო ნებს ირ ჩე ვენ. ამას თან, მომ ხმა რე ბელ თა უმე ტე სო ბამ არ იცის, რო-
გორ შე არ ჩი ოს მის თვის სა სურ ვე ლი ტე ლე ფო ნი, ვი ნა ი დან სმარ ტფო ნე ბის მა-
ხა სი ა თებ ლე ბის შე სა ხებ მა თი გათ ვით ცნო ბი ე რე ბის დო ნე და ბა ლი ა. 

3. ქარ თვე ლი მომ ხმა რებ ლე ბის უდი დე სი ნა წი ლი, და ბა ლი მყიდ ვე ლო-
ბი თი უნა რის გა მო, მის თვის სა სურ ველ სმარ ტფონს ვერ ყი დუ ლობს, ვი ნა ი-
დან სა ქარ თვე ლოს ბა ზარ ზე, ძი რი თა დად, წარ მოდ გე ნი ლია ძვი რადღ ი რე ბუ-
ლი ბრენ დუ ლი სმარ ტფო ნე ბი და მომ ხმა რე ბელ თა უმე ტე სო ბა არ იც ნობს სხვა 
კომ პა ნი ებს, რომ ლე ბიც ასე ვე მძლავრ მრა ვალ ფუნ ქცი ურ სმარ ტფო ნებს აწარ-
მო ე ბენ. შე სა ბა მი სად, იკ ვე თე ბა სა ბაზ რო სეგ მენ ტი, რო მე ლიც აუთ ვი სე ბე ლი ა.

4. სმარ ტფო ნე ბის ბრენ დე ბის არ ჩე ვი სას ქარ თვე ლი მომ ხმა რებ ლე ბი, ძი-
რი თა დად, ყუ რადღ ე ბას აქ ცე ვენ შე მო თა ვა ზე ბუ ლი სა ქონ ლი სა და მომ სა ხუ რე-
ბის ხა რისხს, ხო ლო ინ ფორ მა ცი ის მო ძი ე ბი სას ჴ სო ცი ა ლურ ქსე ლებ ში გა მოთ-
ქმულ მო საზ რე ბებს, ახ ლობ ლე ბის აზრს და რეკ ლა მას.

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, სა ქარ თვე ლოს ბა ზარ ზე უნ და დამ-
კვიდ რდეს მძლავ რი მულ ტი ფუნ ქცი უ რი მა ხა სი ა თებ ლე ბის მქო ნე სმარ ტფო ნე-
ბი, ხო ლო კომ პა ნი ებ მა, მომ ხმა რე ბელ თა ცნო ბა დო ბის ასა მაღ ლებ ლად, უნ-
და ჩა ა ტა რონ სტი მუ ლი რე ბის შე სა ბა მი სი ღო ნის ძი ე ბე ბი. სწო რი სა კო მუ ნი კა ციო 

არ ხე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა და მი ზან მი მარ თუ ლი მარ კე ტინ გუ ლი ხერ ხე ბის გა მო ყე-
ნე ბა გაზ რდის უც ნო ბი ბრენ დე ბი სად მი მომ ხმა რე ბელ თა ნდო ბას. ყო ვე ლი ვე ეს 
ხელს შე უწყ ობს მომ ხმა რებ ლე ბის მი ერ მათ თვის სა სურ ვე ლი პრო დუქ ტის შე ძე-
ნას, სმარ ტფო ნე ბის უც ნო ბი ან ნაკ ლე ბად ცნო ბი ლი ბრენ დე ბის სა ქარ თვე ლოს 
ბა ზარ ზე დამ კვიდ რე ბას, რაც ად გი ლობ რივ ბიზ ნეს ზე და დე ბი თად აი სა ხე ბა. 

ლიტერატურა:
1. https://www.idc.com/
2. http://www.idc.com/research/container_error.jsp 
3. http://www.strategyanalitics.com
4. http://www.gartner.com
5. http://trendforce.com
6. http://www.digitimes.com/reports/
7. http://www.canaccordgenuity.com/ 
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In the article there are analyzed the dynamics of the world’s production of smartphones 
and ratings of leading companies. There is shown, that in recent years there are observed 
growth rates in the production of smartphones and development of new brands, which is 
refl ected in consumers behavior. In the article special attention is paid to the infl uence 
of brand’s image on the purchase decision of Georgian consumers. On the basis of the 
conducted market research there is given the ownership structure of branded smartphones 
and made payments, as well as the evaluation of the known brands and the advantages given 
to smartphones’ functions by Georgian consumers. N the given work there is found the levels 
of respondent`s satisfaction, structure of desired price, as well as factors, to be considered 
when choosing the brands and the techniques for information search by respondents. On the 
basis of the study there is identifi ed a market segment, which is underdeveloped.
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ნოდარ დუნდუა
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სავ სე ბით ნა თე ლი ა, თუ რა დი დი მნიშ ვნე ლო ბა აქვს XXILსა უ კუ ნე ში 
სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კის ტექ ნო ლო გი უ რად გა და ი ა რა ღე ბას. გარ და 
იმი სა, რომ ლო კა ლურ დო ნე ზე მოძ ვე ლე ბუ ლი ტექ ნო ლო გი ე ბით კერ-
ძო ფირ მე ბი კონ კუ რენ ცი ას ვერ უწე ვენ მსოფ ლი ოს გან ვი თა რე ბუ ლი 
ეკო ნო მი კის ქვეყ ნე ბის ნა წარმს, და ბა ლე ფექ ტი ა ნია ისე დაც შეზღ უ დუ ლი 
რე სურ სე ბის და, რაც მთა ვა რი ა, ადა მი ან თა რე სურ სის გა მო ყე ნე ბა, რაც 
მულ ტიპ ლი კა ტო რუ ლი რე ჟი მით დიდ ეკო ნო მი კურ და ნა ხარ ჯებს იწ ვევს.

 გან სა კუთ რე ბით რთუ ლია გარ და მა ვა ლი და გან ვი თა რე ბა დი ეკო-
ნო მი კის ქვეყ ნე ბის თვის ტექ ნო ლო გი უ რი ხა ფან გის გან თა ვის დაღ წე ვა 
მრა ვა ლი მი ზე ზის გა მო (პი რა დი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა, ბუნ დო ვა ნი მო მა ვა-
ლი, მა ღა ლი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თი, შე რე უ ლი ტექ ნო ლო გი ე ბით წარ-
მო ე ბი სას უკან - ძველ ტექ ნო ლო გი ებ ზე და ბურ ნე ბის საფ რთხე და ა.შ.). 
თუმ ცა, არი ან ქვეყ ნე ბი, რომ ლებ მაც საკ მა ოდ ად ვი ლად დაძ ლი ეს ეს 
საფ რთხე, მა გა ლი თად, თურ ქე თი, ჩი ნე თი (გან სა კუთ რე ბით აღ სნიშ ნა ვია 
ეს უკა ნას კნე ლი, რად გა ნაც წლე ბის მან ძილ ზე კო მუ ნის ტუ რი არა კონ კუ-
რენ ცი უ ლი ეკო ნო მი კის გა დაწყ ო ბა მო ა ხერ ხა თა ნა მედ რო ვე სტან დარ-
ტებ ზე). 

 სა ქარ თვე ლო ში კი, ფაქ ტობ რი ვად, შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ მძი მე 
მრეწ ვე ლო ბის სფე რო ში ტექ ნო ლო გი ურ ხა ფან გში იმ ყო ფე ბა, სხვა სფე-
რო ებ ში კი იმ მარ ტი ვი მი ზე ზით არ გვაქვს ანა ლო გი უ რი პრობ ლე მა, 
რომ პრაქ ტი კუ ლად ძველ სა წარ მო თა უმ რავ ლე სო ბა უბ რა ლოდ აღარ 

ფუნ ქცი ო ნი რებს. 
რაც შე ე ხე ბა არ სე ბუ ლი სი ტუ ა ცი ი დან გა მო სა ვალს, სა ხელ მწი ფოს 

მხრი დან და დე ბით ინი ცი ა ტი ვას წარ მო ად გენს პრო ექ ტი - „აწარმოე 
საქართველოში“, რო მე ლიც გუ ლის ხმობს მო სახ ლე ო ბის თვის გრძელ-
ვა დი ან და იაფ კრე დიტს, რომ ლის 80%-ის ინ ვეს ტი რე ბა უნ და მოხ დეს 

ekonomika da biznesi, 2016, 4,  gv. 185-196

ECONOMICS  AND  BUSINESS, 2016, 4,  pp. 185-196
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ძი რი თად სა შუ ა ლე ბებ ში, თუმ ცა, აქაც მთა ვა რი ფაქ ტო რი იქ ნე ბა, რამ-
დე ნად სჯე რა ხალხს სა კუ თა რი ქვეყ ნის ეკო ნო მი კუ რი სტა ბი ლუ რო ბი სა 
გრძელ ვა დი ა ნი ჭრი ლით. 

ტექ ნო ლო გი უ რი ხა ფან გი დან გა მო სავ ლის ყვე ლა ზე სწრაფ და 
მარ ტივ მე თოდს წარ მო ად გენს ლი ზინ გი, რო დე საც ადა მი ანს არ სჭირ-
დე ბა ზედ მე ტი უზ რუნ ველ ყო ფა და ისე შე უძ ლია გა ნა ახ ლოს სა კუ თა რი 
ძი რი თა დი სა შუ ა ლე ბე ბი. თუმ ცა, ჩვენს ქვე ყა ნა ში ეს პრო დუქ ტი ჯერ კი-
დევ არ არის სა თა ნა დოდ გან ვი თა რე ბუ ლი და საკ მა ოდ ძვი რი სი ა მოვ-
ნე ბა ა, თვით სა ხელ მწი ფო პრო ექ ტებ შიც კი ვერ მო ხერ ხდა ლი ზინ გის 
ეფექ ტი ა ნად ჩარ თვა. აგ რეთ ვე, სხვა ქვეყ ნე ბის ნა ცა დი მე თო დე ბის გა-
მო ყე ნე ბა და ნაც ვლად ინ ვეს ტო რის მხრი დან ერ თბა შად ბი უ ჯე ტის შე სავ-
სე ბად მი ღე ბუ ლი თან ხე ბი სა, უმ ჯო ბე სი იქ ნე ბა ქვე ყა ნა ში შე იქ მნას ისე თი 
სა ინ ვეს ტი ციო გა რე მო, სა დაც უცხ ო ე ლი ინ ვეს ტო რი და ინ ტე რეს დე ბა სა-
კუ თა რი ტექ ნო ლო გი ი სა და ცოდ ნის შე მო ტა ნით, რი თიც მოხ დე ბა ად-
გი ლობ რი ვი მუ შა ხე ლი სა და კონ კუ რენ ტი ფირ მე ბის გა ნათ ლე ბა და აღ-
ნიშ ნუ ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის გავ რცე ლე ბა.

საკვანძო სიტყვები: „ტექნოლოგოური ხაფანგი“ (მი ზე ზე ბი და 
დაღ წე ვის სა შუ ა ლე ბა); ეკო ნო მი კის ტექ ნო ლო გი უ რი გა და ი არ ღე ბა; ლი-
ზინ გი.

 

გლო ბა ლი ზა ცი ის პი რო ბებ ში ქვეყ ნე ბი, სა ზო გა დო ე ბე ბი და, შე სა ბა მი სად, 
ეკო ნო მი კე ბი ასე ღია და გახ სნი ლი, აგ რეთ ვე, თა ნა მედ რო ვე ტექ ნო ლო გი ე ბის 
დახ მა რე ბით, ად ვი ლად ხელ მი საწ ვდო მი და კონ კუ რენ ტუ ლი, ალ ბათ, კა ცობ-
რი ო ბის ის ტო რი ა ში არ ყო ფი ლა. დღეს შე საძ ლე ბე ლია დავ სხდეთ სა კუ თარ 

პერ სო ნა ლურ კომ პი უ ტერ თან, რომ ლის ნა წი ლე ბი მსოფ ლი ოს მრა ვალ ქვე ყა-
ნა ში არის აწყ ო ბი ლი, შა ვი ზღვის გა დაკ ვე თით, ან თუნ დაც სა ტე ლი ტუ რი მოწყ-
ო ბი ლო ბის სა შუ ა ლე ბით, კოს მო სი დან მი ვი ღოთ ინ ტერ ნე ტი და ბრა ზი ლი ა ში 
ჩვე უ ლებ რი ვი ფი ზი კუ რი პი რის გან ვი ყი დოთ რა ი მე სუ ვე ნი რი თუ ნივ თი, რო-
მელ საც ორ კვი რა ში სახ ლში მოგ ვი ტა ნენ. 

ერ თი შე ხედ ვით, ამ გვარ პი რო ბებ ში ქვეყ ნის ეკო ნო მი კა და გან სა კუთ რე-
ბით ინო ვა ცი უ რი ტექ ნო ლო გი ე ბი, ად ვი ლად გავ რცე ლე ბა დი უნ და იყოს სა-
ხელ მწი ფო ებს შო რის და ტექ ნო ლო გი ებს შო რის სხვა ო ბა წლი დან წლამ დე 
სულ უფ რო უნ და მცირ დე ბო დეს, თუმ ცა სტა ტის ტი კა სხვაგ ვარ მაჩ ვე ნებ ლებ-
ზე მეტყ ვე ლებს: გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბის ეკო ნო მი კებ სა და გან ვი თა რე ბა-
დი ქვეყ ნე ბის ეკო ნო მი კებს შო რის, ძი რი თად შემ თხვე ვებ ში, სულ უფ რო მე-
ტია ეკო ნო მი კურ და ტექ ნო ლო გი ურ მაჩ ვე ნებ ლებ ში სხვა ო ბა; ამის ერ თ-ერთ 

მი ზე ზა ად მკვლე ვა რე ბი გან ვი თა რე ბა დი ქვეყ ნე ბის „ტექნოლოგიურ ხაფანგში“ 
მოხვედრას ასახელებენ. 

რა გა ნა პი რო ბებს იმას, რომ გან ვი თა რე ბა დი ქვეყ ნე ბის უდი დე სი ნა წი ლი 
ვერ ახერ ხებს წარ მო ე ბის ტექ ნო ლო გი ურ გა და ი ა რა ღე ბას? ან კერ ძო მე წარ-
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მე ე ბი და ფირ მე ბი რა ტომ არ ინ დო მე ბენ ახალ, ბევ რად მოქ ნილ, სა ერ თა შო-
რი სო სტან დარ ტე ბის და მაკ მა ყო ფი ლე ბელ და, ხშირ შემ თხვე ვა ში, მოხ მა რე ბის 
პე რი ოდ ში ნაკ ლე ბი და ნა ხარ ჯე ბის მქო ნე ტექ ნო ლო გი ებ ზე გა დას ვლას? რა 
გან საზღ ვრავს მათ არ ჩე ვანს, რა ზი ანს აყე ნებს „ტექნოლოგიურ ხაფანგში“ მოხ-
ვედ რა კერ ძო ფირ მა სა და ზო გა დად ეკო ნო მი კას და რო გორ შე იძ ლე ბა, რომ 
აღ ნიშ ნუ ლი პრობ ლე მა გა და იჭ რას? - სტა ტი ა ში სწო რედ ამ სა კითხ ებს გან ვი-
ხი ლავთ.

 ეკონომიკურ ხაფანგში აღმოჩენის მიზეზები 

რო გორც შე სა ვალ ში აღი ნიშ ნა, მი უ ხე და ვად ფი ნან სუ რი და ტექ ნო ლო გი-
უ რი ბაზ რე ბის გახ სნი ლო ბი სა, მრა ვა ლი გან ვი თა რე ბა დი ქვე ყა ნა არა თუ ვერ 

ახერ ხებს ტექ ნო ლო გი უ რი მოწყ ო ბი ლო ბე ბით გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბის და-
წე ვას, პი რი ქით, მა შინ, რო დე საც გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბი ინო ვა ცი ე ბით დღი-
თიდღე ხვე წენ სა კუ თა რი წარ მო ე ბის მე თო დებს, გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებ ში არ-
სე ბუ ლი ტექ ნო ლო გი უ რი და ნად გა რე ბიც კი დი ფუ ზი ას გა ნიც დის, კი დევ უფ რო 

ძველ დე ბა და შორ დე ბა თა ნა მედ რო ვე სტან დარ ტებს. აღ ნიშ ნუ ლი და ნად გა-
რე ბით ნა წარ მო ე ბი სა ქო ნე ლი კი, გარ და იმი სა, რომ არა რენ ტა ბე ლუ რია და 
ძვი რი ჯდე ბა, ხშირ შემ თხვე ვა ში, სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტებ საც ვერ აკ მა ყო-
ფი ლებს და, შე სა ბა მი სად, არა კონ კუ რი რე ბა დია ამ მხრი ვაც.

შორს რომ არ წა ვი დეთ, 1,712 მლნ და საქ მე ბუ ლი ადა მი ა ნის მყო ლი სა-
ქარ თვე ლოს რე ა ლუ რი მშპ 2013 წელს შე ად გენ და და ახ ლო ე ბით 7.38 მლრდ 

აშშ დო ლარს მა შინ, რო დე საც გერ მა ნი ის - 40.68 მლნ და საქ მე ბუ ლი ადა მი ა-
ნის მყო ლი ქვეყ ნის რე ა ლურ მა მშპ-მ 3231.8 მლრდ აშშ დო ლა რი შე ად გი ნა, 
ანუ და ახ ლო ე ბით 23-ჯერ მე ტი მო სახ ლე ო ბით, მაგ რამ 438-ჯერ უფ რო მე ტი 
რე ა ლუ რი მშპ აქვს გერ მა ნი ას [7; 8] (ამ შემ თხვე ვა ში და საქ მე ბულ თა ქარ თუ ლი 
დათ ვლის სის ტე მა უგუ ლე ბელ ყო ფი ლი ა, თუმ ცა, გან სხვა ვე ბა იმ დე ნად თვალ-
ში სა ცე მია მო ნა ცემ თა შო რის, რომ დიდ გავ ლე ნას, თუნ დაც სა ქარ თვე ლო ში 
და საქ მე ბულ თა ზუს ტი აღ რიცხ ვი ა ნო ბა ვერ მოგ ვცემ და), ამის ერ თ-ერ თი მი ზე ზი 
ჩვენს შემ თხვე ვა შიც, სხვა მრა ვალ ფაქ ტორ თან ერ თად, სწო რედ ტექ ნო ლო გი-
ურ ხა ფან გშიც უნ და ვე ძე ბოთ. 

ტექ ნო ლო გი უ რი ხა ფან გის მი ზე ზე ბი თავ და პირ ვე ლად მიკ რო ე კო ნო მი კის 
დო ნე ზე უნ და ვე ძე ბოთ, სა დაც კერ ძო პი რებს უბ რა ლოდ არ სურთ სა კუ თა რი 
სა წარ მო ე ბის გა და ი ა რა ღე ბა. ადა მი ანს, თუ ჩავ თვლით, რომ იგი მოქ მე დებს, 
რო გორც „ჰომო ეკონომიკუსი“, ანუ ცდი ლობს მაქ სი მა ლუ რი სარ გე ბე ლი მი-
ი ღოს მი ნი მა ლუ რი და ნა ხარ ჯე ბით, რა ცი ო ნა ლუ რად აზ როვ ნე ბის შემ თხვე ვა-
ში, გრძელ ვა დი ან პერ სპექ ტი ვა ში, ნამ დვი ლად უნ და უღირ დეს ტექ ნო ლო გი ის 
გა ნახ ლე ბა, რად გა ნაც მი უ ხე და ვად ერ თჯე რა დი და ნა ხარ ჯი სა, გრძელ ვა დი ან 
პერ სპექ ტი ვა ში ახა ლი ტექ ნო ლო გია სა ო პე რა ციო ხარ ჯე ბის შემ ცი რე ბის ან მე ტი 
პრო დუქ ცი ის წარ მო ე ბის სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა, მაგ რამ გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებ ში 
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ძა ლი ან ძნე ლად იღე ბენ კომ პა ნი ის მფლო ბე ლე ბი გა და ი ა რა ღე ბის გა დაწყ-
ვე ტი ლე ბას, რი სი მი ზე ზიც მრა ვა ლი ა. გარ და იმი სა, რომ ბა ზარ ზე არ სე ბუ ლი 
ფირ მე ბის დი დი ნა წი ლის მე ნე ჯე რე ბი „ჰომო ტრანსფორმატიკუსად“ ან ზოგჯერ 

სულაც „ჰომო სოვიეტიკუსადაც“ კი გვევ ლი ნე ბა, რო მელ თა ძი რი თა დი მი ზა-
ნი მოკ ლე ვა დი ა ნი სპე კუ ლა ცი ე ბით არ სე ბუ ლი სა წარ მოო შე საძ ლებ ლო ბე ბით 

მო გე ბის მი ღე ბა ა, აგ რეთ ვე, მნიშ ვნე ლო ვა ნია თა ვად „ჰომო ეკონომიკუსების“ 
დამოკიდებულებაც ქვეყნისა და მისი ეკონომიკის სტაბილურობაზე. 

ე. ბალაცკი თავის პუბლიკაციაში „ტექნოლოგიური ზრდა და ეკონომიკური 
ხაფანგები“ კერ ძო ფირ მის დო ნე ზე გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მიმ ღე ბი პი რის მოქ მე დე-
ბას, ჩა ან ცვლოს თუ არა მოქ მე დი ტექ ნო ლო გია ახ ლით, შემ დე გი მა თე მა ტი კუ-
რი ფორ მუ ლით გან მარ ტავს:

სადაც t – დროა;  – დროის პერიოდი, რომლის განმავლობაშიც ფირმა 
დანახარჯების ამოღებას ვარაუდობს; (CS) – ძველი ტექნოლოგიების 
დანახარჯებია (საოპერაციო ხარჯები); (CN) კი – ახა ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის. შე სა-
ბა მი სად, თუ ფორ მუ ლის მარ ცხე ნა მხა რე მარ ჯვე ნა მხა რე ზე მე ტი აღ მოჩ ნდე ბა, 
მა შინ ხდე ბა გა დას ვლა ახალ ტექ ნო ლო გი ებ ზე, რად გა ნაც ძვე ლი ტექ ნო ლო-
გი ე ბის და ნა ხარ ჯე ბი აჭარ ბებს ახალს, თუ კი პი რი ქით, მარ ჯვე ნა მხა რე უფ რო 

დი დი აღ მოჩ ნდე ბა, ამ შემ თხვე ვა ში, ფირ მა რჩე ბა ეკო ნო მი კურ ხა ფან გში. ამ 
ფორ მუ ლი დან ჩანს, რომ რაც უფ რო დიდ ვა დი ან და გეგ მა რე ბას ახორ ცი ე ლებს 
მე წარ მე, ანუ რაც უფ რო დი დი ა( – დრო ის პე რი ო დი, მით მე ტია შან სი ფირ მამ 
მი ი ღოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბა და გა და ვი დეს ახალ ტექ ნო ლო გი ა ზე [4, გვ. 53-76]. 
მარ ტი ვი მა გა ლი თი რომ ავი ღოთ, თუ კი ფირ მა ახალ ტექ ნო ლო გი ა ზე გა დას-
ვლით და ზო გავს თი თო ე ულ გა მოშ ვე ბულ პრო დუქ ტზე 1 თეთრს, ამის თვის მას 
დას ჭირ დე ბა 10000 ლა რი ა ნი და ნად გა რი, თვე ში კი უშ ვებს 20000 ერ თე ულ 

სა ქო ნელს, ფირ მას დას ჭირ დე ბა მი ნი მუმ 50 თვე, რა თა ამო ი ღოს მის მი ერ 

გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ერ თჯე რა დი და ნა ხარ ჯი მოწყ ო ბი ლო ბის შე ძე ნა ზე (დრო-
ში ფუ ლის ღი რე ბუ ლე ბა და პრო ცენ ტი ამ შემ თხვე ვა ში უგუ ლე ბელ ყო ფი ლი ა). 

რა თქმა უნ და, გარ და მა ვა ლი ან და გან ვი თა რე ბა დი ქვეყ ნე ბის ეკო ნო მი კუ-
რი მდგო მა რე ო ბის ფონ ზე, მე წარ მე ებს უჭირთ გრძელ ვა დი ა ნი გა დაწყ ვე ტი ლე-
ბე ბის მი ღე ბა, რად გან ამ გვარ ქვეყ ნებ ში თა ვად მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი მაჩ ვე ნებ-
ლე ბის გრძელ ვა დი ა ნი პროგ ნო ზი რე ბა ჭირს, ხში რია რყე ვე ბი და რე ცე სი ე ბი, 
რაც პირ და პირ მოქ მე დებს ეკო ნო მი კურ სუ ბი ექ ტთა არ ჩე ვან ზე. ამი ტო მაც, ურ-
ჩვე ნი ათ უფ რო ხში რად - მოკ ლე ვა დი ან პე რი ოდ ში მი ი ღონ მაქ სი მა ლუ რი მო-
გე ბა, რე სურ სე ბის სრუ ლი დატ ვირ თვი სა და მაქ სი მა ლუ რი გა მო ყე ნე ბის ხარ ჯზე. 
ერ თი სიტყ ვით, დღე ვან დე ლი კვერ ცხი, სამ წუ ხა როდ, ბევრს ურ ჩევ ნია ხვა ლინ-
დელ ქა თამს, რაც გრძელ ვა დი ან პერ სპექ ტი ვა ში მოქ მე დებს თა ვად ფირ მე ბის 
და შემ დეგ უკ ვე პრო პორ ცი უ ლად ქვეყ ნის ეკო ნო მი კურ მდგო მა რე ო ბა ზე. 

0
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აქ ვე, სა ინ ტე რე სო კვლე ვა ჩა ტა რა და რუ სეთ ში 2009 წელს, სა დაც ბიზ-
ნე სის მფლო ბე ლე ბი გა მო კითხ ეს, თუ რა ვა და ზე გეგ მავ დნენ ისი ნი თა ვი ანთ 

ბიზ ნესს [5]. 

დაგეგმვის ჰორიზონტი რესპონდენტების 
რაოდენობა, %

არაუმეტეს 3 თვისა 7,5

არაუმეტეს 6 თვისა 16,5

არაუმეტეს 1 წლისა 36,0

არაუმეტეს 2 წლისა 12,0

არაუმეტეს 3 წლისა 9,5

არაუმეტეს 5 წლისა 7,0

არაუმეტეს 10 წლისა 1,5

10 წელზე მეტი 5,5

საქმიანობას საერთოდ არ გეგმავს 4,5

დაგეგმვის საშუალო ჰორიზონტი, წლები 2,3

მე ო რე, რა საც ყუ რადღ ე ბა ექ ცე ვა ტექ ნო ლო გი უ რი ხა ფან გის ანა ლი ზი-
სას, არის ის, თუ რამ დე ნად არის კომ პა ნია ორი ენ ტი რე ბუ ლი გან ვი თა რე ბა სა 
და ზრდა ზე, თუ მხო ლოდ არ სე ბუ ლი სა წარ მოო სიმ ძლავ რის შე ნარ ჩუ ნე ბა ზე 
ფიქ რობს? ე. ბა ლაც კი აქაც გვთა ვა ზობს გარ დაქ მნე ბის შე დე გად მი ღე ბულ მა-
თე მა ტი კურ ფორ მუ ლას 

სადაც შემოაქვს ახალი აღმნიშვნელი – , რომელიც კომპანიის გაფართოებისა 
და ზრდის ტემპს აღნიშნავს და, როგორც ფორმულიდანაც ჩანს, იმ პერიოდთან 
ერთად, რომლის დროსაც კომპანია დანახარჯების ამოღებას ვარაუდობს , 
-იც გა დამ წყვეტ როლს თა მა შობს გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბი სას. Aა ნუ, ფირ-
მა რაც უფ რო მე ტად გან ვი თა რე ბა ზე და გა ფარ თო ე ბა ზეა ორი ენ ტი რე ბუ ლი, 
მით მე ტია ალ ბა თო ბა იმი სა, რომ მი ი ღოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ტექ ნო ლო გი ურ 

ცვლი ლე ბებ ზე. აქე დან გა მომ დი ნა რე ობს დას კვნა, რომ ერ თნა ი რი სა ინ ვეს ტი-
ციო შე საძ ლებ ლო ბე ბის შემ თხვე ავ შიც კი შე საძ ლე ბე ლი ა, რომ 2 ფირ მი დან 
ერ თი დარ ჩეს ტექ ნო ლო გი ურ ხა ფან გში (თუ კი არ არის მზარ დი წარ მო ე ბის 
და გა ფარ თო ე ბის კენ მიდ რე კი ლი), ხო ლო მე ო რე, პი რი ქით, გა და ვი დეს ახალ 

ტექ ნო ლო გი ა ზე [4, გვ. 53-76]. 
ამ თე ო რი ის გან ვრცო ბა შე იძ ლე ბა ზო გა დად ქვეყ ნის ეკო ნო მი კა ზეც, და 

ტექ ნო ლო გი უ რი ხა ფან გის მი ზე ზე ბი შეგ ვიძ ლია ვე ძე ბოთ გარ და მა ვა ლი ქვეყ-
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ნე ბის ეკო ნო მი კის არას ტა ბი ლურ ზრდა ში, თუმ ცა, აქაც პა სუ ხი ერ თმნიშ ვნე-
ლო ვა ნი არ არის, მხო ლოდ დრო ე ბი თი ცვლი ლე ბა რე ცე სი ის ეკო ნო მი კურ 

სტა ბი ლუ რო ბა ზე ან დრო ე ბით ზრდა ზე არ არის საკ მა რი სი ეკო ნო მი კის ტექ ნო-
ლო გი უ რი ხა ფან გი დან გა მოყ ვა ნის თვის; ამის თვის სა ჭი როა მა ღა ლი და ხან-
გრძლი ვი ეკო ნო მი კუ რი ზრდა, ამის მა გა ლი თი ჩვენს ქვე ყა ნა შიც გვქონ და. 

2003-2007 წლებ ში, რო დე საც ქვე ყა ნა ში მიმ დი ნა რე ობ და ეკო ნო მი კის 
სწრა ფი ტემ პე ბით ზრდა და სხვა დას ხვა მე ურ ნე ო ბებს გა უჩ ნდათ შე მო სავ ლე ბი, 
მათ მა უმ რავ ლე სო ბამ დაგ რო ვე ბუ ლი კა პი ტა ლი უძ რავ ქო ნე ბა სა და პი რა დი 
მოხ მა რე ბის თვის გა მო ი ყე ნა; ამას შემ დეგ მოჰ ყვა 2008 წლის ომი და ეკო ნო მი-
კურ მა მაჩ ვე ნებ ლებ მა კვლავ რყე ვა გა ნი ცა და, რის შე დე გა დაც ქვე ყა ნა კვლა-
ვაც, რო გორც, ალ ბათ, ბო ლო 50 წლის მან ძილ ზე, ტექ ნო ლო გი ურ ხა ფან გშია 
აღ მო ჩე ნი ლი. ეს ლო გი კუ რიც არის: რო დე საც დი დი ხნის რე ცე სი ის შემ დეგ 
კერ ძო ფირ მე ბი და მე ურ ნე ო ბე ბი იღე ბენ სტა ბი ლურ შე მო სავ ლებს, თავ და-
პირ ვე ლად, უმე ტე სო ბა ცდი ლობს პი რა დი მოთხ ოვ ნი სა და სურ ვი ლე ბის დაკ-
მა ყო ფი ლე ბას, რად გა ნაც მა ინც არ არის საწყ ის ეტაპ ზე ნდო ბა სა მო მავ ლოდ 

ანა ლო გი უ რი შე მო სავ ლე ბის არ სე ბო ბი სა. 
მე ო რე მხრივ, აგ რეთ ვე რთუ ლია ტექ ნო ლო გი უ რი ხა ფან გი დან თა ვის 

დაღ წე ვის გა რე შე სტა ბი ლუ რი მზარ დი ეკო ნო მი კუ რი ზრდის შე ნარ ჩუ ნე ბა. 
როგორც ვ. ბ. პოლტეროვიჩი აღნიშნავს, „ეკონომიკური ზრდისთვის ერთ-
ერთი მნიშვენლოვანი ფაქტორი თავად ეკონომიკური ზრდა არის“ – ანუ, გარ-
კვე ულ წი ლად, ჩა კე ტილ წრეს ემ სგავ სე ბა ეს სი ტუ ა ცი ა. ე. ბა ლაც კის თა ვის პუბ-
ლი კა ცი ა ში მოყ ვა ნი ლი აქვს ცნო ბი ლი ამე რი კე ლი ბან კი რის ჯ.პ. მორ გა ნის ცი-
ტა ტა, რო მე ლიც თა ვის შვილს ეუბ ნე ბა, რომ დად გე ბა დრო, რო დე საც ყვე ლა 
იფიქ რებს ამე რი კის ბნელ მო მა ვალ ზე, რომ უკ ვე ძა ლი ან ბევ რი გზატ კე ცი ლი, 
ძა ლი ან ბევ რი ქარ ხა ნა და სა წარ მოა და ამ დენს ეკო ნო მი კა ვერ გა უძ ლებს, 
თუმ ცა, თა ვად ამ ქვეყ ნის ზრდა იზ რუ ნებს ყვე ლა ფერ ზე. Aნუ, ამ გა მო ნათ ქვამ ში 
ჩანს მი სი რწმე ნა სა კუ თა რი ეკო ნო მი კი სად მი, რაც გა ნა პი რო ბებს კი დეც ამე რი-
კის ეკო ნო მი კურ წარ მა ტე ბას დღემ დე [4, გვ. 53-76]. 

უსა თუ ოდ აღ სა ნიშ ნა ვია ჩი ნე თის მა გა ლი თიც: ჩი ნე თი შე რე უ ლი ტი პის ეკო-
ნო მი კას წარ მო ად გენს, სა დაც უამ რა ვი სა წარ მო თუ ბან კი კვა ლავ სა ხელ მწი-
ფოს სა კუთ რე ბა და გარ კვე ულ სფე რო ებ ში პირ და პი რი სა ხელ მწი ფო დი რექ-
ტი ვე ბით იმარ თე ბა ეკო ნო მი კა, თუმ ცა, მი სი ბო ლოდ რო ინ დე ლი ეკო ნო მი კუ რი 
წარ მა ტე ბა აშ კა რა ა. რამ გა ნა პი რო ბა ეს და რო გორ მოხ და, რომ ამ ხე ლა 
მას შტა ბის მქო ნე ქვე ყა ნა არ გა ეხ ვია ტექ ნო ლო გი ურ ხა ფან გში, რო დე საც მცი-
რე ზო მის ქვეყ ნებ საც კი უჭირთ გა და ი ა რა ღე ბა? პა სუ ხი უნ და ვე ძე ბოთ სა-
ხელ მწი ფო პო ლი ტი კა ში, რო მე ლიც თან მიმ დევ რუ ლად ხორ ცი ელ დე ბო და და 
რამ დე ნი მე ეტაპს მო ი ცავს. საწყ ის ეტაპ ზე მსოფ ლიო ბა ზარ ზე გავ რცე ლე ბუ ლი 
იყო და ბა ლი ხა რის ხის ჩი ნუ რი პრო დუქ ცი ა, რომ ლი თაც ხდე ბო და ე.წ. ეკო-
ნო მი კუ რი ბიძ გის აღე ბა, მი ღე ბუ ლი შე მო სავ ლე ბი თა და, უფ რო მეტ წი ლად, 
მი ღე ბუ ლი ინ ვეს ტი ცი ე ბით ხდე ბო და გა და ი ა რა ღე ბა და კი დევ უფ რო მა ღა ლი 
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ხა რის ხი სა და ფა სის მქო ნე პრო დუქ ცი ის და, შე სა ბა მი სად, მა ღა ლი ეკო ნო მი კუ-
რი ზრდის მიღ წე ვა (აქ გან სა კუთ რე ბუ ლი რო ლი, ჩე მი აზ რით, მა ინც სა ერ თა-
შო რი სო კორ პო რა ცი ებ მა შე ას რუ ლეს, ჩი ნე თის მთავ რო ბას თან ერ თად). 

ანა ლო გი უ რი სქე მა თა ვის დრო ზე გა მო ი ყე ნა თურ ქეთ მაც, ინ ვეს ტორს 
შე უქ მნეს მაქ სი მა ლუ რად ლი ბე რა ლუ რი კა ნონ მდებ ლო ბა და პი რო ბე ბი ბიზ-
ნე სის სა წარ მო ებ ლად, რის სა ნაც ვლო დაც მას უნ და და ე ნერ გა ტექ ნო ლო გი-
უ რი სი ახ ლე ე ბი, რი თაც თურ ქეთ მა აი ცი ლა ტექ ნო ლო გი ურ ხა ფან გში აღ მო ჩე-
ნის საფრთხე და მასი ეკონომიკა დღესდღეისობით საკმაოდ წარმატებულად 

მუშაობს [4]. 

 ეკონომიკური ხაფანგიდან დაღწევის სირთულეები

ე. ბა ლაც კი გვთა ვა ზობს ტექ ნო ლო გი უ რი ხა ფან გი დან დაღ წე ვის გან ხილ-
ვის შე საძ ლებ ლო ბის თვის შემ დეგს: 

და ვუშ ვათ, რომ

r = 0 და ეკონომიკური ზრდის ტემპი არის დადებითი (>0). ამ შემთხვევაში 
იქმნება ე.წ. მკვდარი ზონა, საიდანაც ტექნოლოგიური ხაფანგიდან დაღწევა 
შეუძლებელია [0; *]. თუკი ეკონომიკური ზრდის ტემპი უარყოფითია (<0), ამ 
შემთხვევაშიც მკვდარ ზონაში ხვდება ეკონომიკა [*;0] და ეშვება ტექნოლოგიურ 

ხაფანგში. ამგვარ სიტუაციებში საჭირო ხდება მკვეთრი და გადამწყვეტი ჩარევა 
[4]. 

წარმატებული ეკონომიკის მქონე ქვეყნების „საიდუმლო“ მათი ეკო ნო მი კე-
ბის წარ მო მად გენ ლე ბის ქცე ვებ ში უნ და ვე ძე ბოთ. მა გა ლი თად, მოყ ვა ნი ლია ჰ. 
ფორ დი სა და ე. კარ ნე გის საქ ცი ე ლი. ას წლე უ ლე ბის მან ძილ ზე დო მი ნი რე ბულ 

პო ზი ცი ა ში იმ ყო ფე ბო და კარ ნე გის ქარ ხნე ბი და ამ წლე ბის მან ძილ ზე მუდ მი ვად 

ცდი ლობ და იგი ძვე ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის ახ ლე ბით ჩა ნაც ვლე ბას. 1873-1875 
წლებ ში მან დი დი თან ხა და ხარ ჯა ძი რი თა დი სა შუ ა ლე ბე ბის რე მონ ტში, თუმ ცა, 
მა ლე ვე შე იტყ ო, რომ ინ გლის ში გა მო ი გო ნეს ახა ლი და ნად გა რი, რო მე ლიც 
წარ მო ე ბას მნიშ ვნე ლოვ ნად აი ა ფებ და. და უ ყოვ ნებ ლივ მა გა დას ვლამ ახალ 

ტექ ნო ლო გი ა ზე, დი დი ბრუნ ვე ბის ფონ ზე, მა ლე ვე გა ა მარ თლა ეს და ნა ხარ ჯი. 
მე ო რე გა მორ ჩე უ ლი ის ტო რია ჰენ რი ფორდს ეხე ბა, რო მელ მაც და ხუ-

რა ქარ ხა ნა ჰა ი ლენ პარ კში, და ეს საქ ცი ე ლი შემ დეგ ნა ი რად ახ სნა: წლე ბის 
მან ძილ ზე ეს ქარ ხა ნა იყო ჩვე ნი სი ა მა ყის ნა წი ლი, თუმ ცა, ნახ ში რის ახ ლე ბუ-
რად გა და მუ შა ვე ბის მე თო დი აღ მოჩ ნდა ბევ რად უფ რო სარ გებ ლი ა ნი, შე სა-
ბა მი სად, ჩვენ ვხუ რავთ აღ ნიშ ნულ ქარ ხა ნას და შეგ ვაქვს კო რექ ტი ვე ბი წარ-
მო ე ბის სტრუქ ტუ რა ში. შე იძ ლე ბა 10 წლის შემ დეგ ეს მე თო დიც მოძ ველ დეს, 
მა შინ ჩვენ ახალ ქარხანასაც დავხურავთ და გავხსნით სხვას. ერთი დეტალის 
ღირებულება ინოვაციური მეთოდით გაძვირდა 2 ცენტით, თუმცა, მთლიანი 
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პროცესი იმდენად გაიაფდა, რომ საბოლო ო ნივთის ღირებულება 0.285 
ცენტიდან 0.1663 ცენტამდე დაეცა, რაც დღის განმავლობაში 1200 დოლარის 
დანაზოგს უდრიდა. 

ტექნოლოგიის განახლების გადაწყვეტილების მიღებისას საჭიროა 
აგრეთვე გავითვალიწინოთ პროცენტი (დროში ფულის ღირებულება) და 
ინფლაცია, ამისათვის ბალეცკი გვთავაზობს შემდეგ ფორმულას:

სადაც  უდრის gS–gN ძველი და ახალი ტექნოლოგიების პირობებში არსებული 
დანახარჯების სხვაობას;  - ფასების მატებას გასაანალიზებელი ფირმის 
პროდუქციაზე;  - ინფლაციის დონეს; r - მადისკონტირებელ ფაქტორს 
(პროცენტი). ფირმები, რომლებსაც გააჩნიათ შემდეგი მდგომარეობა (–>0), 
იმყოფებიან მომგებიან სიტუაციაში და სავარაუდოა, რომ მეტი საშუალება აქვთ 

გამოძვრნენ ტექნოლოგიური ხაფანგიდან, და, პირიქით - (–<0) აღ ნიშ ნუ ლი 
სტრუქ ტუ რის მქო ნე ფირ მე ბი ნაკ ლე ბად სა ვა რა უ დო ა, რომ გა და ურ ჩნენ ტექ-
ნო ლო გი ურ ხა ფანგს [4].

ამ ფორ მუ ლი დან აგ რეთ ვე გა მომ დი ნა რე ობს, რომ რაც უფ რო და ბა ლია 
საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თი, ეკო ნო მი კას მით უფ რო მე ტი შან სი აქვს, თა ვი და აღ-
წი ოს ტექ ნო ლო გი ურ ხა ფანგს. შე სა ბა მი სად, რაც უფ რო მა ღა ლია საპ რო ცენ ტო 

გა ნაკ ვე თი, მით უფ რო მე ტი ეკო ნო მი კუ რი ზრდის ტემ პი სჭირ დე ბა ქვე ყა ნას. 
ლო გი კა მარ ტი ვი ა: რო დე საც ქვე ყა ნა ში არ სე ბობს მა ღა ლი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ-
ვე თი, დი დი თან ხე ბის ძი რი თად სა შუ ა ლე ბებ ში ინ ვეს ტი რე ბას აზ რი ეკარ გე ბა, 
რო დე საც შრო მი სა და ზედ მე ტი რის კის გა რე შე შე საძ ლე ბე ლია მი ახ ლო ე ბუ ლი 
შე მო სავ ლის მი ღე ბა საპ რო ცენ ტო სარ გებ ლი დან; ამი ტო მაც, ბიზ ნეს სექ ტო რის 
წარ მო მად გენ ლე ბი თავს იკა ვე ბენ ხოლ მე ამ გვარ სი ტუ ა ცი ებ ში ინ ვეს ტი რე ბით. 
აგ რეთ ვე, მე ო რე შემ თხვე ვა ში, რო დე საც საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თი მა ღა ლი ა, 
ფუ ლის მო ძი ე ბაც ბევ რად ძვი რი ჯდე ბა და, შე სა ბა მი სად, ამა საც თავს არი დე ბენ 
ის კომ პა ნი ე ბი, რო მელ თაც სა კუ თა რი სახ სრე ბით არ შე უძ ლი ათ გა და ი ა რა ღე-
ბა. თუმ ცა, აქ ვე აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ბო ლო სა მი წლის მან ძილ ზე საპ რო ცენ ტო 

გა ნაკ ვეთს მუდ მი ვად შემ ცი რე ბის ტენ დენ ცია აქვს ჩვენს ქვე ყა ნა ში, მაგ რამ ამან 
მა ინც ვერ შეძ ლო გა და წონ ვა და ქვეყ ნის ტექ ნო ლო გი უ რი გა და ი რა ღე ბის თვის 
ხე ლის შეწყ ო ბა. ქვე ყა ნა ში უფ რო ია ფი გახ და სახ სრე ბის მო ძი ე ბა და და იკ ლო 

დე პო ზი ტე ბის პრო ცენ ტებ მაც, თუმ ცა, ნაც ვლად ამ თან ხე ბის ტექ ნო ლო გი ურ 

და ნად გა რებ ში გა და ნაც ვლე ბი სა, დე პო ზი ტე ბი დან გა ტა ნი ლი თან ხე ბი ძი რი თა-
დად უძ რავ ქო ნე ბა ში და ბან დდა. შე დე გად, მი ვი ღეთ პა რა დოქ სუ ლი სი ტუ ა ცი ა, 
რო დე საც ეკო ნო მი კა მეტ -ნაკ ლე ბად სტაგ ნა ცი ას გა ნიც დის, უძ რავ ქო ნე ბა ზე ფა-
სე ბი კი შე და რე ბით გა ი ზარ და (ა ქაც მთა ვა რი ფაქ ტო რი ბუნ დო ვა ნი ეკო ნო მი-
კუ რი მო მა ვა ლი ა). 
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ზო გა დოდ კი გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებ ში სახ სრე ბის მო ძი ე ბა უფ რო დი დი 
პრო ცენ ტი უჯ დე ბა ადა მი ანს, სწო რედ იმი ტომ, რომ ამ გვა რი ქვეყ ნის ეკო ნო-
მი კუ რი მო მავ ლის გათ ვლა უფ რო ბუნ დო ვა ნია და მეტ რის კთან ასო ცირ დე ბა; 
მე ტი რის კი, შე სა ბა მი სად, მეტ პრო ცენ ტთან, მე ტი პრო ცენ ტი კი, ერ თი მხრივ, 
ხელს უშ ლის კა პი ტა ლის მქო ნე ადა მი ა ნებს ეს თან ხე ბი ტექ ნო ლო გი ებ ში ჩა-
დონ, მე ო რე მხრივ კი, ვი საც სურს სა ფი ნან სო ინ სტი ტუ ტე ბის სა შუ ა ლე ბით თან-
ხე ბის მო პო ვე ბა, მას ამ პრო დუქტს უძ ვი რებს. აქაც კვლავ მივ დი ვართ ჩა კე ტილ 

წრეს თან. 
არ სე ბობს ტექ ნო ლო გი უ რი ჩა ნაც ვლე ბის კი დევ ერ თი მე თო დი, რო მე ლიც 

გუ ლის ხმობს თან და თა ნო ბით ან ნა წი ლობ რივ გა დას ვლას, რო დე საც კომ პა ნია 
ძვე ლი თა და ახა ლი ტექ ნო ლო გი ე ბით პა რა ლე ლუ რი რე ჟი მით აწარ მო ებს სა-
ქო ნელს. ასეთ შემ თხვე ვა ში ვი ღებთ შე რე ულ ტექ ნო ლო გი ურ სტრა ტე გი ას, რო-
მე ლიც შე იძ ლე ბა მო ი ცავ დეს ორი ან მე ტი სხვა დას ხვა სა ხე ო ბის ტექ ნო ლო გი ე-
ბის თა ნა მო ნა წი ლე ო ბით პრო დუქ ცი ის გა მოშ ვე ბას (ა ხა ლი და მოძ ვე ლე ბუ ლი). 

მსგავს შემ თხვე ვა ში არ სე ბობს საფ რთხე, რომ მოძ ვე ლე ბულ მა ტექ ნო ლო-
გი ებ მა თა ვის კენ გა და ქა ჩოს გა ნახ ლე ბუ ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის ბე ნე ფი ტე ბი და 
კომ პა ნი ის მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ინ ვეს ტი ცია წყალ ში გა დაყ რი ლი აღ მოჩ-
ნდეს. 

მა შინ რა ტომ არ ხდე ბა მთლი ა ნად გა თა ვი სუფ ლე ბა მოძ ვე ლე ბუ ლი ტექ-
ნო ლო გი ე ბის გან და რა შემ თხვე ვა ში არის გა მარ თლე ბუ ლი ამ გვა რი სტრა ტე-
გი ა?

შე რე უ ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის დროს ფირ მა მოქ მე დებს შემ დე გი 
დანახარჯებით [4]:

სადაც xS და xN - გამოშვებული პროდუქციის რაოდენობაა, შესაბამისად, ძველი
და ახალი ტექნოლოგიებით. 

თუკი დავუშვებთ, რომ მთლიანი გამოშვება უცვლელია, მაშინ მართებულია 
ჩანაწერი dcS/dxN=–dcS/dxS, შესაბამისად: 

თუ კი ამ ფორ მუ ლის მარ ცხე ნა მხა რე უფ რო ნაკ ლე ბი იქ ნე ბა, ვიდ რე მარ-
ჯვე ნა მხა რე, მა შინ ახალ ტექ ნო ლო გი ებს გა აჩ ნია დო მი ნან ტო ბის ტენ დენ ცი ა, 
ანუ ეს ნიშ ნავს, რომ გა მოშ ვე ბის მო ცუ ლო ბის ზრდა მომ გე ბი ა ნია მხო ლოდ ახა-
ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის ზრდის შემ თხვე ვა ში. აქ გან მსაზღ ვრე ლია სა მი ფაქ ტო რი: 
პირ ვე ლი, ძვე ლი და ახა ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის და ნა კარ გებს შო რის სხვა ო ბა 
(cS–сN), საწყისი გამოშვების დონე (x0) და ფირმის საწყისი ტრანსფორმაციული 
აქტივობა (xN) [4, გვ. 53-76]. 
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აგ რეთ ვე, გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია მას შტა ბი სა და გა ნათ ლე ბის ეფექ ტი, ანუ 
იზ რდე ბა თა ნა მედ რო ვე ტექ ნო ლო გი ე ბით მო მუ შა ვე და საქ მე ბუ ლე ბის ეფექ ტი ა-
ნო ბა. და, შე სა ბა მი სად, მცირ დე ბა და ნა ხარ ჯე ბი. სწო რედ ეს ფაქ ტო რი შეგ ვიძ-
ლია ჩავ თვა ლოთ ტექ ნო ლო გი უ რი გა ნახ ლე ბის ერ თ-ერთ მთა ვარ მო ტი ვად. 

მაგ რამ, სა ინ ტე რე სოა მე ო რე შემ თხვე ვა ში რა მოხ დე ბა, თუ კი მთლი ა-
ნად მა ინც მოძ ვე ლე ბუ ლი ტექ ნო ლო გია დო მი ნი რებს? ამ კითხ ვა ზე ე. ბა ლაც კი 
გვთა ვა ზობს შემ დეგ ფორ მუ ლას იმ შემ თხვე ვა ში, რო დე საც xN→0:

ამ ფორ მუ ლი დან ჩანს, რომ ამ შემ თხვე ვა ში გა დამ წყვე ტია საწყ ი სი პი-
რო ბე ბი; თუ კი თა ვი დან ვე მო გე ბა არ იქ ნე ბა საკ მა რი სად მა ღა ლი, ფირ მებ მა 
შე იძ ლე ბა და იწყ ონ ფიქ რი ძველ ტექ ნო ლო გი ებ ზე დაბ რუ ნე ბა ზე. რად გა ნაც 
მძლავ რია რუ ტი ნა და მუ შა ხე ლის და მო კი დე ბუ ლე ბაც ძვე ლი ტექ ნო ლო გი ე-
ბის მი მართ. თუ კი მარ ცხე ნა მხა რე აღ მოჩ ნდე ბა მე ტი, ვიდ რე მარ ჯვე ნა, ახა ლი 
ტექ ნო ლო გი ე ბის გა მო ყე ნე ბა იქ ნე ბა მომ გე ბი ა ნი ნე ბის მი ე რი xN გა მოშ ვე ბის თვის, 
წი ნა აღ მდეგ შემ თხვე ვა ში კი, წარ მო იქ მნე ბა ნე გა ტი უ რი გან წყო ბი ლე ბა ახა ლი 
ტექ ნო ლო გი ე ბის მი მართ. სწო რედ ამი ტომ შე რე უ ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის გა მო-
ყე ნე ბა, თუ კი საწყ ის ეტაპ ზე ვე თვალ ში სა ცემ ეფექტს არ იძ ლე ვა, არის ძა ლი ან 
სა ხი ფა თო, რად გან ფირ მის პატ რო ნებს უბიძ გებს ძვე ლი ტექ ნო ლო გი ებ ზე მიბ-
რუ ნე ბის კენ [4].

* * *
სა ინ ტე რე სოა ზო გა დად იმის გან ხვილ ვაც, თუ რამ დე ნად არის შე საძ ლე-

ბე ლი შე რე უ ლი ტექ ნო ლო გი უ რი წარ მო ე ბის შემ თხვე ვა ში მი ვი ღოთ ეკო ნო-
მი კუ რი ზრდა და რა არის ამი სათ ვის სა ჭი რო. მა თე მა ტი კუ რი დაკ ვირ ვე ბით 

მი ღე ბუ ლია სა ინ ტე რე სო შე დე გი: ორი სხვა დას ხვა ტექ ნო ლო გი ის დროს პრო-
დუქ ცი ის გა მოშ ვე ბა მი ზან შე წო ნი ლია მხო ლოდ მა შინ, რო დე საც პრო დუქ ცი ის 
წი ლი, რო მე ლიც იწარ მო ე ბა და ბა ლი ტექ ნო ლო გი ით, არის ძა ლი ან და ბა ლი 
ან, პი რი ქით, ძა ლი ან მა ღა ლი, ანუ შე რე უ ლი ტექ ნო ლო გი ე ბით წარ მო ე ბა თა-
ვის თავ ში მო ი ცავს საფ რთხეს და მიდ რე კი ლე ბას რე ცე სი ი სად მი, თუმ ცა ის ავ-
ტო მა ტურ რე ცე სი ას არ გუ ლის ხმობს.

0x
cc

dx
dc NS

S

S
 



195

„ტექნოლოგიური ხაფანგი“ და მისი დაძლევის სირთულეები

ლიტერატურა:
1.  მექვაბიშვილი ე., ეკონომიკის გლობალიზაცია: მიმართულებები, გამოწვევები,

პერსპექტივები. თბილისი, „ინოვაცია“, 2009.
2. პაპავა ვ., გლობალური ფინანსური კრიზისი და ნეკროეკონომიკის ზომბირების

საფრთხე (თეორიული ასპექტები). წიგნში: საქართველოს ეკონომიკურ
მეცნიერებათა აკადემიის შრომები, ტომი 8. თბილისი, „სიახლე“, 2010.

3. არატრადიციული ეკონომიკსი. თბილისი, პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის
ინსტიტუტის გამომცემლობა, 2011.

4. საქართველოს ეკონომიკა. რეფორმები და ფსევდორეფორმები. თბილისი,
„ინტელექტი“, 2015.

5. Э.В. Балацкий, ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЛОВУШКИ,
Опубликовано в: «Общество и экономика», 2003, №11.

6. Э.В. Балацкий, институциолъная экономика, журнал экономичэской теории 2012,
N:2.

7. Экономический рост и технологические ловушки, http://kapital-rus.ru/articles/
article/182087/.

8. Papava V., Post-Communist Capitalism and Modern World of Dead Economy. Bulletin
of the Georgian National Academy of Sciences, Vol. 3, 2009, No. 2.

9. http://geostat.ge/?action=page&p_id=115&lang=geo.
10. http://www.quandl.com/WORLDBANK/DEU_NV_AGR_TOTL_ZS-Germany-

Agriculture-value-added-of-GDP.

“Technological Trap” and Its Overcoming Difficulties

Nodar Dundua
Doctoral Student

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University
 E-mail: nodardundua@yahoo.com

 The article clearly refers to the great importance of technological changes in economics 
of a country in the 21st century. Apart that private fi rms cannot compete to the production 
of the developed economics of the world with their aged technologies at the local level, the 
limited resources and basically human resources are utilized non-effectively, which results 
in great expenses in multiplicative mode. 

 Overcoming of a technological trap is extremely diffi cult for the countries with 
transitional and developing economics due to many reasons (personal decision, obscure 
future, high percentage rate, the threat of returning back to the old technologies while 
producing through mixed technologies, etc). Although there are countries which has quite 
easily overcame such threat, for example Turkey, China (the last one should be noted 
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especially as they arranged to change the communist, non-competitive economics to the 
modern standards). 

 As for our country, in fact, we can say that we are in a technological trap as well in the 
fi eld of heavy manufacture, there is no same problem in other fi elds for the sample reason 
that most of the old enterprises do not operate any more. 

 As for the solution for the current situation, the project of the government “Produce 
in Georgia” is quite positive initiative which implies long-term and cheap credit for 
population, 80% of which shall be invested in fi xed assets, but the key factor shall be the 
level of rely of people upon economic stability of the country in long-term view. 

 The most rapid and simple method for overcoming of technological trap is leasing, 
when a person does not need in excessive securing and can renew fi xed assets without it. 
Although in our country this product is not yet properly developed and is quite expensive 
pleasure. Even state projects cannot effectively include leasing. Furthermore, instead of 
using of the methods approbated in other countries and the amounts received from investor 
to fi ll budget, it should be better to create such investment environment in the country 
where a foreign investor shall be interested in introducing of its own technologies and 
knowledge which may educate local manpower and spread the mentioned technologies. 

Keywords: “Technological trap” (reasons and overcoming means); technological moder-
nization of the economy; leasing. 
JEL Codes: O30, O31, O32, O33
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ეროვ ნულ ეკო ნო მი კა ზე რე ა ლუ რი ეფექ ტე ბის გა ზომ ვის აუ ცი ლებ ლო ბის 
სა კითხი და ა ყე ნა. 

ნაშ რომ ში ხაზ გას მუ ლია კვლე ვა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი სა ხელ მწი ფო პო-
ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბის აუ ცი ლებ ლო ბის სა კითხ ი, რაც პო ლი ტი კის შე დე გე-
ბის გა ზომ ვით ოპ ტი მა ლუ რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბის სა ფუძ ვე უ ლი 
უნ და გახ დეს. სა ქარ თვე ლო ში ბო ლო პე რი ოდ ში გაზ რდი ლი ღო ნის ძი ე-
ბე ბის რა ო დე ნო ბა სა ზო გა დო ე ბის უდი დესს ინ ტე რესს იწ ვევს. ამ ღო ნის ძი-
ე ბე ბის უმ რავ ლე სო ბა სა ხელ მწი ფო სუბ სი დი რე ბით იფა რე ბა, შე სა ბა მი სად 
დი დია ინ ტე რე სი ამ ინ ვეს ტი ცი ე ბის მი ერ გე ნე რი რე ბუ ლი შე მო სავ ლის მო-
ცუ ლო ბის შე სა ხებ. ნაშ რო მის მი ზანს სწო რედ ტუ რიზ მის სფე რო ში პო ლი-
ტი კის ფორ მი რე ბი სათ ვის სა ჭი რო მო ნა ცემ თა მო პო ვე ბის მე თო დო ლო გი-
უ რი სა კითხ ე ბის დახ ვე წა და ანა ლი ზი წარ მო ად გენს, რაც ოპ ტი მა ლუ რი 
ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბის სა ფუძ ვე ლი უნ და გახ დეს.

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კა; ად გი ლობ რი ვი რე ზი-
დენ ტე ბის და ნა ხარ ჯე ბი; თა რი ღის გა დამ ნაც ვლებ ლე ბი და ოპორ ტუ ნის-
ტე ბი; ღო ნის ძი ე ბის მი კერ ძო ე ბუ ლი კვლე ვე ბი; უე ფას სუ პერ თა სი.

ტურიზმზე დანახარჯებისა და მისი ეფექტიანობის გაზომვის 
მნიშვნელობა

 სის ტე მუ რი ღო ნის ძი ე ბებს შე მუ შა ვე ბა დ გან ხორ ცი ე ლე ბას დი დი მნიშ ვნე-
ლო ბა ენი ჭე ბა ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბა ში, რაც ქვეყ ნის ცნო ბა დო ბის ამაღ ლე ბას, 
და საქ მე ბის სტი მუ ლი რე ბას და სხვა და დე ბით ეფექ ტებს იწ ვევს. შე სა ბა მი სად, 
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გიორგი ბრეგაძე

მნიშ ვნე ლო ვა ნია აღ ნიშ ნულ ღო ნის ძი ე ბა თა პირ და პი რი ეკო ნო მი კუ რი საქ მი ა ნო-
ბის გა მოთ ვლა, რი თაც შემ დე გი მიზ ნე ბის მიღ წე ვაა შე საძ ლე ბე ლი:

 სა ხელ მწი ფოს და კერ ძო სექ ტორს ინ ფორ მი რე ბულს ხდის სა ზო გა დო ე-
ბის სარ გე ბელ ზე, რო მე ლიც მათ მი ერ გა წე ულ მა და ნა ხარ ჯებ მა მო ი ტა ნა ტუ რის-
ტულ ინ ფრას ტრუქ ტუ რა სა თუ ღო ნის ძი ე ბის სპონ სო რო ბით [1, გვ 81];

 საპ რო მო ციო და ინ ფრას ტრუქ ტუ რულ ინ ვეს ტი ცი ა ზე უკუ გე ბის გა მოთ-
ვლამ შე იძ ლე ბა წა ა ხა ლი სოს კერ ძო ბიზ ნეს სა და სა ხელ მწი ფოს შო რის ურ თი-
ერთ სა სარ გებ ლო პარ ტნი ო რო ბა; 

 ღო ნის ძი ე ბებ ზე ტუ რის ტე ბის მო ზიდ ვით და ინ ტე რე სე ბულ პი რებს ეხ მა რე-
ბა გან საზღ ვრონ მა თი მცდე ლო ბე ბის ეფექ ტი ა ნო ბა;

 სა ზო გა დო ე ბის ღო ნის ძი ე ბის ეკო ნო მი კუ რი სარ გებ ლი ა ნო ბის შე სა ხებ 
ინ ფორ მი რე ბა სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს მათ მხა რი და უ ჭი რონ ან შე ე წი ნა აღ მდე გონ 
ღო ნის ძი ე ბის ჩა ტა რე ბას;

 ორ გა ნი ზა ტო რებს ეხ მა რე ბა სპონ სო რე ბის მოზიდვასა და ღონისძიების 
მასშტაბის გაზრდის დასაბუთებაში;

 ეკონომიკაზე ღონისძიების არაპირდაპირი ეფექტების გასაზომად 
„დანახარჯები-გამოშვების“ მოდელის ფორმირების საფუძველია.

მთლიანობაში, ღონისძიებების და დანახარჯებისა და ეკონომიკური 
ეფექტების გაზომვის მეთოდოლოგიის განვითარება რეზიდენტებს, მომხმა-
რებლებს, ბიზნესსა და სახელმწიფოს საშუალებას აძლევთ მიიღონ ეფექტიანი 
მარკეტინგული და განვითარებისკენ მიმართული გადაწყვეტილებები [2, გვ.26].

ფესტივალებსა და ღონისძიებებზე დამსწრეების გამოსაკითხად რამდენიმე 
პრინციპის გამოყოფაა შესაძლებელი:

ა) ადგილობრივი რეზიდენტების დანახარჯების გამორიცხვა
ფესტი ვა ლე ბის და ღო ნის ძი ე ბე ბის ეკო ნო მი კუ რი სარ გე ბე ლია და მა ტე ბი-

თი ფუ ლის შე მო ტა ნა ეკო ნო მი კა ში. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ლო კა ლუ რი და ნა-
ხარ ჯე ბი შე იძ ლე ბა მნიშ ვნე ლო ვა ნი იყოს ღო ნის ძი ე ბის ორ გა ნი ზა ტო რე ბის თვის, 
ეკო ნო მი კურ ას პექ ტით მა თი და ნა ხარ ჯე ბი უბ რა ლოდ ფუ ლის ბრუნ ვას წარ მო-
ად გენს, რო მე ლიც უკ ვე სა ზო გა დო ე ბა ში არ სე ბობ და. შე სა ბა მი სად, ის არ ეწე ვა 
ად გი ლობ რი ვი ეკო ნო მი კის წმინ და ზრდის კონ ტრი ბუ ცი ას. ად გი ლობ რი ვი მო-
სახ ლე ო ბის და ნა ხარ ჯე ბი ფეს ტი ვალ ზე ნიშ ნავს, რომ ეს ფუ ლი არ და ი ხარ ჯა რა-
ი მე სხვა ად გი ლობ რივ ბიზ ნეს ზე, ამი ტომ, წმინ და ეფექ ტი ნუ ლის ტო ლი ა. თუმ ცა, 
არ სე ბობს მო საზ რე ბა, რომ ფუ ლის ღო ნის ძი ე ბა ზე და ხარ ჯვით მი სი შე ნახ ვა მოხ-
და ად გი ლობ რივ ეკო ნო მი კა ში, რო მე ლიც წი ნა აღ მდეგ შემ თხვე ვა ში, შე იძ ლე ბა 
მის გა რეთ და ხარ ჯუ ლი ყო. ამ არ გუ მენტს ხან და ხან „იმპორტის ჩანაცვლებას“ 
უწოდებენ და შეიძლება წარმოადგენდეს დადებით ეკონომიკურ ეფექტს. 
მიუხედავად ამისა, იმპორტის ჩანაცვლების ეფექტის არსებობის დამტკიცება ამ 
კონტექსტით საკმაოდ რთულია [3, გვ.173];

ბ) „თარიღის გადამნაცვლელების“ და „ოპორტუნისტების“ გამორიცხვა
„ოპორტუნისტები“ არიან ის ვიზიტორები, რომლებმაც უკვე განახორციელეს 

ვიზიტი, თუმცა სხვა მიზნით [1;2;4]. „თარიღის გადამნაცვლელები“ კი არიან ის 
ვიზიტორები, რომლებიც ისედაც აპირებდნენ ვიზიტს, მაგრამ თარიღი გადაა-
ნაცვლეს ამ ღონისძიებაზე დასასწრებად [1;2;5;6].
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მთლიანობაში, ეკონომიკური ეფექტის დასათვლელად საჭიროა იმ 
ვიზიტორების გამორიცხვა, რომლებიც ისედაც ჩამოდიოდნენ, იმის მიუხედავად, 
ეს ღონისძიება ჩატარდებოდა თუ არა; 

გ) პოტენციური ნეგატიური ეკონომიკური ეფექტების გათვალისწინება
ზოგ ღო ნის ძი ე ბას შე იძ ლე ბა გა აჩ ნდეს უარ ყო ფი თი ეკო ნო მი კუ რი ეფექ ტი. 

იმ შემ თხვე ვა ში, რო დე საც და მა ტე ბი თი ადა მი ა ნე ბის მო ზიდ ვა ხდე ბა ეკო ნო მი კა-
ში, ეს იწ ვევს სერ ვი სებ ზე და მა ტე ბით მოთხ ოვ ნას. ამ დროს უარ ყო ფით მა ეფექ-
ტებ მა შე იძ ლე ბა მო იც ვას ისე თი სა კითხ ე ბი, რო გო რი ცა ა: ტრან სპორ ტის გა დატ-
ვირ თვა, საგ ზაო უბე დუ რი შემ თხვე ვე ბი, ვან და ლიზ მი, სა პო ლი ციო და სა ხან ძრო 
უსაფ რთხო ე ბა, გა რე მოს დეგ რა და ცი ა, ნაგ ვის გა დაყ რა ,ად გი ლობ რი ვი რე ზი-
დენ ტე ბის თვის გაზ რდი ლი ფა სე ბი სა ცა ლო მა ღა ზი ებ სა და რეს ტორ ნებ ში და ად-
გი ლობ რი ვე ბის ცხოვ რე ბის სტი ლის არე ვა. აგ რეთ ვე, გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია ის 
ვი ზი ტო რე ბი, რომ ლე ბიც აპი რებ დნენ ჩა მოს ვლას ღო ნის ძი ე ბის გან გან სხვა ვე ბუ-
ლი მიზ ნით, მაგ რამ არ ჩა მო ვიდ ნენ იმის გა მო, რომ ღო ნის ძი ე ბა იმარ თე ბო და. 
ამის მი ზე ზი შე იძ ლე ბა გამ ხდა რი ყო გა და მე ტე ბუ ლი მოთხ ოვ ნის გა მო ად გი ლე ბის 
დე ფი ცი ტი ან მოთხ ოვ ნის ზრდის შე დე გად გა მოწ ვე უ ლი ფა სის ზრდა. ასე ვე, დას-
ვე ნე ბის მიზ ნით მოგ ზა ურ მა არ მო ი სურ ვა დი დი რა ო დე ნო ბის ხალ ხის პი რო ბებ ში 
ვი ზი ტი [7, გვ 42]. რამ დე ნი მე ამ ეფექ ტე ბის ეკო ნო მი კურ ღი რე ბუ ლე ბა ში გა დაყ ვა-
ნა რთუ ლი ა, რაც შე იძ ლე ბა მა თი იგ ნო რი რე ბის მი ზე ზიც იყოს.

ღო ნის ძი ე ბის ზო გა დი ეფექ ტი წარ მო ად გენს კითხ ვა რე ბის სა შუ ა ლე ბით ამ 
ღო ნის ძი ე ბის დამ სწრე ე ბის და ნა ხარ ჯე ბის შე სა ხებ გა მო კითხ ვას. ეს იძ ლე ვა ღო-
ნის ძი ე ბის პირ და პი რი და ნა ხარ ჯე ბის შე ფა სე ბის სა შუ ა ლე ბას. აღ ნიშ ნუ ლი ინ ფორ-
მა ცია შე იძ ლე ბა შემ დგომ გა მო ყე ნე ბუ ლი იყოს მთლი ა ნი ეკო ნო მი კუ რი ეფექ ტე-
ბის შე სა ფა სებ ლად, რო მე ლიც მო ი ცავს არა პირ და პირ და მას ტი მუ ლი რე ბელ 
ეფექ ტებს და ეკო ნო მი კუ რი მო დე ლის გა მო ყე ნე ბით გა მოთ ვლილ მულ ტიპ ლი კა-
ტორს. სტა ტი ა ში ჩვენ აქ ცენტს მხო ლოდ პირ და პირ ეფექ ტებ ზე გა ვა მახ ვი ლებთ.

ღო ნის ძი ე ბის პირ და პი რი გავ ლე ნის შე ფა სე ბი სას შე იძ ლე ბა რამ დე ნი მე 
სხვა დას ხვა ფაქ ტო რი გა მო იკ ვე თოს და მო იც ვას: კე თილ მოწყ ო ბი თი სა მუ შა ო ე-
ბი, ვი ზი ტო რე ბის და ნა ხარ ჯე ბი, გამ ყიდ ვე ლე ბი და მო ვაჭ რე ე ბი. თუმ ცა, გა სათ ვა-
ლის წი ნე ბე ლი ა, რომ კვლე ვე ბის უმ რავ ლე სო ბა აქ ცენტს მხო ლოდ ვი ზი ტო რე ბის 
და ნა ხარ ჯებ ზე აკე თებს და უგულ ვე ბელ ყოფს და ნარ ჩენ ორ ფაქ ტორს, რაც ძი-
რი თა დად ღო ნის ძი ე ბის სპე ცი ფი კა ზეა და მო კი დე ბუ ლი. ღო ნის ძი ე ბი დან გა მომ-
დი ნა რე, ვი ზი ტო რე ბის და ნა ხარ ჯე ბი შე იძ ლე ბა ერ თა დერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
ეკო ნო მი კუ რი ეფექ ტი იყოს. ჩვე ნი ნაშ რო მის თვის სწო რედ ვი ზი ტო რე ბის კვლე ვა 
წარ მო ად გენს უმ თავ რეს მი ზანს, თუმ ცა, ღო ნის ძი ე ბის სხვა შე საძ ლო პირ და პირ 
გავ ლე ნა საც გან ვი ხი ლავთ ეკო ნო მი კა ზე. 

კე თილ მოწყ ო ბის სა მუ შა ო ე ბი წარ მო ად გენს და მა ტე ბით აქ ტი ვო ბას ად გი-
ლის ღო ნის ძი ე ბის თვის მომ ზა დე ბის თვის. იმ შემ თხვე ვა ში, თუ ფეს ტი ვა ლი მუ სი კა-
ლუ რი ა, და ნა ხარ ჯე ბი და კავ ში რე ბუ ლი იქ ნე ბა სცე ნე ბის და ბა რე ბის აწყ ო ბას თან, 
კა ნა ლი ზა ცი ის, წყლის და ელექ ტრო ე ნერ გი ის გაყ ვა ნის სა მუ შა ო ებ თან. ბევ რი 
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სა მუ შაო ად გი ლობ რი ვი მაცხ ოვ რებ ლე ბის სა მუ შაო ძა ლის გა მო ყე ნე ბით ან მათ-
გან სამ შე ნებ ლო მა სა ლის შეს ყიდ ვის სა შუ ა ლე ბით გან ხორ ცი ელ დე ბა. მხო ლოდ 
ად გი ლობ რი ვი მომ წო დებ ლე ბის გან შეს ყიდ ვე ბი უნ და ჩა ით ვა ლოს პირ და პი რი 
ეფექ ტის სა ზო მად.

ვიზიტორების დანახარჯების გამოთვლა შემფასებლების მნიშვნელოვან 
ძა ლისხმევას მოითხოვს. ტურისტების დანახარჯების შეფასება, როგორც წე სი, 
ინდივიდუალური ან ჯგუფური ვიზიტის ბაზაზე ხდება და გამოითვლება ფორ-
მულით

ტურისტების ეკონომიკური ეფექტები=ვიზირების რაოდე-
ნობაXვიზიტზე საშუალო დანახარჯიXმულტიპლიკატორი

ამ ფორმულის მიხედვით ვიზიტორების ეკონომიკური ეფექტების დასად-
გენად სამი საზომია საჭირო:

1. ღონისძიების დამსწრე ტურისტების რაოდენობის შეფასება;
2. ტურისტების ან მათი ჯგუფების საშუალო დანახარჯების შეფასება;
3. მულ ტიპ ლი კა ტო რის შე ფა სე ბა, რო მე ლიც და ნა ხარ ჯე ბის მე ო რა დი ეფექ-

ტე ბის გა სა ზო მად იქ ნე ბა გა მო ყე ნე ბუ ლი [8]. აღ ნიშ ნუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი ჩვე ნი შემ-
დგო მი კვლე ვის სა განს წარ მო ად გენს, აქ კი აქ ცენტს მხო ლოდ პირ და პირ და ნა-
ხარ ჯებ ზე ვა კე თებთ.

ღო ნის ძი ე ბა ზე მთლი ა ნი დამ სწრე ე ბის რა ო დე ნო ბის გან საზღ ვრის თვის რამ-
დე ნი მე მე თო დი გა მო ი ყე ნე ბა. სამ წუ ხა როდ, ერ თი უნი ვერ სა ლუ რი მე თო დი არ 
არ სე ბობს, რომ ლის გა მო ყე ნე ბაც ყვე ლა შემ თხვე ვა ში შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბო და. 
„კარებიანი ღონისძიებები“, რო მე ლიც კონ ტრო ლი რე ბუ ლი შე სას ვლე ლი ან ტე-
რი ტო რი ა ზე ტარ დე ბა, მარ ტი ვად დათ ვლის შე საძ ლებ ლო ბას იძ ლე ვა. ვი ზი ტო-
რე ბის დათ ვლა შე საძ ლე ბე ლია შეს ვლის წერ ტილ ში ან ბი ლე თე ბის გა ყიდ ვის 
სა შუ ა ლე ბით. მკვლე ვა რე ბის თვის, სამ წუ ხა როდ, ბევ რი ღო ნის ძი ე ბა ღიაა სა ზო-
გა დო ე ბის თვის და ტარ დე ბა ისეთ ტე რი ტო რი ა ზე (მაგ. სა ზო გა დო ე რი ვი პარ კე ბი), 
სა დაც ასე თი სა კონ ტრო ლო შე სას ვლე ლის მოწყ ო ბა შე უძ ლე ბე ლი ა. ასეთ შემ-
თხვე ვებ ში სა ჭი როა არა პირ და პი რი მე თო დე ბის გა მო ყე ნე ბა. ყვე ლა ამ შემ თხვე-
ვა ში მნიშ ვნე ლო ვა ნია ად გი ლობ რი ვე ბის გან ცალ კე ვე ბა მათ მი ერ და ხარ ჯუ ლი 
თან ხის უგულ ვე ბელ ყო ფის მიზ ნით [6, გვ 440].

კვლე ვე ბის უმ რავ ლე სო ბა ვი ზი ტო რე ბის და ნა ხარ ჯე ბის შე ფა სე ბით იწყ ე ბა. 
ვი ზი ტო რე ბის და ნა ხარ ჯე ბის შე ფა სე ბის ყვე ლა ზე პო პუ ლა რულ მე თოდს ვი ზი ტო-
რე ბის კითხ ვა რით გა მო კითხ ვა წარ მო ად გენს. ვი ზი ტო რე ბის გარ კვე ულ შერ ჩე ულ 
რა ო დე ნო ბას და ნა ხარ ჯე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ას ეკითხ ე ბი ან, თუმ ცა, რო გორც 
წე სი, კითხ ვა რი ასე ვე მო ი ცავს კითხ ვებს მოგ ზა უ რო ბის, გან თავ სე ბის, საკ ვე ბის 
და სხვა დე ტა ლე ბის შე სა ხე ბაც (მათ შო რის სუ ვე ნი რებ ზე). კითხ ვა რე ბის შე დე გად 
გა მო ით ვლე ბა სხვა დას ხვა კა ტე გო რი ის სა შუ ა ლო და ნა ხარ ჯე ბი, რო მე ლიც შემ-
დგომ გა დამ რავ ლე ბუ ლია ვი ზი ტო რე ბის რა ო დე ნო ბის შე ფა სე ბა ზე. და ნა ხარ ჯე-
ბის ინ დი კა ტო რი ბი ლე თის ფას თან შე ფარ დე ბით მნიშ ვნე ლოვ ნად გან სხვავ დე ბა 
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ღო ნის ძი ე ბებ სა და ქვეყ ნებს შო რის. მა გა ლი თად, 1990 წლის ადე ლა ი დეს ფეს-
ტი ვალ ზე, ყო ველ 1 დო ლარ და ხარ ჯულ ბი ლეთ ზე 5.40 დო ლა რი და ი ხარ ჯა გან-
თავ სე ბა ზე, საკ ვებ ზე და ტრან სპორ ტზე [6, გვ 442].

 კუ პე რის და სხვე ბის აზ რით, ტუ რის ტუ ლი და ნა ხარ ჯი შე სახ ლოა მხო ლოდ 
სი ზუს ტის რა ღაც დო ზით შე ფას დეს სპე ცი ფი კუ რი და ნა ხარ ჯე ბის კითხ ვა რე ბის გა-
მო ყე ნე ბით, რაც კითხ ვა რე ბის ვა ლი დუ რო ბის შე სა ხებ მნიშ ვნე ლო ვან კითხ ვებს 
აჩენს[9]. სა ყო ველ თა ოდ აღი ა რე ბუ ლი ა, რომ ვი ზი ტო რე ბის კითხ ვა რი დან აღე ბუ-
ლი და ნა ხარ ჯე ბი სიფ რთხი ლით უნ და იქ ნეს გა ა ნა ლი ზე ბუ ლი, რად გან რეს პონ-
დენ ტებ მა შე იძ ლე ბა ვერ შეძ ლონ ზუს ტად და ნა ხარ ჯე ბის გახ სე ნე ბა და ასე ვე გა უ-
ჭირ დეთ მა თი და ნა ხარ ჯე ბის წი ნას წარ სი ზუს ტით გან საზღ ვრა. მო ნა ცე მე ბი ადას-
ტუ რებს, რომ ყვე ლა ზე ზუს ტი შე დე გე ბი მი ი ღე ბა, თუ კითხ ვა ითხ ოვს გა იხ სე ნონ 
მოვ ლე ნა წი ნა 24 სა ა თის გან მავ ლო ბა ში [2, გვ 28].

გა მო კითხ ვის გავ რცე ლე ბუ ლი სა შუ ა ლე ბაა დამ სწრე ე ბის მთლი ა ნი რა ო დე-
ნო ბის შერ ჩე ვა. გა მო კითხ ვა ეფუძ ნე ბა შერ ჩე ვას, რად გან ის ნაკ ლებ დროს და 
და ნა ხარჯს მო ითხ ოვს, ვიდ რე მთლი ა ნი დამ სწრე ე ბის პო პუ ლა ცი ა. 

შერ ჩე ვა უნ და იყოს შემ თხვე ვი თი. სხვა სიტყ ვე ბით, ყვე ლა რეს პონ დენტს გა-
მო კითხ ვა ში მო ნა წი ლე ო ბის ერ თნა ი რი შან სი უნ და ჰქონ დეს. მა გა ლი თად, იმ შემ-
თხვე ვა ში თუ ინ ტერ ვი უ ე რი თავს არი დებს გარ კვე უ ლი კა ტე გო რი ის ვი ზი ტო რებ-
თან მის ვლას, მა შინ ისი ნი წარ მოდ გე ნი ლი არ იქ ნე ბი ან კითხ ვარ ში, რი თაც ვერ 
აი სა ხე ბა ტი პუ რი ღო ნის ძი ე ბის დამ სწრის და ნა ხარ ჯე ბი. წარ მო მად გენ ლო ბი თი 
შერ ჩე ვა ღო ნის ძი ე ბებ ზე შე იძ ლე ბა საკ მა ოდ რთუ ლი იყოს. თუ შერ ჩე ვის შეგ რო-
ვე ბა ხორ ცი ელ დე ბა ერთ ლო კა ცი ა ზე, მა შინ ყვე ლა დამ სწრეს ვერ ექ ნე ბა ერ თნა-
ი რი შან სი გა მო კითხ უ ლი იყოს. 

რეპ რე ზენ ტა ტი უ ლი შერ ჩე ვის დროს შე წონ ვის აუ ცი ლებ ლო ბა არ არ სე ბობს. 
შე წონ ვა გა მო ი ყე ნე ბა მა შინ, რო ცა ერ თი შე ფა სე ბა შე წო ნი ლია ისე, რომ რო მე-
ლი მე კონ კრე ტუ ლი ჯგუ ფის პა სუ ხე ბის ექ სტრა პო ლი რე ბა მოხ დეს, მი სი ნამ დვი-
ლი პრო პორ ცი ის და სად გე ნად ვი ზი ტო რე ბის პო პუ ლა ცი ა ში. რეპ რე ზენ ტა ტი ულ 
შერ ჩე ვა ში, ყო ველ ჯგუფს ერ თნა ი რი შან სი აქვს ინ ტერ ვი უს თვის შე ირ ჩეს. მა შა-
სა და მე, თუ რეს პონ დენ ტე ბის 10% იტყ ვის, რომ ქა ლა ქის გა რე დან არის და 90% 
არის ლო კა ლუ რი რე ზი დენ ტე ბი, მა შინ 10% უნ და ჩა ით ვა ლოს ქა ლა ქის გა რე დან. 

 მო ვაჭ რე ე ბის და ნა ხარ ჯე ბის გავ ლე ნა ასე ვე უნ და აი სა ხოს მთლი ა ნი ეკო ნო-
მი კუ რი ეფექ ტე ბის შე ფა სე ბი სას. ვი ზი ტო რე ბის ეფექ ტე ბის მსგავ სად, მო ვაჭ რე ე ბის 
ეკო ნო მი კუ რი ეფექ ტე ბიც გე ოგ რა ფი ა ზეა და მო კი დე ბუ ლი. არ სე ბობს მო ვაჭ რე ე-
ბის ეკო ნო მი კუ რი ეფექ ტე ბის ორი კომ პო ნენ ტი: ტუ რის ტ-ვაჭ რე ბის და ნა ხარ ჯე ბი 
და ად გი ლობ რი ვი მო ვაჭ რე ე ბის და ნა ხარ ჯე ბი ლო კა ლურ ეკო ნო მი კა ში. ად გი-
ლობ რი ვი მო ვაჭ რე ე ბის და ნა ხარ ჯე ბი არ უნ და ჩა ით ვა ლოს ეკო ნო მი კურ ეფექ-
ტად, რად გან ეს უბ რა ლოდ ღი რე ბუ ლე ბის გა და ნა წი ლე ბა ა. თუმ ცა, ისიც გა სათ ვა-
ლი წი ნე ბე ლი ფაქ ტი ა, რომ ად გი ლობ რი ვი მო ვაჭ რე ე ბის გა ყიდ ვე ბი ეკო ნო მი კა ში 
რჩე ბა, ხო ლო ჩა მო სუ ლი მო ვაჭ რე ე ბის გა ყიდ ვე ბი გა დის ეკო ნო მი კი დან. მა შა სა-
და მე, ეს ორ ნა წი ლი ა ნი ეფექ ტი საკ მა ოდ უნი კა ლუ რი გა მოწ ვე ვა ა.
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ღონისძიების რეალური ეფექტების გადამეტების საფრთხე

ღო ნის ძი ე ბის ეკო ნო მი კუ რი ეფექ ტე ბის კვლე ვა ხში რად მი უ კერ ძო ებ ლად 
და ობიქ ტუ რად არ ტარ დე ბა. ღო ნის ძი ე ბის ეკო ნო მი კუ რი ეფექ ტე ბის ანა ლი ზის 
ჩა ტა რე ბის პო ლი ტი კუ რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ხში რად მი მარ თუ ლია არა ნამ დვი ლი 
ეფექ ტის გან საზღ ვრის კენ, არა მედ იმა ზე, რომ სა ზო გა დო ებ რი ვი მხარ და ჭე რის 
მო პო ვე ბა შეძ ლონ მას ზე არა რე ა ლუ რი ეკო ნო მი კუ რი ეფექ ტე ბის და მა ტე ბით. 
ხში რად გა რე დან და ქი რა ვე ბუ ლი კონ სულ ტან ტე ბი, რომ ლე ბიც წე სით ნე იტ რა-
ლუ რე ბი უნ და იყ ვნენ, სა კუ თარ კლი ენ ტებს ეუბნებიან, რისი გაგონებაც მათ სურთ, 
რომ „მათმა ღონისძიებამ დიდი რაოდენობის შემოსავალი მოიტანა“ [10, გვ 32]. 
ხან და ხან შეც დო მე ბი ხდე ბა იმის გა მო, რომ ეკო ნო მი კუ რი ეფექ ტე ბის კონ ცეფ-
ცი ე ბი და მი სი გა ზომ ვის პრო ცე დუ რე ბი არას წო რა დაა გა აზ რე ბუ ლი, თუმ ცა, ზოგ 
შემ თხვე ვა ში, კვლე ვი თი კომ პა ნი ე ბი სპე ცი ა ლუ რად ირ ჩე ვენ ისეთ მე თო დებს, 
რომ წი ნას წარ -გან ზრა ხუ ლად მოხ დეს რიცხ ვე ბის გა და მე ტე ბა. 

ღო ნის ძი ე ბის შე და რე ბით მცი რე ეკო ნო მი კუ რი სარ გე ბე ლი შე იძ ლე ბა 
„გადაითარგმნოს“ პო ლი ტი კო სე ბის გან ნაკ ლებ მხარ და ჭე რა ში, შე დე გად შე იძ-
ლე ბა იქამ დეც მი ვი დეს საქ მე, რომ ღო ნის ძი ე ბა სა ერ თოდ არ და ფი ნან სდეს. ეთი-
კუ რად მოქ ცე ვამ იმ პი რო ბებ ში, რო დე საც სხვე ბი ასე არ იქ ცე ვი ან, შე იძ ლე ბა კრი-
ტი კუ ლად და ა ზი ა ნოს ღო ნის ძი ე ბის რე ი ტინ გი. შე დე გად შე იძ ლე ბა რა ცი ო ნა ლუ-
რად ჩა ით ვა ლოს ღო ნის ძი ე ბის ეკო ნო მი კუ რი სარ გებ ლის გა და მე ტე ბით ჩვე ნე ბა, 
იმის თვის რომ სხვა ღო ნის ძი ე ბებ თან შე და რე ბით მაჩ ვე ნე ბე ლი კონ კუ რენ ტუ ლი 
აღ მოჩ ნდეს [7, გვ 35]. ამი ტომ, ქარ თულ რე ა ლო ბა ში მე ტად მნიშ ვნე ლო ვა ნია თა-
ვი დან ვე და ფუძ ნდეს გა ზომ ვის სწო რი სტან დარ ტი იმის თვის, რომ მო მა ვალ ში ერ-
თის მი ერ მი ღე ბუ ლი გა და ჭარ ბე ბუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი არ გახ დეს არას წო რი სტი მუ-
ლის მიმ ცე მი სხვე ბის თვის დ და უშ ვან იგი ვე შეც დო მე ბი. ჩვე ნი რწმე ნით, მი უ ხე და-
ვად ეკო ნო მი კუ რი ეფექ ტე ბის ანა ლი ზის სუს ტი მხა რე ე ბი სა, ის მნიშ ვნე ლო ვა ნი და 
ღი რე ბუ ლი სა შუ ა ლე ბა ა, თუ მი სი გა მო ყე ნე ბა რე ა ლუ რი ექ სპერ ტე ბის მი ერ ხდე ბა. 

უეფას სუპერთასის ეკონომიკური ეფექტების კვლევა

უეფას აღმასრულებელმა კომიტეტმა თბილისს მისცა შესაძლებლობა 
ემასპინძლა მეგა-სპორტული ღონისძიებისთვის, რომელიც უეფას სუპერთასის 
სახელითაა ცნობილი. უეფას სუპერთასის მატჩი “ბარსელონასა” და “სევილიას” 
შორის დინამო არენაზე” 2015 წლისႰ11 აგვისტოს გაიმართა. უეფას ჩემპიონთა 
ლიგის Ⴐდა ევროპის ლიგის გამარჯვებულ გუნდებს შორის შეხვედრამ უდიდესი 
ინტერესი გამოიწვია, ღონისძიებას დაესწრნენ გულშემატკივრები მთელი 
მსოფლიოდან. 

 აღ ნიშ ნუ ლი ღო ნის ძი ე ბის მნიშ ვნე ლო ბი დან გა მომ დი ნა რე, გა დავ წყვი ტეთ 
სწო რედ ეს თა მა ში შეგ ვერ ჩია ეკო ნო მი კუ რი ეფექ ტე ბის პირ ვე ლი კვლე ვის ჩა-
სა ტა რებ ლად. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ მი უ ხე და ვად ხან გრძლი ვი ძი ე ბი სა, სა ქარ თვე-
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ლო ში ანა ლო გი უ რი სა ხის კვლე ვა არ აღ მოჩ ნდა ჩა ტა რე ბუ ლი. ასე, რომ შე იძ-
ლე ბა ჩა ით ვა ლოს, ეს ღო ნის ძი ე ბის ეკო ნო მი კუ რი ეფექ ტე ბის კვლე ვის პირ ვე ლი 
მცდე ლო ბა ა. 

შერ ჩე ვის ზო მის გან საზღ ვრის თვის სა ჭი რო იყო პო პუ ლა ცი ის მთლი ა ნი რა-
ო დე ნო ბის ცოდ ნა. სა ქარ თვე ლოს ფეხ ბურ თის ფე დე რა ცი ის მო ნა ცე მე ბით, უე-
ფას სუ პერ თასს და ახ ლო ე ბით უნ და დას წრე ბო და 10 400 უცხ ო ე ლი ვი ზი ტო რი. 
თუმ ცა, რო მე ლი ქვეყ ნის რე ზი დენ ტებს წარ მო ად გენ დნენ ეს ვი ზი ტო რე ბი, მათ გან 
პა სუ ხის მი ღე ბა ვერ მო ხერ ხდა. ასე ვე გა ურ კვე ვე ლი იყო ბი ლე თე ბის გა და ყიდ-
ვის გზით სტა დი ონ ზე მოხ ვედ რი ლი უცხ ო ე ლე ბის რა ო დე ნო ბა, რაც ჩვე ნი აზ რით, 
უცხ ო ე ლე ბის სტრუქ ტუ რას შეც ვლი და და რა ო დე ნო ბას მნიშ ვნე ლოვ ნად გაზ რდი-
და. ურ თი ერ თგა მომ რიცხ ა ვი ინ ფორ მა ცია ვრცელ დე ბო და ეს პა ნე ლი გულ შე მატ-
კივ რე ბის მი ერ მობ რუ ნე ბუ ლი ბი ლე თე ბის შე სა ხებ, რო მე ლიც კითხ ვას აჩენ და 
ეს პა ნე ლი ვი ზი ტო რე ბის ზუს ტი რა ო დე ნო ბის შე სა ხებ. უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ ღო-
ნის ძი ე ბის ორ გა ნი ზა ტო რებს შო რის თა ვი დან ვე არ არ სე ბობ და ინ ტე რე სი ამ მნიშ-
ვნე ლო ვა ნი რა ო დე ნო ბე ბის გან საზღ ვრის, რაც ამ პრო ექ ტის შე მუ შა ვე ბის პრო-
ცეს ში აუ ცი ლებ ლად უნ და ასა ხუ ლი ყო. აქე დან გა მომ დი ნა რე, წი ნას წარ შერ ჩე უ-
ლი სტრა ტი ფი ცი რე ბუ ლი კვლე ვის მე თო დი ჩა ნაც ვლდა შემ თხვე ვი თი მე თო დით, 
რო მელ საც უნ და გა ნე საზღ ვრა უცხ ო ე ლი ვი ზი ტო რე ბის რე ა ლუ რი სტრუქ ტუ რა 
მატ ჩზე. შე დე გად, შერ ჩე ვის ზო მად გა ნი საზღ ვრა 400 ინ ტერ ვი უ. კვლე ვა ში დაგ-
ვეხ მარ ნენ სა ქარ თვე ლოს ტუ რიზ მის ეროვ ნუ ლი ად მი ნის ტრა ცი ის კვლე ვე ბი სა და 
და გეგ მვის სამ მარ თვე ლოს თა ნამ შრომ ლე ბი და სხვა დას ხვა უნი ვერ სი ტე ტის სტუ-
დენ ტე ბი. 

კვლე ვამ სა ინ ტე რე სო შე დე გე ბი აჩ ვე ნა. აქ აქ ცენტს მხო ლოდ რამ დე ნი მე 
მაჩ ვე ნე ბელ ზე გა ვა კე თებთ. 

დიაგრამა1. ვიზიტორების განაწილება რეზიდენტი ქვეყნების მიხედვით

უცხ ო ე ლი მა ყუ რებ ლე ბის უმ რავ ლე სო ბა მა მა კა ცი იყო - 86%, ხო ლო ყვე-
ლა ზე დი დი ასა კობ რი ვი სეგ მენ ტი 21-30 წელს შე ად გენ და (39,3%). აღ სა ნიშ ნა-
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ვი ა, რომ კროს ტა ბუ ლა ცი უ რი ანა ლი ზის თა ნახ მად, ქა ლე ბის უმ რავ ლე სო ბას რუ-
სე ბი შე ად გენ დნენ (31,6%), ეს პა ნე თი კი ამ მაჩ ვე ნებ ლით მხო ლოდ მე ო რე იყო 
(28,9%). რაც შე ე ხე ბა მა მა კა ცებს, აქ ლი დე რობ დნენ ეს პა ნე ლე ბი (28,4%) და რუ-
სე ბი (14,4%). 

 ვი ზი ტო რებ მა სხვა დას ხვა სატ რან სპორ ტო სა შუ ა ლე ბით იმ გზავ რეს სა ქარ-
თვე ლო ში. ამ სა შუ ა ლე ბე ბი დან სა ჰა ე რო დო მი ნი რებ და 84%-ით, სახ მე ლე თო 
გზით 13% შე მო ვი და, ხო ლო სარ კი ნიგ ზო გზით შე მომ სვლელ თა წი ლი ყვე ლა-
ზე ნაკ ლე ბი - 3% იყო. რაც შე ე ხე ბა ავი ა ხა ზებს, ვი ზი ტო რებ მა მთლი ა ნო ბა ში 18 
სხვა დას ხვა ავი ა ხა ზით იფ რი ნეს. მათ გან პირ ველ ად გილ ზე ა- Turkish Airlines( 
41,4%), მე ო რე ზე- Georgian Airways (13,6%), მე სა მე ზე -Pegasus (11%) და ა.შ.

რაც შე ე ხე ბა გან თავ სე ბის სა შუ ა ლე ბებს, ვი ზი ტო რე ბის უმ რავ ლე სო ბა სას-
ტუმ რო ში გა ჩერ და (70.8%), მას მოს დევს გეს ტჰა უ სი და ჰოს ტე ლი (13.5%) და ნა-
ქი რა ვე ბი ბი ნა (8,6%). მთლი ა ნო ბა ში, სა შუ ა ლო ღა მის თე ვე ბის რა ო დე ნო ბა 4.5 
ღა მეს შე ად გენ და. 

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ უცხ ო ე ლი ვი ზი ტო რე ბის 11% ტუ რის ტუ ლი პა კე ტით იმ-
ყო ფე ბო და. მათ შო რის ყვე ლა ზე დი დი სეგ მენ ტი ეს პა ნე ლე ბის იყო - 37,9%, ერა-
ყი - 20,7%, რუ სე თი - 10,3%, პო ლო ნე თი-6,9% და ა.შ. სა ქარ თვე ლოს მას შტა ბით 
ტუ რებს რეს პონ დენ ტთა 27,7% გეგ მავ და ან უკ ვე შეს ყი დუ ლი ჰქონ და.

ვი ზი ტო რე ბის და ნა ხარ ჯე ბის სტრუქ ტუ რა კი კა ტე გო რი ე ბის მი ხედ ვით, შემ-
დე გია (იხ. ცხრი ლი)

დანახარჯები კატეგორიების მიხედვით

 კატეგორია წილი

განთავსება 41%

საკვები, სასმელი 25%

შოპინგი 13%

გართობა 10%

ადგილობრივი ტრანსპორტი 6%

სხვა 5%

მთლი ა ნო ბა ში ეს პა ნე ლი ვი ზი ტო რე ბის სა შუ ა ლო და ნა ხარ ჯმა (ტრან სპორ-
ტი დან მხო ლოდ Georgian Airways ჩათ ვლით, მატ ჩზე და სას წრე ბი ბი ლე თის გა-
მოკ ლე ბით) 1868 ლა რი შე ად გი ნა, ხო ლო სხვა უცხ ო ე ლე ბის-1748 ლა რი. თუ 
და ვუშ ვებთ, რომ თა მაშს სულ მცი რე 10 000 უცხ ო ე ლი ვი ზი ტო რი ეს წრე ბო და, 
პირ და პირ მა ეკო ნო მი კურ მა ეფექ ტმა და ახ ლო ე ბით 17 828 000 ლა რი შე ად გი ნა.

რაც შე ე ხე ბა მათ მო საზ რე ბას თბი ლის ზე, რო გორც სპორ ტუ ლი ღო ნის ძი ე-
ბე ბის დეს ტი ნა ცი ა ზე, უმ რავ ლე სო ბამ ის ძა ლი ან მიმ ზიდ ვე ლად მი იჩ ნი ა. ასე ვე, უმ-
რავ ლე სო ბა (97%) ურ ჩევ და თა ვის მე გობ რებს თბი ლისს, რო გორც ტუ რის ტულ 
დეს ტი ნა ცი ას.
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დას კვნა და რე კო მენ და ცი ე ბი

უე ფას სუ პერ თა სის ეკო ნო მი კუ რი ეფექ ტე ბის პირ ვე ლი კვლე ვის ჩა ტა რე-
ბა, მი უ ხე და ვად ბევ რი დაბ რკო ლე ბი სა, დი დი მნიშ ვნე ლო ბი სა ა. კვლე ვის პრო-
ცეს ში გა მო იკ ვე თა ის ნაკ ლო ვა ნე ბე ბი, რო მე ლიც მო მა ვალ ში მე თო დო ლო გი ის 
დახ ვე წა სა და მო ნა ცე მე ბის სი ზუს ტის გა უმ ჯო ბე სე ბა ში დაგ ვეხ მა რე ბა. ადეკ ვა ტუ რი 
რე კო მენ და ცი ი სა და ზო გი ერ თი იდე ის შე თა ვა ზე ბა მოხ და ტუ რიზ მის ეროვ ნუ ლი 
ად მი ნის ტრა ცი ის თვის. შე დე გად, 2016 წლის ივ ნის ში, უკ ვე ტუ რიზ მის ეროვ ნუ ლი 
ად მი ნის ტრა ცი ის ეგი დით და ჩე მი ხელ მძღვა ნე ლო ბით ჩა ტარ და, Maroon 5 კონ-
ცერ ტის ეკო ნო მი კუ რი ეფექ ტე ბის კვლე ვა. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ მე თო დო ლო-
გი ას თან და კავ ში რე ბუ ლი ჩვენ ზე და მო კი დე ბუ ლი ბევ რი პრობ ლე მა მოგ ვარ და, 
კვლავ რჩე ბა ბევ რი გა და უჭ რე ლი სა კითხ ი. ამ სა კითხ ე ბის მო საგ ვა რებ ლად გთა-
ვა ზობთ ზო გი ერთ რე კო მენ და ცი ას:

 სა ქარ თვე ლო ში ღო ნის ძი ე ბე ბის და გეგ მვის ეტაპ ზე აუ ცი ლე ბე ლია
წი ნას წარ შე მუ შავ დეს უცხ ო ელ ვი ზი ტორ თა (ან ად გი ლობ რი ვი ეკო ნო მი კის 
გა რე დან შე მო სულ ვი ზი ტორ თა) დათ ვლის მე თო დი.

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ თა ვის გან ცხა დე ბებ ში ოფი ცი ა ლუ რი პი რე ბი ხში რად 
აღ ნიშ ნავ დნენ ამ ღო ნის ძი ე ბე ბის მნიშ ვნე ლო ბას უცხ ო ე ლი ტუ რის ტე ბის მო ზიდ-
ვის საქ მე ში, მა თი დათ ვლის რე ა ლუ რი მე ქა ნიზ მი არა შე მუ შა ვე ბუ ლი. სა ჭი როა 
შე მუ შავ დეს მე ქა ნიზ მი, რო მე ლიც სა ი ტებს, რომ ლე ბიც ბი ლე თე ბის ონ ლა ინ რე ჟი-
მით ყი დი ან, და ა ვალ დე ბუ ლებს ასე ვე, აწარ მო ონ ტრან ზაქ ცი ე ბის და გა ყი დუ ლი 
ბი ლე თე ბის ზუს ტი აღ რიცხ ვა ქვეყ ნე ბის მი ხედ ვით. აღ ნიშ ნულ მო ნა ცე მებს კვლე-
ვის და გეგ მვის პე რი ოდ ში უდი დე სი მნიშ ვნე ლო ბა ენი ჭე ბა. ასე ვე პრო ექ ტის და-
გეგ მვის ეტაპ ზე სა ჭი როა ცალ სა ხად გა ნი საზღ ვროს ამ ღო ნის ძი ე ბე ბის ეკო ნო მი-
კურ კვლე ვა ზე პა სუ ხის მგე ბე ლი სა ხელ მწი ფო თუ კერ ძო ორ გა ნი ზა ცი ა.

 ცალ სა ხად უნ და გა ნი საზღ ვროს ღო ნის ძი ე ბე ბის კვლე ვა ზე პა სუ ხის-
მგე ბე ლი ორ გა ნო, გა ა ნა ლიზ დეს კონ კრე ტუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის მო მა ვალ ში 
ჩა ტა რე ბის მი ზან შე წო ნი ლო ბა და მოხ დეს პა სუ ხის მგებ ლო ბის აღე ბა წა რუ-
მა ტებ ლო ბის შემ თხვე ვა ში.

  სა ქარ თვე ლო ში ღო ნის ძი ე ბე ბის კვლე ვე ბის აქამ დე ჩა უ ტა რებ ლო ბის მი ზე-
ზი სწო რედ პა სუ ხის მგებ ლო ბის გან თა ვის არი დე ბის მცდე ლო ბა ში უნ და ვე ძი ოთ. 
იმ შემ თხვე ვა ში, თუ ღო ნის ძი ე ბა ვერ მო ახ დენს მას ზე გა წე უ ლი და ნა ხარ ჯე ბის 
სრუ ლად ამო ღე ბას, შე საძ ლოა დად გეს ოფი ცი ა ლუ რი პი რე ბის პა სუ ხის მგებ ლო-
ბის სა კითხ ი. ეს არ უნ და უქ მნი დეს საფ რთხეს კვლე ვას, სა ჭი როა მე ტი გამ ჭვირ ვა-
ლო ბა, რო გორც შე მო სავ ლე ბის, ასე ვე და ნა ხარ ჯე ბის კუთხ ით. ამით გა იზ რდე ბა 
სა ხელ მწი ფო სახ სრე ბის ეფექ ტი ა ნო ბა და და ფი ნან სდე ბა მხო ლოდ ის პრო ექ ტე-
ბი, რო მე ლიც ყვე ლა ზე უფ რო დი დი სარ გებ ლის მომ ტა ნია სა ხელ მწი ფოს თვის. 
ამის თვის სა ჭი როა მკვლე ვა რე ბის სრუ ლი ობი ექ ტუ რო ბა, რა თა არ მო ექ ცნენ გავ-
ლე ნის ქვეშ; ასე ვე სა ჭი როა ცალ სა ხად გა ნი საზღ ვროს პა სუ ხის მგე ბე ლი სა ხელ-
მწი ფო ორ გა ნო კვლე ვის ჩა ტა რე ბა ზე.
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გიორგი ბრეგაძე

 უნ და მოხ დეს ტუ რიზ მის სტა ტის ტი კუ რი სამ სა ხუ რის მი ერ წარ მო ე ბუ-
ლი სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა, შერ ჩე ვის გაზ რდა და ახალ 
კლა სი ფი კა ტო რებ ზე გა დას ვლა.

სა ხელ მწი ფოს მხრი დან სა ჭი როა მე ტი ინ ტე რე სი სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე-
ბის სი ზუს ტის გა უმ ჯო ბე სე ბის მი მარ თუ ლე ბით. დღეს დღე ო ბით წარ მო ე ბუ ლი მო-
ნა ცე მე ბის უმ რავ ლე სო ბა ვერ იძ ლე ვა ნა თელ სუ რათს არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის 
შე სა ხებ, რო მე ლიც ძი რი თა დად შერ ჩე ვის სიმ ცი რით არის გა მოწ ვე უ ლი. სა ჭი როა 
მე ტი და ფი ნან სე ბა და სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბე ბის მნიშ ვნე ლო ბის გა აზ რე ბა, 
რო გორც მთავ რო ბის საქ მი ა ნო ბის შე ფა სე ბის უმ თავ რე სი ინ სტრუ მენ ტის. ღო-
ნის ძი ე ბე ბის ეკო ნო მი კუ რი ეფექ ტე ბის კვლე ვის კონ ტექ სტით მე ტი ინ ფორ მა ცი ის 
არ სე ბო ბა, სა შუ ა ლე ბას მოგ ვცემს გან ვსაზღ ვროთ ღო ნის ძი ე ბის არა პირ და პი რი 
ეფექ ტე ბი, რო მე ლიც მულ ტიპ ლი კა ტო რის კონ ცეფ ცი ა ზეა და ფუძ ნე ბუ ლი, რო-
გორც მთლი ა ნად ქვეყ ნის, ასე ვე რე გი ო ნულ დო ნე ზე. 
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Methodological Issues of the Calculation of Events Direct Economic Benefits

Giorgi Bregadze
Doctoral Student

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University
Email: g.bregadze@gnta.ge

  Tourism is the most viable and sustainable economic development option for Georgia 
and one of the main sources of foreign exchange earnings. Events are considered as one of 
the most effective ways to attract foreign visitors to the country, and, recently, government 
of Georgia has begun investing in this direction very actively. The given article stresses 
the necessity of research based economic policy in tourism sector. In this regard, it is of 
paramount importance to measure economic effects of the events which are subsidized from 
the taxpayers’ money. Public would like to know how much income the invested money 
brings back to the economy. In this article the methodology, which is used to describe 
economic effects of UEFA Super Cup held in Tbilisi, helps to answer this question. It is 
worth mentioning that this is the fi rst attempt to measure the economic effect of an event 
held in Georgia.

Keywords: Economic policy; costs of local residents; date postponers and opportunists; 
biased studies of events; UEFA Super Cup.
JEL Codes: L82, L83, L84
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ინფორმაციული ტექნოლოგიების როლი საქართველოს საბაჟო სისტემის 

ეფექტიან მართვაში

რუსუდან სეთურიძე 

ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი, 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის

 სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორი, 
rusudan.seturidze@tsu.ge

თა ნა მედ რო ვე ეპო ქა ში ინ ფორ მა ცი ულ ტექ ნო ლო გი ებს ქვეყ ნი სათ-
ვის სა სი ცოცხ ლოდ მნიშ ვნე ლო ვა ნი ად გი ლი უკა ვი ა. სა ბა ჟო სის ტე მის 
ეფექ ტი ან მარ თვა ში კი ინ ფორ მა ცი უ ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის რო ლი გან-
სა კუთ რე ბუ ლი ა. სა ბა ჟოს ნე ბის მი ე რი თა ნამ შრომ ლის თვის და სხვა დახ ვა 
დო ნის ხელ მძღვა ნე ლის თვის უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სია სა ჭი რო ინ ფორ მა ცი ის 
მი ღე ბა სა ჭი რო დროს, სა ჭი რო რა ო დე ნო ბით და შე სა ბა მი სი ფორ მით. 
ამ კუთხ ით ინ ფორ მა ცი ი სა და ტექ ნო ლო გი ე ბის რო ლი მნიშ ვნე ლოვ ნად 
იზ რდე ბა. 

სტა ტი ა ში გან ხი ლუ ლია სის ტე მე ბი, სა დაც დღე ი სათ ვის წარ მა ტე ბი-
თაა და ნერ გი ლი თა ნა მედ რო ვე ინ ფორ მა ცი უ ლი ტექ ნო ლო გი ე ბი: სა ბა-
ჟო მო ნა ცე მე ბის ავ ტო მა ტი ზე ბუ ლი სის ტე მა – Asycuda, პი რის იდენ ტი ფი-
კა ცი ი სა და რე გის ტრა ცი ის სა ინ ფორ მა ციო სის ტე მა – IRS, სა ხელ მწი ფო 

ფი ნან სუ რი მარ თვის სა ინ ფორ მა ციო სის ტე მა – racle, ელექ ტრო ნუ ლი 
დო კუ მენ ტბრუნ ვის სის ტე მა – eocument, ადა მი ან თა რე სურ სე ბის მარ-
თვის სის ტე მა – eRS. გან ხი ლუ ლია www.rs.ge ვებ პორ ტალ ზე გან თავ სე-
ბუ ლი სა ბა ჟო სის ტე მის ეფექ ტი ა ნი მარ თვის ხელ შემ წყო ბი ელექ ტრო-
ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბე ბი. ყუ რადღ ე ბა გა მახ ვი ლე ბუ ლია სა ქარ თვე ლო სა 
და ევ რო კავ ში რის ერ თი ა ნი სა ინ ფორ მა ციო სივ რცის და ნერ გვას თან 
და კავ ში რე ბულ სა კითხ ებ ზე. სტა ტი ა ში გა მოკ ვე თი ლია სა ბა ჟო სის ტე მის 
ეფექ ტი ა ნი მარ თვის თვის თა ნა მედ რო ვე ინ ფორ მა ცი უ ლი ტექ ნო ლო გი-
ე ბის სრულ ყო ფის გზე ბი, ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლია შე სა ბა მი სი დას კვნე ბი და 
რე კო მენ და ცი ე ბი.

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: ინ ფორ მა ცი უ ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის მე ნეჯ მენ ტი; 
ეფექ ტი ა ნი მარ თვა; სა ბა ჟო სის ტე მა.

ekonomika da biznesi, 2016, 4,  gv. 208-220
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სა ბა ჟო სის ტე მა ში თა ნა მედ რო ვე ინ ფორ მა ცი უ ლი 
ტექ ნო ლო გი ე ბის და ნერ გვი სა და გა ნახ ლე ბის აუ ცი ლებ ლო ბა 

გან ვი თა რე ბის პრო ცეს ში მყო ფი ქვეყ ნის თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნია თა ნა მედ-
რო ვე ინ ფორ მა ცი უ ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის და ნერ გვა, ვი ნა ი დან მი სი გა მო ყე ნე ბა 
ხელს უწყ ობს ქვეყ ნის დაჩ ქა რე ბულ გან ვი თა რე ბას. ამი ტო მაც აუ ცი ლე ბე ლია სა-
ქარ თვე ლო ში სა მარ თლი ა ნი სა ბა ჟო ად მი ნის ტრი რე ბის სის ტე მის ჩა მო ყა ლი ბე ბა, 
რა თა ქვე ყა ნა იყოს სა ი მე დო პარ ტნი ო რი სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბა ში, ასე ვე სა-
ხელ მწი ფო თა სა ერ თა შო რი სო თა ნა მე გობ რო ბის ღირ სე უ ლი და აქ ტი უ რი წევ რი.

სა ქარ თვე ლოს სა ბა ჟო სის ტე მა ში ერ თი ა ნი სა ინ ფორ მა ციო სის ტე მე ბის 
და ნერ გვამ და წარ მა ტე ბით ფუნ ქცი ო ნი რე ბამ, სა ბა ჟო სამ სა ხუ რის საქ მი ა ნო ბა 
გამ ჭვირ ვა ლე და წარ მა ტე ბუ ლი გა ხა და. სა ბა ჟო ად მი ნის ტრა ცი ის ეფექ ტი ა ნო ბის 
გან მსაზღ ვრე ლი ფაქ ტო რე ბი ა: ინ ფორ მა ცი უ ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის ხა რის ხი, თა-
ნამ შრო მელ თა კვა ლი ფი კა ცია და მი ზან ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი სტრუქ ტუ რა.

სა ქარ თვე ლოს სა ბა ჟო სის ტე მა ში 1998 წლამ დე არ არ სე ბობ და სა ინ-
ფორ მა ციო სის ტე მე ბი [1,გვ.52]. რე ფორ მამ დე ფი ნან სთა სა მი ნის ტრო ში შე მა ვა-
ლი სა ბა ჟო, სა გა და სა ხა დო დე პარ ტა მენ ტებ სა და ფი ნან სურ პო ლი ცი ა ში არ სე-
ბულ მო ნა ცემ თა ბა ზებს შო რის სინ ქრო ნი ზა ცია თით ქმის არ ხდე ბო და. მო ნა ცემ-
თა ბა ზა ში შე სულ ინ ფორ მა ცი ას შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხურ ში თა ნამ შრომ ლე ბი 
ხე ლით ამუ შა ვებ დნენ და გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ან გა რი ში ზე და რგო ლებ ში ხელ ნა-
წე რის სა ხით მი დი ო და. იე რარ ქი ა ში, ინ ფორ მა ცია ქვე მო დან ზე მოთ მოძ რა ო-
ბის დროს, მა ხინ ჯდე ბო და, რის შე დე გა დაც ფი ნან სთა სა მი ნის ტროს ხელ მძღვა-
ნე ლო ბა არას წორ ინ ფორ მა ცი ას იღებ და და შე სა ბა მი სად ად მი ნის ტრი რე ბა 
რთულ დე ბო და [2, გვ.104]. 

XXI სა უ კუ ნის და საწყ ი სი დან სა ქარ თვე ლო ში და იწყო ზრუნ ვა ინ ფორ-
მა ცი უ ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის გან ვი თა რე ბა ზე: შე იქ მნა და კა ვე ბუ ლი თა ნამ დე ბო-
ბის შე სა ბა მი სად თა ნამ შრომ ლე ბი სათ ვის ავ ტო მა ტი ზე ბუ ლი სა მუ შაო ად გი ლე-
ბი, მოხ და გა დამ ხდელ თა და გა და სა ხა დე ბის ად მი ნის ტრი რე ბის სის ტე მე ბის 
სრულ ყო ფა, ეტა პობ რი ვად შე იქ მნა ცენ ტრა ლუ რი მო ნა ცემ თა ბა ზა, ჩა ტარ და 
მო ნა ცემ თა ბა ზე ბის ნორ მა ლი ზა ცი ის სა მუ შა ო ე ბი, გა დაწყ და სხვა მნიშ ვნე ლო-
ვა ნი ამო ცა ნე ბი. 

ფი ნან სთა სა მი ნის ტროს ცენ ტრა ლურ აპა რატ სა და სა მი ნის ტროს სტრუქ-
ტუ რულ ერ თე უ ლებ ში (სა ბა ჟო და სა გა და სა ხა დო დე პარ ტა მენ ტე ბი, ფი ნან სუ რი 
პო ლი ცი ა, ხა ზი ნა) მთე ლი სა ქარ თვე ლოს მას შტა ბით არ სე ბუ ლი ელექ ტრო ნუ ლი 
რე სურ სე ბი ერ თი ან სა ინ ფორ მა ციო სივ რცე ში მო ექ ცა. შე იქ მნა მო ნა ცემ თა ცენ-
ტრა ლუ რი სა ცა ვი (T WRS) და მო ნა ცემ თა შე ნახ ვის უნი კა ლუ რი სტრუქ ტუ რა. პირ-
ვე ლი ეტაპ ზე ჩა მო ყა ლიბ და ფი ნან სთა სა მი ნის ტროს შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რის 
ერ თი ა ნი ინ ტეგ რი რე ბუ ლი ბა ზა და კორ პო რა ცი უ ლი ვებ პორ ტა ლი. სხვა დას ხვა 
სა ინ ფორ მა ციო სის ტე მის და ნერ გვით გან ხორ ცი ელ და ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბი სა 
და და მუ შა ვე ბის სის ტე მის ცენ ტრა ლი ზა ცი ა, რაც სა ბა ჟო- გამ შვებ პუნ ქტებ სა და 
გა ფორ მე ბის ად გი ლებ ში მიმ დი ნა რე ოპე რა ცი ე ბის დრო ის რე ა ლუ რი რე ჟი მით 
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მარ თვი სა და კონ ტრო ლის შე საძ ლებ ლო ბას იძ ლე ო და. ეს ყველ ფე რი იმ პორ-
ტი ო რე ბის და ექ სპორ ტი ო რე ბის დრო ის და ნა ხარ ჯებს მაქ სი მა ლუ რად ამ ცი რებ-
და და უქ მდე ბო და სა ბა ჟო კონ ტრო ლის ზედ მე ტი ბა რი ე რე ბი. ქვეყ ნის სა ბა ჟო 
სის ტე მა ში ეტა პობ რი ვად და ი ნერ გა თა ნა მედ რო ვე სა ინ ფორ მა ციო სის ტე მე ბი:

 Asycuda – (Automated SYstem for CUstoms Data) სა ბა ჟო მო ნა ცე მე ბის ავ-
ტო მა ტი ზე ბუ ლი სის ტე მა;

 PIRS – პი რის იდენ ტი ფი კა ცი ი სა და რე გის ტრა ცი ის სა ინ ფორ მა ციო სის-
ტე მა;

 Government Finance Management Information System - Oracle- სა ხელ მწი ფო 
ფი ნან სუ რი მარ თვის სა ინ ფორ მა ციო სის ტე მა და ა.შ.

ამას თან, სა ბა ჟო სის ტე მა ში და ი ნერ გა სა ინ ფორ მა ციო სის ტე მე ბი: 
`eDocument~ ელექ ტრო ნუ ლი დო კუ მენ ტბრუნ ვის სის ტე მა, eHRMS – ადა მი ან თა 
რე სურ სე ბის მარ თვის სის ტე მა [3] და სხვა.

აქ ვე უნ და აღ ვნიშ ნოთ, რომ დღე ის თვის სა ქარ თვე ლო ში ფი ნან სთა სა მი-
ნის ტრო სამ თავ რო ბო სტრუქ ტუ რებს შო რის ყვე ლა ზე პროგ რე სულ ინ ფორ მა-
ცი ულ ტექ ნო ლო გი ებს ფლობს.

სა ბა ჟო სის ტე მა ში მოქ მე დი თა ნა მედ რო ვე ინ ფორ მა ცი უ ლი 
ტექ ნო ლო გი ე ბი Asycuda - სა ბა ჟო მო ნა ცე მე ბის ავ ტო მა ტი ზე ბუ ლი 

სის ტე მა

სა ქარ თვე ლო ში რე ფორ მამ დე იმ პორ ტი რე ბუ ლი ან ექ სპორ ტი რე ბუ ლი სა-
ქონ ლის სა ბა ჟო გა ფორ მე ბის პრო ცეს ში ინ სპექ ტორს სა კუ თა რი სურ ვი ლით 

შე ეძ ლო შე ე მოწ მე ბი ნა ან არ შე ე მოწ მე ბი ნა იმ პორ ტ/ექ სპორ ტი რე ბუ ლი სა ქო-
ნე ლი, გა დამ ხდელს შე და ვე ბო და ნე ბის მი ერ წვრილ მან ზე, მო ეთხ ო ვა არა რე ა-
ლუ რი დო კუ მენ ტა ცი ა. სა ბა ჟო პრო ცე დუ რა იწე ლე ბო და 2-10 ან მე ტი დღე, ნე-
ბის მი ე რი ტვირ თის გა ფორ მე ბი სას ხდე ბო და კო რუფ ცი უ ლი გა რი გე ბა, ამის თვის 
ყვე ლა ნა ი რი სა და ვე ინ სპექ ტო რის ხელთ იყო. კო რუფ ცია იწყ ე ბო და და ბა ლი 
რგო ლი დან და ადი ო და ხელ მძღვა ნელ რგო ლე ბამ დე. სა ბა ჟო კა ნონ მდებ-
ლო ბა ამ პრო ცე სებს ვერ არე გუ ლი რებ და, ვი ნა ი დან კა ნონ მდებ ლო ბა ში არ სე-
ბობ და კო ლი ზი ე ბი [2, გვ.102]. შე სა ბა მი სად არ ხდე ბო და იმ პორ ტ/ექ სპორ ტი-
რე ბუ ლი სა ქონ ლის სრუ ლი აღ რიცხ ვა.

სა ბა ჟო სის ტე მა ში 1998 წელს და ი ნერ გა სა ბა ჟო მო ნა ცე მე ბის ავ ტო მა ტი-
ზე ბუ ლი სის ტე მა sycuda [4], რო მე ლიც შე იქ მნა გა ე როს ვაჭ რო ბი სა და გან-
ვი თა რე ბის კონ ფე რენ ცი ის CT (nited ations Conference on Trade and 

evelopment) ფარ გლებ ში [5]. იგი მო ი ცავ და ყვე ლა იმ პრო ცე დუ რის კომ პი უ-
ტე რი ზა ცი ას, რო მე ლიც სა ბა ჟო ორ გა ნო ებ ში სრულ დე ბო და [6, გვ.83]. ამით შე-
საძ ლე ბე ლი გახ და სა ბა ჟო სის ტე მა ში იმ პორ ტი რე ბუ ლი და ექ სპორ ტი რე ბუ ლი 
სა ქონ ლის სრუ ლი აღ რიცხ ვა.

2003 წლი დან სა ქარ თვე ლო ში გან ხორ ცი ელ და სა ბა ჟო სის ტე მის რე ფორ-
მა. [7, გვ.20]. ევ რო კავ შირ მა, ერ თ-ერ თმა პირ ველ თა გან მა, მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
დახ მა რე ბა გა უ წია სა ქარ თვე ლოს გარ და მა ვა ლი პე რი ო დის მძი მე წლებ ში, მათ 
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შო რის თა ნა მედ რო ვე ინ ფორ მა ცი უ ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის და ნერ გვი სა და წარ-
მა ტე ბუ ლი ად ფუნ ქცი ო ნი რე ბის საქ მე ში. 

Asycuda-ს მონ ტა ჟის პირ ვე ლი ეტა პი 2004 წელს დას რულ და, მოხ და სის-
ტე მის გა ნახ ლე ბა და სხვა დას ხვა მო დუ ლის და მა ტე ბა, ამუ შავ და Asycuda++-ის 
ვერ სი ა, და იწყო სა ბა ჟო პრო ცე დუ რე ბის ეტა პობ რი ვი გა მარ ტი ვე ბა, რაც შე სა ბა-
მი სად, სა ბა ჟო სის ტე მის ეფექ ტი ა ნი მარ თვის სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ო და [2, გვ.103].

Asycuda++-ს მეშ ვე ო ბით ამოქ მედ და რის კის მარ თვის სის ტე მა, რო მე ლიც 
გან საზღ ვრავ და რო მე ლი და რა კა ტე გო რი ის ტვირ თი, რა ხა რის ხით უნ და შე-
მოწ მე ბუ ლი ყო. ამ პროგ რა მის სა შუ ა ლე ბით სა სა ქონ ლო დეკ ლა რა ცი ის გა ფორ-
მე ბი სას, სის ტე მა ადა რებს დეკ ლა რა ცი ის და პროგ რა მა ში არ სე ბუ ლი რის კის 
პრო ფი ლე ბის მო ნა ცე მებს, მა თი თან ხვედ რის შემ თხვე ვა ში კი დეკ ლა რა ცია გა-
დაჰ ყავს შე სა ბა მი სი ფე რის დე რე ფან ში. დე რეფ ნის ფე რი ისაზღ ვრე ბა რის კის 
პრო ფი ლის ში ნა არ სით და ასე ვე შემ თხვე ვი თი შერ ჩე ვი თო ბის პრინ ცი პით. 

სის ტე მის მი ერ დეკ ლა რა ცი ის შე სა ბა მი სი ფე რის დე რე ფან ში გა დაყ ვა ნის 
შემ დეგ სა ბა ჟო ოფი ცერს ელექ ტრო ნუ ლი სა ხით მი ე წო დე ბა შეტყ ო ბი ნე ბა გა-
სა ტა რე ბე ლი ღო ნის ძი ე ბის შე სა ხებ და ხდე ბა დეკ ლა რა ცი ის შე სა ბა მი სი პრო-
ცე დუ რით გა ფორ მე ბა. მოგ ვი ა ნე ბით მოხ და რის კის მარ თვის სის ტე მის კი დევ 
უფ რო მაქ სი მა ლუ რად ეფექ ტი ა ნი და მოქ ნი ლი მე ქა ნიზ მის ჩა მო ყა ლი ბე ბა და 
მი სი დახ ვე წა. თუ ად რე გა ფორ მე ბის პრო ცე დუ რის ხან გრძლი ვო ბა 2-10 დღე 
გრძელ დე ბო და, დღე ის თვის სა ბა ჟო დეკ ლა რა ცი ის გა ფორ მე ბის პრო ცე დუ რის 
ხან გრძლი ვო ბა 15 წუ თამ დე, წი თე ლი დე რე ფა ნის შემ თხვე ვა ში კი - 1 სა ა თამ დე 
შემ ცირ და [2, გვ.102].

2015 წელს, სა ერ თა შო რი სო სა ფი ნან სო კორ პო რა ცი ის დახ მა რე ბით, გან-
ხორ ცი ელ და სა ბა ჟო რის კე ბის მო დერ ნი ზა ცი ის პრო ექ ტი, რის კე ბის მარ თვის 
სის ტე მის მი ერ სა ქონ ლის თვის წი თე ლი დე რეფ ნის გან საზღ ვრის შემ თხვე ვა ში, 
დეკ ლა რა ცი ე ბის გა ნა წი ლე ბა მე ბა ჟე -ო ფიც რებს შო რის ხდე ბა სის ტე მის მი ერ, 
ელექ ტრო ნუ ლად, მე ბა ჟე -ო ფი ცერ თა დატ ვირ თვის მი ხედ ვით, რაც ზრდის სა-
მუ შა ოს ოპე რა ტი უ ლად შეს რუ ლე ბის შე საძ ლებ ლო ბას, ამ ცი რებს პრო ცე დუ რის 
დას რუ ლე ბის თვის სა ჭი რო დროს და ამ ცი რებს კო რუფ ცი ის რისკს. 

მსოფ ლიო ბან კის ჯგუ ფის - სა ერ თა შო რი სო სა ფი ნან სო კორ პო რა ცი-
ის ტექ ნი კუ რი დახ მა რე ბით დას რულ და სა ბა ჟო ავ ტო მა ტი ზე ბუ ლი სის ტე მე ბის 
გა ნახ ლე ბა: ASYCUDA World-ის ახა ლი გა უმ ჯო ბე სე ბუ ლი ფუნ ქცი ე ბის მქო ნე 
ვერ სი ის და ნერ გვა და თა ნამ შრო ლო ბი სათ ვის შე სა ბა მის ტრე ნინ გე ბის უზ რუნ-
ველ ყო ფა. სის ტე მა ში და ი ნერ გა ახა ლი მო დუ ლე ბი, რა მაც გა ა უმ ჯო ბე სა ად მი-
ნის ტრი რე ბის ეფექ ტი ა ნო ბა.

2014 წლის ოქ ტომ ბერ ში სა ინ ფორ მა ციო ტექ ნო ლო გი ე ბის ცენ ტრსა და სა-
ერ თა შო რი სო ურ თი ერ თო ბა თა დე პარ ტა მენ ტის, ერ თი მხრივ, და სა ერ თა შო რი-
სო საგ ზაო ტრან სპორ ტის კავ ში რის, მე ო რე მხრივ, თა ნამ შრომ ლო ბით Asycuda 
World-ში გან ხორ ცი ელ და SafeTIR და EPD-TIR მო დუ ლებ თან და კავ ში რე ბუ ლი 
ტექ ნი კუ რი პრობ ლე მე ბის გა დაწყ ვე ტა. ვაჭ რო ბის ხელ შეწყ ო ბის სის ტე მის-TFS 
სა შუ ა ლე ბით, ხორ ცი ელ დე ბა სა ხელ მწი ფო და კერ ძო სექ ტო რებს შო რის სატ-
ვირ თო გა და ზიდ ვე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის გაც ვლა. კერ ძოდ, და ინ ტე რე სე-
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ბულ და ჩარ თულ მხა რე ებს შო რის საზღ ვა ო- სა კონ ტე ი ნე რო ტვირ თე ბის მო ნა-
ცე მე ბის და პა რა მეტ რე ბის გაც ვლა.

აღ ნიშ ნუ ლის კვა ლო ბა ზე ხორ ცი ელ დე ბო და სა ერ თა შო რი სი სა ფი ნან სო 
კორ პო რა ცი ის ტექ ნი კუ რი დახ მა რე ბის პრო ექ ტი. სა ბა ჟო სის ტე მის ხარ ვე ზე ბის 
შეს წავ ლის შე დე გად 2015 წელს გან ხორ ცი ელ და შემ დე გი აქ ტი ვო ბე ბი: სა ბა ჟო 
რის კე ბის მარ თვის სის ტე მის პო ლი ტი კის გან საზღ ვრა; ინ სტრუქ ცი ე ბის შე მუ შა ვე-
ბა რის კის მარ თვის, ანა ლი ზის და კონ ტრო ლის სა წარ მო ებ ლად; ზო გა დი კონ-
ტრო ლის პო ლი ტი კის, მათ შო რის, გან მარ ტე ბე ბის, საქ მი ა ნო ბის ეფექ ტი ა ნო ბის 
ძი რი თა დი მაჩ ვე ნებ ლე ბის (KPI) და კონ ტრო ლის გან ხორ ცი ე ლე ბის პრინ ცი პე-
ბის შე მუ შა ვე ბა და არა ინ ტრუ ზი უ ლი (კონ ტრო ლი სკა ნე რის სა შუ ა ლე ბის, ფი ზი-
კუ რი დათ ვა ლი ე რე ბის გა რე შე) შე მოწ მე ბე ბის (NII) გა მო ყე ნე ბა; დამ ტკი ცე ბულ 
იქ ნა სა ბა ჟო რის კე ბის მარ თვის სტრა ტე გია შე სა ბა მი სი პროგ რე სუ ლი სა მოქ მე-
დო გეგ მით. 

სა ინ ფორ მა ციო სის ტე მის - `Asycuda World~ და ნერ გვის სა მუ შა ო ე ბის ჩა ტა-
რე ბა და წარ მა ტე ბუ ლად ფუქ ცი ო ნი რე ბა არა საკ მა რი სი ა. პე რი ო დუ ლად სხვა-
დას ხვა პრობ ლე მა იჩენს თავს. სა ჭი როა მა თი ოპე რა ტი უ ლად მოგ ვა რე ბა, ხარ-
ვე ზე ბის გა მოს წო რე ბა, გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი ა, რომ თა ნა მედ რო ვე მოთხ ოვ ნე-
ბი ინ ფორ მა ცი უ ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის კუთხ ით სწრა ფად მზარ დი ა.

Oracle - Government Finance Management Information System - 
სა ხელ მწი ფო ფი ნან სუ რი მარ თვის სა ინ ფორ მა ციო სის ტე მა

რე ფორ მის შემ დეგ ფი ნან სთა სა მი ნის ტროს ყვე ლა დო ნე ზე, ერ თი ა ნი პლატ-
ფორ მით, ფუნ ქცი ო ნი რე ბა და იწყო სა ხელ მწი ფო ფი ნან სუ რი მარ თვის სა ინ ფორ-
მა ციო სის ტე მამ (Oracle), რომ ლის მეშ ვე ო ბი თაც სა ქარ თვე ლოს ფი ნან სთა სა-
მი ნის ტროს ყვე ლა თა ნამ შრო მელს, ფუნ ქცი ე ბი სა და მო ვა ლე ო ბე ბის მი ხედ ვით, 
აქვს წვდო მა ერ თი ა ნი ბა ზის გარ კვე ულ მო დულ ზე. ამ სის ტე მის დახ მა რე ბით 
ეტა პობ რი ვად ხდე ბა სხვა დას ხვა მო დუ ლის და მა ტე ბა. თავ და პირ ვე ლად ონ ლა-
ინ რე ჟი მით სა ბა ჟო სის ტე მის თვის შე იქ მნა და “რე ზი დენ ტი და არა რე ზი დენ ტი 
პი რე ბის სა ბა ჟო სა მარ თალ დარ ღვე ვა თა” მო დუ ლი და `სა ფოს ტო გზავ ნი ლე-
ბის აღ რიცხ ვის~ მო დუ ლი. სა გა და სა ხა დო კუთხ ით კი - `გა დამ ხდე ლის პი რა დი 
აღ რიცხ ვის ბა რა თის ელექ ტრო ნუ ლი აღ რიცხ ვი ა ნო ბის~ მო დუ ლი. შემ დგომ ში 
კი მოხ და მა თი გა ერ თი ა ნე ბა, რა მაც მნიშ ვნე ლოვ ნად გა ა მარ ტი ვა რო გორც სა-
ბა ჟო, ასე ვე სა გა და სა ხა დო პრო ცე დუ რე ბი. მა გა ლი თად, შე საძ ლე ბე ლი გახ-
და სა ბა ჟო სის ტე მა ში გა და სა ხა დის ერთ სა ხე ო ბა ში ზედ მე ტო ბით გა დახ დი ლი 
თან ხით და ფა რუ ლი ყო სხვა სა გა და სა ხა დო ვალ დე ბუ ლე ბა ან ავ ტო მა ტუ რად 
მომ ხდა რი ყო თან ხის გა მო ყე ნე ბა იგი ვე გა და სა ხად ში და ა.შ. ზე მო აღ ნიშ ნულ მა 
შე საძ ლე ბე ლი გა ხა და ად მი ნის ტრი რე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა რო გორც სა ბა ჟო, ასე ვე 
სა გა და სა ხა დო კუთხ ით [2, გვ.105]. თან და თა ნო ბით ხდე ბო და სხვა დას ხვა მო-
დუ ლის და მა ტე ბა.
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2016 წელს Oracle სა ინ ფორ მა ციო სის ტე მას და ე მა ტა და გა ნახ ლდა 
სხვა დას ხვა მო დუ ლე ბი:
DUTY-FREE თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის პუნ ქტში მო თავ სე ბუ ლი და რე ა ლი-

ზე ბუ ლი სა ქონ ლის აღ რიცხ ვის ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სი. სის ტე მის მი ზა ნია 
თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის პუნ ქტის საქ მი ა ნო ბის ნე ბარ თვის მქო ნე სა წარ მო-
თათ ვის დად გე ნი ლი ფორ მით შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხურ ში წარ სად გე ნი ინ-
ფორ მა ცი ის ელექ ტრო ნუ ლი ფორ მით მი წო დე ბა. ვაჭ რო ბის პუნ ქტში მო-
თავ სე ბუ ლი და რე ა ლი ზე ბუ ლი სა ქონ ლის ელექ ტრო ნუ ლი აღ რიცხ ვი სათ-
ვის შე იქ მნა ახა ლი ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სი;

სა ქარ თვე ლოს რკი ნიგ ზა სა და შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხურს შო რის ინ ფორ მა-
ცი ის გაც ვლის მო დუ ლი, რო მე ლიც ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სის სა შუ ა ლე ბით 
ხორ ცი ელ დე ბა. კერ ძოდ, დღე ის თვის შე საძ ლე ბე ლია სარ კი ნიგ ზო შე მად-
გენ ლო ბის სა ქარ თვე ლო ში შე მოს ვლა/ გას ვლის და ქვეყ ნის შიგ ნით მოძ-
რა ო ბის სრუ ლი აღ წე რა და ტვირ თის პა რა მეტ რე ბის შე სა ხებ ელექ ტრო ნუ-
ლად ინ ფორ მა ცი ის გაც ვლა;

სის ტე მა ში გან ხორ ცი ელ და სა ფოს ტო გზავ ნი ლე ბის აღ რიცხ ვის პრო ცე სის 
მო დერ ნი ზე ბა, გა ი მიჯ ნა ფი ზი კუ რი და ონ ლა ინ გზავ ნი ლე ბი, და ე მა ტა ექ-
სპორ ტის გზავ ნი ლე ბის ატ ვირ თვის ფუნ ქცი ა. ახა ლი სის ტე მის სა შუ ა ლე ბით 
შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რის თა ნამ შრომ ლე ბი სათ ვის გა მარ ტი ვე ბუ ლია მარ-
თვი სა და კონ ტრო ლის გან ხორ ცი ე ლე ბა;

ფუნ ქცი ო ნი რე ბა და იწყო ერ თი ა ნი ელექ ტრო ნუ ლი ნე ბარ თვე ბის სის ტე მის 
მო დულ მა, რო მელ შიც ჩარ თუ ლია 8 სა ხელ მწი ფო უწყ ე ბა (გა რე მო სა და 
ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის დაც ვის სა მი ნის ტრო, ეკო ნო მი კი სა და მდგრა დი 
გან ვი თა რე ბის სა მი ნის ტრო, სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სა მი ნის ტრო, ში ნა გან 
საქ მე თა სა მი ნის ტრო და სხვ.[8]). სის ტე მის სა შუ ა ლე ბით ხდე ბა სა ბა ჟო კონ-
ტრო ლის გან ხორ ცი ე ლე ბი სას წარ სად გე ნი ლი ცენ ზი ე ბის, ნე ბარ თვე ბი სა და 
სერ ტი ფი კა ტე ბის ელექ ტრო ნუ ლი აღ რიცხ ვის პრო ცე სის ავ ტო მა ტი ზა ცი ა, 
რაც ზრდის მარ თვის ეფექ ტი ა ნო ბას.

PIRS - პერ სო ნა ლუ რი იდენ ტი ფი ცი რე ბი სა და რე გის ტრა ცი ის სის ტე მა

2006 წელს, სახ მე ლე თო საზღ ვარ ზე მიგ რა ცი ის სა ერ თა შო რი სო ორ გა-
ნი ზა ცი ამ, აშ შ-ის მი ერ და ფი ნან სე ბუ ლი სა ქარ თვე ლოს საზღ ვრის უსაფ რთხო-
ე ბის პროგ რა მის ფარ გლებ ში, და ნერ გა პერ სო ნა ლუ რი იდენ ტი ფი ცი რე ბი სა და 
რე გის ტრა ცი ის სის ტე მა (PIRS). ეს სის ტე მა გა მო ი ყე ნე ბა სა ქარ თვე ლოს საზღ-
ვრებ ზე. მას ში აი სა ხე ბა საზღ ვრის გა დაკ ვე თი სას მგზავ რი სა და ცა რი ელ სატ რან-
სპორ ტო სა შუ ა ლე ბე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ა. სის ტე მა შე ი ცავს დას კა ნე რე ბულ 
სამ გზავ რო დო კუ მენ ტებს, ფო ტო ებს, სა პას პორ ტო და სხვა მო ნა ცე მებს, რო-
მელ საც კონ ტრო ლის მძლავ რი მე ქა ნიზ მი გა აჩ ნი ა. ამ სის ტე მა ში სა საზღ ვრო და 
სა ბა ჟო უწყ ე ბის თა ნამ შრომ ლე ბი ერ თობ ლი ვად მუ შა ო ბენ. ხელ მძღვა ნე ლი პი-
რე ბის მი ერ საზღ ვარ ზე არ სე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის ონ ლა ინ წვდო მა კი დევ უფ რო 
აძ ლი ე რებს სა ბა ჟო სის ტე მა ში ად მი ნის ტრი რე ბის პრო ცესს [2, გვ.105].
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პე რი ო დუ ლად ხდე ბა სის ტე მის PIRS გა ნახ ლე ბა, სა დაც სა საზღ ვრო- სა მიგ-
რა ციო კონ ტრო ლის ხა რის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბის მიზ ნით, მნიშ ვნე ლო ვა ნია სა ხელ-
მწი ფო საზღ ვრის გა დამ კვეთ თა ბი ო მეტ რი უ ლი მო ნა ცე მე ბით იდენ ტი ფი ცი რე ბის 
შე საძ ლებ ლო ბე ბის გაზ რდა (თი თის ანა ბეჭ დი, სა ხის სი მეტ რია ან სხვა). 2016 
წელს მოხ და სა ხელ მწი ფო საზღ ვრის ორი ვე მხა რეს მდე ბა რე სა ბა ჟო გამ შვე ბი 
პუნ ქტე ბის (სგპ) შო რის კო მუ ნი კა ცი ის უზ რუნ ველ ყო ფა (სა ქარ თვე ლო- თურ ქე-
თის და სა ქარ თვე ლო -ა ზერ ბა ი ჯა ნის), ასე ვე, სგპ-ის სა საზღ ვრო და სა ბა ჟო კონ-
ტრო ლი სათ ვის აუ ცი ლე ბე ლი სპე ცაღ ჭურ ვი ლო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა.

eDocument - დო კუ მენ ტბრუნ ვის მარ თვის ელექ ტრო ნუ ლი სის ტე მა

რე ფორ მის შემ დეგ შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხურ ში საქ მის წარ მო ე ბა ხორ ცი-
ელ დე ბა ელექ ტრო ნუ ლი დო კუ მენ ტბრუნ ვის `eDocument~ სის ტე მის მეშ ვე ო ბით. 
ამ სის ტე მით სის ტე მა ტუ რად მიმ დი ნა რე ობს კონ ტრო ლი ბა ზა ში, ასე ვე - შე მო-
სუ ლი კო რეს პონ დენ ცი ის შეს რუ ლე ბა სა და დო კუ მენ ტე ბის რე გის ტრა ცი ა ზე. ის 
მარ ტი ვი და ეფექ ტი ა ნი ელექ ტრო ნუ ლი სა ო ფი სე პრო დუქ ტი ა, რო მე ლიც უზ-
რუნ ველ ყოფს სამ სა ხუ რებ რი ვი ინ ფორ მა ცი ის ქა ღალ დის გა რე შე მი მოც ვლას.

2016 წელს დაწყ ე ბულ იქ ნა მუ შა ო ბა სის ტე მის - Single Page Application 
(SPA) ვერ სი ა ზე და გა ნი საზღ ვრა მი სი სა ტეს ტო გაშ ვე ბის თა რი ღი. სის ტე მა 
და ი ნერ გა ცენ ტრა ლუ რი და თვით მმარ თვე ლი ერ თე უ ლე ბის ხე ლი სუფ ლე ბის 
40-ზე მეტ ორ გა ნი ზა ცი ა ში.

eHRMS - ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თვის სის ტე მა

რე ფორ მამ დე ადა მი ან თა რე სურ სე ბის მარ თვის სის ტე მა იყო მარ ტი ვი, 
რო მე ლიც ემ ყა რე ბო და პრო ტექ ცი ო ნის ტულ და კო რუფ ცი ულ პრინ ცი პებს. 

HRMS – ადა მი ან თა რე სურ სე ბის მარ თვის სის ტე მა ა, რო მე ლიც ფი ნან სთა 
სა მი ნის ტრო სა და მის ყვე ლა სტრუქ ტუქ ტუ რულ ერ თე ულს მო ი ცავს. 

ამ სის ტე მის და ნერ გვამ უზ რუნ ველ ყო შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რის პერ სო-
ნა ლის მუ შა ო ბის ეფექ ტი ა ნო ბა. და ი ნერ გა ელექ ტრო ნუ ლი სწავ ლე ბის პორ ტა-
ლი, რომ ლის დახ მა რე ბით (ნე ბის მი ერ დროს, სახ ლი დან გა უს ვლე ლად) მარ-
ტივ დე ბა: 

1. სა ბა ჟო კა ნონ მდებ ლო ბი სა და პრო ცე დუ რე ბის შე სა ხებ შე სა ბა მი სი ინ-
ფორ მა ცი ის მი ღე ბა; 

2. ახა ლი თა ნამ შრომ ლე ბის უწყ ე ბა ში ადაპ ტა ცი ა; 
3. უწყ ე ბის თა ნამ შრომ ლე ბის თვით რე ა ლი ზა ცი ის შე საძ ლებ ლო ბის გაზ-

რდა; 
4. პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბა /უ ნარ -ჩვე ვე ბის გან მტკი ცე ბა; 
5. ინ ფორ მა ცი ის სწრა ფი გავ რცე ლე ბა. 
2015 წელს ფი ნან სთა სა მი ნის ტროს სა ინ ფორ მა ცი ო -ა ნა ლი ტი კუ რი სამ სა-

ხუ რის მი ერ შექ მნილ ადა მი ან თა რე სურ სე ბის მარ თვის ავ ტო მა ტი ზე ბუ ლი სის ტე-
მა ში (eHRMS), საშ ტა ტო გან რი გის შე სა ბა მი სად, სრულ ყო ფი ლად აი სა ხა ყვე ლა 
თა ნამ შრომ ლის პი რა დი საქ მე.
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2016 წელს გა უმ ჯო ბეს და და და იხ ვე წა სის ტე მის ფუნ ქცი ო ნა ლი. გა ნახ-
ლდა კლა სი ფი კა ტო რე ბის მარ თვის სქე მა, თა ნამ შრომ ლის პი რა დი ბა რა თი და 
სხვა დას ხვა ჩა ნარ თი. სის ტე მას და ე მა ტა სა მუ შაო აღ წე რი ლო ბე ბი სა და წო დე-
ბე ბის ამ სახ ვე ლი ფუნ ქცი ო ნა ლე ბი, გა ნახ ლდა ან გა რიშ გე ბე ბის არ სე ბუ ლი ფუნ-
ქცი ო ნა ლი და ა.შ. 

ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბა - ეფექ ტი ა ნი მარ თვის ერ თ-ერთ 

ფაქ ტო რი 
www.mof.ge - სა ქარ თვე ლოს ფი ნან სთა სა მი ნის ტროს ვებ გვერ დი 

რე ფორ მამ დე სა ბა ჟო სის ტე მის მარ თვის ერ თ-ერ თი ხე ლის შემ შლე ლი 
ფაქ ტო რი იყო ხე ლოვ ნუ რად შექ მნი ლი ინ ფორ მა ცი უ ლი ვა კუ უ მი, ამი ტომ, სა-
ქარ თვე ლოს ფი ნან სთა სა მი ნის ტრომ და იწყო ვებ გვერ დის www.mof.ge [9] სის-
ტე მა ტუ რი გა ნახ ლე ბა. ვებ გვერ დზე ძვე ლი, გა მო უ სა დე გა რი ინ ფორ მა ცია შე იც-
ვა ლა ახ ლით. მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, რომ დღე ის თვის კა ნონ მდებ ლო ბის ცვლი ლე-
ბი სას www.mof.ge სა იტ ზე ახა ლი კა ნონ მდებ ლო ბის ტექ სტუ რი, ვი დეო ვერ სი ე-
ბის და დე ტა ლუ რი გან მარ ტე ბე ბის გან თავ სე ბა ოპე რა ტი უ ლად ხდე ბა.

2016 წელს შე იქ მნა და ვებ სივ რცე ში გან თავ სდა სა ქარ თვე ლოს ფი ნან სთა 
სა მი ნის ტროს ახა ლი ვებ გვერ დი.

www.rs.ge – შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რის ვებ პორ ტა ლი

შე იქ მნა შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რის სერ ვი სე ბის ვებ პორ ტა ლი www.rs.ge, 
რომ ლი თაც და ინ ტე რე სე ბუ ლი პირს შე უძ ლია არა მარ ტო რე ა ლუ რი ინ ფორ მა-
ცი ის მი ღე ბა (მა გა ლი თად. სა ქარ თვე ლოს საზღ ვარ ზე შე მო სა ტა ნი სა ქონ ლის 
გა ფორ მე ბის თვის სა ჭი რო სა კა ნონ მდებ ლო მა სა ლე ბი, სხვა დას ხვა სა ქონ ლის 
გა და სახ დე ლე ბის ელექ ტრო გა მომ თვლე ლე ბი, სა კონ სულ ტა ციო ხა სი ა თის ინ-
ფორ მა ცია და ა.შ.)[10], არა მედ, ეს გახ და შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რის მრა ვალ-
რიცხ ო ვა ნი ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის ონ ლა ინ პორ ტა ლი.

რამ დე ნი მე წე ლი ა, აქ ტი უ რად ხდე ბა სა ქარ თვე ლოს სა ბა ჟო სის ტე მა ში 
ინ ტერ ნეტ -კავ შირ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი მომ სა ხუ რე ბე ბით ტრა დი ცი უ ლი ურ თი ერ-
თო ბე ბის ჩა ნაც ვლე ბა. დღე ის თვის ად გი ლი აქვს აღ ნიშ ნუ ლი სერ ვი სის შე თა-
ვა ზე ბას არა მარ ტო რო გორც ალ ტერ ნა ტი უ ლი შე საძ ლებ ლო ბა, არა მედ რო-
გორც ერ თა დერ თი შე საძ ლო ვა რი ან ტი, რაც იძ ლე ვა ვა რა უ დის სა ფუძ ველს, 
რომ დრო თა გან მავ ლო ბა ში დის ტან ცი უ რი ოპე რა ცი ე ბი ჩა ა ნაც ვლებს მათ სა ვე 
ტრა დი ცი ულ ანა ლო გებს, რაც გან საზღ ვრავს კი დეც აღ ნიშ ნუ ლი სა კითხ ის აქ-
ტუ ა ლუ რო ბას და ხაზს უს ვამს მის მნიშ ვნე ლო ბას [11, გვ.11]. დღე ი სათ ვის სულ 
უფ რო იზ რდე ბა სა ბა ჟო სის ტე მა ში ელექ ტრო ნუ ლი დო კუ მენ ტე ბის რა ო დე ნო-
ბა. ასე მა გა ლი თად, 2015 წელს 2014 წელ თან შე და რე ბით 3,6%-ით გა ი ზარ და 
ელექ ტრო ნუ ლად წი ნას წარ და ბეჭ დი ლი დეკ ლა რა ცი ე ბის რა ო დე ნო ბა.
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სა ქარ თვე ლო სა და ევ რო კავ ში რის ერ თი ა ნი სა ინ ფორ მა ციო 
სივ რცე

სა ქარ თვე ლოს თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნია ევ რო კავ შირ თან ინ ტეგ რა ცი ა. სა ბა ჟო 
სის ტე მა ში გა და იდ გა ნა ბი ჯე ბი სა ქარ თვე ლო სა და ევ რო კავ ში რის ერ თი ა ნი სა ინ-
ფორ მა ციო სივ რცის და ნერ გვას თან და კავ ში რე ბით. ღრმა და ყოვ ლის მომ ცვე ლი 
თა ვი სუ ფა ლი სა ვაჭ რო სივ რცის შე სა ხებ შე თან ხმე ბის ფარ გლებ ში და იწყო მუ შა-
ო ბა: სა ერ თო ტრან ზი ტის კონ ვენ ცი ა ზე, ავ ტო რი ზე ბუ ლი ეკო ნო მი კუ რი ოპე რა ტო-
რი სა და უფ ლე ბა მო სი ლი ექ სპორ ტი ო რის სტა ტუ სის იმ პლე მენ ტა ცი ა ზე.

ღრმა და ყოვ ლის მომ ცვე ლი თა ვი სუ ფა ლი სა ვაჭ რო სივ რცის შე სა ხებ შე-
თან ხმე ბი სა და ევ რო კავ ში რის პრე ფე რენ ცი უ ლი გე ნე რა ლი ზე ბუ ლი სის ტე მის 
(GSP) ფარ გლებ ში და იწყო მუ შა ო ბა სა ქარ თვე ლო სა და ევ რო კავ ში რის ერ თი-
ა ნი სის ტე მის – რე გის ტრი რე ბუ ლი ექ სპორ ტი ო რე ბის სის ტე მის - REX შექ მნა-
ზე [12, გვ.448], რო მე ლიც, სა ვა რა უ დოდ, 2017 წელს ამოქ მედ დე ბა. REX-ის 
ოპე რა ტი უ ლად რე ა ლი ზე ბის მიზ ნით, ევ რო კო მი სი ის სამ სა ხუ რი სა ქარ თვე ლოს 
უწევს დახ მა რე ბას ინ ფორ მა ცი უ ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის მოთხ ოვ ნი ლი სის ტე მის რე-
ა ლი ზე ბა ში. სა ქარ თვე ლო მუ შა ობს რე გის ტრი რე ბუ ლი ექ სპორ ტი ო რე ბის ელექ-
ტრო ნულ სის ტე მა ზე, სა დაც შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა სა ჭი რო მო ნა ცე მე ბის მო ნახ ვა, 
და მუ შა ვე ბა, რე დაქ ტი რე ბა, ასე ვე სის ტე მა ში ჩა დე ბუ ლი იქ ნე ბა ვებ კონ სულ ტი-
რე ბა, სის ტე მის მოთხ ოვ ნე ბი, სწავ ლე ბა. ევ რო კო მი სია შექ მნის რე გის ტრი რე ბუ-
ლი ექ სპორ ტი ო რე ბის ცენ ტრა ლურ მო ნა ცემ თა ბა ზას, რომ ლის დახ მა რე ბი თაც 
სა რე ა ლი ზა ციო სა ქონ ლის თა ვი სუ ფალ ბრუნ ვა ში გაშ ვე ბამ დე შე ეძ ლე ბათ იმის 
შე მოწ მე ბა, ამ სა ქონ ლის მომ წო დე ბე ლი არის თუ არა რე გის ტრი რე ბუ ლი ექ-
სპორ ტი ო რი.

იგეგ მე ბა სა ქარ თვე ლოს სა ბა ჟო საზღ ვრის გა დაკ ვე თას თან და კავ ში რე-
ბით გა მოვ ლე ნი ლი სა მარ თალ დარ ღვე ვე ბის შე სა ხებ მსოფ ლიო სა ბა ჟო ორ გა-
ნი ზა ცი ის წევრ ქვეყ ნე ბის ერ თი ან სა ბა ჟო სა მარ თა ლაღ სრუ ლე ბის ქსელ ზე CEN 
(The Customs Enforcement Network) ინ ფორ მა ცი ის გან თავ სე ბა, სხვა ქვეყ ნე ბის 
სა ბა ჟო სა მარ თალ დარ ღვე ვე ბის გაც ნო ბა და ანა ლი ზი.

2016 წელს, სა ბა ჟო სის ტე მა ში მსოფ ლიო სა ბა ჟო ორ გა ნი ზა ცი ის (WCO) 
მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი სპე ცი ა ლუ რი, სა ბა ჟო კონ ტრო ლის WCO CTS პროგ რა-
მუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფა და ი ნერ გა. აღ ნიშ ნუ ლი პროგ რა მუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფა 
სხვა დას ხვა ქვეყ ნის სა ბა ჟო ად მი ნის ტრა ცი ებს შო რის ინ ფორ მა ცი ის ურ თი ერ-
თგაც ვლი სა და შე ნახ ვის სა უ კე თე სო შე საძ ლებ ლე ბას Ⴐიძ ლე ვა. პროგ რა მუ ლი 
უზ რუნ ველ ყო ფის - WCO CTS-ს და ნერ გვით, სა ბა ჟო ად მი ნის ტრა ცი ე ბი შეძ ლე-
ბენ ტვირ თის რის კე ბი შე ა ფა სონ სპე ცი ა ლუ რად შექ მნილ სტრუქ ტუ რი რე ბულ 
მო ნა ცემ თა ბა ზა ში. ამას თან, მოხ დე ბა მა ღა ლი რის კის მქო ნე ტვირ თე ბის სწრა-
ფი და ეფექ ტი ა ნი იდენ ტი ფი ცი რე ბა, და ბა ლი რის კის ტვირ თე ბი კი მოძ რა ო ბას 
მარ ტი ვი რე ჟი მით გა ნა ხორ ცი ე ლე ბენ [10].

შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რის სა ერ თა შო რი სო ურ თი ერ თო ბა თა დე პარ ტა-
მენ ტი კო ორ დი ნა ცი ას უწევს გა ე როს ევ რო პის ეკო ნო მი კუ რი კო მი სი ის (UNECE) 
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ტირ (სა ერ თა შო რი სო სა ავ ტო მო ბი ლო გა და ზიდ ვე ბის შე სა ხებ TIR-ის წიგ ნა კი) 
სამ დივ ნოს მი ერ 2013 წელს შე მო თა ვა ზე ბულ პრო ექტს - „გან ვი თა რე ბა დი და 
გარ და მა ვა ლი ეკო ნო მი კის მქო ნე ქვეყ ნე ბის თვის, შე საძ ლებ ლო ბე ბის გა უმ ჯო-
ბე სე ბა საზღ ვრის ლე გი ტი მუ რად გა დაკ ვე თის, რე გი ო ნუ ლი თა ნამ შრომ ლო ბი სა 
და ინ ტეგ რა ცი ის სა კითხ ებ ში“. 2014 წლის სექ ტემ ბერ ში დას რულ და პრო ექ ტის 
პირ ვე ლი ეტა პი - მომ ზად და ხარ ვე ზე ბის ანა ლი ზი, რო მე ლიც აფა სებს სა ქარ-
თვე ლოს სა ბა ჟო კა ნონ მდებ ლო ბა ში არ სე ბუ ლი სა კა ნონ მდებ ლო და სა ინ ფორ-
მა ციო ტექ ნო ლო გი ე ბის ბა ზა ზე არ სე ბულ ხარ ვე ზებს. 2015 წლის გან მავ ლო ბა ში 
გა ე როს, თურ ქე თის და სა ქარ თვე ლოს სა ბა ჟო ად მი ნის ტრა ცი ებს შო რის ტექ ნი-
კუ რი შეხ ვედ რე ბის დროს შე თან ხმდა პრო ექ ტის ოპე რა ტი უ ლი დე ტა ლე ბი.

სა ქარ თვე ლოს სა ბა ჟო სის ტე მა ში მოხ და ძი რე უ ლი ცვლი ლე ბე ბი, რა მაც 
თა ვი სი შე დე გე ბი გა მო ი ღო - შე საძ ლე ბე ლი გახ და სა ბა ჟო სის ტე მა ში კო რუფ-
ცი ის აღ მოფ ხვრა და ად მი ნის ტრი რე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის გაზ რდა, რა შიც ერ თ-
ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი წვლი ლი სა ბა ჟო სის ტე მა ში და ნერ გილ თა ნა მედ რო ვე 
ინ ფორ მა ცი ულ ტექ ნო ლო გი ებს ეკუთ ვნის. რე ფორ მე ბის ფარ გლებ ში სწო რი 
ად მი ნის ტრი რე ბის, თა ნა მედ რო ვე ინ ფორ მა ცი უ ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის და ნერ გვი-
სა და მი სი ეტა პობ რი ვი გა ნახ ლე ბის შე დე გად სა ბა ჟო დე პარ ტა მენ ტი გა და იქ ცა 
ერ თ-ერთ მძლავრ სტრუქ ტუ რულ ერ თე უ ლად.

შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხურ ში სა ინ ფორ მა ციო სის ტე მე ბის და ნერ გვამ და 
წარ მა ტე ბით ფუნ ქცი ო ნი რე ბამ შე უწყო ხე ლი აღ ნიშ ნუ ლი სამ სა ხუ რის მარ თვის 
სრულ ყო ფას და მი სი საქ მი ა ნო ბა გამ ჭვირ ვა ლე და წარ მა ტე ბუ ლი გა ხა და. სა-
ბა ჟო სის ტე მა ში თა ნა მედ რო ვე ინ ფორ მა ცი უ ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის და ნერ გვა და 
სწო რი ად მი ნის ტრი რე ბა შე საძ ლე ბელს ხდის პრობ ლე მე ბის გა რე შე მოხ დეს გა-
დას ვლა ევ რო კავ ში რის ერ თი ან სა ინ ფორ მა ციო სივ რცე ზე, რაც ქვეყ ნის გან ვი-
თა რე ბის თვის მე ტად მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა.

დასკვნები და რეკომენდაციები

სა ბა ჟო სის ტე მის ეფექ ტი ა ნი მარ თვის თვის ინ ფორ მა ცი უ ლი ტექ ნო-
ლო გი ე ბის და ნერ გვის ზე მოთ ჩა ტა რე ბუ ლი ანა ლი ზი გვაძ ლევს გარ კვე უ-
ლი დას კვნე ბი სა და რე კო მენ და ცი ე ბის წარ მოდ გე ნის სა შუ ა ლე ბას:

მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, მაგ რამ არ არის საკ მა რი სი თა ნა მედ რო ვე ინ ფორ მა ცი-
უ ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის და ნერ გვის სა მუ შა ო ე ბის წარ მა ტე ბუ ლად ჩა ტა რე ბა 
– აუ ცი ლე ბე ლია და ნერ გი ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის გა მო ყე ნე ბის უწყ ვე ტი ანა-
ლი ზი და მი სი გა ნახ ლე ბა, ასე ვე თა ნა მედ რო ვე ტექ ნო ლო გი ე ბის მოთხ ოვ-
ნე ბის გათ ვა ლი წი ნე ბა;

სა ჭი როა თა ნა მედ რო ვე ინ ფორ მა ცი უ ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის მი ერ შეს რუ ლე-
ბუ ლი ყო ვე ლი ოპე რა ცი ის გა ა ნა ლი ზე ბა, ოპე რა ტი უ ლი ინ ფორ მა ცი ის და-
მუ შა ვე ბა და შე ა ბა მი სი ანა ლი ტი კუ რი ან გა რი შე ბის მომ ზა დე ბა, რაც კი დევ 
უფ რო გაზ რდის მარ თვის ეფექ ტი ა ნო ბას;

სა ინ ფორ მა ციო სის ტე მის - ASYCUDA World, ფუნ ქცი ო ნი რე ბი სას თავს იჩენს 
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ტექ ნი კუ რი (მა გა ლი თად, ქსე ლის ფუნ ქცი ო ნი რე ბის, მეხ სი ე რე ბის ზრდის და 
ა.შ.) პრობ ლე მე ბი, რაც ადეკ ვა ტუ რი ჩა რე ვით უნ და აღ მო იფ ხვრას;

გა სათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ა, რომ ASYCUDA World სის ტე მას პე რი ო დუ ლად 
ემა ტე ბა ახა ლი მო დუ ლე ბი, ამი ტომ აუ ცი ლე ბე ლია ტექ ნი კურ აღ ჭურ ვი ლო-
ბა ზე უწყ ვე ტი ზრუნ ვა, აპა რა ტუ რუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფის და ინ ტერ ნეტ -კავ ში-
რის სიჩ ქა რის გაძ ლი ე რე ბა;

პრაქ ტი კა ადას ტუ რებს, რომ სა ჭი როა სა ბა ჟო ად მი ნის ტრი რე ბის ეფექ ტი ა-
ნო ბის გან მსაზღ ვრე ლი ფაქ ტო რე ბის გა და მოწ მე ბა. ასე, მა გა ლი თად, უნ და 
ხდე ბო დეს პროგ რა მა ში არ სე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის ოპ ტი მი ზა ცი ა, სის ტე მის 
მი ერ მი ღე ბუ ლი რე პორ ტე ბის გა და მუ შა ვე ბა, პე რი ო დუ ლად მი სი დახ ვე წა 
და სხვ.;

სა ინ ფორ მა ციო სის ტე მა - ASYCUDA World, მარ თა ლი ა, ავ ტო მა ტუ რად ით-
ვლის გა და სა ხა დებს, მაგ რამ, ხში რად ამ გა და სა ხა დე ბის და რიცხ ვამ დე სა-
ჭი როა ზო გი ერ თი მო ნა ცე მის შეკ რე ბა, რაც დღე ი სათ ვის ASYCUDA World 
სის ტე მას არ გა აჩ ნი ა, სის ტე მა ში ჩა შე ნე ბუ ლი კალ კუ ლი ა ტო რის და მა ტე ბა 
კი გა ა მარ ტი ვებ და მუ შა ო ბის პრო ცესს;

სის ტე მას - Oracle-ს ტექ ნი კუ რი კუთხ ით, ASYCUDA World სის ტე მის ანა-
ლო გი უ რი პრობ ლე მე ბი გა აჩ ნი ა, ვი ნა ი დან Oracle კი დევ უფ რო მზარ დი 
სის ტე მაა (რო გორც ზე მოთ აღ ვნიშ ნეთ, აქ არა მარ ტო სა ბა ჟო სის ტე მის მო-
დუ ლე ბი ფუნ ქცი ო ნი რებს, არა მედ სა გა და სა ხა დო სის ტე მის მო დუ ლე ბი ცაა 
თავ მოყ რი ლი და წლი დან წლამ დე ხდე ბა ახა ლი მო დუ ლე ბის და მა ტე ბა);

სის ტე მა ში - Oracle გა სა მარ ტი ვე ბე ლი და და სახ ვე წია მი სი სა ძი ე ბო სის ტე მა, 
რაც გა მო ი ხა ტე ბა იმით, რომ სხვა დას ხვა პა რა მეტ რის მოთხ ოვ ნი სას გაძ ნე-
ლე ბუ ლია შე დე გის მი ღე ბა;

სის ტე მა ში - Oracle-ის ზო გი ერთ ფორ მა ში მო ნა ცე მე ბის შე ტა ნი სას რამ დე ნი-
მე ენის (ქარ თუ ლი, ინ გლი სუ რი და გერ მა ნუ ლი) გა მო ყე ნე ბი სას სხვა დას ხვა 
ენის ხე ლით გა დაყ ვა ნა ანე ლებს მო ნა ცემ თა შე ტა ნის სის წრა ფეს, ამი ტომ 
სა ჭი როა უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იქ ნეს ენის ავ ტო მა ტუ რი გა დარ თვა;

სის ტე მა ში - Oracle-ის თი თო ე ულ მო დულ ში არ სე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბის ოპ ტი-
მი ზა ცია ხელს შე უწყ ობს სის ტე მის უფ რო ეფექ ტი ან მუ შა ო ბას; 

დღე ის თვის მიმ დი ნა რე ობს სის ტე მის - Oracle პერ სო ნა ლუ რი იდენ ტი ფი ცი-
რე ბი სა და რე გის ტრა ცი ის სის ტე მას თან - PIRS ინ ტეგ რა ცი ის სა მუ შა ო ე ბი, 
რაც დიდ სიფ რთხი ლეს მო ითხ ოვს, რა თა არ მოხ დეს სის ტე მის გა დატ ვირ-
თვა;

PIRS სის ტე მას ანა ლო გი უ რი პრობ ლე მა აქვს ტექ ნი კუ რი თვალ საზ რი სით. 
და სახ ვე წი და გა საძ ლი ე რე ბე ლია სა ძი ე ბო სის ტე მა;

მიმ დი ნა რე ობს ინ ტენ სი უ რი მუ შა ო ბა სა ქარ თვე ლო სა და ევ რო კავ ში რის ერ-
თი ა ნი სა ინ ფორ მა ციო სივ რცის და ნერ გვას თან და კავ ში რე ბით. მუდ მი ვად 
უნ და ექ ცე ო დეს ყუ რადღ ე ბა რე სურ სე ბის სწორ გა და ნა წი ლე ბას, სა ჯა რო 
მო ხე ლე თა კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბა ზე ზრუნ ვას;

სა სურ ვე ლია სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის მხრი დან აქ ტი უ რი ხე ლის შეწყ ო-
ბა, რა თა შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რის თა ნა მედ რო ვე ინ ფორ მა ცი უ ლი ტექ-
ნო ლო გი ე ბის და ნერ გვი სა და მუ შა ო ბის გა მოც დი ლე ბა გა ზი ა რე ბუ ლი იქ ნეს 
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სა ქარ თვე ლოს სხვა სა ხელ მწი ფო სამ სა ხუ რებ ში ნე ბის მი ე რი დარ გის მარ-
თვის სრულ ყო ფის საქ მე ში;

 პე რი ო დუ ლად უნ და ჩა ტარ დეს ელექ ტრო ნუ ლად სა ბა ჟოს თა ნამ შრომ-
ლე ბის მოკ ლე ან კე ტუ რი გა მო კითხ ვა თა ნა მედ რო ვე ინ ფორ მა ცი უ ლი ტექ-
ნო ლო გი ე ბის ხარ ვე ზე ბის შე სა ხებ და შემ დეგ რე კო მენ და ცი ე ბის და მუ შა ვე-
ბა და შე დე გე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბა;

 სა ბა ჟო სის ტე მა ში უნ და გაგ რძელ დეს მსოფ ლი ოს ქვეყ ნე ბის გა მოც დი ლე-
ბის გა ზი ა რე ბა და მათ თან კო ორ დი ნე ბუ ლი მუ შა ო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა, 
რაც თა ვის თა ვად გაზ რდის სა ბა ჟო სის ტე მის მარ თვის ეფექ ტი ა ნო ბას;

 სა ჭი როა მუდ მი ვად მოხ დეს შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რის მრა ვალ რიცხ ო-
ვა ნი ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის ონ ლა ინ პორ ტა ლის დახ ვე წა, პორ-
ტალ თან მუ შა ო ბის ონ ლა ინ დახ მა რე ბი სა და ტრე ნინ გე ბის ჩა ტა რე ბა ქვეყ-
ნის მას შტა ბით მოქ მედ იმ პორ ტი ორ /ექ სპორ ტი ორ ფი ზი კურ თუ იუ რი დი-
ულ პი რებ თან;

 მნიშ ვნე ლო ვა ნია სხვა დას ხვა სა ინ ფორ მა ციო სის ტე მის ინ ტეგ რა ცი ის სა-
მუ შა ო ე ბი, სხვა დას ხვა სტრუქ ტუ რებს შო რის მო ნა ცე მე ბის გაც ვლის შე საძ-
ლებ ლო ბა, რაც აუ ცი ლებ ლად უნ და იყოს ტექ ნი კუ რად უზ რუნ ველ ყო ფი-
ლი;

 წლი დან წლამ დე იზ რდე ბა სა ბა ჟო სის ტე მა ში ელექ ტრო ნუ ლი მო მსა ხუ-
რე ბის რა ო დე ნო ბა, მაგ რამ გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი ა, რომ პა რა ლე ლუ რად 
სა ჭი რო ა, რაც შე იძ ლე ბა მე ტი ინ ფორ მა ცი უ ლო ბა, სა ქარ თვე ლოს ყვე ლა 
რეგიონში ტრე ნინ გე ბის ჩა ტა რე ბა ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის მომ ხმა-
რებ ლებ თან, რა თა არ სე ბუ ლი რე სურ სე ბი ოპ ტი მა ლუ რად იქ ნეს გა მო ყე-
ნე ბუ ლი.
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The Role of Information Technologies in the Efficient Management 
of Georgian Customs System

Rusudan Seturidze
Assistant-professor, Doctor of Economics

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

 In modern times, the information technologies have a vital importance for the country 
and play a special role in the effi cient management of the customs system of the country. It 
is very important for any customs system employee or different-level managers to receive 
the necessary information at necessary time and in due form and amount. In this respect, 
the role of the information and technologies is increasing a lot.

 The article considers the systems, where the modern information systems are 
introduced successfully by now: customs data automated system ASYCUDA, Personal 
Identifi cation and Registration Information System PIRS, State Financial Management 
Information System ORACLE, the customs records management automated system 
eDocument, the customs human resources management system eHRMS. The article 
considers the e-services promoting the effi cient management of the customs system found 
at www.rs.ge and questions of introducing a single information space of Georgia and 
European Union. At the end of the article, the ways to perfect the modern information 
technologies for effi cient management of the customs system are considered and the 
conclusions and recommendations are given. 

Keywords: IT management; effi cient management; customs system.
JEL Codes: M15, M16, M1, P33.
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განვითარების კონტექსტით

თამარ ხაბელაშვილი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი

სტატიაში განხილულია ყველა ის სამთავრობო დოკუმენტი, რომ-
ლებიც ევროკავშირმა შექმნა საქართველოსთან თანამშრომლობის და 
ღრმა ინტეგრაციის უზრუნველყოფისთვის. ესენია: სამოქმედო გეგ მა 
„ევროკავშირი – საქართველო”, „საქართ ველო – ევროკავშირის ასო-
ცირების შესახებ შეთანხმება”, „თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ 
შეთანხმება (DCFTA)” და „მცირე ბიზნესის აქტი”.

სტა ტი ა ში გან ხი ლუ ლი და შე ფა სე ბუ ლია იმ 10 პრინ ცი პის სა ქარ-
თვე ლო ში და ნერ გვის მდგო მა რე ო ბა, რო მელ თა დაც ვა სა ვალ დე ბუ ლოა 
ევ რო პუ ლი მცი რე ბიზ ნე სის სტან დარ ტე ბით. სტა ტია მთავ რდე ბა შე  მა ჯა-
მე ბე ლი დას კვნით.

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: ინ ტეგ რა ცი ა; თა ნამ შრომ ლო ბა; მცი რე ბიზ ნე სი; 
პრინ ცი პე ბი; შე თან ხმე ბა; ევ რო კავ ში რი.

საყ ველ და ოდ ცნო ბი ლი ა, რომ ქვე ყა ნა ში სა მუ შაო ად გი ლე ბის გაზ რდა 
და აქე დან გა მომ დი ნა რე, სი ღა რი ბის დაძ ლე ვა არ სე ბი თად მხო ლოდ მცი რე 
(და სა შუ ა ლო) ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბა- გა ფარ თო ე ბით შე იძ ლე ბა. იმის მი უ ხე-
და ვად, რომ ევ რო პის მო სახ ლე ო ბას არც სა მუ შაო ად გი ლე ბი აკ ლი ათ და 
არც ღა რი ბე ბი არი ან, 2008 წელს ევ რო კავ შირ მა მა ინც მი ი ღო “მცი რე ბიზ ნე-
სის აქ ტი” [1], რო მე ლიც ამ სექ ტორ ზე ზრუნ ვის კი დევ უფ რო ფარ თოდ გაშ-
ლა- გა ფარ თო ე ბას ით ვა ლის წი ნებს. თუ გა ვით ვა ლის წი ნებთ სა ქარ თვე ლოს 
მთავ რო ბის მი ერ დეკ ლა რი რე ბულ მზა ო ბას ევ რო კავ შირ თან და ახ ლო ე ბის 
თვალ საზ რი სით, და, აგ რეთ ვე, იმ ქმე დე ბებს, რაც სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კურ 

პო ლი ტი კა ში ხორ ცი ელ დე ბა ევ რო კავ ში რის მო დელ თან მი ახ ლო ვე ბის უზ რუნ-
ველ სა ყო ფად, სა ჭი როა ვიც ნობ დეთ ამ სფე რო ში მათ სა კა ნონ მდებ ლო აქ ტებს 

ekonomika da biznesi, 2016, 4,  gv. 221-230

ECONOMICS  AND  BUSINESS, 2016, 4,  pp. 221-230
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და ჩვენც ვნერ გავ დეთ იმ პრინ ცი პებს, რაც მათ აქვთ და ნერ გი ლი. ეს აუცი-
ლებ ლობა განსაკუთრებულად საჭირო გახდა დღეს, რადგანაც საქართველო 

ევრო კავშირისგან ვიზა-ლიბერალიზაციის მოლოდინშია, რაც იმას ნიშნავს, 
რომ ევროპის ბაზარზე თავისუფლად გავლენ ქართველი მეწარმეები თავისი 
პროდუქციით. მაგრამ, რამდენად თავსებადი ვიქნებით ჩვენ ევროკავშირის 
ბაზართან, ეს უკვე იმაზე იქნება დამოკიდებული, თუ რამდენად გავითავისეთ 
ჩვენ მათი ფასეულობები, ბიზ ნესის სფეროში. ასეთი ევროპული ფასეულობაა 
საქართველო-ევროკავშირის ასოცი რების შესახებ შეთანხმების, DCFTA-ის და 
“მცირე ბიზნესის აქტის” მოთხოვნები.

ევროპის სამეზობლო პოლიტიკით საქართველოს ექსპორტის ხელ-
შეწყობა. 2006 წლის 14 ნოემბრიდან საქართველოსთვის ძალაში შევი-
და სამოქმედო გეგმა - “ევროკავშირი-საქართველო”. ეს გეგმა არის ევრო პის 
სამეზობლო პოლიტიკის ერთ-ერთი გამოხატულება, რომელიც დაეხ მარება 
საქართველოს ევროპასთან ურთი ერ თობების განვითარებაში და ევროკავშირის 
ნორმებთან და სტანდარტებთან თავისი კანონმდებლობის დაახლოების საქმეში.

აღ ნიშ ნუ ლი გეგ მით ევ რო კავ შირ მა შეს თა ვა ზა სა ქარ თვე ლოს ინ ტენ სი უ რი 
თა ნამ შრომ ლო ბა ეკო ნო მი კის, პო ლი ტი კის, უსაფ რთხო ე ბის და კულ ტუ რის სა-
კითხ ებ ში. ევ რო კავ შირ თან თა ნამ შრომ ლო ბის ხა რის ხი და მო კი დე ბუ ლი ა, სა ერ-
თო ფა სე უ ლო ბე ბის ერ თგუ ლე ბა ზე სა ქარ თვე ლოს მხრი დან და ქვეყ ნის უნარ ზე, 
გა ნა ხორ ცი ე ლოს ევ რო კავ შირ თან ერ თად და სა ხუ ლი პრი ო რი ტე ტე ბი სა ერ თა-
შო რი სო და ევ რო პუ ლი ნორ მე ბის და პრინ ცი პე ბის შე სა ბა მი სად. ამ ურ თი ერ თო ბის 
გან ვი თა რე ბის ტემ პი მთლი ა ნად არის და მო კი დე ბუ ლი სა ქარ თვე ლოს მონ დო-
მე ბა ზე ამ მი მარ თუ ლე ბით.

სა მოქ მე დო გეგ მით - “ევროკავშირი-საქართველო”, ევ რო კავ შირ სა და 
სა ქარ თვე ლოს შო რის არ სე ბუ ლი თა ნამ შრომ ლო ბი დან შე იქ მნა ღრმა ინ ტეგ-
რა ცი ა ზე გა დას ვლის პერ სპექ ტი ვა, რომ ლის გა მო ხა ტუ ლე ბაა სა ქარ თვე ლო -
ევ რო კავ ში რის ასო ცი რე ბის შე თან ხმე ბა, თა ვი სუ ფა ლი სა ვაჭ რო სივ რცის შე სა-
ხებ შე თან ხმე ბა (DCFTA) და ვი ზა- ლი ბე რა ლი ზა ცი ა, რომელსაც საქართველო 
ევროკავშირიდან სავარაუდოდ 2016 წლის ბოლოს მიიღებს.

“საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმების” ერთ-
ერთი ძირითადი საკითხია საქართველოს და ევროკავშირს შორის ღრმა 
და ყოვლის მომცველი სავაჭრო სივრცის ჩამოყალიბება. ევროკავშირთან 
თანამშრომლობა გულისხმობს ევროკავშირის და საქართველოს ბიზნესის იმ 
ადმინისტრაციული და მარეგულირებელი ჩარჩოების დახვეწას, რაც ევრო-
კავშირისა და საქართველოს ფარგლებში ფუნქციონირებს და ეყრდნობა 
ევროკავშირის მცირე და საშუალო საწარმოების პოლიტიკას, ამ სფეროში 
საყოველთაოდ აღიარებული პრინციპებისა და პრაქტიკის გათვალისწინებით. 
“საქართველო, – ვკითხულობთ ამ შეთანხმებაში, – უნდა მიისწრაფოდეს, რომ 
დააფუძნოს ქმედითი საბაზრო ეკონომიკა და ეტაპობრივად დაუახლოვოს 
საკუთარი ეკონომიკური და ფინანსური რეგულაციები ევროკავშირის რეგუ-
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ვროპის სამეზობლო პოლიტიკა საქართველოში მცირე მეწარმეობის განვითარების კონტექსტით

ლაციებს და იმავდროულად უზრუნველყოს სწორი მაკროეკონომიკური პო-
ლიტიკის გატარება” [2].

საქართველოს მთავრობა საგანგებო ყურადღებას უთმობს ბიზნესის, 
კერძოდ კი, მცირე და საშუალო ბიზნესის საწარმოთა კონკურენტუნარიანობის 
ამაღ ლებას საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულების (რომ-
ლის განუყოფელი ნაწილია ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო 

სივრცის შესახებ შეთანხმება – DCFTA) კონტექსტით. DCFTA-ს მოთხოვნებთან 
ადაპტაცია განსაკუთ რებით მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის, რათა ქარ-
თულმა ბიზნესმა შეძლოს ექსპორტის პოტენციალის მაქსიმალურად გამოყენება.

DCFTA შევიდა ძალაში 2014 წლის 1 სექტემბრიდან. 2015 წელს 
საქარ  თველომ დაიწყო მოლაპარაკებები ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის 
ასოციაციებთან. 2005 წლიდან საქართველოს პრეფერენციათა განზოგადებული 
სისტემა გააჩნია 7200 დასახელების საქონელზე ევროკავშირთან. შედეგად, 
2014 წელს საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ ევროკავშირის 
ქვეყნებთან 2993,8 მლნ დოლარი შეადგინა, რაც 2013 წლის ანალოგიურ 

მაჩვენებელს 4,3%-ით აღემატება (აქედან ექსპორტი 624,1 მლნ დოლარი, 
იმპორტი 2369,7 მლნ დოლარი. პირველი გაიზარდა 2,8%-ით, მეორე – 4,7%-
ზე მეტად). ევროკავშირთან ვაჭრობის წილმა საქართველოს მთლიან საგარეო 

სავაჭრო ბრუნვაში 26% შეადგინა [3, გვ. 7].
2015 წელს ხელი მოეწერა ევროკავშირის დახმარების პროექტს, რო-

მელიც ითვალისწინებს DCFTA-ის და მცირე და საშუალო ბიზნესის საწარმოების 
მხარდა ჭერას, რომლის ბიუჯეტია – 44,5 მლნ ევრო. ამ პროექტის მიზანია [3, 
გვ. 17]:

 DCFTA-ს პოლიტიკის ჩარჩოს შემდგომი გაძლიერება და მცირე და 
საშუალო მეწარმეობის ხელშეწყობა;

 ვაჭრობასთან და კერძო სექტორთან დაკავშირებული ინსტიტუციების 
გაძლიერება;

 ეკონომიკური აგენტების და მცირე და საშუალო მეწარმეობის გაძ-
ლიერება DCFTA-ის პროცესების პარალელურად.

დღეს საქართველოს ექსპორტში მცირე და საშუალო მეწარმეობის 
ხვედრითი წონა მინიმალურია. ამიტომ, მათი კონკურენტუნარიანობის ამაღ-
ლებისათვის, უმნიშვნელო ვანესია ექსპორტის ხელშეწყობა. იმ სარგებ ლის 
მაქსიმიზაციისთვის, რომელსაც DCFTA პოტენციურად სთავაზობს მეწარ-
მეებს, მნიშვნელოვანია, როგორც მათი ცნობიერების ამაღლება DCFTA-ის 
შესაძლებლობებთან დაკავშირებით, ასევე ამ მოთხოვნების ადაპტაციაში ხელ-
შეწყობა.

DCFTA-ის მოთხოვნებთან ადაპტაცია დღეისათვის გამოწვევას წარ-
მოადგენს განსაკუთრებით მცირე და საშუალო მეწარმეებისთვის, რადგანაც 
მოითხოვს არა მხოლოდ საექსპორტო ბაზარზე მოთხოვნების ცოდნას, არამედ, 
დამატებით ფინან სურ რესურსებს ამ მოთხოვნების შესაბამისად მეწარმეობის 
განვითარებისთვის.
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თამარ ხაბელაშვილი

DCFTA-ის მოთხოვნებთან მეწარმეთა ცნობიერების ამაღლების მიზნით, 
საქართ ველოში პერმანენტულად იმართება ხელისუფლების წარმომადგენელთა 
შეხვედრები როგორც კერძო სექტორთან, ასევე დაინტერესებულ მხარეებთან, 
შემუშავებულია DCFTA-ის სამოქმედო გეგმაც 2014-2017 წლებისთვის, რო-
მელიც სხვა მიმართუ ლე ბასთან ერთად მოიცავს მცირე და საშუალო მეწარმეების 
ცნობიერების ამაღლებასაც.

მცირე და საშუალო მეწარმეების ცნობიერების ამაღლება DCFTA-ის 
პერსპექ ტი ვებთან დაკავშირებით, მნიშვნელოვანია განვითარების სამომავლო 

გეგმის დასახვის თვალსაზრისით. ამ მიზნით, საქართველოს სოციალურ-
ეკონომიკური განვითარების გეგმაში – „საქართველო-2020”, ჩაწერილია შემდეგი: 
“განხორციელდება ღონისძიებები, როგორც მცირე და საშუალო კომპანიების, 
ასევე, ბიზნესის მხარდამჭერ ორგანი ზა ციების ცნობიერების ამაღლების და 
შესაძლებლობების განვითარების მიმართუ ლებით. რეგულარულად მოეწყობა 
მრგვალი მაგიდები, შეხვედრები, თემატური კონფე რენ ციები... [3, გვ. 38].

ევროკავშირმა კიდევ უფრო დააკონკრეტა მოთხოვნები მცირე საწარ-
მოებზე დოკუ მენტში, რომელიც მიიღო 2008 წელს და რომელსაც ეწოდა 
“მცირე ბიზნესის აქტი”.

 „მცირე ბიზნესის აქტის“ მოთხოვნები (პრინციპები)

ევროკავშირის “მცირე ბიზნესის აქტი” არის სამთავრობო დოკუმენტი, 
რომელ შიც მოცემული პრინციპები რეკომენდებულია გასატარებლად. ეს 
პრინციპებია [1; 4].

 სამეწარმეო განათლების ამაღლება და ბიზნესში ქალების ჩართუ-
ლობის გაძლიერება;

 გაკოტრების რეგულირება და მეორე შანსის მიცემა გაკოტრებისას;
 იფიქრე ჯერ მცირეზე;
 მცირე საწარმოთა საჭიროებებზე საჯარო ადმინისტრაციების რეაგი-

რების უზრუნველყოფა;
 საჯარო პოლიტიკის ინსტრუმენტების მორგება მცირე ბიზნესის საჭი-

როე ბებზე;
 მცირე საწარმოთა ფინანსებისადმი ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება, 

საკა ნონმდებლო და ბიზნესგარემოს სრულყოფა კომერციული ოპერაციების 
დროული ანგარიშსწორების უზრუნველსაყოფად;

 სტანდარტების და რეგულაციების დანერგვა;
 მცირე საწარმოებში მართვის უნარების დახვეწისა და საინოვაციო 

საქმია ნობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა;
 მცირე საწარმოების “მწვანე ეკონომიკაში” ჩართვა;
 მცირე საწარმოების წახალისება და დახმარება, რათა მათ ისარ-

გებლონ ბაზრების ზრდით.
პირველი პრინციპის – სამეწარმეო განათლების ამაღლება და 

ბიზ   ნეს შ ი ქალების ჩართულობის გაძლიერება – ცხოვრებაში გატა რება 
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საქართველოში დაიწყო საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლის დღი დან. სახელ-
მწიფო უნივერსიტეტების გვერდით გაიხსნა მრავალი კერძო უნი ვერსიტეტები, 
რომლებშიც ყველაზე მოთხოვნადი იყო ბიზნესის ადმინის ტრი რების სპეცია-
ლობა. ეს პროცესი გრძელდება დღესაც. ამას დაემატა პრო ფესიული კოლეჯები, 
რომლებშიც ასევე, ერთ-ერთი მოთხოვნადი სპე ციალობაა “მცირე ბიზნესის 
მწარმოებელი”.

აუცილებლად აღნიშვნის ღირსია ის ფაქტი, რომ საქართველოს მცირე 
ბიზნესში ქალთა ჩართულობა ძალიან მაღალია. განსაკუთრებით ეს ითქმის 
სავაჭრო ბიზნესზე, ლომბარდებზე, სასტუმროებზე, ტურისტულ ბიზნესზე, განათ-
ლებაზე, მომსახურების სექტორზე.

მეორე პრინციპი – გაკოტრების რეგულირება და მეორე შანსის 
მიცემა გაკოტრებისას – ასევე დაცულია საქართველოში. შემუშავებულია და 
მოქმედებს კანონი “გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ” და ძალაშია 
რეაბილი ტაციის, ანუ გადახდისუუნარობის აღდგენის 6-თვიანი პერიოდი, 
რომელსაც მმართ ველი საბჭო აძლევს გაკოტრების პროცესში მყოფ საწარმოს. 
ეს მისთვის ფაქტობრივ არის ეკონომიკური გაჯანსაღების მეორე შანსის მიცემა. 
მაგრამ არის სხვა პრობლემა- გაკოტრების შემთხვევაში დაბალია ამონაგების 
მაჩვენებელი, იგი შეადგენს ერთ დოლარზე 39,9 ცენტს, მაშინ, როდესაც 
DCFTA-ის ქვეყნებში იგივე სიტუაციაში იგი 72,1 ცენტია [3, გვ. 14].

მესამე პრინციპი – იფიქრე ჯერ მცირეზე. – ეს ხატოვანი გამოთქმა 
იმას ნიშნავს, რომ ქვეყანამ უპირველესად უნდა შექმნას მცირე მეწარმოების 
პოლიტიკა, რომლის ორგანიზებისთვის საჭირო სტრუქტურები და მექანიზმები 
და ა. შ. 2006 წლამდე საქართველოში “მცირე და საშუალო მეწარმეობის 
მხარდაჭერის” კანონიც არსებობდა, მცირე ბიზნესის განვითარების ფონდიც და 
მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების ცენტრიც. მეტიც, ქ. თბილისის 
მერიასთანაც არსებობდა მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობის ცენტრი. 
“ვარდების რევოლუციით” მოსულმა მთავრობამ 2006 წელს ეს ყველაფერი 
გააუქმა ისე, რომ არაფრით მათი ჩანაცვლება არ მომხდარა.

2012 წლის პირველი ოქტომბრიდან მოსულმა ახალმა მთავრობამ ამ 
მიამრთუ ლებით გარკვეული ნაბიჯები გადადგა. შეიქმნა ორი უწყება _ მეწარ-
მეობის განვითარების სააგენტო და ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო.

მეწარმეობის განვითარების სააგენტო მცირე და საშუალო მეწარმეობის 
მხარ დამჭერი პილიტიკის და პროგრამების განხორციელების ერთადერთი 
მაკოორდინი რებელ სტრუქტურას წარმოადგენს საქართველოში. სააგენტოს 
ძირითადი მიზნებია: დამწყები ბიზნესების მხარდაჭერა DCFTA-ის მოთხოვნებთან 
ადაპტაციის პროცესში, საკონსულტაციო მომსახურების გაწევა, საერთაშორისო 

და ადგილობრვ ბაზრებზე არსებული მოთხოვნის შესწავლა და ინფორმაციის 
მიწოდება მეწარმეებზე, მეწარმეთა დახმარება დონორებთან და ფინანსურ 

ინსტიტუტებთან ურთიერთობებში და სხვა. რაც შეეხება ინოვაციებისა და 
ტექნოლოგიების სააგენტოს, მისი ფუნქ ციებია: ინოვაციების სტიმულირება, სამეც-
ნიერო და ბიზნესწრეებს შორის ურთიერთობის ხელშეწყობა, მაღალსიჩქარიანი 
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ინტერნეტის განვითარების ხელშეწ ყობა, ინოვაციების დანერგვით მცირე და 
საშუალო საწარმოების კონკურენტუნა რია ნობის გაძლიერების ხელშეწყობა და 
სხვა.

საქართველოში არსებობს მცირე და საშუალო მეწარმეობის მხარდამჭერი 
რამდენიმე სხვა ორგანიზაციაც, კერძოდ: საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო 

პალატა, საქართველოს მცირე და საშუალო საწარმოთა ასოციაცია და 
დასაქმების ასოციაცია. ისინი კონსულტაციებს უწევენ მეწარმეებს.

მეოთხე პრინციპია – მცირე საწარმოთა საჭიროებებზე საჯარო 

ად მინის  ტრა ციების რეაგირების უზრუნველყოფა. მასში იგულისხმება 
სამთავრობო სერ ვი სებით სარგებლობა, საწარმოს რეგისტრაციის წესების 
გამარტივება, ბიზნესზე რეგულა ციების ზემოქმედების შესწავლა. ამ სფეროში 
საქართველოს მნიშვნელოვანი პროგ რესი აქვს. შემცირებულია საწარმოების 
გახსნის ად მინისტრაციული ბარიერები. გამარტივებულია ბიზნესის კეთება. “Doing 
Buu ness 2016” კვლევის მიხედვით ამ მაჩვენებლით საქართველო მსოფლიოს 
189 ქვეყანას შორის 24-ე ადგილზეა [3, გვ. 11]. ეკონომიკური თავისუფლების 
ინდექსის მიხედვითაც, საქართველო 23-ე ადგილზეა. გაუმჯობესებული აქვს 
სუვერენული რეიტინგებიც.

მცირე საწარმოებისთვის გამარტივებულია საჯარო მომსახურება. მისი 
უმე ტესი ნაწილი თავმოყრილია ერთ სივრცეში (მაგალითად, ქ. თბილისში –

იუსტიციის სახლში). დანერგილია ელექტრონული მომსახურება გადასახადის 
გადახდაზე, დეკლარაციის წარდგენაზე და ა. შ.

მეხუთე პრინციპია – საჯარო პოლიტიკის ინსტრუმენტების მორ-
გება მცირე ბიზნესის საჭიროებებზე. დღეს საქართველოში მცირე საწარ-
მოებისთვის ბიზნეს-სერვისების უზრუნველყოფა შეზღუდულია. ერთ-ერ თი 
ევროპული პრიორიტეტი სახელმ წიფო შესყიდვებში მონაწილეობის წახა-
ლისება, ასევე, შეზღუდულია. მართალია, ელექტრონული ტენდერების 40%-
ში სახელშეკრულებო თანხის მოცულობები არ აღემატება 10000 ლარს [5, გვ. 
32], რაც მისაღებია მცირე მეწარმეებისათვის, მაგრამ ინტერნეტის სივრცეში 
არ არის არცერთი მისამართი, სადაც მცირე მეწარმე შეძლებს ამომწურავი და 
განახლებული ინფორმაციის მიღებას ბიზნესის წარმოების მისთვის საინტერესო 

ყველა საკითხზე. ქართულ ყოფაში პრობლემაა ისიც, რომ ყველა მცირე 
მეწარმემ არ იცის ინტერნეტის გამოყენება, ან არა აქვს წვდომა მასზე.

მეექვსე პრინციპია –  მცირე საწარმოთა ფინანსებისადმი ხელმ-
ისაწ ვ დო მობის გაუმ ჯობესება, საკანონმდებლო და ბიზნეს-გარემოს სრულ-
ყოფა კომერციული ოპერა ციების დროული ანგარიშსწორების უზრუნ-
ველსაყოფად. მცირე ბიზნესში კერძო კაპიტალი არ არის საკმარისი, ხოლო 

ფასიანი ქაღალდების ბაზარი საქართველოში მცირე და არალიკვიდურია. 
ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის გაძლიერების თვალ საზ რისით ევროკავშირი 
მიიჩნევს ისეთი ღონისძიებების გატარებას, როგორიცაა საბანკო სექტორში 
კონკურენციის გაძლიერება, ადგილობრივი ინსტიტუციური საინ ვესტიციო ბა-
ზის შექმნა (მაგალითად, სადაზღვევო და საპენსიო რეფორმების გზით). 
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დღეს საქართველოში მცირე საწარმოების კაპიტალი ძირითადად ფორმირ დება 
საკუთარი, საოჯახო და მეგობარ-ნათესავების ფულადი დანაზოგებით. საბანკო 

დაკრედიტების კონსერვატიული მიდგომა და საგირავნო უზრუნველყოფის 
მაღალი მოთხოვნები მცირე საწარმოების განვითარებას აფერხებს. მიკრო-
საფინანსო ორგანიზაციები ძალიან სწრაფად აძლევენ კრედიტებს მცირე 
საწარმოებს, მაგრამ მაღალი რისკის გამო, მათი საპროცენტო განაკვეთი 
კაბალურია – 36-44% წლიწადში. ბოლო წლებში საქართველოს მთავრობამ 
შეიმუშავა სპეციალური პროგრამები (“იაფი კრედიტი”, “აწარმოე საქართველოში”) 
და მცირე მეწარმეები დააფინანსა ბიუჯეტის საფუძველზე ფორმირებული იაფი 
სესხებით (სესხის 2%-ს იხდის მეწარმე, 12%-ს სახელმწიფო), მაგრამ ფინანსებზე 
წვდომის ეს გზაც რთული აღმოჩნდა მათთვის, რადგან ამის მისაღებად მათ 

თავიანთი ბიზნეს-გეგმით კონკურსში უნდა გაიმარჯვონ. მაგრამ საკითხავია, 
ქართველი მცირე მეწარმეები, რომელთაც აგერ “გუშინ” ისწავლეს საბაზრო 

ეკონომიკის ანი-ბანი, შეძლებენ კონკურსში გასამარჯვებლად ბიზნეს-გეგმის 
დაწერას? არის სხვა ბარიერებიც.

ყველა ამ პრობლემის მოგვარება გათვალისწინებულია საქართვე ლოს მცირე 
და საშუალო მეწარმეობის განვითარების 2016-2020 წლების სტრატეგიაში. 
მეტიც, საქართველოს მთავრობა ამ წლებში აპირებს გრანტების მეშვეობით 

მცირე საწარმოთა დაფინანსების გაუმჯობესებას, რისთვისაც გადაიხედება 
გრან ტებთან დაკავშირებული კანონმდებლობა და საჭიროების შემთხვევაში 
შემუშავდება შესა ბა მისი საკანონმდებლო ცვლილებები [3, გვ. 30].

მეშვიდე პრინციპი – სტანდარტების და რეგულაციების დანერგვა 
– იძლევა სტანდარტების, ტექნიკური ნორმების და შესაბამისობის დადგენის 
სფეროში ევროკავშირში მოქმედ საკანონმდებლო და ადმინისტრაციულ 

პრაქტიკაზე გადასვლის რეკომენდაციას. კერძოდ [6, გვ. 25]:
 ეფექტიანი თანამშრომლობის უზრუნველყოფა საქართველოში ტექ-

ნი კური ნორმების, სტანდარტიზაციის, მეტროლოგიის და აკრედიტაციის თანა-
მედ როვე ინსტიტუციური სისტემის შექმნის და გაძლიერების მიზნით;

 სტანდარტიზაციაზე, აკრედიტაციაზე, შესაბამისობის დადგენაზე, 
მეტრო  ლო გიასა და ბაზრის მეთვალყურეობაზე პასუხისმგებელი ინსტიტუტების 
ინ ტერგირება ევროპულ და საერთაშორისო სტრუქტურებში;

 თანამშრომლობა საერთაშორისო კლასიფიკაციის საეტალონო 

ლაბორატო რიების შესაქმნელად და სხვა.
ეს სამუშაოები საქართველოში 2006 წლიდან არის დაწყებული, მაგრამ 

საქარ თ ველოს სტანდარტიზაციის და მეტროლოგიის ინსტიტუტს დაფი ნან სების 
უქონ ლობის გამო, ამ სამუშაოების მეტად მცირე ნაწილი აქვს ჯერ შესრულებული. 
ძნელდება ქართულ სამეწარმეო სივრცეში იმ ევროპული სტანდარტების და 
ტექნიკური ნორმების დანერგვაც, რომელიც უკვე ითარ გმნა ამ ინსტიტუტში, 
რადგან ისინი იყიდება, მათი შეძენის საშუალება კი ყველა მცირე მეწარმეებს 
არა აქვთ. ჩვენი აზრით, სტანდარტები უფასოდ უნდა ურიგდებოდეთ მეწარმეებს, 
მათი თარგმნის და ბეჭდვის ხარჯებს კი სა ხელმწიფო ბიუჯეტი უნდა ფარავდეს.
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მერვე პრინციპია – მცირე საწარმოებში მართვის უნარების დახვეწისა 
და საინოვაციო საქმიანობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა. საქართველოს 
მცირე მეწარ მეობაში სწორედ ამ პრინციპის გატარების დადასტურებაა 
“საქართველოს მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების სტრატეგიაში 
(2016-2020 წწ.)” ასეთი პრიორიტეტების ჩაწერა [3, გვ. 21]:

 სამეწარმეო სწავლების გაუმჯობესება ევროკავშირის პრაქტიკის 
შესაბა მისად;

 ინოვაციური მეწარმეობის წასახალისებლად კონკრეტული მხარ-
დამჭერი ღონისძიებების გატარება.

ამავე დოკუმენტში ვკითხულობთ, რომ “მაღალკვალიფიციური სამუშაო 

ძალის სიმწირე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დაბრკოლებაა მცირე და საშუალო 

საწარმოთა ზრდისა და განვითარებისთვის... ამ ეტაპზე საქართველოს განათ-
ლების სისტემაში სრულად არ არის დანერგილი სამეწარმეო განათლება 
საუკეთესო ევროპული და საერთაშორისო გამოცდილების შესაბამისად. ასევე 
არ არის დანერგილი უწყვეტი სწავლება” [3, გვ. 31]. ამის სალიკვიდაციოდ 

სტრა ტეგია მრავალ სხვადასხვა ღონისძიების – ტრენინგ-პროგრამები, არა-
ფორ მალური განათლების პილოტური პროგრამები და ა. შ. გატარებას 
ითვალისწინებს.

არასახარბიელო მდგომარეობა გვაქვს ინოვაციურ მეწარმეობის განვი თა-
რების კუთხით. ინოვაციურ შესაძლებლობებში საქართველოს 121-ე ადგილი 
უკავია, უახლეს ტექნოლოგიებზე ხელმისაწვდომობაში – 97-ე ადგილი, ფირმის 
დონეზე ტექნოლო გიების გამოყენებაში – 103 ადგილი, კომპანიის დანახარჯებში 
კვლევასა და განვითარებაზე – 127-ე ადგილი.

მცირე (და საშუალო) საწარმოებს არა აქვთ შესაძლებლობა განახორ-
ციელონ ინვესტიციები ინოვაციებსა და ახალ ტექნოლოგიებში. მათთან 
ახალი ტექნოლო გიების გამოყენების შესაძლებლობაც უაღრესად დაბალია. 
აქედან გამომდინარე, საჭიროა სახელმწიფომ შეუწყოს ხელი მათ ინოვაციურ 

განვითარებას. ამ საქმეს ერთჯერადი “ინექციები” არ უშველის, ის სისტემური 
და მასშტაბური უნდა იყოს.

მეცხრე პრინციპი – მცირე საწარმოების “მწვანე ეკონომიკაში” ჩართვა, 
მოუწოდებს მცირე საწარმოებს თავისი საქმიანობა წარმართონ მაქსიმა ლურ 

ეკოლოგიურ სისუფთავეში. მართალია, საქართველოს მთავრობაც ახალისებს 
ბიზნეს-საზოგადოებას, რათა მან მიაქციოს ყურადღება გარემოს დაცვის 
საკითხებს, მაგრამ მცირე და საშუალო საწარმოებს ასეთი ეკოეფექტურობის 
უზრუნველსა ყოფად ფინანსური დახმარება არა აქვთ. “საქართველოს მცირე 
და საშუალო მეწარმეობის განვითარების სტრატეგია (2016-2020 წ.წ.) “ ამ 
მიზნით ითვალისწინებს ტრენინგ-პროგრამის შემუშავებას, კონსულტაციებს და 
გარემოს დამცველი მმართველის (მენეჯერის) კურსების მოწყობას” [3, გვ. 35]. 
ჩვენი აზრით, ეს საკმარისი არ არის.

მეათე პრინციპი – მცირე საწარმოების წახალისება და დახმარება, 
რათა მათ ისარგებლონ ბაზრების ზრდით, ეს ფაქტობრივად არის ინტერ-
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ნაციონალიზაციაზე რეკომენდაცია. საქართველოში ეს სიახლეც დაწყებულია. 
ჩამოყალიბებულია მეწარ მეობის განვითარების სააგენტო, რომელიც ეხმარება 
ექსპორტზე ორიენტირებულ ფირმებს. მათ ასევე ხელს უწყობს საქართველოს 
საინვესტიციო სააგენტო. ისი მცირე საწარმოებს აწვდის ინფორმაციას საგა-
რეო ბაზრების შესახებ, გამოფენების შესახებ, ეხმარებიან საერთაშორისო 

პარტნიორების მოძებნაში და ა. შ. ცნობიე რების ასეთი ამაღლება მცირე მეწარ-
მეებს ხელს უწყობს მათი პროდუქციის ბაზრის გაფართოებაში.

საქართველოში მცირე საწარმოთა ექსპორტის ხელშეწყობის აქტივობებში 
ნაკლებად ჩანს ფინანსური დახმარება. 2008 წელს სახელმწიფომ ექსპორტის 
დასაფინანსებლად გამოყო 34,5 მლნ ლარი რესურსი (ისიც სასესხო) [5, გვ. 34]. 
შემდგომ წლებში ექსპორტის ხელშემწყობი პროგრამა აღარ დაფი ნანსებულა.

საქართველოს მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების სტრატე-
გიაში (2016-2020 წ.წ.), ამ საკითხის გამოსწორებაც დაიგეგმა, კერძოდ, მეტი 
ყურადღება ისევ და ისევ დათმობილი აქვს საექსპორტო ბაზრების კვლე-
ვას და ონლაინ პორტალის მეშვეობით მეწარმეებისთვის ინფორმაციის მი-
წოდებას, მარკეტინგის გაუმჯობესებას, საერთაშორისო გამოფენებში ქარ-
თველ მეწარმეთა მონაწილეობის ხელშეწყობას და ა. შ. დასანანია, რომ 
2020 წლამდე პერიოდშიც საქართველოს მთავრობა არ ითვალისწინებს ექს-
პორტზე ორიენტირებულ მცირე (და საშუალო) საწარმოებისთვის ბიუჯეტურ 

დაფინანსებას.

* * *
ზემოაღნიშნული პრინციპების საქართველოში დანერგვის მდგომა რეო ბის 

ანალიზმა გვიჩვენა, რომ მცირე ბიზნესში მათი გამოყენება დაწყებულია, მაგრამ 
პროცესი დასრულებული არ არის. ამ საქმეში ყველაზე დიდი პასუხისმგებ ლობა 
საქართველოს ხელისუფლებამ უნდა აიღოს თავის თავზე, რადგანაც დამოუ კი-
დებლად ქართველი მცირე მეწარმეები ვერც ამ პრინციპების ათვისებას შეძლებენ 
და ვერც მის პრაქტიკულ გამოყენებას. ამის გარეშე კი, საქართველოს მცირე 
ბიზნესის ურთიერთობები ევროკავშირთან ვერ შედგება.
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ოცადაექვსსაუკუნოვანი ფენომენი:

ისრაელის გაკვეთილები საქართველოსთვის

 საქართველო და ისრაელი - ეს არის ორი უძველესი ბიბლიური ქვეყანა, 
რომელთაც აგერ უკვე 26 საუკუნეა ერთმანეთთან მეგობრობის და პატივისცემის, 
თანასწორი ურთიერთობების უიშვიათესი ტრადიციები აქვთ.

ამ ორი ერის ურთიერთობა განსაკუთრების საყურადღებოა დღევანდელი 
აშლილი და აწეწილი მსოფლიოსთვის, მათ შორის წამყვანი და დიდი 
ერებისთვის.

„საქართველო - ეს არის თანამედროვეობის უდიდესი სასწაული, რომლის 
შედარებაც შეიძლება მხოლოდ ისრაელთან. ის არის არა მხოლოდ ძველი, 
არამედ ცოცხალი ცივილიზაციაც. შეხედეთ ათენს და რომს. მათ წარსულს 
არავითარი კავშირი არა აქვს თანამედროვეობასთან, საქართველოში, კი 
ყველაფერი ძველი აგრძელებს სიცოცხლეს დღევანდელობაში.“- წერს ცნო-
ბილი ებრაელი მეცნიერი და თეოლოგი ავიგდორ ესკინი.

თანამედროვე ისრაელის სახელმწიფო იშვა 1948 წელს, როცა გაეროს 
დადგენილებით მათ გამოეყოთ 14 ათასი კვ. კმ. ფართობი ყოფილი პალესტინის 
ტერიტორიიდან (ისრაელის სახელმწიფოს შექმნაში ლომის წილი მიუძღვის 
იოსებ სტალინს, რომელმაც დასავლეთის წინააღმდეგობის მიუხედავად, 
შეძლო თავისი გაეტანა და შეექმნა პატარა ქვეყანა.

სულ რაღაც 68 წლის განმავლობაში ისრაელში პაწაწინა სახელმწიფოდან 
ერის წყალობით, გადაიქცა ქვეყნად, რომლის მოსახლეობა (6 მილიონზე მეტი) 
რვაჯერ აღემატება 1948 წელს არსებულ რაოდენობას, გადაიქცა უძლიერეს 
ქვეყნად, რომელიც დომინირებს არა მარტო ახლო აღმოსავლეთში, არამედ 
ძალზე დიდი გავლენა აქვს მთელს მსოფლიოში, რამეთუ მსოფლიო ფინანსების 
75%-ს დღეს ებრაელები ფლობენ.

ამჟამად ისრაელს ახლო აღმოსავლეთში წამყვანი პოზიცია უკავია ეკო-
ნომიკურ, სამხედრო, ტექნოლოგიურ და კულტურულ სფეროში.

მეტად საყურადღბოა მისი გამოცდილება მრეწველობის განვითარების 
საქმეში. ისრაელს არც საკუთარი ბუნებრივი რესურსები გააჩნია, არც მრეწვე-
ლობის განვითარების საბაზო დარგები. გეოპოლიტიკური და სამხედრო სირთუ-
ლეების გამო მას არ შეეძლო, გაეტარებინა ინდუსტრიალიზაციის პოლიტიკა 
ევროპის და ჩრდილო ამერიკის მოდელების მიხედვით. ისრაელის ყოფილი 

ekonomika da biznesi, 2016, 4,  gv.  231-234

ECONOMICS  AND  BUSINESS, 2016, 4,  pp.  231-234
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ვაჟა შუბითიძე

პრეზიდენტი ეიზერ ვაიცმანი, მიუთითებდა, რომ ,,ჩვენ ისრაელმა, ფული და 
კაპიტალი ჩავდეთ ადამიანთა ტვინებში(ანუ განათლების სფეროში) იმიტომ 
რომ სხვა არავითარი რესურსი არ გაგვაჩნდა“

ისრაელი გარშემოტყმულია მტრულად განწყობილი 20-ზე მეტი ქვეყნით, 
რომლებმაც ამ 68 წლის განმავლობაში 7 ომი გააჩაღეს ისრაელის წინააღმდეგ, 
მაგრამ ყველა წააგეს.საკუთარი უშიშროების უზრუნველყოფის აუცილებლობა 
ისრაელს აიძულებს როგორც ეროვნული პროდუქტის, ისე შრომისუნარიანი 
მოსახლეობის ყველაზე ახალგაზრდული და შემძლე ნაწილით უზრუნველყოს 
თავდაცვა. ქვეყნის ერთობლივი ეროვნული პროდუქტის შემოსავლებიდან 10-
15% თავდაცვის ფონდს ხმარდება. ეს დასავლეთის უმრავლესი ქვეყნებისთვის 
3-4% -ია.(სომხეთისთვის 9%-ია, საქართველოსთვის 6%.)

68 წლის განმავლობაში ისრაელმა მსოფლიოს 120 ქვეყნიდან ჩამოსული 
5 მილიონამდე ადამიანი (მათ შორის სსრ კავშირის ქვეყნებიდან ჩასული 1,2 
მილიონი ებრაელი) მიიღი.

საკუთარი ქვეყნის უზომოდ მოყვარულ საქმიან ებრაელებს მცხუნვარე 
მზის ქვეშ გაჰყავდათ გზები, აგებდნენ ხიდებს, სანაპიროებს, პორტებს, 
ქარხნებს, საცხოვრებელ სახლებს, აშენებდნენ პლანტაციებს. სწორედ ამგვარმა 
თავჩაუხრელმა შრომამ აქცია ისრაელი აგრარული ქვეყნიდან სამრეწველო 
წარმოების და სამეცნიერო აზრის განვითარებულ სახელმწიფოდ, რომელსაც 
ჰქონდა მაღალი მაღალი ტექნოლოგიების ინდუსტრია, აგრეთვე თანამედროვე 
კვების მრეწველობა და ალმასის დამუშავების ერთ-ერთი მსოფლიო ცენტრი. 
ისრაელის ხვედრით წილად მოდის მსოფლიო საიუველირო ალმასის წარმოების 
40%. შედარებისთვის – რუსეთში ალმასის დამუშავების მრეწველობაში დასაქ-
მებულია 2-ჯერ მეტი ადამიანი, ვიდრე ისრაელში, სასაქონლო პროდუქცია კი 
იწარმოება 8-ჯერ ნაკლები, ვიდრე ისრაელში.

ისრაელის სოფლის მეურნეობა გამოირჩევა მაღალი ინტენსიობით, მოწი-
ნავე აგრონომიით და მელიორაციით. პირდაპირ გამაოგნებელია: იერუსალიმი, 
მისი შემოგარენი და თითქმის ყველა მიმდებარე ადგილი კლდოვანია, ქვიშიანი 
და მაინც სოფლის მეურნეობის პროდუქტების საოცარი სიუხვეა. მოსავალი 
2-ჯერ მოჰყავთ ხრიოკზე სიცოცხლეს ქმნიან მოწინავე ტექნოლოგიებით („ჰაი-
ტექი“) წყალობით).

 მაშინ როცა ისრაელში ფაქტობრივად წყალი არ არის ( ამასვე ადასტურებს 
ისრაელის 92 წლის პრეზიდენტი შიმონ პერესი, რომელმაც კიევში ჩამოსვლისას 
თქვა, რომ წყალს ჩვეულებრივად პოულობენ, არ მოიპოვებენ ჩვენ კი მისი 
მოპოვება დავიწყეთ, მერე კი წყლის გამტკნარებაც ვისწავლეთ“), ცხელი წყალი 
ყველას აქვს. მზის ბატარეები ცვლის ჰიდროელექტრო სადგურებს და ატომურ 
ელექტროსადგურებს. ზაფხულობით 4-თვიანი გვალვაა და მაინც სარწყავი 
მილების წყალობით ყველაფერი ყვავის. მთებში მიწის ქვეშ ტბებია, საიდანაც 
წყალი უდაბნოში მოჰყავთ. წვიმის წყალცას არ ჰკარგავენ-რეზერვუარებში 
აგროვებენ. ყოველი ხის ყოველი ყვავილის ახლოს სარწყავი მილი გაყვანილი. 
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ოცდაექვსსაუკუნოვანი ფენომენი: ისრაელის გაკვეთილები საქართველოსთვის

ეს არის წვეთოვანი რწყვის მეთოდი, რომელსაც ისრაელში დიდი ხანია იყენებენ. 
იგი მცენარეს, ხეს იმდენ წყალს აწვდის , რამდენის ესაჭიროება, რათა წალკოტში 
არათუ გამხმარი, არამედ უწყლობისაგან შეყვითლებული ფოთოლიც არსად 
გაერიოს. ისრაელში სოფლის მეურნეობის ერთი მუშაკი ქვეყნის 82 მოქალაქეს 
უზრუნველყოფს პროდუქტებით. რუსეთში ერთი ძროხის წველადობა 3 ლიტრ 
შეადგენს ისრაელში, კი 10 ათას ლიტრს.

მშენებლობა, ფართო საყოფაცხოვრებო ინდუსტრია, მსოფლიოში ერთ- 
ერთი საუკეთესო საოპერაციო მედიცინა, მრავალპროფილიანი უმაღლესი 
განათლება, კომპიუტერიზებული საბანკო სისტემა და მოსახლეობის სერვისის 
სხვა სახეობანი ისრაელის ეკონომიკის ბირთვია. განსაკუთრებით აღსანიშნავია 
აქ ,,ჰაი-ტექის“ (მაღალი ტექნოლოგიების) სფერო, რომელშიც ისრაელი 
ასევე მსოფიოს ერთ-ერთი ლიდერია. „ჰაი-ტექ“-ის საწარმოთა ხვედრითი 
წილი ისრაელის ექსპორტში 80%-მდეა. არმიაში გაწვეული ახალგაზრდები 
ცდილობენ, იმსახურონ სრულიად საარმიო კომპიუტერულ ცენტრ ,,მამრან“-
ში, რომლის კურსდამთავრებულების თვიური ხელფასი 7 ათასი დოლარია 
და 4-ჯერ აღემატება საშუალო სასტარტო ხელფასს და მაინც ისრაელში არ 
ჰყოფნით 5 ათასზე მეტი სპეციალისტი ,,ჰაი-ტექ“-ის სფეროში.

ისრაელში თავდაცვა იდეოლოგიურად უმაღლეს დონეზეა აყვანილი. 
ისრაელს აქვს ატომური და წყალბადის ბომბი, უმაღლესი სიზუსტის 
რაკეტები, რომლებიც მტრის რაკეტებს ჰაერში ანადგურებენ, ჰყავს 
უძლიერესი დაზვერვის სამსახური ,,მოსადი“.  ქვეყნის თავდაცვა არა მარტო 
კაცების არამედ ქალების მოვალეობაცაა. არმიაში ყველა მსახურობს. არც 
ერთი თავმოყვარე გოგონა არ გაივლის იმ ბიჭის გვერდით ვინც ჯარში 
ნამყოფი არაა.

„ჩვენ არც ხალხი გვყავდა და არც იარაღი გვქონდა,- ამბობს შიმონ პერესი, 
არც გენერლები გვყავდა და არც საბრძოლო გამოცდილება გვქონდა. რა უნდა 
გვექნა? ადამიანები უნდა გამხდარიყვნენ მამაცები და უშიშარნი. მათ უნდა 
გაეგოთ, რომ ჩვენ არჩევანი არა გვაქვს. ,,ჩვენ მხოლოდ უნდა გავიმარჯვოთ.
ჩვენ ერთხელაც, რომ დავმარცხდეთ, მორჩა. მეორე, იქიდან გამომდინარე, 
რომ ჩვენ იარაღი არ გვქონდა, მისი წარმოება დავიწყეთ, განვავითარეთ 
თავდაცვის სექტორი, რომელიც მუშაობდა არმიაზე, რადგან ვიყავით მარტო 
და თანაც მტრულ გარემოში. სწორედ ამის წყალობით გაიმარჯვა ისრაელმა 
ყველა ომში არაბთა წინააღმდეგ და ტერიტორია 5-ჯერ გააფართოვა“. 

პერესის აზრით, პოტენციალი ადამიანებს დიდი აქვთ, მაგრამ ისინი 
ზარმაცები არიან. თუ რაიმეს მიღწევა გინდათ, ბევრი უნდა იმუშაოთ, ციდან 
არაფერი ცვივა. ჩვენ ისრაელში ძალიან ბევრს ვმუშაობდით, რა არის ამაში 
ცუდი... უნდა გაჰყვეთ მეცნიერებას, რომელსაც არა აქვს საზღვარი, შეზღუდვა 
და რეფლექსები. წარსული იცოდეთ, რათა წარსულის შეცდომები არ 
გაიმეოროთ... თუ თქვენი ოცნებები უფრო მეტია, ვიდრე მიღწევები, ეს ნიშნავს 
რომ თქვენ ახალგაზრდა ხართ.
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ვაჟა შუბითიძე

 ცალკე აღნიშვნის ღირსია ,,ქართველი ებრაელის ფენომენი“. ასეთი რამ 
სხვა ერმა არ იცის. ქართველ ებრაელთა ფენომენის ერთ-ერთი კონკრეტული 
გამოვლენაა ის ფაქტი, რომ ქართულ მიწაზე 26-საუკუნოვანი ცხოვრების 
მანძილზე „არსად არ თქმულა და არ გაგონილა, რომ ოდესმე ქართულ 
ურიას საქართველოსთვის ეღალატოს და რაიმე ცნობები სხვა სახელმწიფო 
მტერთათვის გადაეცათ, თუმცა ამის შემთხვევა მათ ხშირად მიეცემოდათ“ 
(ზაქარია ჭიჭინაძე).

„ეს მოხდა რომში, – წერს ისტორიკოსი და მიმომხილველი აბონ 
ციციაშვილი თავის 800-გვერდიან წიგნში „ებრაელები და საქართველო“, – 
ქართველებს მაღაზიაში შემთხვევით კაოლინის თხის ძალზე ძვირადღირებული 
ნივთი გაუტყდათ. მაღაზიის კარი იმწამსვე დაიკეტა. მეპატრონემ ქართველებს 
ნივთის საფასურის ანაზღაურება მოსთხოვა.მათ საკმარისი თანხა არ 
აღმოაჩნდათ. იქვე შემთხვევით მყოფმა უცნობმა ყური მოჰკრა ქართულ საუბარს, 
იხმო მეპატრონე. „რამდენია გადასახადიო“, – ჰკითხა. 3800დოლარიო, უპასუხა 
მეპატრონემ. უცნობმა ეს თანხა გადაუთვალა, შემდეგ მოუბრუნდა ქართველებს 
და ქართულად უთხრა, თქვენი ჭირიც წაუღიაო, ძმებო, თან აღნიშნა, თბილისში 
დაბადებული ქართველი ებრაელი ვარო, არც გვარი უთხრა, არც სახელი და 
სიყვარულით გამოემშვიდობა“.

ქართველმა ებრაელებმა ისრაელში დადგეს შოთა რუსთაველის ძეგლი 
და დააარსეს მისი ქუჩა, ასევე, თბილისის მოედანი, ლაპარაკობენ, მღერიან და 
ტირიან ქართულად , ზრდიან შვილებს ქართული ტრადიციებით.

„ერთადერთი ერი – სტუმარი, – წერს აბონ ციციაშვილი, რომელმაც 
საუკუნეები იცხოვრა საქართველოს ტერიტორიაზე თავისი უბედური ბედის 
გამო და რომელსაც არასოდეს არ უთქვამს, ეს მიწა ჩემია, ან განსაკუთრებული 
უფლებები მომეცით, ებრაელი ერია, მის სამშობლოსაც გაუღიმა ბედმა, აიკრა 
გუდა -ნაბადი, მადლობა გადაუხადა ქართველ ხალხს გაწეული შრომისათვის, 
ერთ ჭერ-ქვეშ ცხოვრებისათვის და წავიდა“.

სხვები? - ამაზე არც ფიქრობენ.

    ვაჟა შუბითიძე
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საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია –

„გლო ბა ლი ზა ცი ის გა მოწ ვე ვე ბი ეკო ნო მი კა სა და ბიზ ნეს ში“, 

ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო 
უნი ვერ სი ტე ტი, ეკო ნო მი კი სა და ბიზ ნე სის ფა კულ ტე ტი,

თბი ლი სი, 2016, 11-12 ნო ემ ბე რი

ეკო ნო მი კი სა და ბიზ ნე სის ფა კულ ტე ტის დე კა ნი, ეკო ნო მი კურ მეც ნი ე რე ბა-
თა დოქ ტო რი, პრო ფე სო რი თე ი მუ რაზ ბე რი ძე: 

 სულ ახ ლა ხან ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო 
უნი ვერ სი ტე ტის ეკო ნო მი კი სა და ბიზ ნე სის ფა კულ ტეტ ზე ჩა ტარ და სა ერ თა შო რი-
სო სა მეც ნი ე რო კონ ფე რენ ცია - „გლო ბა ლი ზა ცი ა: გო მოწ ვე ვე ბი ეკო ნო მი კა სა 
და ბიზ ნეს ში“. გან ხი ლულ სა კითხ თა წრე იყო საკ მა ოდ ფარ თო: გლო ბა ლი ზა-
ცი ის თე ო რი უ ლი ას პექ ტე ბი დან დაწყ ე ბუ ლი, მას თან და კავ ში რე ბუ ლი რის კე ბით 
დამ თავ რე ბუ ლი. კონ ფე რენ ცი ის მო ნა წი ლე თა წრე იყო საკ მა ოდ შთამ ბეჭ და ვი 
- გერ მა ნი ა, პო ლო ნე თი, რუ სე თი, ბალ ტი ის პი რე თი, რუ მი ნე თი, უკ რა ი ნა, სა ქარ-
თვე ლო.

 ტერ მი ნი - „გლო ბა ლი ზა ცი ა“, შე და რე ბით ახა ლია სა მეც ნი ე რო ლი ტე რა-
ტუ რა ში, თუმ ცა, რო გორც მოვ ლე ნა, მას ად გი ლი XX სა უ კუ ნის თით ქმის მთელ 
პე რი ოდ ში ჰქონ და. გლო ბა ლი ზა ცი ას ახა სი ა თებს რამ დე ნი მე სპექ ტრი (შრე) - 
გლო ბა ლი ზა ცია პო ლი ტი კა ში, ეკო ნო მი კა ში, სო ცი ა ლურ სფე რო ში და სხვა, მაგ-
რამ, გლო ბა ლი ზა ცი ამ ეკო ნო მი კა სა და გა ნათ ლე ბა ში (ქვეყ ნებს შო რის სა გა რეო 
ვაჭ რო ბის გან ვი თა რე ბა, მსოფ ლიო სა ვაჭ რო ორ გა ნი ზა ცი ის შექ მნა, ახა ლი ტექ-
ნო ლო გი ე ბის დამ კვიდ რე ბა, გა ნათ ლე ბის უნი ვერ სა ლურ სტან დარ ტებ ზე გა დას-
ვლა) თვი სებ რი ვად შეც ვა ლა სამ ყა როს იერ სა ხე და მი სი დი ნა მი კა.

 გლო ბა ლი ზა ცი ის ფე ნო მენს ჰყავს მომ ხრე ე ბიც და ოპო ნენ ტე ბიც: მომ-
ხრე ე ბი თვლი ან, რომ ეს პრო ცე სი არის ობი ექ ტუ რი და გარ და უ ვა ლი, რა მე თუ 
ტექ ნი კურ პროგ რესს და ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბას ვე რა ფე რი ვერ აღუდ გე ბა 
წინ, ხო ლო ოპო ნენ ტე ბის აზ რით, გლო ბა ლი ზა ცი ის შე დე გად მდი და რი ქვეყ ნე ბი 
უფ რო მდიდ რდე ბი ან, ხო ლო გან ვი თა რე ბა დი ქვეყ ნე ბი სათ ვის სი ღა რი ბე მწვა ვე 
პრობ ლე მად რჩე ბა. 

ekonomika da biznesi, 2016, 4,  gv. 235-251
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საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 

 ის მის კითხ ვა: სად არის გა მო სა ვა ლი? რო გორც ყო ველ თვის, ჭეშ მა რი ტე ბა 
შუ ა შია (aurea mediokritas - ოქ როს შუ ა ლე დი) - გარ და მა ვა ლი ეკო ნო მი კის მქო-
ნე ქვეყ ნე ბის მთავ რო ბებ მა უნ და გა ა ტა რონ ისე თი პო ლი ტი კა (ე კო ნო მი კუ რი), 
რო მე ლიც შე საძ ლებ ლო ბას მის ცემს ქვე ყა ნას (მო სახ ლე ო ბას) გა მო ნა ხოს თა ვის 
ად გი ლი მსოფ ლიო ეკო ნო მი კის მდი დარ მო ზა ი კა ში.

სა ერ თა შო რი სო სა მეც ნი ე რო კონ ფე რენ ცი ა ში მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღო 130-
მდე ქარ თველ მა და უცხ ო ელ მა მეც ნი ერ -ე კო ნო მის ტმა, მათ შო რის სხვა დას-
ხვა ქვეყ ნი სა და უნი ვერ სი ტე ტის წარ მო მად გე ნელ მა (გერ მა ნი ი დან, ჩე ხე თი დან, 
პო ლო ნე თი დან, ლატ ვი ი დან, რუ სე თი დან, უკ რა ი ნი დან, რუ მი ნე თი დან და სხვა 
ქვეყ ნე ბი დან). კონ ფე რენ ცი ა ზე მუ შა ობ და 7 სექ ცი ა: 

I სექ ცია - თე ო რი უ ლი  ე კო ნო მი კა, მაკ რო ე კო ნო მი კა, ეკო ნო მეტ რი კა;
II სექ ცია - მიკ რო ე კო ნო მი კა, რე გი ო ნუ ლი ეკო ნო მი კა;
III სექ ცია - ეკო ნო მი კუ რი და სო ცი ა ლუ რი სტა ტის ტი კა;
IV სექ ცია - სა ერ თა შო რი სო ეკო ნო მი კა, ეკო ნო მი კურ მოძღ ვრე ბა თა ის ტო-

რი ა, ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კა;
V სექ ცია - სა ერ თა შო რი სო ბიზ ნე სი, მე ნეჯ მენ ტი, მარ კე ტინ გი, ეკო ნო მი კუ რი 

ინ ფორ მა ტი კა;
VI სექ ცია - ფი ნან სე ბი, სა ბან კო საქ მე, ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხ ვა და აუ დი ტი;
VII სექ ცია - ტუ რიზ მი და არა სა წარ მოო სფე რო.
 კონ ფე რენ ცი ის მო ნა წი ლე ებ მა წარ მო ად გი ნეს მეც ნი ე რუ ლი კვლე ვე ბის შე-

დე გე ბი, ასე ვე მოხ და მეც ნი ერ თა გა მოც დი ლე ბე ბი სა და შე ხე დუ ლე ბე ბის ინ ტენ-
სი უ რი ურ თი ერ თგა ზი ა რე ბა. 

 პლე ნა რუ ლი სხდო მა გახ სნა ეკო ნო მი კი სა და ბიზ ნე სის ფა კულ ტე ტის დე-
კან მა, პრო ფე სორ მა თე ი მუ რაზ ბე რი ძემ, რო მელ მაც აღ ნიშ ნა, რომ „სა ქარ თვე-
ლო თა ვი სი ეკო ნო მი კუ რი პო ტენ ცი ა ლით, ტე რი ტო რი ით მცი რე ქვე ყა ნაა და 
ამ დე ნად პო ლი ტი კა იმ კუთხ ით უნ და წა რი მარ თოს, რომ სა ქარ თვე ლომ სა კუ-
თა რი ად გი ლი ნა ხოს გლო ბა ლურ ეკო ნო მი კურ მას შტა ბებ ში, რაც არც თუ ისე 
მარ ტი ვი ა“.

 მი სა სალ მე ბე ლი სიტყ ვით გა მო ვიდ ნენ ქა ლაქ თბი ლი სის მე რი, პრო ფე სო-
რი და ვით ნარ მა ნი ა, აკა დე მი კო სე ბი: ვლა დი მერ პა პა ვა და ავ თან დილ სი ლა გა-
ძე და სხვე ბი. 

კონ ფე რენ ცი ის პლე ნა რულ სდო მა ზე აკა დე მი კოს მა ვლა დი მერ პა პა ვამ 
სა ინ ტე რე სო მოხ სე ნე ბა წარ მო ად გი ნა: „რეტ რო ე კო ნო მი კა- ნეკ რო ე კო ნო მი კის 
გლო ბა ლი ზა ცი ის წი ნა პი რო ბა“, სა დაც პრო ფე სორ მა დამსწრეებს ნეკ რო ე კო-
ნო მი კის შე სა ხებ ახა ლი ხედ ვა გა აც ნო. კონ ფე რენ ცი ის პლე ნა რულ სხდო მა ზე 
მოხ სე ნე ბით გა მო ვიდ ნენ: ბიზ ნე სი სა და ეკო ნო მი კის სა ერ თა შო რი სო აკა დე მი ის 
(IABE) ვი ცე- პრე ზი დენ ტი, პრო ფე სო რი გავ რი ლე ტე ადან მა რი უ სი (თე მა: „სა ა-
ვი ა ცი ო  რის კე ბი  და  ტე რო რიზ მი“), თსუ -ის პრო ფე სო რი ელ გუ ჯა მექ ვა ბიშ ვი ლი 
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„გლო ბა ლი ზა ცი ის გა მოწ ვე ვე ბი ეკო ნო მი კა სა და ბიზ ნეს ში“

(თე მა: „მო დერ ნი ზა ცი უ ლი ავ ტო რი ტა რიზ მის ეკო ნო მი კუ რი ში ნა არ სი: სა ქარ-
თვე ლოს გა მოც დი ლე ბა“), პო ლო ნე თის საზღ ვაო აკა დე მი ის პრო ფე სო რი იგორ 
არე ფი ე ვი (თე მა: „სატ რან სპორ ტო სა წარ მო ე ბის ფი ნან სუ რი მდგრა დო ბის 
პროგ ნო ზი რე ბი სა და შე ფა სე ბის მე თო დე ბი რის კე ბის პი რო ბებ ში~), თსუ -ის პრო-
ფე სო რი ნუგ ზარ თო დუა (თე მა: „გლო ბა ლი ზა ცი ის გავ ლე ნა სა ქარ თვე ლოს სა-
მომ ხმა რებ ლო ბაზ რის უსაფ რთხო ე ბა ზე“) და ცი ტა უ- გორ ლი ცის გა მო ყე ნე ბი თი 
მეც ნი ე რე ბე ბის უნი ვერ სი ტე ტის პრო ფე სო რი მა თი ას ფოგ ტი (თე მა: `რო დი დან 
და იწყო გლო ბა ლი ზა ცი ა?“). 

 მომ ხსე ნე ბე ლებ მა გა ნი ხი ლეს მიმ დი ნა რე ეკო ნო მი კუ რი სა კითხ ე ბი, გლო-
ბა ლუ რი ეკო ნო მი კის გა მოწ ვე ვე ბი, მათ შო რის სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კუ რი 
რო ლი მსოფ ლი ო ში, ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბის ძი რი თა დი ტენ დე ცი ე ბი. კონ-
ფე რენ ცია პრაქ ტი კუ ლად მო ი ცავ და ყვე ლა იმ სა კითხს, რომლებიც კი აქ ტუ ა ლუ-
რია ეკო ნო მი კა ში ბო ლო პე რი ოდ ში. 

 პლე ნა რუ ლის სხდო მის შემ დეგ, კონ ფე რენ ცი ის მო ნა წი ლე ებ მა მუ შა ო ბა 
სექ ცი ებ ში გა ნაგ რძეს, სა დაც სა ინ ტე რე სო მოხ სე ნე ბე ბი წარ მო ად გი ნეს.

I სექ ცია 

თე ო რი უ ლი  ე კო ნო მი კა,  მაკ რო ე კო ნო მი კა, ეკო ნო მეტ რი კა
სექ ცი ის ხელ მძღვა ნე ლი: პრო ფე სო რი ელ გუ ჯა მექ ვა ბიშ ვი ლი

 პირ ველ სექ ცი ა ში წარ მოდ გე ნი ლი იყო მოხ სე ნე ბე ბი თე ო რი უ ლი ეკო ნო მი-
კის, მიკ რო ე კო ნო მი კის და ეკო ნო მეტ რი კის მი მარ თუ ლე ბე ბი დან.

 აკა დე მი კოს ვ. პა პა ვას მოხ სე ნე ბა მი ეძღ ვნა ეკო ნო მი კუ რი თე ო რი ის უაღ-
რე სად სა ინ ტე რე სო და ახალ პრობ ლე მას - რეტ რო ე კო ნო მი კის როლს ნეკ რო-
ე კო ნო მი კის გლო ბა ლი ზა ცი ა ში. მომ ხსე ნე ბელ მა არ გუ მენ ტი რე ბუ ლად ახ სნა თუ 
რა არის იმის მი ზე ზი, რომ ბევ რი უმ თავ რე სად ღა რი ბი ქვეყ ნე ბის ეკო ნო მი კა ში 
ძი რი თა დად მოძ ვე ლე ბუ ლი ტექ ნო ლო გი ე ბი გა მო ი ყე ნე ბა, რის გა მოც ყვე ლა ამ 
ქვე ყა ნას აქვს რეტ რო ე კო ნო მი კა. ეკო ნო მი კის ზომ ბი რე ბის პრო ცე სი მის ტექ ნო-
ლო გი ურ გა ნახ ლე ბას უშ ლის ხელს და ტექ ნო ლო გი უ რი ჩა მორ ჩე ნი ლო ბის დაძ-
ლე ვა ში სა ხელ მწი ფოს რო ლი უაღ რე სად მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა. 

 პრო ფე სორ მა იუ რი ანა ნი აშ ვილ მა გა ნი ხი ლა ლა ფერ -კე ინ ზი ა ნურ სინ-
თეზ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი წო ნას წო რო ბის LKS მო დე ლი, რო-
მელ ში აც ერ თობ ლი ვი მოთხ ოვ ნი სა და ერ თობ ლი ვი მი წო დე ბის ფუნ ქცი ებ ში ამ-
ხსნელ ცვლა დე ბად ჩარ თუ ლია ფა სე ბის დო ნე და სა შუ ა ლო სა გა სა ხა დო გა ნაკ-
ვე თი. ასე თი მიდ გო მა ერ თი ზო გა დი მო დე ლის ფარ გლებ ში ორი კერ ძო ვა რი-
ან ტის LKST-სა და LKSP-ის გა ან გა რი შე ბის სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა. მომ ხსე ნე ბელ მა 
და ა ხა სი ა თა ორი ვე მო დე ლის თვი სე ბე ბი და აჩ ვე ნა, რომ ლა ფერ -კე ინ ზი ა ნუ რი 
სინ თე ზის პი რო ბებ ში არ სე ბობს გარ კვე უ ლი კო რე ლა ცია ფა სე ბის დო ნე სა და 
სა გა და სა ხა დო დო ნეს შო რის. 
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საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 

 პრო ფე სორ ელ გუ ჯა მექ ვა ბიშ ვი ლის მოხ სე ნე ბა ში გა ა ნა ლი ზე ბუ ლი იქ ნა 
მსოფ ლი ო ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი და მიმ დი ნა რე მო დერ ნი ზა ცი ის ეტა პე ბი და 
ფორ მე ბი. გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღ ე ბა გა მახ ვილ და ეკო ნო მი კუ რი მო დერ ნი-
ზა ცი ის მო დე ლებ ზე, ეკო ნო მი კუ რი მო დერ ნი ზა ცი ის პო ლი ტი კურ მდგე ნელ ზე, 
კერ ძოდ, ავ ტო რი ტა რუ ლი მო დერ ნიზ მის ფე ნო მენ ზე. სა ქარ თვე ლო ში `ვარ დე-
ბის ხე ლი სუფ ლე ბის~ 9-წლი ა ნი გა მოც დი ლე ბის ანა ლი ზის სა ფუძ ველ ზე გა კეთ-
და დას კვნა, რომ ეს იყო ავ ტო რი ტა რუ ლი მო დერ ნიზ მის ქარ თუ ლი ვა რი ან ტი(-
მო დე ლი). ნაჩ ვე ნე ბი იქ ნა ამ უკა ნას კნე ლის წი ნა აღ დე გობ რი ვი ხა სი ა თი, მი სი 
მარ ცხის ობი ექ ტუ რი და სუ ბი ექ ტუ რი მი ზე ზე ბი. 

 პრო ფე სორ მა გი ორ გი ბე დი ა ნაშ ვილ მა თა ვის გა მოს ვლა ში ისა უბ რა გლო-
ბა ლი ზა ცი ის კონ ტექ სტით კულ ტუ რის, რო გორც ქვეყ ნის სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი-
კუ რი გან ვი თა რე ბის და ბიზ ნე სის ფაქ ტო რის შე სა ხებ. მთა ვა რი ყუ რადღ ე ბა გა-
ა მახ ვილ და კულ ტუ რის სის ტე მურ -კონ ცეპ ტუ ა ლურ მო დელ ზე. კულ ტუ რის ჰოფ-
სტე დე სუ ლი რა ო დე ნობ რი ვი მა ხა სი ა თებ ლე ბის გა მო ყე ნე ბით აჩ ვე ნა სა ქარ თვე-
ლოს თვის ამ მაჩ ვე ნებ ლე ბის თა ნა ფარ დო ბა სხვა დას ხვა ქვეყ ნის ანა ლო გი ურ 
მაჩ ვე ნებ ლებ თან. ჩა მო ა ყა ლი ბა სა ქარ თვე ლოს თვის კულ ტუ რულ ფა სე უ ლო ბა-
თა გარ დაქ მნის მი მარ თუ ლე ბე ბი გრძელ ვა დი ან პერ სპექ ტი ვა ში. 

 პრო ფე სო რი რე ვაზ გვე ლე სი ა ნის მოხ სე ნე ბა მი ეძღ ვნა აქ ტუ ა ლურ თე ო-
რი ულ -მე თო დო ლო გი ურ პრობ ლე მას - ეკო ნო მი კუ რი წეს რი გის სპე ცი ფი კუ რი 
ჩარ ჩო პი რო ბე ბის ფორ მი რე ბას, რო მე ლიც გან ხი ლუ ლი იქ ნა ინ ვეს ტი რე ბის 
მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი პი რო ბე ბის - (სა გა და სა ხა დო და ხარ ჯე ბის პო ლი ტი კის, სა-
ტა რი ფო ხელ შეკ რუ ლე ბის, პარ ტნი ო რე ბის მი ერ ხელ ფა სე ბი სა და სა ხელ ფა სო 
სტრუქ ტუ რე ბის ფიქ სი რე ბის, ფუ ლა დი პო ლი ტი კის, საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბი სა 
და ა.შ.) ჩა მო ყა ლი ბე ბის კუთხ ით. 

 პრო ფე სორ თ. ვე რუ ლა ვამ ადა მი ა ნის ჯან მრთე ლო ბა გა ნი ხი ლა ეკო ნო-
მი კუ რი ზრდის მნიშ ვნე ლო ვან ფაქ ტო რად, მან ხა ზი გა უს ვა ბო ლო 25 წლის 
მან ძილ ზე სა ქარ თვე ლოს ჯან დაც ვის სფე რო ში მიღ წე ულ წარ მა ტე ბებს და ამას-
თა ნა ვე, ისა უბ რა ზო გი ერთ პრობ ლე მა ზეც. მომ ხსე ნებ ლმა მი ზან შე წო ნი ლად 
ჩათ ვა ლა პირ ვე ლა დი სის ტე მის გან ვი თა რე ბის ხელ შეწყ ო ბა, ხო ლო ჯან დაც ვის 
სა ხელ მწი ფო ხარ ჯებ თან მი მარ თე ბით, ჯან დაც ვის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ის რე-
კო მენ და ცი ე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბა. აკა დე მი უ რი დოქ ტო რის მა რი ნა ტა ბა ტა ძის 
მოხ სე ნე ბა მი ეძღ ვნა სა ხელ მწი ფოს პო ლი ტი კუ რი სტრა ტე გი ის სა კითხ ებს ეკო-
ნო მი კუ რი არას ტა ბი ლუ რო ბის პი რო ბებ ში. მან გა ნი ხი ლა სა ხელ მწი ფოს ეკო ნო-
მი კუ რი ფუნ ქცი ე ბი არას ტა ბი ლუ რი გან ვი თა რე ბის დროს, კრი ზი სე ბის პრე ვენ ცი-
ის სამ თავ რო ბო სტრა ტე გი ე ბი, სა ხელ მწი ფოს მარ თვის სის ტე მის ფუნ ქცი ო ნი რე-
ბის ეკო ნო მი კუ რი მე ქა ნიზ მე ბი, სა ზო გა დო ე ბის რო ლი გან ვი თა რე ბის პრო ცეს ში 
და მი სი ტრან სფორ მა ცი ე ბი ეკო ნო მი კის ლი ბე რა ლი ზა ცი ის პი რო ბებ ში. 

 ეკო ნო მი კის დოქ ტორ მა ც. ძო წე ნი ძემ ისა უბ რა სა ჯა რო სა ქონ ლის როლ ზე 
კო ლექ ტი უ რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში და სა ჯა რო სა ქო ნელ თან 
მი მარ თე ბით სა ხელ მწი ფოს ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის სხვა დას ხვა ას პექ ტზე. 
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 თსუ -ის დოქ ტო რან ტის ნი ნო ზუ რაშ ვი ლის მოხ სე ნე ბა ში გად მო ცე მუ ლი იყო 
ქა ლაქ თბი ლის ში უძ რა ვი ქო ნე ბის ანა ლი ზი. 

 კონ ფე რენ ცი ის უცხ ო ე ლი სტუმ რის პრო ფე სორ ლევ ია კობ სო ნის მოხ სე ნე-
ბა შე ე ხო რუ სე თის ფე დე რა ცი ა ში ექ სპერ ტე ბის რო ლის შე ფა სე ბას ეკო ნო მი კუ რი 
პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბა ში. მომ ხსე ნებ ლმა ხა ზი გა უს ვა იმ გა რე მო ე ბას, რომ ამ ჟა-
მად ჭარ ბობს პრობ ლე მი სად მი ტექ ნოკ რა ტი უ ლი მიდ გო მა, რაც მი სი აზ რით, შე-
ი ცავს არა თან მიმ დევ რუ ლი და არა რა ცი ო ნა ლუ რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბის 
საფ რთხეს. კონ ფე რენ ცი ის ასე ვე უცხ ო ე ლი მო ნა წი ლის - პრო ფე სორ ნა ტა ლია 
მა კა შე ვას მოხ სე ნე ბა ში გან ხი ლუ ლი იქ ნა ფი ლო სო ფი ის, თე ო რი უ ლი ეკო ნო მი-
კი სა და ეკო ნო მი კის ის ტო რი ის მიჯ ნა ზე არ სე ბუ ლი პრობ ლე მა - ცნო ბი ლი რუ სი 
ეკო ნო მის ტის მ. ტუ გან -ბა რა ნოვ სკის მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი მცდე ლო ბა - შე-
ე ერ თე ბი ნა რა ცი ო ნა ლუ რი ხედ ვა და კან ტი ა ნუ რი იმ პე რა ტი ვი, რი თაც იგი ეს-
წრაფ ვო და პო ლი ტი კუ რი ეკო ნო მი ის ეთი კუ რი სა ფუძ ვლის შექ მნას. 

II სექ ცია 

მიკ რო ე კო ნო მი კა, რე გი ო ნუ ლი ეკო ნო მი კა

სექ ცი ის ხელ მძღვა ნე ლი: პრო ფე სო რი ეთერ ხა რა იშ ვი ლი 

 სექ ცი ა ში გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი იყო 10 მოხ სე ნე ბა 13 მომ ხსე ნებ ლით. მოხ-
სე ნე ბე ბი ძი რი თა დად რამ დე ნი მე აქ ტუ ა ლურ პრობ ლე მას შე ე ხე ბო და: 1. კონ კუ-
რენ ტუ ნა რი ა ნო ბა და კონ კუ რენ ცი ა, კლას ტე რე ბის რო ლი კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო-
ბის ამაღ ლე ბა ში; 2. აგ რო ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბის ეკო ნო მი კუ რი და ფი ნან სუ რი 
უზ რუნ ველ ყო ფის გა მოწ ვე ვე ბი გლო ბა ლი ზა ცი ის პი რო ბებ ში; 3. გლო ბა ლი ზა ცია 
და რე გი ო ნუ ლი ეკო ნო მი კუ რი პრობ ლე მე ბი.

 სექ ცი ა ში ძი რი თა დად მო ნა წი ლე ობ დნენ თსუ -ის ეკო ნო მი კი სა და ბიზ ნე-
სის ფა კულ ტე ტის პრო ფე სო რე ბი მიკ რო ე კო ნო მი კის, მარ კე ტინ გის, მე ნეჯ მენ-
ტის, ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის, ფი ნან სე ბი სა და სა ბან კო საქ მის კა თედ რე ბი დან, 
ასე ვე, იყ ვნენ მოწ ვე უ ლი სტუმ რე ბი სა ქარ თვე ლოს სა ა ვი ა ციო ინ სტი ტუ ტი დან. 
სექ ცი ა ში წარ მოდ გე ნი ლი სტა ტი ე ბი საკ მა ოდ მრა ვალ ფე რო ვან სა კითხ ებს და 
პრობ ლე მა ტი კას მო ი ცავ და. სექ ცი ა ზე წარ მოდ გე ნი ლი იყო შემ დე გი მოხ სე ნე ბე-
ბი: ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი სა კუთ რე ბა სა ქარ თვე ლო ში (და მე ნია ნ.), სო ცი ა ლუ რი 
მე წარ მე ო ბა სა ქარ თვე ლო ში: პრობ ლე მე ბი, პერ სპექ ტი ვე ბი (ერ ქო მა იშ ვი ლი გ., 
ფა რე საშ ვი ლი ნ), ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნებ ში სა ო ჯა ხო ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბის 
თა ნა მედ რო ვე პრაქ ტი კა და მი სი მნიშ ვნე ლო ბა სა ქარ თვე ლოს თვის (ნაც ვლიშ-
ვი ლი ი.), აგ რო სა სურ სა თო ბაზ რის თა ნა მედ რო ვე მდგო მა რე ო ბა მსოფ ლი ო-
სა და სა ქარ თვე ლო ში (ოქ რუ აშ ვი ლი ნ., სე თუ რი მ.), კლას ტე რე ბის რო ლი და 
მნიშ ვნე ლო ბა კომ პა ნი ის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის ამაღ ლე ბა ში (სამ ჭკუ აშ ვი ლი 
ნ.), კონ ცე სი ე ბი ტრან სპორ ტის სფე რო ში (სუ ხი ტაშ ვი ლი ი., იმე დაშ ვი ლი გ.), აგ-
რო ბიზ ნე სის ფუნ ქცი ო ნი რე ბის ძი რი თა დი ტენ დენ ცი ე ბი და ფი ნან სუ რი უზ რუნ-
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ველ ყო ფის სის ტე მა სა ქარ თვე ლო ში (ღუ ტი ძე თ.), ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბე ბის 
მას შტა ბე ბის ზრდის პო ტენ ცი უ რი შე საძ ლებ ლო ბე ბი სა ქარ თვე ლო ში (ჩავ ლე იშ-
ვი ლი მ.), ქარ თუ ლი აგ რო სა სურ სა თო პრო დუქ ტე ბის ექ სპორ ტის სტი მუ ლი რე-
ბის პროგ რა მე ბი და მა თი ეფექ ტი ა ნო ბა (ხა რა იშ ვი ლი ე., სა ღა რე იშ ვი ლი ნ.) .

 დღე ი სათ ვის უდი დე სი მნიშ ვნე ლო ბა ენი ჭე ბა მო სახ ლე ო ბის უზ რუნ ველ-
ყო ფას სა თა ნა დო რა ო დე ნო ბი სა და ხა რის ხის აგ რო სა სურ სა თო პრო დუქ ცი ით. 
გლო ბა ლი ზა ცი ის პი რო ბებ ში ცალ კე უ ლი ქვეყ ნის, მათ შო რის სა ქარ თვე ლოს, 
ად გი ლობ რი ვი ბაზ რის მდგო მა რე ო ბა ზე უშუ ა ლოდ აი სა ხე ბა მსოფ ლიო აგ რო-
სა სურ სა თო ბაზ რის ცვლი ლე ბე ბი. გლო ბა ლი ზა ცია არის უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი მა-
ხა სი ა თე ბე ლი, რო მე ლიც უშუ ა ლოდ უკავ შირ დე ბა პლა ნე ტის არ სე ბო ბის შე ნარ-
ჩუ ნე ბის უმ თავ რეს პი რო ბას - ადა მი ან თა საკ ვე ბით უზ რუნ ველ ყო ფის აუ ცი ლებ-
ლო ბას. ამ მი მარ თუ ლე ბით მკვლე ვა რებ მა სხვა დას ხვა პრობ ლე მა შე ა ფა სეს. 
გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღ ე ბა გა ა მახ ვი ლეს სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბის როლ ზე 
ქვეყ ნე ბის გან ვი თა რე ბა ში. ამ თვალ საზ რი სით გა ნი ხი ლეს ორი ალ ტერ ნა ტი უ ლი 
სტრა ტე გი ა: 1. ექ სპორ ტის სტი მუ ლი რე ბა; 2. იმ პორ ტის ჩა ნაც ვლე ბა. მათ ასე ვე, 
შე ა ფა სეს აგ რო სა სურ სა თო პრო დუქ ტე ბის იმ პორ ტის ჩა ნაც ვლე ბის პო ლი ტი კა 
ად გი ლობ რი ვი წარ მო ე ბის ზრდით, გა ა კე თეს დას კვნე ბი ად გი ლობ რი ვი წარ-
მო ე ბის ზრდი სა და ექ სპორ ტის სტი მუ ლი რე ბის სა ფუძ ველ ზე და დე ბი თი სა ვაჭ-
რო ბა ლან სის ფორ მი რე ბის შე სა ხებ. რო გორც ად გი ლობ რი ვი, ასე ვე, უცხ ო ე-
თის ქვეყ ნე ბის გა მოც დი ლე ბის სა ფუძ ველ ზე წარ მოდ გე ნი ლი იქ ნა სა ინ ტე რე სო 
ხედ ვე ბი ფერ მე რულ მე ურ ნე ო ბა თა ოპ ტი მა ლურ მას შტა ბებ ზე, მცი რე და მსხვილ 
ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბე ბა თა უპი რა ტე სო ბებ ზე.

 რე გი ო ნუ ლი გან ვი თა რე ბის კუთხ ით მეც ნი ე რებ მა ყუ რადღ ე ბა გა ა მახ ვი ლეს 
კლას ტე რულ სტრა ტე გი ა ზე და შე ა ფა სეს იგი რო გორც რე გი ო ნე ბის გან ვი თა რე-
ბის და გეგ მვის პრო ცეს ში აუ ცი ლე ბე ლი მე თო დო ლო გი უ რი ინ სტრუ მენ ტი.

სი ახ ლე იყო სა ქარ თვე ლო ში სო ცი ა ლუ რი მე წარ მე ო ბის არ სე ბუ ლი მდგო-
მა რე ო ბი სა და გან ვი თა რე ბის ხე ლის შემ შლე ლი ფაქ ტო რე ბის ანა ლი ზი. შე მო-
თა ვა ზე ბუ ლი იქ ნა სო ცი ა ლუ რი სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო კო ო პე რა ტი ვის შექ მნის 
იდე ა. 

 გლო ბა ლი ზა ცი ის პი რო ბებ ში, მკვეთ რად იჩი ნა თა ვი სა ხელ მწი ფო ობი ექ-
ტე ბის კო მერ ცი ა ლი ზა ცი ი სათ ვის ინ ვეს ტი ცი ე ბის მო ზიდ ვის აუ ცი ლებ ლო ბამ. აღ-
ნიშ ნუ ლი პრობ ლე მის გა და საჭ რე ლად, ხშირ შემ თხვე ვა ში, მთავ რო ბე ბი პრი ვა-
ტი ზე ბის ნაც ვლად იყე ნე ბენ კონ ცე სი ის შე თან ხმე ბას. მომ ხსე ნებ ლებ მა აღ ნიშ ნუ-
ლი აქ ტუ ა ლუ რი სა კითხი სატ რან სპორ ტო ობი ექ ტე ბის მა გა ლი თებ ზე წარ მო ად-
გი ნეს, დე ტა ლუ რად შე ა ფა სეს კონ ცე სი ის და დე ბი თი და უარ ყო ფი თი მხა რე ე ბი. 

 სექ ცი ამ მოხ სე ნე ბე ბის სა ფუძ ველ ზე ორი ტი პის რე კო მენ და ცია შე ი მუ შა ვა: 
1. სამ თავ რო ბო სტრუქ ტუ რე ბი სათ ვის; 2. კერ ძო სექ ტო რი სათ ვის. 

 ზო გა დად კონ ფე რენ ცი ა, მათ შო რის „მიკ რო ე კო ნო მი კა, რე გი ო ნუ ლი ეკო-
ნო მი კა“ სექ ცი ის მუ შა ო ბა ნა ყო ფი ე რად წა რი მარ თა. გარ და იმი სა, რომ მკვლე-
ვა რებ მა ერ თმა ნეთს გა უ ზი ა რეს თა ნამ დე რო ვე აქ ტუ ა ლუ რი პრობ ლე მე ბი და 
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შე მოგ თა ვა ზეს მა თი გა დაჭ რის რე კო მენ და ცი ე ბი, იყო სა ინ ტე რე სო შეხ ვედ რე ბი 
უცხ ო ელ მეც ნი ე რებ თან. გან სა კუთ რე ბით მინ და გა მოვ ყო შეხ ვედ რა, რო მე ლიც 
წა რი მარ თა მიკ რო ე კო ნო მი კის კა თედ რა ზე ჩე ხე თის რეს პუბ ლი კის ბრნოს უნი-
ვერ სი ტე ტის პრო ფე სო რებ თან: ივე ტა სი მე რო ვას თან (დე კა ნის მო ად გი ლე სა-
ერ თა შო რი სო ურ თი ერ თო ბე ბის სა კითხ ებ ში), ალი ო ნა კოს მა ნო ვას თან (დე კა ნის 
მო ად გი ლე სა მეც ნი ე რო დარ გში) და პე ტერ ნე მეც კეს თან. მათ თან საქ მი ა ნი სა უბ-
რე ბის პრო ცეს ში გა მო იკ ვე თა ბრნოს და ევ რო პის ქვეყ ნე ბის უნი ვერ სი ტე ტებ თან 
თა ნამ შრომ ლო ბის გან ვი თა რე ბის გზე ბის ძი ე ბის აუ ცი ლებ ლო ბა რო გორც სა მეც-
ნი ე რო, ასე ვე, სტუ დენ ტთა გაც ვლი თი პროგ რა მე ბის გა ფარ თო ე ბი სა და სწავ ლე-
ბის ხა რის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბის თვლა საზ რი სით. 

 
III სექ ცია 

ეკო ნო მი კუ რი და სო ცი ა ლუ რი სტა ტის ტი კა

სექ ცი ის ხელ მძღვა ნე ლი: პრო ფე სო რი სი მონ გე ლაშ ვი ლი 

სექ ცი ა ზე წარ მოდ გე ნი ლი იყო სულ 11 მოხ სე ნე ბა, მათ გან მოს მე ნი ლი იქ-
ნა 7. ესე ნი ა: გლო ბა ლი ზა ცია სტა ტის ტი კის თვალ თა ხედ ვით (მინ დო რაშ ვი ლი 
მ.); სის ხლის სა მარ თლის სტა ტის ტი კის მე თო დო ლო გი ის სრულ ყო ფის ძი რი თა-
დი მი მარ თუ ლე ბე ბი სა ქარ თვე ლო ში (ა ბე სა ძე ნ., მჭედ ლიშ ვი ლი ლ.); ია პო ნი ის 
წვლი ლი გლო ბა ლურ სტა ტის ტი კურ გა რე მო ში (გე ლაშ ვი ლი ს); სა ქარ თვე ლოს-
თვის რუ სე თის ბაზ რის პერ სპექ ტი ვა და ტენ დენ ცი ე ბი ემ ბარ გოს შემ დეგ (მარ შა ვა 
ქ., ძე ბი სა უ რი ლ.); სკო ლამ დე ლი გა ნათ ლე ბა - გა ნათ ლე ბის სა ერ თა შო რი სო 
სტან დარ ტუ ლი კლა სი ფი კა ტო რის ნუ ლო ვა ნი სა ფე ხუ რი (ჩა რე ქიშ ვი ლი ლ.); 
სო ცი ა ლუ რი მე დია - პროგ ნო ზი რე ბის სან დო ინ დი კა ტო რი? (გი გი ნე იშ ვი ლი ნ.;) 
მიგ რა ცი უ ლი პრო ცე სე ბის ინ ფორ მა ცი უ ლი წყა რო ე ბი და მიგ რა ცი ის მაჩ ვე ნებ-
ლე ბი (ქინ ქლა ძე რ., ყუ რაშ ვი ლი გ.).

 სექ ცი ა ზე მოს მე ნილ მა მოხ სე ნე ბებ მა დამ სწრე თა დი დი ინ ტე რე სი გა მო იწ-
ვი ა, რად გან ყო ვე ლი მათ გა ნი მო ი ცავ და რო გორც თე ო რი უ ლი, ასე ვე გა მო ყე-
ნე ბი თი ხა სი ა თის სი ახ ლე ებს. გან სა კუთ რე ბუ ლი ინ ტე რე სი გა მო იწ ვია შემ დეგ მა 
მოხ სე ნე ბებ მა: „გლო ბა ლი ზა ცია სტა ტის ტი კის თვალ თა ხედ ვით“, რო მელ შიც 
ყუ რადღ ე ბა იყო გა მახ ვი ლე ბუ ლი გლო ბა ლი ზა ცი ის პო ზი ტი ურ ას პექ ტებ ზე და 
იმავ დრო უ ლად და ფა რულ რის კებ ზეც, გან სა კუთ რე ბით ეკო ნო მი კა ში. ამის გა მო 
ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტის ტი კა იძუ ლე ბუ ლია გა და ხე დოს ში გა ეკო ნო მი კის გა სა ზო-
მად ეროვ ნუ ლი ან გა რი შე ბის, მო ნა ცე მე ბის შეგ რო ვე ბი სა და კომ პი ლა ცი ის არ სე-
ბულ სის ტე მებს. სა ინ ტე რე სო იყო ასე ვე მოხ სე ნე ბა „ი ა პო ნი ის წვლი ლი გლო-
ბა ლურ სტა ტის ტი კურ გა რე მო ში“, რო მელ შიც წარ მოდ გე ნი ლი იყო ია პო ნი ა ში 
და არ სე ბუ ლი გა ე როს ერ თა დერ თი სა ერ თა შო რი სო ინ სტი ტუ ტის დ აზი ა- წყნა რი 
ოკე ა ნის სტა ტის ტი კუ რი ინ სტი ტუ ტის დ რო ლი სხვა დას ხვა ქვეყ ნის სტა ტის ტი კო-
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სე ბის კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბა ში. აღ ნიშ ნულ ინ სტი ტუტს დი დი წვლი ლი შე-
აქვს მსოფ ლიო მას შტა ბით სტა ტის ტი კის თე ო რი ი სა და პრაქ ტი კის გან ვი თა რე ბა-
ში. ფარ თო დის კუ სია გა მო იწ ვია მოხ სე ნე ბამ „სო ცი ა ლუ რი მე დია - პროგ ნო ზი-
რე ბის სან დო ინ დი კა ტო რი?“, სა დაც მომ ხსე ნე ბელ მა ყუ რადღ ე ბა გა ა მახ ვი ლა 
ციფ რუ ლი მე დი ის მნიშ ვნე ლო ბა ზე თა ნა მედ რო ვე გლო ბა ლი ზა ცი ის პრო ცეს ში, 
რაც ერ თ-ერთ ლი დერ ინ დუს ტრი ად იქ ცა. სა ინ ტე რე სო მა გა ლი თი იყო მოყ-
ვა ნი ლი ვირ ტუ ა ლურ სივ რცე ში პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის საქ მი ა ნო ბა ზე. ასე ვე 
დი დი ინ ტე რე სით იქ ნა მოს მე ნი ლი და ფარ თო დის კუ სია გა ი მარ თა მოხ სე ნე ბის 
გარ შე მო - „სის ხლის სა მარ თლის სტა ტის ტი კის მე თო დო ლო გი ის სრულ ყო-
ფის ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე ბე ბი სა ქარ თვე ლო ში“. მას ში გან ხი ლუ ლი იყო 
სის ხლის სა მარ თლის საქ მე ე ბის მოძ რა ო ბის სტა ტის ტი კის მაჩ ვე ნე ბელ თა სის-
ტე მა პირ ვე ლი ინ სტან ცი ის სა სა მარ თლო ე ბის მი ხედ ვით და მარ თლმსა ჯუ ლე ბის 
ეფექ ტი ა ნო ბის ევ რო პუ ლი კო მი სი ის (CEPEJ) რე კო მენ და ცი ე ბის გათ ვა ლის წი ნე-
ბით სა მარ თლებ რი ვი სტა ტის ტი კის სრულ ყო ფის სა კითხ ე ბი.

 სექ ცი ა ზე წარ მოდ გე ნი ლი მოხ სე ნე ბე ბის სა ფუძ ველ ზე მომ ზად და თე ო რი-
ულ დმე თო დო ლო გი უ რი და პრაქ ტი კუ ლი ხა სი ა თის კონ კრე ტუ ლი რე კო მენ და-
ცი ე ბი, რო მე ლიც გა და ე ცა კონ ფე რენ ცი ის სა ორ გა ნი ზა ციო კო მი ტეტს.

IV სექ ცია 

 სა ერ თა შო რი სო ეკო ნო მი კა, ეკო ნო მი კურ მოძღ ვრე ბა თა ის ტო რი ა, ეკო-
ნო მი კუ რი პო ლი ტი კა

სექ ცი ის ხელ მღვა ნე ლი: აკა დე მი კო სი ავ თან დილ სი ლა გა ძე 

ეკო ნო მი კი სა და ბიზ ნე სის ფა კულ ტე ტის ინი ცი ა ტი ვით ჩა ტა რე ბუ ლი სა ერ-
თა შო რი სო სა მეც ნი ე რო კონ ფე რენ ცია მა ღა ლორ გა ნი ზე ბუ ლო ბით გა მო ირ ჩე ო-
და. კონ ფე რენ ცია მი ეძღ ვნა მე ტად აქ ტუ ა ლურ - გლო ბა ლი ზა ცი ის ფონ ზე თა-
ნა მედ რო ვე ეკო ნო მი კუ რი კვლე ვე ბის გაძ ლი ე რე ბის პრობ ლე მას. კონ ფე რენ-
ცი ა ზე სა ინ ტე რე სო კვლე ვი თი შე დე გე ბი წარ მო ა ჩი ნეს ცნო ბილ მა ქარ თველ მა 
და უცხ ო ელ მა მეც ნი ე რებ მა, ახალ გაზ რდა და პერ სპექ ტი ულ მა მკვლე ვა რებ მა. 
ღო ნის ძი ე ბის ჩა ტა რე ბა უფ რო მიმ ზიდ ვე ლი გა ხა და მოხ სე ნე ბე ბის წი ნას წარ მა 
გა მოქ ვეყ ნე ბამ (და ბეჭ დვამ).

 IV სექ ცი ა ში გან სა ხილ ვე ლად წარ მოდ გე ნი ლი იყო სწავ ლუ ლი -ე კო ნო მის-
ტე ბის შემ დე გი მოხ სე ნე ბე ბი: „სა ქარ თვე ლო -ევ რო კავ ში რის ურ თი ერ თო ბა თა 
სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი ას პექ ტე ბი“ (ნ. ახ ვლე დი ა ნი); „სა ქარ თვე ლოს სა გა-
რეო ეკო ნო მი კუ რი საქ მი ა ნო ბის ლი ბე რა ლი ზა ცია და ინ ტეგ რა ცი ა, რო გორც 
ქვეყ ნის ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის სა წინ და რი (ხ. ბე რიშ ვი ლი)“; „ევ რო ატ-
ლან ტი კუ რი ფა სე უ ლო ბე ბი“ (შ. ვე შა პი ძე, მ. დარ ბა ი ძე, თ. ბე რი ძე); `თა ვი სუ-
ფა ლი ინ დუს ტრი უ ლი ზო ნე ბი სა ქარ თვე ლო ში და სა ერ თა შო რი სო გა მოც დი-
ლე ბა~ (გ. მე ნა ფი რე); „პირ და პი რი უცხ ო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის გავ ლე ნა ეკო ნო-
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მი კურ ზრდა ზე (სა ქარ თვე ლოს მა გა ლით ზე)“ (დ. სი ხა რუ ლი ძე); „ევ რო პუ ლი 
ინ ტეგ რა ცი ის ის ტო რი უ ლი ას პექ ტე ბი“ (რ. ფუტ კა რა ძე); „სა ქარ თვე ლოს 2015 
წლის სა გა რე ო -ე კო ნო მი კუ რი საქ მი ა ნო ბის ანა ლი ზი: შე საძ ლებ ლო ბე ბი და გა-
მოწ ვე ვე ბი“ (გ. ღა ღა ნი ძე), „სა ქარ თვე ლოს ექ სპორ ტის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის 
პრობ ლე მა გლო ბა ლი ზა ცი ის პი რო ბებ ში“ (ლ. ყორ ღა ნაშ ვი ლი); „ტრან სნა ცი-
ო ნა ლუ რი კორ პო რა ცი ე ბი და ტექ ნო ლო გი ე ბის სა ერ თა შო რი სო ტრან სფე რი“               
(შ. შა ბუ რიშ ვი ლი); „გლო ბა ლუ რი კონ კუ რენ ცია და წარ მა ტე ბუ ლი სტრა ტე გი ა“ 
(ე. ჯუ ლა ყი ძე) და სხვა.

 მოხ სე ნე ბებ ში წარ მოდ გე ნი ლი მო საზ რე ბე ბის მი ხედ ვით: გლო ბა ლი ზე ბულ 
ეკო ნო მი კა ში უპი რა ტე სი მნიშ ვნე ლო ბა უნ და მი ე ნი ჭოს ლი ბე რა ლურ მიდ გო მებს, 
ზო გი ერთ შემ თხვე ვა ში კი სა ჭი როა მფარ ვე ლო ბი თი პო ლი ტი კის გა მო ყე ნე ბაც; 
ევ რო კავ შირ თან მჭიდ რო ინ ტეგ რა ცია პრი ო რი ტე ტუ ლია სა ქარ თვე ლოს თვის; 
ევ რო ატ ლან ტი კუ რი ფა სე უ ლო ბე ბის გა მოკ ვლე ვე ბი უნ და გაღ რმავ დეს; სა ჭი-
როა მთავ რო ბამ მაქ სი მა ლუ რად წა ა ხა ლი სოს, რო გორც სა ექ სპორ ტო პრო დუქ-
ცი ის წარ მო ე ბა, ასე ვე, უცხ ო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის მო ზიდ ვა. ამ მიზ ნით, ჩვე ნი ქვეყ-
ნის თვის სარ გებ ლი ა ნი იქ ნე ბა „თა ვი სუ ფა ლი ინ დუს ტრი უ ლი ზო ნე ბის“ სწრა ფად 
ამოქ მე დე ბა; სა ქარ თვე ლოს სა გა რე ო -ე კო ნო მი კუ რი საქ მი ა ნო ბის სრულ ყო ფი-
ლი ანა ლი ზი ყო ველ თვის ფა სე უ ლია და სხვ.

 პლე ნა რუ ლი და სექ ცი უ რი სა მუ შა ო ე ბის მიმ დი ნა რე ო ბამ კონ ფე რენ ცი ის 
პრო დუქ ტი უ ლო ბა გა მოკ ვე თა, შე დე გე ბის შე ჯა მე ბი სას შე მუ შავ და სა ინ ტე რე სო 
რე კო მენ და ცი ე ბიც, კერ ძოდ: სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბამ უნ და შე ი მუ შა ვოს კონ-
კრე ტუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის გეგ მა (გა წე რი ლი წლე ბის მი ხედ ვით) თუ რო მელ 
წელს რა დო ნით მი უ ახ ლოვ დე ბა სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის 
მაჩ ვე ნებ ლე ბი იმ “სა შუ ა ლო ევ რო პულ ეკო ნო მი კურ ინ ტეგ რა ცი ულ მაჩ ვე ნებ-
ლებს”, რაც უზ რუნ ველ ყოფს ქვეყ ნის გა წევ რე ბას ევ რო კავ შირ ში.

V სექ ცია

სა ერ თა შო რი სო ბიზ ნე სი, მე ნეჯ მენ ტი, მარ კე ტინ გი, ეკო ნო მი კუ რი 
ინ ფორ მა ტი კა

სექ ცი ის ხელ მძღვა ნე ლი: პრო ფე სო რი ნუგ ზარ თო დუა

 სექ ცი ა ზე წარ მოდ გე ნი ლი იყო 22 მოხ სე ნე ბა: ეკო ნო მი უ რი წარ მო ე ბის 
(Lean production) პრო ექ ტის არ სი და მი სი გავ ლე ნა კომ პა ნი ის კონ კუ რენ ტუ ნა-
რი ა ნო ბის ამაღ ლე ბა ზე (დუ და უ რი თ.); ეროვ ნუ ლი იდენ ტო ბა და ქვეყ ნის ბრენ-
დი რე ბა გლო ბა ლურ სის ტე მა ში (თან დი ლაშ ვი ლი ა.); სა ქარ თვე ლოს სა სურ-
სა თო ბა ზარ ზე სა მარ თლებ რი ვი გა რე მოს ფორ მი რე ბის ძი რი თა დი ას პექ ტე ბი 
(თო დუა ნუგ ზა რი თ., მღებ რიშ ვი ლი ბ., ურო ტა ძე ე.); ვირ ტუ ა ლუ რი/ კრიპ ტოგ რა-
ფი უ ლი ვა ლუ ტა ბიტ კო ი ნი და მი სი და ნერ გვის პერ სპექ ტი ვე ბი სა ქარ თვე ლო ში 
(კა ლან და ძე ლ.); ან ტიკ რი ზი სუ ლი პი ა რი (კო ბა ლა ვა მ.); ემო ცი უ რი ინ ტე ლექ ტის 
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მნიშ ვნე ლო ბა წარ მა ტე ბის მიღ წე ვა ში (მა ი სუ რა ძე თ.); მცი რე და სა შუ ა ლო მე-
წარ მე ო ბის სა ხელ მწი ფო მხარ და ჭე რის სის ტე მა (მა ი სუ რა ძე რ.); ინ ფორ მა ცი უ-
ლი ნა კა დე ბის ოპ ტი მი ზა ცია და სრულ ყო ფა ორ გა ნი ზა ცი ა ში სს „სა ქარ თვე ლოს 
სა ხელ მწი ფო ელექ ტრო სის ტე მის“მა გა ლით ზე (მა ჩი ტი ძე მ., და ვი თაია შ.); კონ-
სტრუქ ცი უ ლი ქცე ვის სტი მუ ლი რე ბა კონ ფლიქ ტურ სი ტუ ა ცი ა ში (ნიკ ვაშ ვი ლი მ.); 
უცხ ო უ რი პირ და პი რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის ეფექ ტი მას პინ ძე ლი ქვეყ ნის ეკო ნო მი კა ში 
(ა ჭა რის ავ ტო ნო მი უ რი რეს პუბ ლი კის სამ შე ნებ ლო ბიზ ნე სის მა გა ლით ზე) (ჟორ-
ჟო ლი ა ნი თ.); ბიზ ნე სის ვირ ტუ ა ლი ზა ცი ის გლო ბა ლუ რი ტენ დენ ცია და მას თან 
და კავ ში რე ბუ ლი ორ გა ნი ზა ცი უ ლი პრობ ლე მე ბი (რა მიშ ვი ლი ბ.); მრა ვალ ვექ-
ტო რი ა ნო ბა- სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კუ რი ზრდის კა ტა ლი ზა ტო რი (სა მა დაშ ვი-
ლი უ.); სა ბა ჟოს მარ თვის ეფექ ტი ა ნო ბის ამაღ ლე ბა რის კე ბის მარ თვის ავ ტო-
მა ტი ზე ბუ ლი სის ტე მის სა შუ ა ლე ბით (სე თუ რი ძე რ.); ვირ ტუ ა ლი ზა ცი ის ტექ ნო-
ლო გი ის არ სი, თა ვი სე ბუ რე ბა ნი და გა მო ყე ნე ბის პერ სპექ ტი ვე ბი სა ქარ თვე ლო ში 
(სი ჭი ნა ვა დ., გოგ ნა ძე თ.); ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბი - ბიზ ნე სის ტექ ნო ლო გი უ რი 
გა რე მოს ფორ მი რე ბის ხელ შემ წყო ბი ფაქ ტო რი (ქა და გიშ ვი ლი ლ.); მარ თვის 
ხა რის ხი და მი სი გავ ლე ნა სა ქარ თვე ლოს სა ჯა რო სექ ტორ ზე (ქე შე ლაშ ვი ლი 
გ.); სა ქარ თვე ლოს ინო ვა ცი უ რი გან ვი თა რე ბის სტა რა ტე გია (ქუ თა თე ლა ძე რ., 
ქუ თა თე ლა ძე ქ.); კულ ტუ რა, რო გორც „ცოდ ნის პერ ცეპ ცი ა“ და მი სი ზე გავ ლე ნა 
სა ერ თა შო რი სო ბიზ ნეს ზე (შენ გე ლია თ.); თვით მე ნეჯ მენ ტის თე ო რი ი დან პრაქ-
ტი კი სა კენ: კა რი ე რის და გეგ მვი სა და შექ მნის პრინ ცი პე ბი (ში ხაშ ვი ლი გ.); მარ-
კე ტინ გის სო ცი ა ლურ -ე თი კუ რი ას პექ ტე ბი (კონ ცეპ ტუ ა ლუ რი მი მო ხილ ვა) (ჩა-
რი ტა ჯ., ჯან გუ ლაშ ვი ლი თ.); მა გის ტრან ტთა თვით მე ნეჯ მენ ტის თა ვი სე ბუ რე ბე ბი 
სა ქარ თვე ლო ში (ხა რა ძე ნ., გუ ლუა ე.); ემო ცი უ რი ინ ტე ლექ ტის გან ვი თა რე ბის 
მნიშ ვნე ლო ბა ბიზ ნეს ში (ხარ ხე ლი მ., მორ ჩი ლა ძე გ.).

 ნაშ რო მებ ში გან ხი ლუ ლია გლო ბა ლი ზა ცი ის პი რო ბებ ში სა ქარ თვე ლო ში 
ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბა ზე მოქ მე დი ფაქ ტო რე ბი, გა ა ნა ლი ზე ბუ ლია ის ძი რი თა დი 
ტენ დენ ცი ე ბი, რომ ლე ბიც და მა ხა სი ა თე ბე ლია ინ ტერ ნა ცი ო ნა ლი ზი ის პრო ცეს ში 
ჩარ თუ ლი ქარ თუ ლი კომ პა ნი ე ბი სათ ვის. ნაშ რო მებ ში მო ცე მუ ლი კვლე ვის ძი რი-
თა დი შე დე გე ბის გან ზო გა დე ბის სა ფუძ ველ ზე შე იძ ლე ბა ჩა მო ვა ყა ლი ბოთ შემ დე-
გი მნიშ ვნე ლო ვა ნი დას კვნე ბი:

 ნაჩ ვე ნე ბია ქარ თუ ლი კომ პა ნი ებ ში  ე კო ნო მი უ რი წარ მო ე ბი სა და გა უ მარ-
თლე ბე ლი ხარ ჯე ბის შემ ცი რე ბის კონ ცეფ ცი ის და ნერ გვის შე საძ ლებ ლო ბე ბი, 
რომ ლე ბიც უზ რუნ ველ ყო ფენ გლო ბა ლუ რი კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის ამაღ ლე-
ბას. გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღ ე ბა გა მახ ვი ლე ბუ ლია გლო ბა ლურ გა რე მო ში 
ქვეყ ნის იმი ჯის ფორ მი რე ბის, სა ი დენ ტი ფი კა ციო ფუნ ქცი ე ბი სა და კონ კუ რენ ტულ 
უპი რა ტე სო ბებ ზე პო ზი ტი უ რი იმი ჯის გავ ლე ნის თა ვი სე ბუ რე ბებ ზე. ევ რო პას თან 
ასო ცი რე ბის კონ ტექ სტში უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს ფაქ ტო რად მიჩ ნე უ ლი ა სა ქარ თვე-
ლო ში სა სურ სა თო ბაზ რის რე გუ ლი რე ბის სფე რო ში ევ რო პუ ლი სტან დარ ტე ბის 
და ნერ გვა. აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, და ხა სი ა თე ბუ ლია სურ სა თის ბიზ ნეს-
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თან და კავ ში რე ბუ ლი ძი რი თა დი სა მარ თლებ რი ვი აქ ტე ბის შექ მნი სა და ამოქ-
მე დე ბის პრო ცე სი .ამ თვალ საზ რი სით, აქ ცენ ტი გა კე თე ბუ ლია მარ კი რე ბი სა და 
მომ ხმა რე ბელ თა ინ ფორ მა ცი ით უზ რუნ ველ ყო ფის სა კითხ ებ ზე. სა გუ ლის ხმოა 
ის ფაქ ტი, რომ ბიტ კო ინ ტექ ნო ლო გი ე ბი სა ქარ თვე ლო ში გან ვი თა რე ბის საწყ ის 
ეტაპ ზე ა. თუმ ცა, გლო ბა ლი ზა ცი ის ტრენ დი და ინ ტერ ნეტ გა ყიდ ვე ბი, სა ვა რა უ-
დოდ, მო ი ტანს ბიტ კო ი ნის სწრა ფად გავ რცელ დე ბას სა ქარ თვე ლო ში. შე სა ბა მი-
სად, ბიტ კო ი ნის გა მო ყე ნე ბა ბიზ ნეს ში სულ უფ რო მნიშ ვნე ლო ვა ნი გახ დე ბა.

 წარ მოდ გე ნი ლია ან ტიკ რი ზი სუ ლი სტრა ტე გი ის შე მუ შა ვე ბის მარ თვის მე ქა-
ნიზ მე ბი, აგ რეთ ვე ის ძი რი თა დი კრი ტე რი უ მე ბი, რომ ლე ბიც გან საზღ ვრა ვენ და-
საქ მე ბულ თა მუ შა ო ბის ხა რისხს, გუნ დუ რო ბას, მოქ ნი ლო ბას და სხვა იმ თვი სე-
ბებს, რი თაც მა თი და საქ მე ბა ორ გა ნი ზა ცი ი სათ ვის ნა ყო ფი ე რი იქ ნე ბა. შე ფა სე ბუ-
ლია მცი რე და სა შუ ა ლო მე წარ მე ო ბის თა ნა მედ რო ვე მდგო მა რე ო ბა, აგ რეთ ვე, 
მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზ ნე სის მხარ და ჭე რის სა ერ თა შო რი სო გა მოც დი ლე ბა და 
სა ქარ თვე ლო ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი პროგ რა მე ბი და პრო ექ ტე ბი. ჩა მო ყა ლი-
ბე ბუ ლია კო მუ ნი კა ცი ის რო ლი ორ გა ნი ზა ცი ის გან ვი თა რე ბა ში, კო მუ ნი კა ცი ის ნა-
კა დე ბი და შე მო თა ვა ზე ბუ ლია მა თი ოპ ტი მი ზა ცი ის თვის სა ჭი რო ტექ ნო ლო გი ა. 
ვირ ტუ ა ლი ზა ცი ის კონ ტექ სტით გან ხი ლუ ლია ადა მი ა ნის ფაქ ტო რის რო ლი ორ-
გა ნი ზა ცი ებ ში. გან სა კუთ რე ბუ ლი აქ ცენ ტი გა კე თე ბუ ლია პრაქ ტი კუ ლი თვით მე-
ნეჯ მენ ტის ისეთ მნიშ ვნე ლო ვან მი მარ თუ ლე ბა ზე, რო გო რი ცაა კა რი ე რის და გეგ-
მვი სა და შექ მნის სა კითხ ე ბი.

 ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბის წი ნა პი რო ბაა ქვე ყა ნა ში უცხ ო უ რი პირ და პი რი ინ ვეს-
ტი ცი ე ბის შე მო დი ნე ბა. აღ ნიშ ნუ ლის გათ ვა ლის წი ნე ბით, გან ხი ლუ ლია უცხ ო უ რი 
პირ და პი რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის გავ ლე ნა სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კის ზრდა ზე და ის 
პრობ ლე მე ბი, რომ ლე ბიც უკავ შირ დე ბა უცხ ო უ რი პირ და პი რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის შე-
მო დი ნე ბას .და სა ბუ თე ბუ ლია სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კა ში არ სე ბუ ლი არა სა ხარ-
ბი ე ლო მდგო მა რე ო ბი დან გა მოს ვლი სათ ვის ეკო ნო მი კუ რი ზრდის დაჩ ქა რე ბის 
ობი ექ ტუ რი აუ ცი ლებ ლო ბა. სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის მთა ვა-
რი მი მარ თუ ლე ბად მიჩ ნე უ ლია ევ რო კავ შირ თან ასო ცი რე ბის შე თან ხმე ბით ნა-
კის რი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის ეფექ ტი ა ნი გან ხორ ცი ე ლე ბა და დი ვერ სი ფი ცი რე ბულ 
სა ერ თა შო რი სო ბაზ რებ ზე საქ მი ა ნო ბა. სა ერ თა შო რი სო ბიზ ნეს ზე კულ ტუ რულ 
ურ თი ერ თო ბა თა გავ ლე ნის შე სა ხებ არ სე ბუ ლი თე ო რი უ ლი მიდ გო მე ბის ანა ლი-
ზი სა და გან ზო გა დე ბის სა ფუძ ველ ზე არ გუ მენ ტი რე ბუ ლია კულ ტუ რის სტა ტი კუ-
რი გა ზომ ვე ბი დან დი ნა მი კურ კონ სტრუქ ცი ა ზე - რე ა ლო ბის ამ სახ ველ `ცოდ ნის 
პერ ცეპ ცი ა ზე~ გა დას ვლის აუ ცი ლებ ლო ბა.

 ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლია ინ ფორ მა ცი უ ლი სის ტე მე ბის პროგ რა მუ ლი და აპა რა-
ტუ რუ ლი კომ პო ნენ ტე ბის ვირ ტუ ა ლი ზა ცი ის ას პექ ტე ბი, მა თი ძი რი თა დი უპი რა-
ტე სო ბე ბი და ნაკ ლო ვა ნე ბე ბი, და სა ბუ თე ბუ ლია ვირ ტუ ა ლი ზა ცი ის და ნერ გვის 
პერ სპექ ტი ვე ბი სა ქარ თვე ლოს გა ნათ ლე ბის სფე რო ში. ნაჩ ვე ნე ბია რის კე ბის 
მარ თვის ავ ტო მა ტი ზე ბუ ლი სის ტე მის რო ლი სა ბა ჟო სის ტე მის მარ თვის სრულ-
ყო ფა ში. ევ რო კავ ში რის წევრ სა ხელ მწი ფო ებ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის ჩა-
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ტა რე ბუ ლი სხვა დას ხვა შეხ ვედ რა ხელს შე უწყ ობს რის კე ბის მარ თვის სრულ ყო-
ფის კუთხ ით უცხო ქვეყ ნე ბის გა მოც დი ლე ბის გა ზი ა რე ბას, რაც სა ბა ჟოს მარ თვის 
ეფექ ტი ა ნო ბის ამაღ ლე ბის გა რან ტია იქ ნე ბა.

 გა ა ნა ლი ზე ბუ ლია სა ჯა რო სექ ტო რის რე ფორ მი რე ბი სა და ეფექ ტი ა ნი სა-
ჯა რო მმარ თვე ლო ბის სის ტე მის შექ მნის სა კითხ ე ბი. შეს წავ ლი ლია სა ქარ თვე-
ლოს ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის რო ლი ბიზ ნე სის ტექ ნო ლო გი უ რი გა რე მოს ფორ-
მი რე ბა ში. მო ცე მუ ლია სო ცი ა ლუ რი მარ კე ტინ გის, კორ პო რა ცი უ ლი სო ცი ა ლუ რი 
მარ კე ტინ გი სა და კორ პო რა ცი უ ლი სო ცი ა ლუ რი პა სუ ხის მგებ ლო ბის სა კითხ ე ბის 
კონ ცეპ ტუ ა ლუ რი მი მო ხილ ვა და მა თი პრაქ ტი კუ ლი გან ხორ ცი ე ლე ბის მნიშ ვნე-
ლო ბა. 

 დად გე ნი ლია ძი რი თა დი ტენ დენ ცი ე ბი და პრობ ლე მუ რი სა კითხ ე ბი, რომ-
ლე ბიც დრო ის ბი უ ჯე ტის გა მო ყე ნე ბის მი მარ თუ ლე ბით არ სე ბობს. შეს წავ ლი ლია 
ძი რი თა დი გა მოწ ვე ვე ბი და შე მუ შა ვე ბუ ლია რე კო მენ და ცი ე ბი, რა თა ქვე ყა ნამ 
მი ი ღოს სრულ ფა სო ვა ნი შრო მი სუ ნა რი ა ნი სა მუ შაო ძა ლა. ნაჩ ვე ნე ბია აგ რეთ-
ვე ემო ცი უ რი ინ ტე ლექ ტის გან ვი თა რე ბის მნიშ ვნე ლო ბა რო გორც მე ნე ჯე რე ბის-
თვის, ასე ვე მათ დაქ ვემ დე ბა რე ბა ში მყო ფი კად რე ბის თვის. 

 ნაშ რო მებ ში ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი დას კვნე ბი სა და რე კო მენ და ცი ე ბის პრაქ ტი-
კუ ლი გან ხორ ცი ე ლე ბა ხელს შე უწყ ობს ად გი ლობ რი ვი ფირ მე ბის კონ კუ რენ ტუ-
ნა რი ა ნო ბის ამაღ ლე ბას და მათ აქ ტი ურ ჩარ თვას ინ ტერ ნა ცი ო ნა ლი ზა ცი ის პრო-
ცეს ში, რაც ქარ თუ ლი ბიზ ნე სის წარ მა ტე ბას უზ რუნ ველ ყოფს. 

 VI სექ ცია 

ფი ნან სე ბი, სა ბან კო საქ მე, ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხ ვა და აუ დი ტი

სექ ცი ის ხელ მძღვა ნე ლი: ასო ცი რე ბუ ლი პრო ფე სო რი მი ხე ილ ჩიკ ვი ლა ძე 

სექ ცი ა ზე წარ მოდ გე ნი ლი იყო 25 მოხ სე ნე ბა. სექ ცი ის მუ შა ო ბა ში (მოხ სე ნე-
ბა- დის კუ სი ებ ში) მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღო ოც მა მომ ხსე ნე ბელ მა (მათ შო რის 4 პრო-
ფე სო რი, 14 ასო ცი რე ბუ ლი პრო ფე სო რი, 2 დოქ ტო რან ტი). სექ ცი ა ში გან ხი ლულ 
თე მა ტი კას თან და კავ ში რე ბით უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ მოხ სე ნე ბებს შო რის ფარ-
თო და სა ინ ტე რე სო დის კუ სი ე ბი წა რი მარ თა, სექ ცი ა ში მუ შა ო ბი სას გა მო იკ ვე თა, 
რომ ამ კონ ფე რენ ცი ას არა მარ ტო თე ო რი უ ლი, არა მედ ჩვე ნი ქვეყ ნის ბევ რი სა-
ჭირ ბო რო ტო პრაქ ტი კუ ლი ხა სი ა თის პრობ ლე მა ტი კის გა დაწყ ვე ტის გზე ბიც აქვს 
მო ფიქ რე ბუ ლი, რომ ლებ ზეც შე სა ბა მის მა სა მი ნის ტრო ებ მა და უწყ ე ბებ მა დრო-
უ ლად უნ და მო ახ დი ნონ რე ა გი რე ბა, კერ ძოდ: სექ ცი ა ზე ძალ ზე მნიშ ვნე ლო ვა-
ნი კვლე ვა წარ მო ად გი ნა აკა კი გა ბე ლა ი ამ, ფი ზი კა- მა თე მა ტი კურ მეც ნი ე რე ბა თა 
დოქ ტორ მა, პრო ფე სორ მა. კვლე ვა ეხე ბა სა ქარ თვე ლოს ნა ერ თი ბი უ ჯე ტის შე მო-
სავ ლე ბის პროგ ნო ზი რე ბის პრობ ლე მას. მის მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლია სა ქარ თვე ლოს 
ნა ერ თი ბი უ ჯე ტის სა კუ თა რი შე მო სავ ლე ბის დი ნა მი კის ანა ლი ზი 2002-2015 წლე-
ბი სათ ვის, მი ღე ბუ ლია შე სა ბა მი სი სა ბა ზო მო დე ლე ბი და ამ მო დე ლებ ზე ნა პოვ-
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ნია ძი რი თად მაჩ ვე ნებ ლთა პროგ ნო ზუ ლი შე ფა სე ბე ბი 2016-2018 წლე ბი სათ ვის. 
კვლე ვი დან გა მომ დი ნა რე შე ფა სე ბუ ლია ე.წ. ეს ტო ნუ რი მო დე ლის და ნერ გვის 
გავ ლე ნა აღ ნიშ ნულ მაჩ ვე ნებ ლებ ზე. გა კე თე ბუ ლია ნა ერ თი ბი უ ჯე ტის მთლი ა ნი 
(სა კუ თა რი) შე მო სავ ლე ბის და მო გე ბის გა და სა ხა დი დან მი სა ღე ბი შე მო სავ ლე-
ბის პროგ ნო ზუ ლი შე ფა სე ბე ბი, ვფიქ რობ ამ მა სა ლის სრუ ლი სა ხით ფი ნან სთა 
სმი ნის ტრო სათ ვის გა დაგ ზავ ნა სა თა ნა დო შე დეგს გა მო ი ღებს. სექ ცი ის მუ შა ო ბა ში 
აქ ტი უ რი მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღეს და მტკივ ნე უ ლი სა კითხ ე ბის გა დაჭ რის როლ ზე 
გა ა მახ ვი ლეს ყუ რადღ ე ბა (წარ მოდ გე ნილ თე მა ში „შე მო სავ ლე ბის აღი ა რე ბის 
ახა ლი მო დე ლი- ფასს 15 ამო ნა გე ბი კონ ტრაქ ტე ბი დან“) თსუ-ს ეკო ნო მი კი სა და 
ბიზ ნე სის ფა კულ ტე ტის ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხ ვი სა და აუ დი ტის კა თედ რამ, კერ-
ძოდ, ასო ცი რე ბულ მა პრო ფე სორ მა ნა დეჟ და კვა ტა ში ძემ და ამა ვე კა თედ რის 
უფ როს მა მას წავ ლე ბელ მა ზე ი ნაბ გოგ რი ჭი ან მა, რო მელ თა მი ერ წარ მოდ გე ნილ 
მოხ სე ნე ბა ში ხა ზი გა ეს ვა ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სა ერ თა შო რი სო საბ ჭოს და 
აშ შ-ის ფი ნან სუ რი აღ რიცხ ვის სტან დარ ტე ბის საბ ჭოს ერ თობ ლი ვად შე მუ შა ვე-
ბულ `ფასს 15 ამო ნა გე ბი კონ ტრაქ ტე ბი დან~ სა კითხს. სტან დარ ტი ამოქ მედ დე ბა 
2017 წლი დან და ჩა ა ნაც ვლებს ბას ს-ებს. ახა ლი სტან დარ ტი შეც ვლის მრა ვა-
ლი სფე როს ამო ნა გე ბის აღი ა რე ბის ვა დებ სა და მე თო დებს, კერ ძოდ მშე ნებ-
ლო ბის, ტე ლე კო მუ ნი კა ცი ე ბის (მო ბი ლუ რი ქსე ლე ბი, სა კა ბე ლო) ლი ცენ ზი რე ბის 
(მე დი ა სექ ტო რი, მეც ნი ე რე ბა, ფრან ზა ი ზინ გი), უამ რა ვი ქო ნე ბის, პროგ რა მულ 
უზ რუნ ველ ყო ფას და სხვ. გა მო ით ქვა შეშ ფო თე ბა, რომ აღ ნიშ ნუ ლი სტან დარ ტი 
და სა გა და სა ხა დო კო დექ სი შე უ სა ბა მო ბა შია და მე წარ მე თა ძი რი თა დი ნა წი ლი 
სრულ გა უ გებ რო ბა ში ა, ვი ნა ი დან, დღემ დე არ არის გარ კვე უ ლი ან გა რიშ გე ბის 
წარ მარ თვის კა ნო ნი ე რი ხედ ვა. სექ ცი ამ მი ზან შე წო ნი ლად ჩათ ვლა ოპე რა ტი უ-
ლად ეც ნო ბოს ამ პრობ ლე მის და უ ყოვ ნებ ლივ მოგ ვა რე ბის შე სა ხებ ფი ნან სთა 
სა მი ნის ტროს, რა თა მი ღე ბულ იქ ნეს სა თა ნა დო გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ამ გა უ გებ რო-
ბის თა ვი დან ასა ცი ლებ ლად, არა უგ ვი ა ნეს 2017 წლამ დე. 

 სექ ცი ის მუ შა ო ბის დროს ძალ ზე ფარ თო დის კუ სი ის სა გა ნი გახ და ასო ცი რე-
ბუ ლი პრო ფე სო რის მუ რად ნარ სი ას მოხ სე ნე ბა - „ა უ დი ტი, ახა ლი გა მოწ ვე ვე ბი 
სა ჯა რო შეს ყიდ ვე ბის სფე რო ში“. რო გორც მომ ხსე ნე ბელ მა აღ ნიშ ნა, სა ქარ თვე-
ლოს 2012 წელს მი ღე ბულ მა კა ნონ მა „ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხ ვი სა და ფი ნან სუ-
რი ან გა რიშ გე ბის აუ დი ტის შე სა ხებ“, ჩიხ ში შე იყ ვა ნა ბიზ ნეს მე ნე ბი და აუ დი ტო რე ბი 
ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხ ვის წარ მო ე ბის მხრივ. აქე დან გა მომ დი ნა რე, სექ ცი ამ მი-
იჩ ნი ა, რომ აღ ნიშ ნუ ლი კა ნო ნით შექ მნილ მა ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხ ვის, ან გა-
რიშ გე ბი სა და აუ დი ტის ზე დამ ხედ ვე ლო ბის ორ გა ნომ სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის 
სა ა გენ ტოს თან, პრო ფე სი ულ ორ გა ნი ზა ცი ებ თან ერ თად, უნ და გა ა ტა როს ადეკ-
ვა ტუ რი ღო ნის ძი ე ბე ბი და მი ი ღოს გა დამ ჭრე ლი ზო მე ბი იმ მიზ ნით, რომ სა ხელ-
მწი ფო შემ სყიდ ველ მა ორ გა ნი ზა ცი ებ მა, აგ რეთ ვე აუ დი ტო რებ მა გა უ მარ თა ვი სა-
კა ნონ მდებ ლო აქ ტე ბის გა მო არ და უშ ვან დარ ღვე ვა- გა დაც დო მე ბი. და უ ყოვ ნებ-
ლივ გა და საწყ ვე ტია შე სა მა ბი სი ნორ მა ტი უ ლი აქ ტის სრულ ყო ფის სა კითხ ი.

 სა ინ ტე რე სო მეც ნი ე რუ ლი რე კო მენ და ცი ა- წი ნა და დე ბე ბი იქ ნა წარ მოდ გე-
ნი ლი თსუ -ის ეკო ნო მი კი სა და ბიზ ნე სის ფა კულ ტე ტის ფი ნან სე ბი სა და სა ბან კო 
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საქ მის კა თედ რის დოქ ტო რან ტის ლე ვან კა ლან და ძის მოხ სე ნე ბა ში - „ვირ ტუ ა-
ლუ რი კრიპ ტოგ რა ფი უ ლი ვა ლუ ტა ბიტ კო ი ნი და მი სი და ნერ გვის პერ სპექ ტი-
ვე ბი სა ქარ თვე ლო ში“. კრიპ ტოგ რა ფი უ ლი ვა ლუ ტა ბიტ კო ი ნის გა ჩე ნამ და მი სი 
პო პუ ლა რი ზა ცი ის ზრდამ, ცენ ტრა ლურ ბან კებს ახა ლი ამო ცა ნე ბი და უ სა ხა. აღ-
ნიშ ნუ ლი სა კითხი გახ და სექ ცი ის ფარ თო დის კუ სი ის სა გა ნი. 

 სექ ცი ამ მუ შა ო ბის დროს მნიშ ვნე ლო ვა ნი ყუ რადღ ე ბა და უთ მო ბა თუ მის 
შო თა რუს თა ვე ლის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტის დოქ ტო რან ტის ლა შა ბე რი-
ძის მოხ სე ნე ბას თე მა ზე - „კონ კუ რენ ცი ის კვლე ვა სა ბან კო სექ ტორ ში ირი ბი მე-
თო დის მი ხედ ვით“, რო მელ შიც მნიშ ვნე ლო ვა ნი ად გი ლი უჭი რავს უმ სხვი ლე სი 
კო მერ ცი უ ლი ბან კე ბის წი ლე ბის გა მოთ ვლას და მეც ნი ე რულ დას კვნებს. აღ ნიშ-
ნუ ლი კვლე ვა იმ დე ნად მნიშ ვნე ლო ვა ნი და სა გუ ლის ხმო ა, რომ ის დიდ დახ-
მა რე ბას გა უ წევს „ბან კი რეს პუბ ლი კის“, „თი ბი სი ბან კის“, „სა ქარ თვე ლოს ბან-
კის“, „ლი ბერ თი ბან კის“ და სხვა ბან კე ბის შე სა ბა მის სამ სა ხუ რებს, კონ კრე ტუ ლი 
პრობ ლე მე ბის გა დაწყ ვე ტა ში.

VII სექ ცია 

ტუ რიზ მი და არა სა წარ მოო სფე რო

სექ ცი ის ხელ მძღვა ნე ლი: პრო ფე სო რი ხე ლაშ ვი ლი იო სე ბი

სექ ცი ა ში წარ მოდ გე ნი ლი იყო 22 მოხ სე ნე ბა სა ქარ თევ ლოს გერ მა ნე ლი, 
პო ლო ნე ლი, ლიტ ვე ლი და ქარ თვე ლი მეც ნი ე რე ბის მი ერ.

გან ხი ლუ ლი მოხ სე ნე ბე ბი დან გან სა კუთ რე ბულ ყუ რადღ ე ბას იმ სა ხუ რებს 
პო ლო ნე ლი მეც ნი ე რის, ამ ბრა ზი აკ ლუ კა სის (Ambroziak Lukasz) მოხ სე ნე ბა 
თე მა ზე: „ექ სპორ ტის და მა ტე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბა ცენ ტრა ლუ რი და აღ მო სავ-
ლეთ ევ რო პის ქვეყ ნებ ში“. 

გლო ბა ლი ზა ცი ის პი რო ბებ ში, სულ უფ რო ფარ თოვ დე ბა შრო მის სა ერ თა-
ში რო სო გა და ნა წი ლე ბის გე ოგ რა ფი ა. ამის შე დე გად, იზ რდე ბა იმ პრო დუქ ტე ბი-
სა და მომ სა ხუ რე ბის რიცხ ვი, რო მელ თა წარ მო ე ბა ში რამ დე ნი მე ქვე ყა ნაა ჩარ-
თუ ლი. მე ტიც, ერ თი და იმა ვე ქვე ყა ნამ შე საძ ლოა არა ერ თხელ მი ი ღოს მო ნა წი-
ლე ო ბა ტექ ნო ლო გი უ რი პრო ცე სე ბის სხვა დას ხვა ეტაპ ზე. 

 ასეთ ვი თა რე ბა ში, რთულ დე ბა წარ მო ე ბა ში მო ნა წი ლე ქვეყ ნე ბის ექ სპორ-
ტის და მა ტე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბის წყა რო ე ბის გან საზღ ვრა სტა ტის ტი კის ტრა დი-
ცი უ ლი მე თო დე ბით. ავ ტორ მა მო ახ დი ნა „მოხ მა რე ბა- გა მოშ ვე ბის“ მო დე ლის 
ადაპ ტი რე ბა აღ ნიშ ნულ პრო ცეს ში ექ სპორ ტის და მა ტე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბის გან-
საზღ ვრის მიზ ნით. მე თო დი აპ რო ბი რე ბუ ლი იქ ნა აღ მო სავ ლეთ და ცენ ტრა ლუ-
რი ევ რო პის რე გი ო ნის მა გა ლით ზე. 

კვლე ვამ აჩ ვე ნა, რომ აღ ნიშ ნუ ლი რე გი ო ნის ერ თი ან ევ რო პულ ეკო ნო მი-
კა ში ინ ტეგ რა ცი ის შე დე გად 1995-2011 წლებ ში, მნიშ ვნე ლოვ ნად გა ი ზარ და შე-
მა ვა ლი ქვეყ ნე ბის სა ექ სპორ ტო შე მო სავ ლე ბი და ეს ზრდა ძი რი თა დად გა ნა პი-
რო ბა და მა ტე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბის ზრდამ იმ პრო დუქ ტებ სა და მომ სა ხუ რე ბა ზე, 
რო მე ლიც შე მო დი ო და რე გი ო ნის ქვეყ ნებ ში სხვა ქვეყ ნე ბი დან.
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სა ქარ თვე ლო სათ ვის, რო მე ლიც ად გას ევ რო ინ ტეგ რა ცი ის გზას, აღ ნიშ ნუ-
ლი სა კითხ ის შეს წავ ლა უდა ვოდ აქ ტუ ა ლუ რი ა. გან სა კუთ რე ბით იგი მნიშ ვნე ლო-
ვა ნია ტუ რიზ მის ინ დუს ტრი ას თან მი მარ თე ბით, სა დაც ამ დარ გის წი ლი ქვეყ ნის 
სა ერ თო ექ სპორ ტში აღე მა ტე ბა 36%-ს. ამას თან, არ არის აღ რიცხ უ ლი თუ რა 
რო ლი მი უძღ ვის ტუ რის ტუ ლი მომ სა ხუ რე ბის ექ სპორ ტში უცხ ო უ რი კომ პა ნი ე ბის 
პრო დუქ ცი ას და მომ სა ხუ რე ბას. ვი ნა ი დან ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბა აღი ა რე ბუ ლია 
ქვეყ ნის ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის პრი ო რი ტე ტად, აღ ნიშ ნუ ლი სა კითხ ის აქ ტუ ა-
ლუ რო ბა კი დევ უფ რო გა იზ რდე ბა მო მა ვალ ში.

აღ ნიშ ვნას იმ სა ხუ რებს ფა კულ ტე ტის ასო ცი რე ბუ ლი პრო ფე სო რის ნა ნა კა-
ცი ტა ძის მოხ სე ნე ბა ე.წ. MICE-ს ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბის პერ სპექ ტი ვებ ზე სა ქარ-
თვე ლო ში. ტუ რიზ მის ეს სა ხე ო ბა, რო მე ლიც ით ვა ლის წი ნებს ვი ზი ტებს საქ მი ან 
და კულ ტუ რულ ღო ნის ძი ე ბებ ზე დას წრე ბის და მო ნა წი ლე ო ბის მიზ ნით, დარ გის 
გან ვი თა რე ბის პრი ო რი ტეტს წარ მო ად გენს ზო გა დად მიმ დი ნა რე გლო ბა ლი ზა-
ცი ის ფონ ზე და გან სა კუთ რე ბით სა ქარ თვე ლოს ევ რო პა ში ინ ტეგ რა ცი ის პრო ცე-
სე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით. ავ ტო რი აღ ნიშ ნავს სა ქარ თვე ლო ში MICE-ს ტუ რიზ მის 
გან ვი თა რე ბის მო სა ლოდ ნელ შე დე გებს: სა ვაჭ რო -ე კო ნო მი კუ რი ურ თი ერ თო ბე-
ბის გა აქ ტი უ რე ბას, გა ნათ ლე ბის გავ რცე ლე ბას და პრო ფე სი ულ გან ვი თა რე ბას, 
ტუ რიზ მის თვის მა ღა ლი დო ნის ინ ფრას ტრუქ ტუ რის ჩა მო ყა ლი ბე ბას, ტუ რიზ მის 
სფე რო ში სე ზო ნუ რო ბის პრობ ლე მე ბის და ბა ლან სე ბას, შე მო სავ ლე ბის ზრდას 
და ქვე ყა ნა ში მდგრა დი ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბას, რაც მიმ დი ნა რე ეტაპ ზე ეკო ნო-
მი კის გან ვი თა რე ბის სა ერ თა შო რიო სტან დარ ტად ინერ გე ბა მთელს მსოფ ლი-
ო ში. ავ ტო რის მი ერ მო ძი ე ბუ ლი და გა ა ნა ლი ზე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია და მა ჯე რებ-
ლად ასა ბუ თებს ამ დარ გის გან ვი თა რე ბის აუ ცი ლებ ლო ბას და ქმნის წი ნა პი რო-
ბას შემ დგო მი კვლე ვე ბის ჩა სა ტა რებ ლად, რაც თა მა მად შე იძ ლე ბა შე ფას დეს, 
რო გორც ქვეყ ნი სათ ვის მეც ნი ე რუ ლი შეს წავ ლის ერ თ-ერ თი აქ ტუ ა ლუ რი და 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი მი მარ თუ ლე ბა.

ტუ რიზ მის სექ ცი ის მუ შა ო ბა ში აგ რეთ ვე აღ სა ნიშ ნა ვია ეკო ნო მი კი სა და ბიზ-
ნე სის ფა კულ ტე ტის დოქ ტო რან ტის რე ვაზ გე წა ძის მოხ სე ნე ბა ქვეყ ნის ე.წ. სუ ვე-
რე ნუ ლი რე ი ტინ გე ბის თე მა ზე. ტუ რიზ მის ინ დუს ტრი ის ზრდა არ სე ბი თა დაა და-
კავ ში რე ბუ ლი უცხ ო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის მო ზიდ ვას თან, ხო ლო ინ ვეს ტი ცი ე ბის ღი-
რე ბუ ლე ბა - ქვეყ ნის სუ ვე რე ნულ რე ი ტინ გზე. მომ ხსე ნე ბელ მა გა ნი ხი ლა მსოფ-
ლი ო ში სა მი წამ ყვა ნი სა რე ი ტინ გო კომ პა ნი ე ბის მე თო დი კა: (Standard &Poor’s, 
Fitch Ratings და Moody’s), 10 ქვეყ ნის მი მართ (ავ სტრი ა, ბელ გი ა, ფი ნე თი, საფ-
რან გე თი, სა ბერ ძნე თი, ირ ლან დი ა, იტა ლი ა, ნი დერ ლან დე ბი, პორ ტუ გა ლია და 
ეს პა ნე თი), ასე ვე აღ ნიშ ნუ ლი რე ი ტინ გე ბის ცვა ლე ბა დო ბა კრი ზი სულ და პოს ტ-
კრი ზი სულ პე რი ო დებ ში. ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვის შე დე გად, ავ ტორ მა წარ მო ად გი-
ნა თა ვი სი მო საზ რე ბა რე ი ტინ გე ბის ცვლის გე ნე ზის სა და ძი რი თად ფაქ ტო რებ ზე. 
ტუ რიზ მის ინ დუს ტრი ის შემ დგო მი ზრდის გეგ მებ თან და კავ ში რე ბით, გან სა კუთ-
რე ბუ ლი მნიშ ვნე ლო ბას იძენს ამ ას პექ ტე ბის შეს წავ ლა სას ტუმ რო ე ბის ინ ვეს ტი-
რე ბის მი მარ თუ ლე ბით.

სექ ცი ა ში წარ მოდ გე ნი ლი იყო სხვა აქ ტუ ა ლუ რი თე მე ბიც, რომ ლე ბიც უკავ-
შირ დე ბო და ტუ რიზ მის რე გუ ლი რე ბის სრულ ყო ფის სა კითხ ებს, ქვეყ ნის ურ ბა-
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ნულ და რუ რა რულ რე გი ო ნე ბის კომ ლექ სურ გან ვი თა რე ბას ლატ ვი ის მა გა-
ლით ზე და სხვა სა კითხ ებს.

დის კუ სი ებ ში იო სებ ხე ლაშ ვილ მა უცხ ო ელ სტუმ რებ თან გა ნი ხი ლა უძ რა-
ვი ქო ნე ბის სა ინ ვეს ტი ციო ტრას ტის შექ მნის სა კითხ ი. ხა ზი გა ეს ვა აღ ნიშ ნუ ლი 
ტრას ტის სპე ცი ფი კას და მი სი გან ვი თა რე ბის აქ ტუ ა ლუ რო ბას სა ქარ თვე ლო ში. 
სპე ცი ფი კას თან და კავ ში რე ბით ით ქვა, რომ ეს ტრას ტი გა მიზ ნუ ლია ქვე ყა ნა ში 
არ სე ბუ ლი მცი რე და ნა ზო გე ბის უძ რა ვი ქო ნე ბის მსხვილ სა ინ ვეს ტი ციო პრო ექ-
ტებ ში მო ბი ლი ზე ბა ზე. სა ქარ თვე ლო ში, სა დაც სა ბან კო ანაბ რე ბის 95%-ზე მე ტი 
შე ად გე ნენ 5000 ლარ ზე ნაკ ლე ბი შე ნა ტა ნე ბი, თი თო ე უ ლი ასე თი და ნა ზო გი ვერ 
იქ ნე ბა გა მო ყე ნე ბუ ლი, რო გორც სა ინ ვეს ტი ციო რე სურ სი. ამას თან, ამ ანაბ რე ბის 
მო ბი ლი ზე ბა, რამ დე ნი მე ათე ულ მლნ. ლა რის ფონ დში, სა შუ ა ლე ბას მის ცემს 
მათ გახ დნენ უძ რა ვი ქო ნე ბის თა ნა ინ ვეს ტო რე ბი და მა ღა ლი ალ ბა თო ბით მი-
ი ღონ ამ თან ხე ბი დან მე ტი სარ გე ბე ლი, ვიდ რე იღე ბენ პა სი უ რი ანაბ რე ბი დან. 
აღი ნიშ ნა, რომ ამ სარ გებ ლის მი ღე ბის მა ღალ ალ ბა თო ბას გა ნა პი რო ბებს უძ რა-
ვი ქო ნე ბის შე და რე ბით მა ღა ლი ლიკ ვი დუ რო ბა და აღ ნიშ ნუ ლი სტა ტუ სის მა ტა-
რე ბე ლი ტრას ტე ბის ვალ დე ბუ ლე ბა გა ა ნა წი ლონ მო გე ბის 90% დი ვი დენ დე ბის 
სა ხით. ინ ვეს ტი რე ბის ობი ექ ტე ბი შე საძ ლოა იყოს სას ტუმ რო ე ბი, სა ა ვად მყო ფო ე-
ბი, საწყ ო ბე ბი, მსხვი ლი სა ვაჭ რო ცენ ტრე ბი, საცხ ოვ რე ბე ლი და სა ო ფი სე შე ნო-
ბე ბი. მე ტიც, დიდ ბრი ტა ნეთ ში ასე თი ტრას ტე ბი უნ და ფლობ დნენ სულ ცო ტა სამ 
უძ რავ ქო ნე ბას და თი თო ე უ ლი მათ გა ნის ღი რე ბუ ლე ბა არ უნ და აღე მა ტე ბო დეს 
მთლი ა ნი პა კე ტის ღი რე ბუ ლე ბის 40%-ს. ასე თი მიდ გო მა ამ ცი რებს ინ ვეს ტი ცი ე-
ბის რისკს მა თი დი ვერ სი ფი ცი რე ბის მეშ ვე ო ბით.

შე მო სავ ლე ბის მი ღე ბის სან დო ო ბას თან მი მარ თე ბით ხა ზი გა ეს ვა სამ და მა-
ტე ბით გა რე მო ე ბას. ერ თი, სას ტუმ რო ობი ექ ტე ბის ფუნ ქცი ო ნი რე ბის სტა ბი ლუ-
რო ბას ხელს შე უწყ ობს ტუ რიზ მის ინ დუს ტრი ის ბუ მი სა ქარ თვე ლო ში, რო მელ-
საც ექ ცე ვა გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღ ე ბა მთავ რო ბის მხრი და ნაც. მე ო რე, ასეთ 
ფონ დებ ში მო სახ ლე ო ბის ფარ თო ჩარ თუ ლო ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, შე საძ ლოა 
სა ო ფი სე შე ნო ბე ბის დამ ქი რა ვებ ლე ბი გახ დნენ სა ხელ მწი ფო და წე სე ბუ ლე ბე ბი, 
რაც სტა ბი ლუ რი შე მო სავ ლე ბის გა რან ტი იქ ნე ბა. და ბო ლოს, და სავ ლე თის ქვეყ-
ნე ბის პრაქ ტი კის თა ნახ მად, აღ ნიშ ნუ ლი ტრას ტე ბის შე მო სავ ლე ბი გან თა ვი სუფ-
ლე ბუ ლია მო გე ბის გა და სა ხა დის გან. ეს ზრდის დი ვი დენ დე ბის მო ცუ ლო ბას, რო-
მე ლიც წარ მო ად გენს და ბეგ ვრის ობი ექტს.

გან ხი ლუ ლი ტრას ტე ბის შე მო სავ ლე ბი ნა წილ დე ბა ფონ დის მრა ვალ რიცხ-
ო ვან აქ ცი ო ნე რებ ზე. ასეთ გა და ნა წი ლე ბას ხელს უწყ ობს და სავ ლე თის ქვეყ-
ნებ ში მი ღე ბუ ლი პრაქ ტი კა, სა დაც აღ ნიშ ნუ ლი სტა ტუ სის მა ტა რე ბე ლი სა ჯა რო 
ტრას ტე ბის ფონ დში იკ რძა ლე ბა რო მე ლი მე ერ თი სუ ბი ექ ტის (აქ ცი ო ნე რის) მი-
ერ სა კონ ტრო ლო პა კე ტის ფლო ბა. აღი ნიშ ნა, რომ აშ შ-ის მა გა ლით ზე, ერ თი 
მფლო ბე ლის მაქ სი მა ლუ რი კვო ტა 15% შე ად გენს. ამ რი გად ტრას ტე ბის და ნერ-
გვა ხელს შე უწყ ობს ქვე ყა ნა ში ერ თ-ერ თი მწვა ვე პრობ ლე მის დაძ ლე ვას - მო-
სახ ლე ო ბის სა შუ ა ლო შე მო სავ ლე ბის მქო ნე ფე ნის გა ფარ თო ვე ბას. 

სტუმ რებ მა აღ ნიშ ნეს, რომ ეს ტრას ტე ბი მხო ლოდ ახ ლა იწყ ებს და ნერ გა ვას 
ცენ ტრა ლურ და აღ მო სავ ლეთ ევ რო პის ქვეყ ნებ ში და სა ქარ თვე ლო შე საძ ლოა 
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„გლო ბა ლი ზა ცი ის გა მოწ ვე ვე ბი ეკო ნო მი კა სა და ბიზ ნეს ში“

სა მა გა ლი თო ქვე ყა ნა გახ დეს ამ თვალ საზ რი სით. ასე ვე აღი ნიშ ნა, რომ საწყ ის 
ეტაპ ზე შე საძ ლოა ჩა მო ყა ლიბ დეს შპს-ის ტი პის ერ თე უ ლი და მე რე გარ და იქ მნას 
სა აქ ციო სა ზო გა დო ე ბად. ით ქვა ისიც, რომ მსგავ სი ტრას ტი სათ ვის სა ჭი როა შე-
სა ბა მი სი კა ნონ მდებ ლო ბის ინი ცი რე ბაც.

დის კუ სი ის მო ნა წი ლე ებ მა ერ თხმად აღი ა რეს, რომ აღ ნიშ ნუ ლი სა კითხ ე-
ბის შეს წავ ლა და რე კო მენ და ცი ე ბის შე მუ შა ვე ბა, პარ ლა მენ ტი სა და მთავ რო ბის-
თვის, უპ რი ა ნია გან ხორ ცი ელ დეს ეკო ნო მი კი სა და ბიზ ნე სის ფა კულ ტეტ ზე. ამის 
დას ტუ რად ით ქვა, რომ ფა კულ ტე ტი შე ი ცავს ეკო ნო მი კის, ბიზ ნე სის და ტუ რიზ მის 
მი მარ თუ ლე ბებს, გა აჩ ნია შე სა ბა მი სი სა კად რო რე სურ სე ბი და აქვს ამ მი მარ თუ-
ლე ბით აკა დე მი უ რი და პრაქ ტი კუ ლი მუ შა ო ბის გა მოც დი ლე ბა. იგუ ლის ხმე ბო და 
აღ ნიშ ნულ თე მა ზე გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი სტა ტი ე ბი და მო ნოგ რა ფია 2015-2016 წწ-
ში, ფა კულ ტე ტის პრო ფე სუ რის მუ შა ო ბის პრაქ ტი კუ ლი გა მოც დი ლე ბა ფი ნან სე-
ბის, სა ბან კო, სტა ტის ტი კის და სა ინ ვეს ტი ციო ფონ დე ბის მი მარ თუ ლე ბე ბით, მათ 
შო რის ფი ნან სთა მი ნის ტრის, პრი ვა ტი ზა ცი ის მი ნის ტრის, სტა ტის ტი კის დე პარ ტა-
მენ ტის თავ მჯდო მა რის და სა პარ ტნი ო რო ფონ დის აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო-
რის პო ზი ცი ებ ზე.

სექ ცი ე ბის მუ შა ო ბის და სას რულს შედ გა შე მა ჯა მე ბე ლი სხდო მა, სა დაც ყვე ლა 
სექ ცი ის ხელ მძღვა ნელ მა მა ღა ლი შე ფა სე ბა მის ცა სა ერ თა შო რი სო კონ ფე რენ-
ცი ის მუ შა ო ბას. თი თო ე ულ მა მათ გან მა მად ლი ე რე ბა გა მო ხა ტა ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი-
ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტის ხელ მძღვა ნე ლო ბის, 
ფა კულ ტე ტის ად მი ნის ტრა ცი ი სა და სა ორ გა ნი ზა ციო კო მი ტე ტის მი მართ კარ გად 
და გეგ მი ლი და ორ გა ნი ზე ბუ ლი კონ ფე რენ ცი ის ჩა ტა რე ბის უზ რუნ ველ ყო ფი სათ-
ვის. ასე ვე აღი ნიშ ნა, რომ ასე თი წარ მო მად გენ ლო ბი თი ფო რუ მე ბის ჩა ტა რე ბას 
ძა ლი ან დი დი მნიშ ვნე ლო ბა აქვს თსუ- ში, რად გან ეკო ნო მის ტე ბის ძი რი თა დი 
ბირ თვი თავს სწო რედ უნი ვერ სი ტე ტის სივ რცე ში იყ რის, აქე დან გა მომ დი ნა რე, 
სწო რედ უნი ვერ სი ტე ტი უნ და იყოს ძი რი თა დი ცენ ტრი ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი ეკო-
ნო მი კუ რი მდგო მა რე ო ბის გა ჯან სა ღე ბი სა და სრულ ყო ფის ღო ნის ძი ე ბე ბი სა და 
თა ნა მედ რო ვე კონ ცეფ ცი ე ბის შე მუ შა ვე ბის სა კითხ ებ ში. სა ერ თა შო რი სო კონ ფე-
რენ ცი ის აქ ტუ ა ლუ რო ბა გა ზარ და უცხ ო ე ლი კო ლე გე ბის თა ნა მო ნა წი ლე ო ბამ 
მთე ლი რი გი სა მეც ნი ე რო და სას წავ ლო სა კითხ ე ბის გან ხილ ვა ში. ფა კულ ტე ტის 
ად მი ნის ტრა ცი ამ უზ რუნ ველ ყო მა თი შეხ ვედ რე ბი ფა კულ ტე ტის სხვა დას ხვა მი-
მარ თუ ლე ბის პრო ფე სუ რას თან, სა დაც და ი სა ხა ერ თობ ლი ვი სა მო მავ ლო ღო-
ნის ძი ე ბე ბი. 

 ფა კულ ტე ტის ად მი ნის ტრა ცი ი სა და სა ერ თა შო რი სო კონ ფე რენ ცი ის - 
`გლო ბა ლი ზა ცი ის გა მოწ ვე ვე ბი ეკო ნო მი კა სა და ბიზ ნეს ში~ სა ორ გა ნი ზა ციო კო-
მი ტე ტის ხელ მძღვა ნე ლე ბის ინი ცი ა ტი ვით, და ი გეგ მა კონ ფე რენ ცი ა ზე გა მოვ ლე-
ნი ლი ძი რი თა დი ტენ დენ ცი ე ბის, პრობ ლე მუ რი სა კითხ ე ბი სა და რე კო მენ და ცი ე-
ბის და მუ შა ვე ბა და გა მო ცე მა.

ეკო ნო მი კი სა და ბიზ ნე სის ფა კულ ტე ტის დე კა ნი მო ად გი ლე,
ასოცირებული პროფესორი 

ნი ნო ფა რე საშ ვი ლი
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Интересное фундаментальное исследование, с прикладными аспектами
(Силагадзе А. Н., Сидоров В.А., Ядгаров Я. С. 

 «Феномен рыночного хозяйства: фундаментальные и прикладные 
основы». Редактор – Т. Беридзе, дэн, профессор, декан ф-та  экономика и бизнеса 

ТГУ  им. И. Джавахишвили. Тбилиси: «Универсал», 2016.-152 стр.)

В современных условиях рыночного хозяйствования все чаще возникает острая 
необходимость глубокого переосмысливания возникновения самого рыночного ме-
ханизма и его места в общественном воспроизводстве. Данной проблематике посвя-
щена рецензируемая монография авторов, являющиеся результатам их многолетних 
исследований и дискуссии в рамках научно-практических конференций.

В первой главе книги – «Теоретико-методологические основания рыночного хо-
зяйства», представлены истоки и сущностные основы рыночного хозяйства, с пози-
ции современного взгляда. 

Вторая глава – «Рыночное хозяйство и кризисы в контексте воспроизводствен-
ных закономерностей», посвящена вопросам комплексного анализа кризисов в ра-
курсе воспроизводственных закономерностей. Здесь выделены проблемы взаимо-
действия государства и экономики, с точки зрения поиска факторов интенсивного 
развития. 

В третьей главе рецензируемой работы изложены основы распределительных 
отношений в условиях рынка, дан комплексный анализ данного феномена во взаи-
мосвязи со сбережениями, инвестициями и рыночным ценообразованием. В этой же 
главе рассмотрены также особенности неформальной экономики, по терминологии 
авторов, как антитезы рыночного хозяйства. Здесь же дается анализ инноваций сете-
вого инновационного развития рыночных институтов, характеристика инновацион-
ного фактора социально-экономического благополучия.

Четвертая глава работы, включает исследование аграрного сектора рыночного 
хозяйства. В этой главе выделены особенности рыночного механизма в аграрном 
секторе, рассмотрены экстенсивный, интенсивный и инновационный пути развития 
данного сектора, уделено внимание региональным и глобальным проблемам, а также 
научно-техническому аспекту.  

 Пятая глава – «Особенности воссоздания и развития рыночного хозяйства в 
постсоветских странах», посвящена комплексному анализу основных направлений и 
проблем формирования современного рыночного хозяйства в постсоветской Грузии, 
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поискам синтезированной модели взаимодействия плана и экономики современной 
Армении, кластерного подхода формирования национальной рыночной экономики в 
республике Казахстан.

В последней главе книги – «Рыночное хозяйство в контексте гуманистических 
ценностей», изложены сущность, причины и критерии самих гуманистических осно-
ваний рыночного хозяйства, его социализации, феномена рынка витальных ресурсов. 
В этой главе рассмотрены такой важный вопрос, как совершенствование образования 
и общественного сознания в процессе реализации гуманистических ценностей ры-
ночного хозяйства.

К рецензируемой работе есть отдельные замечания и пожелания. В частности, 
на наш взгляд, наверное было бы целесообразно рассмотрение государств Прибал-
тики с точки зрения позитива или негатива для Латвии, Литвы и Эстонии фактора 
их вступления в Евросоюз. Был бы интересен также взгляд авторов на имеющиеся 
позитивный опыт и проблемы рыночного хозяйства в государствах восточной Евро-
пы (бывшие социалистические страны). Надеемся увидеть ответы на эти вопросы в 
будущих исследованиях авторов. 

В целом представленная научной общественности книга, безусловно, вносит ве-
сомый вклад в теорию и практику рыночного хозяйства. Думаем, что рецензируемая 
монография А. Н. Силагадзе, В. А. Сидорова и Я. С. Ядгарова займет достойное 
место среди книг, посвященных фундаментальным и прикладным проблемам форми-
рования и развития рыночного хозяйства. 

Гогохия Р. А., доктор экономически наук, профессор, 
главный редактор журнала «Экономика и бизнес». 

Бедианашвили Г. В., доктор экономических наук, профессор,
главный редактор журнала «Глобализация и бизнес».

Интересное фундаментальное исследование, с прикладными аспектами
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(ე. ბარათაშვილი, მ. ჩეჩელაშვილი, ჯ. ზარანდია, მ. მარიდაშვილი,                
ი. მახა რაშვილი, თ. ღამბაშიძე, „შედარებითი მენეჯმენტი და 

კლასტერიზაცია“ რედაქტორი პროფ. კ. ჯაყელი, თბილისი, 2016, 574 გვ.) 

სა ქარ თვე ლო ში ბიზ ნეს სა და მე წარ მე ო ბა ში მოქ მე დე ბენ რო გორც ეროვ-
ნუ ლი, ასე ვე უცხ ო ე თის უნი ვერ სი ტე ტებ ში გა ნათ ლე ბამი ღე ბუ ლი პი რე ბი, რომ-
ლე ბიც წარ მო ად გე ნენ ფირ მე ბის დამ ფუძ ნებ ლებს, მე სა კუთ რე ებს, მე ნე ჯე რებს, 
ად მი ნის ტრა ცი ის წარ მო მად გენ ლებს, ლი დე რებს და სხვა ხელ მძღვა ნე ლებს. ამ 
კა ტე გო რი ის თა ნამ შრომ ლებს ესა ჭი რო ე ბათ მე ნეჯ მენ ტის თე ო რი ი სა და პრაქ-
ტი კის, მეც ნი ე რე ბის, ხე ლოვ ნე ბი სა და გა მოც დი ლე ბის სიღ რმი სე უ ლი ცოდ ნა. 

სა ქარ თვე ლოს ფირ მე ბის თა ნამ შრომ ლო ბა უცხ ო ე თის ფირ მებ თან, ქარ-
თუ ლი მენ ტა ლი ტე ტი სა და უცხ ო უ რი მე ნეჯ მენ ტის გა მო ყე ნე ბა, ახა ლი მიდ გო-
მე ბი სა და გა მოც დი ლე ბის წი ნა შე აყე ნებს ქარ თულ ფირ მებ სა და მე ნე ჯე რებს. 
ამ თა ნამ შრომ ლო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის საქ მე ში დი დი რო ლის შეს რუ ლე ბა შე უძ-
ლია სა რე ცენ ზიო ნაშ რომს, რო მე ლიც გან კუთ ვნი ლია ეკო ნო მი კი სა და ბიზ ნეს 
ად მი ნის ტრი რე ბის მი მარ თუ ლე ბის სტუ დენ ტე ბი სათ ვის (ყვე ლა დო ნე), პრო ფე-
სორ დმას წავ ლებ ლე ბი სათ ვის, ბიზ ნეს მე ნე ბი სა და ყვე ლა სხვა და ინ ტე რე სე ბუ ლი 
პი რი სათ ვის.

 სა ხელ მძღა ნე ლო შედ გე ბა 20 თა ვი სა გან, ის ჩვე ნი შე ხე დუ ლე ბით, სო-
ლი დუ რი, სრულ ყო ფი ლი სა მეც ნი ე რო ნაშ რო მი ა, რო მე ლიც სა მა გი დო წიგ ნად 
გა და იქ ცე ვა რო გორც სა უ ნი ვერ სი ტე ტო, ასე ვე ბიზ ნე სი სა და მე წარ მე ე ბის წრე ში. 

სა ხელ მძღვა ნე ლო ში გან ხი ლუ ლია მსოფ ლი ო ში ყვე ლა ზე გან ვი თა რე ბუ ლი 
მე ნეჯ მენ ტი: ამე რი კუ ლი, ია პო ნუ რი, დი დი ბრი ტა ნე თის, გერ მა ნუ ლი, ფრან გუ-
ლი, ჩი ნუ რი, შვე ი ცა რი უ ლი, სკან დი ნა ვი უ რი, ფი ნუ რი, ნორ ვე გი უ ლი, კო რე უ ლი. 
ჩა მოთ ვლი ლი დან ჩანს, რომ მსჯე ლო ბის სა გა ნია ყვე ლა ზე მა ღალ გან ვი თა რე-
ბუ ლი ქვეყ ნე ბის გა მოც დი ლე ბა, რაც გა მო ირ ჩე ვა მო წი ნა ვე ტექ ნო ლო გი ე ბით, 
გან ვი თა რე ბუ ლი ეკო ნო მი კით, სა მეც ნი ე როდ ტექ ნი კუ რი პროგ რე სით, ბუ ნებ რი-
ვი რე სურ სე ბის გა მო ყე ნე ბის მა ღა ლი რა ცი ო ნა ლიზ მით, მა ღა ლკვა ლი ფი ცი უ რი 
პერ სო ნა ლით, ეფექ ტი ა ნი და ხა რის ხი ა ნი მე ნეჯ მენ ტით. 

წარ მოდ გე ნილ ეროვ ნულ მე ნეჯ მენ ტში გა მოკ ვე თი ლია ის უპი რა ტე სო ბა, 
რაც ეროვ ნუ ლია და სხვა მე ნეჯ მენ ტში არ მო ი პო ვე ბა. მა გა ლი თად, საქ მი ა ნი 

ekonomika da biznesi, 2016, 4,  gv.  254-260
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კულ ტუ რე ბის მე ნეჯ მენ ტი გა მორ ჩე უ ლია ევ რო პა ში. მი სი შე და რე ბი სას ია პო ნუ-
რი მე ნეჯ მენ ტის მო დელ თან და ამე რი კულ მე ნეჯ მენ ტთან, ჩანს, რომ ზოგ შემ-
თხვე ვა ში გან სხვა ვე ბა მმარ თვე ლურ პრაქ ტი კა სა და გა მოც დი ლე ბა ში ა, უფ რო 
მე ტად კი, რო გორც ავ ტო რე ბი აღ ნიშ ნა ვენ, მსგავ სე ბაა მმარ თვე ლო ბით პრაქ-
ტი კა სა და მე ნეჯ მენ ტის ფი ლო სო ფი ა ში. მაგ რამ, აქ ვე შევ ნიშ ნავთ, რომ ევ რო-
პის ქვეყ ნე ბის მე ნეჯ მენ ტშიც კი ად გი ლი აქვს გან სხვა ვე ბებს, რაც მომ დი ნა რე ობს 
ეროვ ნუ ლი მენ ტა ლი ტე ტი დან. მაგ., ფრან გუ ლი ფირ მე ბი ცენ ტრა ლი ზე ბუ ლია 
და ფორ მა ლი ზე ბუ ლი, მაგ რამ დე ლე გი რე ბის დო ნე და ბა ლი ა, ვიდ რე გერ მა-
ნულ და ინ გლი სურ ფირ მებ ში. გერ მა ნუ ლი ფირ მე ბი უფ რო დე ცენ ტრა ლი ზე ბუ-
ლი, სპე ცი ა ლი ზე ბუ ლი და ორ გა ნი ზე ბუ ლია ფუნ ქცი ე ბის მი ხედ ვით. ამა ვე დროს 
ინ გლი სუ რი კომ პა ნი ე ბი გა მო ირ ჩე ვა მე ტი დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ით, ვიდ რე გერ მა-
ნუ ლი და ფრან გუ ლი ფირ მე ბის უმ რავ ლე სო ბა. რო დე საც ვა და რებთ ევ რო პულ 
მე ნეჯ მენტს ია პო ნურ მე ნეჯ მენ ტთან, უნ და გა ვით ვა ლის წი ნოთ, რომ XX სა უ კუ-
ნემ დე ია პო ნი ის მმარ თვე ლო ბის პრაქ ტი კა გა ნიც დი და და სავ ლე თის ზე გავ ლე-
ნას. ამას თან, ეს ია პო ნი ის თვის არ იყო ერ თა დერ თი მი მარ თუ ლე ბა იმი ტომ, რომ ია პო-
ნუ რი ფირ მე ბი ძი რი თა დად ორი ენ ტი რე ბუ ლი იყო თა ნამ შრომ ლო ბის სხვა პრინ ცი პებ ზე 
პა ტერ ნა ლი ზა ცი ის პო ლი ტი კის გა ტა რე ბი თა და კომ პა ნი ის როლ ზე. ეს კი სე რი ო ზუ ლად 
ეწი ნა აღ მდე გე ბო და მარ თვის ახა ლი მე თო დე ბის და ნერ გვას. მე ო რე მსოფ ლიო ომის შემ-
დეგ ია პო ნუ რი ფირ მე ბი ცდი ლობ დნენ ამე რი კუ ლი მე ნეჯ მენ ტის უფ რო რა ცი ო ნა ლუ-
რი იდე ე ბის გა მო ყე ნე ბას. აქ გან სა კუთ რე ბუ ლად მიგ ვაჩ ნია ხა რის ხის მარ თვის 
მე ნეჯ მენ ტი, რო მე ლიც აშ შდდან შე მო ვი და ია პო ნი ა ში. იგი ია პო ნუ რი ეფექ ტი ა-
ნი მიდ გო მით უფ რო სრულ ყო ფი ლი გახ და და სა ფუძ ვლად და ე დო ია პო ნუ რი 
ეკო ნო მი კის სას წა ულს. 

ია პო ნუ რი მე ნეჯ მენ ტის გა მორ ჩე უ ლო ბა გა მოკ ვე თი ლია საქ მი ა ნო ბის გან-
ვი თა რე ბის, ორ გა ნი ზე ბი სა და მარ თვის სა კითხ ებ ში. კერ ძოდ, ია პო ნი ა ში მოქ-
მე დებს: 1. სტა ჟის მი ხედ ვით და წი ნა უ რე ბის უნი კა ლუ რი სის ტე მა, რაც და კავ ში-
რე ბუ ლია ანაზღ ა უ რე ბის სა ხე ო ბას თან, მა თი მიდ გო მით გა მოც დი ლე ბა და ასა კი 
მკვეთ რი და თვალ სა ჩი ნო კრი ტე რი უ მია და სა წი ნა უ რებ ლად, ამას ემა ტე ბა გა-
ნათ ლე ბის დო ნე; 2. ია პო ნი ა ში ყო ველ სა წარ მო შია პროფ კავ ში რე ბი (თა ნაც ერ-
თი და არა რამ დე ნი მე, რო გორც ეს ბრი ტა ნეთ ში ა); 3. ერ თდრო უ ლი და საქ მე ბა: 
იგი ეყ რდნო ბა სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბის მუ შა ო ბის გრა ფიკს ყო ველ-
წლი უ რად აპ რი ლი დან მარ ტამ დე, რაც უშუ ა ლო კავ შირ შია ია პო ნი ის ფირ მე-
ბის ფი ნან სურ წელ თან, რო მე ლიც ემ თხვე ვა სა გან მა ნათ ლებ ლოს. და საქ მე ბა 
ხდე ბა ძი რი თა დად აპ რი ლის თვე ში, ევ რო პუ ლი სა და აშ შდსგან გან სხვა ვე ბით, 
სა დაც და საქ მე ბა ხდე ბა წლის ნე ბის მი ერ დროს; 4. სამ რეწ ვე ლო გა ნათ ლე ბა. 
კურ სდამ თავ რე ბუ ლე ბი აპ რი ლი დან უდ გე ბი ან თა ვის საქ მეს და მათ თვის ხდე ბა 
სპე ცი ა ლი ზე ბუ ლი გა ნათ ლე ბის კურ სის ორ გა ნი ზე ბა, მა თი სწრაფი ადაპტაციის 
მიზნით. სწავლება მრავალმხრივი და კომპლექსურია, რის საფუძველზე 
მსმენელი – ახალგაზრდა სპეციალისტი, სწრაფად ეუფლება კოლექტივიზმის 
შეგრძნებას, „გუნდური თამაშის“ წესებს, რომელიც წარმოადგენს იაპონიაში 
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ქვედა ნაყოფების ფორმირების ძირითად ჯგუფურ პრინციპს; 5. გა დაწყ ვე ტი-
ლე ბის მი ღე ბა „ქვემოდან ზე მოთ“. ია პო ნურ ფირ მებ ში გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი-
ღე ბის პრო ცე სი დე მოკ რა ტი უ ლი ა, გან სხვა ვე ბით და სავ ლე თის ფირ მებ ში დამ-
კვიდ რე ბუ ლი ავ ტო რი ტა რუ ლი სა, სა დაც მმარ თვე ლო ბა კონ ცენ ტრი რე ბუ ლია 
ტოპ დმე ნე ჯე რე ბის ხელ ში და გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ვრცელ დე ბა ზე მო დან ქვე მოთ 
გან საზღ ვრუ ლი იე რარ ქი ის შე სა ბა მი სად. ია პო ნი ა ში გა დაწყ ვე ტი ლე ბის და მუ შა-
ვე ბა და ფუძ ნე ბუ ლია რის კი სა და პა სუ ხის მგებ ლო ბის გა ნა წი ლე ბის პრინ ციპ ზე, 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბას იღე ბენ კონ სენ სუ სის გზით. ამ პრო ცე სის უდა ვო ღირ სე ბაა 
ფირ მის თა ნამ შრომ ლებს შო რის ჰარ მო ნი უ ლი ურ თი ერ თო ბე ბის უზ რუნ ველ ყო-
ფა, რი თაც და დე ბი თი შე დე გე ბი მი ი ღე ბა წარ მა ტე ბის გა ზი ა რე ბი სათ ვის; 6. თა-
ნამ შრომ ლე ბის კე თილ დღე ო ბის პროგ რა მე ბი. ია პო ნუ რი ფირ მე ბი თა ნამ შრომ-
ლებს სთა ვა ზობს სო ცი ა ლუ რი მხარ და ჭე რი სა და კე თილ დღე ო ბის პროგ რა მებს; 
7. კო ლექ ტივ სა და ოჯახ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი კულ ტუ რა. სხვა ქვეყ ნე ბის მე ნეჯ-
მენ ტში, თით ქმის არ სად არ აფა სე ბენ ჯგუ ფურ ატ მოს ფე როს, ფსი ქო ლო გი ურ 
კლი მატს ჯგუფ ში, რო გორც ეს მი ღე ბუ ლია ია პო ნურ მე ნეჯ მენ ტში, რო მე ლიც 
იყე ნებს პი როვ ნე ბა ზე ზე მოქ მე დე ბის მო რა ლურ დფსი ქო ლო გი ურ ბერ კე ტებს. 
ია პო ნე ლე ბი თლი ან, რომ ფირ მა ეკუთ ვნის თა ვის თა ნამ შრომ ლებს და არა 
აქ ცი ო ნე რებს, ეს კი იძ ლე ვა კო ლექ ტი ვიზ მის შეგ რძნე ბის საკ მა ოდ ეფექ ტი ა ნად 
გა მო ყე ნე ბის შე საძ ლებ ლო ბას. 

შე და რე ბი თი მე ნეჯ მენ ტის ამ ერ თი მა გა ლი თით შეგ ვიძ ლია გა ვა კე თოთ 
ასე თი დას კვნა: სა ხელ მძღვა ნე ლოს შემ ქმნელ მა ჯგუფ მა, პროფ. გ. ბა რა თაშ ვი-
ლის ხელ მძღვა ნე ლო ბით, შე ას რუ ლა კო ლო სა ლუ რი მო ცუ ლო ბის სა მუ შა ო, და-
ა მუ შა ვა მრა ვა ლი მეც ნი ე რუ ლი ნაშ რო მი, სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბი იმი სათ ვის, 
რომ თვალ სა ჩი ნო გამ ხდა რი ყო ცალ კე უ ლი ეროვ ნუ ლი სა ხე ო ბის მე ნეჯ მენ ტი, 
ავ ტო რებ მა თი თო ე უ ლი სათ ვის შექ მნეს მე ნეჯ მენ ტის გა მოკ ვე თის ავ ტო რი სე უ ლი 
მე თო დი. მაგ., დიდ ბრი ტა ნეთ ში მე ნეჯ მენ ტის და ხა სი ა თე ბი სათ ვის მო ცე მუ ლია 
ჯერ ქვეყ ნი სა და ეკო ნო მი კის სა ერ თო მი მო ხილ ვა, შემ დეგ ეკო ნო მი კის ბრი ტა-
ნუ ლი მო დე ლი შე და რე ბუ ლია ევ რო პის ქვეყ ნე ბი სა და აშ შდის მო დე ლებ თან. 
გან ხი ლუ ლია მო ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი კა, უმუ შევ რო ბის დო ნე, ხელ საყ რე ლი სა-
გა და სა ხა დო და სა ინ ვეს ტი ციო კლი მა ტი. ამის შემ დეგ ავ ტო რე ბი ახა სი ა თე ბენ 
დი დი ბრი ტა ნე თის გან ვი თა რე ბის მე ნეჯ მენ ტის მო დელს, რო მელ შიც გა მოკ ვე-
თი ლი ა: მე ნეჯ მენ ტის დო ნის და მე ნე ჯე რე ბის მომ ზა დე ბის სის ტე მის პრობ ლე-
მე ბი, პრო ფე სი უ ლი მე ნეჯ მენ ტი, თა ნამ შრომ ლე ბის კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბის 
პრობ ლე მე ბი, საქ მი ა ნი ორ გა ნი ზა ცი ა, გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის სტი ლი, ბრი-
ტა ნე ლი მე ნე ჯე რე ბის თა ვი სე ბუ რე ბე ბი, მმარ თვე ლო ბი სა და კო მუ ნი კა ცი ის ბრი-
ტა ნუ ლი სტრუქ ტუ რე ბი, მარ თვის ბრი ტა ნუ ლი სტი ლი. ია პო ნუ რი მე ნეჯ მენ ტის 
სპე ცი ფიკას თან ერ თად მო ცე მუ ლია ქვეყ ნი სა და მი სი ეკო ნო მი კის ზო გა დი და-
ხა სი ა თე ბა, ია პო ნი ის ომის შემ დგო მი გან ვი თა რე ბის თა ვი სე ბუ რე ბე ბი: ია პო ნუ რი 
ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბის მო დე ლი, სა ინ ფორ მა ციო ტექ ნო ლო გი ე ბი; მე ნეჯ-
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მენ ტის ია პო ნუ რი მო დე ლი; კულ ტუ რუ ლი და ტექ ნო ლო გი უ რი დე ტერ მი ნიზ მი 
მე ნეჯ მენ ტის ია პო ნურ სის ტე მა ში: მარ თვის ია პო ნუ რი სის ტე მის მა ხა სი ა თე ბე ლი 
თვი სე ბე ბი და თა ვი სე ბუ რე ბე ბი; მე ნე ჯე რე ბის რო ლი მარ თვის ია პო ნურ სის ტე მა-
ში; ეროვ ნუ ლი და საქ მი ა ნი კულ ტუ რე ბის შე ჯა ხე ბა; ია პო ნუ რი მე ნეჯ მენ ტის ახა-
ლი ტენ დენ ცი ე ბი; სიძ ნე ლე ე ბი ექ სპორ ტის სფე რო ში; ში გა მოთხ ოვ ნე ბის შემ ცი-
რე ბა; მარ თვის ია პო ნუ რი სის ტე მის კრი ზი სი; ია პო ნი ა ში ეკო ნო მი კუ რი სი ტუ ა ცი ის 
სტა ბი ლი ზა ცია და ა.შ., ანუ მე ნეჯ მენ ტი გა მოკ ვე თი ლია მის თვის გა მორ ჩე უ ლი 
თა ვი სე ბუ რე ბე ბით. 

 ეროვ ნუ ლი მე ნეჯ მენ ტის სრულ ყო ფი ლად და გა გე ბი სათ ვის და მუ შა ვე ბუ-
ლია სხვა დას ხვა სა ხე ო ბის ინ ფორ მა ცი უ ლი წყა რო ე ბი და მა სა ლე ბი, რო მელ-
თა მეშ ვე ო ბით ავ ტო რე ბი გვაძ ლე ვენ არა მარ ტო მე ნეჯ მენ ტის, არა მედ ქვეყ-
ნი სათ ვის სხვა უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი მაჩ ვე ნებ ლე ბის სიღ რმი სე ულ და ხა სი ა თე ბას, 
რა თა ნა თე ლი იყოს მე ნეჯ მენ ტი სა და მას თან და კავ ში რე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის 
ერ თობ ლი ვად აღ ქმა მი სი სრულ ყო ფი ლად გან საზღ ვრის მიზ ნით. ავ ტო რე ბის 
ასეთ მა მიდ გო მამ მე ნეჯ მენ ტი კი არ გა მოკ ვე თა რო გორც ერ თი სა გა ნი, არა მედ 
მი მარ თუ ლე ბა თა ნაკ რე ბი, რო მელ შიც თავს იყ რის ქვეყ ნის ეკო ნო მი კუ რი მო დე-
ლის მი მარ თუ ლე ბე ბი, ასე ვე მე ნეჯ მენ ტის ამო ცა ნე ბი სა და ფუნ ქცი ე ბის მთე ლი 
კომ პლექ სი, რაც ხა სი ათ დე ბა და სიღ რმი სე უ ლად იკ ვე თე ბა შე და რე ბით მე ნეჯ-
მენ ტში. 

სა ხელ მძღვა ნე ლო ში გან სა კუთ რე ბუ ლი მნიშ ვნე ლო ბა ენიჭება, ასე ვე, შე და-
რე ბი თი მე ნეჯ მენ ტის თა ვი სე ბუ რე ბებს ქვეყ ნე ბის კლას ტე რულ ჯგუ ფებ ში. ჭეშ მა-
რი ტე ბაა და ეს ამ სა ხელ მძღვა ნე ლო ში თა ვი სი ში ნა არ სით და დას ტუ რე ბუ ლი ა, 
რომ ყო ველ ქვე ყა ნას გა აჩ ნია სა კუ თა რი მე ნეჯ მენ ტის სის ტე მა, უფ რო მე ტიც, ნე-
ბის მი ერ გა ნათ ლე ბულ და გა მოც დილ მე ნე ჯერს, იე რარ ქი ის შე სა ბა მი სად, გა აჩ-
ნია სა კუ თა რი მე ნე ჯე რუ ლი სტი ლი. ეს სა კითხი გა მოკ ვლე უ ლია მრა ვა ლი მეც-
ნი ე რის მი ერ და მის ირ გვლივ დაგ რო ვი ლია დი დი რა ო დე ნო ბის ინ ფორ მა ცი ა. 

ავ ტო რებ მა მო ცე მულ თე მა ტი კა ზე გა მო ი ყე ნეს საქ მი ა ნი კულ ტუ რე ბის თა-
ვიდ სე ბუ რე ბე ბის შეს წავ ლის ტექ ნო ლო გი ა. იგი აგე ბუ ლი ა: 1. „კულტურულ-
კლასტერულ თეორიაზე“, რო მე ლიც წარ მო ად გენს შე და რე ბი თი მე ნეჯ მენ ტის 
პო ზი ცი ის სა ფუძ ველ ს.ა მით აღი ა რე ბუ ლია ეროვ ნუ ლი კულ ტუ რუ ლი თა ვი სე ბუ-
რე ბე ბის პირ ვე ლა დი რო ლი პი როვ ნე ბი სა და ფირ მის თა ნამ შრომ ლე ბის გა-
გე ბა ში, შე დე გად კი ყა ლიბ დე ბა ცალ კე უ ლი ქვეყ ნის სრუ ლი კლას ტე რი, რო-
მელ თა გან თი თო ე უ ლი თა ვი სი სა კუ თა რი ნიშ ნე ბით ხა სი ათ დე ბა; 2. ცალ კე უ ლი 
მო დე ლე ბის შე და რე ბა. მაგ., აშ შდი სა და ია პო ნი ის მე ნეჯ მენ ტის სის ტე მე ბის შე-
და რე ბა მნიშ ნე ლოვ ნად ამარ ტი ვებს ქვეყ ნებს შო რის გან სხვა ვე ბის ანა ლიზს. 

სა ხელ მძღვა ნე ლო ში დახასაითებულია კლას ტე რუ ლი ჯგუ ფები – „აღ-
მო  სავლური“ და „დასავლური“ მართვის სტილის მიხედვით, მათ შო რის: 
სკან დინავიური, გერმანული, ინგლისურენოვანი, რომანული, ლათი ნო ამე-
რიკული, შორეულ-აღმოსავლური, არაბული, ახლო აღმოსავლური (22 
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ქვეყანა) კლასტერები. ავტორები სწორად მიიჩნევენ, რომ ყოველი ქვეყ-
ნისათვის დამახასიათებელია საკუთარი საქმიანი კულტურა. ავტორებმა თა-
ვისი ინტერესის კონცენტრირება ძირითადად მოახდინეს დასავლეთის ქვეყ-
ნების მართვის სისტემებზე (რომლებიც ძალიან გვანან ერთმანეთს), რითაც 
ჩამოყალიბებულია „დასავლეთის მენეჯ მენტის“ მყარი ცნება. მას, თავის მხრივ, 
ხშირად უპირისპირებენ „აღმოსავლურ მენეჯმენტს“. თითოეული ამ ქვეყ-
ნის სპეციფიკური ნიშნები წარმოდგენილია სახელმძღვანელოში. საკმაოდ 
ღრმადაა დახასიათებული ცალკეული ქვეყნის თავისებურებები, მოქნილადაა 
შეჯერებული მათი საქმიანი კულტურის წანამძღვრები და გაანალიზებულია 
მიღწეული შედეგები უკანასკნელი 25-30 წლის პერიოდის განმავლობაში. 

სახელმძღვანელოში, როგორც აღვნიშნეთ, განხილულია ქვეყანათა 
კლას ტერული ჯგუფები უკვე მართვის მოდელის მიხედვით. შედარებულია 
ერთმანეთთან: 1. ანგლო-ამერიკული, 2. გერმანული და 3. იაპონური მოდელები, 
რაც დახასიათებულია შემდეგი ფაქტორების გამოყენებით: 1. სოციალური 
ღირებულებები და ფასეულობები, რაც მოდელებში სხვადასხვაა; 2, შრომითი 
კოლექტივების როლი, (პირველში პასიურია, მეორე და მესამე მოდელებში 
აქტიური); 3. დაფინანსების ძირითადი საშუალებები; 4. ინვესტირების დროითი 
ჰორიზონტი (1 მოდელში მოკლევადიანი, 2–3 მოდელებში – გრძელვადიანი); 5. 
კაპიტალის ღირებულება და მენეჯმენტის ანაზღაურება (1 მოდელში მაღალია, 
მეორე მოდელში – საშუალო, მესამე მოდელში – დაბალი); 6. კაპიტალის 
ბაზარი; 7. ძირითადი ეკონომიკური ერთეული (ეხება მსხვილ ბიზნესს: პირველ 
მოდელში ესაა კომპანია, მეორეში – ჰოლდინგი, მესამეში საფინანსო-
სამრეწველო ჯგუფი); 8. ინვესტიციების ტიპი – შესაბამისად რადიკალური, რთუ-
ლი და ინკრემენტალური. 

სა ინ ტე რე სო ა, რომ ამ ქვეყ ნე ბის მმარ თვე ლო ბით სის ტე მებს, ასე ვე, სა კუ-
თა რი თა ვი სე ბუ რე ბე ბი გა აჩ ნია, რაც და კავ ში რე ბუ ლია ეროვ ნულ სპე ცი ფი კას-
თან. ეს თა ვის მხრივ მიგ ვა ნიშ ნებს იმა ზე, რომ მო ცე მულ ქვეყ ნებ ში ნათ ლა დაა 
გა მო ხა ტუ ლი ბიზ ნე სის წარ მარ თვის თა ვი სე ბუ რე ბე ბი. ავ ტო რებს გა უ კე თე ბი ათ 
ანა ლო გია სა ქარ თვე ლო ში არ სე ბულ სი ტუ ა ცი ას თან, მაგ რამ აღ მოჩ ნდა, რომ 
სა ქარ თვე ლო სათ ვის არ ცერ თი კრი ტე რი უ მი არ არის ძალ ზე ახ ლო. რაც შე-
ე ხე ბა ქვეყ ნე ბის კლას ტე რულ ჯგუ ფებს, ექ სპორ ტი სა და იმ პორ ტის სა შუ ა ლო 
მაჩ ვე ნებ ლი სა და HPD1 (ა და მი ა ნუ რი პო ტენ ცი ა ლის გან ვი თა რე ბის ინ დექ სი, 
რო მე ლიც ადა რებს სი ღა რი ბის, გა ნათ ლე ბის, წე რად კითხ ვის მცოდ ნე ადა მი ა ნე-
ბის რა ო დე ნო ბის, სი ცოცხ ლის ხან გრძლი ვო ბი სა და სხვა მაჩ ვე ნებ ლებს) დო ნის 
მი ხედ ვით აქ სა ქარ თვე ლო ხა სი ათ დე ბა: ქვეყ ნე ბის ექ სპორ ტი სა და იმ პორ ტის 
სა შუ ა ლო მაჩ ვე ნებ ლი თა და ხვდე ბა HPD1 მა ღა ლი დო ნით 1 კლას ტე რის პირ-
ველ ქვეკ ლას ტერ ში, რომ ლის გვერ დი თაა ავ სტრი ა, გერ მა ნი ა, ბულ გა რე თი, 
ლატ ვი ა, მა კე დო ნი ა, პო ლო ნე თი, სერ ბე თი და სხვ. 

სა ხელ მძღვა ნე ლოს ეფექ ტი ა ნო ბას ზრდის და უფ რო და უფ რო მნიშ ვნე-
ლო ვანს ხდის მი სი მე სა მე ნა წი ლი – ევ რო პუ ლი კლას ტე რუ ლი ქსე ლე ბი. ავ ტო-
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რებ მა სა ხელ მძღვა ნე ლო ში ფარ თოდ გა მო ი ყე ნეს კლას ტე რი ზა ცი ის ირ გვლივ 
მო მუ შა ვე გა მო ჩე ნილ მეც ნი ე რთა ნაშ რო მებ ში მო ცე მუ ლი მო საზ რე ბე ბი. ამას-
თან, იმის გა მო, რომ კლას ტე რის გა მოვ ლე ნის, გან საზღ ვრი სა და აღ წე რის 
პრო ცე სი არაა სტან დარ ტი ზე ბუ ლი, ავ ტო რებ მა შე ი მუ შა ვეს ევ რო პის ქვეყ ნე ბის 
კლას ტე რი ზა ცი ა ზე მიდ გო მის სა კუ თა რი წე სი, რი თაც თით ქმის ყვე ლა ქვე ყა-
ნა წარ მოდ გე ნი ლია რო გორც რე გი ო ნუ ლი ინო ვა ცი უ რი კლას ტე რი (ინ გლი სი, 
საფ რან გე თი, ლიტ ვა, უნ გრე თი, ეს პა ნე თი, გერ მა ნი ა, ჩე ხე თი) და ეკო ნო მი კუ რი 
კლას ტე რი (ბულ გა რე თი, და ნი ა, ნი დერ ლან დე ბი, ნორ ვე გი ა, პო ლო ნე თი, სერ-
ბე თი, სლო ვა კე თი, ფი ნე თი). სა ინ ტე რე სოდ მიგ ვაჩ ნია ყო ფი ლი საბ ჭო თა კავ ში-
რის რეს პუბ ლი კე ბის ინო ვა ცი უ რი და ეკო ნო მი კუ რი თა ვი სე ბუ რე ბე ბის კლას ტე-
რე ბის და ხა სი ა თე ბა. კერ ძოდ, ეს ეხე ბა ისეთ ქვეყ ნებს, რო გო რი ცა ა: აზერ ბა ი ჯა-
ნი, სომ ხე თი, ბე ლა რუ სი, ყა ზა ხე თი, ყირ გი ზე თი, მოლ დო ვა, ტა ჯი კე თი, თურ ქმე-
ნე თი, უზ ბე კე თი, უკ რა ი ნა. 

სა ხელ მძღვა ნე ლოს ამ ნა წილ ში ძა ლი ან მოკ ლე დაა და ხა სი ა თე ბუ ლი სა-
ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბის საქ მე ში კლას ტე რი ზა ცი ის რო ლი, კერ-
ძოდ, ასე თია სა ქარ თვე ლო- საფ რან გე თის პარ ტნი ო რო ბა, რაც სა შუ ა ლე ბას აძ-
ლევს ქარ თულ კომ პა ნი ებს თა ვი ან თი ძა ლის ხმე ვა მი მარ თონ და შეს თა ვა ზონ 
ფრან გულ მხა რეს სა მეც ნი ე რო კვლე ვებ ში მო ნა წი ლე ო ბა, იპო ვონ შე საძ ლო 
პარ ტნი ო რე ბი, რა თა ჩა ერ თონ სა მეც ნი ე რო კვლე ვე ბის პროგ რა მებ ში. 

პროფ. ევ გე ნი ბა რა თაშ ვი ლის ხელ მძღვა ნე ლო ბით, ავ ტორ თა ჯგუფ მა შე-
სა შუ რი შრო მით შეძ ლო ერთ სა ხელ მძღვა ნე ლო ში სამ ნა წი ლად ლო გი კუ რი 
თან მიმ დევ რო ბით გა ა ერ თი ა ნე ბი ნა: 1. შე და რე ბი თი მე ნეჯ მენ ტის ზო გა დი თე ო-
რი ის სა კითხ ე ბი; 2. შე და რე ბი თი მე ნეჯ მენ ტი ქვეყ ნე ბის კლას ტე რულ ჯგუ ფებ ში 
და 3. ევ რო პი სა და დსთ-ის ქვეყ ნე ბის რე გი ო ნუ ლი ინო ვა ცი უ რი კლას ტე რე ბი.

ნაშრომის მიმართ გვაქვს ზოგიერთი შენიშვნა. მეოთხე თავის მეოთხე 
პარაგრაფი ეთმობა ბიზნესისა და მართვის ინსტიტუციურ და სოციოკულტურულ 
ტრანსფორმაციას საქართველოში, რაც მისასალმებელია, მაგრამ ერთობ 
მცირეა მოცულობით, რის გამოც აღნიშნულ პრობლემაზე მკითხველს მწირი 
ინფორმაცია რჩება. საჭიროა ამ ხარვეზის შემდეგში გამოსწორება. შენიშვნას 
იმსახურებს წიგნის შრიფტის მცირე ზომაც, რაც, ცოტა არ იყოს, აძნელებს ტექსტის 
წაკითხვას. არაფერს ვამბობთ სტილისტურ-ორთოგრაფიულ უზუსტობებზე, რაც 
არცთუ იშვიათია ნაშრომში. 

 და სას რულ, ხაზ გას მით უნ და აღ ვნიშ ნოთ, რომ სა რე ცენ ზიო ნაშ რო მი 
არამხო ლოდ სა ხელ მძღვა ნე ლო ა, არა მედ მა ღალ მეც ნი ე რულ დო ნე ზე შეს რუ-
ლე ბუ ლი გა მოკ ვლე ვა ა. 

ავ ტო რე ბის მი ერ შექ მნი ლი სა ხელ მძღვა ნე ლო, ჩვე ნი აზ რით, სა მა გი დო 
წიგ ნი ა, გან სა კუთ რე ბით მათ თვის, ვი საც აინ ტე რე სებს მსოფ ლი ოს მა ღალ გან-
ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბის მე ნეჯ მენ ტის გა მოც დი ლე ბის გაც ნო ბა–შე და რე ბი თო ბის 
ას პექ ტით. 
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სა ხელ მძღვა ნე ლოს ში ნა არ სის მი ხედ ვით თუ ვიმ სჯე ლებთ, სა ჭი როდ მიგ-
ვაჩ ნია მისი დი დი ტი რა ჟით გა მოშ ვე ბა და „შედარებითი  მე ნეჯ მენ ტის“ საგ ნის 
შე მო ღე ბა უნი ვერ სი ტე ტებ ში, ასე ვე ამ სა ხელ მძღვა ნე ლოს გა მო ყე ნე ბა ყვე ლა 
იმ კურ სზე, რო მელ თა მი ზა ნია მმარ თვე ლუ რი (სა ჯა რო, კერ ძო) კად რე ბის მომ-
ზა დე ბა და კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბა. გან სა კუთ რე ბით სა სარ გებ ლო იქ ნე ბა 
სა ხელ მძღვა ნე ლოს გა მო ყე ნე ბა ტრან სე როვ ნუ ლი კომ პა ნი ე ბის მე ნეჯ მენ ტში, 
სა დაც აუ ცი ლე ბე ლია საქ მი ა ნო ბის შე და რე ბი თი მე ნეჯ მენ ტის მი მარ თუ ლე ბით, 
ფუნ ქცი ე ბი თა და ფაქ ტო რე ბით მოქ ნი ლი მარ თვა და ხელ მძღვა ნე ლო ბა. 

ლარისა თაკალანძე  – ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი, 
აფხაზეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი,

ვასილ კიკუტაძე  – ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი, 
ივ. ჯავახიშვილის თსუ-ის ასოცირებული პროფესორი,

ნინო ფარესაშვილი  – ეკონომიკის დოქტორი, ივ. ჯავახიშვილის 
თსუ-ის ასოცირებული პროფესორი,

გურამ (გოჩა) ამყოლაძე  – საქართველოს ტექნიკური 
უნივერსიტეტის პროფესორი,

გუგული ყურაშვილი  – ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი, 
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი
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