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ძმანო და დანო, მკვიდრნო საქართველოისა და ჩვენი ქვეყნის საზღვრებს გარეთ 
მცხოვრებნო თანამემამულენო,

„შვილო, თუ უფალს მიეახლები სამსახურად,
განსაცდელისათვის გაამზადე თავიღ ოქრო
ცეცხლში გამოიცდება, უფლის სათნონი
კი, – მორჩილების ქურაში“ (ზირქ. 2,1,5.)
ქრისტე აღდგა!

გვესმის ყოვლადწმინდა მარიამის, მარიამ მაგდალინელისა და სხვა 
მენელსაცხებელე დედათა გულანთებული, სულისშემძვრელი ძახილი:

ქრისტე აღდგა!
სიხარულით აღვსილნი ადასტურებენ წმინდა მოციქულნი, – პეტრე და იოანე 
და სხვა მოწაფენი ქრისტესნი:

ქრისტე აღდგა!
ხმობს ასობით სხვა თვითმხილველიც.

დღეს იშ ვებს ცა ნი და ქვე ყა ნა, გან სცხრე ბის სი ო ნი და ჩვენც, თა ნა ზი არ ნი 
ამ ზე ი მი სა, ვის მენთ აღ დგო მი ლი მაცხ ოვ რის დი ად სიტყ ვებს:

„გიხაროდეთ!“ (მთ.28;9), „მშვიდობა თქვენდა!“ (ინ.20;19), „ნუ გეშინინ, მე 
ვარ პირ ვე ლი და უკა ნას კნე ლი მკვდა რი ვი ყა ვი და, აჰა, ცოცხ ალ ვარ უკუ ნი თი 
უკუ ნი სამ დე. მიპყ რია სიკ ვდი ლი სა დაႰ ჯო ჯო ხე თის კლიტენი“ (გამოცხ.1, 17-
18) და „მოცემუ ლი მაქვს მთე ლი ხელ მწი ფე ბა ცა ში და დე და მი წაზე“ (მთ 28;18); 
„ვინც ჩემს სიტყვებს ისმენს და სწამს ჩემი მომავლინებელი, მას აქვს საუკუნო 
სიცოცხლე“ (ინ.5;24);

რა უნდა იყოს ჩვენთვის ამაზე უფრო ტკბილი და მნიშვნელოვანი 
მოსასმენად?! იხარეთ, ერნო!

აღდგა ქრის ტე და მას თან ერ თად ძვე ლი აღ თქმის მარ თალ თა სულ ნიც; 
ქრის ტეს აღ დგო მით თი თო ე ულ ასე ვე ჩვენ განს მი ე ცა შე საძ ლებ ლო ბა სიკ ვდი ლის 
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დაძ ლე ვი სა და სა მოთხის დამკვიდრებისა, რადგან მაცხ ოვ რის კა ცობ რი ვი ბუ ნე ბა 
მო ი ცავს ადა მი ან თა მოდ გმის მთელ სი სავ სეს, ერთ კა ცად ქმნილ კა ცობ რი ო ბას 
და მას ში ვართ ჩვენ ყვე ლა ნი; მაგ რამ მის ჰი პოს ტასს ასე ვე აქვს სრუ ლი საღ ვთო 
ბუ ნე ბაც და ეს ორი ბუ ნე ბა შე უ რევ ნე ლად, შე ურ წყმე ლად და გა ნუ ყოფ ლად არის 
ურ თი ერ თდამ ტევ ნე ლი.

და უშ ვე ბე ლი რომ და ვუშ ვათ და წარ მო ვიდ გი ნოთ, რომ ძე კა ცი სას მხო ლოდ 
ადა მი ა ნუ რი ბუ ნე ბა ჰქო ნო და და მკვდრე თით აღ დგო მა შე ეძ ლო, სიკ ვდილს ოდენ 
თა ვის თავ თან მი მარ თე ბა ში დას ძლევ და და ისიც მხო ლოდ დრო ე ბით, რო გორც 
ეს მოხ და, მა გა ლი თად, სი ნა გო გის მთავ რის ქა ლიშ ვი ლის, ნა ი ნე ლი ქვრი ვის ვა ჟის, 
ან თუნ დაც ლა ზა რეს მკვდრე თით აღ დგი ნე ბის შემ თხვე ვა ში (უფ რო ად რე კი ელია 
წი ნას წარ მეტყ ვე ლი სა და ელი სეს მი ერ აღ სრუ ლე ბულ სას წა უ ლებ ში).

მაცხ ო ვარ თან მი მარ თე ბით კი ჯო ჯო ხე თი მოტყ უვ და!
იე სო ში ვერ შე იც ნო ღმერ თკა ცი. გა ნიზ რა ხა მი სი ადა მი ა ნუ რი სუ ლის სხვა 

ადა მი ან თა სუ ლე ბის მსგავ სად შთან თქმა.
მაგ რამ მოხ დაჰ წარ მო უდ გე ნე ლი და სრუ ლი ად სა პი რის პი რო რამ!
იმის ნაც ვლად, რომ ჯო ჯო ხეთს და ენ თქა ჯვარ ცმუ ლიႰ „მეუფე ჰურიათა“, 

თვითონ დაინთქა და შეიმუსრა, რადგან ვერ დაიტია ქრისტე და მის საღვთო 
ძალას ვერ შეეწინააღმდეგა.

სიკვდილი შედეგია ცოდვისა და ისინი ერთმანეთის გარეშე არ არსებეობენ; 
ხოლო ვინაიდან მაცხოვარი უცოდველი იყო, მას ვერც სიკვდილი დაეუფლა და 
ვერც ჯოჯოხეთი; პირიქით, ორივე იძლია და განქარდა.

„სადა არის სიკვდილო, საწერტელი შენი,
სად არს „ჯოჯოხეთო“ ძლევაი შენი“ (1 კორ. 15;55)!
იესო ქრისტე თავისკენ უხმობს ცხონების ყველა მსურველს, ახალშობას 

ანიჭებს მათ მარადიული სიცოცხლისათვის, და, ამასთან, ცასა და მიწასႰ ახალ ცად 
და ახალ მიწად გარდაქმნის. ამიტომაც იგი „მეორე ადამად“ იწოდება. „როგორც 
ერთი კაცის ურჩობით ბევრი გახდა ცოდვილი, ასევე ერთის მორჩილებით ბევრი 
გახდება მართალი“ (რომ. 5,19), – ვკითხულობთ ახალ აღთქმაში.

უფალ თან პირ ვე ლი და უმ თავ რე სი კავ ში რის დამ ყა რე ბა ნათ ლის ღე ბით 
ხდე ბა. ეს უდი დე სი სა ი დუმ ლოა და ქრის ტეს ჯვარ ცმას, დაფ ლვა სა და აღ დგო მას-
თან თა ნა ზი ა რე ბას ნიშნავს; „ვინც მო ვი ნათ ლეთ ქრის ტე იე სო ში, მის სიკ ვდილ ში 
მო ვი ნათ ლეთ, ხო ლო თუ და ვე ნერ გეთ მას სიკ ვდი ლის მსგავ სე ბა ში, ასე ვე ვიქ ნე-
ბით მი სი აღ დგო მი სას, რად გან ვი ცით, რომ მას თან ერ თად ჯვარს ეც ვა ჩვე ნი ძვე-
ლი კა ცი, რა თა გა უქ მდეს ცოდ ვის სხე უ ლი და აღარ ვი ყოთ ცოდ ვის შვილები~ 
(რომ; 6, 3, 4, 6).

ასე რომ, წყალ ში სამ გზის თაფ ლვით ჯო ჯო ხეთ ში მაცხ ოვ რის სა მი დღით 
ყოფ ნას, შემ დეგ კი მის ძლე ვა სა და აღ დგო მას ვე მოწ მე ბით, ცოდ ვა თა გან სრუ-
ლი ად ვთა ვი სუფ ლდე ბით, ახალ ადამ ში, ქრის ტე ში, გა ნახ ლე ბულ პი როვ ნე ბად 
ვი ბა დე ბით. მი რონ ცხე ბა კი გვა ნი ჭებს სუ ლიწ მინ დის ბე ჭედს. ნათ ლის ღე ბი სა და 

სააღდგომო ეპისტოლე
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მი რონ ცხე ბის სა ი დულ მოს მად ლმო სი ლე ბით იც ვლე ბა გუ ლი და გო ნე ბა, ძლი ერ-
დე ბა სიყ ვა რუ ლიჰ შე მო დის სიმ შვი დე, უცხო ხდე ბა რის ხვა, მძვინ ვა რე ბა, შუ რი, 
თვალ თმაქ ცო ბა, ყო ველ გვა რი ბო რო ტე ბა და უწ მინ დუ რე ბა.

თუმ ცა ასე თი მდგო მა რე ო ბა შე იძლება დიდხანს არ გაგრძელდეს. 
ხელმეორედ შობის (ნათლობის) შემდეგ ადამიანი, თავისი სუსტი ნებისყოფის 
გამო, ხშირად ეშმაკისႰ მახეში კვლავ ებმევა და იწყება საკუთარ თავთან, ჩვენს 
მანკიერებებთან ჭიდილის პროცესი, რომელიც გარდაცვალებამდე გრძელდება.

გავიხსენოთ მოციქულის სიტყვები: „გონებით რჯულს ვე მო ნე ბი, საქ მით კი 
ცოდ ვით რჯულს, არ ვა კე თებ კე თილს, რო მე ლიც მსურს, არა მედ ვა კე თებ ბო-
როტს, რო მე ლიც არც მსურს. ჩემს ასო ებ ში (სხე უ ლის ნა წი ლებ ში) მე ვხე დავ სხვა 
რჯულს, რო მე ლიც წი ნა აღ მდე გო ბას უწევს ჩე მი გო ნე ბის რჯულს და მხდის ცოდ-
ვის რჯუ ლის ტყვედ. უბად რუ კი ადა მი ა ნი ვარ!“ (მთ.8, 19-24)

ჩვენ რა ღა გვეთ ქმის? თი თო ე უ ლი ჩვენ გა ნის გუ ლიც ას პა რე ზია კე თილ სა 
და ბო როტს შო რის ბრძო ლი სა; ამას თან, უფ რო სუს ტი ბრძო ლი სა, რად გან წი ნა-
აღ მდე გო ბის გა წე ვის უნა რი ჩვენ ნაკ ლე ბად გვაქვს.

რა თქმა უნ და, არი ან ისე თი პი როვ ნე ბე ბი, თა ვი დან ვე მტკი ცე ბა რი ერს რომ 
უქ მნი ან საც დურს; სხვა ნი უფრო ადვილად თმობენ პოზიციებს, ზოგიერთნი კი 
საერთოდ ვერ გრძნობენ ნათლობის მნიშვნელობას და მეორე დღესვე ცოდვილ 
ცხოვრებას უბრუნდებიან.

ეშმაკის საცდურთაგან თავდახსნას კეთილნი და თავმდაბალნი შეძლებენ, – 
წერენ წმინდა მამები.

წმ. ანტონი დიდი კი ბრძანებს: ვინც არ არის კეთილი, ვერც ვერასოდეს 
შეიმეცნებს უფალს და იგიც ასეთს თავისთან არ მიიღებს. ერთადერთი საშუალება 
ღმერთის შეცნობისა არის სიკეთისა და სიყვარულის გზა.

შევნიშნავთ იმა საც, რომ თუ კე თი ლი საქ მე სხვა თა და სა ნა ხად და დი დე ბის-
მოყ ვა რე ო ბი სათ ვის აღეს რუ ლე ბა, იგი ცოდ ვად გარ და იქ ცე ვა; ასე ვეა სი მარ თლის 
შემ თხვე ვა შიც: სი მარ თლით ქედ მაღ ლო ბა აცამ ტვე რებს სი მარ თლეს (წმ. იოანე 
ოქროპირი).

საერთოდ, ცოდვა მომდინარეობს იქედან, რომ ადამიანი თავის თავს უფრო 
ბრძნად მიიჩნევს, ვიდრე ღვთის მცნებები და კანონები ა. ასეთ ნი სა კუ თარ წე სებ-
სა და კა ნო ნებს გვთა ვა ზო ბენ ან თა ვის ნა აზ რევს ღმერთს მი ა წე რენ. ამ მხრივ 
ყვე ლა ზე დი დი და ნა შა უ ლი არის ეკლესიაში განხეთქილების ან მწვალებლობის 
შემოტანა. ამის ჩამდენნი მოწამეობრივი სიკვდილითაც რომ აღესრულონ, ცოდვას 
ვერ ჩამოიბანენ. ასევე უდიდესი ცოდვაა ქვეყნის მტრობა და მისი ერთიანობის 
დარღვევის მცდელობა.

ვნებათა შორის ყველაზე დაფარული და გავრცელებული პატივმოყვარეობაა. 
ასეთი კაცი ყოველთვის საკუთარ „მეს“ უკმევს გუნდრუკს, თუმცა ცდილობს, ეს 
დაფაროს და სხვათა თვალში კეთილმსახურად გამოჩნდეს.

სააღდგომო ეპისტოლე
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ეგოისტური „მე“-სგან განდგომა და საკუთარი თავის პირუთვნელი შეფასება 
უდიდესი ღირსება და აუცილებელი პირობაა ქრისტიანული ცხოვრებისა.

უპატიებელი ცოდვაა სასოწარკვეთა და სიცოცხლის თვითმკვლელობით 
დამთავრება. ვინც ამ ნაბიჯს შეგნებულად დგამს, რა თქმა უნდა, ვეღარ უძლებს 
თავისი ჯვრის სიმძიმეს და გამოსავლს ასეთ ქმედებაში ღა ხე დავს. ამ ადა მი ა ნებს, 
სი ნამ დვი ლე ში არას წო რი აზ როვ ნე ბა აქვთ. მა თი მთა ვა რი შეც დო მა ის არის, რომ 
მარ ტო ცდი ლო ბენ შე ე ჭი დონ სიძ ნე ლე ებს და მხო ლოდ თა ვი სი შე საძ ლე ბო ბე ბით 
სურთ, გა უმ კლავ დნენ სირ თუ ლე ებს. ვერ ხვდე ბი ან იმას, რომ ჯვა რი იქამ დეა მძი-
მე, ვიდ რე მის ტვირ თვას მხო ლოდ შენს თავ ზე მინ დო ბი ლი ცდი ლობ; რო გორც 
კი ჩვე ნი პი რა დი ჯვა რი ქრის ტეს ჯვრად იქ ცე ვა, ანუ ჩვე ნი ცხოვ რე ბა ქრის ტეს 
რწმე ნი თა და მი სი მცნე ბე ბით გა ნიმ სჭვა ლე ბა, ყო ველ გვა რი დაბ რკო ლე ბა, ყო-
ველ გვა რი სა შიშ რო ე ბა სხვა გან ზო მი ლე ბა ში გა და დის და აღ მო ვა ჩენთ, რომ უმ ძი-
მე სი გან საც დე ლიც კი ჩვე ნი სი კე თი სათ ვის ყო ფი ლა უფ ლის გან დაშ ვე ბუ ლი. ამის 
შეგ ნე ბა ჩვენ ში სიმ შვი დეს ასად გუ რებს და ღვთი სად მი იმე დით, მად ლი ე რე ბი თა 
და მორ ჩი ლე ბით გან გვაწყ ობს.

ერ თ-ერ თი ფი ლო სო ფო სი ადა მი ა ნუ რი ურ თი ერ თდა მო კი დე ბუ ლე ბის ორ 
ძი რი თად სა ხეს ასე ახა სი ა თებს: ეს არის კავშირი: „მე და შენ“ და მე და ის“

„მე და ის“, – ამ ურთიერთობაში „მე“ დაშორებულია „ის“-ისაგან, ანუ მესამე 
პირისგან. „ის“ უცხოა, სხვაა, ზოგ შემთხვევაში მიუწვდომელიც. აქ ნდობას, 
ახლობლობას ადგილი არა აქვს. იგია დამოკიდებულება სუბიექტსა და ობიექტს 
შორის.

რაც შეეხება კავშირს „მე და შენ,“ აქ „შენ“ აღარ არის ობიექტი, არამედ იგიც 
სუბიექტია, „მე-ს“ თანასწორია და მათ შორის ურთიერთგაგება და სიყვარულია.

თუმცა ეს მდგომარეობა ხშირად იცვლება და „შენ“-ს ელის საშიშროება, 
იქცეს ობიექტად. ამის მიზეზი ცოდვით დაცემული ადამიანური ბუნებაა, ჩვენი 
ნაკლულევანებაა, ადრე თუ გვიან იმ რეალობის აღმოჩენაა, რომ ნებისმიერ 
ადამიანთან შეიძლება დამოკიდებულება შეიცვალოს.

ამიტო მაც, თუ გვინ და, ამ ქვეყ ნად ვიცხ ოვ როთ სწო რად, გულ გა ტე ხი ლო ბი-
სა და სა სო წარ კვე თი ლე ბი სა გან და ცუ ლად, ჩვენ თვის „შენ“, უპირველესად, უნდა 
იყოს მარადიული, უცვალებელი ღმერთი, რომელიც ყოველთვის დაგვეხმარება 
დავძლიოთ ნებისმიერი გაუცხოება, ნებისმიერი სირთულე, ყოველი ადამიანური 
სისუსტეႰ „მე და შენ“ ურთიერთობისა.

დიახ, ქრისტე განყენებული ღმერთი კი არ არის, თითოეულ ჩვენგანს პირად 
მეგობრობას გვთავაზობს; მისი შეცნობა და მასთან დაახლოება ეკლესიაში და 
ეკლესიური საიდუმლოებებით Ⴐარის შესაძლებელი: ევქარისტიით თანაზიარნი 
ვხდებით მაცხოვრის ჭეშმარიტი ხორცისა და სისხლისა და ვიმსჭვალებით 
მისი ცხოველმყოფელი მადლით; ამასთან გვეუფლება საკუთარი უღირესების 
შეგრძნება და მიმტევებელნი ვხდებით. ღვთის დახმარების გარეშე კი ნებისმიერი 
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ადამიანი, როგორც არ უნდა მოინდომოს მან ეს, უკეთესობისკენ ვერ შეიცვლება 
და ვერც ცოდვისაგან განიწმინდება.

და როგორც მაცხოვარმა საღვთო ძალით შემუსრა ჯოჯოხეთი და 
სიკვდილი, ჩვენც მხოლოდ ქრისტეს მადლითა დაႰ ძალით აღვსილთ ძალგვიძს 
მათი დამარცხება. ჩვენ ყველას ჩვენი გოლგოთა გველის და ყველა მართალს 
აღდგომა და ამაღლება.

შესაძლოა გაჩნდეს კითხვა: თუ მაცხოვარმა სიკვდილი დათრგუნა, რატომღა 
არსებობს იგი ჩვენს ყოველდღიურ ყოფაში?

შეგახსენებთ, რომ აღდგომილი ქრისტე იწოდება როგორც „მეორე ადამად,“ 
ისე „პირმშოდ შესვენებულთა“, რადგან გარადაცვლილთა შორის პირველმა მან 
შეიმოსა უხრწნელი სხეული, ანუ აღდგა იმ სახით, რაც ადამს, ღვთის მადლით, 
ჰქონდა ცოდვით დაცემამადე. ყველა ჩვენგანი კი მაცხოვრის მეორედ მოსვლისას 
აღვდგებით უხრწნელი სხეულით; მანამდე კი ხორციელი სიკვდილი იარსებებს, 
ვიდრე თუნდაც ერთი ადამიანი იქნება დედამიწაზე.

საყოველ თაო გან კითხ ვი სას კი სიკ ვდი ლი სა ბო ლო ოდ გან ქარ დე ბა, რა და-
გან აღარც მა ტე რი ა ლუ რი ცხოვ რე ბაც დას რულ დე ბა და ყო ვე ლი ადა მი ა ნის სუ-
ლიც, თა ვის უნივ თო სხე ულ თან შე ერ თე ბუ ლი, სა ბო ლოო ხვედრს გა ნი კუთ ვნებს, 
– მარ თალ ნი, დამ სა ხუ რე ბი სა მებრ, ზე ცი უ რი იე რუ სა ლი მის სხვა დას ხვა სა ვა ნე ში, 
ცოდ ვილ ნი, – მა რა დი უ ლი სა ტან ჯვე ლის სხვა დას ხვა სამ ყო ფელ ში.

ხო ლო ვიდ რე ეს ჟა მი დამ დგა რა, ჯო ჯო ხეთ ში მყოფ გარ დაც ვლილ თა 
მდგო მა რე ო ბის შეც ვლა, ღვთის მოწყ ა ლე ბით, კი დევ არის შე საძ ლე ბე ლი. მათ 
თა ვი სი თა ვის თვის არაფ რის გა კე თე ბა არ ძა ლუძთ, მაგ რამ ეკ ლე სი ის მე ო ხე ბა, 
ახ ლო ბელ თა მხურ ვა ლე ლოც ვა და მათ სა ხელ ზე აღ სრუ ლე ბუ ლი ქვე ლის საქ მე-
ნი, თვით ჯო ჯო ხე თი და ნაც იხ სნის იმ ადა მი ან თა სუ ლებს, რომ ლე ბიც სი ნა ნუ ლით 
აღეს რულ ნენ, თუმც კი საქ მით ვერ მო ას წრეს ეჩ ვე ნე ბი ნათ ამის ნა ყო ფი. ასეთ ნი 
გა მოხ სნად ნი არი ან და ჩვე ნი ვა ლი ა, ვიზ რუ ნოთ მათ თვის.

რაც შე ე ხე ბა ცხო ნე ბულ თა მდგო მა რე ო ბას, მარ თა ლი ა, ისი ნი ზე ცად ნე ტა-
რე ბენ, მაგ რამ თა ვი სი რწმე ნი სა და ღვაწ ლის სრულ საზღ ა ურს ისი ნიც მაცხ ოვ რის 
მე ო რედ მოს ვლი სას მი ი ღე ბენ.

ეს არის მარ თალ მა დი დე ბე ლი ეკ ლე სი ის სწავ ლე ბა, რო მე ლიც, რა თქმა უნ-
და, ბევ რმა იცის, მა გა რამ ბევ რსაც სწო რი წარ მოდ გე ნა არა აქვს, ამი ტო მაც ამ 
თე მას შე ვე ხეთ.

რაც შე ე ხე ბა ამ ქვეყ ნად მყოფთ: ჩვენ ერ თმა ნეთს ხან გრძლივ და ჯან მრთელ 
სი ცოცხ ლეს ვუ სურ ვებთ ხოლ მე და ამი სათ ვის მეტ -ნაკ ლე ბად ყვე ლა ნი ვზრუ-
ნავთ, მაგ რამ ყვე ლა არ ზრუ ნავს იმი სათ ვის, რომ სწო რად, ღვთის ნი ე რად იცხ ოვ-
როს; არა და, სი ცოცხ ლის ხან გრძლი ვო ბა უფ ლის ნე ბა ზეა და მო კი დე ბუ ლი, სწო-
რად ცხოვ რე ბა კი, – ჩვენზე. შევთხოვთ ღმერთს, ეს იქცეს ყოველი ადამიანის 
უმთავრეს მიზნად.

სააღდგომო ეპისტოლე
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-რით დავიწყოთ?
-სინანულით, როგორც გვასწავლის წმინდა იოანე ნათლისმცემელი, 

როგორცႰ გვასწავლის იესო ქრისტე.
იგია სასწაულთმოქმედი წამალი ჩვენი სულისა!
სინანული ზეციური ნიჭია და წყალობაა, რომელიც ღვთის მსჯავრსაც 

კი სცვლის; სცვლის პიროვნებისადმი როგორც შემოქმედის, ისე მოყვასის 
დამოკიდებულებას. მეძავიც, ქურდიც, ამპარტავანიც, მოშურნეც, ლოთიც, 
შეურაცხმყოფელიც და მოძალადეც გულწრფელი სინანულით, აღსარებითა და 
ზიარებით მთელ ჭუჭყს იცილებს და ბოროტებას ასამარებს.

სინანული სინდისის განწმენდაა, ნათლისღების განახლებაა, ცოდვით 
მომკვდართა აღდგომა და ღმერთთან კავშირის განახლებაა, ოღონდ მხოლოდ იმ 
შემთხვევაში, თუ იგი ჩადენილი ცოდვის შესაბამისი იქნება.

უფლისათვის ცოდვის სიმძიმე იმდენად გამამწარებელი არ არის, 
რამდენადაც გამოსწორების სურვილის არქონა. ხოლო ცოდვით თავმოწონება ან 
საზოგადოებისთვის მისი თავსმოხვევა გაცილებით დიდი დანაშაულია.

უნდა ვიცოდეთ ისიც, რომ სინანული დროის ხანგრძლივობით არ 
განისაზღვრება, არამედ განცდის სიღრმით, რადგან სხვა არის სამართალი ღვთისა 
და სხვა ადამიანისა. ამასათან სულიერ კიბეზე ამაღლება ნებისმიერ პიროვნებას 
ნებისმიერ დროს, ნებისმიერი ადგილიდან შეუძლია და ამ წუთისოფელში არ 
არსებობს ბოროტება, არ არსებობს ისეთი დაცემული მდგომარეობა, საიდანაც 
უფლისაკენ მობრუნება იყოს შეუძლებელი, რადგან არ არსებობს ისეთი ცოდვა, 
რომელიც აღემატება ღვთის სიყვარულსა და მოწყალებას.

გავიხსენოთ ვნების კვირაში განვითარებული მოვლენები: გამცემელი იუდა, 
უფლის სამგზის უარმყოფელი, – გულმხურვალე მოციქული პეტრე, შეშინებულიႰ 
მოწაფეები, ერთგული იოანე და მენალსაცხებლე დედები, ფარული ქრისტიანები, 
პირადი კეთილდღეობისათვის უსამართლო მსჯავრის გამომტანიႰ პილატე, 
Ⴐასევე უსამართლო სინედრიონი, მათ მინდობილი გულუბრყვილო ხალხი და 
სხვანი.

გავიხსენოთ ორი ავაზაკიც, ისინი ხომ ჯვარცმამდე, ფაქტიურად, მსგავისი 
ცხოვრებით ცხოვრობდენენ და ერთი ხვედრი ამიტომაც ერგოთ. სულ ბოლო 
მომენტში, კი, – ჯვარზე, – მათი გზები რადიკალურად გაიყო: ერთმა სინანულითა 
და ქრისტეს რწმენით სამოთხე დაიმკვიდრა, მეორემ კი, უტიფრობითა და 
უგულისხმობით, -ჯოჯოხეთი.

თითოეულ ჩვენგანს ჩვენი გზა და ჯვარი გვაქვს. როგორი იქნება იგი და 
სადამდე მიგვიყვანს?

ინებოს ღმერთმა, ჩვენც ჩვენი გულწრფელობითა და ცოდვის განცდითႰ 
მაცხოვრის შეწყალების ღირსნი გავხდეთ და საყოველთაო აღდგომის დღეს 
ჩვენც განგვეცხადოს მისი სიტყვები: „მოვედით, კურთხეულნო მამისა ჩემისანო, 
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და დაიმკვიდრეთ Ⴐსამყაროს შექმნიდან თქვენთვის განმზადებული სასუფეველი“ 
(მთ.25,34).

გიხარო დეთ, ქარ თველ ნო, აფ ხაზ ნო, ოს ნო, უდინ ნო, ქურ თნო, იე ზიდ ნო, 
ბერ ძენ ნო, რუს ნო, უკ რა ი ნელ ნო, აზერ ბა ი ჯა ნელ ნო, სო მეხ ნო, ებ რა ელ ნო, ქის-
ტნო, ჩე ჩენ ნო, ლეკ ნო და ყო ველ ნო შვილ ნო ივე რი ი სა, ჩვენს სამ შობ ლო ში მკვიდ-
რნო და ქვეყ ნის საზღ ვრებს გა რეთ მცხოვრებნო,

სიკვდილი შეიმუსრა!
ქრისტე აღდგა!
უფალი მეფობს!
სიყვარულით თქვენთვის მლოცველი ილია II
სრული ად სა ქარ თვე ლოს კა თო ლი კოს -პატ რი არ ქი მცხე თა- თბი ლი სის მთა-

ვა რე პის კო პო სი, ბიჭ ვინ თი სა და ცხუმ -აფ ხა ზე თის მიტ როპოლიტი

თბილისი,
აღდგომა ქრისტესი
16.04. 2017.

სააღდგომო ეპისტოლე



16

ეკონომიკის გლობალიზაციის წინააღმდეგობები და საქართველოს 

ეკონომიკის განვითარების პერსპექტივები

ელგუჯა მექვაბიშვილი
ეკონომიკურ მეცნიერებათა

დოქტორი, ივ. ჯავახიშვილის 
სახელობის თსუ-ის პროფესორი

emekvabe@yahoo.com

სტატიაში განხლულია მსოფლიოში ამ ბოლო პერიოდში მომხდარი 
ორი უმნიშვნელოვანესი მოვლენის - ე.წ. „ბრეკსიტის“, ანუ ევროკავშირიდან 
დიდი ბრიტანეტის გამოსვლის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების, და აშშ-
ის 45-ე პრეზიდენტად ცნობილი მილიარდერის დონალდ ტრამპის არჩევის 
ეკონომიკური მოტივები. დასაბუთებულია, რომ ორივე ეს მოვლენა 
მაღალი ხარისხით განპირობებული იყო ეკონომიკის გლობალიზაციის 
პროცესში წარმოქმნილი წინააღმდეგობებით. ამასთანავე, ეს მოვლენები 
არსებით გავლენას მოახდენს მსოფლიო პოლიტიკურ-ეკონომიკურ 
წესრიგზე, რომლის ჩარჩოებში მოუწევს ფუნქციონირება საქართველოს 
ეკონომიკას. დახასიათებულია ეკონომიკის განვითარების პრიორიტეტები 
საშუალოვადიან და გრძელვადიან პერიოდებში.

საკვანძო სიტყვები: ეკონომიკის გლობალიზაცია და ინტერ ნა-
ციო ნალიზაცია, ერთობლივი ფაქტორული მწარმოებლურობა (TFP), 
ფინანსიალიზაცია, ფიქციური კაპიტალი, დერივატიზაცია, „რაო დე-
ნობრივი შერბილების“ (QE) პროგრამა, დეინდუსტრიალიზაცია, იმ პორტ-
შემცვლელი და ექსპორტზე ორიენტირებული წარმოება, „ცოდნის ეკო-
ნომიკა“, ინოვაციური ეკონომიკა, დემონოპოლიზაცია „საშუალო კლასი“.

გასული წლის მიწურული მსოფლიო მნიშვნელობის მქონე ორი მოვლენით 
იყო გამორჩეული: საყოველთაო სახალხო რეფერენდუმზე დიდი ბრიტანეთის 
ევროკავშირიდან გასვლის შესახებ გადაწყვეტილების (ე.წ. „ბრეკსიტი“) მიღებით 
და აშშ-ის 45-ე პრეზიდენტად ცნობილი მილიარდერის დონალდ ტრამპის არჩევით. 

ekonomika da biznesi, 2017, 2,  gv. 16-31

ECONOMICS  AND  BUSINESS, 2017, 2  pp. 16-31

ekonomikuri Teoria da ekonomikuri politika

ECONOMIC THEORY AND ECONOMIC POLICY
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ორივე ამ მოვლენამ, შეიძლება ითქვას, რომ მოულოდნელობის დიდი ეფექტი და 
მისგან გამომდინარე, დაბნეულობა გამოიწვია მსოფლიო პოლიტიკურ წრეებში. 
ჩვენ ვფიქრობთ, რომ განვითარებულ პროცესებს საკუთარი კანონზომიერება 
გააჩნდა, რომელიც ეკონომიკის გლობალიზაციაში წარმოშობილი წინააღ-
მდე გობებით იყო განპირობებული. აუცილებელია, რომ წამყვანი ქვეყნების 
პოლიტიკურმა ისტებლიშმენტმა, დიდი ბიზნესის წარმომადგენლებმა, გავლენიანი 
საფინანსო ეკონომიკური ორგანიზაციების უმაღლესი დონის მმართველებმა 
დამდგარი შედეგებიდან სათანადო გაკვეთილები გამოიტანონ და პრინციპულად 
შეცვალონ თავიანთი საქმიანობის მიმართულებები, ფორმები და მეთოდები. 
მსოფლიო გეოპოლიტიკური, გეოეკონომიკური და გეოსტრატეგიული რეალობის 
მოსალოდნელი ცვლილება აშკარაა, რომ ახალი ამოცანების წინაშე აყენებს 
საქართველოს, რომელიც გამოირჩევა გახსნილი და გლობალურ სივრცეში 
საკმაოდ ინტეგრირებული ეკონომიკით, რაც მას მოწყვლადს ხდის გარედან 
მომდინარე სხვადასხვა შოკის მიმართ. სწორედ ამ საკითხების კვლევას ეძღვნება 
წინამდებარე სტატია. 

ეკონომიკის გლობალიზაციის წინააღმდეგობები

ეკო ნო მი კის გლო ბა ლი ზა ცია სა ქონ ლის, მომ სა ხუ რე ბის, კა პი ტა ლის, სა-
მუ შაო ძა ლის და უბ რკო ლე ბელ ტრან სსაზღ ვრით გა და ად გი ლე ბას, სა მე ურ ნეო 
ცხოვ რე ბის უნი ფი კა ცი ას, პლა ნე ტა რუ ლი მას შტა ბით რე ა ლუ რი დრო ის რე ჟიმ ში 
ფუნ ქცი ო ნი რე ბა დი ერ თი ა ნი ეკო ნო მი კუ რი სის ტე მის - გლო ბა ლუ რი ეკო ნო მი კის 
არ სე ბო ბას გუ ლის ხმობს [1.გვ.12] და ეკო ნო მი კის ინ ტერ ნა ცი ო ნა ლი ზა ცი ის პრო-
ცე სის ლო გი კურ გაგ რძე ლე ბას წარ მო ად გენს.

წარ მო ე ბი სა და კა პი ტა ლის ინ ტერ ნა ცი ო ნა ლი ზა ცია გან სა კუთ რე ბუ ლი ინ-
ტენ სი უ რო ბით XIX სა უ კუ ნის ბო ლო მე სა მე დი დან და იწყ ო. მი სი ობი ექ ტუ რი სა-
ფუძ ვე ლი იყო წამ ყვა ნი ქვეყ ნე ბის, პირ ველ რიგ ში, აშ შ-ის, ეკო ნო მი კა ში მსხვი ლი 
ოლი გო პო ლი უ რი სტრუქ ტუ რე ბის აღ მო ცე ნე ბა, რომ ლე ბიც, მოგ ვი ა ნე ბით, სა ერ-
თა შო რი სო ბაზ რებ ზე გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ექ სპან სი ის გზით ტრან სნა ცი ო ნა ლურ 
კომ პა ნი ე ბად გა და იქ ცნენ. მთე ლი XX სა უ კუ ნის გან მავ ლო ბა ში, რამ დე ნი მე გა მო-
ნაკ ლი სის (1929-1933 წლე ბის „დიდი დეპრესია“ და ორი მსოფ ლიო ომი) გარ და 
ეკო ნო მი კის ინ ტერ ნა ცი ო ნა ლი ზა ცია მუდ მი ვად მიმ დი ნა რე ობ და და 1970-ი ა ნი 
წლე ბის და საწყ ის ში იგი გა და ი ზარ და ეკო ნო მი კის გლო ბა ლი ზა ცი ა ში. ბევ რი მეც-
ნი ე რი და პო ლი ტი კო სი გლო ბა ლი ზა ცი ა ზე დიდ იმე დებს ამ ყა რებ და. მი იჩ ნე ო და, 
რომ გლო ბა ლუ რი ბაზ რე ბი ეკო ნო მი კის ზრდის ლო კო მო ტი ვის როლ ში წარ მა ტე-
ბით ჩა ა ნაც ვლებ და სა ხელ მწი ფოს და უზ რუნ ველ ყოფ და მსოფ ლიო ეკო ნო მი კის 
გან ვი თა რე ბის მა ღალ დი ნა მი უ რო ბას. ეკო ნო მი კის გლო ბა ლი ზა ცი ის პო ზი ტი უ რი 
რო ლის წარ მო ჩე ნი სას გან სა კუთ რე ბით ორ მო მენ ტზე მახ ვილ დე ბო და ყუ რადღ ე-
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ბა: ეკო ნო მი კუ რი ზრდის დაჩ ქა რე ბა ზე და „მსოფლიო ეკო ნო მი კუ რი ლან დშაფ ტის 
მოს წო რე ბა ზე“ ანუ ავან გარ დუ ლი და არი ერ გა რუ ლი ქვეყ ნე ბის ეკო ნო მი კურ დო-
ნე ებს შო რის გან სხვა ვე ბის საგ რძნობ შემ ცი რე ბა ზე.

სამ წუ ხა როდ, რე ა ლუ რი სი ნამ დვი ლე აღ ნიშ ნუ ლის სა პი რის პი რო აღ მოჩ ნდა, 
რა საც ქვე მოთ მოყ ვა ნი ლი მო ნა ცე მე ბიც მოწ მობს. 1960-ი ან წლებ ში მსოფ ლიო 
რე ა ლუ რი მთლი ა ნი ში და პრო დუქ ტის (მშპ) ზრდის ტემ პი სა შუ ა ლოდ 5,4% იყო. 
1970-ი ან წლებ ში იგი შემ ცირ და 4,1%-მდე, 1980-ი ან წლებ ში 3,0%-მდე, 1990-ი-
ან წლებ ში 2,3%-მდე. 1990-ი ა ნი წლე ბის და საწყ ი სი დან 2007-2009 წლე ბის გლო-
ბა ლურ ფი ნან სურ -ე კო ნო მი კუ რი კრი სი ზამ დე მსოფ ლიო რე ა ლუ რი მშპ წლი უ რად 
და ახ ლო ე ბით 2,6%-ით იზ რდე ბო და [2.გვ.16], 1950-ი ა ნი წლე ბი დან 1970-ი ა ნი 
წლე ბის და საწყ ი სამ დე, ანუ მსოფ ლიო ენერ გე ტი კულ და ეკო ნო მი კურ კრი ზი სამ-
დე, მსოფ ლიო რე ა ლუ რი მშპ-ს სა შუ ა ლო წლი უ რი ზრდის ტემ პი 4,9%-ს შე ად გენ-
და, რაც სა უ კე თე სო მაჩ ვე ნე ბე ლი იყო გან ვი თა რე ბუ ლი კა პი ტა ლიზ მის ის ტო რი ა-
ში ხან გრძლივ პე რი ოდ ში ზრდის მა ღა ლი მაჩ ვე ნებ ლის თვალ საზ რი სით. ლო გი კუ-
რი ა, რომ დრო ის ეს მო ნაკ ვე თი „კაპიტალიზმის ოქროს ხანადაა“ მიჩნეული. 

ბოლო ორმოცი წლის განმავლობაში მსოფლიო ეკონომიკის ზრდის ტემპი 
თითქმის ორჯერ შემცირდა, ხოლო მოსახლეობის ერთ სულზე გაანგარიშებით 
ჩამორჩენამ 55% შეადგინა. ამრიგად, შეიძლება ითქვას, რომ „გლობალური 
ეკონომიკის“ ზრდის ტემპი საგრძნობლად ჩამორჩებოდა „მსოფლიო ეკონომიკის“ 
ზრდის ტემპს, რაც პა რა დოქ სულ ფაქ ტად შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს. გლო ბა ლი ზა ცი-
ის ეპო ქის კი დევ ერ თი პა რა დოქ სია ცხოვ რე ბის დო ნის გარ კვე უ ლი დაქ ვე ი თე ბა 
არა მარ ტო გან ვით რე ბად, არა მედ გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ ში, მათ შო რის აშ შ-შიც. 
რო გორც პროფ. ჯ.სტიგ ლი ცი შე ნიშ ნავს, აშ შ-ში სრუ ლად და საქ მე ბუ ლი მა მა კა-
ცის შე მო სა ვა ლი რე ა ლურ გა მო ხა ტუ ლე ბა ში (ა ნუ ინ ფლა ცი ის გათ ვა ლის წი ნე ბით) 
დღეს უფ რო ნაკ ლე ბი ა, ვიდ რე 42 წლის წინ იყო [3.გვ.14]. მი სი ვე თქმით, უკა ნას-
კნელ ათ წლე უ ლებ ში აშ შ-ში შემ ცირ და ცხოვ რე ბის სა შუ ა ლო ხან გრძლი ვო ბა [ი გი-
ვე წყა რო], რო მე ლიც ცხოვ რე ბის დო ნის გან მა ზო გა დე ბე ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი ა.

ეკო ნო მი კის გლო ბა ლი ზა ცი ის პე რი ოდ ში ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბი სა და 
ცხოვ რე ბის დო ნის მაჩ ვე ნებ ლებ ში გან სხვა ვე ბა გან ვი თა რე ბულ და გან ვი თა რე-
ბად ქვეყ ნებს, ასე ვე ქვეყ ნე ბის შიგ ნით სხვა დას ხვა სო ცი ა ლურ ჯგუ ფებს შო რის 
კი არ შემ ცირ და, არა მედ გა ი ზარ და. ეს სუ რა თი ყვე ლა ზე ძლი ე რი და მო წი ნა ვე 
ქვეყ ნე ბის თვის - აშ შ-ის თვი საც არის და მა ხა სი ა თე ბე ლი. მა გა ლი თად. ღა რი ბი მო-
სახ ლე ო ბის ხვედ რი თი წი ლი მთელ მო სახ ლე ო ბა ში 1960-ი ა ნი წლე ბი დან თით ქმის 
მთე ლი ოთხი ათე უ ლი წლის გან მავ ლო ბა ში 13%-ის ფარ გლებ ში იყო მოქ ცე უ ლი. 
გლო ბა ლუ რი ფი ნან სურ -ე კო ნო მი კუ რი კრი ზი სის შემ დეგ იგი კი დევ უფ რო გა ი-
ზარ და [1.გვ.6]. ჯ. სტიგ ლი ცი გა მოთ ქვამს მო საზ რე ბას, რომ გლო ბა ლი ზა ცი ი დან 
აშ კა რა მო გე ბუ ლი დარ ჩა დე და მი წის მო სახ ლე ო ბის 1% - პლუ ტოკ რა ტი ის სა ხით, 
და ნარ ჩე ნის მდგო მა რე ო ბა არ გა უმ ჯო ბე სე ბუ ლა, ზო გი ერთ შემ თხვე ვა ში კი - გა-
უ ა რეს და კი დეც [3.გვ.62].
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შე ვეც დე ბით გა ვა ა ნა ლი ზოთ ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლი პრობ ლე მის წარ მო შო ბის 
სიღ რმი სე უ ლი მი ზე ზე ბი.

მსოფ ლიო ეკო ნო მი კა ში გან ვი თა რე ბუ ლი ინ ტეგ რა ცი უ ლი და გლო ბა-
ლი ზა ცი უ რი პრო ცე სე ბის ფონ ზე, ეკო ნო მი კუ რი ზრდის ტემ პე ბის შე ნე ლე ბის 
„გამოცანის“ ცენტრში ერთობლივი ფაქტორული მწარმოებლურობის (Total 
Factor Productivity – TFP) პრობლემა აღმოჩნდა [4.გვ.22]. TFP-ის ცნე ბის ქვეშ 
ეკო ნო მი კუ რი ზრდის ტრა დი ცი ულ თე ო რი ა ში მო ი აზ რე ბა ეგ ზო გე ნუ რი სა მეც ნი ე-
რო- ტექ ნი კუ რი პროგ რე სის (სტპ) რო ლი ცალ კე უ ლი ქვეყ ნი სა და მსოფ ლი ოს ეკო-
ნო მი კუ რი რე გი ო ნე ბის გან ვი თა რე ბა ში. სტპ თა ვის მხრივ გა ნი ხი ლე ბა რო გორც 
შრო მი სა და წარ მო ე ბის ნივ თობ რი ვი ფაქ ტო რე ბის ხა რის ხის ამაღ ლე ბის სა ფუძ-
ვე ლი: ტექ ნი კუ რად შე და რე ბით არას რულ ყო ფილ და ნაკ ლე ბად მწარ მო ებ ლურ 
მან ქა ნებ სა და მოწყ ო ბი ლო ბებს, ახა ლი, უფ რო მწარ მო ებ ლუ რი, მათ შო რის, კომ-
პი უ ტე რუ ლი ბლო კე ბით და კომ პო ნენ ტე ბით აღ ჭურ ვი ლი სა ხე ო ბე ბი ცვლის. ეს, 
თა ვის მხრივ, დღის წეს რიგ ში აყე ნებს სა მუ შაო ძა ლის თვი სებ რი ვი სრულ ყო ფის 
აუ ცი ლებ ლო ბას. იზ რდე ბა წარ მო ე ბა ში და საქ მე ბუ ლი მუ შა კე ბის გა ნათ ლე ბი სა და 
კვა ლი ფი კა ცი ის დო ნე. გარ და აღ ნიშ ნუ ლი სა, ერ თობ ლი ვი ფაქ ტო რუ ლი მწარ მო-
ებ ლუ რო ბა, ამ ცნე ბის ფარ თო გა გე ბით, შე იძ ლე ბა ინ ტერ პრე ტირ დეს რო გორც 
შრო მი სა და კა პი ტა ლის ოპ ტი მა ლუ რი თა ნა ფარ დო ბით გა მოწ ვე უ ლი სი ნერ გე ტი-
კუ ლი ეფექ ტი ეკო ნო მი კუ რი ზრდის და გან ვი თა რე ბის პრო ცეს ში.

კა პი ტა ლიზ მის წარ მო შო ბის დღი დან მრა ვა ლი სა უ კუ ნის გან მავ ლო ბა ში, 
კერ ძოდ, 1930-1940-ი ა ნი წლე ბის მიჯ ნამ დე, კა პი ტა ლი დან და შრო მი დან მი ღე-
ბულ შე მო სავ ლებს შო რის თა ნა ფარ დო ბა ში უპი რა ტე სო ბა ყო ველ თვის კა პი ტა ლის 
მხა რეს იყო. სი ტუ ა ცია არ სე ბი თად შე იც ვა ლა 1950-1960-ი ან წლებ ში და და უ-
კავ შირ და გან ვი თა რე ბულ კა პი ტა ლურ ქვეყ ნებ ში კე ინ ზი ა ნუ რი თე ო რი ის პრაქ-
ტი კა ში ფარ თო გა მო ყე ნე ბას. ამ თვალ საზ რი სით გან სა კუთ რე ბით აღ სა ნიშ ნა ვია 
პრე ზი დენ ტე ბის ჯ.კე ნე დის და ლ.ჯონ სო ნის დე მოკ რა ტი უ ლი ად მი ნის ტრა ცი ე ბი, 
რომ ლე ბიც ამუ შა ვებ დნენ შრო მა სა და კა პი ტალს შო რის ჰარ მო ნი უ ლი ურ თი ერ-
თო ბე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა სა და ორი ვე ფაქ ტო რის გან ვი თა რე ბა ზე ორი ენ ტი რე ბულ 
სამ თავ რო ბო პროგ რა მებს. სა გუ ლის ხმოა ის ფაქ ტიც, რომ სწო რედ ამ პე რი ოდ-
ში აღ მო ცენ და თა ნა მედ რო ვე ეკო ნო მი კუ რი აზ რის ერ თ-ერ თი სა ინ ტე რე სო მი-
მარ თუ ლე ბა „ადამიანი – კაპიტალის“ თე ო რი ა, რომ ლის ფუ ძემ დე ბელს - ჰ.ბე კერს 
ნო ბე ლის პრე მია მი ე ნი ჭა ეკო ნო მი კის დარ გში. ეკო ნო მი კუ რი ზრდის უპ რე ცე დენ-
ტოდ მა ღა ლი ტემ პი, რომ ლის შე სა ხე ბაც უკ ვე ვი სა უბ რეთ, უპი რა ტე სად TFP-ს 
ანუ შრო მა სა და კა პი ტალს შო რის ურ თი ერ თო ბის ჰარ მო ნი ზა ცი ის შე დეგს წარ-
მო ად გენ და.

სი ტუ ა ცი ის ძი რე უ ლი ცვლი ლე ბა შე ი ნიშ ნე ბა 1970-ი ა ნი წლე ბის ბო ლოს და 
1980-ი ა ნი წლე ბის და საწყ ის ში. მსოფ ლი ოს წამ ყვან კა პი ტა ლის ტურ ქვეყ ნებ ში, 
გან სა კუთ რე ბით აშ შ-სა და დიდ ბრი ტა ნეთ ში, ე.წ. ნე ო კონ სერ ვა ტიზ მის დოქ ტრი-
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ნის ქვეშ და იწყო კა პი ტა ლის ინ ტე რე სე ბის დამ ცვე ლი ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის 
გა ტა რე ბა: საგ რძნობ ლად შემ ცირ და მო გე ბა ზე გა და სა ხა დი, ქო ნე ბა ზე გა და-
სა ხად მა სიმ ბო ლუ რი ხა სი ა თი მი ი ღო, არ სე ბი თად შე იზღ უ და პროფ კავ ში რე ბის 
გავ ლე ნა და აშ. ყო ვე ლი ვე ამის შე დე გად აშ შ-სა და დიდ ბრი ტა ნეთ ში მო სახ ლე ო-
ბის სულ რა ღაც 15%-ი ა ნი უმ ცი რე სო ბის ხვედ რი თი წი ლი მთლი ან შე მო სავ ლებ-
ში 1970-ი ა ნი წლე ბის და საწყ ი სი დან 2000-ი ა ნი წლე ბის და საწყ ი სამ დე ორ ჯერ 
და მე ტად გა ი ზარ და, მი აღ წია რა 14%-ს და 17%-ს [5.გვ.34]. პა რა ლე ლუ რად, 
ძი რი გა მო ეთხ ა რა მუ შა თა კლა სის ერთ დროს მტკი ცე პო ზი ცი ას, რაც პირ ველ 
რიგ ში, აშ შ-ის ეკო ნო მი კა ში და ქი რა ვე ბულ მა მუ შებ მა იგ რძნეს სა კუ თარ თავ ზე. 
1970-ი ა ნი წლე ბის შუა პე რი ო დი დან აქ რე ა ლუ რი ხელ ფა სის ზრდა, ფაქ ტობ რი-
ვად, შეწყ და. 1980 წელს ამე რი კუ ლი მუ შის სა შუ ა ლო სა ა თობ რი ვი ანაზღ ა უ რე-
ბა (1982 წლის სა ბაზ რო ფა სე ბით გა ან გა რი შე ბუ ლი) 7,78 დოლარს შეადგენდა. 
1985 წელს იგი შემცირდა 7,52 დოლარამდე, 1999 წელს კი - 7,37 დოლარამდე 
[5.გვ.117]. „მრავალ მდიდარ ქვეყანაში ხელფასების ზრდის ტემპი ბოლო ათი 
წლის განმავლობაში ინფლაციას ჩამორჩებოდა,... რის გამოც ადამიანებს უფრო 
მეტი მუშაობა უწევდათ საიმისოდ, რომ ნაკლები მიეღოთ. ასე, რომ ცხოვრების 
სტანდარტი არა თუ გაზრდილა, არამედ შემცირდა კიდეც“ (ხასგასმა ჩვენია - 
ე.მ.) - აღნიშნავს ავტორიტეტული ჟურნალი „The Economist“.

რო გორც ცნო ბი ლი ა, აშშ-ს მო სახ ლე ო ბის მთლი ა ნი შე მო სავ ლე ბის და ახ ლო-
ე ბით ¾ და ქი რა ვე ბუ ლი მუ შა კე ბის შრო მის ანაზღ ა უ რე ბა ზე მო დის. შე სა ბა მი სად, 
გლო ბა ლი ზა ცი ი სა და სა ყო ველ თაო ლი ბე რა ლი ზა ცი ის პე რი ოდ ში შრო მი თი შე მო-
სავ ლე ბის 5%-ით შემ ცი რე ბამ უარ ყო ფი თად იმოქ მე და მოხ მა რე ბა ზე და შე ამ ცი რა 
ერ თობ ლი ვი მოთხ ოვ ნა. აღ ნიშ ნუ ლის კონ ტექ სტში ძნე ლია არ და ე თან ხმო შემ დეგ 
მო საზ რე ბას: „ჩვენ ერთ დროს წარმატებული ეკონომიკური სისტემის კრიზისების 
პერიოდში ვცხოვრობთ. ვალების დაგროვებით მზარდი ხელფასების ჩანაცვლება 
ვერ მოხდება“[5.გვ.66].

გლო ბა ლი ზა ცი ის ეპო ქა ში სა მუ შაო ძა ლის დეგ რა და ცი ას თან ერ თად კა პი-
ტა ლის დეგ რა და ცი აც მიმ დი ნა რე ობს, რო მე ლიც, პირ ველ რიგ ში, გა მო ი ხა ტე ბა 
მი სი სპე კუ ლა ცი უ რი ფორ მის ჰი პერ ტრო ფი რე ბუ ლი ზრდით და რე ა ლუ რი ეკო-
ნო მი კი დან ფი ნან სუ რი სექ ტო რის მოწყ ვე ტით. ამ პრო ცე სე ბის ამ სახ ვე ლი ცნე ბაა 
ეკო ნო მი კის ფი ნან სი ა ლი ზა ცი ა, რაც გუ ლის ხმობს ფი ნან სუ რი სექ ტო რის მას-
შტა ბის არ ნა ხულ ზრდას და მი სი რო ლის ძი რე ულ ცვლი ლე ბას სა ზო გა დო ებ რი ვი 
კვლავ წარ მო ე ბის სის ტე მა ში. გან ვი ხი ლოთ მო ნა ცე მე ბი, რომ ლე ბიც ახ დენს აღ ნიშ-
ნუ ლი პრო ცე სე ბის ილუს ტრი რე ბას. 1970-ი ან წლებ ში ფი ნან სუ რი ინ სტი ტუ ტე ბის 
მი ერ იქ მნე ბო და ეკო ნო მი კის მთლი ა ნი მო გე ბის და ახ ლო ე ბით 15%, ამ ჟა მად კი 
იქ მნე ბა 50%-ზე მე ტი [6]. 1980-2005 წლებ ში ფი ნან სუ რი სექ ტო რის მო გე ბა რე ა-
ლურ გა მო ხა ტუ ლე ბა ში (ა ნუ ინ ფლა ცი ის დო ნის გათ ვა ლის წი ნე ბით) 800%-ით გა-
ი ზარ და, მა ტე რი ა ლუ რი წარ მო ე ბის სექ ტორ ში კი - 250%-ით [7.გვ.16]. 1980-ი ან 
წლებ ში ფი ნან სუ რი კორ პო რა ცი ე ბი შე ად გენ და მთე ლი კომ პა ნი ე ბის 10%-ს, 2007 
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წელს კი - 40%-ს [8.გვ.8]. უაღ რე სად შთამ ბეჭ და ვად გა მო ი ყუ რე ბა წარ მო ე ბუ ლი 
ფი ნან სუ რი ინ სტრუ მენ ტე ბის – დე რი ვა ტი ვე ბის (ოპ ცი ო ნე ბი, ფი უ ჩერ სე ბი, სვო-
პე ბი, ვა რან ტე ბი...) მო ცუ ლო ბის ზრდა. 2009 წლის მო ნა ცე მე ბით, გლო ბა ლუ რი 
მშპ შე ად გენ და 64,1 ტრლნ აშშ დო ლარს, ფუ ლა დი ბაზ რის სა ერ თო მო ცუ ლო ბა, 
ანუ სა კუთ რივ ფუ ლი - 55,5 ტრლნ აშშ დო ლარს, ე.წ. სე კუ რი ზე ბუ ლი ვა ლი - 84,3 
ტრლნ აშშ დო ლარს, ხო ლო დე რი ვა ტე ბი - 586 ტრლნ აშშ დო ლარს (!) და თით-
ქმის 10-ჯერ აღე მა ტე ბო და გლო ბა ლუ რი მშპ-ს მო ცუ ლო ბას [9.გვ.146]. არ სე ბი-
თად შე იც ვა ლა გლო ბა ლუ რი ეკო ნო მი კის ლიკ ვი დო ბის სტრუქ ტუ რა: 2010 წელს 
ფუ ლა დი ბაზ რის ხვედ რი თი წი ლი შე ად გენ და გლო ბა ლუ რი ლიკ ვი დო ბის 1%-ს და 
გლო ბა ლუ რი მშპ-ს 9%-ს, ანუ ე.წ. ფარ თო ფულ ზე (M2) მო დი ო და ლიკ ვი დო ბის 
10% და მშპ-ს 122%. სე კუ რი ზე ბულ ვალ ზე მო დი ო და შე სა ბა მი სად 11% და 138 
%, დე რი ვა ტებ ზე კი - 78% და 964%(!!)[10.გვ.26].

დი ა ლექ ტი კის მე ო რე კა ნო ნის თა ნახ მად, ფი ნან სუ რი სექ ტო რის ამ მას შტა-
ბის რა ო დე ნობ რი ვი ცვლი ლე ბა ახალ თვი სებ რი ო ბა ში გა და დის: ფი ნან სუ რი სექ-
ტო რი რე ა ლუ რი სექ ტო რის მომ სა ხუ რის ფუნ ქცი ი დან დო მი ნან ტი ხდე ბა და არა 
მხო ლოდ სა კუ თა რი კა ნონ ზო მი ე რე ბე ბის შე სა ბა მი სად ვი თარ დე ბა ანუ თვით კმარ 
ხა სი ათს იძენს, არა მედ გან საზღ ვრავს და კარ ნა ხობს რე ა ლუ რი სექ ტო რის ფუნ-
ქცი ო ნი რე ბა- გან ვი თა რე ბის მა გის ტრა ლურ მი მარ თუ ლე ბას. ეკო ნო მი კის რე ა ლურ 
და ფი ნან სურ სექ ტო რებს შო რის და დე ბი თი კო რე ლა ცია 1950-1960-ი ან წლებ ში 
არ სე ბობ და, 1970-ი ა ნი წლე ბი დან კი ეს და მო კი დე ბუ ლე ბა ძი რე უ ლად შე იც ვა ლა, 
რის გა მოც გლო ბა ლუ რი ეკო ნო მი კის კონ სტრუქ ცი ამ გა და ყი რა ვე ბუ ლი პი რა მი-
დის ფორ მა მი ი ღო და ად ვი ლად მოწყ ვლა დი გახ და სხვა დას ხვა შო კის მი მართ. 
კა პი ტა ლის ბუ ნე ბის შეც ვლა ეკო ნო მი კურ ლი ტე რა ტუ რა ში სხვა დას ხვა სა ხელ წო-
დე ბი თაა ცნო ბი ლი: „ფინანსების ტირანია“, „ფინანსიალიზაცია“, „დერივატული 
კაპიტალიზმი“, „ფიქციური კაპიტალის ეკონომიკა“ და ა.შ.

ამ რი გად. გლო ბა ლი ზა ცი ის ეპო ქა ში ჩვენ საქ მე გვაქვს მოვ ლე ნებ თან, რომ-
ლე ბიც გა მო ი ხა ტე ბა: 

ა) ეკო ნო მი კის ფუნ და მენ ტურ დე ინ დუს ტრი ა ლი ზა ცი ა ში;1

ბ) ეკო ნო მი კუ რი პრო ცე სე ბის ვირ ტუ ა ლი ზა ცი ა ში;
გ) კა პი ტა ლის სპე კუ ლა ცი უ რი ფორ მის ჰი პერ ტრო ფი რე ბულ ზრდა სა და 

ეკო ნო მი კუ რი ზრდის ლო კო მო ტი ვად მის გა დაქ ცე ვა ში;

1  „შესამჩნევმა დეინდუსტრიალიზაციამ, რომელიც ბოლო ოცდაათი წლის განმავლობაში 
განხორციელდა, მკვეთრად შეამცირა ეკონომიკური ზრდის პოტენციალი ეკონომიკური 
თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (OCED) ქვეყნებში“[11.
გვ.28] - წერდა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის თანამშრომელი ნ.კრაფტსი ამ 
თხუთმეტიოდე წლის წინათ. ექსპერტის მიერ დაფიქსირებული ეს ტენდენცია დღეს 
განსაკუთრებით გაძლიერდა და შემთხვევითი არ არის ის ფაქტი, რომ დასავლეთის 
ცნობილი ეკონომისტები სულ უფრო ხშირად საუბრობენ განვითარებულ ქვეყნებში 
ეკონომიკის რეინდუსტრიალიზაციის აუცილებლობის შესახებ.
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დ) ეკო ნო მი კუ რი ზრდის (გან ვი თა რე ბის) ენ ტრო პი უ ლი1 მო დე ლის დამ-
კვიდ რე ბა ში.

გლო ბა ლი ზა ცი ის ეპო ქა ში მომ რავ ლე ბუ ლი ფი ნან სუ რი კრი ზი სე ბი ეკო ნო-
მი კის ირა ცი ო ნა ლუ რო ბის ზრდის ტი პი უ რი გა მოვ ლი ნე ბა ა. ყვე ლაფ რის სა ფა სუ-
რის გა დახ და კი, რო გორც 2007-2009 წლე ბის კრი ზის მა გვაჩ ვე ნა, ჩვე უ ლებ რივ 
მო ქა ლა ქეს - გა და სა ხა დის გა დამ ხდელს უწევს, რაც ბუ ნებ რი ვი ა, მის უკ მა ყო ფი-
ლე ბას იწ ვევს და არ სე ბუ ლი სის ტე მის მი მართ პრო ტეს ტის გრძნო ბას წარ მო შობს. 
შე სა ბა მი სად, დე მოკ რა ტი ულ ქვეყ ნებ ში იმედ გაც რუ ე ბუ ლი და გაბ რა ზე ბუ ლი 
ამომ რჩე ვე ლი სულ უფ რო ხში რად იღებს პო ლი ტი კურ -ე კო ნო მი კუ რი და ინ ტე ლექ-
ტუ ა ლუ რი ელი ტის თვის გა უ გე ბარ გა დაწყ ვე ტი ლე ბას.

გლო ბა ლი ზე ბუ ლი ბაზ რე ბის ჩამოყალიბება ტრანსნაციონალური კომ-
პანიების (ტნკ) მიერ გამოყენებული იქნა წარმოების დანახარჯების შესამ-
ცირებლად, (რომელშიც უპირველეს ყოვლისა, შრომის ანაზღაურებაზე გა წე უ-
ლი და ნა ხარ ჯე ბი იგუ ლის ხმე ბა). და ნა ხარ ჯე ბის შემ ცი რე ბა მო გე ბას ზრდის და ამ 
მიზ ნით მიმ დი ნა რე ობ და წარ მო ე ბის მა სობ რი ვი გა ტა ნა რო გორც აშ შ-დან, ისე ინ-
დუს ტრი უ ლად გან ვი თა რე ბუ ლი სხვა ქვეყ ნე ბი დან ია ფი ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბით 
და სა მუ შაო ძა ლით გა მორ ჩე ულ გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებ ში. წარ მო ე ბი სა და კა პი-
ტა ლის ასეთ მა მა სობ რივ მა გა ტა ნამ გა ნა პი რო ბა უმუ შევ რო ბის ზრდა კა პი ტა ლის 
გამ ტან ქვეყ ნებ ში, რო მელ საც აღ რმა ვებ და: ა) იმ პორ ტუ ლი სა ქონ ლი სა და მომ-
სა ხუ რე ბის მო ძა ლე ბა ად გი ლობ რივ ბაზრებზე ბ) პროფ კავ ში რე ბის რო ლის საგ-
რძნო ბი შე სუს ტე ბა.2 

ჯერ კი დევ პრე ზი დენ ტო ბის კან დი და ტი დ. ტრამ პი თა ვის წი ნა სა არ ჩევ ნო 
გა მოს ვლებ ში მუდ მი ვად აპე ლი რებ და გლო ბა ლი ზა ცი ის გავ ლე ნით აშ შ-ის ეკო ნო-
მი კა ში წარ მოქ მნილ სე რი ო ზულ პრობ ლე მებ ზე და მი უ თი თებ და, რომ ამე რი კი დან 
კა პი ტა ლის მა სობ რივ მა გა დი ნე ბამ და აკ ნი ნა ამ ქვეყ ნის ში და რე გი ო ნე ბი და ე.წ. 
„დაჟანგული სარტყელი“ წარმოშვა. დეტროიტის რეგიონი, რომელიც ერთ დროს 
ამერიკული ეკონომიკის აყვავების სიმბოლო იყო, უმუშევრობისა და ნარკომანების 
თავშეყრის ადგილად გადაიქცა.3 აღნიშნული პრობლემის გადაჭრის გზად 
ტრამპი მიიჩნევს აშშ-ში კაპიტალის მასობრივ დაბრუნებას4, ასევე აშშ-ის მთავარი 
სავაჭრო პარტნიორების - ჩინეთისა და მექსიკის ექსპანსიის შეზღუდვას ამერიკის 
შიდა ბაზარზე საბაჟო ტარიფების შემოღების გზით. კერძოდ, მან გამოაცხადა, 

1 „ენტროპია“ ბერძნული წარმოშობის სიტყვაა და მართვის თეორიაში ახასიათებს 
დინამიკური სისტემის ქცევაში ქაოტურობის ზომას. ჩევულებრივად იგი იხმარება 
მოუწესრიგებლობისა და გაურკვევლობის გამოსახატად.

2 „აშშ-ში XXI საუკუნის დასაწყისში პროფკავშირებს მუშათა მოძრაობაზე ისეთივე 
გავლენა ჰქონდა, როგორიც 1930-იანი წლების შუა ხანებში“ [10.გვ.129].

3 „ჩვენგან გავიდა კაპიტალი, შემოვიდა ნარკოტიკი და უმუშევრობა“ - განაცხადა 
დ.ტრამპმა [13].

4 რამდენიმე წლის მანძილზე ეტაპობრივად ნავარაუდევია დაახლოებით 2,4 ტრლნ 
აშშ დოლარის დაბრუნება და მისი უპირატესად გამოყენება რეალური ეკონომიკის 
განვითარებისათვის.
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რომ 45%-იან საბაჟო გადასახადს დააწესებს ჩინურ პროდუქციაზე ამერიკულ 
საავტომობილო გიგანტს - „ჯენრალ მოტორზ“-ს კი დაემუქრა, რომ თუ იგი 
გააგრძელებს „შევროლე კრუიზების“ მექსიკაში აწყობას და აშშ-ში შემოტანას, ამ 
ავტომობილებს დაბეგრავს 15%-იანი საბაჟო გადასახადით.

ამრიგად, „ბრეკსიტი“ და დ. ტრამ პის გაპ რე ზი დენ ტე ბა, ჩვე ნი აზ რით, წარ-
მო ად გენს მსოფ ლიო პრაქ ტი კა ში დამ კვიდ რე ბუ ლი გლო ბა ლი ზა ცი ის ნე ო ლი ბე რა-
ლუ რი მო დე ლის მი მართ სა ზო გა დო ე ბის ფარ თო მა სე ბის პრო ტეს ტის გა მო ხა ტუ-
ლე ბას. ასე თი საპ რო ტეს ტო გან წყო ბა მზარ დი ხა სი ა თი საა და ამი ტომ მო მა ვალ-
შიც მსგავ სი მოვ ლე ნე ბის გან მე ო რე ბის მა ღა ლი ალ ბა თო ბა არ სე ბობს. 

საქართველოს ეკონომიკის განვითარების პრიორიტეტები 
მსოფლიოში მიმდინარე პროცესების ფონზე

სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კა მე ტად მგრძნო ბი ა რეა მსოფ ლი ო ში მიმ დი ნა რე 
პრო ცე სე ბის მი მართ, რო მელ თა ანა ლიზს და პროგ ნო ზი რე ბას ჩვენ თვის პირ ველ-
ხა რის ხო ვა ნი მნიშ ვნე ლო ბა აქვს.

ჩვე ნი ეროვ ნუ ლი ეკო ნო მი კის გლო ბა ლუ რი გა რე მოს ერ თ-ერთ თა ვი სე ბუ-
რე ბად თა ნა მედ რო ვე პი რო ბებ ში ის შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს, რომ გარ კვე უ ლი პე-
რი ო დის მან ძილ ზე მას მო უ წევს „ძვირი~ დოლარის პირობებში ფუნქციონირება. 
„ძვირი“ დოლარის „ერას“ რამდენიმე მიზეზი განაპირობებს. გლობალური 
ფინანსურ-ეკონომიკური კრიზისის დაძლევის მიზნით ფედერალური სარეზერვო 
სისტემა (ფედ-ი) რამდენიმე წლის განმავლობაში ახორციელებდა ე.წ. „რაო-
დენობრივი შერბილების“ (Quantity Easing – QE) პროგ რა მას, რო მე ლიც გუ-
ლის ხმობ და აშ შ-ის ცენ ტრა ლუ რი ბან კის რე სურ სე ბის ინ ტენ სი ურ გა მო ყე ნე ბას 
კო მერ ცი უ ლი ბან კე ბის და სხვა კერ ძო ფი ნან სუ რი სტრუქ ტუ რე ბის პრობ ლე მუ რი 
აქ ტი ვე ბის გა მო სას ყი დად. რა ო დე ნობ რი ვი შერ ბი ლე ბის პროგ რა მა სამ ეტა პად 
გან ხორ ცი ელ და და მას ზე გა მო ი ყო 2 ტრლნ 385 მლრდ აშშ დო ლა რი. 2014 წლის 
ოქ ტომ ბერ ში ფედ -მა მი ი ღო გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ამ პროგ რა მის შეწყ ვე ტის თა ო ბა ზე. 
იმის მი უ ხე და ვად, რომ რე ფი ნან სი რე ბის გა ნაკ ვე თი და ბალ დო ნე ზე - (0-0,25%-ის 
ფარ გლებ ში) რჩე ბო და, QE-ს შეწყ ვე ტამ დო ლა რის გლო ბა ლუ რი გამ ყა რე ბა გა მო-
იწ ვი ა. მიმ დი ნა რე წლის და საწყ ის ში ფედ -მა გა მო აცხ ა და, რომ 0,75%-მდე აწევს 
საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვეთს, რაც დო ლა რის ახა ლი გამ ყა რე ბის მი ზე ზი გახ დე ბა. დო-
ლა რის გამ ყა რე ბას ასე ვე შე უწყ ობს ხელს აშშ-ს ახა ლი პრე ზი დენ ტის გა დაწყ ვე ტი-
ლე ბა ქვე ყა ნა ში ამე რი კუ ლი კა პი ტა ლის დაბ რუ ნე ბის შე სა ხებ, რომ ლის შე სა ხე ბაც 
უკ ვე აღ ვნიშ ნეთ.

უაღრესად რთული და წინააღმდეგობრივი შედეგები შეიძლება მოყვეს 
დ.ტრამპის იმ იდეის პრაქტიკულ განხორციელებას, რომელიც შეეხება რიგი 
საერთაშორისო სავაჭრო ხელშეკრულებიდან აშშ-ს გამოსვლას, მთავარ სავაჭრო 
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პარტნიორსა და კონკურენტთან - ჩინეთთან საბაჟო ტარიფების გაზრდას. იმის 
გათვალისწინებით, რომ საერთაშორისო ვაჭრობის ზრდის ტემპი გლობალური 
ფინანსურ-ეკონომიკური კრიზისის შემდეგ ისედაც დაბალია, მომავალში მისი 
კიდევ უფრო შემცირება გლობალურ ეკონომიკაში რეცესიის გაღრმავებას 
გამოიწვევს, რაც უეჭველია, საქართველოს ეკონომიკის ზრდის ტემპზეც აისახება. 
ასევე მოსალოდნელია საქართველოში უცხოური ინვესტიციების შემოდინების 
შემცირება, რაც უარყოფით ზეგავლენას მოახდენს როგორც ლარის კურსზე, ისე 
ზოგადად ეკონომიკის ფუნქციონირების სხვადასხვა მაჩვენებელზე.

გლობალურ ეკონომიკაში შექმნილი პრობლემებიდან და გაურკვევლობიდან 
მომდინარე რისკების მინიმიზაციის მიზნით, საქართველოს მთავრობაამ 
და მონეტარულმა ხელისუფლებამ (სებ-მა) უნდა განახორციელოს სწორი, 
მეცნიერულად დასაბუთებული და რეალობის ადეკვატური ეკონომიკური 
სტრატეგია, რომელიც გაითვალისწინებს შემდეგი პრიორიტეტული ამოცანების 
გადაწყვეტას:

 იმპორტშემცვლელი და ექსპორტზე ორიენტირებული წარმოების 
პარალელურ რეჟიმში განვითარება;

 ფინანსური ნაკადების გადამისამართება უპირატესად ფინანსურ-
სპეკულაციური და სავაჭრო სფეროებიდან რეალური ეკონომიკისაკენ;

 მეცნიერებისა და განათლების რესურსზე დამყარებული 
მაღალტექნოლოგიური ეკონომიკური სექტორის შექმნა;

 ეკონომიკის დემონოპოლიზაცია და ყველასათვის თანაბრად 
ხელმისაწვდომი, სამართლიანი კონკურენტული გარემოს უზრუნველყოფა;

 ეკონომიკის საყოველთაო კაპიტალიზაცია, თანამესაკუთრეთა ე.წ. 
„საშუალო კლასის“ ფორმი რე ბი სათ ვის და დრო თა გან მავ ლო ბა ში სა ზო გა დო-
ე ბის წამ ყვან ძა ლად მი სი გა დაქ ცე ვი სათ ვის ხე ლის შეწყ ო ბა.

მოკ ლედ გან ვი ხი ლოთ ჩა მოთ ვლი ლი მი მარ თუ ლე ბე ბი
ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბის პე რე ო რი ენ ტა ცი ა. გლო ბა ლუ რი ფი ნან სურ -ე კო-

ნო მი კუ რი კრი ზი სის გა მოც დი ლე ბამ აჩ ვე ნა, რომ დამ ღუპ ვე ლია კრე დი ტე ბის სა-
ხით ჭარ ბი ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბის იმ სფე რო ებ ში დაგ რო ვე ბა, რომ ლებ შიც არ 
იქ მნე ბა მა ტე რი ა ლუ რი დოვ ლა თი. აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე გლო ბა ლუ რი 
მას შტა ბით და სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კის წი ნა შე მდგა რი აქ ტუ ა ლუ რი ამო ცა ნაა 
ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბის სე ლექ ცი უ რი გა ნა წი ლე ბა: საკ რე დი ტო ექ სპან სი ის თვის 
ზო გი ერ თი ძვე ლი არ ხის ჩა კეტ ვა და ახა ლის გახ სნა, რა საც კო მერ ცი უ ლი ბან კე ბი 
თავს ვერ გა არ თმევს, ვი ნა ი დან ისი ნი სწრა ფი მო გე ბის მი ღე ბა ზე არი ან ორი ენ ტი-
რე ბუ ლი და მოკ ლე ვა დი ან, და ბა ლი რის კის შემ ცველ კრე დი ტებს გას ცე მენ. ამა ვე 
დროს ეკო ნო მი კის პერ სპექ ტი ულ გან ვი თა რე ბას სჭირ დე ბა გრძელ ვა დი ა ნი კრე დი-
ტე ბი. ამ წი ნა აღ მდე გო ბის გა დაჭ რის ერ თ-ერთ გზად ჩვენ მიგ ვაჩ ნია გან ვი თა რე-
ბის ბან კის (კორ პო რა ცი ის) შექ მნა. მი სი სამ რთლებ რივ -ორ გა ნი ზა ცი უ ლი ფორ მა 
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შე იძ ლე ბა იყოს სა აქ ციო სა ზო გა დო ე ბა, რომ ლის სა კონ ტრო ლო პა კე ტი სა ხელ მწი-
ფოს ხელ ში იქ ნე ბა. გან ვი თა რე ბის ბან კში ძი რი თა დი რე სურ სის აკუ მუ ლი რე ბა სა-
ხელ მწი ფო ბი უ ჯე ტი დან უნ და მოხ დეს, თუმ ცა ეს არ გა მო რიცხ ავს სხვა წყა რო ე ბის 
მო ძი ე ბა საც. გან ვი თა რე ბის ბან კი დან უნ და და ფი ნან სდეს პრო ექ ტე ბი, რომ ლე ბიც: 
ა) გა მო ირ ჩე ვი ან გან ხორ ცი ე ლე ბის ხან გრძლი ვი ვა დით; ბ)ო რი ენ ტი რე ბუ ლი არი ან 
მა ღალ ტექ ნო ლო გი უ რი, მეც ნი ე რე ბათ ტე ვა დი პრო დუქ ცი ის შექ მნა ზე; გ)ა ხა სი ა-
თებთ რის კის მა ღა ლი ხა რის ხი; დ)გა მო ირ ჩე ვი ან კა პი ტა ლის მა ღა ლი ტე ვა დო ბით; 
ე)ემ სა ხუ რე ბი ან სა ერ თო- სა ხელ მწი ფო ებ რი ვი მნიშ ვნე ლო ბის ეკო ნო მი კუ რი და სო-
ცი ა ლუ რი ამო ცა ნე ბის გა დაჭ რას.

გან ვი თა რე ბის ბან კის მი ერ და ფი ნან სე ბი სას პრი ო რი ტე ტი ასე ვე უნ და მი ე-
ნი ჭოს რე გი ო ნუ ლი მას შტა ბის პრო ექ ტე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბას, რომ ლე ბიც ლო კა-
ლუ რი რე სურ სის გა მო ყე ნე ბის სა ფუძ ველ ზე ად გი ლობ რი ვი წარ მო ე ბის გან ვი თა-
რე ბას შე უწყ ობს ხელს.

იმ პორ ტშემ ცვლე ლი და სა ექ სპორ ტო წარ მო ე ბის გან ვი თა რე ბა. 2014 
წლის ბო ლო დან დაწყ ე ბუ ლი, ეროვ ნუ ლი ვა ლუ ტა - ლა რი მუდ მი ვად უფა სურ დე-
ბო და. ლა რის მკვეთ რი რყე ვა დღე საც გრძელ დე ბა და უარ ყო ფი თად ზე მოქ მე დებს 
რო გორც ეკო ნო მი კა ზე, ისე მო ქა ლა ქე თა კე თილ დღე ო ბა ზე. ლა რის გა უ ფა სუ რე-
ბამ გან სა კუთ რე ბით და ა ზა რა ლა მო სახ ლე ო ბის ის კა ტე გო რი ა, რო მე ლიც შე მო სა-
ვალს ეროვ ნულ ვა ლუ ტა ში იღებს, ხო ლო ბან კე ბი დან კრე დი ტე ბი დო ლარ ში აქვს 
აღე ბუ ლი. უკა ნას კნელ პე რი ოდ ში შე ი ნიშ ნე ბა ფა სე ბის გარ კვე უ ლი ზრდა, რაც 
ლა რის კურ სის საგ რძნო ბი შემ ცი რე ბის შე დე გად შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს. მოკ ლე-
ვა დი ან პე რი ოდ ში ეროვ ნულ ბანკს, რა თქმა უნ და, შე უძ ლია სა ვა ლუ ტო ინ ტერ-
ვენ ცი ე ბის გზით ლა რის კურ სის მკვეთ რი რყე ვის შერ ბი ლე ბა, მაგ რამ დო ლა რის 
გლო ბა ლუ რი გამ ყა რე ბის და უცხ ო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის მო სა ლოდ ნე ლი შემ ცი რე-
ბის პი რო ბებ ში დო ლა რის მოთხ ოვ ნა- მი წო დე ბის და ბა ლან სე ბა ინ ტერ ვე ცი ე ბით 
შე უძ ლე ბე ლია1. მა შა სა და მე, აუ ცი ლე ბე ლია ფუნ და მენ ტუ რი პი რო ბე ბის გა უმ ჯო-
ბე სე ბა, რომ ლის მთა ვარ მი მარ თუ ლე ბე ბად მიგ ვაჩ ნია სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კის 
დე დო ლა რი ზა ცი ა, იმ პორ ტშეც ვლე ლი და ექ სპორ ტზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი წარ მო ე-
ბის გან ვი თა რე ბა.

საქართველო მიეკუთვნება მაღალი დოლარიზაციისა და იმპორტზე ძლიერ 
დამოკიდებული ქვეყნების რიცხვს. ამ ორ მოვლენას შორის მყარი შინაგანი 
კავშირი არსებობს. ერთი მხრივ, დოლარიზაციის მაღალ დონეს იმპორტის 
მოძალება იწვევს, მეორე მხრივ კი, დოლარიზაციის ზრდა ხელს უწყობს ქვეყნის 
ძლიერ დამოკიდებულებას იმპორტზე. აქედან გამომდინარეობს, სულ მცირე, 
ორი უარყოფითი შედეგი: ა) ძლიერდება დოლარზე მოთხოვნა და ირღვევა 

1 „გრძელვადიან ტრენდს ყოველთვის ფუნდამენტური ფაქტორები განსაზღვრავს და 
მოკლევადიან პერიოდში როგორიც არ უნდა იყოს ლარის კურსის მერყეობა, გრძელვადიან 
პერიოდში იგი ყოველთვის უბრუნდება ფუნდამენტური ეკონომიკური ფაქტორებით 
განპირობებულ ტრენდს“ - აღნიშნავს სებ-ის პრეზიდენტი კ. გვენეტაძე [14.გვ.8].
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სავალუტო ბაზარზე წონასწორობა; ბ) მოსახლეობის ხელში თავმოყრილი 
დოლარები ხმარდება არა შიდასაინვესტიციო მიზნებს და რეალური ეკონომიკის 
განვითარებას, არამედ იმპორტს. გამოდის, რომ უცხოური ვალუტით - დოლარით 
ჩვენ უცხო ქვეყნებში წარმოებას ვაფინანსებთ. მსოფლიო გამოცდილება 
ადასტურებს, რომ მოსახლეობა და ეკონომიკური სუბიექტები იმ ქვეყნებში აქცევს 
ნაკლებ ყურადღებას სავალუტო კურსის ცვლილებას, სადაც მოსახლეობის 
მოთხოვნილებათა უმეტესი ნაწილი ადგილობრივი წარმოების პროდუქტებით 
კმაყოფილდება, დოლარიზაციის კოეფიციენტი დაბალია, ხოლო იმპორტი 
შედარებით დაბალი ხვედრითი წილითაა წარმოდგენილი სავაჭრო ბრუნვაში. 
საქართველოში საპირისპირო სურათს ვხედავთ: ჩვენი ქვეყნის მშპ-ს 60% 
იმპორტზე მოდის, მაშინ როცა მეზობელ თურქეთში ეს მაჩვენებლი 23%-ია[13]. 
შვიდი მილიარდი აშშ დოლარის იმპორტი საქართველოს პოტენციურად 450 000 
სამუშაო ადგილის ეკვივალენტი უჯდება [იგივე წყარო]. 500 მლნ აშშ დოლარის 
უარყოფითი სავაჭრო სალდო ჩვენ გვაქვს მხოლოდ აგროსასურსათო პkოდmoც-
იაiე, რომლის აბსოლუტურად უმეტესი ნაწილის წარმოება თავად შეგვიძლია.

ამ რი გად, ეკო ნო მი კის ფარ თო მას შტა ბით არა ო ფი ცი ა ლუ რი დო ლა რი ზა-
ცი ა, ისე რო გორც იმ პორ ტზე ჭარ ბი და მო კი დე ბუ ლე ბა საკ მა ოდ ნე გა ტი უ რი რე ა-
ლო ბა ა, რომ ლის შეც ვლა სა ხელ მწი ფოს ეკო ნო მი კუ რი სტრა ტე გი ის პრი ო რი ტეტს 
უნ და წარ მო ად გენ დეს.

ცოდ ნა სა და მეც ნი ე რე ბა ზე დამ ყა რე ბუ ლი ინო ვა ცი უ რი ეკო ნო მი კა. სა-
ხელ მწი ფო და მო უ კი დებ ლო ბის მო პო ვე ბის შემ დგომ პე რი ოდ ში სა ქარ თვე ლოს 
ეკო ნო მი კა ინერ ცი უ ლი გან ვი თა რე ბის მო დე ლის ჩარ ჩო ში ფუნ ქცი ო ნი რებს. იგი 
ორი ენ ტი რე ბუ ლია მოხ მა რე ბა ზე, შე მო სავ ლებ ზე და არა წარ მო ე ბა ზე, ინ ვეს ტი-
ცი ებ ზე. გა ჭი ა ნუ რე ბუ ლი ტრან სფორ მა ცი უ ლი და პოს ტტრას ფორ მა ცი უ ლი კრი-
ზი სის და საძ ლე ვად აუ ცი ლე ბე ლია ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის პრინ ცი პუ ლად 
ახა ლი მო დე ლის შე მუ შა ვე ბა, რო მელ შიც გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი იქ ნე ბა რო გორც 
გლო ბა ლუ რი მას შტა ბით მიმ დი ნა რე პრო ცე სე ბი, ისე სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კის 
თა ნა მედ რო ვე მდგო მა რე ო ბა, მის წი ნა შე მდგო მი პრობ ლე მე ბი და გა მოწ ვე ვე ბი. 
სი ტუ ა ცი ის სირ თუ ლე და არა ორ დი ნა ლუ რო ბა ის არის, რომ უნ და მო ხერ ხდეს გა-
დას ვლა დე ინ დუს ტრი ა ლი ზე ბუ ლი პოს ტკო მუ ნის ტუ რი ეკო ნო მი კუ რი სის ტე მი დან 
პოს ტინ დუს ტრი ულ, ცოდ ნა სა და მეც ნი ე რე ბა ზე დამ ყა რე ბულ ინო ვა ცი ურ ეკო-
ნო მი კა ზე და გან ხორ ცი ელ დეს მა ღა ლი სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის შე სა ბა მი-
სი პოს ტინ დუს ტრი უ ლი მო დერ ნი ზა ცი ა. ამ მიზ ნით, მნიშ ვნე ლო ვა ნია სამ თავ რო ბო 
დო ნე ზე შე მუ შავ დეს ეროვ ნუ ლი ინო ვა ცი უ რი სტრა ტე გი უ ლი მე გა- პრო ექ ტი, რო-
მე ლიც შე იძ ლე ბა და ი ყოს შემ დეგ ნა წი ლე ბად:

ინ ტე ლექ ტის ინ სტი ტუ ცი ო ნა ლი ზა ცია და კა პი ტა ლი ზა ცი ა;
სტრა ტე გი უ ლი აზ როვ ნე ბი სა და ხედ ვის ჩა მო ყა ლი ბე ბა;
ინო ვა ცი უ რი კულ ტუ რის ფორ მი რე ბა;
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ეფექ ტი ა ნად ფუნ ქცი ო ნი რე ბა დი, მა ღა ლი სა ერ თა შო რი სო სტან დარ-
ტე ბის შე სა ბა მი სი სა გან მა ნათ ლებ ლო სის ტე მის შექ მნა;

მეც ნი ე რე ბის გან ვი თა რე ბის ინ სტი ტუ ცი ო ნა ლურ -სა მარ თლებ რი ვი, 
ორ გა ნი ზა ცი უ ლი და სა ფი ნან სო -ე კო ნო მი კუ რი უზ რუნ ველ ყო ფა.

ინო ვა ცი უ რი სტარ ტე გი უ ლი მე გა- პრო ექ ტი შე იძ ლე ბა და ი ყოს შე და რე ბით 
ვიწ რო მას შტა ბის და კონ კრე ტუ ლი ში ნა არ სის მქო ნე oვეპ kო ეo lე ბად. უნ და გა ნი-
საზღ ვროს მა თი შეს რუ ლე ბის ვა დე ბი, რე სურ სე ბი, შემ სრუ ლებ ლე ბი, შეს რუ ლე ბის 
მო ნი ტო რინ გის მე oა ნიi მე ბი და საპ როგ ნო ზო შე დე გე ბი. მე გა- პრო ექ ტის რე ა ლი ზე-
ბის სა ბო ლოო შე დე გად მი ვიჩ ნევთ სა ქარ თვე ლო ში მა ღალ ტექ ნო ლო გი უ რი, მა ღა-
ლი ეკო ნო მი კუ რი, სო ცი ა ლუ რი და ეკო ნო მი კუ რი ეფექ ტი ა ნო ბის მქო ნე სა მე ურ ნეო 
სის ტე მის შექ მნას და სა ქარ თვე ლოს ღირ სე ულ ჩარ თვას გლო ბა ლურ ეკო ნო მი კა ში.

დემონოპოლიზაცია და სამართლიანი კონკურენტული გარემოს 
ჩამოყალიბება

ამ ჟა მად, სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კის სხვა დას ხვა სფე რო ში (ე ნერ გე ტი კა, სა-
ბან კო სის ტე მა, ნავ თობ პრო დუქ ტე ბის იმ პორ ტი და დის ტრი ბუ ცი ა, ფარ მა ცევ ტი-
კა და სხვ.) ოლი გო პო ლი უ რი სტრუქ ტუ რე ბი ბა ტო ნობს, რის გა მოც დე მო ნო პო-
ლი ზა ცია არის უაღ რე სად აქ ტუ ა ლუ რი ამო ცა ნა. წი ნა ხე ლი სუფ ლე ბის პი რო ბებ ში 
მთლი ა ნად და ინ გრა და მო ი შა ლა წლე ბის მან ძილ ზე ნა შე ნე ბი ან ტი მო ნო პო ლი უ რი 
სამ სა ხუ რი. ევ რო კავ ში რის მხრი დან მარ თა ლი ა, არა ერ თხელ და ფიქ სირ და მოთხ-
ოვ ნა ამ სტრუქ ტუ რის აღ დგე ნის თა ო ბა ზე, რაც ამ გა ერ თი ა ნე ბას თან ღრმა და ყოვ-
ლის მომ ცვე ლი სა ვაჭ რო ხელ შეკ რუ ლე ბის გა ფორ მე ბის ერ თ-ერთ წი ნა პი რო ბა დაც 
გა ნი ხი ლე ბო და, მაგ რამ „ვარდების“ მთავ რო ბა არ ჩქა რობ და ამ პი რო ბის შეს რუ-
ლე ბას და მხო ლოდ 2012 წელს ხე ლი სუფ ლე ბის შეც ვლის შემ დეგ მო ხერ ხდა სსიპ 
კონ კუ რენ ცი ის დაც ვის სა ა გენ ტოს შექ მნა. თუმ ცა, იგი ჯერ კი დევ შორს არის ფი-
ნან სუ რი და ინ სტი ტუ ცი უ რი სრულ ყო ფი სა გან. იმის სა ი ლუს ტრა ცი ოდ, ეკო ნო მი-
კუ რი გან ვი თა რე ბის თვის თუ რა ზი ა ნის მომ ტა ნია მო ნო პო ლიზ მი, ერთ მა გა ლითს 
მო ვიყ ვანთ ფი ნან სუ რი სფე რო დან. ცი ვი ლი ზე ბუ ლი სა ბაზ რო ეკო ნო მი კა გა მარ-
თუ ლი სა ფი ნან სო სის ტე მის არ სე ბო ბას მო ითხ ოვს, რაც სა ქარ თვე ლოს თვის ჯერ-
ჯე რო ბით მი უწ ვდო მელ ოც ნე ბად რჩე ბა. ამის ერ თ-ერ თი მთა ვა რი მი ზე ზი, ჩვე ნი 
აზ რით, არის სა ბან კო კა პი ტა ლის სრუ ლი დო მი ნი რე ბა სა ფი ნან სო ბა ზარ ზე და 
ფა სი ა ნი ქა ღალ დე ბის ბაზ რის (სა ფონ დო ბირ ჟის) უკი დუ რე სი გა ნუ ვი თა რებ ლო ბა. 
შე და რე ბი სათ ვის: აშ შ-ში ერ თობ ლი ვი ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბი შე ად გენს ქვეყ ნის მშპ-ს 
400%-ს, სა ქარ თვე ლო ში 71%-ს. აშ შ-ის სა ფი ნან სო სის ტე მა ში მთე ლი სახ სრე ბის 
28%-ის აკუ მუ ლი რე ბას ახ დენს სა პენ სიო ფონ დე ბი, 23%-ის კო მერ ცი უ ლი ბან კე-
ბი, 10%-ის - სა დაზღ ვეო კომ პა ნი ე ბი, 2%-ის - შემ ნახ ვე ლი ასო ცი ა ცი ე ბი, ხო ლო 
37%-ის სხვა ფი ნან სუ რი სტრუქ ტუ რე ბი, ძი რი თა დად სა ფონ დო ბირ ჟე ბი. სა ქარ-
თვე ლო ში ფი ნან სუ რი სახ სრე ბის - 91% მო დის კო მერ ცი ულ ბან კებ ზე, 4% - მიკ რო-
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სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცი ებ ზე, 3% - სა დაზღ ვეო კომ პა ნი ებ ზე და 2% ლომ ბარ დებ-
ზე. [15.გვ.21]. რო გორც ვხე დავთ, სა ქარ თვე ლო ში ბან კე ბი არის ფუ ლი მო ზიდ ვის 
თით ქმის უალ ტერ ნა ტი ვო წყა რო და ეს ძა ლი ან ამ ცი რებს ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბის 
ხელ მი საწ ვდო მო ბას. უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ ამ მდგო მა რე ო ბამ დე მის ვლა შეგ ნე-
ბუ ლად მოხ და წლე ბის მან ძილ ზე გავ ლე ნი ა ნი ფი ნან სუ რი ძა ლე ბის მხრი დან ძლი-
ე რი ლო ბი რე ბის შე დე გად. 2008 წლი დან შე იც ვა ლა კა ნონ მდებ ლო ბა საფინანსო 
სფეროში და „ქართული ლიბერტარიანიზმის“ იდეოლოგის კ.ბენდუქიძის 
ინიციატივით გაუქმდა ფასიანი ქაღალდების ბაზრის მარეგულირებელი ორგანო 
- საქართველოს ფასიანი ქაღალდების მარეგულირებელი კომისია, რომლის 
ყველა ფუნქცია გადაეცა კომერციული ბანკების რეგულატორს - საქართველოს 
ეროვნულ ბანკს. ასევე, საკანონმდებლო გზით შეიზღუდა საფონდო ბირჟის 
დამოუკიდებელი მოთამაშეები - საბროკერო კომპანიებიც, რომლებსაც სებ-მა 
გაუზარდა საწესდებო კაპიტალის მოთხოვნები და ძალაში დატოვა „მხოლოდ 
გენერალური ლიცენზია, რომლის დაკმაყოფილების უნარი ფაქტიურად 
მხოლოდ კომერციულ ბანკებს და მათ ფილიალებს გააჩნიათ“[16.გვ.168]. 
აშკარაა, რომ ასეთი ცვლილებები ხელს არ უწყობდა საფინანსო სფეროში 
კონკურენციის ჩამოყალიბებას, რომლის გარეშეც საფინანსო ბაზრის ეფექტიანი 
ფუნქციონირება შეუძლებელია. შექმნილი სიტუაციიდან გამოსავალად ჩვენ 
მიგვაჩნია ფასიანი ქაღალდების ბაზრის დაუყოვნებლივ გახსნა არადეპოზიტარი 
ინსტიტუტებისათვის, საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ეროვნული კომისიის 
აღდგენა და მისთვის საფონდო ბირჟის მარეგულირებელი ფუნქციის დაბრუნება.

კონკურენტული, სრულფასოვანი საფონდო ბაზრის როლი უაღრესად 
მნიშვნელოვანია ინვესტირების პროცესში სხვადასხვა ზომის ეკონომიკური 
სუბიექტების ჩართვის თვალსაზრისით, რომელიც შეიძლება განხილული იქნეს 
საქართველოში საშუალო კლასის ჩამოყალიბების ერთ-ერთ ხელშემწყობ 
ფაქტორად. საშუალო კლასი წვრილი მესაკუთრეებისგან (თანამესაკუთრეებისგან) 
შედგება. სწორედ წვრილი მესაკუთრეა ის სუბიექტი, რომელსაც „შეუძლია 
გრძელვადიანი გეგმით მუშაობა. მხოლოდ მას აქვს მოტივაცია შეინარჩუნოს და 
გაზარდოს ქონების ღირებულება, მხოლოდ ის დაიცავს მას გამოფიტვისა და 
განიავებისგან“[17.გვ.142]. ძლიერი საშუალო კლასი ნებისმიერ საზოგადოებაში 
ეკონომიკური, სოციალური და პოლიტიკური სტაბილორობის მთავარი საყრდენი, 
გრძელვადიანი ეკონომიკური ზრდის და განვითარების წარმმართველი ძალაა.

დასკვნა

ეკო ნო მი კის გლო ბა ლი ზა ცი ამ, რო მე ლიც გუ ლის ხმობს სა ქონ ლის, მომ სა-
ხუ რე ბის, კა პი ტა ლის, სა მუ შაო ძა ლის თა ვი სუ ფალ გა და ად გი ლე ბას ქვეყ ნებ სა 
და კონ ტი ნენ ტებს შო რის, შე საძ ლე ბე ლი გა ხა და მა თი ფარ თო ხელ მი საწ ვდო-
მო ბა და ეკო ნო მი კუ რი ზრდის (გან ვი თა რე ბის) პრო ცე სებ ში ინ ტენ სი უ რი ჩარ-
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თვა. ამას თა ნა ვე, გლო ბა ლი ზა ცი ამ ვერ გა ა მარ თლა მას ზე დამ ყა რე ბუ ლი ბევ-
რი იმე დი პი რი ქით, გლო ბა ლი ზა ცი ის პი რო ბებ ში ჩვენ ვხე დავთ ეკო ნო მი კუ რი 
ზრდის ტემ პე ბის შე ნე ლე ბას და უთა ნას წო რო ბის ზრდას რო გორც გან ვი თა რე-
ბულ და გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებს, ისე გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ ში მო სახ ლე ო ბის 
სხვა დას ხვა ჯგუ ფებს შო რის. გლო ბა ლი ზა ცი ის მი მართ დი დი იმედ გაც რუ ე ბა 
სა ზო გა დო ე ბის ფარ თო ფე ნე ბის მზარდ უკ მა ყო ფი ლე ბა ში, საპ რო ტეს ტო გან წყო-
ბე ბის (მაგ. აშ შ-ში მოძ რა ო ბა „დაიკავე უოლ -სტრი ტი“, ან ტი სამ თავ რო ბო გა მოს-
ვლე ბი ტუ ნის ში, ეგ ვიპ ტე ში და ახ ლო აღ მო სავ ლე თის ზო გი ერთ სხვა ქვე ყა ნა ში და 
სხვ.) გაძ ლი ე რე ბა ში, „ბრეკსიტში“ აშ შ-ის 45-ე პრე ზი დენ ტად ექ სტრა ვა გან ტუ რი 
მი ლი არ დე რის დ.ტრამ პის არ ჩე ვა ში გა მო ი ხა ტა. ევ რო პა ში (საფ რან გე თი, გერ-
მა ნი ა, იტა ლი ა, ნი დერ ლან დე ბი) მო ახ ლო ვე ბუ ლი უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი არ ჩევ ნე-
ბის ფონ ზე სულ უფ რო ხში რად კეთ დე ბა პროგ ნო ზე ბი ხე ლი სუფ ლე ბა ში ნა ცი-
ო ნა ლის ტუ რად გან წყო ბი ლი, ან ტიგ ლო ბა ლის ტუ რი ძა ლე ბის და პი როვ ნე ბე ბის 
მოს ვლის საკ მა ოდ რე ა ლუ რი საფ რთხის თა ო ბა ზე.

ამას თა ნა ვე, გლო ბა ლი ზა ცია ობი ექ ტუ რი პრო ცე სია და მი სი შე ჩე რე ბის, 
მი თუ მე ტეს უკან დაბ რუ ნე ბის დაშ ვე ბა თე ო რი უ ლად მცდა რი და პრაქ ტი კუ-
ლად სა ხი ფა თო ა, ვი ნა ი დან მან შე იძ ლე ბა გა მო იწ ვი ოს თა ნა მედ რო ვე ერ თი ა ნი 
(გლო ბა ლი ზე ბუ ლი) მსოფ ლი ოს ფრაგ მენ ტა ცია და ქვეყ ნებს შო რის დამ ღუპ ვე-
ლი და პი რის პი რე ბის წარ მო შო ბა, რო გორც ამას რამ დენ ჯერ მე ჰქონ და ად გი ლი 
XX სა უ კუ ნის გან მავ ლო ბა ში.

ძვე ლი გლო ბა ლუ რი პრობ ლე მე ბის გამ წვა ვე ბა და ახა ლის გა ჩე ნა გან პი-
რო ბე ბუ ლია არა თა ვად გლო ბა ლი ზა ცი ის პრო ცე სით, არა მედ მი სი გა ბა ტო ნე-
ბუ ლი ნე ო ლი ბე რა ლუ რი მო დე ლით, რო მე ლიც სა ბაზ რო ფუნ და მენ ტა ლიზ მის 
დოქ ტრი ნას ემ ყა რე ბა. აქე დან გა მომ დი ნა რე, უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი ამო ცა ნაა დეს-
ტრუქ ცი ულ -ენ ტრო პი უ ლი ში ნა არ სის მქო ნე გლო ბა ლი ზა ცი ის ნე ო ლი ბე რა ლუ-
რი მო დე ლის შეც ვლა სი ნერ გე ტი კუ ლი მო დე ლით, რო მე ლიც გა ით ვა ლის წი ნებს 
მსოფ ლი ო ში სა ყო ველ თაო კე თილ დღე ო ბის, თა ნა ბა რი შე საძ ლებ ლო ბე ბის და 
სო ცი ა ლუ რი სა მარ თლი ა ნო ბის პრინ ცი პე ბის დამ კვიდ რე ბას.

გლო ბა ლი ზა ცი ის თა ნა მედ რო ვე ეტა პის თვის და მა ხა სი ა თე ბე ლი წი ნა აღ-
მდე გო ბე ბი ახალ გა მოწ ვე ვებს წარ მო შობს სა ქარ თვე ლოს წი ნა შე. გა რე დან 
მომ დი ნა რე შო კე ბის მაქ სი მა ლუ რად შე სარ ბი ლებ ლად და გლო ბა ლურ ეკო ნო-
მი კა ში სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კის ეფექ ტი ა ნად ჩა სარ თვე ლად აუ ცი ლე ბე ლია 
ქვეყ ნის ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის სტრა ტე გი უ ლი მი მარ თუ ლე ბე ბის  (პრი ო რი-
ტე ტე ბის) სწო რად გან საზღ ვრა, რომ ლე ბიც ასე შე იძ ლე ბა ჩა მო ყა ლიბ დეს:             
ა) იმ პორ ტშემ ცვლე ლი და ექ სპორ ტზე ორინ ტი რე ბუ ლი წარ მო ე ბის დაჩ ქა რე-
ბუ ლი გან ვი თა რე ბა და ეროვ ნუ ლი ვა ლუ ტის სტა ბი ლუ რო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა; 
ბ) ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბის სტრა ტე გი უ ლი რე გუ ლი რე ბა მი სი სპე კუ ლა ცი უ რი 
სფე რო დან მა ტე რი ა ლუ რი წარ მო ე ბის სფე როს კენ გა და მი სა მარ თე ბის კუთხ ით; 
გ) გა ნათ ლე ბა სა და მეც ნი ე რე ბა ზე დამ ყა რე ბუ ლი მა ღალ ტექ ნო ლო გი უ რი ეკო-
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ნო მი კუ რი სის ტე მის შექ მნა; დ) ეკო ნო მი კის არ სე ბი თი დე მო ნო პო ლი ზე ბა და 
სა მარ თლი ა ნი კონ კუ რენ ტუ ლი გა რე მოს ფორ მი რე ბა. 
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The ar  cle reviews economic mo  ves for two major events taken place in the 
world at the end of the last year – “Brexit~ and elec  on of the known billionaire D. 
Trump as the 45th president of the US. It is found that contradic  ons and problems 
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characteris  c of economic globaliza  on spawn protest moods in a great part of 
popula  on which later on emerge in incomprehensible and unacceptable decisions 
for the poli  cal-economic establishment. It is noted that a rapidly changing global 
environment has a great impact on the Georgian economy and makes it more vul-
nerable to shocks from outside. In order to weaken this impact, the author believes that 
it is necessary to develop correct and adequate economic policies by the Government 
of Georgia, the main direc  ons of which are the expedited development of import-
subs  tu  ng and export-oriented produc  on; regula  on of fi nancial fl ows from the 
specula  ve fi eld in terms of their redistribu  on in the fi eld of real produc  on; crea  on 
of high-tech economic sector based on educa  on and science; the essen  al de-
monopoliza  on of the economy and provision of the fair compe   ve environment.

Keywords: Globaliza  on of economics; total factor produc  vity (TFP); fi nancia-
liza  on; quan  ta  ve easing (QE) program; deindustrializa  on; reindustrializa  on; 
pos  ndustrial moderniza  on. 

JEL Codes: F02, F60, F61, R11
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გლობალური ეკონომიკა - თანამედროვეობის ფენომენი

რევაზ კაკულია
ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, 

პროფესორი.

სა ზო გა დო ებ რი ვი გან ვი თა რე ბის დღე ვან დელ ეტაპ ზე გლო ბა ლუ-
რი ეკო ნო მი კა თა ნა მედ რო ვე ო ბის მთა ვა რი ფე ნო მე ნი ა. მი უ ხე და ვად 
იმი სა, რომ დღეს ბევრს მსჯე ლო ბენ ეკო ნო მი კის გლო ბა ლი ზა ცი ა ზე, 
მის შე სა ხებ რო გორც მეც ნი ერ თა, ასე ვე სა ერ თოდ სა ზო გა დო ებ რი ვი 
აზ რი მსოფ ლიო მას შტა ბით არა ერ თგვა რო ვა ნი ა.

თუ გლო ბა ლურ ეკო ნო მი კა ში ვი გუ ლის ხმებთ სა ერ თა შო რი სო ვაჭ-
რო ბი სა და ინ ვეს ტი ცი ე ბის გზით მიღ წე უ ლი გან ვი თა რე ბის თვალ სა ჩი-
ნო შე დე გებს, ეს ერ თი მხა რე ა, მაგ რამ თუ თა ნა მედ რო ვე გლო ბა ლუ რი 
ეკო ნო მი კის არედ მსოფ ლიო გან ვი თა რე ბის ნე ო ლი ბე რა ლუ რი გლო ბა-
ლი ზა ცი ის მო დელს მი ვიჩ ნევთ, სა ზო გა დო ებ რი ვი აზ რი მე ტად რთულ 

და წი ნა აღ მდე გობ რივ სი ტუ ა ცი ა ში აღ მოჩ ნდე ბა.

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: გლო ბა ლუ რი ეკო ნო მი კა; ტრან სნა ცი ო ნა ლუ-
რი კა პი ტა ლი; ტრან სნა ცი ო ნა ლუ რი კორ პო რა ცი ე ბი; სა ერ თა შო რი სო მე-
ნეჯ მენ ტი.

ეკონომიკის გლობალიზაცია: არსი
და მნიშვნელობა

გლო ბა ლუ რი ეკო ნო მი კა ეს არის ეკო ნო მი კუ რი ცი ვი ლი ზა ცი ის თა ნა მედ-
რო ვე დო ნე, ტო ტა ლუ რი ფი ნან სიზ მის ეკო ნო მი კა, რო მელ შიც იგი გა ბა ტო ნე-
ბულ როლს ას რუ ლებს, გან სა კუთ რე ბით წარ მო ე ბი სა და გაც ვლის პრო ცეს ში. 

თა ნა მედ რო ვე ეპო ქა ში სა ხელ მწი ფო თა შო რის სა ვაჭ რო ურ თი ერ თო ბის 
გან ვი თა რე ბა ხელს უწყ ობს მათ შო რის ეკო ნო მი კურ ურ თი ერ თო ბა თა ყო-
ველ მხრივ სრულ ყო ფას, რომ ლე ბიც თა ვის მხრივ გლო ბა ლი ზა ცი ის პრო ცე სის 
შე დე გი ა.

ekonomika da biznesi, 2017, 2,  gv. 32-41

ECONOMICS  AND  BUSINESS, 2017, 2,  pp. 32-41
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რო გორც წე სი, ღია ეკო ნო მი კა ხელს უწყ ობს შრო მის სა ერ თა შო რი სო 
და ნა წი ლე ბას, რაც სა ბო ლოო ან გა რი შით, სხვა არა ფე რი ა, თუ არა სა ხელ მწი-
ფო თა შო რის ეკო ნო მი კურ ურ თი ერ თო ბა თა სრულ ყო ფა.

დღეს, რო დე საც ვმსჯე ლობთ გლო ბა ლი ზა ცი ის გან ვი თა რე ბა ზე, არ უნ-
და დაგ ვა ვიწყ დეს ქვეყ ნებს შო რის ეკო ნო მი კურ ურ თი ერ თდა მო კი დე ბუ ლე ბის 
აუ ცი ლებ ლო ბა, რო მე ლიც მსოფ ლი ო ში მშვი დო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბის სე რი ო ზუ ლი 
ფაქ ტო რი ა.

გლო ბა ლი ზა ცია ასუს ტებს ეროვ ნულ ბაზ რებს და შე სა ბა მი სად ეროვ ნულ 

სა ხელ მწი ფო ებს, ხელს უწყ ობს ეროვ ნულ -სა მე ურ ნეო კომ პლექ სებ ში პრობ ლე-
მე ბის მომ რავ ლე ბას. მწვავ დე ბა სა წარ მო ო- ტექ ნო ლო გი უ რი მი ზე ზე ბი და ურ-
თი ერ თო ბე ბი [1, გვ.15].

სა ინ ტე რე სოა გან ვი ხი ლოთ გლო ბა ლი ზა ცი ის გან ვი თა რე ბის ერ თი მე ტად 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი მო მენ ტი – მი სი რო ლი სა ხელ მწი ფო თა შო რის კონ კუ რენ ტუ ნა-
რი ა ნი ურ თი ერ თო ბე ბის პრო ცეს ში.

გლო ბა ლი ზა ცია სხვა არა ფე რი ა, თუ არა გლო ბა ლუ რო ბის (ო ბი ექ ტუ-
რი სა და სუ ბი ექ ტუ რის) მიღ წე ვა, ხო ლო გლო ბა ლიზ მი არის გლო ბა ლი ზა ცი ის 
შეგ ნე ბუ ლად გან ხორ ცი ე ლე ბა. ამას თან, ერ თმა ნე თი სა გან უნ და გან ვას ხვა ვოთ: 
ეკო ნო მი კის გლო ბა ლი ზა ცი ა, ეკო ნო მი კუ რი გლო ბა ლიზ მი და ეკო ნო მი კუ რი 
გლო ბა ლუ რო ბა.

რო გორც წე სი, გლო ბა ლი ზა ცი ის პრო ცესს გა აჩ ნია რი გი ას პექ ტი, რო-
მელ თა გათ ვა ლის წი ნე ბა აუ ცი ლე ბე ლია ქვეყ ნებს შო რის კონ კუ რენ ტუ ლი ურ-
თი ერ თო ბე ბის ფორ მი რე ბი სათ ვის, სა ხელ დობრ:

1. ეკო ნო მი კუ რი ას პექ ტე ბი, რაც უპი რა ტე სად გა მო ი ხა ტე ბა ეროვ ნულ 

სა ხელ მწი ფო თა მთავ რო ბე ბის მი ერ უმ სხვი ლეს ტრან სნა ცი ო ნა ლურ კომ პა ნი-
ებ სა და ფი ნან სურ ჯგუ ფებ ში სა ერ თა შო რი სო კა პი ტა ლის კონ ცენ ტრა ცი ა ში;

2. პო ლი ტი კურ -სა მარ თლებ რი ვი ას პექ ტე ბი, რაც და კავ ში რე ბუ ლია სა-
ხელ მწი ფო საზღ ვრე ბის გაშ ლი ლო ბა სა და სა ერ თა შო რი სო კონ ტაქ ტე ბის გა-
უმ ჯო ბე სე ბას თან;

3. სა მეც ნი ე რო- ტექ ნი კუ რი ას პექ ტე ბი, რაც გა მო ი ხა ტე ბა ტექ ნო- გლო-
ბა ლი ზა ცი ა ში, ქვეყ ნებ ში ახა ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის შე მო ღე ბა- და ნერ გვა ში, გან სა-
კუთ რე ბით -კავ შირ გაბ მუ ლო ბა სა, ტრან სპორ ტსა და მა ტე რი ა ლუ რი დოვ ლა თის 
წარ მო ე ბა ში; 

4. სო ცი ა ლურ -კულ ტუ რუ ლი ას პექ ტე ბი, რაც აი სა ხე ბა სა ხელ მწი ფო თა 
შო რის ეროვ ნუ ლი ტრა დი ცი ე ბის რო ლის ოპ ტი მი ზა ცი ა- სრულ ყო ფა ში.

რო გორც წე სი, გან სა კუთ რე ბუ ლი მნიშ ვნე ლო ბა ენი ჭე ბა გლო ბა ლი ზა ცი-
ას სა ხელ მწი ფო თა შო რის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის პრო ცეს ში. აქ სა ყუ რადღ-
ე ბოა სა ორ გა ნი ზა ცი ო- ტექ ნო ლო გი უ რი, სა ვა ლუ ტო- სა ფი ნან სო და სო ცი ა ლურ -
კულ ტუ რუ ლი ფაქ ტო რე ბი.
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ამ ბლოკ ში ერ თ-ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნია ეკო ნო მი კუ რი ინ ტეგ რა ცი ის 
პრო ცე სი, რო მე ლიც და ფუძ ნე ბუ ლია სა მეც ნი ე რო- ტექ ნი კურ რე ვო ლუ ცი ა სა და 
კომ პა ნი ე ბი სა და სა ხელ მწი ფო თა მთავ რო ბე ბის ორ გა ნი ზა ცი ულ აქ ტი ვო ბა ზე.

გან სა კუთ რე ბულ ყუ რადღ ე ბას იმ სა ხუ რებს გლო ბა ლი ზა ცი ის პრო ცეს ში 
სა ვა ლუ ტო- სა ფი ნან სო ფაქ ტო რე ბის რო ლი და მნიშ ვნე ლო ბა.

უკა ნას კნე ლი წლე ბის მსოფ ლიო ეკო ნო მი კურ ცხოვ რე ბა ში არ სე ბით მო-
მენ ტად უნ და ჩა ით ვა ლოს სა სა ქონ ლო- ფუ ლად ურ თი ერ თო ბა თა მას შტა ბუ რი 
გან ვი თა რე ბა, რაც მთე ლი რი გი მი მარ თუ ლე ბით ხორ ცი ელ დე ბა:

–  მრა ვალ რიცხ ო ვან სა წარ მო თა გან სა ზო გა დო ე ბა უპი რა ტე სად წარ მო-
ებს სა ბაზ რო ურ თი ერ თო ბა თა გზით, გან სა კუთ რე ბით კო ლო ნი უ რი უღ ლი სა-
გან გან თა ვი სუფ ლე ბულ ქვეყ ნებ ში;

– იმის გა მო, რომ ეკო ნო მი კუ რი გლო ბა ლი ზა ცია სხვა არა ფე რია თუ 
არა ბიზ ნე სის მარ თვის ფორ მა, გლო ბა ლუ რი ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბა გა ნი-
საზღ ვრე ბა ორი ურ თი ერთ სა წი ნა აღ მდე გო ტენ დენ ცი ის -მსოფ ლიო ეკო ნო მი კის 
დაქ ვემ დე ბა რე ბა ტრან სნა ცი ო ნა ლუ რი კა პი ტა ლის ინ ტე რე სებ თან, ერ თი მხრივ 
და ეროვ ნუ ლი ეკო ნო მი კუ რი სის ტე მე ბის კონ კუ რენ ცი ას თან, მე ო რე მხრივ.

– გან სა კუთ რე ბით სა ყუ რადღ ე ბოა ფი ნან სურ ურ თი ერ თო ბებ ში მომ ხდა-
რი უღ რმე სი ცვლი ლე ბე ბი (მრა ვა ლი სა ხის ფი ნან სუ რი ოპე რა ცი ე ბის აღ მას-
ვლა, სე კი უ რი ტი ზა ცია – ახა ლი სა ხის ფა სი ა ნი ქა ღალ დე ბის გა მო ყე ნე ბის 
გა ფარ თო ე ბა სა ბაზ რო ურ თი ერ თო ბა თა რე გუ ლი რე ბი სა და სა სეს ხო კა პი-
ტა ლის მოძ რა ო ბის ინ სტრუ მენ ტად, რაც გან სა კუთ რე ბით უწყ ობს ხელს სა-
ბაზ რო ურ თი ერ თო ბე ბის გან ვი თა რე ბას). უფ რო მე ტიც, ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლი 
ურ თი ერ თო ბე ბი ნაკ ლე ბად გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ ში მიღ წე ულ იქ ნა სა სა ქონ-
ლო- ფუ ლად ურ თი ერ თო ბა თა მნიშ ვნე ლო ვა ნი აღ მავ ლო ბით, რო მელ საც ხე ლი 
შე უწყო მა ღალ გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბის ფი ნან სურ მა დახ მა რე ბებ მა, თუმ ცა, 
ამ ქვეყ ნებ ში სა სა ქონ ლო- ფუ ლად ურ თი ერ თო ბა თა გან ვი თა რე ბა მა ინც უთა-
ნაბ რო ბით, ხში რი ჩა ვარ დნე ბით ხა სი ათ დე ბა. სა ყუ რადღ ე ბოა ისიც, რომ სა-
სა ქონ ლო- ფუ ლად ურ თი ერ თო ბა თა გან ვი თა რე ბას თან ახ ლავს ახალ – ახა ლი 
ტრან სნა ცი ო ნა ლუ რი კორ პო რა ცი ე ბი სა და მსოფ ლიო ფი ნან სუ რი ცენ ტრე ბის 
ფორ მი რე ბა. გან სა კუთ რე ბით სა ყუ რადღ ე ბოა ის გა რე მო ე ბა, რომ ნე ო ლი ბე რა-
ლუ რი გლო ბა ლი ზა ცი ი სა და დე რე გუ ლი რე ბის აქ ტი უ რი პო ლი ტი კის შე დე გად 
სა ხელ მწი ფო თა დიდ მა ნა წილ მა წარ მა ტე ბებს მი აღ წია ეკო ნო მი კურ გან ვი თა-
რე ბა ში, გან სა კუთ რე ბით ში და ბაზ რე ბის გა ფარ თო ე ბის ას პექ ტით. 

ეკო ნო მი კის გლო ბა ლი ზა ცი ამ მნიშ ვნე ლო ვა ნი რო ლი შე ას რუ ლა ბიზ ნე სის 
მარ თვის სპე ცი ა ლუ რი დარ გის – სა ერ თა შო რი სო მე ნეჯ მენ ტის ჩა მო ყა ლი ბე ბა-
ში, რო მე ლიც სხვა არა ფე რი ა, თუ არა ბიზ ნე სის მარ თვის პრინ ცი პე ბის, ფორ-
მე ბის, მე თო დე ბის და სა შუ ა ლე ბე ბის გა მო ყე ნე ბა მარ თვის მეც ნი ე რე ბის მიღ წე-
ვა თა უზ რუნ ველ სა ყო ფად. მე ნეჯ მენ ტის ძი რი თა დი მი ზა ნია მარ თვის ობი ექ ტის 
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მა ღა ლი ეფექ ტი ა ნო ბის მიღ წე ვა, უპი რა ტე სად მო გე ბის მაქ სი მი ზა ცი ი სა და 
სა წარ მო ე ბის, ფირ მე ბის, კომ პა ნი ე ბის რე სურ სუ ლი პო ტენ ცი ა ლის გა მო ყე ნე ბის 
გა უმ ჯო ბე სე ბის სფე რო ში.

სა ყუ რადღ ე ბოა ის გა რე მო ე ბაც, რომ გლო ბა ლი ზა ცი ის პრო ცე სი უპირ-
ვე ლე სად გა მო იწ ვია ტრან სნა ცი ო ნა ლუ რი კორ პო რა ცი ე ბის (ტნკ) საგ ნობ რივ მა 
საქ მი ა ნო ბამ. ხაზ გა სას მე ლია ისიც, რომ კორ პო რა ცი ებ ში სტრა ტე გი უ ლი მარ-
თვის თა ვი სე ბუ რე ბას წარ მო ად გენს ეკო ნო მი კურ შე საძ ლებ ლო ბა თა შე ფა სე ბა 
სა გა რეო კონ კუ რენ ტულ სფე რო ში სა წარ მო თა ძლი ე რი და სუს ტი მხა რე ე ბის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით.

ასეთ სი ტუ ა ცი ა ში მთა ვა რია მო გე ბის მაქ სი მი ზა ცი ის უზ რუნ ველ ყო ფის 
მიღ წე ვა გრძელ ვა დი ა ნი პე რი ო დი სათ ვის. თა ნაც შედ გე ნი ლი უნ და იქ ნეს საქ მი-
ა ნი და ობი ექ ტუ რი გეგ მა- ღო ნის ძი ე ბა და სა ხუ ლი მიზ ნე ბის მი საღ წე ვად.

თა ნა მედ რო ვე სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის ერ თ-ერ თი მნიშ-
ვნე ლო ვა ნი პრობ ლე მაა ადა მი ა ნის მარ თვა გლო ბა ლი ზა ცი ის პი რო ბებ ში.

როგორც წესი, გლობალური ტრანსფორმაცია მეცნიერებისაგან მოითხოვს 
ეკონომიკური ურთიერთობაში ადამიანთა საქმიანობის პერსპექტივების 
განსაზღვრას.

ხაზ გა სას მე ლია ის, რომ გლო ბა ლი ზა ცია რთუ ლი და წი ნა აღ მდე გობ რი-
ვი პრო ცე სი ა. სა მე ურ ნეო გან ვი თა რე ბის ობი ექ ტუ რი ტენ დენ ცი ე ბი და მას ში 
მო ნა წი ლე თა საქ მი ა ნო ბა ერ თმა ნეთ ზეა გა და ნას კვუ ლი. გლო ბა ლი ზა ცი ის დამ-
ცვე ლე ბი ამ მოვ ლე ნებს გა ნი ხი ლა ვენ რო გორც წარ მო ე ბის რე ა ლუ რი გან სა ზო-
გა დო ე ბის ობი ექ ტურ აუ ცი ლებ ლო ბას, რაც უზ რუნ ველ ყოფს მე ნეჯ მენ ტის საგ-
ნობ რი ვად ახა ლი დო ნის ბა ზა ზე მწარ მო ებ ლურ ძალ თა მძლავრ გან ვი თა რე ბას.

სა ყუ რადღ ე ბოა ის გა რე მო ე ბაც, რომ გლო ბა ლი ზა ცია რო გორც წარ-
მო ე ბის რე ა ლუ რი გან სა ზო გა დო ე ბის პრო ცე სის გან ვი თა რე ბის შე დე გი, ერ თი 
მხრივ, ქმნის რთულ ორ გა ნი ზა ცი ულ სტრუქ ტუ რას, რომ ლის გათ ვა ლის წი ნე ბა 
შე უძ ლე ბე ლია ობი ექ ტის ინ დი ვი დუ ა ლუ რი მარ თვის დო ნე ზე, რო მე ლიც მკაც-
რად მო ითხ ოვს სტან დარ ტი ზე ბუ ლი ნორ მე ბი სა და წე სე ბის შეს რუ ლე ბას. 

გლო ბა ლი ზა ცი ა, რო გორც სა ბაზ რო და არა სა ბაზ რო ურ თი ერ თო ბა თა 
გან ვი თა რე ბის მა ღა ლი დო ნე, წარ მო შობს ადა მი ა ნის გან კერ ძო ე ბას არა მარ-
ტო ბუ ნე ბი სა და სო ცი უ მი სა გან, არა მედ თვით სა კუ თა რი თა ვი სა გან. იგი 
წარ მოგ ვიდ გე ბა გლო ბა ლუ რი მარ თვის სუ ბი ექ ტი სა გან ეკო ნო მი კუ რი მიზ ნე ბის 
მიღ წე ვის სა შუ ა ლე ბად, თა ნაც მხო ლოდ ერ თა დერ თი პი რო ბით, თუ იგი უზ-
რუნ ველ ყოფს სა წარ მო ებ ში მო გე ბის ზრდას.

იმის გა მო, რომ გლო ბა ლი ზა ცია წარ მო ად გენს თა ნა მედ რო ვე ბის და მა-
ხა სი ა თე ბელ მოვ ლე ნას, ის იწ ვევს სა ზო გა დო ე ბის ცხოვ რე ბის ყვე ლა სფე რო ში 
– ეკო ნო მი კა ში, პო ლი ტი კა ში, კულ ტუ რა ში და ფაქ ტობ რი ვად სა ზო გა დო ე ბის 
გან ვი თა რე ბის ყვე ლა დო ნე ზე კარ დი ნა ლურ ცვლი ლე ბებს, რაც ხელს უწყ ობს 
მსოფ ლიო მე ურ ნე ო ბის ახა ლი ტი პის შექ მნას. 
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გლო ბა ლი ზა ცი ის თა ნა მედ რო ვე ეტა პი წარ მო ად გენს ერ თი ა ნი მსოფ ლიო 
ეკო ნო მი კურ, სა ფი ნან სო, სა ინ ფორ მა ციო და ჰუ მა ნურ სივ რცეს, რო მე ლიც 
უზ რუნ ველ ყოფს სა ხელ მწი ფო ბა რი ე რის შემ ცი რე ბას სა ინ ფორ მა ცი ო, კა პი ტა-
ლის, სა ქონ ლი სა და მომ სა ხუ რე ბის სეფ რო ებ ში და ეკო ნო მი კის რე გუ ლი რე ბის 
ეროვ ნუ ლი ის ნტი ტუ ტე ბის რო ლის გა დი დე ბას.

სა ყუ რადღ ე ბოა ისიც, რომ XXI სა უ კუ ნის და საწყ ის ში სსრ კავ ში რი სა 
და მთე ლი სო ცი ა ლის ტუ რი სის ტე მის ნგრე ვის შე დე გად, მსოფ ლიო ეკო ნო მი-
კურ მე ურ ნე ო ბა ში გა ბა ტონ და ისე თი სო ცი ა ლუ რი ინ სტი ტუ ტე ბი, რო გო რი ცა ა: 
წარ მო ე ბის სა შუ ა ლე ბებ ზე კერ ძო სა კუთ რე ბა, სა ქონ ლის, მომ სა ხუ რე ბის, სა-
ინ ფორ მა ციო და ფი ნან სუ რი კა პი ტა ლი, აგ რეთ ვე თა ვი სუ ფა ლი მე წარ მე ო ბა, 
რი თაც შე იქ მნა მსოფ ლიო (გლო ბა ლუ რი) კა პი ტა ლიზ მის სის ტე მა, რომ ლის-
თვი საც და მა ხა სი ა თე ბე ლია არა მარ ტო თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბა, არა მედ სა ერ-
თა შო რი სო ფი ნან სუ რი კა პი ტა ლის თა ვი სუ ფა ლი მოძ რა ო ბა. 

კა პი ტა ლიზ მის გლო ბა ლუ რი სის ტე მა თა ვი სი ბუ ნე ბით წარ მო ად გენს 
წმინ და ფუნ ქცი ო ნა ლურს, ხო ლო ფუნ ქცი ე ბი წარ მო ად გენს წმინ და ეკო ნო მი-
კურს: წარ მო ე ბას, მოხ მა რე ბას, სა ქო ნელ თა და მომ სა ხუ რე ბის გაც ვლას სარ-
გებ ლის უზ რუნ ველ სა ყო ფად. მთა ვა რია ის, რომ გაც ვლა ეხე ბა არა მარ ტო სა-
ქო ნელ სა და მომ სა ხუ რე ბას, არა მედ წარ მო ე ბის ყვე ლა ფაქ ტორს, მათ შო რის 
შრო მას. იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ სის ტე მა ფარ თოვ დე ბა, ეკო ნო მი კუ რი 
ფუნ ქცია დო მი ნი რე ბუ ლი გახ და ადა მი ა ნე ბი სა და სა ზო გა დო ე ბის ცხოვ რე ბის 
ყვე ლა სფე რო სა და მსოფ ლი ოს ყვე ლა ქვე ყა ნა ში. ამას თან გათ ვა ლის წი ნე-
ბუ ლი ა, რომ ად რე პო ლი ტი კა, კულ ტუ რა, მეც ნი ე რე ბა, კა ნონ შე მოქ მე დე ბა, 
სა მარ თალ დამ ცა ვი საქ მი ა ნო ბა, პრო ფე სი უ ლი ცოდ ნა, ეკო ლო გი უ რი პრობ ლე-
მე ბი და სხვა მოვ ლე ნე ბი არ შე დი ო და ეკო ნო მი კურ ურ თი ერ თო ბებ ში.

გლო ბა ლი ზა ცია და სა ბაზ რო ურ თი ერ თო ბებ ზე გა დას ვლის                     
წი ნა აღ მდე გობ რი ვი ხა სი ა თი სა ქარ თვე ლო ში

რო გორც წე სი, გლო ბა ლუ რი კა პი ტა ლიზ მის სის ტე მა თა ვი სი ბუ ნე ბით 

წმინ და ფუნ ქცი ო ნა ლუ რი ა, თა ნაც იგი წარ მო ად გენს ეკო ნო მი კუ რი ფუნ ქცი ე-
ბის გა ფარ თო ე ბას და მო ი ცავს პო ლი ტი კას, კულ ტუ რას, მეც ნი ე რე ბას, კა ნონ-
შე მოქ მე დე ბას, პრო ფე სი ულ ცოდ ნას, ეკო ლო გი ურ პრობ ლე მებს და ა.შ. არ 
შე იძ ლე ბა ეჭ ვი შე ვი ტა ნოთ იმა შიც, რომ სა ბო ლოო ან გა რი შით ყვე ლა ფე რი 
და იყ ვა ნე ბა ფუ ლით გა მო ხა ტულ მო გე ბა სა და სიმ დიდ რე ზე.

გა სათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია ის გა რე მო ე ბაც, რომ დიდ მა რუს მა მო აზ-
როვ ნემ სერ გეი ბულ გა კოვ მა 1912 წელს გა მო ცე მულ კა პი ტა ლურ ნაშ რომში 
„მეურნეობის ფილოსოფია“ [2]: პირველად ჩამოაყალიბა კაცობრიობის 
განვითარების ფილოსოფიურ-სამეურნეო პრინციპები, რომლებშიც მოცემულია 
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არამარტო თვით ადამიანის ცხოვრების არსი, არამედ მისი მთელი სამეურნეო 
საქმიანობის საბოლოო მიზანი. კერძოდ: 

პირველი პრინციპი: ადამიანური ცხოვრება არის მეურნეობა, სამყარო 
არის მეურნეობა, მთელი კულ ტუ რა არის მე ურ ნე ო ბა;

მე ო რე პრინ ცი პი: ადა მი ა ნის შრო მა არის ცხოვ რე ბის სა ფუძ ვე ლი, მე ურ-
ნე ო ბის სა ფუძ ვე ლი; 

მე სამე პრინციპი: მეურნეობის სუბიექტი არის ადამიანი-კაცობრიობა; 
მეოთხე პრინციპი: მეურნეობისა და სამყაროს სუბიექტის 

ტრანსცენდენტობა;
მეხუთე პრინციპი: მეურნეობის ფილოსოფიურობა;
მეექვსე პრინციპი: მეურნეობა როგორც თავისუფლებისა და 

აუცილებლობის სინთეზი.
ეკო ნო მი კურ ურ თი ერ თო ბა თა გან ვი თა რე ბა თა ნა მედ რო ვე მსოფ ლი ო ში, 

გან სა კუთ რე ბით პოს ტსო ცი ა ლურ ქვეყ ნებ ში, მა თი ფორ მი რე ბა მიმ დი ნა რე ობს 
რთუ ლი და მრა ვალ მხრი ვი ფაქ ტო რე ბის გავ ლე ნით. ამ ქვეყ ნე ბის მე ურ ნე ობ-
რივ ცხოვ რე ბა ში ეკო ნო მი კუ რი ურ თი ერ თო ბე ბის გან ვი თა რე ბას თან ახ ლავს 
წი ნა აღ მდე გობ რი ვი პრობ ლე მე ბი. რო გორც წე სი, ტრან სფორ მი რე ბუ ლი სა მე-
ურ ნეო ცხოვ რე ბა ზიგ -ზა გე ბით ვი თარ დე ბა, რაც გან პი რო ბე ბუ ლია სა ბაზ რო 
ურ თი ერ თო ბა თა გან ვი თა რე ბის და ბა ლი დო ნით. თა ნაც პოს ტსო ცი ა ლის ტუ რი 
ქვეყ ნე ბის აბ სო ლუ ტურ უმ რავ ლე სო ბა ში თავ მოყ რი ლია მა ღა ლე ფექ ტი ა ნი ცი-
ვი ლი ზე ბუ ლი სა ბაზ რო ურ თი ერ თო ბა თა ურ თუ ლე სი პრობ ლე მე ბი, რო გორც 
თე ო რი ულ, ასე ვე პრაქ ტი კულ დო ნე ებ ზე. ამ ქვეყ ნებ ში სა მე წარ მეო საქ მი ა-
ნო ბას ხელს უშ ლის სრულ ყო ფი ლი ბაზ რის გა ნუ ვი თა რებ ლო ბა, არა და, ამის 
გა რე შე სა მე წარ მეო ურ თი ერ თო ბა თა სრულ ყო ფა შე უძ ლე ბე ლი ა. ამ ქვეყ ნებ ში 
სრულ ყო ფი ლი სა ბაზ რო სის ტე მე ბის გა ნუ ვი თა რებ ლო ბა, თა ვის მხრივ, ურ თუ-
ლეს პრობ ლე მებს ქმნის ეკო ნო მი კუ რი ზრდის უზ რუნ ველ ყო ფა ში. 

რო გორც წე სი, ეკო ნო მი კუ რად ჩა მორ ჩე ნილ ქვეყ ნებ ში მე წარ მე ო ბის გან-
ვი თა რე ბის და ბა ლი დო ნე და კავ ში რე ბუ ლია ეკო ნო მი კუ რი სის ტე მე ბის მო უ წეს-
რი გებ ლო ბას თან, თა ნაც მათ არ გა აჩ ნი ათ გან ვით რე ბი სათ ვის კონ კრე ტუ ლი 
სა შუ ა ლე ბე ბი, მათ ში არ არ სე ბობს სა ბაზ რო ურ თი ერ თო ბა თა სრულ ყო ფის 
ელე მენ ტა რუ ლი პი რო ბე ბიც კი. 

გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბის დიდ მა გა მოც დი ლე ბამ და მე ურ ნე ობ რი ო ბის 
სის ტე მის უღ რმე სი გარ დაქ მნე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბამ გა ნა პი რო ბა მო სახ ლე ო ბის 
ცხოვ რე ბის დო ნის ამაღ ლე ბა. გარ და მა ვალ პე რი ოდ ში მე წარ მე ო ბის სრულ ყო ფა 
უდი დეს როლს ას რუ ლებს და საქ მე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის, უმუ შევ რო ბის შემ ცი-
რე ბი სა და პრო დუქ ცი ის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის ამაღ ლე ბა ში, რაც სა ბო ლოო 
ან გა რი შით ხელს უწყ ობს მყა რი ეკო ნო მი კუ რი ზრდის უზ რუნ ველ ყო ფას.

რო გორც წე სი, სა ქარ თვე ლო ში სა ბაზ რო ურ თი ერ თო ბებ ზე გა დას ვლის 
სტი მუ ლი რე ბა დღის წეს რიგ ში აყე ნებს ქვეყ ნის ეკო ნო მი კის სა ბაზ რო ურ თი-



რევაზ კაკულია

38

ერ თო ბის რელ სებ ზე გა დაყ ვა ნა, რა საც თან ახ ლავს რი გი პრობ ლე მის აღ მოფ-
ხვრის აუ ცი ლებ ლო ბა. 

მე ურ ნე ობ რი ო ბის სა ბაზ რო გა მოც დი ლე ბის და ნერ გვა დღის წეს რიგ ში 
აყე ნებს რი გი და უძ ლე ვე ლი ფაქ ტო რის აღ მოფ ხრვას და მე ურ ნე ობ რი ო ბის 
სა ბაზ რო მე ქა ნიზ მის ჩა მო ყა ლი ბე ბას, რაც სა ბო ლოო ან გა რი შით, ხელს შე-
უწყ ობს ქვეყ ნის ჩარ თვას სა ერ თა შო რი სო ეკო ნო მი კის ფერ ხულ ში, რო გორც 
სა მე ურ ნეო სის ტე მის თა ნას წო რუფ ლე ბი ა ნი წევ რი სა.

გან სა კუთ რე ბით სა ყუ რადღ ე ბოა ის გა რე მო ე ბა, რომ მსოფ ლიო სა მე წარ-
მეო ურ თი ერ თო ბის გან ვი თა რე ბა ნე ბის მი ერ ქვე ყა ნა ში იწ ვევს სა ზო გა დო ე ბის 
სო ცი ა ლუ რი სტრუქ ტუ რის საგ ნობ რივ ცვლი ლე ბებს, რაც სა ბო ლოო ან გა-
რი შით, მო ითხ ოვს მე ურ ნე ობ რი ო ბის სა ინ ვეს ტი ციო სტი მუ ლე ბის, წარ მო ე ბის 
ეფექ ტი ა ნო ბი სა და კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის ამაღ ლე ბას. 

ხაზ გა სას მე ლია ისიც, რომ სა ქარ თვე ლო ში სა მე ურ ნეო ცხოვ რე ბის გარ-
და მა ვალ პე რი ოდ ში ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის ტემ პე ბი უმ ნიშ ვნე ლო ა, რაც 
იწ ვევს, თუნ დაც გარ კვე უ ლი და დე ბი თი ძვრე ბის აუ ცი ლებ ლო ბას.

ყო ვე ლი ვე ზე მოთ აღ ნიშ ნულ თან ერ თად და მო უ კი დებ ლო ბის რელ სებ-
ზე დამ დგა რი ქვეყ ნის სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბა კრი ტი კას ვერ 
უძ ლებს, გან სა კუთ რე ბით ეკო ნო მი კუ რი სექ ტო რის მაჩ ვე ნებ ლებ ში. რო გორც 
წე სი, გარ და მა ვალ პე რი ოდ ში მე წარ მე ობ რი ვი ურ თი ერ თო ბე ბის ფორ მი რე ბა 
უპი რა ტე სად და კავ ში რე ბუ ლია ისე თი პრობ ლე მე ბის გა დაწყ ვე ტას თან, რო გო-
რი ცაა უმუ შევ რო ბის შემ ცი რე ბა და ეფექ ტი ა ნი და საქ მე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა 
მე წარ მე ო ბის გან ვი თა რე ბის კვა ლო ბა ზე მი სი სხვა დას ხვა ფორ მით, მას შტა ბი სა 
და საქ მი ა ნო ბის სხვა დას ხვა დო ნე ზე.

სა ყუ რადღ ე ბო ა, რომ სა ქარ თვე ლოს სა ბაზ რო ურ თი ერ თო ბებ ში და საქ მე-
ბის დი ნა მი კა სა და სტრუქ ტუ რებ ში ცვლი ლე ბე ბი და მო კი დე ბუ ლია მთელ რიგ 
ფაქ ტორ ზე, რო მელ თა შო რის ძი რი თად ად გილს იკა ვებს მე ურ ნე ობ რი ო ბის 
ახა ლი ფორ მე ბის გან ვით რე ბა. ჩვე ნი ქვეყ ნი სათ ვის სა ბაზ რო გარ დაქ მნე ბის 
თა ნა მედ რო ვე დო ნი სათ ვის და მა ხა სი ა თე ბე ლია მე წარ მე ო ბის მა ღა ლი სო ცი ა-
ლურ -ე კო ნო მი კურ სა მე ურ ნეო საქ მი ა ნო ბის ფუნ ქცი ებ სა და მა თი შე და რე ბით 

და ბა ლი ცხო ველ მყო ფე ლო ბის ხა სი ათს შო რის წი ნა აღ მდე გო ბის მა ღა ლი დო ნე.
სა ყუ რადღ ე ბოა ის ფაქ ტი, რომ ქვე ყა ნა ში პრი ვა ტი ზა ცი ის და უმ თავ რებ-

ლო ბი სა და სა მე წარ მეო პრო ცე სის არას რულ ყო ფი ლი ფორ მი რე ბის პი რო ბებ ში, 
და ბა ლი ტემ პით მიმ დი ნა რე ობს თა ნა მედ რო ვე ეკო ნო მი კურ ურ თი ერ თო ბა თა 
პრო ცე სე ბის და ნერ გვა.

ქვე ყა ნა ში გან სა კუთ რე ბულ სრულ ყო ფას ექ ვემ დე ბა რე ბა სო ცი ა ლუ რი 
პრობ ლე მე ბის კომ პლექ სუ რად გა დაწყ ვე ტა, ურომ ლი სო დაც შე უძ ლე ბე ლია სა-
ბაზ რო ურ თი ერ თო ბა თა ფორ მი რე ბა. გარ და მა ვალ პე რი ოდ ში მე ტად აქ ტუ ა-
ლურ პრობ ლე მად გვე სა ხე ბა მი ნი მა ლუ რი ხელ ფა სის მი ახ ლო ე ბა სა ერ თა შო-
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რი სო დო ნეს თან და მი სი ორ გა ნუ ლი და კავ ში რე ბა სა მომ ხმა რებ ლო ბი უ ჯე ტის 
გან საზღ ვრას თან.

ხე ლი სუფ ლე ბამ გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღ ე ბა უნ და მი აქ ცი ოს მი ნი მა-
ლუ რი ხელ ფა სის მო ცუ ლო ბის საგ ნობ რივ და კავ ში რე ბას მი ნი მა ლუ რი სა მომ-
ხმა რებ ლო ბი უ ჯე ტის დო ნეს თან. 

შრო მის და ნა ხარ ჯე ბის შე სა ბა მი სი ფუ ლად -ღი რე ბუ ლე ბი თი ეკ ვი ვა ლენ-
ტით არა უზ რუნ ველ ყო ფა იწ ვევს და საქ მე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის შემ ცი რე ბას, უმუ-
შევ რო ბის ზრდას, სა მუ შაო ძა ლის მიგ რა ცი ას, მო ტი ვა ცი უ რი სტი მუ ლე ბის 
შე ნე ლე ბას, სა მეც ნი ე რო- ტექ ნი კუ რი პო ტენ ცი ა ლი სა და ერის ინ ტე ლექ ტის შე-
სუს ტე ბას. ამას თან და კავ ში რე ბით სა კუთ რე ბის გა და ნა წი ლე ბამ, მი სი ახა ლი 
ფორ მე ბის გან ვი თა რე ბამ და ქვე ყა ნა ში მსხვი ლი პრი ვა ტი ზა ცი ის პრო ცე სე ბის 
დაჩ ქა რე ბამ, სა ბო ლოო ან გა რი შით უნ და გა მო იწ ვი ოს ახ ლად შექ მნი ლი ღი რე-
ბუ ლე ბე ბის უს წრა ფე სი გა და ნა წი ლე ბა.

ყო ვე ლი ვე ამის სა ფუძ ველ ზე ქვე ყა ნა ში მიღ წე უ ლი უნ და იქ ნეს ხან გრძლი-
ვი სო ცი ა ლუ რი სტა ბი ლუ რო ბა.

სა ყუ რადღ ე ბო ა, რომ ქვე ყა ნა ში სწრა ფი ეკო ნო მი კუ რი ზრდის მიღ წე ვა 
შე საძ ლე ბე ლია მო სახ ლე ო ბის შრო მი თი სტი მუ ლი რე ბი სა და ლე გა ლუ რი ღო-
ნის ძი ე ბე ბის ბა ზა ზე.

უახ ლო ეს პე რი ოდ ში ქვეყ ნის სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბა 
ორი ენ ტი რე ბულ უნ და იქ ნეს მი ნი მა ლუ რი და სა შუ ა ლოთ ვი უ რი ხელ ფა სის ოპ-
ტი მა ლუ რი თა ნა ფარ თო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა ზე.

გარ და მა ვა ლი პე რი ო დის სა ქარ თვე ლო ში შრო მის ანაზღ ა უ რე ბა, რო-
გორც ქვეყ ნის სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კურ გან ვი თა რე ბის ფაქ ტო რი, გვიჩ ვე ნებს 
სა შუ ა ლო რეს პუბ ლი კუ რი ხელ ფა სის სხვა ო ბას სხვა დას ხვა სა ბაზ რო სტრუქ ტუ-
რა თა შრო მის ანაზღ ა უ რე ბას თან. გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია ის გა რე მო ე ბა, რომ 
მე ურ ნე ო ბის ახა ლი ფორ მის პი რო ბებ ში უცხ ო უ რი და ერ თობ ლივ სა წარ მოო 
სტრუქ ტუ რებ ში შრო მის ანაზღ ა უ რე ბა მნიშ ვნე ლოვ ნად მა ღა ლი ა, ვიდ რე ეროვ-
ნულ სა წარ მო ებ ში.

რო გორც წე სი, სტრუქ ტუ რუ ლი გარ დაქ მნა ერ თ-ერ თი მთა ვა რი მი-
მარ თუ ლე ბაა ქვეყ ნის ეკო ნო მი კა ში. სა ქარ თვე ლო ში გარ და მა ვა ლი პე რი ო დის 
წლებ ში გარ კვე უ ლი და დე ბი თი ძვრე ბია მიღ წე უ ლი მე წარ მე ო ბის გან ვი თა რე ბის 
სფე რო ში, თუმ ცა, უკა ნას კნელ პე რი ოდ ში შე იმ ჩნე ვა ისე თი უარ ყო ფი თი ტენ-
დენ ცი ა, რო გო რი ცაა პრო დუქ ცი ის წარ მო ე ბის პრო ცეს ში და საქ მე ბულ მუ შა კე-
ბის შრო მის ანაზღ ა უ რე ბა ში დი დი გან სხვა ვე ბა.

ხაზ გა სას მე ლია ის გა რე მო ე ბაც, რომ „თანა მედ რო ვე გლო ბა ლუ რი ეკო-
ნო მი კა, ფაქ ტობ რი ვად, ფი ნან სუ რი ეკო ნო მი კა ა, არა ეკო ნო მი კა ფი ნან სებ თან 
ერ თად, არა მედ ფი ნან სუ რი ეკო ნო მი კა, რო მელ შიც ფი ნან სე ბი არა მარ ტო 
უბ რა ლოდ მო ნა წი ლე ობს ეკო ნო მი კა ში და მას ემ სა ხუ რე ბა, არა მედ მას გა ბა-
ტო ნე ბუ ლი რო ლი აკის რია“ [3].
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სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნულ ბანკს აკის რია ქვე ყა ნა ში ფუ ლად -საკ რე დი ტო 
პო ლი ტი კი სა და სა ვა ლუ ტო ბა ზარ ზე ოპე რა ცი ე ბის წარ მო ე ბის წე სე ბის შე მუ-
შა ვე ბა. მას ვე ეკის რე ბა ოფი ცი ა ლუ რი სა ერ თა შო რი სო რე ზერ ვე ბის ფლო ბის, 
შე ნახ ვი სა და მარ თვის სა კითხ ებ ში პა სუ ხის მგებ ლო ბაც.

აუ ცი ლე ბე ლია ეროვ ნულ მა ბან კმა, ფი ნან სთა სა მი ნის ტრომ და მთლი-
ა ნო ბა ში ხე ლი სუფ ლე ბის ორ გა ნო ებ მა მო მა ვალ ში მე ტი ყუ რადღ ე ბა მი აქ ცი-
ონ ქვეყ ნის სა მე ურ ნეო და სო ცი ა ლუ რი გან ვი თა რე ბის ისე თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
პრობ ლე მებს, რო გო რი ცა ა:

- მე წარ მე ო ბის გან ვი თა რე ბის სიღ რმი სე უ ლი ფი ნან სურ, სო ცი ა ლურ და 
სა მარ თლებ რივ ურ თი ერ თო ბა თა სრულ ყო ფა;

- მე წარ მე ო ბის დარ გობ რი ვი სტრუქ ტუ რის ოპ ტი მი ზა ცი ა;
- შე მუ შა ვე ბუ ლი იქ ნეს ქვეყ ნის სო ცი ა ლუ რი სფე როს გა უმ ჯო ბე სე ბის 

სრულ ყო ფი ლი სის ტე მა და ქვე ყა ნა ში სა ზო გა დო ე ბის წევ რთა გან ვი თა რე ბის 
ინ დი ვი დუ ა ლუ რი ინ ტე რე სე ბის ყო ველ მხრი ვი აღ მავ ლო ბის პროგ რა მა;

- ასე ვე აუ ცი ლე ბე ლია სა ზო გა დო ე ბის წევ რთა ეკო ნო მი კუ რი ცხოვ რე ბის 
ამაღ ლე ბის რა დი კა ლუ რი ღო ნის ძი ე ბე ბის შე მუ შა ვე ბა, კერ ძოდ: და საქ მე ბის 
ზრდის, უმუ შევ რო ბის შემ ცი რე ბის, სა მე წარ მეო საქ მი ა ნო ბის სრულ ყო ფა- გან-
ვით რე ბის ღო ნის ძი ე ბე ბი; გან სა კუთ რე ბუ ლი ყურ დღე ბა უნ და მი ექ ცეს მე წარ-
მე ო ბის გან ვით რე ბი სა და მა ტე რი ა ლუ რი დოვ ლა თის ზრდის კონ კრე ტულ ღო-
ნის ძი ე ბა თა შე მუ შა ვე ბას;

- გან სა კუთ რე ბულ ყუ რადღ ე ბას მო ითხ ოვს ისე თი ღო ნის ძი ე ბე ბის შე მუ-
შა ვე ბა, რომ ლე ბიც ხელს შე უწყ ო ბენ უცხ ო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის მო ზიდ ვას და 
მა თი ეფექ ტი ა ნად გა მო ყე ნე ბის უზ რუნ ველ ყო ფას;

- სე რი ო ზუ ლი ყუ რადღ ე ბა უნ და და ეთ მოს სა ხელ მწი ფო ში სო ცი ა ლუ რი 
პრობ ლე მე ბის მწყობ რი საგ ნობ რი ვი ღო ნის ძი ე ბე ბის შე მუ შა ვე ბას, მათ პრაქ ტი-
კა ში და ნერ გვა სა და ეფექ ტი ა ნო ბის ამაღ ლე ბას [4].
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სოცი ა ლუ რი კა პი ტა ლის კონ ცეფ ცი ამ ფარ თო ად გი ლი და იმ კვიდ რა 
ეკო ნო მი კურ, სო ცი ა ლურ, პო ლი ტო ლო გი ურ და სხვა მეც ნი ე რე ბა ში. ფი-
ზი კურ და ადა მი ან -კა პი ტალ თან ერ თად, სო ცი ა ლუ რი კა პი ტა ლი არ სე ბით 
ზე გავ ლე ნას ახ დენს ტრან სე როვ ნუ ლი კორ პო რა ცი ე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის 
ზრდა ზე, ხელს უწყ ობს მათ გან ვი თა რე ბას. სო ცი ა ლუ რი კა პი ტა ლი არ 
წარ მო ად გენს ცალ კე უ ლი ადა მი ა ნის სა კუთ რე ბას, ის ყა ლიბ დე ბა სო ცი-
ა ლურ ქსე ლებ ში და გან სხვავ დე ბა კა პი ტა ლის სხვა ფორ მე ბი სა გან იმით, 
რომ აი სა ხე ბა არა ობი ექ ტებ სა და სუ ბი ექ ტებ ში, არა მედ ადა მი ა ნურ ურ-
თი ერ თო ბებ ში, რომ ლე ბიც ქმნი ან სო ცი ა ლურ ქსელს. ზო გა დად, სო ცი ა-
ლუ რი კა პი ტა ლის კონ ცეფ ცია არა ჰო მო გე ნუ რი და წი ნა აღ მდე გობ რი ვი ა. 
მი უ ხე და ვად ამი სა, ის მა ინც ღირ სე ულ ად გილს იმ კვიდ რებს ეკო ნო მი კურ 
და სო ცი ა ლურ მეც ნი ე რე ბა ში. სო ცი ა ლუ რი კა პი ტა ლის კონ ცეფ ცია და-
ფუძ ნე ბუ ლია ნდო ბის ფე ნო მენ ზე. ნდო ბის კა ტე გო რი ის ეთი კურ-ფი ლო-
სო ფი უ რი ანა ლი ზის სა ფუძ ველ ზე და მა ჯე რებ ლად შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ 
შე უძ ლე ბე ლია სა ზო გა დო ე ბის გან ვი თა რე ბა მის გა რე შე, მხო ლოდ ეკო ნო-
მი კუ რი მე ქა ნიზ მე ბით. ჩვენს გა მოკ ვლე ვა ში სო ცი ა ლუ რი კა პი ტა ლი სა და 
ნდო ბის კა ტე გო რი ე ბის თე ო რი ულ -მე თო დო ლო გი უ რი, რეგ რე სი უ ლი ანა-
ლი ზის სა ფუძ ველ ზე დად გე ნი ლია ამ ორ კა ტე გო რი ას შო რის არ სე ბუ ლი 
ემ პი რი უ ლი კავ ში რი. შე მო თა ვა ზე ბუ ლი მე თო დო ლო გი ის გა მო ყე ნე ბა თა-
ნა მედ რო ვე კორ პო რა ცი ე ბის მმარ თვე ლო ბი თი საქ მი ა ნო ბის სრულ ყო ფა ში 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, რად გან ის ხელს უწყ ოფს მათ ეკო ნო მი კურ გან ვი თა რე-
ბა სა და ზრდას.

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: სო ცი ა ლუ რი კა პი ტა ლი; მო ტი ვა ცი ა; კავ ში რი; 
გა ზომ ვის მე თო დო ლო გი ა; კორ პო რა ცი ე ბი; ეფექ ტი ა ნო ბა.

ekonomika da biznesi, 2017, 2,  gv. 42-52
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მეც ნი ე რე ბის მი ერ დად გე ნი ლი ა, რომ პი როვ ნე ბა თა შო რი სი და ორ გა ნი ზა-
ცი უ ლი ნდო ბის დო ნე და დე ბი თად მოქ მე დებს ფირ მის თა ნამ შრომ ლე ბის მო ტი ვა-
ცი ა ზე. სო ცი ა ლუ რი სის ტე მით დაგ რო ვი ლი ნდო ბის მო ცუ ლო ბა წარ მო ად გენს მის 
ძი რი თად კა პი ტალს. ნდო ბა, რო გორც კორ პო რა ცი უ ლი კულ ტუ რის შე მად გე ნე ლი 
ნა წი ლი, თა ნა მედ რო ვე კონ კუ რენ ტულ ეკო ნო მი კა ში გა ცი ლე ბით დი დი პრობ ლე-
მა ა, ვიდ რე უბ რა ლოდ პერ სო ნა ლის მარ თვა. იმ კომ პა ნი ებ ში, სა დაც ნდო ბის ხა-
რის ხი და ბა ლი ა, ეცე მა ეფექ ტი ა ნო ბა, სუს ტდე ბა კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბა. ამის 
მი ზე ზე ბი კი პრო ფე სი უ ლი საქ მი ა ნო ბის და ბალ მო ტი ვა ცი ა ში უნ და ვე ძე ბოთ. ცხა-
დია ისიც, რომ ნდო ბა არ იძ ლე ვა მა ღა ლი პრო ფე სი უ ლი მო ტი ვა ცი ის გა რან ტი ას, 
მაგ რამ ის წარ მო ად გენს მი სი ფორ მი რე ბის აუ ცი ლე ბელ პი რო ბას. კვლე ვე ბით და-
დას ტუ რე ბუ ლი ა, რომ ნდო ბა არა მარ ტო პი როვ ნე ბა თა შო რი სი ურ თი ერ თო ბე ბის, 
არა მედ კომ პა ნი ე ბის საქ მი ა ნო ბის ეფექ ტი ა ნო ბის სა ფუძ ვე ლად მი იჩ ნე ვა. შე იძ ლე ბა 
ვი ვა რა უ დოთ, რომ ნდო ბა წარ მო ად გენს ერ თ-ერთ მნიშ ვნე ლო ვან ფაქ ტორს, რო-
მე ლიც გავ ლე ნას ახ დენს პერ სო ნა ლის პრო ფე სი ულ მო ტი ვა ცი ა ზე.

სო ცი ა ლურ კა პი ტალ სა და ნდო ბას შო რის კავ ში რის პრობ ლე მი სად მი მიძღ-
ვნილ კვლე ვებ ში არას რულ ყო ფი ლად არის ასა ხუ ლი ამ ორ ფაქ ტორს შო რის კავ-
ში რი და ზე გავ ლე ნა კომ პა ნი ე ბის თა ნამ შრო მელ თა მო ტი ვა ცი ი ის ამაღ ლე ბა ზე. 
ჩვე ნი კვლე ვა ორი ენ ტი რე ბუ ლია იმა ზე, რომ ხე ლი შე უწყ ოს ამ პრობ ლე მის უფ რო 
ღრმად გა გე ბას.

პრობლემის ლიტერატურული მიმოხილვა

სო ცი ა ლუ რი კა პი ტა ლი სა და ნდო ბის კონ ცეფ ცი ის კვლე ვის მეც ნი ე რუ ლი 
სა ფუძ ვლე ბი ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლია ე. დი ურ კჰე ი მი სა და მ. ვე ბე რის ნაშ რო მებ ში. მეც-
ნი ე რებს მი აჩ ნდათ, რომ ნდო ბა არ წარ მო ად გენს ინ დი ვი დუ ა ლურ თვი სე ბას, რო-
მე ლიც ახა სი ა თებს მხო ლოდ პი როვ ნე ბას და ის ვრცელ დე ბა, მთლი ა ნად სო ცი ა-
ლურ ჯგუფ სა ან სა ზო გა დო ე ბა ზე [1]. 

გა სუ ლი სა უ კუ ნის და საწყ ის ში ტერმინი „სოციალური კაპიტალი“ პირ ვე ლად 
გა მო ი ყე ნა ცნო ბილ მა მეც ნი ერ მა ლ. ჰა ნი ფან მა დის კუ სი ა ში – „ადამი ა ნე ბის ყო-
ველ დღი ურ ცხოვ რე ბა ში მნიშ ვნე ლო ვა ნი სუბ სტან ციები“. ასეთ „სუბსტანციებად“ 
ლ.ჰანიფანი მიიჩნევდა ჯგუფის სოლიდარობასა და სოციალურ კავშირებს [2]. ეს 
ტერმი ნი აქ ტი უ რად გა მო ი ყე ნე ბა დ.ჯე კობ სის ნაშ რო მებ ში. ის ერ თ-ერ თი პირ ვე ლი 
იყო, რო მელ მაც ერ თმა ნეთს და უ კავ ში რა სო ცი ა ლუ რი კა პი ტა ლი სო ცი ა ლურ ქსე-
ლებს, და ამით ახ სნა სო ცი ა ლუ რი კა პი ტა ლის ბუ ნება. 

1976 წელს თა ვის ნაშ რომ ში გ. ლო უ რიმ გა მო იკ ვლია სო ცი ლა ურ კა პი ტალ-
სა და შე მო სავ ლებს შო რის არ სე ბუ ლი კავ ში რი. ის მი უ თი თებ და, რომ სო ცი ა ლუ-
რი კა პიტალი „არის ადა მი ა ნებს შო რის ბუ ნებ რი ვად წარ მო შო ბი ლი სო ცი ა ლუ რი 
კავ ში რე ბი, რაც ხელს უწყ ობს სა ბაზ რო პი რო ბებ ში ინ დი ვი დე ბის თვის ღი რე ბუ ლი 
ცოდ ნი სა და მა ხა სი ა თებ ლე ბის ჩა მო ყა ლიბებას“ [3]. 
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სო ცი ა ლუ რი კა პი ტა ლის სის ტე მა ტი ზე ბუ ლი ანა ლი ზი გვხვდე ბა ფრან გი 
სო ცი ო ლო გის პ. ბურ დი ეს ნაშ რო მებ ში. ის სო ცი ა ლურ კა პი ტალს გან მარ ტავს, 
როგორც „პოტენ ცი უ რი რე სურ სე ბის ერ თობ ლი ო ბას, რომ ლე ბიც და კავ ში რე ბუ-
ლე ბი არი ან ურ თი ერ თნაც ნო ბო ბი სა და აღი ა რე ბის ინ სტი ტუ ცი ა ლი ზე ბუ ლი ძლი ე-
რი ქსე ლებით“ [4]. მეცნიერის ამ განმარტებიდან ჩანს, რომ სოციალური კაპიტალი 
– ეს სოციალურ ქსელებში არსებული რესურსებია. 

ცნება – „სოციალური კაპიტალი“ საკმა ოდ ფარ თოდ არის გან მარ ტე ბუ ლი 
ჯ. კო ულ მა ნის მი ერ. ჯ. კო ულ მა ნი არის რა ცი ო ნა ლუ რი ქმე დე ბის თე ო რი ის ავ ტო-
რი. მეც ნი ე რის აზ რით, სო ცი ა ლუ რი კა პი ტა ლი – ეს ურ თი ერ თნდო ბი სა და ურ თი-
ერ თდახ მა რე ბის პო ტენ ცი ა ლი ა, რო მე ლიც მი ზან მი მარ თუ ლად ყა ლიბ დე ბა პი როვ-
ნე ბა თა შო რის ურ თი ერ თო ბებ ში [5]. აა ნა ლი ზებს რა სო ცი ა ლურ კა პი ტა ლის როლს 
და მი სი ურ თი ერ თკავ ში რის დად გე ნას ადა მი ან -კა პი ტალ თან, ის მი დის დას კვნამ-
დე, რომ სო ცი ა ლუ რი კა პი ტა ლი არის რე სურ სი, რო მე ლიც მიღ წე ვა დია ცალ კე უ ლი 
აქ ტი ო რე ბის თვის და წარ მო ად გენს იმ ელე მენ ტე ბის ერ თობ ლი ო ბას, რომ ლე ბიც 
გან საზღ ვრავს მათ ქმე დე ბას სტრუქ ტუ რის შიგ ნით. სხვა სიტყ ვე ბით რომ ვთქვათ, 
სო ცი ა ლუ რი კა პი ტა ლის არ სე ბო ბა მეტ სარ გე ბელს ღე ბუ ლობს კორ პო რა ცი უ ლი 
ურ თი ე თო ბე ბის გან, ვიდ რე ინ დი ვი დუ ა ლუ რი მოქ მე დე ბის გან. ჯ.კო ულ მა ნის მი-
ხედ ვით, სო ცი ა ლუ რი კა პი ტა ლი წარ მო ი შო ბა პი როვ ნე ბათ შო რი სო ურ თი ერ თო-
ბებ ში. 

რ. პატ ნე მის მი ერ ჩა ტა რე ბულ კვლე ვებ ში სო ცი ა ლუ რი კა პი ტა ლის ანა ლი ზი-
სას აქ ცენ ტი გა და ტა ნი ლია მი სი ეკო ნო მი კუ რი, სა ზო გა დო ებ რი ვი კე თილ დღე ო ბის 
ბუ ნე ბის ფუნ ქცი ა ზე. მან გა მო ი ყე ნა სო ცი ა ლუ რი კა პი ტა ლის გა გე ბა წარ მო მად-
გენ ლო ბი თი ხე ლი სუფ ლე ბის ძლი ე რი და ეფექ ტი ა ნი ინ სტი ტუ ტე ბის ფორ მი რე ბის 
მი ზე ზე ბის დად გე ნის პრო ცეს ში. რ. პატ ნემს მი აჩ ნდა, რომ სო ცი ა ლუ რი კა პი ტა ლი 
არის „სოცია ლუ რი ორ გა ნი ზა ცი ა, რო მე ლიც გა მო ხა ტუ ლია ქსე ლებ ში, ნორ მებ ში, 
ნდო ბა ში, რო მე ლიც ხელს უწყ ობს ერ თობ ლი ვი სარ გებ ლის მი ღე ბის მიზ ნით, კო-
ორ დი ნა ცი ას და კოოპერაციას“ [6]. რ. პატ ნე მის მი ხედ ვით არ სე ბობს სო ცი ა ლუ რი 
კა პი ტა ლის ორი სა ხე ო ბა: პირ ველს მო აქვს სარ გე ბე ლი ადა მი ა ნე ბის მცი რე წრის-
თვის და ზა რა ლი მთლი ა ნად სა ზო გა დო ე ბის თვის, ხო ლო მე ო რე ხა სი ათ დე ბა და-
დე ბი თი შე დე გე ბით მთლი ა ნად სა ზო გა დო ე ბის თვის. 

მო ცე მულ მა მიდ გო მამ, შემ დგო მი გან ვი თა რე ბა ჰპო ვა ფ. ფუ კუ ი ა მას წიგნში 
„Trust: The Social Virtues and The Creation of Prosperity“, სადაც ხაზ გას მუ ლია სო-
ცი ა ლუ რი კა პი ტა ლის რო ლი სა ზო გა დო ე ბის გან ვი თა რე ბა ში. ფ. ფუ კუ ი ა მას მთა-
ვა რი იდეა ისა ა, რომ ნდო ბის სი ჭარ ბე სა ზო გა დო ე ბა ში წარ მო შობს სო ცი ა ლურ 
კა პი ტალს, რო მე ლიც გან სხვავ დე ბა ადა მი ან- კა პი ტა ლის გან იმით, რომ იქ მნე ბა და 
გა და ი ცე მა ისე თი კულ ტუ რუ ლი მე ქა ნიზ მე ბის სა შუ ა ლე ბით, რო გო რი ცაა რე ლი-
გი ა, ტრა დი ცია ან ის ტო რი უ ლი ჩვე ვე ბი [7]. 

სხვა მკვლე ვა რე ბის ნაშ რო მებ მა, დი დად გან საზღ ვრეს ამ დარ გში მეც ნი ე-
რუ ლი დის კუ სი ე ბის თა ნა მედ რო ვე მდგო მა რე ო ბა. ასე, მა გა ლი თად, მ. პალ დამ მა 
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გა ა ერ თი ა ნა სო ცი ა ლუ რი კა პი ტა ლის არ სე ბუ ლი ცნე ბე ბი და გან მარ ტა ის, რო-
გორც ნდო ბის, კო ო პე რა ცი ი სა და ქსე ლე ბის ერ თობ ლი ო ბა [8].

ზე მოთ წარ მოდ გე ნი ლი ანა ლი ზი დან გა მომ დი ნა რე ობს, რომ სო ცი ა ლუ-
რი კა პი ტა ლი სად მი მეც ნი ერ თა მიდ გო მე ბი არა ერ თგვა რო ვა ნი ა, რად გან, ერ თი 
მხრივ, სო ცი ა ლუ რი კა პი ტა ლი ხა სი ათ დე ბა მი სი მო ნა წი ლე ე ბის არა ერ თგვა რო ვა ნი 
თვი სე ბე ბით, მე ო რე მხრივ კი, გან სხვა ვე ბუ ლია ის გა რე მო, რო მელ შიც ხდე ბა მი სი 
ფორ მი რე ბა და გან ვი თა რე ბა. 

იმის თვის, რომ და ვად გი ნოთ სო ცი ა ლუ რი კა პი ტა ლის არ სი, დი დი მნიშ ვნე-
ლო ბა აქვს მის შე და რე ბას ფი ზი კურ და ადა მი ან -კა პი ტალ თან:

- სო ცი ა ლუ რი კა პი ტა ლი, ფი ზი კურ და ადა მი ან -კა პი ტალ თან ერ თად, 
ხელს უწყ ობს ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბას, იმ ამო ცა ნე ბის რე ა ლი ზა ცი ას, რო მე-
ლიც მო ითხ ოვს ადა მი ან -კა პი ტა ლის კონ სო ლი და ცი ას;

- ადა მი ან -კა პი ტალ თან ერად წარ მო ად გენს სა ზო გა დო ებ რივ სი კე თეს, 
რო მე ლიც ნა წილ დე ბა სა ზო გა დო ე ბის წევ რებ ზე;

- ადა მი ან -კა პი ტა ლის მსგავ სად გა აჩ ნია ზრდის თვი სე ბა;
- წარ მო ად გენს შეზღ უ დულ რე სურსს, რომ ლის შემ ცი რე ბა ამ ცი რებს 

ადა მი ა ნე ბის ეკო ნო მი კურ შე საძ ლებ ლო ბებს.
კა პი ტა ლის მა ტე რი ა ლურ ფორ მებ თან შე და რე ბი სა და მა თი ანა ლი-

ზის სა ფუძ ველ ზე შე იძ ლე ბა გა კეთ დეს დას კვნა, რომ კა ტე გო რია „სოციალური 
კაპიტალი“ ხასიათდება შემდეგი თვისებებით: 

1) სოცი ა ლუ რი კა პი ტა ლი, ისე ვე, რო გორც კა პი ტა ლის მა ტე რი ა ლუ რი ფორ-
მე ბი, წარ მო ად გენს რე სურსს, რო მე ლიც ყა ლიბ დე ბა სო ცი ა ლურ ურ თი ერ თო ბა თა 
სფე რო ში და გა აჩ ნია კონ ვერ ტა ცი ის უნა რი; 

2) სო ცი ა ლუ რი კა პი ტა ლი გან სხვავ დე ბა კა პი ტა ლის მა ტე რი ა ლუ რი ფორ მე-
ბის გან, რად გან ის ძევს ურ თი ერ თო ბე ბის სტრუქ ტუ რა ში; 

3) სო ცი ა ლუ რი კა პი ტა ლი არ წარ მო ად გენს სა კუთ რე ბის ობი ექტს, ის ყა-
ლიბ დე ბა სო ცი ა ლურ ქსე ლებ ში [5]. 

სო ცი ა ლუ რი კა პი ტა ლის ორ მა გი ბუ ნე ბა წარ მო შობს მი სი გა ზომ ვი სად მი 
მიდ გო მე ბის სხვა დას ხვა ო ბას, რად გა ნაც ამ პრო ცე სით გა ნი საზღ ვრე ბა, რო გორც 
ინ დი ვი დე ბის მა ხა სი ა თებ ლე ბი ასე ვე იმ გა რე მოს თვი სე ბე ბი, სა დაც უხ დე ბათ საქ-
მი ა ნო ბა ინ დი ვი დებს. სო ცი ა ლუ რი კა პი ტა ლის გა სა ზო მად გა მო ი ყე ნე ბა ისე თი მა-
ხა სი ა თებ ლე ბი, რო გო რი ცა ა: ქსე ლე ბი, ნორ მე ბი და ნდო ბა. მათ გან ყვე ლა ზე ფარ-
თოდ გა ნი ხი ლე ბა ნდო ბის ფაქ ტო რი.

სო ცი ა ლუ რი კა პი ტა ლის კონ ცეფ ცია და ფუძ ნე ბუ ლია ნდო ბის ფაქ ტორ ზე 
[3]. და მა ჯე რებ ლად შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ შე უძ ლე ბე ლია სა ზო გა დო ე ბის გან ვი-
თა რე ბა ნდო ბის გა რე შე მხო ლოდ ეკო ნო მი კუ რი მე ქა ნიზ მე ბით. ნდო ბის კა ტე გო-
რი ის ეთი კურ-ფი ლო სო ფი უ რი ანა ლი ზის სა ფუძ ველ ზე შე იძ ლე ბა გა მოვ ყოთ მო-
ცე მუ ლი ფე ნო მე ნის ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი მხა რე ე ბი: 
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- ნდო ბა გა ნი ხი ლე ბა, რო გორც ადა მი ა ნებს შო რის ზნე ობ რივ ურ თი ერ თო-
ბა თა სის ტე მა; 

- ნდო ბის აქ ტი ხა სი ათ დე ბა, რო გორც სუ ბი ექ ტის ნე ბა ყოფ ლო ბი თი გა მოვ-
ლე ნა; 

- ნდო ბა რე ა ლიზ დე ბა ინ ტი მუ რი აზ რე ბი სა და გრძნო ბე ბის გა და ცე მის გზით.
ნდო ბის გა ზომ ვის მე თო დე ბი იყო ფა ორ ნა წი ლად: პირ ველ შემ თხვე ვა ში შე-

ის წავ ლე ბა ადა მი ა ნე ბის მო საზ რე ბე ბი ნდო ბას თან მი მარ თე ბით, ხო ლო მე ო რე ში – 
შე საძ ლე ბე ლი ხდე ბა შე ვის წავ ლოთ ნდო ბა იმ სი ტუ ა ცი ა ში ადა მი ა ნებ ზე დაკ ვირ ვე-
ბით, რო მე ლიც წარ მო შობს ნდო ბის ფაქ ტორს. პირ ველ შემ თხვე ვა ში ვი ყე ნებთ ინ-
დი ვი დე ბის გა მო კითხ ვის მე თო დო ლო გი ას, მე ო რე ში კი ექ სპე რი მენტს (თა მაშებს).

კვლევის მეთოდოლოგია

კვლევაში მონაწილეობა მიიღო საერთაშორისო კომპანია „ვენდისში“ 
დასაქმებულმა 51ადამიანმა. კვლევის პროცესში შერჩეულ იყო 20-დან 55 წლამდე 
ასაკის ადამიანები უმაღლესი განათლებით, მათგან 25 ქალი და 25 მამაკაცი, 
რითაც დაცულ იქნა გენდერული ბალანსი. 

კვლევის პროცესში გამოყენებულ იქნა რ.შოს მიერ დადგენილი 
ორგანიზაციის სოციალური კაპიტალის შეფასების მეთოდიკა [9], რომელიც 
მოიცავდა რამდენიმე ეტაპს:

1. პირველ ეტაპზე კითხვები მოიცავდა 10 პოლარულ მტკიცებულებას, 
რომლებიც დაკავშირებულია ორგანიზაციაში ნდობის ფაქტორთან. პასუხები 
ფასდებოდა 1-დან 5 ქულამდე. 

2. მე ო რე ეტა პი მო ი ცავ და იმ კითხ ვებს, რომ ლე ბიც ეხე ბო და ადა მი ა ნე ბის 
შრო მი თი საქ მი ა ნო ბის მო ტი ვა ცი ას. შრო მის მო ტი ვე ბის შე ფა სე ბის მე თო დი კა შე-
მუ შა ვე ბუ ლია პრინ სტო ნის უნი ვერ სი ტე ტის ფუნ და მენ ტუ რი კვლე ვე ბის ცენ ტრის 
სო ცი ა ლურ-ფსი ქო ლო გი ურ ლა ბო რა ტო რი ა ში [10]. ამ მე თო დი კით რეს პონ დენ-
ტის გან მო ითხ ოვ დნენ გა ნე საზღ ვრა პრი ო რი ტე ტე ბი, აერ ჩია თი თო ე უ ლი მო ტი ვის 
მნიშ ვნე ლო ბა. შე ფა სე ბის პრო ცეს ში გა მო ი ყე ნე ბო და 1-დან 10 ქუ ლამ დე. მნიშ ვნე-
ლო ვა ნი პრი ო რი ტე ტი ფას დე ბო და 1 ქუ ლით, უმ ნიშ ვნე ლო – 10-ით. 

3. შემ დე გი კითხ ვე ბი ორი ენ ტი რე ბუ ლი იყო სტი მუ ლე ბის გა მოვ ლე ნა ზე, 
რომ ლე ბიც ახ დენს თა ნამ შრო მელ თა პრო ფე სი უ ლი საქ მი ა ნო ბის სა უ კე თე სო შეს-
რუ ლე ბის მო ტი ვი რე ბას. ან კე ტა ში შე მო თა ვა ზე ბუ ლია 5 სტი მუ ლი: მა ღა ლი ხელ-
ფა სი, პრე მი ე ბის მი ღე ბის შე საძ ლებ ლო ბა, მო ნა წი ლე ო ბა ორ გა ნი ზა ცი ის მო გე-
ბა ში, კომ პა ნი ის ერ თ-ერთ მე სა კუთ რედ გახ დო მის პერ სპექ ტი ვა, მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
ამო ცა ნე ბის გა დაჭ რის შე საძ ლებ ლო ბე ბი. პა სუ ხე ბი ვა რი ი რე ბენ 1 ქულიდან – „არ 
ახდენენ სტიმულირებას,“ 5 ქულამდე – „ახდენენ ძლიერ სტიმულირებას“; 

კითხ ვე ბის შემ დე გი ჯგუ ფი და კავ ში რე ბუ ლია პერ სო ნა ლის ინ დი ვი დუ ა ლურ 
მო ნა ცე მებ თან. აქ გა ნი საზღ ვრა: რეს პონ დენ ტის ასა კი, სქე სი, ეროვ ნუ ლი კუთ ვნი-
ლე ბა, და კა ვე ბუ ლი თა ნამ დე ბო ბა, რე ლი გი ი სად მი მი კუთ ვნე ბა, გა ნათ ლე ბა და ა.შ. 
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პირ ვე ლა დი მო ნა ცე მე ბის და მუ შა ვე ბის თვის გა მო ყე ნე ბულ იქ ნა სტან დარ-
ტუ ლი პა კე ტი SPSS 9.0 for Windows. გან ხორ ცი ელ და სა შუ ა ლო არით მე ტი კუ ლის 
გა მოთ ვლა ნდო ბის სკა ლით და ჩა ტარ და ანა ლი ზი პარ ცი ა ლუ რი კო რე ლა ცი ე ბის 
მე თო დით. კო რე ლა ცი უ რი ანა ლი ზის მე თო დი გა მო ყე ნე ბულ იქ ნა იმი სათ ვის, რომ 
დაგ ვედ გი ნა ნდო ბა სა და მო ტი ვა ცი ას შო რის კავ ში რი. ანა ლი ზის პრო ცეს ში დად-
გე ნილ იქ ნა ორ გა ნი ზა ცი ა ში სო ცი ა ლუ რი კა პი ტა ლის შე ფა სე ბის სკა ლის მი ხედ ვით 
სა შუ ა ლო მნიშ ვნე ლო ბა და დის პერ სია (ცხრი ლი 1). 

 ორგანიზაციაში სოციალური კაპიტალის შეფასების სკალის მიხედვით საშუალო
მნიშვნელობა და დისპერსია

ცხრილი 1

 სოციალური კაპიტალის შეფასების სკალით საშუალო მნიშვნელობა 
უდრის 3,15 
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 ჩვენ მი ერ მი ღე ბუ ლი პირ ვე ლა დი შე დე გე ბით შე უძ ლე ბე ლია გა მო ვავ ლი-
ნოთ მთლი ა ნად ორ გა ნი ზა ცი ა ში ნდო ბის არ სე ბო ბა ან არარ სე ბო ბა. ამი ტომ, 
კვლე ვის გარ ღმა ვე ბის მინ ზნით დად გე ნილ იქ ნა სა შუ ა ლო მნიშ ვნე ლო ბა და 
დის პერ სია შრო მის მო ტი ვე ბის შე ფა სე ბის სკა ლით (ცხრილი 2). 

საშუალო მნიშვნელობა და დისპერსია შრომის მოტივების შეფასების სკალის მიხედვით
ცხრილი 2

ძირითადი საკითხები საშუალო მნიშვნელობა
შრომის მოტივების 

შეფასების სკალით

დისპერსია

1. სამუშაოსგან მიღებული კმაყოფილება 4,11 8,62
2. ხელფასის ოდენობა 3,54 5,22
3. თვითრეალიზაციის შესაძლებლობა 4,81 6,31
4. დადებითი ატმოსფერო 3,83 5,91
5. სწავლებისა და კვალიფიკაციის ამაღლება 5,61 6,15
6. კარიერული ზრდა 5,42 8,65
7. ფირმის იმიჯისა და დანიშნულების
გაცნობიერება 

6,55 7,40

8. სამსახურის ადგილმდებარეობა 7,10 5,71
9. შეღავათებით სარგებლობის შესაძლებლობა 6,98 7,28
10. მუშაობის რეჟიმი 6,77 6,53

 
საშუალო მნიშვნელობა და დისპერსია შრომის მოტივების სკალის მიხედვით 
უდრის 3,01

კვლევის გაღრმავების მიზნით დავადგინეთ საშუალო მნიშვნელობა და 
დისპერსია ძირითადი შრომითი სტიმულების შეფასების სკალით (ცხრილი 3)
საშუალო მნიშვნელობა და დისპერსია ძირითადი შრომითი სტიმულების შეფასების სკალით

 ცხრილი 3
ძირითადი საკითხები საშუალო მნიშვნელობა

ძირითადი სტიმულების
შეფასების სკალით

დისპერსია

1. ორგანიზაციის მოგებაში მონაწილეობა 3,01 1,80
2. მაღალი ხელფასი 4,11 0,63
4. პრემიის მიღების შესაძლებლობა 3,71 1,39
5. კომპანიის ერთ-ერთ მესაკუთრედ 
ყოფნის პერსპექტივა 

2,41 2,18

6. საინტერესო ამოცანების გადაწყვეტა 3,78 1,20

 საშუალო მნიშვნელობა და დისპერსია შრომითი სტიმულების სკალის 
მიხედვით უდრის 3,48
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მას შემდეგ, რაც ჩატარებულ იქნა კომპანიაში ნდობის სიტუაციის 
ანალიზი და მივიღეთ თითოეული რესპონდენტის მიხედვით საშუალო მნიშ-
ვნელობები, კორელაციური ანალიზის საფუძველზე დავადგინეთ ფაქტორებს 
შორის კავშირი. დაზუსტდა ორგანიზაციული ნდობის შეფასების მეთოდიკა 
შეთანხმებულობის --კრონბახის კოეფიციენტით. 

ნდობის შეფასების სკალის შემოწმება α-კრონბახის კოეფიციენტით
ცხრილი # 4. 

ნდობის შეფასების სკალა α- კრონბახის კოეფიციენტი 
1. ძალაუფლება 801
2. თანამშრომლობა 695
3. აზრების გამოხატვის შესაძლებლობა 701
4. თავისუფლება 717
5. ნდობა 809
6. საგარეო ორიენტაცია 821
7. მიზნები 801
8. კომპანიის მიდგომების გაზიარება 778
9. წარმატება 789
10. შრომის ანაზღაურება 802

შეთანხმებულობის ანალიზმა (n = 47) გვიჩვენა, რომ ის მაღალია და 
ჱ-კრონბახის კოეფიციენტი = 0,82, რაც მიუთითებს ჩვენ მიერ გამოყენებული 
მეთოდიკის ვალიდობაზე. 

ნდობის შეფასების სკალით პოლარული მტკიცებულებების, მოტივებისა 
და სამოტივაციო სტიმულების პარციალური კორელაციები, სქესისა და ასაკის 
მიხედვით, წარმოდგენილია მე-5 ცხრილში

 ანალიზის შედეგები

რო გორც 1 ცხრი ლი დან ჩანს, სო ცი ა ლუ რი კა პი ტა ლის შე ფა სე ბის სკა ლით 
სა შუ ა ლო მნიშ ვნე ლო ბა 0,05-ზე მა ღა ლი ა, თი თო ე ულ რეს პონ დენ ტზე ნდო ბის 
სა შუ ა ლო მაჩ ვე ნე ბელ სა და მო ტი ვა ცი ას შო რის მნიშ ვნე ლო ვა ნი კავ ში რი არ აღი-
ნიშ ნე ბა. მაგ რამ, თუ შე ვა ფა სებთ მო ტი ვა ცი ის კო რე ლა ცი ის ცხრილს ნდო ბის 
ცალ კე უ ლი ას პექ ტე ბით, მა შინ შე იძ ლე ბა და ვად გი ნოთ რამ დე ნი მე მნიშ ვნე ლო ვა-
ნი კო რე ლა ცი ა. კერ ძოდ, კომ პანია „ვენდისში“ არ სე ბობს და დე ბი თი კო რე ლა ცია 
მოქ მე დე ბის თა ვი სუფ ლებ სა და თვით რე ა ლი ზა ცი ის შე საძ ლებ ლო ბას შო რის; შრო-
მის ანაზღ ა უ რე ბა და კავ ში რე ბუ ლია ისეთ სტი მულ თან, რო გო რი ცაა მო ნა წი ლე ო-
ბა კომ პა ნი ის მო გე ბა ში; არ სე ბობს მჭიდ რო კავ ში რი ძა ლა უფ ლე ბა სა და კა რი ე რას 
შო რის; აზ რე ბის გა მო ხატ ვის სკა ლა და დე ბი თა დაა და კავ ში რე ბუ ლი სა მუ შა ო სა გან 
მი ღე ბულ კმა ყო ფი ლე ბას თან, თვით რე ა ლი ზა ცი ის შე საძ ლებ ლო ბას თან, ორ გა ნი-
ზა ცი ის მო გე ბა ში მო ნა წი ლე ო ბას თან, მო გე ბის მი ღე ბის შე საძ ლებ ლო ბას თან; კონ-
კუ რენ ცი ა ზე ორი ენ ტა ცია და დე ბი თა დაა და კავ ში რე ბუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ის მო გე ბა-
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ში მო ნა წი ლე ო ბა სა და კომ პა ნი ის ერ თ-ერთ მე სა კუთ რედ გახ დო მის პერ სპექ ტი ვას-
თან, ხო ლო უარ ყო ფი თად - მუ შა ო ბი სა გან მი ღე ბულ კმა ყო ფი ლე ბას თან; შრო მის 
ანაზღ ა უ რე ბა და კავ ში რე ბუ ლია ისეთ სტი მულ თან, რო გო რი ცაა მო ნა წი ლე ო ბა 
კომ პა ნი ის მო გე ბა ში. 

 ნდობის შეფასების სკალით პოლარული მტკიცებულებების, მოტივებისა და სამოტივაციო
სტიმულების პარციალური კორელაციები, სქესისა და ასაკის მიხედვით

ცხრილი 5.

ამ რი გად, მი ღე ბუ ლი შე დე გე ბი დან გა მომ დი ნა რე, ნათელია, რომ ჩვე ნი 
კვლე ვის ძი რი თა დი ჰი პო თე ზა, რომ ლის მი ხედ ვი თაც პი როვ ნე ბა თა შო რი სი და 
ორ გა ნი ზა ცი უ ლი ნდო ბის დო ნე, და დე ბი თად მოქ მე დებს ფირ მის თა ნამ შრომ ლე-
ბის მო ტი ვა ცი ა ზე, და დას ტურ და. 

დასკვნა

კვლე ვის შე დე გად დად გინ და სო ცი ა ლურ კა პი ტალ სა და მო ტი ვა ცი ას შო-
რის და დე ბი თი კო რე ლა ცი ის არ სე ბო ბა. გა მოვ ლე ნილ იქ ნა ის ურ თი ერ თკავ ში რე-
ბი, რომ ლიც არ სე ბობს სო ცი ა ლურ კა პი ტალს, ნდო ბა სა და მო ტი ვა ცი ას შო რის. 
ამ კომ პო ნენ ტე ბის ურ თი ერ თკავ ში რის დად გე ნა პრაქ ტი კუ ლი ღი რე ბუ ლე ბის მა-
ტა რე ბე ლი ა, რად გა ნაც თა ნამ შრომ ლის მო ტი ვა ცი ის ფორ მი რე ბის თვის ნდო ბის 
პა რა მეტ რე ბის შეს წავ ლა და ანა ლი ზი, კომ პა ნი ის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის ამაღ-
ლე ბის თვალ საზ რი სით მნიშ ვნე ლო ვა ნი ამო ცა ნა ა. ამ რი გად, იმი სათ ვის, რომ გავ-
ზარ დოთ შრო მი თი საქ მი ა ნო ბი სად მი მუ შა კის მო ტი ვა ცი ა, სა ჭი როა ნდო ბის იმ 
პა რა მეტ რებ ზე ზე მოქ მე დე ბა, რომ ლე ბიც გან საზღ ვრავს კომ პა ნი ის წარ მა ტე ბას, 
რის შე საძ ლებ ლო ბა საც იძ ლე ვა ჩვენს მი ერ გა მო ყე ნე ბუ ლი მე თო დი კა. 
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Methodology for Establishment of Rela  on between 
Social Capital and Mo  va  on

Teimuraz Shengelia, 
Doctor of Economic Sciences, Professor

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University
Shengelia.temur@gmail.com 

Concep  on of the Social Capital is used by many scien  sts. It established its 
wide place in economic, social, politological and other sciences. Along with natural 
and human capital the social capital essen  ally infl uences the growth of effi  ciency 
of the transna  onal companies and promotes their development. The social capital 
is not the property of individual persons, it is established in the social networks and 
diff ers from other forms of capital by the fact that it is refl ected not in objects and 
subjects, but in the human rela  ons that form a social network. In general, concep  on 
of the social capital is in homogenous and contradictory. Despite this, it s  ll establishes 
a worthy place in economic and social science. Concep  on of the social capital is 
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based on the phenomenon of confi dence. On the basis of ethical and philosophical 
analysis of the category of confi dence it can be convincingly said that without this 
category development of the society is impossible only by the economic mechanisms. 
The present study, on the basis of theore  cal-methodological, regressive analysis of 
categories of the social capital and confi dence, establishes those empiric rela  ons, 
which exist between these two categories. The use of the suggested methodology in 
improvement of the management ac  vity of the modern corpora  ons is important, 
because it promotes their development and growth.

Keywords: social capital; mo  va  on; rela  ons; methodology of measuring; 
corpora  ons; effi  ciency.

JEL Codes: M 10, M19, F20
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დღე ი სათ ვის მიმ დი ნა რე მსოფ ლიო ფი ნან სურ მა კრი ზის მა მკა-
ფი ოდ გა მო ავ ლი ნა გლო ბა ლუ რი ფი ნან სუ რი ინ სტი ტუ ტე ბის სი სუს ტე 
და მა თი ფუნ ქცი ე ბის არა ე ფექ ტი ა ნო ბა. ეს, პირ ველ რიგ ში, ვლინ დე-
ბა, მათ და მი სა ზო გა დო ე ბის ნდო ბის და კარ გვა სა და მათ უუ ნა რო ბა ში 
ადეკ ვა ტუ რად მო ახ დი ნონ რე ა გი რე ბა მსოფ ლი ოს ახალ გა მოწ ვე ვებ ზე. 
აღ მოჩ ნდა, რომ სა ერ თა შო რი სო სა ვა ლუ ტო ფონდს (სსფ) და მსოფ-
ლიო ბანკს არ შეს წევთ უნა რი თა ვი დან აი ცი ლონ არა თუ გლო ბა ლუ-
რი, არა მედ სხვა დას ხვა ქვე ყა ნა ში გან ვი თა რე ბუ ლი ლო კა ლუ რი ფი ნან-
სურ -ე კო ნო მი კუ რი კრი ზი სე ბიც კი. სა ყუ რადღ ე ბო ა, რომ დღე ვან დელ მა 
მსოფ ლიო კრი ზის მა ეჭ ვქვეშ და ა ყე ნა არა მხო ლოდ დღემ დე შე მუ შა-
ვე ბუ ლი ეკო ნო მი კუ რი და ფი ნან სუ რი თე ო რი ე ბი, არა მედ გა მო ავ ლი-
ნა პრაქ ტი კუ ლი ან ტიკ რი ზი სუ ლი ბერ კე ტე ბის უსუ სუ რო ბა სი ტუ ა ცი ის 
და რე გუ ლი რე ბა ში. 

შექ მნი დან ნა ხე ვა რი სა უ კუ ნის შემ დეგ ცხა დი გახ და, რომ სსფ-მა 
სა კუ თა რი მი სია ვერ შე ას რუ ლა. არ გა ა კე თა ის, რაც უნ და გა ე კე-
თე ბი ნა – ფუ ლი გა მო ე ყო ქვეყ ნე ბი სათ ვის, რომ ლე ბიც ეკო ნო მი კურ 
სირ თუ ლე ებს გა ნიც დიდ ნენ. ამის შემ დეგ, ამ ქვეყ ნებს უნ და შეს ძლე-
ბო დათ ეკო ნო მი კის გამ ყა რე ბა ისე, რომ მო სახ ლე ო ბის უმ რავ ლე სო ბა 
ქვე ყა ნა ში და საქ მე ბუ ლი ყო ფი ლი ყო. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ დღეს 
მიმ დი ნა რე ეკო ნო მი კურ პრო ცე სებ ზე გა ცი ლე ბით მე ტი ვი ცით, ვიდ რე 
ორ მოც და ა თი წლის წინ და მი უ ხე და ვად სსფ-ის მცდე ლო ბე ბი სა, ბო ლო 
ოც და ხუ თი წლის გან მავ ლო ბა ში კრი ზი სი მსოფ ლი ოს სხვა დას ხვა ქვე-

ekonomika da biznesi, 2017, 2,  gv. 53-61
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ყა ნა ში სულ უფ რო ხში რად ხდე ბა და რო გორც წე სი (დი დი დეპ რე სი ის 
გარ და), უფ რო მძი მე ა, ვიდ რე მა ნამ დე იყო. თით ქმის ასამ დე ქვე ყა ნამ 
გა ნი ცა და კრი ზი სი. უფ რო მე ტიც, სსფ-ის მი ერ ინი ცი რე ბულ მა პო ლი-
ტი კამ, მა გა ლი თად, კა პი ტა ლის ბაზ რის ლი ბე რა ლი ზა ცი ამ გლო ბა ლურ 
არას ტა ბი ლუ რო ბას შე უწყო ხე ლი. 

რო ცა ესა თუ ის ქვე ყა ნა კრი ზი სულ მდგო მა რე ო ბა ში იმ ყო ფე ბო-
და, სსფ-ის მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბულ მა პროგ რა მებ მა სი ტუ ა ცია არა თუ 
გა ა უმ ჯო ბე სა, არა მედ უფ რო გა ამ წვა ვა, გან სა კუთ რე ბით ღა რი ბე ბი სათ-
ვის [1, გვ. 23].

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: ეკო ნო მი კის გლო ბა ლი ზა ცი ა; სა ერ თა შო რი სო 
სა ფი ნან სო ინ სტი ტუ ტე ბი; მსოფ ლიო ფი ნან სუ რი და ეკო ნო მი კუ რი კრი-
ზი სი; სი ღა რი ბის დაძ ლე ვა; ან ტიკ რი ზი სუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი.

გლობალიზაციის წინააღმდეგობები

გლო ბა ლი ზა ცია ხან გრძლი ვი ის ტო რი უ ლი პრო ცე სი ა, რო მე ლიც ქვეყ ნებს 
შო რის ეკო ნო მი კუ რი ურ თი ერ თო ბე ბის ინ ტენ სი ფი კა ცი ის კვა ლო ბა ზე ვითარ-
დე ბო და და XX სა უ კუ ნის 80-ი ა ნი წლე ბის ბო ლოს, მრა ვა ლი პო ლი ტი კურ -ე-
კო ნო მი კუ რი, სო ცი ა ლურ -კულ ტუ რუ ლი, თუ ტექ ნი კურ -ტექ ნო ლო გი უ რი ფაქ-
ტო რე ბის რთუ ლი კომ ბი ნა ცი ის შე და რე ბით უმ ტკივ ნე უ ლო სინ თე ზის შე დე გად 
გა მოკ ვე თი ლი სა ხე მი ი ღო, რი თაც სა ფუძ ვე ლი და ე დო ახა ლი პრო ცე სე ბი სა და 
მოვ ლე ნე ბის გან ვი თა რე ბას.

გლო ბა ლი ზა ცი ის პრო ცეს თან და კავ ში რე ბით არ სე ბობს ორი რა დი კა ლუ-
რად გან სხვა ვე ბუ ლი შე ხე დუ ლე ბა: პირ ვე ლი, გლო ბა ლი ზა ცია პროგ რე სუ ლი 
პრო ცესი ა, რო მე ლიც ხელს უწყ ობს მსოფ ლიო ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბას და 
მე ო რე, გლო ბა ლი ზა ცია ემუქ რე ბა ცალ კე ულ ეროვ ნულ სა ხელ მწი ფოს (გან სა-
კუთ რე ბით გან ვი თა რე ბა დი და გარ და მა ვა ლი ეკო ნო მი კის ქვეყ ნებს) და ამა ვე 
დროს, წარ მო ად გენს მთლი ა ნად მსოფ ლიო ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბი სათ ვის 
სა შიშ ტენ დენ ცი ას. გლო ბა ლი ზა ცი ის ყოვ ლის მომ ცვე ლი და წი ნა აღ მდე გობ რი ვი 
ხა სი ა თი დან გა მომ დი ნა რე, გლო ბა ლი ზა ცი ი სად მი არა ერ თგვა რო ვა ნი და მო კი-
დე ბუ ლე ბა სავ სე ბით ლო გი კუ რი ა. გლო ბა ლი ზა ცი ის ანა ლი ზის პირ ვე ლი ნა ბი-
ჯი ა, მი სი, რო გორც ობი ექ ტუ რი პრო ცე სის გაც ნო ბი ე რე ბა. 

გლო ბა ლი ზა ცი ის პრო ცე სი არის ადაპ ტა ცი ის პრო ცე სი გან ვი თა რე ბა დი, 
ზო გი ერ თი გან ვი თა რე ბუ ლი თუ გარ და მა ვა ლი ეკო ნო მი კე ბის მქო ნე ქვეყ ნე-
ბი სათ ვის, რად გა ნაც არ სე ბულ პი რო ბებ ში ეკო ნო მი კუ რი ავ ტარ კია უფ რო 
სა ზი ა ნო ა, ვიდ რე სრუ ლი ად ღია ეკო ნო მი კა. ეკო ნო მი კუ რი ავ ტარ კია გლო-
ბა ლი ზა ცი ის პი რო ბებ ში ემუქ რე ბა არა მარ ტო ეროვ ნულ ეკო ნო მი კას, არა მედ 
დე მოკ რა ტი ის იმ საწყ ი სებ საც, რო მე ლიც ამა თუ იმ ქვე ყა ნა ში არ სე ბობს.
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XX სა უ კუ ნის ბო ლო ათ წლე ულ ში ეკო ნო მი კის გლო ბა ლი ზა ცი ის პრო-
ცე სი ნე ო ლი ბე რა ლუ რი გლო ბა ლი ზა ცი ის ეგი დით მიმ დი ნა რე ობ და, რო მელ მაც 
პრაქ ტი კუ ლი გა მო ხა ტუ ლე ბა ე.წ. „ვაშინგტონის კონსესუსის” დოქ ტრი ნა ში პო-
ვა და რომ ლის უმ თავ რე სი პრინ ცი პი ეკო ნო მი კის ლი ბე რა ლი ზა ცი ა, დე რე გუ-
ლი რე ბა, პრი ვა ტი ზა ცი ა ა. აღ ნიშ ნუ ლი დოქ ტრი ნა არ წარ მო ად გენს გლო ბა-
ლუ რი ეკო ნო მი კის ფორ მი რე ბის და მი სი შემ დგო მი გან ვი თა რე ბის სა უ კე თე სო 
ვა რი ანტს, რამ დე ნა დაც არ ით ვა ლის წი ნებს აღ ნიშ ნულ პრო ცეს ში ეროვ ნუ ლი 
თა ვი სე ბუ რე ბე ბის, კულ ტუ რის თვით მყო ფა დო ბის მნიშ ვნე ლო ბას.

სა ერ თა შო რი სო ეკო ნო მი კუ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, რომ ლებ შიც გა დამ წყვე-
ტი ხმის უფ ლე ბა გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებს გა აჩ ნი ათ, ვერ აკონ ტრო ლე ბენ 
სა ერ თა შო რი სო ფი ნან სურ ნა კა დებს, რაც კრი ზი სის წარ მო შო ბის პი რო ბებ ში 
გა ნუხ რე ლად ან გრევს მეტ -ნაკ ლე ბად სუს ტი სა ფი ნან სო სი ტე მის მქო ნე ქვეყ ნე-
ბის ეკო ნო მი კებს, რომ ლებ საც მა ნამ დე ეკო ნო მი კუ რი ზრდის მა ღა ლი ტემ პე ბი 
ახა სი ა თებ დათ. 

გლო ბა ლი ზა ცი ის პი რო ბებ ში მსოფ ლიო ეკო ნო მი კუ რი წეს რი გის ძი რი თა-
დი მი მარ თუ ლე ბე ბი აუ ცი ლე ბე ლია ით ვა ლის წი ნებ დეს ქვეყ ნე ბის გან ვი თა რე ბის 
დო ნე ებს შო რის არ სე ბულ გან სხვა ვე ბას და აქე დან გა მომ დი ნა რე, სა ერ თა შო-
რი სო ეკო ნო მი კუ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მხრი დან ცალ კე უ ლი ქვეყ ნი სად მი (გან ვი-
თა რე ბა დი და გარ და მა ვა ლი ეკო ნო მი კის ქვეყ ნე ბი) უნი ფი ცი რე ბუ ლი მიდ გო მის 
დი ფე რენ ცი რე ბუ ლით შეც ვლას. ახა ლი მსოფ ლიო ეკო ნო მი კუ რი წეს რი გის კონ-
ცეფ ცია უნ და ასა ხავ დეს გლო ბა ლი ზა ცი ის უარ ყო ფი თი შე დე გე ბის შემ ცი რე-
ბის, მა თი გან ვი თა რე ბის სტი მუ ლა ტო რად ტრან სფორ მა ცი ის მი მარ თუ ლე ბებს. 

გლო ბა ლუ რი ეკო ნო მი კის ფორ მი რე ბის პერ სპექ ტი ვე ბი ეჭ ვქვეშ აყე ნებს 
სა ერ თა შო რი სო ეკო ნო მი კუ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ქმე დი თუ ნა რი ა ნო ბას გრძელ-
ვა დი ან პერ სპექ ტი ვა ში და მათ შე სა ბა მი სო ბას გლო ბა ლი ზე ბუ ლი ეკო ნო მი კის 
რე ა ლო ბას თან.

გლო ბა ლი ზე ბუ ლი ეკო ნო მი კის ფორ მი რე ბა წარ მო შობს გარ კვე უ ლი მა-
რე გუ ლი უ რე ბე ლი ინ სტი ტუ ტის ფორ მი რე ბის აუ ცი ლებ ლო ბას, რაც თა ვის 
მხრივ, ფარ თოდ გავ რცე ლე ბულ კონ ცეფ ცი ას “მსოფლიო მთავრობის შესახებ” 
ეხმია ნე ბა. გლო ბა ლი ზე ბუ ლი ეკო ნო მი კის ფორ მი რე ბის პერ სპექ ტი ვა გარ კვე-
ულ არ გუ მენ ტებს მა ტებს აღ ნიშ ნულ იდე ას. თუმ ცა, რამ დე ნად მი სა ღე ბი იქ ნე-
ბა ეს ეროვ ნუ ლი სა ხელ მწი ფო ე ბი სათ ვის და რამ დე ნად ქმე დი თუ ნა რი ა ნი იქ ნე-
ბა აღ ნიშ ნუ ლი ინ სტი ტუ ტი, ერ თობ ბუნ დო ვა ნი ა. მსოფ ლიო მთავ რო ბის იდე-
ამ, რო მე ლიც ამ ეტაპ ზე საკ მა ოდ უტო პი უ რად გა მო ი ყუ რე ბა, შე საძ ლე ბე ლია 
გრძელ ვა დი ან პერ სპექ ტი ვა ში გარ კვე უ ლი კონ ტუ რე ბი შე ი ძი ნოს. აღ ნიშ ნუ ლი 
პირ და პირ კავ შირ შია ყო ველ გვარ ბა რი ე რებს მოკ ლე ბუ ლი გლო ბა ლი ზე ბუ ლი 
ეკო ნო მი კის ფორ მი რე ბის პრო ცეს თან. გლო ბა ლი ზე ბუ ლი ეკო ნო მი კის ფორ-
მი რე ბის სის წრა ფე, თა ვის მხრივ, გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბის პო ლი ტი კა ზეა 
და მო კი დე ბუ ლი.
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გლო ბა ლი ზა ცი ის მრა ვა ლი წი ნა აღ მდე გო ბა, მათ შო რის გან ვი თა რე ბის 
ასი მეტ რუ ლო ბა, სო ცი ა ლუ რი წი ნა აღ მდე გო ბე ბი და ა.შ., მო ითხ ოვს ახა ლი 
წეს რი გის ჩა მო ყა ლი ბე ბას, რო მე ლიც უზ რუნ ველ ყოფს ცალ კე უ ლი ეროვ ნუ ლი 
ეკო ნო მი კე ბის და მთლი ა ნად მსოფ ლიო ეკო ნო მი კის მდგრად ეკო ნო მი კურ გან-
ვი თა რე ბას. 

საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტების როლი ფინანსური 
კრიზისების პრევენციასა და დაძლევაში

ახა ლი მსოფ ლიო ეკო ნო მი კუ რი წეს რი გი, გლო ბა ლი ზა ცი ის, რო გორც 
ცალ კე უ ლი ქვეყ ნის, ასე ვე მთლი ა ნად მსოფ ლიო ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბის 
ხელ შემ წყობ ფაქ ტო რად გა დაქ ცე ვა მნიშ ვნე ლოვ ნა დაა და კავ ში რე ბუ ლი არ სე-
ბუ ლი სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მო დერ ნი ზა ცი ის პრო ცეს თან. გლო-
ბა ლი ზა ცი ის პრო ცე სის ყოვ ლის მომ ცვე ლი ხა სი ა თი დან გა მომ დი ნა რე, აუ ცი-
ლე ბე ლია გა ე რო-ს ეკო ნო მი კუ რი და სო ცი ა ლუ რი საბ ჭოს შე მად გენ ლო ბაში 
“გლობალიზაციის და მსოფლიო ეკონომიკის განვითარების” კომისი ის ჩა მო-
ყა ლი ბე ბა. ამა ვე დროს იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ გლო ბა ლი ზა ცი ას არა-
ერ თგვა რო ვა ნი შე დე გე ბი მო აქვს მსოფ ლი ოს ცალ კე უ ლი რე გი ო ნე ბის ქვეყ ნე-
ბი სათ ვის, აუ ცი ლე ბე ლია ამ ორ გა ნი ზა ცი ა ში ჩა მო ყა ლიბ დეს რე გი ო ნუ ლი კო-
მი ტე ტე ბი.

გლო ბა ლუ რი ეკო ნო მი კის ფორ მი რე ბა, რო მე ლიც ფუნ ქცი ო ნი რე ბის ერ-
თი ან ფუნ და მენ ტზე იქ ნე ბა და ფუძ ნე ბუ ლი, არ უარ ყოფს ქვეყ ნებს და ქვე ყა ნა-
თა ჯგუ ფებს შო რის წი ნა აღ მდე გო ბებს, არა მედ გა დაჰ ყავს ის ახალ თვი სებ რივ 
გან ზო მი ლე ბა ში, რო მე ლიც, თა ვის მხრივ, და ფუძ ნე ბუ ლია სა მეც ნი ე რო- ტექ ნი-
კუ რი მიღ წე ვე ბის, სა ხელ მწი ფო თა შო რი სო ურ თი ერ თო ბე ბის და სა ერ თა შო რი-
სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ფუნ ქცი ო ნი რე ბის ახალ სა ფე ხურ ზე.

მსოფ ლიო ფი ნან სუ რი სის ტე მა არის ღრმა დის ბა ლან სის პე რი ოდ ში, 
ვერც ერ თმა სა ხელ მწი ფომ ვერ შეძ ლო სა თა ნა დო წი ნა აღ მდე გო ბა გა ე წია 
მსოფ ლიო ფი ნან სუ რი ბაზ რე ბის წამ ლე კა ვი ტალ ღი სათ ვის. შე იძ ლე ბა ით ქვას, 
რომ მსოფ ლი ო ში რე ა ლუ რად არ არ სე ბობს სა ერ თა შო რი სო ნორ მე ბის შემ მუ-
შა ვე ბე ლი ინ სტი ტუ ტე ბი, რომ ლებ საც შე ეძ ლე ბათ კრი ზი სის დაძ ლე ვის ქმე დი-
თი წი ნა და დე ბე ბის შე მუ შა ვე ბა და შე სა ბა მი სი კო ლექ ტი უ რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე-
ბის მი ღე ბა. ყო ვე ლი ვე ამან დღის წეს რიგ ში და ა ყე ნა დღე ი სათ ვის ჩა მო ყა ლი-
ბე ბუ ლი მსოფ ლიო ფი ნან სუ რი არ ქი ტექ ტუ რის რა დი კა ლუ რი რე ფორ მი რე ბის 
აუ ცი ლებ ლო ბა [2].

თა ნა მედ რო ვე მსოფ ლიო ფი ნან სუ რი არ ქი ტექ ტუ რა მო ი ცავს ინ სტი ტუ-
ტებს, ბაზ რებს და მე თო დებს, რო მელ თა მეშ ვე ო ბით სა ხელ მწი ფო თა მთავ რო-
ბე ბი, იუ რი დი უ ლი და ფი ზი კუ რი პი რე ბი ახორ ცი ე ლე ბენ თა ვი ანთ ეკო ნო მი კურ 
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და ფი ნან სურ საქ მი ა ნო ბას. იგი არის ეკო ნო მი კუ რი ურ თი ერ თო ბე ბის ერ თგვა-
რი ერ თობ ლი ო ბა, რომ ლის სა ფუძ ველ ზე გა ნი საზღ ვრე ბა, რო გორც მსოფ ლიო 
ფი ნან სუ რი სის ტე მის მოწყ ო ბის პრინ ცი პე ბი, ასე ვე თვით ეროვ ნუ ლი და სა ერ-
თა შო რი სო ფი ნან სუ რი ინ სტი ტუ ტე ბის ამო ცა ნე ბი და ფუნ ქცი ე ბი. 

გარ და ამი სა, სსფ-ს გა აჩ ნია ქვეყ ნე ბის ეკო ნო მი კურ პო ლი ტი კებ ზე საკ-
მა ოდ ძლი ე რი კონ ტრო ლის სა შუ ა ლე ბა. ფონ დის სახ სრე ბის გა მო ყე ნე ბა და მი-
სი პროგ რა მე ბის პო ლი ტი კურ -ე კო ნო მი კუ რი გან პი რო ბე ბუ ლო ბა ძირს უთხ რის 
ფონ დის სახ სრე ბის მიმ ღე ბი სუს ტი და გან ვი თა რე ბა დი ქვეყ ნის სუ ვე რე ნი ტეტს 
და დე მოკ რა ტი ულ პრო ცე სებს, ვი ნა ი დან სა ხე ლი სუფ ლე ბო სტრუქ ტუ რა ში 
ძალ თა გა და ნა წი ლე ბა ხდე ბა სეს ხის მიმ ღე ბი აღ მას რუ ლე ბე ლი ხე ლი სუფ ლე ბის 
და არა სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის სა სარ გებ ლოდ. მაგ რამ, მი უ ხე და-
ვად თა ვი სი გავ ლე ნი სა გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებ ზე, სსფ-ს არ გა აჩ ნია სა თა ნა დო 
ბერ კე ტე ბი უზ რუნ ველ ყოს ფონ დის პროგ რა მის პი რო ბე ბის შეს რუ ლე ბა. სულ 

უფ რო მტკიც დე ბა მო საზ რე ბა, რომ სსფ-ის მარ თვის სტრუქ ტუ რა არ იძ ლე ვა 
სა შუ ა ლე ბას მიღ წე ულ იქ ნეს მი სი და მო უ კი დებ ლო ბა და სრუ ლი ან გა რიშ ვალ-
დე ბუ ლე ბა აქ ცი ო ნე რე ბის მი მართ. მსოფ ლი ოს გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბი და 
პირ ველ რიგ ში აშშ, სსფ-ს იყე ნებს რო გორც თა ვი სი პო ლი ტი კუ რი და ეკო ნო-
მი კუ რი მიზ ნე ბის მიღ წე ვის ინ სტრუ მენტს. სსფ ქვეყ ნებს თავს ახ ვევს ფიქ სი-
რე ბუ ლი კურ სე ბის სხვა დას ხვა რე ჟი მის ვა რი ან ტებს, რომ ლე ბიც ხელს უწყ ობს 
ფი ნან სუ რი კრი ზი სე ბის წარ მოქ მნას. დღე ი სათ ვის მიმ დი ნა რე მსოფ ლიო კრი-
ზის მა ცხად ყო, რომ სსფ-ს არ შეს წევს უნა რი და ეხ მა როს ქვე ყა ნას საკ მა რი სი 
ლიკ ვი დო ბით კრი ზი სე ბის დროს. ასე ვე, ფარ თოდ ვრცე ლე ბა მო საზ რე ბა, რომ 
სსფ-ის ფონ ზე, მსოფ ლიო ბან კი უსა ხურ ორ გა ნი ზა ცი ად გა მო ი ყუ რე ბა. ფორ-
მა ლუ რად, მსოფ ლიო ბან კის ჯგუ ფი მო ი ცავს შემ დეგ უმ სხვი ლეს სა ა გენ ტო-
ებს: სა ერ თა შო რი სო ფი ნან სუ რი კორ პო რა ცი ა, ინ ვეს ტი ცი ე ბის გა რან ტი რე ბის 
სა ა გენ ტო, რე კონ სტრუქ ცი ი სა და გან ვი თა რე ბის სა ერ თა შო რი სო ბან კი, სა ინ-
ვეს ტი ციო და ვე ბის და რე გუ ლი რე ბის სა ერ თა შო რი სო ცენ ტრი, სა ერ თა შო რი სო 
გან ვი თა რე ბის ასო ცი ა ცი ა. ისე ვე რო გორც სსფ, მსოფ ლიო ბან კიც წარ მო ად-
გენს გა ე როს და წე სე ბუ ლე ბას, რო მელ საც არ გა აჩ ნია მათ ზე ზე მოქ მე დე ბის 
ბერ კე ტე ბი. ორი ვე ამ ინ სტი ტუ ტის უმ სხვი ლე სი აქ ცი ო ნე რია აშშ. [3] 

მსოფ ლიო ბან კი, მი სი ფუნ ქცი ე ბი დან გა მომ დი ნა რე, ხელს უნ და უწყ-
ობ დეს გან ვი თა რე ბა დი ქვეყ ნე ბის ეკო ნო მი კურ ზრდას და სტრუქ ტუ რუ ლი 
რე ფორ მე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბას, თუმ ცა, რო გორც პრაქ ტი კა მოწ მობს, მი სი 
პრო ექ ტე ბის 60% სა თა ნა დოდ წარ მა ტე ბუ ლი არ აღ მოჩ ნდა.

მსოფ ლიო ბანკს არ გა აჩ ნია სრულ ყო ფი ლი ბერ კე ტე ბი გა ა კონ ტრო ლოს 
მსეს ხებ ლის მი ერ ნა სეს ხე ბი სახ სრე ბის მიზ ნობ რი ვი ხარ ჯვის პრო ცე სი. კრე-
დი ტე ბის დი დი ნა წი ლი რჩება „ჩამოკიდებულ~ მდგომარეობაში, ხდება მისი 
დატაცება ან უბრალოდ უკვალოდ ქრება. 
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მსოფ ლიო ფი ნან სურ -ე კო ნო მი კუ რი არ ქი ტექ ტუ რის ერ თ-ერ თი შე მად გე-
ნე ლი ზე სა ხელ მწი ფო ებ რი ვი ინ სტი ტუ ტია მსოფ ლიო სა ვაჭ რო ორ გა ნი ზა ცია 
(მსო), რო მელ მაც თა ვი სი საქ მი ა ნო ბა და იწყო 1996 წლის 1 იან ვრი დან. მი სი 
ფუ ძემ დებ ლუ რი პრინ ცი პე ბია ვაჭ რო ბა დის კრი მი ნა ცი ის გა რე შე, ანუ უცხ ო უ რი 
წარ მო ე ბის სა ქონ ლი თა და მომ სა ხუ რე ბით ვაჭ რო ბი სათ ვის ხელ შემ წყო ბი პი-
რო ბე ბის შე თა ვა ზე ბა, ვაჭ რო ბის რე გუ ლი რე ბა მეტ წი ლად სა ტა რი ფო მე თო დე-
ბით, უა რის თქმა რა ო დე ნობ რი ვი და სხვა სა ხის შეზღ უდ ვებ ზე, სა ვაჭ რო და-
ვე ბის გა დაწყ ვე ტა კონ სულ ტა ცი ე ბი სა და მო ლა პა რა კე ბე ბის გზით და სხვა [3].

დღე ი სათ ვის მსო წარ მო ად გენს სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბის სის ტე მას, 
რო მე ლიც და ფუძ ნე ბუ ლია ერთ ვა ლუ ტა ზე –  აშშ დო ლარ ზე. 

თა ნა მედ რო ვე ფი ნან სუ რი არ ქი ტექ ტუ რა შე იქ მნა ისეთ ვი თა რე ბა ში, რო-
დე საც მსოფ ლიო ეკო ნო მი კა ში დო მი ნი რებ და აშშ, ხო ლო სა ერ თა შო რი სო ან-
გა რიშ სწო რე ბებ ში –  ამე რი კუ ლი დო ლა რი. გან ვი თა რე ბა დი ქვეყ ნე ბი გა ნე კუთ-
ვნე ბოდ ნენ ღა რიბ რე გი ო ნებს და გა ნი ხი ლე ბოდ ნენ, რო გორც პო ლი ტი კუ რი 
და ეკო ნო მი კუ რი ექ სპან სი ის ობი ექ ტე ბი. დღეს რე ა ლო ბა სულ სხვა ა. თან-
და თა ნო ბით ჩა მო ყა ლიბ და უძ ლი ე რე სი სა ერ თა შო რი სო სა ფი ნან სო ბაზ რე ბი, 
რომ ლე ბიც ფაქ ტობ რი ვად გა მო ვიდ ნენ ეროვ ნუ ლი რე გუ ლი რე ბის სფე რო დან. 
სა ერ თა შო რი სო არე ნა ზე ჩნდე ბა ფი ნან სურ -ე კო ნო მი კურ ძალ თა სრუ ლი ად გან-
სხვა ვე ბუ ლი გან ლა გე ბის კონ ტუ რე ბი, რო მე ლიც ეწი ნა აღ მდე გე ბა აშ შ-ის აბ სო-
ლუ ტუ რი დო მი ნი რე ბის პო ლი ტი კას.

 დღე ი სათ ვის ძალ თა რამ დე ნი მე ცენ ტრია. მათ შო რის – საკ მა ოდ 
რთუ ლი ურ თი ერ თო ბე ბის მქო ნე გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბი (აშშ, ევ რო ზო ნა, 
ია პო ნია და სხვა), სწრა ფად გან ვი თა რე ბა დი ეკო ნო მი კის ქვეყ ნე ბი (ბრა ზი ლი ა, 
რუ სე თი, ინ დო ე თი, ჩი ნე თი) და ნავ თო ბის ექ სპორ ტი ო რი ქვეყ ნე ბი, რომ ლე-
ბიც იმავ დრო უ ლად არი ან გან ვი თა რე ბა დი ქვეყ ნე ბი, მაგ რამ დაგ რო ვი ლი აქვთ 

დიდ ძა ლი ფი ნან სუ რი რე ზერ ვე ბი, რომ ლი თაც იკ ვე ბე ბა აშ შ-ის ეკო ნო მი კა. ამას 
ემა ტე ბა აგ რეთ ვე აფ რი კის ქვეყ ნე ბი, რომ ლე ბიც ტრა დი ცი უ ლად კვლა ვაც 
მძი მე მდგო ბა რე ო ბა ში რჩე ბი ან. ამ გვა რად, მსოფ ლი ოს ეკო ნო მი კურ -ფი ნან სურ-
მა რუ კამ არ სე ბი თად შე იც ვა ლა სა ხე და ში ნა არ სი, შე იც ვა ლა ეკო ნო მი კუ რი 
პრობ ლე მე ბიც, მაგ რამ, უც ვლე ლი დარ ჩა სა ერ თა შო რი სო ინ სტი ტუ ტე ბი და 
შე სა ბა მი სად მათ უკ ვე აღარ გა აჩ ნი ათ უნა რი გა დაწყ ვი ტონ ახა ლი პრობ ლე მე-
ბი. ამი ტო მაც დღეს სულ უფ რო მწიფ დე ბა აზ რი იმის შე სა ხებ, რომ სა ჭი როა 
დღე ვან დე ლი მსოფ ლიო ფი ნან სუ რი არ ქი ტექ ტუ რის რა დი კა ლუ რი ტრან სფორ-
მა ცი ა, რად გან უკ ვე არაა სა და ვო, რომ ფი ნან სუ რი პრობ ლე მე ბის რე გუ ლი-
რე ბის მე ქა ნიზ მე ბი, რო გორც სა ერ თა შო რი სო, ასე ვე ეროვ ნუ ლი ფი ნან სუ რი 
ინ სტი ტუ ტე ბის დონ ეზე, არა ე ფექ ტუ რი ა. ფი ნან სურ -ე კო ნო მი კუ რი პრობ ლე მე ბი 
დი დი ხა ნია გას ცდა ცალ კე აღე ბუ ლი ქვეყ ნის ჩარ ჩო ებს და მი ი ღო გლო ბა-
ლუ რი სა ხე, მაგ რამ მა კო ორ დი ნი რე ბე ლი, წარ მმარ თვე ლი და შემ თან ხმე ბე ლი 
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ორ გა ნო დღე ი სათ ვის მოძ ვე ლე ბუ ლია და, შე იძ ლე ბა ით ქვას, აღარ არ სე ბობს.
ევ რო საბ ჭო და ევ რო კავ ში რი ერ თხმად გა მო დი ან მსოფ ლიო ფი ნან სურ 

არ ქი ტექ ტუ რა ში არ სე ბი თი კო რექ ტი ვე ბის შე ტა ნის იდე ით. მა თი აზ რით, აუ-
ცი ლე ბე ლია რა დი კა ლუ რად იქ ნეს რეს ტრუქ ტუ რი რე ბუ ლი ისე თი სა ერ თა შო-
რი სო და წე სე ბუ ლე ბე ბი, რო გო რი ცაა სა ერ თა შო რი სო სა ვა ლუ ტო ფონ დი და 
მსოფ ლიო ბან კი [3]. 

სა ერ თა შო რი სო სა ვა ლუ ტო ფონ დის ძი რი თა დი მიზ ნე ბი ა: სა ვა ლუ ტო პო-
ლი ტი კა ში სა ერ თა შო რი სო თა ნამ შრომ ლო ბის ხელ შეწყ ო ბა; გა დახ დის მრა ვალ-
მხრი ვი სის ტე მის შექ მნა სა და ვა ლუ ტის ტრან სფერ ზე შეზღ უდ ვე ბის მოხ სნა ში 
აქ ტი უ რი მო ნა წი ლე ო ბა; კონ კუ რენ ცი უ ლი მო საზ რე ბე ბი დან გა მომ დი ნა რე ვა-
ლუ ტის კურ სით მა ნი პუ ლი რე ბის აღ კვე თა; კა პი ტა ლის სა ერ თა შო რი სო მიგ-
რა ცი ის და ბა ლან სე ბუ ლი ზრდის ხელ შეწყ ო ბა; სა გა რეო ვა ლე ბის პრობ ლე-
მის მოგ ვა რე ბა ში აქ ტი უ რი მო ნა წი ლე ო ბა; წევრ ქვეყ ნებ ში მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი 
სტა ბი ლუ რო ბის ხელ შეწყ ო ბა; სი ღა რი ბის დაძ ლე ვა სა და ეკო ნო მი კუ რი გან-
ვი თა რე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა ში აქ ტი უ რი მო ნა წი ლე ო ბა. აღ ნიშ ნუ ლი მიზ ნე ბის 
მი საღ წე ვად სსფ ას რუ ლებს სამ ძი რი თად ფუნ ქცი ას: ზე დამ ხედ ვე ლო ბა, ფი-
ნან სუ რი დახ მა რე ბა და ტექ ნი კუ რი თა ნად გო მა. 

დასკვნები და რეკომენდაციები

ბო ლო ათ წლე უ ლებ ში გან ვი თა რე ბუ ლი მოვ ლე ნე ბი მი უ თი თებს სსფ-ის, 
რო გორც მსოფ ლიო ეკო ნო მი კის ფი ნან სუ რი სის ტე მის რე გუ ლი რე ბის მე ქა-
ნიზ მის ერ თ-ერ თი ძი რი თა დი რგო ლის მიზ ნე ბის, ფუნ ქცი ე ბის, სტრუქ ტუ რის 
მსოფ ლიო ფი ნან სუ რი სის ტე მის მოთხ ოვ ნებ თან შე სა ბა მი სო ბის და ბალ ხა რის-
ხზე. შესაბამისად, მკითხ ვე ლებს გან სჯი სათ ვის ვთა ვა ზობთ სა ბაზ რო ურ თი-
ერ თო ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბის პი რო ბებ ში, მსოფ ლიო გლო ბა ლუ რი ეკო ნო მი კუ რი 
კრი ზი სის მეც ნი ე რუ ლი ანა ლი ზის სა ფუძ ველ ზე გა კე თე ბულ დას კვნებ სა და 
რე კო მენ და ცი ებს, რაც მსოფ ლი ოს ფი ნან სური არ ქი ტექ ტუ რის სრულყოფის 
პროცესს შე იძ ლე ბა წაადგეს:

ღა რი ბი ქვეყ ნე ბის ინ ტეგ რა ცია მსოფ ლიო ეკო ნო მი კის სის ტე მა ში, რაც 
მათ გან ვი თა რე ბას მის ცემს აუ ცი ლე ბელ იმ პულსს, წი ნა აღ მდეგ შემ თხვე ვა ში ეს 
ქვეყ ნე ბი მუდ მივ სი ღა რი ბე ში დარ ჩე ბი ან;

საერ თა შო რი სო კა პი ტა ლის მოძ რა ო ბის გო ნივ რუ ლი და მო წეს რი გე ბუ-
ლი მოძ რა ო ბა, რო მელ საც თან უნ და ახ ლდეს მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი წო ნას წო რო-
ბი სა და სა ბან კო სტრუქ ტუ რე ბის გაძ ლი ე რე ბა ზე მი მარ თუ ლი ღო ნის ძი ე ბები;

გამ ჭვირ ვა ლო ბის ოქ როს წე სის დაც ვა, რაც არის ეფექ ტიანი მარ თვის, 
წარ მა ტე ბუ ლი ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბი სა და ბაზ რე ბის რა ცი ო ნა ლუ რი ქცე-
ვის ფუნ და მენ ტუ რი სა ფუძ ვე ლი;
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ეფექ ტიანი სა ხელ მწი ფო მარ თვა და რე გუ ლი რე ბა, რაც გუ ლის ხმობს 
კერ ძო სექ ტო რის საქ მი ა ნო ბის სტი მუ ლი რე ბას, ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი მო ნო პო ლი ე-
ბის რღვე ვას, მარ თვის უფ რო მარ ტი ვ და გამ ჭვირ ვა ლე რე ჟი მს;

ეკონომიკური ქცე ვის ნორ მე ბის და წე სე ბის შე მუ შა ვე ბასა და მი ღე ბას, 
რაც გუ ლის ხმობს, რო გორც მსოფ ლი ო, ასე ვე ეროვ ნუ ლი ბაზ რე ბის საქ მი ა ნო-
ბის უფ რო ობი ექ ტურ ზე დამ ხედ ვე ლო ბა ს და რე გუ ლი რე ბას;

მსოფ ლიო სა ფი ნან სო -ე კო ნო მი კუ რი პრობ ლე ბის გა დაწყ ვე ტი სად მი 
მრა ვალ მხრი ვ, მრა ვალ პრო ფი ლი ა ნ მიდ გო მას და ერ თი რო მე ლი მე ქვეყ ნის ჰე-
გე მო ნი ა ზე უა რის თქმას;

ან ტიკ რი ზი სულ პროგ რა მა ში, მსოფ ლიო გლო ბა ლუ რი კრი ზი სის გავ-
ლე ნის თა ვი დან აცი ლე ბის ან შერ ბი ლე ბის მიზ ნით, პრი ო რი ტე ტუ ლი ად გი ლი 
უნ და მი ე ნი ჭოს ქვეყ ნის ეკო ნო მი კუ რი და მო უ კი დებ ლო ბის ხა რის ხის ამაღ ლე-
ბას;

ან ტიკ რი ზი სუ ლი პროგ რა მის ერ თ-ერ თი მთა ვა რი ქვა კუთხ ე დი უნ და 
გახ დეს სა ხელ მწი ფო ბი უ ჯე ტი და სა ერ თოდ ქვეყ ნის სა ბი უ ჯე ტო სის ტე მა, 
კრი ზი სი და ბი უ ჯე ტი ერ თმა ნეთ თან კა უ ზა ლურ ურ თი ერ თქმე დე ბა ში ა; 

ან ტიკ რი ზი სუ ლი რე გუ ლი რე ბის ერ თ-ერ თი სტრა ტე გი უ ლი მე ქა ნიზ-
მია გო ნივ რუ ლი ფუ ლად -საკ რე დი ტო პო ლი ტი კა; შესაბამისად ან ტიკ რი ზი სულ 

პროგ რა მა ში გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღ ე ბა უნ და მი ექ ცეს ფის კა ლურ და მო-
ნე ტა რულ პო ლი ტი კებს შო რის ოპ ტი მა ლუ რი წო ნას წო რო ბის მიღ წე ვას;

პროგ რა მა ში სა ჭი როა ისე თი ქმე დი თი მე ქა ნიზ მის გათ ვა ლის წი ნე ბა, 
რო მე ლიც მო ა წეს რი გებს ქვე ყა ნა ში შრო მის ანაზღ ა უ რე ბის სის ტე მას; 

ან ტიკ რი ზი სული პროგ რა მის გან ხორ ცი ე ლე ბის ერ თ-ერ თი მნიშ ვნე ლო-
ვა ნი ფაქ ტო რია კო რუფ ცი ის წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლის გაძ ლი ე რე ბა.
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The fragility of the global fi nancial ins  tu  ons and their func  ons’ ineff ec  veness 
are clearly revealed by the current world fi nancial crisis. It is primarily manifested in 
the loss of public confi dence towards them and their inability to respond adequately to 
the world’s new challenges. It turned out, that the Interna  onal Monetary Founda  on 
(IMF) and the World Bank are incapable to prevent, not only global but also the 
fi nancial and economic crisis developed in various countries. It is noteworthy that the 
current world crisis cast doubt not only the economic and fi nancial theories developed 
nowadays but also revealed the weakness of the prac  cal an  -crisis leverages during 
the se  lement of the situa  on.

In globaliza  on condi  ons the main direc  on of the world economic order is 
necessary to have a purpose the exis  ng diff erences between the development levels 
of the countries and therefore, to change the uniform approach by diff eren  ated 
from the interna  onal economic organiza  ons to a separate country (developed and 
transi  on countries). 

Prospects for the global economy forma  on challenge the eff ec  veness 
of interna  onal economic organiza  ons in the long-term perspec  ve and their 
compliance with the reality of the globalized economy.

It’s  me to change the rules of economic life, think about how to make decisions 
at interna  onal level, whose interest is served by these decisions, spend less  me on 
the libertarian ideology and think more about what will be eff ec  ve.

Keywords: Globaliza  on of economy; interna  onal fi nancial ins  tutes; world 
fi nancial and economic crisis; overcome of the poverty; an  -crisis measures 
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მომსახურების ექსპორტი - საქართველოს ეკონომიკური ზრდის 

მნიშვნელოვანი ფაქტორი

გიორგი ღაღანიძე 
თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი

სტა ტი ა ში გან ხი ლუ ლია მომ სა ხუ რე ბის სა ექ სპორ ტო სტრა ტე გი ე-
ბის ფორ მი რე ბი სა და მა თი მე ნეჯ მენ ტის სა კითხ ე ბი. გან ხი ლუ ლია სხვა-
დას ხვა ბა ზარ ზე სა ქარ თვე ლო დან მომ სა ხუ რე ბის სა ექ სპორ ტო პო ტენ-
ცი ა ლი, გა ა ნა ლი ზე ბუ ლია მომ სა ხუ რე ბის ექ სპორ ტში ლი დე რი ქვეყ ნე ბის 
მი ერ გა ტა რე ბუ ლი ხელ შემ წყო ბი ღო ნის ძი ე ბე ბი, ასე ვე - მომ სა ხუ რე ბის 
ექ სპორ ტის გან ვი თა რე ბის პრი ო რი ტე ტუ ლი მი მარ თუ ლე ბე ბი.

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: მომ სა ხუ რე ბის ექ სპორ ტი; სა ექ სპორ ტო 
სტრა ტე გი ე ბი; მომ სა ხუ რე ბის ექ სპორ ტის პრი ო რი ტე ტუ ლი მი მარ თუ-
ლე ბე ბი; ლო გის ტი კუ რი ჰა ბი; სა გან მა ნათ ლებ ლო მომ სა ხუ რე ბა.

სა ქარ თვე ლოს და მო უ კი დებ ლო ბის პირ ვე ლი ვე დღე ე ბი დან ვე, სა ქონ ლის 
სა გა რეო ვაჭ რო ბის უარ ყო ფი თი ბა ლან სი და სა გა დამ ხდე ლო ბა ლან სის დე ფი-
ციტ, ყო ველ თვის წარ მო ად გენ და ქარ თუ ლი სა ხელ მწი ფოს მწვა ვე პრობ ლე მას. 
ამ ამო ცა ნის გა და საწყ ვე ტად სა ზო გა დო ე ბა ში ხში რად პო პუ ლა რუ ლი ხდე ბო-
და რა დი კა ლუ რი მო საზ რე ბე ბი იმ პორ ტის შეზღ უდ ვის შე სა ხებ, იმ პორ ტი სა 
და ექ სპორ ტის მუდ მი ვი და ბა ლან სე ბის შე სა ბა მი სი მე ქა ნიზ მე ბის შე მუ შა ვე ბას 
და ამოქ მე დე ბა ზე. მსოფ ლიო სა ვაჭ რო ორ გა ნი ზა ცი ა ში (მსო) სა ქარ თვე ლოს 
გა წევ რი ა ნე ბამ წერ ტი ლი და უს ვა ამ სა კითხ ებ ზე მსჯე ლო ბას, რამ დე ნა დაც 
იმ პორ ტის რა ო დე ნობ რი ვი ან სა ტა რი ფო შეზღ უდ ვა ეწი ნა აღ მდე გე ბა მსო-ს 
წევ რი ქვეყ ნის მი ერ ნა კისრ ვალ დე ბუ ლე ბებს. უფ რო აქ ტუ ა ლუ რად იქ ნა მიჩ-
ნე უ ლი ექ სპორ ტის ხელ შეწყ ო ბის ღო ნის ძი ე ბე ბის ფორ მი რე ბა, ასე ვე ბო ლო 
პე რი ოდ ში პო პუ ლა რუ ლი გახ და იმ პორ ტჩა ნაც ვლე ბის მე ქა ნიზ მე ბის ამუ შა ვე ბა. 
უნ და ით ქვას, რომ ამ მსჯე ლო ბა ში ძა ლი ან ხში რად უყუ რადღ ე ბოდ რჩე ბო-
და მომ სა ხუ რე ბით ვაჭ რო ბა. თა ნა მედ რო ვე მსოფ ლიო ეკო ნო მი კა კი, სწო რედ 
მომ სა ხუ რე ბის სფე როს მკვეთ რი გან ვი თა რე ბით ხა სი ათ დე ბა. ინ დუს ტრი უ ლი 
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გან ვი თა რე ბის სა ზო გა დო ე ბა ჩა ნაც ვლდა ახა ლი პოს ტინ დუს ტრი უ ლი სა ზო გა-
დო ე ბით, სა დაც წამ ყვა ნი ად გი ლი ეკო ნო მი კა ში სწო რედ მომ სა ხუ რე ბის სფე-
როს უკა ვი ა. მომ სა ხუ რე ბის სფე რო ზე მსჯე ლო ბი სას, ხში რად, მომ სა ხუ რე ბა 
დაჰ ყავთ ტუ რიზ მზე ან სა ზო გა დო ებ რი ვი კვე ბის ობი ექ ტებ ზე. ესე ნი რა საკ-
ვირ ვე ლი ა, შე დის მომ სა ხუ რე ბა ში, მაგ რამ მომ სა ხუ რე ბა შე ი ცავს ნე ბის მი ერ 
აქ ტი ვო ბას, რო მე ლიც უკავ შირ დე ბა სა ფი ნან სო, სა ვაჭ რო, სატ რან სპორ ტო, 
სა მე დი ცი ნო, სა გან მა ნათ ლებ ლო, სა წარ მოო ან ნე ბის მი ერ სხვა საქ მი ა ნო ბას. 
მომ სა ხუ რე ბის სფე როს არას წო რი ინ ტერ პრე ტა ცი ა, ხში რად იწ ვევს არას წო რი 
დას კვნე ბის გა მო ტა ნას, კერ ძოდ მი იჩ ნე ვა, რომ მომ სა ხუ რე ბა ქმნის არამ დგრად 
სა მუ შაო ად გი ლებს, ანუ სე ზო ნურ სა მუ შაო ად გი ლებს. ცხა დი ა, ტუ რიზ მის 
ან მას თან და კავ ში რე ბუ ლი აქ ტი ვო ბი სათ ვის ეს სავ სე ბით მარ თე ბუ ლი ა. ამავ-
დრო უ ლად, სა ფი ნან სო, სა ვაჭ რო, სატ რან სპორ ტო, სა მე დი ცი ნო ან სა გან მა-
ნათ ლებ ლო სფე რო ებ ში მომ სა ხუ რე ბა ქმნის სტან დარ ტულ, მდგრად სა მუ შაო 
ად გი ლებს. ეს სა კითხი ძა ლი ან აქ ტუ ა ლუ რი გახ და ბო ლო 15 წლის გან მავ ლო-
ბა ში, რო დე საც გან ვი თა რე ბა დი ქვეყ ნე ბის აბ სო ლუ ტურ მა უმ რავ ლე სო ბამ და-
იწყო მდგრა დი სა მუ შაო ად გი ლე ბის შექ მნი სათ ვის სა უ კე თე სო პი რო ბე ბის ძი-
ე ბა. მომ სა ხუ რე ბის ბუ ნე ბი დან გა მომ დი ნა რე, რაც მო ითხ ოვს მის მაქ სი მა ლურ 
პერ სო ნა ლი ზა ცი ას, მდგრა დი სა მუ შაო ად გი ლე ბის ფორ მი რე ბა მით უფ რო 
რთუ ლად გა და საწყ ვე ტი ამო ცა ნა ა. აქ ვე უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ მომ სა ხუ რე ბის 
მა ღა ლი პერ სო ნა ლი ზა ცია უნ და მი ვიჩ ნი ოთ ობი ექ ტურ რე ა ლო ბად და სწო რედ 
ამის გათ ვა ლის წი ნე ბით ვი ფიქ როთ ამ სფე როს გან ვი თა რე ბა ზე. ასე ვე, ძა ლი ან 
სა ინ ტე რე სოა მომ სა ხუ რე ბის სფე როს გან ვი თა რე ბი სა და ზო გა დად ეკო ნო მი კუ-
რი ზრდის, მთლი ა ნი ში და პრო დუქ ტის (მშპ) ურ თი ერ თმი მარ თე ბის სა კითხ ი. 
ამ მი მარ თუ ლე ბით ჩა ტა რე ბუ ლია რამ დე ნი მე სა ინ ტე რე სო კვლე ვა. ერ თ-ერ თი 
კვლე ვის თა ნახ მად: „ამ სტა ტი ა ში წარ მოდ გე ნი ლი ეკო ნო მეტ რი კუ ლი ანა ლი-
ზი აჩ ვე ნებს, რომ მომ სა ხუ რე ბის ექ სპორტს აქვს პო ზი ტი უ რი გავ ლე ნა მშპ 
ზრდა ზე. თუმ ცა გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებ ში მომ სა ხუ რე ბის ექ სპორ ტის პო ზი-
ტი უ რი გავ ლე ნა მშპ-ზე უფ რო ნაკ ლე ბი ა, ვიდ რე ეს გავ ლე ნა გან ვი თა რე ბულ 

ქვეყ ნებ ში. ამ მოვ ლე ნის ახ სნა შე საძ ლე ბე ლია იმ ფაქ ტით, რომ მომ სა ხუ რე ბის 
ექ სპორ ტი გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებ ში ნაკ ლე ბად უკავ შირ დე ბა და ნარ ჩენ ად გი-
ლობ რივ ეკო ნო მი კას, ასე ვე ხში რად ისი ნი მთლი ა ნად კონ ტროლ დე ბი ან უცხო 
ქვეყ ნე ბის ეკო ნო მი კუ რი აგენტებით~ [1]. ეს მო საზ რე ბა ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა-
ნი ა, რა თა, ერ თი მხრივ, სწო რად გა ვი აზ როთ მომ სა ხუ რე ბის ექ სპორ ტის წა მა-
ხა ლი სე ბე ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის გა ტა რე ბი დან მი სა ღე ბი ეფექ ტის მო ცუ ლო ბა და 
ამ ეფექ ტის მი ღე ბის დრო, მე ო რე მხრივ კი, ხე ლი შე ვუწყ ოთ მომ სა ხუ რე ბის 
ცალ კე უ ლი სეგ მენ ტის უფ რო ღრმა ინ ტეგ რა ცი ას ად გი ლობ რივ ეკო ნო მი კა ში. 
არ უნ და დაგ ვა ვიწყ დეს, რომ ხში რად მომ სა ხუ რე ბის ექ სპორ ტის გამ წე ვი კომ-
პა ნია პო უ ლობს სა ბაზ რო ნი შას იქ, სა დაც თავს იმ კვიდ რებს ერ თი ან რამ დე-



გიორგი ღაღანიძე 

64

ნი მე აქ ტი ვო ბის უფ რო ეფექ ტი ა ნად შეს რუ ლე ბით, ვიდ რე სხვა კონ კუ რენ ტე ბი, 
ხო ლო და ნარ ჩე ნი აქ ტი ვო ბა სრულ დე ბა ამ სფე როს ლი დე რი კომ პა ნი ე ბის 
მი ერ. ასეთ დროს არ ცერ თი ექ სპორ ტი ო რი კომ პა ნია არ გას წევს რისკს, რომ 
ამ პრო ცეს ში მო ნა წი ლე (მომ წო დე ბე ლი, ხა რის ხის მა სერ ტი ფი ცი რე ბე ლი, შე-
მავ სე ბე ლი პრო დუქ ცი ის ან მომ სა ხუ რე ბის გამ წე ვი) აღი ა რე ბუ ლი უცხ ო უ რი 
კომ პა ნია ჩა ა ნაც ვლოს ად გი ლობ რი ვი კომ პა ნი ით და ამით დარ ტყმის ქვეშ და-
ა ყე ნოს სა კუ თა რი მომ სა ხუ რე ბის ექ სპორ ტის სა კითხ ი. მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვის 
კომ პლექ სუ რო ბის სა კითხ ის გა დაწყ ვე ტა შე უძ ლე ბე ლია სა ხელ მწი ფოს აქ ტი უ რი 
ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის გა რე შე. მი ზან შე წო ნი ლია მომ სა ხუ რე ბის სფე რო ში 
მოქ მე დი მსოფ ლიო ლი დე რი კომ პა ნი ე ბი სათ ვის შე იქ მნას გან სა კუთ რე ბუ ლი 
პი რო ბე ბი, რა თა მათ თა ვი ან თი აქ ტი ვო ბის თუნ დაც გარ კვე უ ლი ნა წი ლი გად-
მო ი ტა ნონ სა ქარ თვე ლო ში.

ზოგადად დღემდე მიმდინარეობს კამათი ექსპორტისა და ეკონომიკური 
ზრდის ურთიერთკავშირის საკითხებზე. “ექსპორტი გა ნა პი რო ბებს ზრდას ჰი-
პო თე ზის ასა კი ისე თი ვე ძვე ლი ა, რო გორც ადამ სმი ტი სა და და ვიდ რი-
კარ დოს მო საზ რე ბე ბი ამ საკითხებზე~[2]. უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ თე ო რი-
უ ლი და ემ პი რი უ ლი კვლე ვა სხვა დას ხვა ქვეყ ნი სა და სხვა დას ხვა დრო ი-
სათ ვის იძ ლე ვა გან სხვა ვე ბულ შე დე გებს. “კონსენსუსი ექსპორტის, როგორც 
ეკონომიკური ზრდის ფაქტორის ჰიპოთეზის შესახებ მიღწეული არაა. ეს 
გამოწვეულია ექსპორტის განსხვავებული ემპირიული მონაცემებით~[3]. 
მიზანშეწონილია მოვიყვანოთ რამოდენიმე განსხვავებული მაგალითი, კერძოდ, 
“ინდოეთის ექსპორტი და მშპ კოინტეგრირებული არიან, და ხანგრძლივადიან 
პერიოდში შემოსავლის დამოკიდებულება ექსპორტზე უფრო მაღალია, ვიდრე 
ექსპორტისა შემოსავალზე~ [4]. თუმცა აღნიშნული თეზისი “ვერ დადასტურდა 
მექსიკისათვის პორფირიო დიასის რეჟიმის პერიოდში~ [5]. ამდენად, აზრთა 
სხვადასხვაობა, მხოლოდ ამძაფრებს თეორიულ და პრაქტიკულ ინტერესს.

მიუხედავად ყოველივე აღნიშნულისა, მომსახურების ექსპორტის 
განვითარება უნდა მივიჩნიოთ ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ეკონომიკურ 
პრიორიტეტად, რომელიც უზრუნველყოფს სა ერ თო ეკო ნო მი კურ ზრდას, 
ქმნის მდგრად სა მუ შაო ად გი ლებს და სა ბო ლოო ან გა რი შით, პო ზი ტი უ რი გავ-
ლე ნა აქვს ქვეყ ნის ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბა ზე.

აუ ცი ლე ბე ლია ასე ვე შე ვე ხოთ სტა ტი ა ში მოყ ვა ნი ლი სტა ტის ტი კუ რი ინ-
ფორ მა ცი ის სან დო ო ბას. ამ მიზ ნით ავ ტორს მი ზან შე წო ნი ლად მი აჩ ნია და-
ეყ რდნოს ერთ აღი ა რე ბულ სა ინ ფორ მა ციო წყა როს, კერ ძოდ კი ვაჭ რო ბის 
სა ერ თა შო რი სო ცენ ტრის სტა ტის ტი კურ ინ ფორ მა ცი ას. ამ მიდ გო მას აქვს 
ორი უპი რა ტე სო ბა: პირ ვე ლი, ჩვენ ხელთ გვაქვს ერ თი ა ნი მე თო დო ლო გი-
ით მი ღე ბუ ლი სტა ტის ტი კუ რი ინ ფორ მა ცი ა, რაც სხვა დას ხვა ეროვ ნულ სა ინ-
ფორ მა ციო წყა რო ზე დაყ რდნო ბი სას პრობ ლე მუ რი ა; მე ო რე, არ სე ბობს შე საძ-
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ლებ ლო ბა აღ ნიშ ნუ ლი ინ ფორ მა ცია გა და მოწ მდეს ეროვ ნუ ლი სტა ტის ტი კუ რი 
სამ სა ხუ რე ბის ინ ფორ მა ცი ით ან სარ კი სე ბუ რი შე და რე ბით. ამ დე ნად, მა ღა ლი 
ალ ბა თო ბით შეგ ვიძ ლია და ვას კვნათ, რომ წარ მოდ გე ნი ლი სტა ტის ტი კუ რი ინ-
ფორ მა ცია სან დო ა.

მომსახურებისა და საქონლის ექსპორტის თანაფარდობა

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, მიზანშეწონილია გავეცნოთ საქართველოდან 
მომსახურების ექსპორტისა და საქონლის ექსპორტის მაჩვენებლებს. ეს 
საშუალებას მოგვცემს უფრო ნათელი წარმოდგენა გვქონდეს მათ როლზე 
ქვეყნის საგადამხდელო ბალანსში (იხ. ცხრილი 1).

მომსახურებისა და საქონლის ექსპორტი საქართველოდან (ათას აშშ დოლარში) 
ცხრილი 1 

2012 2013 2014 2015 2016
მომსახურების 
ექსპორტი 2,561,980 2,983,840 3,043,300 3,154,650

1

საქონლის 
ექსპორტი 2,376,634 2,910,582 2,861,043 2,204,676 1,818,888

 წყარო: საერთაშორისო ვაჭრობის ცენტრი (6)

ასევე მნიშვნელოვანია მომსახურებისა და საქონლის საგარეო 
ვაჭრობის სალდო (იხ.ცხრილი 2).

მომსახურებისა და საქონლის საგარეო ვაჭრობის სალდო (ათას აშშ დოლარში) 
ცხრილი 2 

2012 2013 2014 2015 2016
მომსახურების 
ექსპორტი 1,114,580 1,422,010 1,317,880 1,469,300

საქონლის 
ექსპორტი -5,677,238 -5,111,679 -5,740,764 -5,525,406 -6,959,569

 წყარო: საერთაშორისო ვაჭრობის ცენტრი (6)

ზე და პი რუ ლი ანა ლი ზიც კი ადას ტუ რებს, რომ მომ სა ხუ რე ბის სა გა-
რეო ვაჭ რო ბა ში მყა რი და დე ბი თი სალ დო გვაქვს, ხო ლო სა ქონ ლით ვაჭ-
რო ბა ში - ასე ვე მყა რი, მაგ რამ უარ ყო ფი თი. თუნ დაც, ეს მო ცე მუ ლო ბა 
მი ა ნიშ ნებს მომ სა ხუ რე ბის ექ სპორ ტის პრი ო რე ტე ტუ ლად ზრდის აუ ცი ლებ-
ლო ბა ზე. მი ზან შე წო ნი ლია შე ფას დეს მომ სა ხუ რე ბის ექ სპორ ტის ზრდის: 
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ა) გე ოგ რა ფი უ ლი ას პექ ტი (უკ ვე არ სე ბუ ლი მომ სა ხუ რე ბის ექ სპორ ტი რე ბა 
ახალ ბაზ რებ ზე); ბ) დარ გობ რი ვი ას პექ ტი (არ სე ბულ მომ სა ხუ რე ბას ემა-
ტე ბა ახა ლი, მას თან და უ კავ ში რე ბუ ლი მომ სა ხუ რე ბა); გ) კომ პლექ სუ რო-
ბის ას პექ ტი (უკ ვე არ სე ბულ მომ სა ხუ რე ბა ში იმ პორ ტი რე ბუ ლი მდგე ნე ლის 
ჩა ნაც ვლე ბა ად გი ლობ რი ვი ეკო ნო მი კუ რი აგენ ტე ბის საქ მი ა ნო ბით). ასე თი 
მრა ვალ გან ზო მი ლე ბი ა ნი ანა ლი ზის ჩა სა ტა რებ ლად, აუ ცი ლე ბე ლია გა ვა ა ნა-
ლი ზოთ მომ სა ხუ რე ბის ექ სპორ ტში მსოფ ლი ოს ლი დე რი ქვეყ ნე ბის წი ლი და 
მა თი პრაქ ტი კუ ლი საქ მი ა ნო ბის ას პექ ტე ბი (იხ .ცხრი ლი 3). 

მომ სა ხუ რე ბის ექ სპორ ტის (ა თა სი აშშ დო ლა რი) მაჩ ვე ნებ ლე ბი მსოფ ლიო 
ლი დე რი ქვეყ ნე ბის მი ხედ ვით. 

ცხრილი 3
ქვეყნები 2011 2012 2013 2014 2015

აშშ 627,781,000 656,411,000 687,894,000 710,565,000 710,171,055
დიდი ბრი-
ტანეთი 307,851,086 320,956,594 336,337,274 365,459,631 349,074,527

ჩინეთი 201,047,000 201,576,000 207,006,000 280,477,100 286,539,700
გერმანია 250,502,186 247,095,571 266,647,547 277,731,711 252,199,366
საფრან-
გეთი 236,194,925 234,647,832 256,429,253 275,943,274 240,435,981

წყარო: საერთაშორისო ვაჭრობის ცენტრი (6)

საინტერესოა, როგორია ამ ლიდერი ქვეყნების მომსახურებით ვაჭ-
რო ბის სალდო (იხ. ცხრილი 4).

ლიდერი ქვეყნების საგარეო სავაჭრო სალდო მომსახურების ექსპორტში  
(ათას აშშ დოლარში.)

ცხრილი 4
ქვეყნები 2011 2012 2013 2014 2015

აშშ 192,020,000 204,398,000 224,194,000 233,137,000 219,557,123

დიდი ბრი-
ტანეთი 109,726,525 118,047,085 126,820,284 148,240,005 137,384,122

ჩინეთი -46,797,000 -79,724,000 -123,602,000 -172,355,000 -182,356,200
გერმანია -45,139,048 -46,132,952 -59,423,044 -53,025,549 -38,861,644

საფრან-
გეთი 33,388,244 31,939,087 29,738,740 23,654,327 33,388,244
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სა ინ ტე რე სო ა, რომ იმ ქვეყ ნებს, რომ ლებ საც გა აჩ ნი ათ მნიშ ვნე ლო-
ვა ნი დე ფი ცი ტი სა სა ქონ ლო ექ სპორ ტში, აქვთ და დე ბი თი სალ დო მომ სა-
ხუ რე ბით ვაჭ რო ბა ში, ხო ლო ვი საც აქვს და დე ბი თი ბა ლან სი სა სა ქონ ლო 
ვაჭ რო ბა ში, აქვს უარ ყო ფი თი - მომ სა ხუ რე ბით ვაჭ რო ბა ში. ეს ტენ დენ ცია 
ნათ ლად მი ა ნიშ ნებს იმა ზე, რომ ქვეყ ნებს აქვთ მკა ფი ოდ ჩა მო ყა ლი ბე ბუ-
ლი პრი ო რი ტე ტე ბი, რის მი ხედ ვი თაც ახ დე ნენ ეკო ნო მი კუ რი აქ ტი ვო ბის 
კო ორ დი ნა ცი ას.

უფ რო დე ტა ლუ რად გან ვი ხი ლოთ ამ ქვეყ ნე ბის მომ სა ხუ რე ბის ექ-
სპორ ტის სტრუქ ტუ რა, რომ ლებ საც აქვთ და დე ბი თი სალ დო მომ სა ხუ-
რე ბით ვაჭ რო ბა ში. მომ სა ხუ რე ბის ექ სპორ ტის სტრუქ ტუ რის გან საზღ ვრა 
ეყ რდნო ბა სა გა დამ ხდე ლო ბა ლან სის მე-6 გა მო ცე მა ში მო ცე მულ მე თო დო-
ლო გი ას. მო ნა ცე მე ბი აღე ბუ ლია სა ერ თა შო რი სო სა ვაჭ რო ცენ ტრის ინ-
ფორ მა ცი ი დან და გა ან გა რი შე ბე ბი გა კე თე ბუ ლია 2015 წლი სათ ვის. 

აშ შ-ის მომ სა ხუ რე ბის ექ სპორ ტში 97,2% მო დის კო მერ ცი ულ მომ-
სა ხუ რე ბა ზე, სა დაც, წამ ყვა ნი ად გი ლე ბი უჭი რავს: მოგ ზა უ რო ბას; სხვა 
ბიზ ნეს მომ სა ხუ რე ბას; ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი სა კუთ რე ბის გა მო ყე ნე ბი სათ ვის 
გა და სა ხა დებს; ფი ნან სურ მომ სა ხუ რე ბას; ტრან სპორ ტსა და კავ შირ გაბ მუ-
ლო ბას.

პრაქ ტი კუ ლად, ანა ლო გი უ რი ვი თა რე ბაა დი დი ბრი ტა ნე თის მომ სა-
ხუ რე ბის ექ სპორ ტში, სა დაც კო მერ ცი ულ მომ სა ხუ რე ბა ზე მო დის 98,8%, 
და აქაც იგი ვე ჯგუ ფე ბია წამ ყვა ნი. გან სხვა ვე ბა არის ლი დერ ჯგუფ ში, 
რო მე ლიც დი დი ბრი ტა ნე თის შემ თხვე ვა ში არის ფი ნან სუ რი მომ სა ხუ რე ბა.

საფ რან გე თის შემ თხვე ვა ში კი კო მერ ცი ულ მომ სა ხუ რე ბა ზე მო დის 
მთე ლი მომ სა ხუ რე ბის ექ სპორ ტის 99,7%. ალ ბათ, მა ღა ლი სან დო ო ბით 

შეგ ვიძ ლია და ვას კვნათ, რომ მომ სა ხუ რე ბის ექ სპორ ტში მსოფ ლი ოს წამ ყვა-
ნი ექ სპორ ტი ო რე ბის სტრუქ ტუ რა ასა ხავს მა ღალ გან ვი თა რე ბუ ლი, პოს ტინ-
დუს ტრი უ ლი ეკო ნო მი კე ბის თა ნა მედ რო ვე მდგო მა რე ო ბას. აქ ცენ ტი რე ბა 
წარ მო ე ბი დან მომ სა ხუ რე ბა ზე მიმ დი ნა რე ობ და ბო ლო 50 წლის გან მავ ლო-
ბა ში და ასა ხავს ამ ქვეყ ნე ბის რე ა ლურ კონ კუ რენ ტულ უპი რა ტე სო ბებს 
მომ სა ხუ რე ბის ექ სპორ ტში.

გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბის მომ სა ხუ რე ბის ექ სპორ ტის ანა ლი ზი გვაძ-
ლევს შე საძ ლებ ლო ბას გა მოვ ყოთ სა ქარ თვე ლოს მომ სა ხუ რე ბის ექ სპორ ტში 
პრი ო რი ტე ტუ ლი მი მარ თუ ლე ბე ბი.

სა ქარ თვე ლოს მომ სა ხუ რე ბის ექ სპორ ტში, 2015 წლის მო ნა ცე მე ბით, 
წამ ყვა ნი ა: კო მერ ცი უ ლი მომ სა ხუ რე ბა, რო მელ ზეც მო დის მთე ლი მომ სა-
ხუ რე ბის ექ სპორ ტის 97,2%, თუმ ცა, მსგავ სე ბა მომ სა ხუ რე ბის ექ სპორ ტის 
წამ ყვან ქვეყ ნებ თან აქ მთავ რდე ბა. საქ მე ისა ა, რომ სა ქარ თვე ლოს მომ სა-
ხუ რე ბის ექ სპორ ტში ორი წამ ყვა ნი ჯგუ ფია - მოგ ზა უ რო ბა და ტრან სპორ-
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ტი, რომ ლებ ზეც მო დის კო მერ ცი უ ლი მომ სა ხუ რე ბის 94,2%. მოგ ზა უ რო ბა 
(ტუ რიზ მი) და ტრან სპორ ტი ემ ყა რე ბა სა ქარ თვე ლოს ბუ ნებ რივ უპი რა ტე-
სო ბებს. აუ ცი ლე ბე ლია ამ პო ტენ ცი ა ლის მაქ სი მა ლუ რი გან ვი თა რე ბა. აქ 
ძი რი თად მი მარ თუ ლე ბე ბად ყა ლიბ დე ბა რამ დე ნი მე პრი ო რი ტე ტი, კერ ძოდ 
ტუ რიზ მის ხელ შეწყ ო ბა წე ლი წა დის ყვე ლა დრო ში, სატ რან სპორ ტო მომ სა-
ხუ რე ბის ინ ტენ სი ფი კა ცია და ლო გის ტი კუ რი მომ სა ხუ რე ბის გან ვი თა რე ბა. 
ტუ რის ტულ მომ სა ხუ რე ბა ზე ამ პუბ ლი კა ცი ა ში არ ვიმ სჯე ლებთ, სა კითხ ის 
კომ პლექ სუ რო ბი სა და მრა ვალ ფე როვ ნე ბის გა მო. ლო გის ტი კურ მომ სა ხუ-
რე ბას თან და კავ ში რე ბით კი აუ ცი ლე ბე ლია რამ დე ნი მე მნიშ ვნე ლო ვა ნი ას-
პექ ტის გა მო ყო ფა. მსოფ ლიო გა მოც დი ლე ბის ანა ლი ზი ადას ტუ რებს, რომ 
ლო გის ტი კუ რი ცენ ტრე ბი ყა ლიბ დე ბა, რამ დე ნი მე სატ რან სპორ ტო არ ხის 
გა დაკ ვე თი სას. რო გორც წე სი, ესაა სახ მე ლე თო და საზღ ვაო სატ რან სპორ-
ტო არ ხე ბი. საზღ ვაო ტრან სპორ ტთან მი მარ თე ბით ხა ზი უნ და გა ეს ვას სა-
ქარ თვე ლო ში ღრმაწყ ლი ა ნი პორ ტის შექ მნის აუ ცი ლებ ლო ბას, წი ნა აღ მდეგ 
შემ თხვე ვა ში, ამ ლო გის ტი კუ რი ჰა ბის ეფექ ტი ა ნო ბა და ბა ლი იქ ნე ბა. ღრმა 
წყლი ა ნი პორ ტის მშე ნებ ლო ბა სა ქარ თვე ლო ში გა დაწყ ვე ტი ლია და აუ ცი-
ლე ბე ლია მი სი სხვა ხელ შემ წყობ ღო ნის ძი ე ბებ ზე ყუ რადღ ე ბის კონ ცენ ტრა-
ცი ა. კერ ძოდ, რე გი ო ნუ ლი მნიშ ვნე ლო ბის ლო გის ტი კუ რი ცენ ტრის ფორ-
მი რე ბა ში აუ ცი ლე ბე ლია თა ვი სუ ფა ლი ეკო ნო მი კუ რი ზო ნე ბის პრინ ცი პე ბის 
გა მო ყე ნე ბა. აქ ვე ხა ზი უნ და გა ეს ვას უსაფ რთხო ე ბის სა კითხ ებს ასე თი 
რე გი ო ნუ ლი ლო გის ტი კუ რი ჰა ბის ფუნ ქცი ო ნი რე ბი სათ ვის. მი ზან შე წო ნი ლია 
მი სი უსაფ რთხო ე ბის დაც ვა ზე სა ქარ თვე ლომ მი აღ წი ოს შე თან ხმე ბას ერთ 
ან რამ დე ნი მე ქვე ყა ნას თან, იდე ა ლურ შემ თხვე ვა ში თა ვი სუ ფა ლი ეკო ნო-
მი კუ რი ზო ნის უსაფ რთხო ე ბა ზე პა სუ ხის მგებ ლო ბას აი ღებ და ჩრდი ლო ატ-
ლან ტი კუ რი გა ერ თი ა ნე ბა, ხო ლო სა ნაც ვლოდ, წევ რი ქვეყ ნე ბის კომ პა ნი ებს 
ექ ნე ბო დათ შე საძ ლებ ლო ბა აწარ მო ონ ბიზ ნე საქ ტი ვო ბა ყო ველ გვა რი გა და-
სა ხა დე ბის გა რე შე. აუ ცი ლე ბე ლია უსაფ რთხო ე ბის დაც ვის სხვა ზო მე ბის 
გან ხილ ვაც. ასე ვე, ზუს ტად უნ და გა ნი საზღ ვროს თუ რა მი მარ თუ ლე ბი სა 
და რა ტი პის ტვირ თებ ზე იქ ნე ბა პირ ველ რიგ ში ზო ნა ორი ენ ტი რე ბუ ლი. 
სა ქარ თვე ლოს გე ოს ტრა ტე გი უ ლი მდე ბა რე ო ბი დან გა მომ დი ნა რე, ეს უნ და 
იყოს აღ მო სავ ლე თი- და სავ ლე თი და პი რუ კუ მი მარ თუ ლე ბა. ამავ დრო უ ლად 
უნ და გა ა ნა ლიზ დეს ყვე ლა სხვა ალ ტერ ნა ტი უ ლი მარ შრუ ტი და შე ირ ჩეს 
ისე თი პი რო ბე ბი (ტვირ თის მოძ რა ო ბი სა და სატ რან სპორ ტო დო კუ მენ ტა-
ცი ის გა ფორ მე ბის ხარ ჯე ბი, ტვირ თე ბის მოძ რა ო ბის დრო), რაც სწო რედ 
ამ მი მარ თუ ლე ბას გახ დის ყვე ლა ზე უფ რო კონ კუ რენ ტუ ნა რი ანს. ასე ვე, უნ-
და გა ნი საზღ ვროს ლო გის ტი კუ რი ჰა ბის რა კონ კრე ტუ ლი ფუნ ქცი ე ბი შეს-
რულ დე ბა და ვინ იქ ნე ბა ოპე რა ტო რი კომ პა ნი ა. აუ ცი ლე ბე ლია ყვე ლა შე-
საძ ლო ბერ კე ტის ერ თდრო უ ლი ამოქ მე დე ბა, რა თა მოხ დეს ეფექ ტი ა ნო ბის 
უზ რუნ ველ ყო ფა. ამ თვალ საზ რი სით, ზო ნის ტე რი ტო რი ა ზე შე საძ ლე ბე ლია 
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გა მო ნაკ ლი სის სა ხით, დაშ ვე ბულ იქ ნეს სა ფი ნან სო ინ სტი ტუ ტე ბი სათ ვის 
ყვე ლა ზე უფ რო მო სა ხერ ხე ბე ლი სა კა ნონ მდებ ლო მო დე ლის გა მო ყე ნე ბის 
შე საძ ლებ ლო ბა.

ცხა დი ა, ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნია ასე ვე მომ სა ხუ რე ბის სხვა პერ სპექ-
ტი უ ლი მი მარ თუ ლე ბე ბის გან ვი თა რე ბა. მი ზან შე წო ნი ლია ობი ექ ტუ რად 
შე ფას დეს სა ქარ თვე ლოს კონ კუ რენ ტუ ლი უპი რა ტე სო ბე ბი და სწო რედ 
ამა ზე დაყ რდნო ბით შე მუ შავ დეს მომ სა ხუ რე ბის ექ სპორ ტის კონ კრე ტუ-
ლი მი მარ თუ ლე ბე ბის გან ვი თა რე ბის სტრა ტე გი ა. მომ სა ხუ რე ბის ექ სპორ-
ტი სა და მდგრა დი სა მუ შაო ად გი ლე ბის შე ფა სე ბი სას, ცხა დი ა, სა ფი ნან სო 
მომ სა ხუ რე ბა, სა გან მა ნათ ლებ ლო მომ სა ხუ რე ბა, სხვა ბიზ ნეს მომ სა ხუ რე ბა 
ქმნის მდგრად სა მუ შაო ად გი ლებს. ზე მო ჩათ ვლი ლი მი მარ თუ ლე ბე ბი დან 
სა ქარ თვე ლოს აშ კა რად აქვს გარ კვე უ ლი კონ კუ რენ ტუ ლი უპი რა ტე სო ბა 
სა გან მა ნათ ლებ ლო მომ სა ხუ რე ბის მი მარ თუ ლე ბით. რთუ ლია სა ფი ნან სო 
მომ სა ხუ რე ბის ან სხვა ბიზ ნეს მომ სა ხუ რე ბის გან ვი თა რე ბა იმ ქვე ყა ნა ში, 
რომ ლის ტე რი ტო რი ე ბი ოკუ პი რე ბუ ლი ა, და რომ ლის ფი ზი კუ რი უსაფ-
რთხო ე ბა, სამ წუ ხა როდ, და ცუ ლი არა ა. ამ დე ნად, ორი ენ ტა ცია სა გან მათ-
ლებ ლო მომ სა ხუ რე ბის გან ვი თა რე ბა ზე, ამ ეტაპ ზე რჩე ბა უალ ტერ ნა ტი ვო 
პრი ო რი ტე ტად. ამ მი მარ თუ ლე ბით გა და სად გმე ლი ნა ბი ჯე ბი დან შე საძ ლე-
ბე ლია რამ დე ნი მე სა ერ თო და სპე ცი ფი კუ რი ნა ბი ჯის გა მო ყო ფა. პირ ველ ში 
იგუ ლის ხმე ბა სა ქარ თვე ლოს სა ერ თო და ახ ლო ე ბა ევ რო პულ სივ რცეს თან, 
ხო ლო სპე ცი ფი კუ რი დან - ისე თი სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბის შექ მნა, 
რომ ლე ბიც აღი ა რე ბუ ლი იქ ნე ბა ევ რო კავ შირ ში. სა გან მა ნათ ლებ ლო მომ სა-
ხუ რე ბის ანა ლი ზი ადას ტუ რებს, რომ საწყ ის ეტაპ ზე ამარ თლებს კონ კრე-
ტულ ქვეყ ნებ ზე მორ გე ბუ ლი სპე ცი ა ლუ რი სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე-
ბის ფორ მი რე ბა. ვი ნა ი დან საწყ ის ეტაპ ზე ნაკ ლე ბად სა ვა რა უ დო ა, რომ 
სა ქარ თვე ლო ში სა გან მა ნათ ლებ ლო მომ სა ხუ რე ბის მი ღე ბის მსურ ვე ლებ ში 
იქ ნე ბი ან ევ რო კავ ში რის წევ რი ქვეყ ნე ბის მო ქა ლა ქე ე ბი, მნიშ ვნე ლო ვა ნია 
გა ნი საზღ ვროს გე ოგ რა ფი უ ლი პრი ო რი ტე ტე ბი. პირ ველ რიგ ში, ყუ რადღ ე-
ბა უნ და მი ექ ცეს და მო უ კი დე ბელ სა ხელ მწი ფო თა თა ნა მე გობ რო ბის (დსთ) 
წევრ ქვეყ ნებს. აქ ვე უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ ამ წევ რი ქვეყ ნე ბი სათ ვის 
პრი ო რი ტე ტუ ლია სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა რუ-
სულ ენა ზე. ასე ვე ცალ კე უნ და გა მო ი ყოს აზი ის და აფ რი კის რე გი ო ნე ბი. 
ცხა დი ა, ამ უკან სკნე ლე ბი სათ ვის სა გან მა ნათ ლებ ლო მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვა 
უნ და გან ხორ ცი ელ დეს ინ გლი სურ ენა ზე. ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნი იქ ნე ბა 
სა ქარ თვე ლოს სას წავ ლო ვი ზე ბის მი ღე ბის გა მარ ტი ვე ბას პრი ო რი ტე ტუ ლი 
ქვეყ ნე ბის მო ქა ლა ქე ე ბი სათ ვის. ასე ვე აუ ცი ლე ბე ლია და მა ტე ბი თი ხელ შემ-
წყო ბი ღო ნის ძი ე ბე ბის გან საზღ ვრა, რა შიც აქ ტი უ რად უნ და იქ ნეს ჩარ თუ-
ლი სა გან მა ნათ ლებ ლო მომ სა ხუ რე ბის გამ წე ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი.
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სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის თა ნა მედ რო ვე ეტა პის 
აქ ტუ ა ლუ რი ამო ცა ნე ბი დან უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სია ენერ გე ტი კის სფე როს 
გან ვი თა რე ბა. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ სა ქარ თვე ლო თა ვი სი გე ოგ რა-
ფი უ ლი ად გილ მდე ბა რე ო ბით ხა სი ათ დე ბა, რო გორც ჰიდ რო ე ლექ ტრო ე-
ნერ გი ის მწარ მო ე ბე ლი პო ტენ ცი ა ლის მქო ნე ქვეყ ნად, შე სა ბა მი სი სად-
გუ რე ბი სა და წარ მო ე ბუ ლი ელექ ტრო ე ნერ გი ის რა ო დე ნო ბა, წარ მო ე ბის 
მო ცუ ლო ბას თან შე და რე ბით, ძა ლი ან მცი რე ა. სტა ტი ა ში ჩა მო ყა ლი ბე ბუ-
ლია ჰიდ რო ე ლექ ტრო ე ნერ გე ტი კის ბაზ რის კონ კუ რენ ტუ ლი უპი რა ტე-
სო ბა, აღ წე რი ლია კონ კუ რენ ცი ის გან მსაზღ ვრე ლი სა ზო მე ბი, შე ფა სე ბუ-
ლია სა ქარ თვე ლოს ჰიდ რო ე ლექ ტრო ე ნერ გი ის ბაზ რის კონ ცენ ტრა ცია 
და მი ღე ბუ ლი შე დე გე ბის სა ფუძ ველ ზე, ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლია ავ ტო რი სე უ-
ლი რე კო მენ და ცი ე ბი ჰიდ რო ე ლექ ტრო ე ნერ გი ის სფე როს კონ კუ რენ ცი ის 
სრულ ყო ფი სათ ვის. 

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: ჰიდ რო ე ლექ ტრო ე ნერ გი ა; კონ კუ რენ ცი ა; ინ-
დექ სი; ელექ ტრო ე ნერ გი ის წარ მო ე ბა; კონ ცენ ტრა ცი ა; ენ გურ ჰე სი.

მონოპოლია და კონკურენცია ელექტროენერგეტიკულ ბაზარზე

სა ქარ თვე ლოს სო ცი ა ლურ-ეკო ნო მი კუ რი სტრა ტე გი ის პრი ო რი ტე ტულ 

მი მარ თუ ლე ბად მი იჩ ნე ვა კერ ძო სექ ტო რის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის ამაღ ლე-
ბა, რაც გუ ლის ხმობს ბიზ ნეს გა რე მოს გა უმ ჯო ბე სე ბას, ინ ფრას ტრუქ ტუ რულ 

გან ვი თა რე ბას და სატ რან ზი ტო პო ტენ ცი ა ლის მაქ სი მა ლუ რად გა მო ყე ნე ბას. 
აღ ნიშ ნუ ლი მი მარ თუ ლე ბე ბის გან ვი თა რე ბა პირ და პირ კავ შირ შია რო გორც 
არ სე ბუ ლი თბო და ჰიდ რო ე ლექ ტრო სად გუ რე ბის მო დერ ნი ზა ცი ა სა და ეფექ-

ekonomika da biznesi, 2017, 2,  gv. 71-85
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ტი ა ნო ბის ზრდას თან, ასე ვე, ახა ლი ენერ გე ტი კუ ლი პრო ექ ტე ბის გან ვი თა რე-
ბას თან.

ელექ ტრო ე ნერ გე ტი კუ ლი ბაზ რის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის ზრდა გუ ლის-
ხმობს ცენ ტრა ლი ზე ბუ ლი კონ ტრო ლი სა და და გეგ მვის გა და ნა წი ლე ბას სხვა დას-
ხვა კომ პა ნი ა ზე. და მო უ კი დე ბე ლი კომ პა ნი ე ბის ერ თო ბა ანაც ვლებს ინ ტეგ რი რე-
ბულ კომ პა ნი ას, რომ ლე ბიც და მო უ კი დებ ლად გან საზღ ვრა ვენ მიზ ნე ბის მი საღ წე-
ვად სა ჭი რო ქმე დე ბებს [1;2].

რთუ ლია ვამ ტკი ცოთ კონ კუ რენ ტუ ლი სის ტე მის უპი რო ბო ეფექ ტი ან მუ-
შა ო ბა ცენ ტრა ლი ზე ბულ სის ტე მას თან მი მარ თე ბა ში. თუმ ცა ცხა დი ა, რომ მწარ-
მო ე ბელ კომ პა ნი ებს მო გე ბის მი ღე ბის სურ ვი ლი უბიძ გებს სა კუ თა რი სად გუ რე ბის 
უკეთ მოვ ლი სა კენ. მი უ ხე და ვად ამი სა, ჯერ კი დევ გა ნუ საზღ ვრე ლია ელექ ტრო-
სად გუ რე ბის გაზ რდი ლი ეფექ ტი ა ნო ბი სა გან მი ღე ბუ ლი სარ გე ბე ლი რამ დე ნად 
ფა რავს მათ კო ორ დი ნა ცი ა ზე გა წე ულ ხარ ჯებს. ცენ ტრა ლი ზე ბუ ლი სის ტე მის 
შემ თხვე ვა ში გრძელ ვა დი ა ნი გან ვი თა რე ბის პროგ ნო ზი ყო ველ თვის ცდე ბა კონ-
კუ რენ ტუ ლი გა რე მოს შემ თხვე ვა ში არ სე ბულ პროგ ნოზს. კერ ძოდ, მო ნო პო ლი უ-
რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი ხშირ შემ თხვე ვა ში გე ნე რა ცი ის სიმ ძლავ რის სა ჭი რო ოდე-
ნო ბას გა და ჭარ ბე ბით ან გა რი შო ბენ. აქე დან გა მომ დი ნა რე, მა თი მომ ხმა რებ ლე ბი 
იძუ ლე ბუ ლი არი ან და ა ფი ნან სონ მო ნო პო ლი უ რი კომ პა ნი ე ბის მი ერ გან ხორ ცი-
ე ლე ბუ ლი ინ ვეს ტი ცი ე ბი. კონ კუ რენ ტუ ლი გა რე მო კი, ზრდის იმის ალ ბა თო ბას, 
რომ მო გე ბის მი ღე ბა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი კომ პა ნი ე ბის მი ერ გან ხორ ცი ე ლე-
ბუ ლი ინ ვეს ტი ცი ე ბი უფ რო მე ტად მი ახ ლო ვე ბუ ლი იქ ნე ბა მოთხ ოვ ნას თან, 
ვიდ რე მო ნო პო ლის ტის მი ერ მი ღე ბუ ლი სა ინ ვეს ტი ციო გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი. 
ამას თან, თა ვი სუ ფალ ბა ზარ ზე მო მუ შა ვე კომ პა ნი ე ბის მი ერ გან ხორ ცი ე ლე-
ბუ ლი „დაუსაბუთებელი“ ინ ვეს ტი ცია კომ პა ნი ი სათ ვის ბევ რად მა ღა ლი რის კის 
მა ტა რე ბე ლია მი სი მომ ხმა რებ ლის გან გან სხვა ვე ბით. კომ პა ნი ე ბის გა მოც დი ლე ბა 
ცხად ყოფს, რომ ისი ნი მზად არი ან სა ინ ვეს ტი ციო რის კე ბის მი ღე ბა ზე .ამ ეტაპ ზე 
არ არის შე ფა სე ბუ ლი რამ დე ნად დი ნა მი კუ რად პა სუ ხობს მოთხ ოვ ნის ბუმ სა და 
ჩა ვარ დნებს კერ ძო სექ ტო რის მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ინ ვეს ტი ცი ე ბი[1].

ელექ ტრო ე ნერ გი ის წარ მო ე ბის პრო ცე სი შედ გე ბა სა მი სა ფე ხუ რი სა გან: 
გე ნე რა ცი ა, გა და ცე მა და გა ნა წი ლე ბა. პრო ცე სე ბის გან მა ხორ ცი ე ლე ბე ლი შე-
იძ ლე ბა იყოს რო გორც კერ ძო სა კუთ რე ბა ში მყო ფი კო პა ნი ა, ასე ვე სა ხელ მწი ფოს 
მფლო ბე ლო ბა ში არ სე ბუ ლი კომ პა ნი ა. თუ, პრო ცე სის სა მი ვე სა ფე ხურს ახორ ცი ე-
ლებს სა ხელ მწი ფო ან კერ ძო კომ პა ნი ა, მა შინ ელექ ტრო ე ნერ გი ის რე ა ლი ზა ცია 
წარ მო ე ბის თვით ღი რე ბუ ლე ბა ზე მა ღალ ფა სად ხდე ბა. ელექ ტრო ე ნერ გე ტი კუ-
ლი ბაზ რის რე გუ ლი რე ბი სას ფა სი თვით ღი რე ბუ ლე ბის იმ ნიშ ნუ ლამ დე მცირ დე-
ბა, რო გო რიც სრულ ყო ფი ლი კონ კუ რენ ცი ის შემ თხვე ვა ში იქ ნე ბო და .ე ლექ ტრო-
ე ნერ გი ის ბა ზარ ზე ბევ რი გამ ყიდ ვე ლი სა და მყიდ ვე ლის არ სე ბო ბა შეზღ უ დავს 
ცალ კე უ ლი მიმ წო დებ ლე ბი უნარს მო ახ დი ნონ მი წო დე ბის ცვლი ლე ბა და ფა სე-
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ბით მა ნი პუ ლი რე ბა. შე დე გად მი ღე ბუ ლი კონ კუ რენ ტუ ლი სა ბაზ რო ფა სი, აუ-
ცი ლე ბე ლი პი რო ბაა ეკო ნო მი კუ რად ეფექ ტი ა ნი შე დე გის მი საღ წე ვად. 

ელექ ტრო ე ნერ გე ტი კუ ლი სექ ტო რის სა ხეც ვლი ლე ბის შე დე გად 1997 
წელს სა ქარ თვე ლოს ენერ გე ტი კულ ბა ზარ ზე შე იქ მნა მა რე გუ ლი რე ბე ლი კომ პა-
ნი ა, რო მე ლიც ცდი ლობს მო ა წეს რი გოს ელექ ტრო ე ნერ გი ის წარ მო ე ბის, გა და-
ცე მის და გა ნა წი ლე ბის კომ პა ნი ე ბის საქ მი ა ნო ბა, რა თა მათ იმოქ მე დონ სა მარ-
თლი ა ნად და სა ბაზ რო პრინ ცი პე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით. მო ნო პო ლი უ რი ძა ლა-
უფ ლე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა შე უძ ლე ბე ლი ა, თუ ელექ ტრო ე ნერ გი ის ბა ზარ ზე არ 
იარ სე ბებს მწარ მო ებ ლე ბის შეს ვლის ბა რი ე რე ბი, ხო ლო თუ არ სე ბობს ბა ზარ-
ზე შეს ვლის ბა რი ე რე ბი და არ ხერ ხდე ბა მა თი გა უქ მე ბა, მა რე გუ ლი რე ბე ლი 
ორ გა ნო იყე ნებს მის ხელთ არ სე ბულ სა ტა რი ფო რე გუ ლი რე ბის მე ქა ნიზ მე ბა, 
ეფექ ტი ა ნი ფა სის და სად გე ნად.

მა რე გუ ლი რე ბე ლი ორ გა ნოს უფ ლე ბა მო სი ლე ბა ა, ასე ვე ელექ ტრო ე ნერ გე-
ტი კულ ბა ზარ ზე კონ კუ რენ ტუ ლი გა რე მოს ჩა მო ყა ლი ბე ბა, ქვე ყა ნა ში ელექ-
ტრო ე ნერ გი ის გა მო მუ შა ვე ბის ოდე ნო ბა ზე, ხა რის ხზე, ახა ლი სიმ ძლავ რე ე ბის 
მშე ნებ ლო ბა სა და სხვა დას ხვა ინო ვა ცი ურ ტექ ნო ლო გი ა ზე ზრუნ ვა რაც გა მო-
იწ ვევს კონ კუ რენ ცი ის დო ნის ზრდას ბა ზარ ზე. 

ელექ ტრო ე ნერ გი ის მომ ხმა რებ ლე ბის და მწარ მო ებ ლე ბის ურ თი ერ თქმე-
დე ბა სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის მაქ სი მა ლუ რი კე თილ დღე ო ბის მომ ტა ნი ა, რო დე-
საც ბა ზა რი კონ კუ რენ ტუ ლი ა, რად გან ამ შემ თხვე ვა ში მწარ მო ებ ლე ბის მი ერ გან-
საზღ ვრუ ლი ელექ ტრო ე ნერ გი ის ფა სი, მა თი ზღვრუ ლი და ნა ხარ ჯე ბის ტო ლი ა. 
ელექ ტრო ე ნერ გე ტი კის ბაზ რის სტრუქ ტუ რა ში გა და ცე მის და გა ნა წი ლე ბის ობი-
ექ ტებს გა აჩ ნი ათ ბუ ნებ რი ვი მო ნო პო ლი ის მა ხა სი ა თებ ლე ბი, რაც მა რე გუ ლი-
რე ბე ლორ გა ნოს მი ერ უნ და კონ ტროლ დე ბო დეს. მო ნო პო ლი ურ ბა ზარ ზე სა-
ზო გა დო ებ რი ვი და ნა ზო გე ბი გა ცი ლე ბით ნაკ ლე ბი ა, კონ კუ რენ ტუ ლი ბაზ რის-
გან გან სხვა ვე ბით, რად გან მო ნო პო ლი უ რი სა წარ მო სა ბაზ რო ძა ლა უფ ლე ბის 
გა მო ყე ნე ბით აწე სებს მის ზღვრულ და ნა ხარ ჯებ ზე მა ღალ ელექ ტრო ე ნერ გი ის 
ფასს. ბაზ რის ოპ ტი მა ლუ რი ვა რი ან ტის შემ თხვე ვა ში სა წარ მოს ზღვრუ ლი შე მო-
სავ ლე ბი და მი სი ზღვრუ ლი და ნა ხარ ჯე ბი ერ თმა ნე თის ტო ლი ა»  მაგ რამ მო ნო-
პო ლი უ რი სა წარ მოს ექ ნე ბა და ნა კარ გი თუ ის და ა წე სებს ისეთ ფასს, რო გორც 
ყვე ლა სა წარ მო - კონ კუ რენ ცი ის დროს, ამი ტომ, მო ნო პო ლი უ რი სა წარ მო აწე-
სებს მო გე ბის მაქ სი მი ზა ცი ი სათ ვის ოპ ტი მა ლურ ფასს და აწარ მო ებს მის თვის 
ოპ ტი მა ლუ რი ფა სის შე სა ბა მი სი რა ო დე ნო ბის ელექ ტრო ე ნერ გი ას. 

რო გორც აღი ნიშ ნა, ელექ ტრო ე ნერ გი ის ყიდ ვად გა ყიდ ვა მო ი ცავს გე ნე-
რა ცი ას, გა და ცე მას და გა ნა წი ლე ბას. ეს საქ მი ა ნო ბე ბი შე იძ ლე ბა გა ერ თი ან-
დეს ერთ ენერ გე ტი კულ სა წარ მო ში ან მოხ დეს ამ საქ მი ა ნო ბე ბის და ნა წევ-
რე ბა და სხვა დას ხვა ენერ გე ტი კუ ლი სა წარ მო ე ბი სათ ვის გა და ცე მა. რო დე საც 
საქ მი ა ნო ბე ბი ერ თი ან დე ბა ერთ ენერ გე ტი კულ სა წარ მო ში, მა შინ ბა ზარ ზე 
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ელექ ტრო ე ნერ გი ის მიმ წო დე ბე ლი არის მხო ლოდ სა ხელ მწი ფო ან კერ ძო სა კუთ-
რე ბა ში მყო ფი ერ თი ენერ გე ტი კუ ლი სა წარ მო [1]. მო ნო პო ლი უ რი სტა ტუ სის 
გა მო ყე ნე ბით და წე სე ბუ ლი მა ღა ლი ფა სი, რო მე ლიც მო ნო პო ლის ტის წარ მო ე ბის 
ხარ ჯებს აღე მა ტე ბა, უნ და აღ მო იფ ხვრას მა რე გუ ლი რე ბე ლი ორ გა ნოს მი ერ ბა-
ზარ ზე კონ კუ რენ ცი ის და ნერ გვის მიზ ნით გა ტა რე ბუ ლი პო ლი ტი კის სა ფუძ ველ-
ზე, რა თა მიღ წე ულ იქ ნას ეკო ნო მი კუ რი ეფექ ტი ა ნო ბა. ბაზ რის ეფექ ტი ან ფუნ-
ქცი ო ნი რე ბას გან საზღ ვრავს ელექ ტრო ე ნერ გი ის მყიდ ველ თა და გამ ყიდ ველ თა 
რა ო დე ნო ბა. ეკო ნო მი კუ რად ეფექ ტი ა ნი შე დე გი მი ი ღე ბა მა შინ, რო ცა ბა ზარ ზე 
მრა ვა ლი მყიდ ვე ლი და გამ ყიდ ვე ლი არ სე ბობს და შე სა ბა მი სად შექ მნი ლი სრუ ლი 
კონ კუ რენ ცი ა, აყა ლი ბებს სა ბაზ რო ფასს, რო მე ლიც უთა ნაბ რდე ბა გა ყი დუ ლი 
ელექ ტრო ე ნერ გი ის წარ მო ე ბის ხარჯს . სა ბა ზა რო მო ნო პო ლი ის პი რო ბებ ში 
ელექ ტრო ე ნერ გი ის გამ ყიდ ველს შე უძ ლია შე ამ ცი როს ელექ ტრო ე ნერ გი ის რა ო-
დე ნო ბა და და ა წე სოს თა ვის სა სურ ვე ლი ფა სი. 

ელექ ტრო ე ნერ გე ტი კუ ლი სექ ტო რის რეს ტრუქ ტუ რი ზა ცი ამ საგ რძნობ-
ლად გა ი ზარ და ბაზ რის მა რე გუ ლი რე ბის ფუნ ქცი ე ბი, რაც, თა ვის მხრივ, მო ი-
ცავს სა ბაზ რო წე სე ბის შე მო ღე ბას, ბაზ რის მო ნი ტო რინ გსა და რე გუ ლი რე ბას. 
ყო ვე ლი ვე ეს კი ხელს უწყ ობს ენერ გე ტი კუ ლი ბაზ რის ფუნ ქცი ო ნი რე ბის გა უმ-
ჯო ბე სე ბას და ბაზ რის ეფექ ტი ან მუ შა ო ბას, სა დაც ელექ ტო ე ნერ გი ის ფა სი და 
რა ო დე ნო ბა სრულ ყო ფი ლი კონ კუ რენ ცი ის პი რო ბებს შე ე სა ბა მე ბა.

მო ნო პო ლი უ რი ძა ლა უფ ლე ბის მუდ მი ვად შე ნარ ჩუ ნე ბა შე უძ ლე ბე ლია 
ელექ ტრო ე ნერ გე ტი კუ ლი ბაზ რის შემ თხვე ვა შიც, რად გან თუ ენერ გე ტი კუ ლი 
სა წარ მო არის ელექ ტრო ე ნერ გი ის მხო ლოდ ერ თი მიმ წო დე ბე ლი და ელექ ტრო-
ე ნერ გი ის ფასს მაქ სი მა ლუ რად ზრდის, მა რე გუ ლი რე ბე ლი ორ გა ნო იყე ნებს რე-
გუ ლი რე ბის სხვა დას ხვა მე ქა ნიზმს, რა თა მო ახ დი ნოს სა ზო გა დო ებ რი ვი და ნა-
კარ გე ბის შემ ცი რე ბა. რე გუ ლი რე ბის მე ქა ნიზ მი შე იძ ლე ბა იყოს (1) ფა სის ან 
სა ტა რი ფო რე გუ ლი რე ბა და (2) ან ტი მო ნო პო ლი უ რი რე გუ ლი რე ბა.

მა რე გუ ლი რე ბე ლი ორ გა ნო ორი ენ ტი რე ბუ ლი არის არა მხო ლოდ მო ნო-
პო ლი უ რი სა წარ მოს თვის ოპ ტი მა ლუ რი და რე გუ ლი რე ბა დი ფა სის და წე სე ბა ზე, 
არა მედ ის ით ვა ლის წი ნებ სა სე ვე (1) ქვე ყა ნა ში ელექ ტრო ე ნერ გი ის გა მო მუ შა ვე-
ბის დო ნეს, (2) ელექ ტრო ე ნერ გი ის ხა რის ხის (3) ახა ლი სიმ ძლავ რე ე ბის მშე ნებ-
ლო ბის შე საძ ლებ ლო ბას და (4) ინო ვა ცი უ რი მე ქა ნიზ მებს, რაც ხელს უწყ ობს 
ბა ზარ ზე ახა ლი სა წარ მო ე ბის გა ჩე ნას და უმ ცი რებს რე გუ ლი რე ბად სა წარ მო ებს 
მო ნო პო ლი ურ ძა ლა უფ ლე ბას. 

ჰიდ რო სის ტე მის ბა ზარ ზე შეღ წე ვის თე მა დე ლი კა ტუ რი სა კითხია რამ-
დე ნი მე მი ზე ზის გა მო. პირ ველ რიგ ში უნ და აღი ნიშ ნოს, ჰიდ რო ე ლექ ტრო-
სად გუ რის მშე ნებ ლო ბის ზე გავ ლე ნა გა რე მო ზე, რო მე ლიც საკ მა ოდ რთუ ლი 
სა კითხია და იწ ვევს ლი ცენ ზი ი სა და დამ ტკი ცე ბის პრო ცე სე ბის გა ჭი ნა უ რე ბას. 
თუმ ცა გა რე მოს დაც ვი თი სა კითხ ე ბი ხშირ შემ თხვე ვა ში ვერ ეწი ნა აღ მდე გე ბა 
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კონ კუ რენ ცი ის მა რე გუ ლი რე ბე ლი ხელ მძღვა ნე ლო ბის კომ პე ტენ ცი ებს. მე ო რე, 
არა ნაკ ლებ მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა კითხია ჰიდ რო ე ლექ ტრო სად გუ რე ბის ად გილ მდე-
ბა რე ო ბის შერ ჩე ვა. სა უ კე თე სო ად გი ლე ბი უკ ვე და კა ვე ბუ ლია არ სე ბუ ლი ჰიდ-
რო სად გუ რე ბის მი ერ. აქე დან გა მომ დი ნა რე, კონ კუ რენ ცი ის მა რე გუ ლი რე ბე ლი 
ხელ მძღვა ნე ლო ბა უნ და და ეხ მა როს და ბა ლი და ნა ხარ ჯე ბის მქო ნე სად გუ რებს 
ად გილ მდე ბა რე ო ბის შერ ჩე ვა ში.

კემ ბრი ჯის უნი ვერ სი ტე ტის მეც ნი ერ -მკვლე ვა რი დე ვიდ ნი უ ბე რი აღ ნიშ ნავს 
[3] რომ გრძელ ვა დი ა ნი ორ მხრი ვი კონ ტრაქ ტე ბის ხელ შეწყ ო ბის პო ლი ტი კა ხელს 
უწყ ობს ბა ზარ ზე შეს ვლას უფ რო მარ ტი ვად, რად გან კონ ტრაქ ტე ბი წარ მო-
ად გენს მო მა ვა ლი შე მო სავ ლე ბის გა რან ტი ას ფირ მე ბი სათ ვის და ამ ცი რებს 
ბა ზარ ზე შეს ვლის გა დაწყ ვე ტი ლე ბას თან ასო ცი რე ბულ რის კებს. ამას თა ნა ვე, 
მცი რე ზო მის ფირ მებს აძ ლე ვენ სა შუ ა ლე ბას გა ზარ დონ სა ჭი რო კა პი ტა ლი.

ჰოდ რო ე ნერ გე ტი კის ბა ზარ ზე მოქ მე დი კომ პა ნი ე ბის რა ო დე ნო ბა ნაკ-
ლე ბად მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, იმ მწარ მო ებ ლე ბის რა ო დე ნო ბა სა და სა ბაზ რო წი-
ლებ თან შე და რე ბით, რო მელ თა წარ მო ე ბა არ არის შეზღ უ დუ ლი გა ტა რე ბის 
სიმ ძლავ რით, გა და ცე მის „საცობების“ არსებობით ან/და ნაკლებად მოქნილი 
ტექნოლოგიებით. 

ჰიდროელექტროენერგეტიკული სექტორის კონცენტრაციის 
შეფასება

სა ბაზ რო ძა ლა უფ ლე ბის შე ფა სე ბი სათ ვის ელექ ტრო ე ნერ გი ის ბა ზარ ზე 
რამ დე ნი მე ინ დექ სი გა მო ი ყე ნე ბა. ელექ ტრო ე ნერ გი ის ბა ზა რი ხა სი ათ დე ბა რი გი 
თა ვი სე ბუ რე ბით, რაც აუ ცი ლებ ლად უნ და იქ ნეს გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ინ დექ სის 
გა ან გა რი შე ბი სას.

კონ კუ რენ ცი ის ანა ლი ზი სათ ვის ყვე ლა ზე ფარ თოდ გავ რცე ლე ბუ ლია 
ჰერ ფინ დალ დჰირ შმა ნის ინ დექ სი (I), რო მე ლიც ზო მავს ფირ მე ბის სი დი დეს 
შე სა ბა მის ინ დუს ტრი ა ში. ინ დექ სი გა ი ან გა რი შე ბა ბაზ რის შე სა ბა მის სეგ მენ-
ტზე ყვე ლა მოქ მე დი ეკო ნო მი კუ რი აგენ ტის მი ერ და კა ვე ბუ ლი ფარ დო ბი თი 
წი ლე ბის (პრო ცენ ტულ ერ თე უ ლებ ში) კვად რა ტე ბის ჯა მის სა ხით. I ინ დექ სი 
გან საზღ ვრავს ბაზ რის შე სა ბა მის სეგ მენ ტი სი კონ ცენ ტრა ცი ის დო ნეს, რომ-
ლის მნიშ ვნე ლო ბა იც ვლე ბა: 1-დან (საკ მა რი სად სრულ ყო ფი ლი კონ კუ რენ ცი ა, 
ბა ზარ ზე მო ნა წი ლე თა დი დი რა ო დე ნო ბა) 10 000-მდე (აბ სო ლუ ტუ რად კონ-
ცენ ტრი რე ბულ ბა ზა რი, ერ თი ეკო ნო მი კუ რი აგენ ტი). ჰერ ფინ დალ -ჰირ შმა ნის 
ინ დექ სის სა ფუძ ველ ზე სა სა ქონ ლო ბაზ რე ბი კონ ცენ ტრა ცი ის დო ნე ე ბის მი ხედ-
ვით ფას დე ბა და ბალ კონ ცენ ტრი რე ბულ (I<1500), ზომიერად კონცენტრირებულ 

(1500<I<2500) და მაღალკონცენტრირებულ (I>2500) სასაქონლო ბაზრებად.
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შესაბამისად, ინდექსის ფორმულას აქვს შემდეგი სახე: 

 (1)

სადაც, n არის ფირმების რაოდენობა ბაზარზე, ხოლო si - i ფირმის საბაზრო წილი.
საქართველოს ჰიდროელექტროენერგეტიკის ბაზარზე დღევანდელი 

მდგო მარეობით ფუნქციონირებს 67 ჰესი. 2016 წლის მონაცემებით, ყველაზე 
მსხვილი მწარმოებლებია: ენგურჰესი, ვარდნილჰესი და ვარციხეჰესი. ერთი 
კომპანიის სს „ენერგო-პროჯორჯიას“ მფლობელობაშია 9 ჰესი (ძევრულჰესი, 
ჩითახევჰესი, რიონჰესი, გუმათჰესი, საცხენჰესი, აწჰესი, ლაჯანურჰესი, 
ორთაჭალჰესი, შაორჰესი). აქედან გამომდინარე, ბაზარზე მის მიერ საკუთრებაში 
მყოფი ჰიდროელექტროსადგურების მიერ წარმოებული ელექტროენერგიას 
საგრძნობლად დიდი წილი უჭირავს და ვარციხეჰესის წარმოებას უსწრებს. 
დანარჩენი მცირე ჰიდროელექტროსადგურების ელექტროენერგია მთლიანი 
წარმოებული ელექტროენერგიის 0%-დან 4%-მდე მერყეობს. 

ჰერფინდალდჰირშმანის ინდექსი, 2016 წლის მონაცემებით, ყველა 
მარეგულირებელი და დიდი სეზონური ჰესების წილების მიხედვით, 1776-ს 
გაუტოლდა, რაც ნიშნავს, რომ საქართველოს ჰიდროელექტროენერგიის ბაზარი 
ზომიერად კონცენტრირებულია.

ჰერფინდალ-ჰირშმანის ინდექსის მოდიფიცირებული ვარიანტი (HHIadj) 
შემოაქვს ლუიზ რანგელს, რომელიც თავის ნაშრომში [4] მიმოიხილავს ბაზარს, 
სადაც n რაოდენობის მწარმოებელია. ამათგან 1-დან m-მდე მწარმოებელი 
ფუნქციონირებს მთლიანი წლის განმავლობაში, ხოლო m+1-დან n-მდე მწარ-
მოებლები შეზღუდული რაოდენობით აწარმოებენ წელიწადის გარკვეულ პე-
რიოდ ში. ამ შემთხვევაში იგულისხმება, რომ ელექტროენერგეტიკის ბაზარი 
რო გორც ჰიდრო, ასევე თერმულ მწარმოებლებს უჭირავთ. როდესაც თერმული 
და პატარა ჰიდროსადგურები ვერ აკმაყოფილებს მოთხოვნას, ეს მოთხოვნა 
დი დი ჰიდროსადგურების მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგიით ბალან ს-
დება. ჰერფინდალ-ჰირშმანის ინდექსის მოდიფიცირებულ ვარიანტს აქვს შემ-
დეგი სახე:

 (2)

სადაც,  არის „შეუზღუდავი“ ფირ მე ბის სა ბაზ რო წი ლი, ხო ლო  იმ 
ფირ მე ბის სა ბაზ რო წი ლი, რომ ლე ბიც მხო ლოდ წე ლი წა დის გან საზღ ვრულ დროს 
აწარ მო ე ბენ ელექ ტრო ე ნერ გი ას. 

თუ ჰერ ფინ დალ -ჰირ შმა ნის ინ დექ სის მო დი ფი ცი რე ბულ ვა რი ანტს სა-
ქარ თვე ლოს თვის გა მო ვი ან გა რი შებთ, მა შინ მხედ ვე ლო ბა ში უნ და მი ვი ღოთ ის 
„შეუზღუდავი“ ჰიდ რო ე ლექ ტრო სად გუ რე ბი (ენ გურ ჰე სი, ვარ დნილ ჰე სი, ხრა მი 1 
და 2, ჟინ ვალ ჰე სი, შა ორ ჰე სი, ძევ რულ ჰე სი), რომ ლე ბიც 2016 წლის გან მავ ლო ბა-
ში უწყ ვე ტად აწარ მო ებ დნენ ელექ ტრო ე ნერ გი ას:
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ჰერ ფინ დალ -ჰირ შმა ნის ინ დექ სის მო დი ფი ცი რე ბუ ლი ვა რი ან ტი და ახ ლო-
ე ბით 200 ერ თე უ ლით აღე მა ტე ბა ტრა დი ცი ულ ჰერ ფინ დალ დჰირ შმა ნის ინ-
დექ სის მა ჩე ვე ნე ბელს, თუმ ცა იგი ვე დი ა პა ზონ ში რჩე ბა. აქე დან გა მომ დი ნა რე, 
ჰერ ფინ დალ -ჰირ შმა ნის ინ დექ სის მო დი ფი ცი რე ბუ ლი ვა რი ან ტი დან შეგ ვიძ ლია 
ასე ვე და ვას კვნათ, რომ სა ქარ თვე ლოს ჰიდ რო ე ლექ ტრო ე ნერ გი ის ბა ზა რი ზო-
მი ე რად კონ ცენ ტრი რე ბუ ლი იყო 2016 წლის გან მავ ლო ბა ში.

ამ ჟა მად, ბაზ რის მო ნი ტო რინ გის ანა ლი ზის თვის ერ თ-ერთ ყვე ლა ზე 
გავ რცე ლე ბულ მე თო დად მიჩ ნე უ ლია რე ზი დუ ა ლე ბის მი წო დე ბის ინ დექ სი 
(Residual Supply Index), რო მე ლიც ინ დექ სის ტი პი საა და ელექ ტრო ე ნერ გი ის 
ბა ზარ ზეა მორ გე ბუ ლი. ასე ვე, მის თვის გა მო ყე ნე ბუ ლია უფ რო კომ პლექ სუ რი 
ქცე ვი თი ანა ლი ზი, რო მე ლიც დამ ყა რე ბუ ლია რე ა ლუ რი და ნა ხარ ჯე ბის მო ნა-
ცე მებ სა და შე ფა სე ბებ ზე, ფა სის მარ ჟა ზე. 

მარკ ბე ტა ილ მა და სხვებ მა თა ვი ანთ ნაშ რომ ში [5] გა ნა ვი თა რეს სა ბაზ რო 
ძა ლა უფ ლე ბის შე ფა სე ბის სხვა დას ხვა ინ დი კა ტო რი, რომ ლე ბიც უფ რო პრაქ-
ტი კუ ლი გა მო ყე ნე ბი სა ა. ავ ტო რე ბი იყე ნე ბენ რე ზი დუ ა ლის მი წო დე ბის ინ დექსს 
(RSI), რო გორც სტა ტი კუ რი კონ ცენ ტრა ცი ის სა ზომს, რო მე ლიც მო ნი ტო რინგს 
უწევს ბაზ რის ძა ლა უფ ლე ბის გა და ნა წი ლე ბას. ენერ გე ტი კის ბა ზარს რი გი თა-
ვი სე ბუ რე ბა გა აჩ ნი ა: ელექ ტრო ე ნერ გი ის შე ნახ ვის შეზღ უდ ვა, მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
დღი უ რი და სე ზო ნუ რი რხე ვე ბი და არა ე ლას ტი კუ რი მოთხ ოვ ნა. გა მომ დი ნა რე 
ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი დან, კონ ცენ ტრა ცი ის სა ზო მებს რომ ლე ბიც ფო კუ სი რე ბუ ლია 
ბაზ რის მხო ლოდ მი წო დე ბის კუთხ ე ზე, გა აჩ ნი ათ შეზღ უ დუ ლი ახ სნის შე საძ-
ლებ ლო ბა. კერ ძოდ, ენერ გე ტი კის ბაზ რის კონ ცენ ტრა ცი ის სა ზო მებს, რომ ლე-
ბიც ით ვა ლის წი ნებს მოთხ ოვ ნას, უფ რო შე სა ფე რი სი და ზუს ტი ა. RSI ინ დექ სი 
ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლია რო გორც ერ თ-ერ თი სან დო ინ დექ სი და გა მო ი ყე ნე ბა მა-
რე გუ ლი რებ ლე ბი სა და კონ კუ რენ ცი ის სა ა გენ ტო ე ბის მი ერ, რო გორც ბაზ რის 
ძა ლა უფ ლე ბის ინ დი კა ტო რი სხვა დას ხვა ელექ ტრო ე ნერ გი ის ბაზ რებ ზე. 

RSI ზომავს თუ რამდენად შეუძლია გენერატორის კონკურენტ კომ-
პანიას დააკმაყოფილოს მიმდინარე მოთხოვნა მისი წარმოების დადგმული 
სიმძლავრიდან გამომდინარე. მაშასადამე, RSI ზომავს ფირმების „პივოტანლეს“ 
(როლი, ძალაუფლება). 

ფირმა i-ისთვის RSI განსაზღვრულია შემდეგნაირად:    (3)

სტატიაში RSI განხილულია საქართველოს ჰიდროელექტროენერგიის ბა-
ზარზე ენგურჰესის მაგალითზე, როგორც ყველაზე დიდ ელექტროენერგიის 
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მწარმოებელზე. შედეგებმა აჩვენა, რომ აღნიშნული კომპანია აკმაყოფილებს 
ბაზრის მოთხოვნის თითქმის 33% (RSI=0.67), რაც ნიშნავს, რომ ბაზარზე 
არსებულ დანარჩენ მცირე ჰიდროელექტრომწარმოებლებს შეუძლიათ ბაზრის 
მოთხვნის მხოლოდ 67%დის დაკმაყოფილება. 

რე ზი დუ ა ლე ბის მი წო დე ბის ინ დექ სი (RSI) ადას ტუ რებს, რომ ჰიდ რო ე ლექ-
ტრო ე ნერ გი ის ბა ზა რი სა ქარ თვე ლო ში მნიშ ვნე ლოვ ნად კონ ცენ ტრი რე ბუ ლი ა. 

ლერ ნე რის ინ დექ სი (LI), რო მელ საც 1934 წელს სა ფუძ ვე ლი ჩა უ ყა რა აბ ბა 
ლერ ნერ მა [6], ზო მავს ბაზ რის ძა ლა უფ ლე ბას ფა სი სა და ზღვრუ ლი და ნა ხარ ჯე-
ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით. ის მხედ ვე ლო ბა ში იღებს ფასს და მის მარ ჟას. ლერ ნე რის 
ინ დექ სის გა მო ყე ნე ბა გა მარ თლე ბუ ლია იმ ფაქ ტით, რომ ის პირ და პირ კავ შირ შია 
ფა სის მარ ჟას თან. სრუ ლად კონ კუ რენ ტულ ბა ზარ ზე ფა სის მარ ჟა ნულს უტოლ-
დე ბა (P-MC=0); თუმცა, როდესაც რომელიმე ფირმის ბაზრის ძალაუფლება 
არის მოცემული, მაშინ ის დადებითია (P-MC>0). ზოგადად, ლერნერის ინდექსის 
მიხედვით ბაზრის კონკურენტუნარიანობა იზომება შემდეგი ფორმულით:

=     (4)

სადაც, p არის საბაზრო ფასი, c - მწარმოებლების ზღვრული დანახარჯის 
საშუალო შეწონილი, ჵ - მოთხოვნის ელასტიურობა წონასწორული ფასის p-ს 
მიმართ. 

სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, საბაზრო ძალაუფლება, რომელიც 
იზომება როგორც ფასისა და ზღვრული დანაზარჯის პროცენტული სხვაობა, 
იზრდება ინდუსტრიის კონცენტრაციასთან ერთად და მცირდება მოთხოვნის 
ელასტიკურობასთან ერთად. როდესაც –ის აბსოლუტური მნიშვნელობა 
მეტია ერთზე, ე.ი. მოთხოვნა ფასის მიმართ ელასტიურია, შედეგად –ის 
მნიშვნელობა მერყეობს 0–სა და 1–ს შორის, რაც მოგების დაბალ მარჟასა 
და კონკურენტულ ბაზარზე მიუთუთებს, ხოლო როდესაც მოთხოვნა ფასის 
მიმართ არაელასტიკურია , მო გე ბის მარ ჟა არის დი დი და ბა ზა რი კონ-
ცენ ტრი რე ბუ ლი ა. 

სა ქარ თვე ლოს ჰიდ რო ე ლექ ტრო ე ნერ გი ის სექ ტორ ში მოქ მე დი ჰე სის თვის 
ლერ ნე რის ინ დექ სის და სათ ვლე ლად და მი ღე ბუ ლი შე დე გის სექ ტორ ზე გან სა-
ზო გა დებ ლად, აღე ბუ ლია ერ თ-ერ თი მა ხა სი ა თე ბე ლი ჰიდ რო ე ლექ ტრო სად გუ რის 
სა შუ ა ლო მო ნა ცე მე ბი: დად გმუ ლი სიმ ძლავ რე 14 მგვტ, წლი უ რი გა მო მუ შა ვე ბა 
72 გგვტ.სთ-ში ხო ლო სა ო პე რა ციო ციკ ლი მო ი ცავს 20 წლის პე რი ოდს. ამ ჟა მად 
არ სე ბუ ლი და მო მა ვალ ში მო სა ლოდ ნე ლი ფი ნან სუ რი მაჩ ვე ნებ ლე ბის გა ა ნა ლი-
ზე ბით იყო დაშ ვე ბუ ლი რომ ზე მოთ ხსე ნე ბუ ლი ტექ ნი კუ რი მა ხა სი ა თებ ლე ბის 
მქო ნე ჰე სის სა შუ ა ლო ზღვრუ ლი და ნა ხარ ჯი სა შუ ა ლოდ უტოლ დე ბა 0,019 
ლარს ერთ კი ლო ვატ სთ-ში, ხო ლო სა შუ ა ლო გა სა ყი დი ფა სი - 0,091 ლარს 
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ერთ კი ლო ვატ სთ-ზე. სა ო პე რა ციო წლის და საწყ ის ში და ელექ ტრო ე ნერ გი ის 
ბა ზარ ზე არ სე ბუ ლი პი რო ბე ბის თა ნახ მად, ლერ ნე რის ინ დექ სმა 0,97 შე ად გი-
ნა. აღ ნიშ ნუ ლი მო ნა ცე მე ბით, ლერ ნე რის ინ დექ სის მა ჩე ვე ნე ბე ლი მომ დევ ნო 
20 წლის ბო ლოს სა შუ ა ლოდ 0,25-ს გა უ ტოლ დე ბა, რაც ამა ვე ინ დექ სის გან-
მარ ტე ბი დან გა მომ დი ნა რე, მი უ თი თებს ფა სის და ბალ მარ ჟა სა და საკ მა რი სად 
სრულ ყო ფი ლი კონ კუ რენ ტუ ლი ბაზ რის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ზე. 

შე და რე ბი თი უპი რა ტე სო ბის ინ დექ სი (RCA-Revealed Compara  ve Advan-
tage) გა მო ი ყე ნე ბა სა ერ თა შო რი სო ეკო ნო მი კა ში ქვეყ ნის შე სა ბა მი სი სა სა ქონ ლო 
ჯგუ ფის ან მომ სა ხუ რე ბის შე და რე ბი თი უპი რა ტე სო ბის და სათ ვლე ლად სხვა 
ქვეყ ნებ თან მი მარ თე ბით, რაც ქვეყ ნის სა ექ სპორ ტო პო ტენ ცი ა ლის გან საზღ-
ვრის შე საძ ლებ ლო ბას ქმნის. ინ დექ სის მე თო დო ლო გია და ფუძ ნე ბუ ლია რი კარ-
დოს შე და რე ბი თი უპი რა ტე სო ბის თე ო რი ა ზე და გან საზღ ვრავს სა ერ თა შო რი სო 
ვაჭ რო ბით მი ღე ბულ სარ გე ბელს. ამ ინ დექ სის დახ მა რე ბით გა ნი საზღ ვრე ბა 
ქვეყ ნის შიგ ნით წარ მო ე ბუ ლი სა ქონ ლის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბა გა რე ბა ზარ-
თან მი მარ თე ბით. 

სხვა სიტყ ვე ბით რომ ვთქვათ, RCA გვიჩ ვე ნებს რამ დე ნად მნიშ ვნე ლო ვა ნია 
ქვეყ ნი სათ ვის მო ცე მუ ლი სა ქონ ლის /მომ სა ხუ რე ბის წარ მო ე ბის გა ფარ თო ე ბა ან 
სხვა სა ქონ ლის /მომ სა ხუ რე ბის წარ მო ე ბა ზე გა დარ თვა. ამ ინ დექ სის დახ მა რე ბით 

ასე ვე გა ნი საზღ ვრე ბა ახალ ან არ სე ბულ სა ვაჭ რო პარ ტნი ო რებ თან პო ტენ ცი-
უ რი ვაჭ რო ბის პერ სპექ ტი ვე ბი. მსგავ სი RC-ის მაჩ ვე ნე ბელ ქვეყ ნებს იშ ვი ა თად 
აქვთ მჭიდ რო სა ვაჭ რო ურ თი ერ თო ბე ბი, გარ და იმ შემ თხვე ვი სა, რო დე საც 
ში გა ინ დუს ტრი უ ლი ვაჭ რო ბა ში არი ან ჩაბ მუ ლი. 

ქვე ყა ნა i-ს RCA ინ დექ სი j სა ქონ ლის თვის იზო მე ბა ქვეყ ნის ექ სპორ ტსა და 
მსოფ ლიო ვაჭ რო ბა ში მი სი წი ლის გათ ვა ლის წი ნე ბით. RCA უდ რის კონ კრე ტუ-
ლი ქვეყ ნის i სა სა ქონ ლო ჯგუ ფის ექ სპორ ტის წი ლი ამა ვე ქვეყ ნის მთლი ან 
ექ სპორ ტში, შე ფარ დე ბუ ლი მსოფ ლიო ბა ზარ ზე იმა ვე სა ქონ ლის მთლი ა ნი ექ-
სპორ ტის წილ თან. შე და რე ბი თი უპი რა ტე სო ბას აქვს ად გი ლი, რო დე საც RCA>1, 
ხო ლო თუ RC ნაკ ლე ბია ერ თზე, ქვე ყა ნას არ აქვს აღ ნიშ ნუ ლი სა ქონ ლის წარ-
მო ე ბა ში /ექ სპორ ტში შე და რე ბი თი უპი რა ტე სო ბა. 

RCA იანგარიშება შემდეგნაირად: 

 (5)

სადაც Eit დ არის i სასაქონლო ჯგუფის კონკრეტულ ქვეყანაში ექსპორტის 
წილი ამ ქვეყანაში განხორციელებულ მთელ ექსპორტში, 

Ei -i სასაქონლო ჯგუფის ექსპორტის წილი მთელ ექსპორტში; 
Et - კონკრეტულ ქვეყანაში განხორციელებული მთელი ექსპორტი,
E- საქართველოს მთელი ექსპორტი.
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RCA-ს დახ მა რე ბით, გა ნი საზღ ვრა სა ქარ თვე ლოს ელექ ტრო ე ნერ გი ით ვაჭ-
რო ბის შე და რე ბი თი უპი რა ტე სო ბა მე ზო ბე ლი ქვეყ ნე ბის მი მართ და გა მოვ ლინ-
და მე ზო ბელ ქვეყ ნებს შო რის ყვე ლა ზე პერ სპექ ტი უ ლი სა ვაჭ რო პარ ტნი ო რი. 
ვი ნა ი დან ინ დექ სის მეშ ვე ო ბით იზო მე ბა სა ქონ ლის შე და რე ბი თი უპი რა ტე სო ბა 
დრო ის მხო ლოდ ერთ მო ნაკ ვეთ ში, ეფექ ტის გან სა საზღ ვრად ინ დექ სი დრო ის 
სხვა დას ხვა პე რი ო დი სათ ვის არის დათ ვლი ლი.

სა ქარ თვე ლოს ელექ ტრო ე ნერ გი ის, რო გორც სა სა ქონ ლო ჯგუ ფი სათ ვის 
(ჯგუ ფის ოთხ ნიშ ნა კო დი: 2716) RCA ინ დექ სი გა მო სათ ვლე ლად, გა მო ყე ნე ბუ-
ლია სა ქარ თვე ლოს სტა ტის ტი კის ეროვ ნუ ლი სამ სა ხუ რის და სს „საქართველოს 
სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ მონა ცემ თა ბა ზე ბი. ინ დექ სის ცვა ლე ბა დო ბის 
და ელექ ტრო ე ნერ გი ით ვაჭ რო ბით გა მოწ ვე უ ლი ტრენ დის და სად გე ნად გა მო-
ყე ნე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბი მო ი ცავს 2010-2015 წლებს. 

RCA ინდექსი [7]
ცხრილი 1 

2716 - 

ელექტროენერგია 
2010 2011 2012 2013

რუსეთი 2.71 2.42 1.94 0.24 0.02 0.05

აზერბაიჯანი 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

სომხეთი 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02

თურქეთი 0.02 0.03 0.06 0.00 0.05 0.09

ცხრი ლი დან შე საძ ლე ბე ლია და ვას კვნათ, რომ საკ მა ოდ მა ღა ლია 2010-
2012 წლებ ში რუ სეთ ში ექ პორ ტი რე ბუ ლი ელექ ტრო ე ნერ გი ის წი ლი მთლი ან 
ექ სპორ ტი რე ბუ ლი ელექ ტრო ე ნერ გი ა ში. 2013-2015 წლებ ში კი ინ დექ სის საგ-
რძნო ბი კლე ბა აღი ნიშ ნე ბა, რაც რუ სეთ ში ექ სპორ ტი რე ბუ ლი ელექ ტრო ე ნერ-
გი ის წი ლის შემ ცი რე ბა ზე ან სხვა ექ სპორ ტი რე ბუ ლი სა ქონ ლის წი ლის ზრდა-
ზე მი უ თი თებს. 2013 წელს რუ სეთ ში ექ სპორ ტი რე ბუ ლი დე ნის მო ცუ ლო ბა 
370,6079 მლნ კვტ სთ-ს შე ად გენ და, ხო ლო 2014 წელს - 160,077 მლნ კვტ 
სთ-ს. სა ქარ თვე ლო დან მთლი ა ნი ექ სპორ ტი 2012 წელს 46 806 მლნ ლა რი 
იყო, 2014 წელს კი - 274 754 მლნ ლა რი. გა მო დის რომ RCA ინ დექ სის მნიშ-
ვნე ლო ბა ზე ორი ვე ფაქ ტორ მა იმოქ მე და. 

სა ინ ტე რე სოა თურ ქე თის მა გა ლი თის გან ხილ ვა, რომ ლის თვი საც RCA-ს 
ინ დექ სი წლებ თან ერ თად მა ტუ ლობს. 2014 წელს სა ქარ თვე ლოს ექ სპორ ტი 
თურ ქეთ ში 239,301 მლნ ლარს შე ად გენ და, 2015 წელს - 186,769 მლნ ლარს, 
ხო ლო თურ ქე თი სათ ვის მი წო დე ბუ ლი ელექ ტრო ე ნერ გი ის მო ცუ ლო ბა, შე სა-
ბა მი სად, 236,48 მლნ კვტ სთ და 419,472 მლნ კვტ სთ ფიქ სირ დე ბა. რო გორც 
აქე დან ჩანს, თურ ქეთ ში ელექ ტრო ე ნერ გი ის ექ სპორ ტი საგ რძნობ ლად გა ი-
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ზარ და, რო მელ საც თურ ქეთ ში ექ სპორ ტი რე ბულ სა ქო ნელს შო რის ყვე ლა ზე 
დი დი წი ლი უკა ვი ა. 

აქე დან გა მომ დი ნა რე, შეგ ვიძ ლია და ვას კვნათ, რომ სა ქარ თვე ლოს 
თურ ქეთ ში რუ სე თის გან გან სხვა ვე ბით, დი დი შე და რე ბი თი უპი რა ტე სო ბა აქვს 
ელექ ტრო ე ნერ გი ით ვაჭ რო ბა ში. 

ელექტროენერგიის წლიური ბაზარი [8,9,10,11]
ცხრილი 2

იმი სათ ვის რომ სწო რად შე ვა ფა სოთ ჰიდ რო ელ ქტრო ე ნერ გე ტი კუ ლი 
სად გუ რე ბის მშე ნებ ლო ბის მარ თე ბუ ლო ბა, სა ჭი როა და ნა ხარ ჯი სა და სარ-
გებ ლის ანა ლი ზი. 2013 წლის მო ნა ცე მე ბით (იხ. ცხრი ლი 2) სა ქარ თვე ლო ში 
გე ნე რი რე ბუ ლი ელექ ტრო ე ნერ გია 8 256 მლნ კვტ სთ-ს შე ად გენ და, ხო ლო 
მოხ მა რე ბა - 8085 მლნ კვტ სთ-ს. 2014-2015 წლებ ში აღი ნიშ ნე ბა რო გორც 
გე ნე რი რე ბუ ლი, ასე ვე მოხ მა რე ბუ ლი ელექ ტრო ე ნერ გი ის ზრდა და შე სა ბა მი-
სად ფიქ სირ დე ბა გე ნე რა ცია 8515 და 8795 მლნ კვტ სთ, ხო ლო მოხ მა რე ბა 
8532 და 8586 მლნ კვტ სთ. 2013 წელს ექ სპორ ტი რე ბუ ლი ელექ ტრო ე ნერ გი-
ის ჯა მუ რი გა და სა ხა დი 14043 ათას აშშ დო ლარს შე ად გენ და (450 მლნ კვტ 
სთ), იმ პორ ტის ღი რე ბუ ლე ბა 484 მლნ კვტ სთ-სათ ვის 30300 ათა სი დო ლა-
რი ფიქ სირ დე ბა. 2015 წელს ექ სპორ ტი 660, ხო ლო იმ პორ ტი 699 მლნ კვტ 
სთ-მდე გა ი ზარ და და მა თი მო ნე ტა რე უ ლი ღი რე ბუ ლე ბა 26063 და 43819 
ათას დო ლარს უტოლ დე ბა. სა შუ ა ლოდ, (და ნა კარ გე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით), 1 
კვტსთ იმ პორ ტი რე ბუ ლი ელექ ტრო ე ნერ გი ის ღი რე ბუ ლე ბა 0,0627 დო ლარს 
შე ად გენს, ხო ლო ექ სპორ ტი რე ბუ ლი 1 კვტსთ ელექ ტრო ე ნერ გი ის ღი რე ბუ-



დავით ქადაგიძე

82

ლე ბა - 0,0395 დო ლარს. ელექ ტრო ე ნერ გი ის ექ სპორ ტი სა და იმ პორ ტის ღი-
რე ბუ ლე ბე ბი კიდ ვე ერ თხელ უს ვამს ხაზს, რომ სა ქარ თვე ლო ში გე ნე რი რე ბუ-
ლი ელექ ტრო ე ნერ გია შე და რე ბით ია ფი ა, ხო ლო ზამ თარ ში იმ პორ ტი რე ბუ ლი 
ელექ ტრო ე ნერ გია სა ქარ თვე ლოს ძა ლი ან ძვი რი უჯ დე ბა. 

სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის’’ მიერ შედ გე ნი ლი 
წლი უ რი ბა ლან სის სა ფუძ ველ ზე, სა დაც გე ნე რა ცი ის 3, 5 და 7 პრო ცენ ტი ა ნი 
ზრდა არის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი, შე საძ ლოა გა ნი საზღ ვროს მომ დევ ნო 10 წლის 
გან მავ ლო ბა ში სა ქარ თვე ლოს ელექ ტრო ე ნერ გი ის რო გორც ექ სპორ ტის, ასე ვე იმ-
პორ ტის ღი რე ბუ ლე ბა. თუ მი ვიჩ ნევთ რომ სა ქარ თვე ლო სა შუ ა ლოდ წე ლი წად ში 
ზამ თრის სე ზონ ზე 887 მლნ კვტ სთ ელექ ტრო ე ნერ გი ის იმ პორტს გა ნა ხორ ცი ე-
ლებს და თუ იმ პორ ტის და ექ სპორ ტის ტა რი ფი უც ვლე ლი იქ ნე ბა, მა შინ ვნა ხავთ 
რომ 2016 წელს ელექ ტრო ე ნე გი ის ვაჭ რო ბით მი ღე ბუ ლი შე მო სა ვა ლი 4573 ათას 
დო ლარს უტოლ დე ბა, ხო ლო 2026 წელს კი - 378327 ათას დო ლარს. 

ტა რი ფის იგი ვე ნიშ ნულ ზე შე ნარ ჩუ ნე ბა პე სი მის ტუ რი მიდ გო მა ა. 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 მი ერ დად გე ნი ლი ტა რი ფე ბის მე თო დო ლო გია ით ვა ლის წი ნებს, კომ პა ნი ის 
სურ ვი ლის შემ თხვე ვა ში, ტა რი ფის მე თო დო ლო გი ის გა და ხედ ვას და სა ჭი რო ე-
ბის შემ თხვე ვა ში, ახა ლი ტა რი ფის დად გე ნას. ელექ ტრო ე ნერ გი ის წარ მო ე ბის, 
გა და ცე მის, დის პეტ ჩე რი ზა ცი ის და ელექ ტრო ე ნერ გე ტი კუ ლი ბაზ რის ოპე რა ტო-
რის მომ სა ხუ რე ბის ტა რი ფე ბის გა ან გა რი შე ბის მე თო დო ლო გი ით, გა ან გა რი შე ბა 
ხდე ბა - “და ნა ხარ ჯე ბი პლუს” - რე გუ ლი რე ბის პრინ ცი პის შე სა ბა მი სად, რო მე ლიც 
უზ რუნ ველ ყოფს სა წარ მოს სტა ბი ლურ ფუნ ქცი ო ნი რე ბას, გა წე უ ლი გო ნივ რუ ლი 
და ნა ხარ ჯე ბის ანაზღ ა უ რე ბას და სა მარ თლი ა ნი მო გე ბის მი ღე ბას. იქი დან გა მომ-
დი ნა რე, რომ სს „საქართველოს სა ხელ მწი ფო ელექ ტრო სის ტე მის“ 2016-2026 
წლებ ში გა სა წე ვი ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი ინ ვეს ტი ცი ე ბი მო ცე მუ ლია სა ქარ თვე-
ლოს ქსე ლის გან ვი თა რე ბის 10-წლი ან გეგ მა ში, და ან გარ შე ბუ ლია რე გუ ლი-
რე ბა დი აქ ტი ვე ბის ბა ზა და შე სა ბა მი სად გა და ცე მი სა და დის პეტ ჩე რი ზა ცი ის 
ტა რი ფი 2016-2026 წლე ბი სათ ვის. ახალ აშე ნე ბუ ლი ელექ ტრო სად გუ რე ბი და 
გაზ რდი ლი ელექ ტრო ე ნერ გია მო ითხ ოვს გა და ცე მის ახალ ინ ფრას ტრუქ ტუ რას, 
რო მე ლიც მათ, ინ ვეს ტი რე ბუ ლი კა პი ტა ლის გა მო, გაზ რდი ლი ტა რი ფით მო ემ-
სა ხუ რე ბა. მე ო რე მო დე ლი, რო მე ლიც უკ ვე გაზ რდილ ტა რიფს ით ვა ლის წი ნებს 
რო გორც იმ პორ ტი რე ბულ ელექ ტრო ე ნერ გი ა ზე, ასე ვე ექ სპორ ტი რე ბულ ზე, 
ელექ ტრო ე ნერ გი ის იმ პორ ტი ორ ქვეყ ნად მხო ლოდ 2016-2018 წლებ ში მოგ-
ვევ ლი ნე ბა; 2026 წლი სათ ვის ექ სპორ ტი დან მი რე ბუ ლი შე მო სა ვა ლი 1634287 
ათა სი დო ლა რი, ხო ლო წმინ და ექ სპორ ტი 1403865 ათა სი დო ლა რი იქ ნე ბა. 

მი ღე ბუ ლი შე დე გე ბი კი დევ ერ თხელ ადას ტუ რებს ენერ გე ტი კუ ლი სფე-
როს გან ვი თა რე ბის და კერ ძოდ, ჰიდ რო ე ლექ ტრო სად გუ რე ბის მშე ნებ ლო ბის მი-
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ზან შე წო ნი ლო ბას. ბო ლო სა მი წლის მო ნა ცე მე ბით, სა ქარ თვე ლოს ექ სპორ ტის 
მთლი ან ღი რე ბუ ლე ბა ში ექ სპორ ტი რე ბუ ლი ელექ ტრო ე ნერ გი ის წი ლი 1%-ს არ 
უტოლ დე ბა. თუ სა ქარ თვე ლოს ექ სპორ ტი 2026 წლი სათ ვის თარ გე თი რე ბუ-
ლი ინ ფლა ცი ის მაჩ ვე ნებ ლი თა და ელექ ტრო ე ნერ გი ის ექ სპორ ტის ნაზ რდით 

და კო რექ ტირ დე ბა, მა შინ სა ქარ თვე ლოს ექ სპორ ტი 6372589 ათას დო ლარს 
გა უ ტოლ დე ბა, სა დაც ელექ ტრო ე ნერ გი ის წი ლი 26% იქ ნე ბა. 

სა ქარ თვე ლოს ელექ ტრო ე ნერ გე ტი კის პო ტენ ცი ა ლის შე ფა სე ბა ხელს შე-
უწყ ობს ენერ გე ტი კის სფე რო ში ინ ვეს ტი ცი ე ბის და გან სა კუთ რე ბით პირ და პი რი 
უცხ ო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის ხელ შემ წყო ბი სა კა ნონ მდებ ლო და მა რე გუ ლი რე ბე ლი 
ნორ მა ტი უ ლი აქ ტე ბის დახ ვე წას. 

კონ კუ რენ ცი ის გაზ რდა, ერ თმნიშ ვნე ლოვ ნად ზრდის ენერ გე ტი კუ ლი სექ-
ტო რის ეფექ ტი ა ნო ბას და მნიშ ვნე ლო ვა ნია ენერ გე ტი კის ბაზ რის ყვე ლა დო ნე-
ზე, რო გო რი ცა ა: წარ მო ე ბა და გა ნა წი ლე ბა. ვერ ტი კა ლუ რად ინ ტეგ რი რე ბუ ლი 
ელექ ტრო ე ნერ გე ტი კუ ლი ბაზ რის რეს ტრუქ ტუ რი ზა ცია და ბაზ რის ლი ბე რა ლი-
ზა ცია კონ კუ რენ ცი ის ამაღ ლე ბის წი ნა პი რო ბას წარ მო ად გენს. 

იმ შემ თხვე ვა ში, რო დე საც ელექ ტრო ე ნერ გი ის ბა ზარ ზე გარ კვე ულ კომ-
პა ნი ებს აქვთ სა ბაზ რო ძა ლა უფ ლე ბა, მა რე გუ ლი რე ბელ მა ხე ლი უნ და შე უწყ ოს 
ეფექ ტი ა ნი და სა მარ თლი ა ნი ფა სის დად გე ნას. მა რე გუ ლი რებ ლის ფუნ ქცი ე ბის 
შერ ბი ლე ბა სა სურ ვე ლია მას შემ დეგ, რაც კონ კუ რენ ცია გა იზ რდე ბა და ელექ-
ტრო ე ნერ გი ის ფა სი მი უ ახ ლოვ დე ბა კონ კუ რენ ტუ ლი ბაზ რი სათ ვის და მა ხა სი ა-
თე ბელ წო ნას წო რულ ფასს. 

* * *
და სას რულ, დას კვნის სა ხით უნ და ა ღვნიშ ნოთ, რომ ელექ ტრო ე ნერ გე ტი კუ-

ლი სექ ტო რის გან ვი თა რე ბის სტრა ტე გი უ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი მო ი ცავს წარ-
მო ე ბის, გა და ცე მის, გა ნა წი ლე ბის, იმ პორ ტ-ექ სპორ ტის და ტრან ზი ტის სფე რო-
ებ ში არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბის ანა ლიზს, გა მოწ ვევ ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბას და 
სა პა სუ ხო ქმე დე ბე ბის შე მუ შა ვე ბას. 

სა ქარ თვე ლოს ენერ გე ტიკლ სექ ტორ ში სტრა ტე გი უ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე-
ბი სათ ვის სა ჭი როა ელექ ტრო ე ნერ გე ტი კუ ლი ბაზ რის სტრუქ ტუ რის ანა ლი ზი, 
ბა ზარ ზე წარ მოდ გე ნი ლი კომ პა ნი ე ბის სა ბაზ რო ძა ლა უფ ლე ბის და მა თი ურ-
თი ერ თდა მო კი დე ბუ ლე ბის გან საზღ ვრა. სა ბაზ რო ძა ლა უფ ლე ბის კონ ცენ ტრა-
ცი ის შე სა ფა სებ ლად სა უ კე თე სო მე თო დია სხვა დას ხვა ინ ფორ მა ცი ა ზე აგე-
ბუ ლი ინ დექ სე ბის გა მო ყე ნე ბა და მას ზე დაყ რდნო ბით, ბა ზარ ზე არ სე ბუ ლი 
მდგო მა რე ო ბის ანა ლი ზი.

სა ქარ თვე ლოს მნიშ ვნე ლო ვა ნი გე ოგ რა ფი უ ლი მდე ბა რე ო ბი სა და მდი და-
რი რე სურ სე ბი დან გა მომ დი ნა რე, აუ ცი ლე ბე ლია ელექ ტრო ე ნერ გე ტი კუ ლი სექ-
ტო რის დახ ვე წა და კონ კუ რენ ტუ ლი გა რე მოს შექ მნა, რაც არ სე ბი თია რე გი ონ ში 
სა კუ თა რი ენერ გე ტი კუ ლი კომ პლექ სე ბის ეფექ ტი ა ნად ჩარ თვი სა და აქ ტი უ რი 
ელექ ტრო ე ნერ გე ტი კუ ლი პო ლი ტი კის გა ტა რე ბი სათ ვის. 
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ელექ ტრო ე ნერ გი ის იმ პორ ტ-ექ სპორ ტის და ტრან ზი ტის გან ვი თა რე ბი სათ-
ვის უნ და გან ხორ ცი ელ დეს მე ზო ბე ლი ქვეყ ნე ბის ენერ გე ტი კულ სი სი ტე მებ თან 
და მა კავ ში რე ბე ლი ინ ფრას ტრუქ ტუ რის რე ა ბი ლი ტა ცია და ახა ლი ელექ ტრო გა-
დამ ცე მი ხა ზე ბის და ქვე სად გუ რე ბის მშე ნებ ლო ბა.

სა ქარ თვე ლო, ენერ გე ტი კუ ლი რე სურ სე ბის იმ პორ ტი ო რი ქვეყ ნი დან, 
თან და თა ნო ბით უნ და გახ დეს მა ღა ლი ტექ ნი კურ -ე კო ნო მი კუ რი მა ხა სი ა თებ-
ლე ბის მქო ნე, მდგრა დი, კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნი და ენერ გო და მო უ კი დე ბე ლი სა-
ხელ მწი ფო. 
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Development of energy sector in Georgia is one of the key points of countries 
economic development. Despite the fact that Georgia has big capacity to produce 
hydro energy, nowadays small por  on from es  mated produc  on possibility is u  lized 
/ realized. Because of it, concentra  on in hydro energy market is high. In the ar  cle 
there are developed measures of the compe   on for electricity market in Georgia. 
The author tries to explain advantages of compe   on in energy sector and provides 
recommenda  ons how to increase the level of compe   on based on es  mated 
results. 
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ადამიანთა რესურსების მართვის გამოწვევები საქართველოში

ნაშრომი შესრულებულია თსუ-ის 2016 წლის საგრანტო პროექტით. 
შემსრულებლები: პროექტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი 

ასოცირებული პროფესორი ნუგზარ პაიჭაძე,
ასოცირებული პროფესორები: ეკა ჩოხელი, 

გიული ქეშელაშვილი, მანანა ხარხელი, 
დოქტორანტები: შორენა ტიელიძე, გიორგი ჭურაძე

ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბი ყვე ლა ზე უნი კა ლუ რი და ძვი რადღ ი რე ბუ ლი 
კა პი ტა ლი ა. მი სი ეფექ ტი ა ნი მარ თვა ქვეყ ნის ეკო ნო მი კუ რი აღ მავ ლო ბის 
უმ თავ რე სი ფაქ ტო რი ა. ამი ტო მა ა, რომ ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თვის 
სრულ ყო ფას გან სა კუთ რე ბუ ლი მნიშ ვნე ლო ბა ენი ჭე ბა სა ზო გა დო ე ბის 
გან ვი თა რე ბის დღე ვან დელ ეტაპ ზე. მნიშ ვნე ლო ვან წი ლად მის ხა რის ხზეა 
და მო კი დე ბუ ლი შრო მის ეფექ ტი ა ნო ბა ადა მი ან თა საქ მი ა ნო ბის ნე ბის მი ერ 
სფე რო ში.

ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თვის პრობ ლე მა ზე მრა ვა ლი სა ინ ტე-
რე სო შრო მაა გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი რო გორც უცხ ო ე ლი, ასე ვე ქარ თვე ლი 
მკვლევ რე ბის მი ერ [1,2,3,4,5,6,7]. მი უ ხე და ვად ამი სა, მო ცე მუ ლი პრობ-
ლე მის მნიშ ვნე ლო ბის, სირ თუ ლი სა და მას ზე მოქ მე დი ფაქ ტო რე ბის დი ნა-
მი კუ რო ბის გა მო, მას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა კითხ ე ბის მეც ნი ე რუ ლი კვლე-
ვა კვლა ვაც აქ ტუ ა ლუ რია და მო მა ვალ შიც ასე იქ ნე ბა. სწო რედ მო ცე მულ 
პრობ ლე მა ზეა შეს რუ ლე ბუ ლი წი ნამ დე ბა რე სა მეც ნი ე რო სტა ტი ა, რო მელ-
შიც შე ჯა მე ბუ ლია თსუ -ის მე ნეჯ მენ ტი სა და ად მი ნის ტრი რე ბის კა თედ რა-
ზე მო ცე მულ პრობ ლე მა ზე შეს რუ ლე ბუ ლი სა უ ნი ვერ სი ტე ტო საგ რან ტო 
პრო ექ ტის შე დე გე ბი და შე მო თა ვა ზე ბუ ლია ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ-
თვის სრულ ყო ფის ზო გი ერ თი ღო ნის ძი ე ბა ქვეყ ნის რო გორც სა ჯა რო, ასე-
ვე კერ ძო სექ ტორ ში. 

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბი; კვა ლი ფი კა ცი ა; კონ-
კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბა; კერ ძო სექ ტო რი; სა ხელ მწი ფო სექ ტო რი; პერ სო ნა-
ლის მო ტი ვა ცი ა.

marketingi  menejmenti  turizmi
MARCETING   MENEGMENT   TOURISM

ekonomika da biznesi, 2017, 2,  gv. 86-101

ECONOMICS  AND  BUSINESS, 2017, 2,  pp.  86-101
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მისი სრულყოფის გზები საქართველოს საჯარო სექტორში

ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თვის ეფექ ტი ა ნო ბა ძი რი თა დად და მო კი დე-
ბუ ლია იმა ზე, თუ რამ დე ნად შე ე სა ბა მე ბა იგი ორ გა ნი ზა ცი ის გან ვი თა რე ბის 
დო ნეს. ცხა დი ა, ორ გა ნი ზა ცი ა თა ზრდი სა და გან ვი თა რე ბის პა რა ლე ლუ რად, 
ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თვის პროგ რა მე ბი, პრაქ ტი კა და პრო ცე დუ რე-
ბი უნ და იც ვლე ბო დეს და ვი თარ დე ბო დეს. წი ნა აღ მდეგ შემ თხვე ვა ში, ად გი ლი 
ექ ნე ბა წარ მო ე ბის პი როვ ნუ ლი და ნივ თობ რი ვი ფაქ ტო რე ბის გან ვი თა რე ბა-
ში დის პრო პორ ცი ას, რაც უარ ყო ფი თად იმოქ მე დებს ადა მი ან თა საქ მი ა ნო ბის 
ეფექ ტი ა ნო ბა ზე. ყო ვე ლი ვე ეს მი უ თი თებს სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კის რო-
გორც სა ჯა რო, ასე ვე კერ ძო სექ ტორ ში მო ცე მულ პრობ ლე მას თან და კავ შრე-
ბუ ლი სა კითხ ე ბის მეც ნი ე რუ ლი კვლე ვის მნიშ ვნე ლო ბა ზე. 

დღე ი სათ ვის სა ქარ თვე ლოს სა ჯა რო სამ სა ხურ ში ერ თი ა ნი სა კად რო პო-
ლი ტი კის გან ხორ ცი ე ლე ბის, მი სი პრო ფე სი ულ პრინ ციპ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი გან-
ვი თა რე ბის, კა ნონ მდებ ლო ბის დახ ვე წის, ეფექ ტი ა ნი და გამ ჭვირ ვა ლე მმარ თვე-
ლო ბი სა და ეთი კუ რი სტან დარ ტე ბის და ნერ გვის ღო ნის ძი ე ბებს ახორ ცი ე ლებს 
სა ქარ თვე ლოს სა ჯა რო სამ სა ხუ რის ბი უ რო, რომ ლის ერ თ-ერ თი უმ თავ რე სი 
პრი ო რი ტე ტია სა ქარ თვე ლოს სა ხელ მწი ფო სექ ტორ ში ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის 
მარ თვის სის ტე მის გან ვი თა რე ბა.  

თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტის მე ნეჯ მენ ტი სა და ად მი ნის ტრი-
რე ბის კა თედ რა ზე მო ცე მულ პრობ ლე მა ზე შეს რუ ლე ბუ ლი საგ რან ტო პრო ექ-
ტის ფარ გლებ ში ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვის ერ თ-ერ თი მი ზა ნი იყო სა ქარ თვე ლოს 
სა ჯა რო სამ სა ხუ რის და წე სე ბუ ლე ბა თა ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თვის სა-
ბა ზო სის ტე მე ბის ანა ლი ზი, მათ ში არ სე ბულ ნაკ ლო ვა ნე ბა თა გა მოვ ლე ნა და 
მათ აღ მო საფ ხვრე ლად /შე სამ ცი რებ ლად შე სა ბა მი სი ღო ნის ძი ე ბე ბის და სახ ვა. ამ 
მიზ ნით, შე ვის წავ ლით სა ქარ თვე ლოს სა ჯა რო სამ სა ხურ ში ფუნ ქცი ო ნი რე ბა დი 
ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის ელექ ტრო ნუ ლი სის ტე მა; სტრა ტე გი უ ლი და გეგ მვის 
სა კითხ ე ბი; პერ სო ნა ლის გან ვი თა რე ბის და გეგ მვა/ ტრე ნინ გე ბი; ში გა კო მუ ნი-
კა ცი ის სტრა ტე გი ა; სა მუ შა ოს აღ წე რა, შე ფა სე ბი სა და მო ტი ვა ცი ის სის ტე მე-
ბი. გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღ ე ბა და ეთ მო ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თვის 
ელექ ტრო ნუ ლი სის ტე მე ბის შეს წავ ლას, რამ დე ნა დაც მის ბა ზა ზე ფუნ ქცი ო-
ნი რე ბა დი ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თვის პროგ რა მუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფის 
პრო ექ ტე ბის და ნერ გვა გან სა კუთ რე ბუ ლად უწყ ობს ხელს ად მი ნის ტრა ცი ის 
საქ მი ა ნო ბის ეფექ ტი ა ნო ბის ამაღ ლე ბას, ხარ ჯე ბის შემ ცი რე ბას და მომ სა ხუ რე-
ბის სტან დარ ტე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბას.  

`ორ გა ნი ზა ცი ის გან ვი თა რე ბა ად ვი ლი ამო ცა ნა არ არის. მის მი საღ წე-
ვად, სხვა ფაქ ტო რებ თან ერ თად, აუ ცი ლე ბე ლია შრო მი თი კო ლექ ტი ვი ორ-



88

ნ. პაიჭაძე, ე. ჩოხელი, გ. ქეშელაშვილი, მ. ხარხელი, შ. ტიელიძე, გ. ჭურაძე

გა ნი ზა ცი უ ლად კარ გად იყოს შეკ რუ ლი და ადა მი ა ნებს შო რის არ სე ბობ დეს 
ურ თი ერ თპა ტი ვის ცე მა ზე დამ ყა რე ბუ ლი ნორ მა ლუ რი და ცი ვი ლი ზე ბუ ლი ურ-
თი ერ თო ბა. ასეთ კო ლექ ტი ვებ ში უფ რო ხში რად იბა დე ბა ახა ლი იდე ე ბი, შე-
სამ ჩნე ვად მცირ დე ბა და ნა ხარ ჯე ბი და, სა ბო ლოო ან გა რი შით, ვი თარ დე ბა 
ორ გა ნი ზა ცი აკკ [1, გვ. 135]. სა ქარ თვე ლოს სა ჯა რო სამ სა ხუ რებ ში ამ ჟა მად 
გა მო ყე ნე ბულ ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის პროგ რა მე ბის უმე ტე სო ბას მხო ლოდ 
მი სი (ა და მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის) რე გის ტრა ცი ი სა და სტა ტის ტი კის წარ მო ე ბის 
შე საძ ლებ ლო ბა აქვს (S და ORIS პროგ რა მე ბი). სხვა უფ რო ფარ თო მას შტა ბი ან 
პროგ რა მებს აქვს ინ ტეგ რი რე ბუ ლი შე ფა სე ბის, მო ტი ვა ცი ის, ასე ვე ტეს ტი-
რე ბის ფუნ ქცი ე ბი. აღ ნიშ ნუ ლი პროგ რა მე ბი გა უმ ჯო ბე სე ბის პრო ცეს ში ა. მო-
ცე მულ სექ ტორ ში უწყ ე ბა თა მხო ლოდ 47%-ს აქვს ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის 
ელექ ტრო ნუ ლი პროგ რა მა. მი სი არარ სე ბო ბა ძი რი თა დად აიხ სნე ბა არა საკ მა-
რი სი სა ბი უ ჯე ტო რე სურ სე ბით, ცოდ ნი სა და ექ სპერ ტი ზის არა ა დეკ ვა ტუ რი ხა-
რის ხით, სერ ვე რის მო ცუ ლო ბის სიმ წი რით, ამორ ტი ზე ბუ ლი კო მუ ნი კა ცი ე ბით. 
ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თვის ზო გა დი სტრა ტე გი ის კვლე ვამ აჩ ვე ნა, რომ 
სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბა თა მხო ლოდ 48%-ს აქვს წე რი ლო ბით გა ფორ მე ბუ ლი 
და დამ ტკი ცე ბუ ლი ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თვის სტრა ტე გი ა. ამას თან, 
უმე ტეს შემ თხვე ვა ში, აქ ში გა სა კო მუ ნი კა ციო სტრა ტე გი ის არ სე ბო ბის სა ჭი რო-
ე ბა უგუ ლე ბელ ყო ფი ლი ა. სი ნამ დვი ლე ში, სწო რად და გეგ მილ და გა მარ თულ 

ში გა სა კო მუ ნი კა ციო სტრა ტე გი ას შე უძ ლია და დე ბი თი წვლი ლი შე ი ტა ნოს ორა-
გა ნი ზა ცი ის საქ მი ა ნო ბის პრო ცეს ში. მი სი მეშ ვე ო ბით თა ნამ შრომ ლე ბი ინ ფორ-
მი რე ბუ ლე ბი ხდე ბი ან ორ გა ნი ზა ცი ის საქ მი ა ნო ბის გეგ მე ბის თა ო ბა სა და სხვა 
მიმ დი ნა რე სა კითხ ებ ზე.

სა ხელ მწი ფო სტრუქ ტუ რებ ში, ისე რო გორც მთელ ეკო ნო მი კა ში, ადა მი ა-
ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თვის ერ თ-ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი მი მარ თუ ლე ბაა პერ სო-
ნა ლის გან ვი თა რე ბა. ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თვის ამ ფუნ ქცი ის შე სას რუ-
ლებ ლად აუ ცი ლე ბე ლია არ სე ბობ დეს მო მუ შა ვე თა პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბის 
გეგ მა. ის მარ თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ინ სტრუ მენ ტი ა. პერ სო ნა ლის გან ვი თა რე ბის 
გეგ მა სა ჯა რო სექ ტორ ში და საქ მე ბულ მო მუ შა ვე თა სა ერ თო და სპე ცი ა ლუ რი 
ცოდ ნის დო ნის ასა მაღ ლებ ლა დაა გა მიზ ნუ ლი და სა ხელ მწი ფო სტრუქ ტუ-
რის სა ჭი რო ე ბე ბის მი ხედ ვით, სხვა დას ხვა სა ხე ო ბი სა ა. `ყო ვე ლი გა ნათ ლე ბუ-
ლი ადა მი ა ნი ერის სიმ დიდ რედ მო ი აზ რე ბა და უახ ლო ეს მო მა ვალ ში ეს უნ და 
გახ დეს ჩვენს ქვე ყა ნა ში პრი ო რი ტე ტი. გა ნათ ლე ბა გან ვი თა რე ბის მხო ლოდ 
პო ტენ ცი უ რი ფაქ ტო რი ა, ზრდის წყა რო იგი მა შინ გახ დე ბა, თუ მოხ დე ბა მი-
სი მწარ მო ებ ლუ რად გა მო ყე ნე ბან [2, გვ. 225]. ცოდ ნის ამაღ ლე ბა შე საძ ლოა 
ტრე ნინ გის, თვით შე მეც ნე ბის, პრო ფე სი ო ნა ლუ რი და სა მუ შაო შეხ ვედ რე ბი სა 
და სხვა აქ ტი ვო ბის სა შუ ა ლე ბით. პერ სო ნა ლის გან ვი თა რე ბის და გეგ მვის პრო-
ცე სი მო ი ცავს მო ხე ლის შე საძ ლებ ლო ბე ბის, გან სწავ ლუ ლო ბის, მა თი ცოდ ნის 
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ამაღ ლე ბის სა ჭი რო ე ბის შე ფა სე ბა სა და მო მუ შა ვე თა პრო ფე სი უ ლი მომ ზა დე ბის 
ამაღ ლე ბის კონ კრე ტუ ლი გზე ბი სა და სა შუ ა ლე ბე ბის გან საზღ ვრას. პერ სო ნა-
ლის გან ვი თა რე ბის მხრივ, სამ წუ ხა როდ, სა ქარ თვე ლოს სა ჯა რო სექ ტორ ში 
სი ტუ ა ცია არ არის სა ხარ ბი ე ლო. ამა ზე მეტყ ვე ლებს თუნ დაც ის ფაქ ტი, რომ 
აქ პერ სო ნა ლის გან ვი თა რე ბის გეგ მა სამ სა ხუ რე ბის მხო ლოდ 25%-ს გა აჩ ნი ა.

სა მუ შა ოს აღ წე რი ლო ბის, შე ფა სე ბი სა და მო ტი ვა ცი ის სის ტე მე ბის ნა წილ-
ში ჩა ტა რე ბულ მა კვლე ვამ აჩ ვე ნა, რომ სა მუ შა ოს აღ წე რა ადა მი ა ნუ რი რე სურ-
სე ბის მე ნეჯ მენ ტის ერ თ-ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი კომ პო ნენ ტი ა. იგი კონ კრე ტუ ლი 
პო ზი ცი ის თვის ად გენს აუ ცი ლე ბელ ფუნ ქცი ებს, პა სუ ხის მგებ ლო ბებ სა და კომ-
პე ტენ ცი ებს, აც ნობს პერ სო ნალს კონ კრე ტუ ლი პო ზი ცი ი სა და ორ გა ნი ზა ცი ის 
მიზ ნებს. სა მუ შა ოს აღ წე რი ლო ბ ის ფორ მე ბის არ სე ბო ბა სა ქარ თვე ლოს სა ჯა რო 
და წე სე ბუ ლე ბა თა მხო ლოდ 14%-ში არ და ფიქ სირ და. სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რის 
სა მუ შაო უნა რი შე იძ ლე ბა შე ფას დეს რამ დე ნი მე ფაქ ტო რით: სა მუ შა ოს ცოდ ნა/ 
კომ პე ტენ ცი ა, პრო დუქ ტი უ ლო ბის ხა რის ხი, ინი ცი ა ტი ვა, ლი დე რო ბის უნა რი, 
ზე დამ ხედ ვე ლო ბის უნა რი, იე რარ ქი უ ლი და მო კი დე ბუ ლე ბა და ა.შ. შეს რუ ლე-
ბუ ლი სა მუ შა ოს შე ფა სე ბის მოქ ნი ლი სის ტე მა ხელს უწყ ობს კო მუ ნი კა ცი ის 
ზრდას, ახ დენს ტრე ნინ გის სა ჭი რო ე ბის იდენ ტი ფი კა ცი ას, აუმ ჯო ბე სებს და ქი-
რა ვე ბულ თა ორ გა ნი ზა ცი ულ კულ ტუ რა სა და ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის გან ცდას, 
ახ დენს მო ტი ვა ცი ის გაზ რდას. ამ დე ნად, შეს რუ ლე ბუ ლი სა მუ შა ოს შე ფა სე ბა 
პირ და პირ უკავ შირ დე ბა სა მო ტი ვა ციო სის ტე მებს. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ სა მუ შა-
ო თა შე ფა სე ბის სის ტე მე ბი სა ქარ თვე ლოს სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბა თა მხო ლოდ 
38%-ში არ სე ბობს. ეს სის ტე მე ბი ა: კომ პე ტენ ცი ა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი შე ფა სე ბა, 
თვით შე ფა სე ბა, ზემ დგო მი პი რის შე ფა სე ბა, უკუ კავ ში რი, გა სა უბ რე ბა და ა.შ.

 სა ქარ თვე ლოს სა ჯა რო სტრუქ ტუ რებ ში სხვა დას ხვა სა მო ტი ვა ციო სის-
ტე მა გა მო ი ყე ნე ბა. ესე ნი ა: პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბის ხელ შეწყ ო ბა, კორ პო-
რა ცი უ ლი დაზღ ვე ვა, ორ გა ნი ზა ცი უ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი და წლი უ რი ნო მი ნა ცი-
ე ბი, ბო ნუ სე ბი სა და პენ სი ე ბის სქე მე ბი, და წი ნა უ რე ბა, მად ლო ბის წე რი ლი, 
სა ჩუქ რე ბი და ჯილ დო ე ბი და სხვ. 

ცხა დი ა, სა ჯა რო სამ სა ხურ ში, რაც უფ რო მა ღალ კვა ლი ფი ცი უ რი და უნა-
რი ა ნი კად რე ბია შერ ჩე უ ლი, მით ძლი ე რია ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თვის 
სის ტე მა და იგი მო სახ ლე ო ბას უკე თეს პროგ რა მებ სა და მომ სა ხუ რე ბას შეს-
თა ვა ზებს. ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თვა მნიშ ვნე ლო ვა ნია იმ თვალ საზ რი-
სი თაც, რომ იგი ნათ ლად გვიჩ ვე ნებს იმ სფე რო ებს სა დაც სა ჯა რო სამ სა ხურს 
ჰყავს მა ღა ლი კვა ლი ფი კა ცი ის კად რე ბი და სა დაც ასე თი კად რე ბის დე ფი ცი-
ტი ა. 

2006 წლი დან მო ყო ლე ბუ ლი, სა ქარ თვე ლოს სა ჯა რო სამ სა ხუ რებ ში კად-
რე ბის კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბის მიზ ნით, სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 
მხარ და ჭე რით, მთე ლი რი გი პრო ექ ტი გან ხორ ცი ელ და. ევ რო პის საბ ჭოს ად-
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გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის რე ფორ მე ბის ექ სპერ ტი ზის ცენ ტრმა 2006-
2007 წლებ ში გა ნა ხორ ცი ე ლა პრო ექ ტი – „მუნიციპალურ დო ნე ზე ადა მი ა ნუ რი 
რე სურ სე ბის მარ თვა“, რომ ლის მი ზა ნი იყო ად გი ლობ რივ დო ნე ზე ადა მი ა ნუ რი 
რე სურ სე ბის მარ თვის გა უმ ჯო ბე სე ბის ხელ შეწყ ო ბა. პრო ექ ტის ფარ გლებ ში 
მომ ზად და სა ხელ მძღვა ნე ლო, რო მე ლიც მო ი ცავს თა ნამ დე ბო ბის პირ თა და 
მო ხე ლე თა სა მუ შა ო ე ბის აღ წე რის ტი პობ რივ ფორ მუ ლა რებ სა და ადა მი ა ნუ-
რი რე სურ სე ბის მარ თვის პრო ცე დუ რებს. 2007-2008 წლებ ში გა ე როს გან ვი-
თა რე ბის პროგ რა მის (UNDP) ფარ გლებ ში შე იქ მნა ეფექ ტი ა ნი მმარ თვე ლო ბის 
ტე რი ტო რი ულ -ად მი ნის ტრა ცი უ ლი რე ფორ მე ბის ცენ ტრის ვებ გვერ დი, რო მე-
ლიც უზ რუნ ველ ყოფს სა ზო გა დო ე ბი სა და და ინ ტე რე სე ბუ ლი პი რე ბი სათ ვის 
ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბას მი სი (ვებ გვერ დის) სა შუ ა ლე ბით. 2008 წელს გერ-
მა ნი ის ტექ ნი კუ რი თა ნამ შრომ ლო ბის სა ზო გა დო ე ბი სა (GTZ) და სა ქარ თვე ლოს 
სა ზო გა დო ებ რივ საქ მე თა ინსტიტუტის (GIPA)-ს მიერ განხორციელდა პროექტი 
„თვითმმართველობის მიმართულებით მომუშავე სასწავ ლებლებისა და სასწავლო 
პროგრამების კვლევა~, რომლის ფარგლებშიც შესწავლილ იქნა საქარ თვე-
ლოს თვითმმართველობის განხრით მომუშავე სასწავლო დაწესებულებებისა 
და სასწავლო ცენტრე ბის კურიკულუმები. 2014 წლის ივლისში USAID-ის მიერ 
პროექტის „დემოკრატიული მმარ თვე ლობა საქართველოში G3“-ის ფარგლებში 
გამოიცა თანამშრომელთა შერჩევის სახელმძღვანელო და ჩამოყა ლიბდა 
მუნიციპალიტეტის თანამშრომელთათვის კვალიფიკაციის ამაღლების კურსები. 

ვა ნო ხუ ხუ ნა იშ ვი ლის სა ხე ლო ბის ეფექ ტი ა ნი მმარ თვე ლო ბის სის ტე მი სა 
და ტე რი ტო რი უ ლი მოწყ ო ბის რე ფორ მის ცენ ტრის მი ერ 2012-2013 წლებ-
ში ჩა ტა რე ბუ ლი სა მუ შა ო ე ბის ანა ლიზ მა აჩ ვე ნა, რომ სა ქარ თვე ლოს სა ჯა რო 
სექ ტორ ში და საქ მე ბუ ლი მო სამ სა ხუ რე ე ბის კვა ლი ფი კა ცი ის სა ერ თო დო ნე არ 
აკ მა ყო ფი ლებს ობი ექ ტუ რად აუ ცი ლე ბელ საკ ვა ლი ფი კა ციო მოთხ ოვ ნებს. 

სხვა დას ხვა ქვეყ ნის სა ჯა რო სამ სა ხუ რებ ში ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ-
თვის სის ტე მის ანა ლიზ მა გვიჩ ვე ნა, რომ ის ამა თუ იმ ქვე ყა ნა ში გან სხვა ვე-
ბუ ლი ფორ მე ბით ხორ ცი ელ დე ბა. ზო გი ერ თში შექ მნი ლია სპე ცი ა ლუ რი უწყ ე ბა, 
რო მე ლიც ცენ ტრა ლი ზე ბუ ლი გზით ახორ ცი ე ლებს ყვე ლა სამ თავ რო ბო უწყ-
ე ბის ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თვას. ზო გი ერთ ქვე ყა ნა ში იგი მთლი ა ნად 
დე ცენ ტრა ლი ზე ბუ ლია და თი თო ე უ ლი უწყ ე ბა ინ დი ვი დუ ა ლუ რად ახორ ცი ე-
ლებს პერ სო ნა ლის მე ნეჯ მენტს. სა ქარ თვე ლო ში ძი რი თა დად შე რე უ ლი სის ტე-
მა გა მო ი ყე ნე ბა: არ სე ბობს ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თვის ცენ ტრა ლუ რი 
უწყ ე ბა, რო მე ლიც გან საზღ ვრავს ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თვის ზო გად 
სტრა ტე გი ას, ხო ლო კონ კრე ტუ ლი აქ ტი ვო ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა, მა გა ლი თად, 
რო გო რი ცა ა: კად რე ბის შერ ჩე ვა, შე ფა სე ბა და ა.შ. ცალ კე ულ უწყ ე ბებს ევა-
ლე ბათ.

სა ქარ თვე ლოს სა ჯა რო სამ სა ხურ ში ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თვა, 
რო გორც უკ ვე აღი ნიშ ნა, ძი რი თა დად დე ცენ ტრა ლი ზე ბუ ლი ა. ცენ ტრა ლი-
ზე ბუ ლია მხო ლოდ სა ჯა რო სამ სა ხურ ში კონ კურ სის გა მოცხ ა დე ბის წე სე ბი, 

ნ. პაიჭაძე, ე. ჩოხელი, გ. ქეშელაშვილი, მ. ხარხელი, შ. ტიელიძე, გ. ჭურაძე
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რო მელ საც ზე დამ ხედ ვე ლო ბას უწევს სა ჯა რო სამ სა ხუ რის ბი უ რო. „საჯარო 
სამსახურის შესახებ“ სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნის მი ხედ ვით, სა ჯა რო სამ სა ხურ ში 
პი როვ ნე ბის მი ღე ბა ხდე ბა თა ნამ დე ბო ბა ზე და ნიშ ვნით ან კონ კურ სის წე სით. 
თა ნამ დე ბო ბა ზე და ნიშ ვნა ვრცელ დე ბა მხო ლოდ მა ღა ლი რან გის სა ჯა რო მო-
ხე ლე ებ ზე. კონ კურ სის გა მოცხ ა დე ბის შემ თხვე ვა ში, თი თო ე უ ლი სამ თავ რო-
ბო უწყ ე ბა, სა ჯა რო სამ სა ხუ რის ბი უ როს ვებ გვერ დის სა შუ ა ლე ბით, აცხ ა დებს 
ვა კან სი ას. გან საზღ ვრუ ლია ფორ მა ტი, რომ ლის მი ხედ ვი თაც უნ და მოხ დეს 
კონ კრე ტუ ლი ვა კან სი ის გა მოცხ ა დე ბა. აპ ლი კან ტებს გა ნაცხ ა დის გა კე თე ბა შე-
უძ ლი ათ მხო ლოდ ელექ ტრო ნუ ლად, სა ჯა რო სამ სა ხუ რის ბი უ როს ვებ გვერ დის 
სა შუ ა ლე ბით. კონ კურ სის ვა დის დას რუ ლე ბის შემ დეგ, თი თო ე უ ლი დე პარ-
ტა მენ ტი ინ დი ვი დუ ა ლუ რად ახორ ცი ე ლებს კად რე ბის შერ ჩე ვას. რაც შე ე ხე ბა 
საკ ვა ლი ფი კა ციო მოთხ ოვ ნებს, იგი ინ დი ვი დუ ა ლუ რად გა ნი საზღ ვრე ბა თი თო-
ე ულ პო ზი ცი ა ზე ცალ კე უ ლი დე პარ ტა მენ ტის მი ერ. რა ი მე ზო გა დი ჩარ ჩო ან 
სტან დარ ტი, თუ რა უნა რებს უნ და ფლობ დეს სა ჯა რო სამ სა ხურ ში ამა თუ იმ 
პო ზი ცი ა ზე და საქ მე ბუ ლი პი რი, არ არის შე მუ შა ვე ბუ ლი.    

ამ რი გად, სხვა დას ხვა ქვე ყა ნა ში ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თვის სის-
ტე მე ბი გან სხვა ვე ბუ ლი ა. ზო გან იგი მე ტად ცენ ტრა ლი ზე ბუ ლი ა, ზო გან კი 
ნაკ ლე ბად. სა ქარ თვე ლო ში ზე მოხ სე ნე ბუ ლი სის ტე მის სხვა ქვეყ ნე ბის ანა ლო გი-
ურ სის ტე მებ თან შე და რე ბით ირ კვე ვა, რომ ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თვა 
აქ ყვე ლა ზე ნაკ ლე ბა დაა ცენ ტრა ლი ზე ბუ ლი. აქ, ისე ვე რო გორც გერ მა ნი ა-
ში, არ არ სე ბობს ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თვის ცენ ტრა ლუ რი უწყ ე ბა. 
ამ პრო ცე სის მხო ლოდ ერ თი ეტა პი, სა ჯა რო სამ სა ხურ ში თა ნამ შრო მელ თა 
მი სა ღე ბად კონ კურ სის გა მოცხ ა დე ბა, რო გორც უკ ვე აღი ნიშ ნა, ხორ ცი ელ დე-
ბა ცენ ტრა ლი ზე ბუ ლი წე სით. ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თვის და ნარ ჩე ნი 
ას პექ ტე ბი დე პარ ტა მენ ტის დო ნე ზე ხორ ცი ელ დე ბა. გერ მა ნი ა ში კი, ამ ას პექ-
ტე ბის გარ კვე უ ლი ნა წი ლი ცენ ტრა ლი ზე ბუ ლი ა, ხო ლო თურ ქეთ ში, ფაქ ტობ-
რი ვად, მთე ლი სის ტე მა ცენ ტრა ლი ზე ბუ ლი ა. იმ ქვეყ ნებ ში, სა დაც ადა მი ა ნუ რი 
რე სურ სე ბის მარ თვის ცენ ტრა ლუ რი უწყ ე ბა არ სე ბობს, მა თი ფუნ ქცი ო ნი რე ბა 
ძი რი თა დად გა ნი საზღ ვრე ბა ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მე ნეჯ მენ ტის ზო გა დი 
სტრა ტე გი ის შე მუ შა ვე ბი თა და მი სი გან ხორ ცი ე ლე ბის მო ნი ტო რინ გით. შე-
მუ შა ვე ბუ ლია მარ თვის პრო ცე დუ რე ბის სტრა ტე გი ე ბი, ხო ლო კონ კრე ტუ ლი 
უწყ ე ბა, ამ სტრა ტე გი ებ ზე დაყ რდნო ბით, თვი თონ ახორ ცი ე ლებს მარ თვას. 
ანა ლო გი უ რად ხდე ბა კონ კრე ტუ ლი ვა კან სი ის თვის სა მუ შა ოს აღ წე რის და საკ-
ვა ლი ფი კა ციო მოთხ ოვ ნე ბის გან საზღ ვრა. მა გა ლი თად, აშ შ-ში კონ კრე ტულ 

პო ზი ცი ა ზე ვა კან სი ის გა მოცხ ა დე ბი სას ეყ რდნო ბი ან ამ კონ კრე ტუ ლი პო ზი ცი-
ის თვის გან საზღ ვრუ ლი უნა რე ბი სა და კვა ლი ფი კა ცი ის აღ წე რი ლო ბას. თუმ ცა, 
დე პარ ტა მენ ტის მოთხ ოვ ნე ბი დან გა მომ დი ნა რე, შე საძ ლოა და მა ტე ბი თი, უფ რო 
კონ კრე ტუ ლი, მოთხ ოვ ნე ბის გან საზღ ვრა. 
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„საქართვე ლოს ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბებ ში სა კად რო პო ლი ტი-
კი სა და ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თვის სამ სა ხუ რე ბი ვერ უზ რუნ ველ ყოფს 
მო ხე ლე თა სწორ მარ თვას და მა თი ფუნ ქცია ძი რი თა დად თა ნამ შრომ ლებ-
თან კონ ტრაქ ტის გა ფორ მე ბით ამო ი წუ რე ბა. ამას თან, მო მუ შა ვე თა პრო ფე-
სი უ ლი უნარ -ჩვე ვე ბი და კვა ლი ფი კა ცია ხში რად არ შე ე სა ბა მე ბა პრო ფე სი ულ 

მოთხ ოვნებს~ [3, გვ. 80]. თუმ ცა, ამ მი მარ თუ ლე ბით 2014 წელს რამ დე ნი მე 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა ბი ჯი გა და იდ გა: 1) მი ღე ბულ იქ ნა სა ქარ თვე ლოს ორ გა ნუ-
ლი კანონი – „ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსი“, რომ ლის 157-ე 
მუხ ლის შე სა ბა მი სად, სა ქარ თვე ლოს რე გი ო ნუ ლი გან ვი თა რე ბი სა და ინ ფრას-
ტრუქ ტუ რის სა მი ნის ტრომ შე ი მუ შავა „ადგილობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის 
სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რე თა უწყ ვე ტი სწავ ლე ბის კონცეფცია“; 2)„ადგილობრივი 
თვითმართველობის კოდექსით“ და წეს და მუ ნი ცი პა ლუ რი ვალ დე ბუ ლე ბა, რომ 
ად გი ლობ რი ვი თვით მარ თვე ლო ბის სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რე თა სწავ ლე ბა- გა დამ-
ზა დე ბის თვის წა რი მარ თოს შრო მის ანაზღ ა უ რე ბა ზე გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სა-
ბი უ ჯე ტო ასიგ ნე ბის სა ერ თო მო ცუ ლო ბის არა ნაკ ლებ 1%; 3) გა ნი საზღ ვრა 
ად გი ლობ რი ვი თვით მარ თვე ლო ბის სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რე თა საშ ტა ტო რა ო დე-
ნო ბა; 4) დად გინ და, რომ გამ გე ო ბის /მე რი ის და საკ რე ბუ ლოს აპა რა ტის სა ჯა-
რო მო სამ სა ხუ რე თა შრო მის ანაზ რა უ რე ბის ხარ ჯე ბი არ უნ და აღე მა ტე ბო დეს 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ბი უ ჯე ტით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ხარ ჯე ბის 25%-ს, და უშ ვე-
ბე ლია საკ რე ბუ ლოს წევ რე ბის შრო მის ანაზღ ა უ რე ბა პრე მი ე ბი სა და და ნა მა-
ტე ბის სა ხით. „საჯარო დაწესებულებებში პრემიების ოდენობის განსაზღვრის 
წესის“ თანახ მად, შეს რუ ლე ბუ ლი სა მუ შა ოს შე ფა სე ბის სა ფუძ ველ ზე, პრე მია იმ 
შემ თხვე ვა ში შე იძ ლე ბა გა ი ცეს, თუ სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბებ ში არ სე ბობს სა მუ-
შა ოს შე ფა სე ბის სა თა ნა დოდ დამ ტკი ცე ბუ ლი სის ტე მა. რე ა ლურ სი ნამ დვი ლე ში, 
სა ჯა რო სამ სა ხუ რის ბევრ და წე სე ბუ ლე ბა ში, სამ წუ ხა როდ, პრე მი ე ბი, რო მე ლიც 
ზო გი ერ თმა ხელ მძღვა ნელ მა ჩა ა ნაც ლა ტერ მი ნით – „ხელფასზე დანამატი“, გა-
ი ცე მა ისე რომ მო ცე მულ და წე სე ბუ ლე ბა ში სა ერ თოდ არ არ სე ბობს სა მუ შა ოს 
შე ფა სე ბის არა ვი თა რი სის ტე მა და, ცხა დი ა, ვერ მოხ დე ბო და და არც ხდე ბა 
პრე მი რე ბულ თა ნამ შრო მელ თა მი ერ შეს რუ ლე ბუ ლი სა მუ შა ოს შე ფა სე ბა. სა-
ჯა რო სამ სა ხურ ში ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თვის მო უ წე სი გე ბე ლი სის ტე-
მა, სა ბო ლოო ან გა რი შით, ად გი ლობ რი ვი თვით მარ თვე ლო ბე ბის არა ე ფექ ტი ან 
ფუნ ქცი ო ნი რე ბას გა ნა პი რო ბებს, რაც ეკო ნო მი კურ ზრდა სა და გან ვი თა რე ბას 
აფერ ხებს. 

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის 
დო ნე ზე ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თვის ეფექ ტი ა ნი ფუნ ქცი ო ნი რე ბის თვის, 
აუ ცი ლე ბე ლია გა ტარ დეს რი გი პრაქ ტი კუ ლი ღო ნის ძი ე ბა, რაც უზ რუნ ველ-
ყოფს კად რე ბის სწორ მარ თვას. გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღ ე ბა უნ და მი ექ ცეს 
ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თვის სფე რო ში და საქ მე ბულ თა კვა ლი ფი კა ცი ას. 

ნ. პაიჭაძე, ე. ჩოხელი, გ. ქეშელაშვილი, მ. ხარხელი, შ. ტიელიძე, გ. ჭურაძე
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მო ცე მულ სფე რო ში მო მუ შა ვე მო სამ სა ხუ რე ე ბი კარ გად უნ და ერ კვე ოდ ნენ 
ისეთ სა კითხ ებ ში, რო გო რი ცა ა: ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის და გეგ მვა, მა თი მო-
ზიდ ვის წე სე ბი და სა შუ ა ლე ბე ბი, შერ ჩე ვა და სა მუ შა ო ზე მი ღე ბა, თა ნამ შრო-
მელ თა საქ მი ა ნი შე ფა სე ბა, მო მუ შა ვე თა ადაპ ტა ცი ა, სწავ ლე ბა, კვა ლი ფი კა ცი ის 
ამაღ ლე ბა და გან ვი თა რე ბა, პერ სო ნა ლის მო ტი ვა ცი ა, მუ შა ო ბის ოპ ტი მა ლუ რი 
გა ნა წე სის უზ რუნ ველ ყო ფა, პერ სო ნა ლის ატეს ტა ცი ა, პერ სო ნა ლის შრო მი თი 
პო ტენ ცი ა ლის შე ფა სე ბა, კონ ფლიქ ტე ბის მარ თვა და ა. შ. 

სა ქარ თვე ლოს სა ჯა რო სექ ტორ ში ჯერ კი დევ ნაკ ლე ბი ყუ რადღ ე ბა ექ-
ცე ვა სა მუ შაო ად გი ლე ბის ოპ ტი მი ზა ცი ას. ამ უკა ნას კნელ თან და კავ ში რე ბუ ლი 
სა მუ შა ო ე ბი უნ და გან ხორ ცი ელ დეს კომ პე ტენ ტუ რი შე სა ბა მი სი სპე ცი ა ლის ტე-
ბის მი ერ, რა საც უნ და ახ ლდეს პერ სო ნა ლი სა და არ სე ბუ ლი სა მუ შაო ად გი-
ლე ბის სრულ ყო ფი ლი ატეს ტა ცი ა, რა თა გა მოვ ლინ დეს მოძ ვე ლე ბუ ლი, არას-
რუ ლად დატ ვირ თუ ლი და დუბ ლი რე ბუ ლი სა მუ შაო ად გი ლე ბი, მოხ დეს მა თი 
რე ორ გა ნი ზა ცია ან ლიკ ვი და ცი ა. სა ჭი რო ა, აგ რეთ ვე, გა ნი საზღ ვროს ახა ლი, 
რა ცი ო ნა ლუ რი სა მუ შაო ად გი ლე ბის სა ჭი რო რა ო დე ნო ბა და შე იქ მნას სა მუ-
შაო ად გი ლე ბის სრულ ყო ფი ლი ჩა მო ნათ ვა ლი და აღ წე რი ლო ბა. სამ წუ ხა როდ, 
სა მუ შაო ად გი ლე ბის ოპ ტი მი ზა ცი ი სად მი წა ყე ნე ბუ ლი ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი მოთხ-
ოვ ნე ბი ქვეყ ნის სა ჯა რო სამ სა ხუ რის ბევრ და წე სე ბუ ლე ბა ში, ფაქ ტობ რი ვად 
უგუ ლე ბელ ყო ფი ლი ა.

სა მუ შაო ად გი ლე ბის ოპ ტი მი ზა ცი ას თან ერ თად ზუს ტად უნ და გა ნი-
საზღ ვროს სა ჯა რო სექ ტორ ში თი თო ე უ ლი და საქ მე ბუ ლის ვალ დე ბუ ლე ბე ბი სა 
და უფ ლე ბე ბის ზუს ტი არე ა ლი და პერ სო ნა ლუ რი პა სუ ხის მგებ ლო ბის საზღ-
ვრე ბი, რა თა ად გი ლი არ ჰქონ დეს უპა სუ ხის მგებ ლო ბა სა და დუბ ლი რე ბას 
სა მუ შა ო თა შეს რუ ლე ბა ში.

არა და მაკ მა ყო ფი ლე ბე ლია სა ქარ თვე ლოს სა ჯა რო სექ ტორ ში ადა მი ა ნუ რი 
რე სურ სე ბის მარ თვის სა კითხ ებ ზე გა დაწყ ვე ტი ლე ბა თა მი ღე ბის ამ ჟა მად არ-
სე ბუ ლი პრაქ ტი კა. ის უმე ტე სად ცენ ტრა ლი ზე ბუ ლია და მას ში ნაკ ლე ბად ან 
სა ერ თოდ არ მო ნა წი ლე ო ბენ და ბა ლი თა ნამ დე ბო ბე ბის სპე ცი ა ლის ტე ბი. აქე-
დან გა მომ დი ნა რე, „აუცილებელია გან ხორ ცი ელ დეს და ბა ლან სე ბუ ლი მიდ გო მა 
ცენ ტრა ლი ზე ბა სა და დე ცენ ტრა ლი ზე ბას, ვერ ტი კა ლურ დე ლე გი რე ბა სა და ჰო-
რი ზონ ტა ლუ რად ფუნ ქცი ე ბის გა ნა წი ლე ბას შო რის. ეს თა ნამ შრო მელ თა ინ დი-
ვი დუ ა ლიზმს, პრო დუქ ტი უ ლო ბა სა და პრო ფე სი ულ გან ვი თა რე ბას შე უწყ ობს 
ხელს~ [4, გვ. 507].

სა ქარ თვე ლოს სა ჯა რო სამ სა ხურ ში ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თვის 
სის ტე მე ბის ანა ლიზ მა გვიჩ ვე ნა, რომ მი სი ელექ ტრო ნუ ლი პროგ რა მე ბის ხა-
რის ხი, სტრა ტე გი უ ლი და გეგ მვის არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბა, პერ სო ნა ლის შე-
ფა სე ბის სის ტე მე ბი ვერ პა სუ ხობს წა ყე ნე ბულ თა ნა მედ რო ვე მოთხ ოვ ნებს. 
ამას თან ერ თად, სა კად რო პო ლი ტი კი სა და ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თვის 
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სამ სა ხუ რე ბი ვერ უზ რუნ ველ ყოფს მო ხე ლე თა სწორ მარ თვას, სა ჯა რო სექ-
ტორ ში და საქ მე ბუ ლი მო სამ სა ხუ რე ე ბის კვა ლი ფი კა ცი ის სა ერ თო დო ნე, რო-
გორც უკ ვე აღი ნიშ ნა, უმე ტე სად ვერ აკ მა ყო ფი ლებს აუ ცი ლე ბელ სადღ ე ი სო 
მოთხ ოვ ნებს. 

 სა ქარ თვე ლოს სა ჯა რო სექ ტორ ში ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თვის 
სრულ ყო ფის მიზ ნით, ჩვენ მი ერ უკ ვე შე მო თა ვა ზე ბულ ღო ნი ძი ე ბებ თან ერ-
თად, აუ ცი ლე ბე ლია გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღ ე ბა და ეთ მოს მას თან და კავ ში-
რე ბუ ლი მთე ლი პრო ცე სის სწორ და გეგ მვას. ამას თან ერ თად, თა ნამ შრო მელ-
თა სამ სა ხურ ში მი ღე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი კონ კურ სე ბის გა მოცხ ა დე ბამ დე, 
მი ზან შე წო ნი ლად მიგ ვაჩ ნია ჩა ტარ დეს და წე სე ბუ ლე ბა თა ოპ ტი მა ლუ რი ორ გა-
ნი ზა ცი უ ლი სტრუქ ტუ რის ფორ მი რე ბის უზ რუნ ველ მყო ფე ლი სა მუ შა ო ე ბი, რაც 
სა ფუძ ვლად და ე დე ბა არამ ხო ლოდ ინ სტი ტუ ცი ის სტრუქ ტუ რულ ერ თე უ ლებს 
შო რის ფუნ ქცი ა თა სწო რი გა და ნა წი ლე ბა, არა მედ მათ შო რის მჭიდ რო კავ ში-
რი და კო ორ დი ნა ცი ა. გარ და ამი სა, ინ სტი ტუ ცი ის სტრუქ ტუ ლი ერ თე უ ლის 
აგე ბი სას, გათ ვა ლის წი ნე ბულ უნ და იქ ნეს რო გორც გა რე, ასე ვე, ში გა ფაქ ტო-
რე ბი. სა ჯა რო სტრუქ ტუ რე ბის მარ თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ინ სტრუ მენ ტი უნ და 
გახ დეს პერ სო ნა ლის პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბის გეგ მა, რო მე ლიც შე სა ბა მი-
სო ბა ში იქ ნე ბა მოყ ვა ნი ლი კონ კრე ტუ ლი პო ზი ცი ის მოთხ ოვ ნებ თან. 

ადამიანური რესურსების მართვის არსებული მდგომარეობა 
და მისი სრულყოფის გზები საქართველოს ეკონომიკის კერძო 

სექტორში

სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კის კერ ძო სექ ტორ ში ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ-
თვის პრობ ლე მე ბის კვლე ვი სას, ჩვენ მი ერ გა მო ყე ნე ბულ იქ ნა თვი სებ რი ვი კვლე-
ვის მე თო დი, კერ ძოდ, ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვი უ, რო მე ლიც წა რი მარ თა პრობ-
ლე მუ რი სა კითხ ე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბი სათ ვის. თი თო ე უ ლი რეს პო დენ ტი სათ ვის 
წი ნას წარ გა ნი საზღ ვრა მას თან ჩა სა ტა რე ბე ლი ინ ტერ ვი უს სა გა ნი, რის სა ფუძ-
ველ ზეც მომ ზად და კითხ ვა რი, კონ კრე ტუ ლი ინ ფორ მა ცი ის მი სა ღე ბად. ინ ტერ ვი-
უ ე ბი ჩა ტარ და ქარ თუ ლი კომ პა ნი ე ბის წარ მო მად გენ ლებ თან (მა ღა ლი, სა შუ ა ლო 
და და ბა ლი რგო ლის მე ნე ჯე რებ თან).  

ქარ თულ კომ პა ნი ებ ში ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თვა გარ კვე უ ლი თა ვი-
სე ბუ რე ბე ბით ხა სი ათ დე ბა. კომ პა ნი ა თა ნა წილ ში ზო გი ერ თი ხელ მძღვა ნე ლი, შეც-
დო მით, ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თვას ბიზ ნეს თან ნაკ ლე ბად და კავ ში რე ბულ 
სფე როდ მი იჩ ნევს. ბევრ ქარ თულ კომ პა ნი ა ში ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მე ნე ჯე რის 
რო ლი ბუნ დო ვა ნია და ზედ მე ტად გა მარ ტი ვე ბუ ლი. იგი ხში რად მხო ლოდ ზო გად 
ად მი ნის ტრა ცი ულ საქ მი ა ნო ბას თან არის გა ი გი ვე ბუ ლი, რაც თა ნამ შრომ ლებ თან 
შრო მი თი კონ ტრაქ ტე ბის და სა მუ შა ო დან გა თა ვი სუფ ლე ბის გა ფორ მე ბით, დაგ ვი-

ნ. პაიჭაძე, ე. ჩოხელი, გ. ქეშელაშვილი, მ. ხარხელი, შ. ტიელიძე, გ. ჭურაძე
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ა ნე ბე ბი სა და შვე ბუ ლე ბე ბის აღ რიცხ ვით ამო ი წუ რე ბა. ცხა დი ა, ყო ვე ლი ვე აღ ნიშ-
ნუ ლი შეც დო მა ა. სი ნამ დვი ლე ში, ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბის დღე ვან დელ ეტაპ ზე, 
ბიზ ნე სი წარ მა ტე ბუ ლი შე იძ ლე ბა იყოს მხო ლოდ იმ შემ თხვე ვა ში, თუ მას გა აჩ ნია 
ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თვის სწო რი სტრა ტე გი ა, რამ დე ნა დაც სწო რედ ადა-
მი ა ნია ბიზ ნე სის წარ მა ტე ბის მთა ვა რი შე მოქ მე დი.   

ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თვის სტრა ტე გი ა, ისე ვე რო გორც მის გან 
გა მომ დი ნა რე კონ კრე ტუ ლი ინი ცი ა ტი ვე ბი, ეფექ ტი ა ნია მხო ლოდ იმ შემ თხვე-
ვა ში, თუ იგი შე სა ბა მი სო ბა შია ორ გა ნი ზა ცი ის ზო გად სტრა ტე გი ას თან, მის 
მიზ ნებ თან და ეხ მა რე ბა ორ გა ნი ზა ცი ას თა ვი სი მი სი ის მიღ წე ვა ში. კარ გად 
გა აზ რე ბუ ლი სტრა ტე გი ის გა რე შე (ი გუ ლის ხმე ბა რო გორც ზო გა დი ორ გა ნი-
ზა ცი უ ლი სტრა ტე გი ა, ასე ვე ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თვის სტრა ტე გი ა) 
ნე ბის მი ე რი ორ გა ნი ზა ცია გან წი რუ ლია წა რუ მა ტებ ლო ბის თვის, რამ დე ნა დაც 
მი სი საქ მი ა ნო ბა გა უ აზ რე ბე ლი და არა სის ტე მუ რი იქ ნე ბა, რე სურ სე ბის ხარ ჯვა 
კი – არა მიზ ნობ რი ვი და არა ე ფექ ტი ა ნი.

ეკო ნო მი კის კერ ძო სექ ტორ ში ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თვას თან და-
კავ ში რე ბუ ლი საქ მი ა ნო ბის მი მარ თუ ლე ბე ბი ძი რი თა დად და მო კი დე ბუ ლია ორ-
გა ნი ზა ცი ის მიზ ნებ სა და გეგ მებ ზე. ბიზ ნე სის მე ნე ჯერს სჭირ დე ბა ბიზ ნეს პარ-
ტნი ო რი ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მე ნე ჯე რის სა ხით, რო მე ლიც მას მი აწ ვდის 
ინ ფორ მა ცი ას იმის შე სა ხებ, რომ ორ გა ნი ზა ცი ას ჰყავს სა ი მე დო ადა მი ა ნუ რი 
რე სურ სი უკე თე სი შე დე გის მი საღ წე ვად ან, პი რი ქით, ურ ჩევს, რომ გეგ მის 
მიღ წე ვა გარ თულ დე ბა, რად გან მა ღა ლია პერ სო ნა ლის დე ნა დო ბა ან და ბა ლია 
მო მუ შა ვე თა კვა ლი ფი კა ცია და ა. შ. და ურ ჩევს სა თა ნა დო ღო ნის ძი ე ბე ბის გა-
ტა რე ბას, რო მელ თა და სახ ვა სა და რე ა ლი ზა ცი ა ში თვი თო ნაც მი ი ღებს აქ ტი ურ 
მო ნა წი ლე ო ბას. 

 ხში რია შემ თხვე ვა, რო ცა ორ გა ნი ზა ცი ის მე ნე ჯე რი ადა მი ა ნუ რი რე-
სურ სე ბის მე ნე ჯერს აძ ლევს და ვა ლე ბას, რომ და უ წე როს ადა მი ა ნუ რი რე სურ-
სე ბის გან ვი თა რე ბის სტრა ტე გი ა, რაც არას წო რი ა. ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის 
მარ თვის სტრა ტე გი ა, ეს არის იმის ხედ ვა, თუ რო გორ უნ და იმარ თოს პერ-
სო ნა ლი ისე, რომ ბიზ ნეს მა მი აღ წი ოს და გეგ მილ შე დე გებს და გა დაწყ ვე ტი ლე-
ბე ბის ერ თობ ლი ო ბა, რო მელ მაც უნ და გა ზარ დოს ბიზ ნე სის შე მო სავ ლი ა ნო ბა 
და შეც ვა ლოს ორ გა ნი ზა ცი ის წევ რე ბის ქცე ვა, რა თა ორ გა ნი ზა ცი ამ მი ი ღოს 
და გეგ მი ლი შე დე გე ბი. აქე დან გა მომ დი ნა რე, ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის გან ვი-
თა რე ბის სტრა ტე გი ის შე მუ შა ვე ბა ში მო ნა წი ლე ო ბა უნ და მი ი ღოს არა მარ ტო 
ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მე ნე ჯერ მა, არა მედ ორ გა ნი ზა ცი ის /და წე სე ბუ ლე ბის 
პირ ველ ხელ მძღვა ნელ თა ფარ თო წრემ, რამ დე ნა დაც აუ ცი ლე ბე ლია ადა მი-
ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თვის სტრა ტე გია ინ ტეგ რი რე ბუ ლი იყოს ბიზ ნე სის 
სტრა ტე გი ას თან. ყო ვე ლი ვე აქე დან გა მომ დი ნა რე, ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის 
მე ნე ჯე რი კარ გად უნ და ერ კვე ო დეს ბიზ ნე სის სა ერ თო სტრა ტე გი ა ში და იგი 
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უნ და იყოს ბიზ ნე სის მარ თვის გუნ დის სრულ ფა სო ვა ნი წევ რი. ქარ თულ სი ნამ-
დვი ლე ში, უმე ტეს შემ თხვე ვა ში, ეს ასე არა ა. სამ წუ ხა როდ, ადა მი ა ნუ რი რე-
სურ სე ბის მარ თვი სა და მას თან და კავ ში რე ბუ ლი სამ სა ხუ რე ბის მა ღალ კვა ლი-
ფი ცი უ რი შე სა ბა მი სი სპე ცი ა ლის ტე ბით უზ რუნ ველ ყო ფის სა კითხ ებს ნაკ ლე ბი 
ყუ რადღ ე ბა ექ ცე ვა.  

ქარ თულ კომ პა ნი ებ ში ძი რი თა დად ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თვის 
შემ დეგ სტრა ტე გი ებს იყე ნე ბენ: სტა ფინ გი (კომ პა ნი ის ადა მი ა ნუ რი რე სურ სით 

უზ რუნ ველ ყო ფა), გან ვი თა რე ბა (რაც შე იძ ლე ბა მე ტი ინ ვეს ტი ცი ის ჩა დე ბა 
ადა მი ა ნუ რი რე სურ სის ტრე ნინ გსა და კა რი ე რულ ზრდა ში, შე დე გე ბის მარ-
თვა), შე ნარ ჩუ ნე ბა (უფ რო მეტ ჩარ თუ ლო ბა ზე ზრუნ ვა) და შრო მის ანაზღ ა უ-
რე ბის მარ თვა. ამ ძი რი თა დი სტრა ტე გი ე ბის გარ და, არ სე ბობს რეკ რუ ტინ გის 
სტრა ტე გია (მა გა ლი თად, მხო ლოდ სა უ კე თე სო ე ბის და ქი რა ვე ბა), გან ვი თა რე-
ბის სტრა ტე გია (მხო ლოდ სა უ კე თე სო შე დე გე ბის მქო ნე თა ნამ შრომ ლე ბის წა-
ხა ლი სე ბა) და ანაზღ ა უ რე ბის სტრა ტე გია (ბა ზარ ზე არ სე ბუ ლი ყვე ლა ზე მა ღა-
ლი სა ხელ ფა სო ანაზღ ა უ რე ბის გა დახ და). ისე თი სა კითხ ე ბი, რო გო რი ცა ა: რა 
სჭირ დე ბა ორ გა ნი ზა ცი ას, რა არის მი სი შე საძ ლებ ლო ბე ბი და საფ რთხე ე ბი, რა 
არის ძლი ე რი და სუს ტი მხა რე ე ბი, რო გო რია ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ-
თვის სტრა ტე გი ა, რამ დე ნად შე ე სა ბა მე ბა იგი ბიზ ნე სის მარ თვის სტრა ტე გი ებს 
და სხვ. ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მე ნე ჯერ მა, მე ნეჯ მენ ტის სა ერ თო გუნ დთან 
ერ თად, უნ და გა ნი ხი ლოს. ქარ თულ კომ პა ნი ა თა მარ თვის ძი რი თა დი პრობ-
ლე მა, რო გორც უკ ვე აღი ნიშ ნა ისა ა, რომ ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მე ნე ჯე რის 
საქ მი ა ნო ბად ხში რად მხო ლოდ ჰუ მა ნი ტა რუ ლი სფე როა მიჩ ნე უ ლი და არა ბიზ-
ნე სის მარ თვა. სი ნამ დვი ლე ში მო ცე მუ ლი კა ტე გო რი ის მე ნე ჯერს მო ეთხ ო ვე ბა 
აქ ტი უ რად მო ნა წი ლე ობ დეს ორ გა ნი ზა ცი ის პერ სო ნა ლის მარ თვა ში და სხვა 
მე ნე ჯე რებს მი ა წო დოს ინ ფორ მა ცია ორ გა ნი ზა ცი ის ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის 
სტრუქ ტუ რის, კად რე ბის დე ნა დო ბი სა და იმის შე სა ხებ, თუ რა შე დე გის მო-
ტა ნა შე უძ ლია კომ პა ნი ის თვის თი თო ე ულ თა ნამ შრომელს. 

სა მუ შა ოს აღ წე რი ლო ბის, შე ფა სე ბი სა და მო ტი ვა ცი ის სის ტე მე ბის ნა წილ ში 
ჩა ტა რე ბულ მა კვლე ვამ აჩ ვე ნა, რომ სა მუ შა ოს აღ წე რა ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის 
მე ნეჯ მენ ტის უმ თავ რე სი კომ პო ნენ ტი ა. იგი კონ კრე ტუ ლი პო ზი ცი ი სათ ვის ად-
გენს აუ ცი ლე ბელ ფუნ ქცი ებს, პა სუ ხის მგებ ლო ბებ სა და კომ პე ტენ ცი ებს, ზრდის 
ინ დი ვი დუ ა ლურ და ორ გა ნი ზა ცი ულ ეფექ ტი ა ნო ბას, აც ნობს პერ სო ნალს კონ კრე-
ტუ ლი პო ზი ცი ი სა და ორ გა ნი ზა ცი ის მიზ ნებს. კვლე ვით დგინ დე ბა, რომ კერ ძო 
სექ ტორ ში სა მუ შა ოს აღ წე რი ლო ბა გა აჩ ნია თით ქმის ყვე ლა ორ გა ნი ზა ცი ას, თუმ-
ცა, ის არ სე ბუ ლი წე სით გა ფორ მე ბუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ა თა მხო ლოდ 40%-ში ა.

მო მუ შა ვე თა მო ტი ვა ცი ის მე თო დე ბის კვლე ვამ გვიჩ ვე ნა, რომ ქარ თულ კომ-
პა ნი ებ ში ფი ნან სურ წა ხა ლი სე ბას გან სა კუთ რე ბუ ლი ად გი ლი უკა ვია. „დღესათვის 
ფუ ლა დი ანაზღ ა უ რე ბი სა და კომ პენ სა ცი ის გა მო ყე ნე ბა პერ სო ნა ლის მო ტი ვა ცი-

ნ. პაიჭაძე, ე. ჩოხელი, გ. ქეშელაშვილი, მ. ხარხელი, შ. ტიელიძე, გ. ჭურაძე
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ა ში ერ თ-ერთ მნიშ ვნე ლო ვან მე თო დად რჩე ბა“ [6, გვ. 5] ამას თან, სამ წუ ხა როდ, 
წა ხა ლი სე ბის ბო ნუ სუ რი სის ტე მა და მო კი დე ბუ ლია არა მუ შა ო ბის ინ დი ვი დუ ა ლურ 
შე დე გებ ზე, არა მედ ხელ მძღვა ნე ლის სუ ბი ექ ტურ აზ რზე თა ნამ შრო მელ თა მი-
მართ. ჩვე ნი დაკ ვირ ვე ბით დად გინ და, რომ რეს პონ დენ ტთა უმ რავ ლე სო ბა, ფი-
ნან სუ რი მო ლო დი ნის გა მო, ცდი ლობს და კის რე ბუ ლი მო ვა ლე ო ბის ჯე როვ ნად 
შეს რუ ლე ბას. 

იმ დე ნად, რამ დე ნა დაც „ნებისმიერი ორ გა ნი ზა ცი ის ძი რი თა დი საყ რდე ნი 
ადა მი ა ნუ რი რე სურ სია და მათ მი ერ შეს რუ ლე ბუ ლი სა მუ შა ოს ხა რის ხი უშუ ა-
ლოდ აი სა ხე ბა კომ პა ნი ა თა საქ მი ა ნო ბის შე დე გებ ზე, ორ გა ნი ზა ცია უნ და ზრუ ნავ-
დეს არა მარ ტო კვა ლი ფი ცი უ რი კად რე ბის შერ ჩე ვა ზე, არა მედ უკ ვე შერ ჩე უ ლი 
კად რე ბის მუდ მივ პრო ფე სი ულ და პი როვ ნულ ზრდა- გან ვი თა რე ბა ზე ცო [5, გვ. 
41]. ჩვენ მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი კერ ძო სექ ტო რის მო მუ შა ვე თა გა მო კითხ ვის შე დე გე-
ბის მი ხედ ვით, კად რე ბის შერ ჩე ვა- და ქი რა ვე ბის პრო ცე სი რეს პო დენ ტთა უმ რავ-
ლე სო ბამ სტან დარ ტუ ლი პრო ცე დუ რე ბით გა ი ა რა, რაც გუ ლის ხმობს შე სარ ჩე ვი 
კან დი და ტე ბი სათ ვის პერ სო ნა ლუ რი ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბას, ტეს ტი რე ბა სა და 
მათ თან გა სა უბ რე ბას. ტეს ტი რე ბა უმე ტე სად ზო გა დი ფორ მით ტარ დე ბა, ხში-
რად არ სე ბუ ლი სტან დარ ტე ბი არ შე ე სა ბა მე ბა საკ ვა ლი ფი კა ციო მოთხ ოვ ნებს და 
თით ქმის არ შე ი ცავს ინ ფორ მა ცი ას კან დი და ტის პრო ფე სი უ ლი ცოდ ნის შე სა ხებ. 
ამა თუ იმ პო ზი ცი ა ზე და ნიშ ვნი სას, სხვა კან დი და ტებ თან შე და რე ბით, სა კუ თარ 
უპი რა ტე სო ბად რეს პონ დენ ტთა 80%-ს პერ სო ნა ლუ რი ინ ფორ მა ცი ის ქო ნა, სამ-
სა ხუ რებ რი ვი გა მოც დი ლე ბა და ტეს ტი რე ბის შე დე გე ბი მი იჩ ნი ა, ხო ლო 20%-მა 
 საცხ ოვ რე ბე ლი ად გი ლი და კო მუ ნი კა ცი ის უნა რი და ა სა ხე ლა.  

სა ზო გა დო ე ბის გან ვი თა რე ბის დღე ვან დელ ეტაპ ზე კერ ძო სექ ტო რის ორ-
გა ნი ზა ცი ებ ში (და წე სე ბუ ლე ბებ ში, სა წარ მო ებ ში და ა. შ.) გან სა კუთ რე ბუ ლი 
ყუ რადღ ე ბა უნ და მი ექ ცეს მო მუ შა ვე თა პი როვ ნე ბის გან ვი თა რე ბის სა კითხ ებს. 
პი როვ ნე ბის გან ვი თა რე ბა შე იძ ლე ბა მოხ დეს რო გორც თვით გან ვი თა რე ბით, 
ასე ვე იმ ორ გა ნი ზა ცი ის დახ მა რე ბით, რომ ლის წევ რი ცაა და საქ მე ბუ ლი. იმი-
სათ ვის, რომ წარ მა ტე ბუ ლი იყოს აღ ნიშ ნუ ლი პრო ცე სი, აუ ცი ლე ბე ლია თა ნამ-
შრო მელს ჰქონ დეს მო ტი ვა ცია თვით გან ვი თა რე ბის თვის, რა თა უფ რო მე ტად 
იმუ შა ოს სა კუ თარ თავ ზე, მო ი ძი ოს გზე ბი და მე თო დე ბი პრო ფე სი უ ლი და 
პი როვ ნუ ლი უნა რე ბის გან ვი თა რე ბი სათ ვის, და გეგ მოს და გა ნა ხორ ცი ე ლოს შე-
სა ბა მი სი კონ კრე ტუ ლი ნა ბი ჯე ბი, ხო ლო შემ დეგ თვი თონ შე ა ფა სოს მიღ წე უ ლი 
შე დე გე ბი. ის უნ და იყოს დარ წმუ ნე ბუ ლი, რომ ამ შე დე გებს და ი ნა ხა ვენ და 
სა თა ნა დოდ და ა ფა სე ბენ. ამა ვე დროს კომ პა ნი ამ უნ და უზ რუნ ველ ყოს თა ნამ-
შრომ ლე ბის გან ვი თა რე ბის პრო ცე სის და გეგ მვა და მი სი სწო რად წარ მარ თვა. 
ჩვენ მი ერ ჩა ტა რე ბულ მა გა მოკ ვლე ვამ გვაჩ ვე ნა, რომ ქარ თულ კომ პა ნი ა თა 
მნიშ ვნე ლო ვან ნა წილ ში თა ნამ შრო მელ თა გან ვი თა რე ბას სა თა ნა დო ყუ რადღ ე ბა 
არ ეთ მო ბა ან მას კამ პა ნი უ რი ხა სი ა თი აქვს.
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რო გორც სა ჯა რო სექ ტორ ში ,ა სე ვე კერ ძო სექ ტორ ში და საქ მე ბულ თა 
ცოდ ნის ამაღ ლე ბა შე იძ ლე ბა გან ხორ ცი ელ დეს ტრე ნინ გის, თვით შე მეც ნე ბის, 
პრო ფე სი უ ლი და სა მუ შაო შეხ ვედ რე ბი სა და სხვა ღო ნის ძი ე ბე ბის სა შუ ა ლე ბით. 
ცოდ ნის ამაღ ლე ბის აღ ნიშ ნულ მა ღო ნის ძი ე ბებ მა ასახ ვა უნ და პო ვოს პერ სო ნა-
ლის გან ვი თა რე ბის გეგ მა ში. ჩვენ მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვით დად გინ და, რომ 
სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კის კერ ძო სექ ტორ ში პერ სო ნა ლის გან ვი თა რე ბის გეგ მა 
მსხვილ კომ პა ნი ა თა 90 %-ს გა აჩ ნი ა. აქ ძი რი თა დად გა მო ი ყე ნე ბა ტრე ნინ გე ბის 
ზო გა დი კურ სი, რო მე ლიც არ არის რე ლე ვან ტუ რი არც ში ნა არ სით და არც 
ხან გრძლი ვო ბით. სა მუ შო ზე ახალ მი სა ღებ თა გა მო საც დე ლი პე რი ო დი საკ მა ოდ 
დი დია და ხში რად, გარ კვე ულ პო ზი ცი ა ზე და ნიშ ვნამ დე, სა მუ შა ოს მა ძი ე ბელ თა 
შრო მის გა მო ყე ნე ბა ხდე ბა სულ სხვა მი მარ თუ ლე ბით.      

რო გორც ცნო ბი ლი ა, წარ მო ე ბის კერ ძო სექ ტო რის გან ვი თა რე ბა ში, ისე 
რო გორც მთელ ეკო ნო მი კა ში, გან სა კუთ რე ბულ როლს თა მა შობს და საქ მე-
ბულ ადა მი ან თა მო ტი ვა ცია თა ვი ან თი ფუნ ქცი ე ბის (რო ლის) შეს რუ ლე ბა ზე. 
ამ უკა ნას კნელ ზე დიდ გავ ლე ნას ახ დენს მო მუ შა ვის პი როვ ნე ბის ფორ მა ლუ-
რი ძა ლა უფ ლე ბა და პა სუ ხის მგებ ლო ბა. რაც უფ რო დი დია ეს ძა ლა უფ ლე ბა, 
მით უფ რო მა ღა ლია პი როვ ნე ბის თვით რე ა ლი ზა ცი ის სურ ვი ლი და გან ცდა. 
რაც უფ რო შე სა ბა მი სო ბა შია ძა ლა უფ ლე ბა პა სუ ხის მგებ ლო ბას თან, მით უფ რო 
ეფექ ტი ა ნად წყდე ბა ორ გა ნი ზა ცი უ ლი ამო ცა ნე ბი და ადა მი ა ნე ბი უფ რო მო ტი-
ვი რე ბუ ლე ბი და მონ დო მე ბუ ლე ბი არი ან. არა საკ მა რი სი ძა ლა უფ ლე ბა და მი სი 
შე უ სა ბა მო ბა პა სუ ხის მგებ ლო ბას თან, პერ სო ნა ლის დე მო ტი ვა ცი ა სა და დე მო-
რა ლი ზა ცი ას იწ ვევს და სხვა სამ სა ხუ რის ძებ ნი სათ ვის მო ტი ვა ცი ის ზრდას 
გა ნა პი რო ბებს. კვლე ვის შე დე გად დად გინ და, რომ მკა ფი ოდ გან საზღ ვრუ-
ლი პა სუ ხის მგებ ლო ბა ყვე ლა ზე დი დი მო ტი ვა ტო რია ადა მი ა ნე ბი სათ ვის. რო ცა 
ადა მი ა ნებ მა იცი ან, თუ რას ელო დე ბა მათ გან ორ გა ნი ზა ცი ა, ანუ ისი ნი რა ზე 
არი ან პა სუ ხის მგე ბელ ნი, იზ რდე ბა მა თი აქ ტი ვო ბა სა სურ ვე ლი შე დე გე ბის მი-
საღ წე ვად. მკა ფიო პა სუ ხის მგებ ლო ბა სტი მულს აძ ლევს პერ სო ნალს, რომ დი-
დი მონ დო მე ბით იმუ შა ოს მა ში ნაც კი, რო დე საც უკი დუ რე სად უკ მა ყო ფი ლოა 
სა მუ შაო პი რო ბე ბით. მო მუ შა ვე, რო გორც წე სი, ცდი ლობს გა ნა ხორ ცი ე ლოს 
თა ვი სი პა სუ ხის მგებ ლო ბა და, თუ სა ჭი რო ა, შემ დეგ იფიქ როს სა სა ხუ რი დან 
წას ვლა ზე. ამა ვე დროს, ნი შან დობ ლი ვი ა, რომ ხში რად ტო ვებს სამ სა ხურს 
ის მო მუ შა ვეც კი, რო მელ საც აქვს მა ღა ლი ანაზღ ა უ რე ბა და კარ გი სა მუ შაო 
პი რო ბე ბი, იმის გა მო, რომ ვერ გა არ კვია რა არის მი სი რე ა ლუ რი პა სუ ხის-
მგებ ლო ბა. მსგავ სი შემ თხვე ვე ბი პერ სო ნა ლის მო ტი ვა ცი ას და, შე სა ბა მი სად, 
შრო მის მწარ მო ებ ლუ რო ბას ამ ცი რებს. ამას თან ერ თად, იგი მო მუ შა ვე ებს, 
არა საკ მა რი სი თვით რე ა ლი ზა ცი ის გან ცდის გა მო, ახა ლი სამ სა ხუ რის ძი ე ბის 
მო ტი ვებს უზ რდის. 

ნ. პაიჭაძე, ე. ჩოხელი, გ. ქეშელაშვილი, მ. ხარხელი, შ. ტიელიძე, გ. ჭურაძე
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ორ გა ნი ზა ცი ის გან ვი თა რე ბი სათ ვის უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი ფა ტო რია კო-
მუ ნი კა ცი ა. გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვნე ლო ვა ნია იგი მე ნე ჯე რებ სა და მათ და მი 
დაქ ვემ დე ბა რე ბუ ლებს შო რის ურ თი ერ თო ბი სას. ქარ თულ კომ პა ნი ებ ში მე ნე-
ჯე რე ბი ძი რი თა დად იყე ნე ბენ კო მუ ნი კა ცი ის ისეთ სა შუ ა ლე ბებს, რო გო რი ცა ა: 
ელექ ტრო ნუ ლი ფოს ტა, ტე ლე ფო ნი, შეხ ვედ რე ბი და სხვ. გა დაწყ ვე ტი ლე ბის 
მი ღე ბის პრო ცე სი ქარ თულ კომ პა ნი ებ ში ძი რი თა დად ავ ტო რი ტა რუ ლი ა. გა მო-
კითხ ულ თა მხო ლოდ მცი რე ნა წი ლი (13%) ფიქ რობს, რომ ისი ნი ნა წი ლობ რივ 
არი ან ჩარ თულ ნი ამ პრო ცეს ში. სწო რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბა ამ პრო ცე-
სის სწო რად წარ მარ თვა ზეა და მო კი დე ბუ ლი. მო ცე მულ პრო ცეს ში თა ნამ შრო-
მელ თა ჩარ თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა შუ ა ლე ბაა კო ლე გი ა ლუ რი სტრუქ ტუ რე ბი, 
სა მუ შაო ჯგუ ფე ბი და კო მი სი ე ბი. ერ თობ ლი ვი მუ შა ო ბით თა ნამ შრომ ლე ბი 
სა კუ თარ კომ პე ტენ ცი ებს უკე თე სად იყე ნე ბენ, ორ გა ნი ზა ცი ას კი ეძ ლე ვა შე-
საძ ლებ ლო ბა, რომ, ერ თი მხრივ, უკე თე სი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი მი ი ღოს, ხო-
ლო, მე ო რე მხრივ, თა ნამ შრო მელ თა ჩარ თუ ლო ბა და მო ტი ვა ცია გა ი ზარ დოს. 
ყო ვე ლი ვე ეს თა ნამ შრო მელ თა თვით რე ა ლი ზა ცი ის გან ცდას მნიშ ვნე ლოვ ნად 
ამაღ ლებს. ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვი სას, ქარ თულ კერ ძო კომ პა ნი ა თა ორ გა ნი-
ზა ცი ულ სტრუქ ტუ რებ ში გა მოვ ლინ და სხვა ხარ ვე ზე ბიც, რაც ხელს უშ ლის 
შე მუ შა ვე ბუ ლი სტრა ტე გი ე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა სა და და გეგ მი ლი შე დე გე ბის 
მიღ წე ვას. ხში რად, მო მუ შა ვე თა შო რის ფუნ ქცი ე ბის ფაქ ტობ რი ვი გა ნა წი ლე-
ბა რა დი კა ლუ რად გან სხვავ დე ბა ოფი ცი ა ლუ რად გა წე რი ლი და ვა ლე ბე ბის გან 
და სა მუ შაო ად გი ლის, სამ სა ხუ რე ბი სა და გან ყო ფი ლე ბე ბის და სა ხე ლე ბე ბი არ 
ასა ხავს შე სა ბა მის ქვე და ნა ყოფ სა და პო ზი ცი ა ზე ფაქ ტობ რი ვად გან ხორ ცი ე ლე-
ბულ სა მუ შა ოს. „მკაფიოდ არ არის გან საზღ ვრუ ლი კომ პა ნი ე ბის თა ნამ შრომ-
ლე ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბი და პა სუ ხის მგებ ლო ბე ბი, რაც შე სა ბა მი სად ახ დენს 
ფუნ ქცი ე ბის დუბ ლი რე ბას ან უფუნ ქცი ო ბა ს“ [7, გვ. 91]. ასე თი ფაქ ტე ბი 
მრა ვა ლი გა უ გებ რო ბის, კონ ფლიქ ტი სა და უსი ა მოვ ნო გარ ჩე ვის მი ზე ზი ხდე-
ბა, რაც ამ ცი რებს თა ნამ შრო მელ თა მო ტი ვა ცი ას, შრო მის მწარ მო ებ ლუ რო ბას 
და იწ ვევს დრო ის არა მიზ ნობ რივ ხარ ჯვას. შე ი ნიშ ნე ბა გე ნე რა ლუ რი მე ნე ჯე-
რი სად მი დაქ ვემ დე ბა რე ბუ ლი სტრუქ ტუ რე ბის სიმ რავ ლე, რაც აფერ ხებს მიმ-
დი ნა რე საქ მი ა ნო ბის წარ მა ტე ბით გან ხორ ცი ე ლე ბას. ხშირ შემ თხვე ვა ში, ათ ზე 
მე ტი ქვე და ნა ყო ფი უშუ ა ლოდ გე ნე რა ლუ რი დი რექ ტო რის დაქ ვემ დე ბა რე ბა ში ა. 
გა მოც დი ლე ბა კი გვიჩ ვე ნებს, რომ ერ თი ხელ მძღვა ნე ლის მი ერ 3-5 დაქ ვემ-
დე ბა რე ბულ სტრუქ ტუ რა ზე მე ტის ეფექ ტი ა ნი მარ თვა, მათ თვის საკ მა რი სი 
დრო ის გა მო ყო ფა, აქ ტუ ა ლუ რი პრობ ლე მე ბი სა და ამო ცა ნე ბის გა დაწყ ვე ტა ში 
სა ფუძ ვლი ა ნი მო ნა წი ლე ო ბა შე უძ ლე ბე ლი ა. ხში რად ფუნ ქცი ე ბი დაჯ გუ ფე ბუ-
ლია არა იმის მი ხედ ვით, თუ რო მე ლი ფუნ ქციაა უფ რო სა ჭი რო ორ გა ნი ზა ცი-
ის თვის, არა მედ იმის მი ხედ ვით, თუ ტოპ მე ნეჯ მენ ტის გუნ დში ვის რა ად გი ლი 
უკა ვი ა. ცხა დი ა, რომ ორ გა ნი ზა ცი უ ლი სტრუქ ტუ რა მკა ფი ოდ გან საზღ ვრუ ლი 
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პრი ო რი ტე ტე ბის გა რე შე ვერ იქ ნე ბა შე დე გი ა ნი. ის უნ და შე ე სა ბა მე ბო დეს ორ-
გა ნი ზა ცი ის გან ვი თა რე ბის სტრა ტე გი ას და ხელს უწყ ობ დეს მის რე ა ლი ზა ცი ას. 
ამი ტო მა ა, რომ ხში რად ქარ თულ კომ პა ნი ა თა თა ნამ შრომ ლე ბის უნა რე ბი სა და 
შე საძ ლებ ლო ბე ბის დი დი ნა წი ლი გა მო უ ყე ნე ბე ლი ა, ხარ ჯე ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
ნა წი ლი კი უშე დე გოდ იკარ გე ბა. რაც შე ე ხე ბა მო მუ შა ვე ებ ზე და კის რე ბუ ლი 
ვალ დე ბუ ლე ბის შეს რუ ლე ბის შე ფა სე ბას, იგი კომ პა ნი ა თა 80%-ში წარ მოდ-
გე ნი ლია ისე თი რე ი ტინ გუ ლი სის ტე მით, რო მე ლიც პერ სო ნა ლის არა ჯან საღ 

კონ კუ რენ ცი ას გა ნა პი რო ბებს. ხში რად პერ სო ნალ ზე გა პი როვ ნე ბუ ლი სა მუ შა-
ოს მო ცუ ლო ბა ნორ მა ტი ულ ზე უფ რო დი დი ა, ხო ლო მი სი შეს რუ ლე ბის თვის 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი შრო მის ანაზღ ა უ რე ბის სი დი დე მცი რე, რაც პერ სო ნა ლის 
უკ მა ყო ფი ლე ბის მი ზე ზი ხდე ბა. ეს კი იწ ვევს კად რე ბის დე ნა დო ბას. არა ე-
ფექ ტი ა ნი სა ხელ ფა სო სის ტე მა, სა ბო ლოო ან გა რი შით, მნიშ ვნე ლოვ ნად ამ ცი-
რებს პერ სო ნა ლის შრო მის მწარ მო ებ ლუ რო ბას. აქ ვე ვაწყ დე ბით პერ სო ნა ლის 
მი მართ უპა ტი ვის მცემ ლო და მო კი დე ბუ ლე ბის ფაქ ტებს. აღ ნიშ ნუ ლის გა მო, 
კერ ძო სექ ტორ ში დი დია კად რე ბის დე ნა დო ბა, რაც ძი რი თა დად და ბა ლი ხელ-
ფა სი თა და რთუ ლი სა მუ შაო პი რო ბე ბი თაა გა მოწ ვე უ ლი.   

 

სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კის კერ ძო სექ ტორ ში ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის 
მარ თვის სის ტე მე ბის ანა ლიზ მა გვიჩ ვე ნა, რომ შემ სრუ ლებ ლებს შო რის არას-
წო რა დაა გა ნა წი ლე ბუ ლი რო ლე ბი, ძა ლა უფ ლე ბა და პა სუ ხის მგებ ლო ბა. მნიშ-
ვნე ლო ვან წი ლად, ამი თაა გან პი რო ბე ბუ ლი პერ სო ნა ლის შე საძ ლებ ლო ბე ბი სა და 
უნა რე ბის გა მო ყე ნე ბის და ბა ლი ხა რის ხი და გა და უჭ რე ლი რჩე ბა მარ თვი სა და 
გან ვი თა რე ბის სტრა ტე გი უ ლი ამო ცა ნე ბი. ხში რად, ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის 
მარ თვის მნიშ ვნე ლო ვან სა კითხ ებ ზე პა სუ ხის მგე ბე ლი პი რე ბი არც კი მო ი-
აზ რე ბი ან ორ გა ნი ზა ცი ის მარ თვის სტრუქ ტუ რა ში. ყო ვე ლი ვე ამის გა მო ორ-
გა ნი ზა ცია მრა ვალ სე რი ო ზულ და ნა კარგს გა ნიც დის: ფერ ხდე ბა ბიზ ნე სის 
(წარ მო ე ბის) მა ღალ პრო ფე სი უ ლი კად რე ბით უზ რუნ ველ ყო ფა და, შე სა ბა მი სად, 
ფერ ხდე ბა მიმ დი ნა რე წარ მო ებ რი ვი პრო ცე სე ბი, დრო უ ლად ვერ ხდე ბა სტრა-
ტე გი უ ლად მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა კითხ ე ბის გა დაჭ რა, სუს ტდე ბა ბა ზარ ზე და კა ვე-
ბუ ლი პო ზი ცი ე ბი და, სა ბო ლოო ან გა რი შით, კომ პა ნია ვერ აღ წევს და სა ხულ 

მი ზანს. 

***
სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კის კერ ძო სექ ტორ ში ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის 

მარ თვის სრულ ყო ფის მიზ ნით, ჩვენ მი ერ უკ ვე და სა ხე ლე ბულ გა სა ტა რე ბელ 

ღო ნის ძი ე ბებ თან ერ თად, მი ზან შე წო ნი ლად მიგ ვაჩ ნი ა: _ა და მი ა ნუ რი რე სურ სე-
ბის მარ თვის სტრა ტე გი ის ბიზ ნე სის სტრა ტე გი ას თან შე სა ბა მი სო ბა ში მოყ ვა ნა 
ყვე ლა იმ ორ გა ნი ზა ცი ა ში, სა დაც ამას დღეს ად გი ლი არ აქვს; _ ორ გა ნი ზა-
ცი უ ლი სტრუქ ტუ რის ჩა მო ყა ლი ბე ბა მოხ დეს კომ პა ნი ა თა (ფირ მე ბის და ა. შ.) 

ნ. პაიჭაძე, ე. ჩოხელი, გ. ქეშელაშვილი, მ. ხარხელი, შ. ტიელიძე, გ. ჭურაძე
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და ნიშ ნუ ლე ბის სიღრმისეული გა აზ რე ბი სა და ძი რი თა დი პრო ცე სე ბის სწო რად 
და გეგ მვის სა ფუძ ველ ზე, რა თა უზ რუნ ველ ყო ფილ იქ ნეს პერ სო ნა ლის შე საძ-
ლებ ლო ბა თა მაქ სი მა ლუ რი გა მო ყე ნე ბა, მიმ დი ნა რე პრო ცე სე ბის ეფექ ტი ა ნად 
წარ მარ თვი სა და კომ პა ნი ა თა სტრა ტე გი ე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბი სათ ვის; ა და მი-
ა ნუ რი რე სურ სე ბის იმ გვა რი ეფექ ტი ა ნი მარ თვის პო ლი ტი კის გან ხორ ცი ე ლე-
ბა, რო მე ლიც უშუ ა ლოდ და დე ბით გავ ლე ნას მო ახ დენს და საქ მე ბუ ლის ისეთ 

თვი სე ბებ ზე, რო გო რი ცა ა: მარ თვის პრო ცე სებ ში ჩარ თუ ლო ბა, მო ტი ვა ცი ის 
ამაღ ლე ბა, ხელ მძღვა ნელ პი რებს შო რის პა სუ ხის მგებ ლო ბის რა ცი ო ნა ლუ რი 
გა ნა წი ლე ბა და ა.შ., რაც ხელს შე უწყ ობს ორ გა ნი ზა ცი ის (ფირ მის, კომ პა ნი ის 
და ა. შ.) სა ერ თო ხელ მძღვა ნე ლო ბის (მათ შო რის, ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის 
მარ თვის) ხა რის ხის ამაღლებას. 

 

ლიტერატურა:

1. პა ი ჭა ძე ნ. თა ნამ შრომ ლებ თან უკონ ფლიქ ტოდ მუ შა ო ბის ხე ლოვ ნე ბა, პ.გუ გუშ-
ვი ლის სა ხე ლო ბის ეკო ნო მი კის ინ სტი ტუ ტის სა ერ თა შო რი სო სა მეც ნი ე რო- პრაქ-
ტი კუ ლი კონ ფე რენ ცი ის მა სა ლე ბის კრე ბუ ლი, თბ., 2012.

2. ჩი ქა ვა ლ., ინო ვა ცი უ რი ეკო ნო მი კა, თბ., 2003.
3. Paichadze N., Chokheli E., Keshelashvili G., Kharkheli M., Tielidze Sh., Tchuradze G., 

Issues of Improvement of HR Management in Public Sector of Georgia. h  p://www.
iises.net/proceedings/24th- interna  onal-academic-conference-barcelona/table-of-
content/detail?ar  cle=issues-of-improvement-of-hr-management-in-public-sector-
of-georgia

4. ქე შე ლაშ ვი ლი გ., მარ თვის ხა რის ხი და მი სი გავ ლე ნა სა ქარ თვე ლოს სა ჯა რო სექ-
ტორ ზე, თსუ -ის ეკო ნო მი კი სა და ბიზ ნე სის ფა კულ ტე ტის სა ერ თა შო რი სო სა მეც-
ნი ე რო კონ ფე რენ ცი ის შრო მე ბის კრე ბუ ლი, თბ., 2016.

5. პა ი ჭა ძე ნ., ჩო ხე ლი ე., ქე შე ლაშ ვი ლი გ., ხარ ხე ლი მ., ტი ე ლი ძე შ., ჭუ რა ძე გ., ადა-
მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თვის სრულ ყო ფის სა კითხ ე ბი სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი-
კის კერ ძო სექ ტორ ში, ჟურნ., „ე კო ნო მის ტიო (პ. გუ გუშ ვი ლის ეკო ნო მი კის ინ სტი-
ტუ ტი), 2016, #4.

6. Chokheli E. 2014.The Peculiari  es of the Employee Behavior Management in 
Mul  na  onal Companies (the Case of Georgia); Proceedings of Interna  onal 
Academic Conference on Economics, Management and Marke  ng, Prague. 

7. Chokheli, E. 2015. Role of the Organiza  onal Design in the Company’s Success. 
European Scien  fi c Journal, 91.

8. h  p://strategy.ge/



102

 ბიზნესგანათლება – ცოდნის ეკონომიკის ფორმირების ფაქტორი 

ჟანა თოლორდავა
ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი,
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თა ნა მედ რო ვე ეპო ქა ხა სი ათ დე ბა გან ვი თა რე ბის ახალ ინო ვა ცი ურ 
სტა დი ა ზე გა დას ვლით, რო მე ლიც გუ ლის ხმობს ცოდ ნის სა ზო გა დო ე-
ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბას. მი სი მთა ვა რი თვი სე ბაა ცოდ ნი სად მი ინ ტე რე სის 
ზრდა, ვი ნა ი დან სწო რედ ცოდ ნა მო ი აზ რე ბა მწარ მო ებ ლუ რო ბის სა-
ერ თო ზრდის მნიშ ვნე ლო ვან ძა ლად. ამას თან და კავ ში რე ბით ყუ რად-
ღე ბას იმ სა ხუ რებს მეც ნი ერ თა (ე. ტოფ ლე რი, ფ. ფუ კუ ი ა მა, დ. ბე ლი, 
ჯ. ნე ის ბი ტი და სხვ.) აზ რი ინო ვა ცი უ რი ეკო ნო მი კის შე სა ხებ, რომ ლის 
მიხედვითაც, გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბის უმ რავ ლე სო ბა უზ რუნ ველ-
ყოფს თა ვის მსოფ ლიო ეკო ნო მი კურ უპი რა ტე სო ბას სწო რედ ცოდ ნი სა 
და ინო ვა ცი უ რი ეკო ნო მი კის ხარ ჯზე [5]. ასე თი ქვეყ ნე ბია დღეს აშშ, 
გერ მა ნი ა, ია პო ნი ა, ავ სტრა ლი ა, კა ნა და, შვე დე თი, ფი ნე თი, სინ გა პუ რი, 
ის რა ე ლი და სხვ., რომ ლებ საც გა აჩ ნი ათ ინო ვა ცი უ რი ეკო ნო მი კის უმ-
ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი ძა ლა - გან ვი თა რე ბუ ლი ვენ ჩუ რუ ლი ბიზ ნე სი.

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: ადა მი ან -კა პი ტა ლი; ცოდ ნის ეკო ნო მი კა; ინო-
ვა ცი უ რი ეკო ნო მი კა; სა მუ შაო ძა ლის პო ტენ ცი ა ლი; ახა ლი ტექ ნო ლო-
გი ე ბი; სწავ ლე ბის ინ ტე რაქ ტი უ ლი მე თო დე ბი; ექ სპერ ტუ ლი სის ტე მე ბი; 
სტუ დენ ტე ბის პრო ფე სი უ ლი იდენ ტუ რო ბა.

ცოდნის ეკონომიკის ისტორიიდან

ტერმინი – „ცოდნის ეკონომიკა“ პირვე ლად გა მო ი ყე ნა ამე რი კელ მა მკვლე-
ვარ მა ფრიც მახ ლუპ მა, რო მელ მაც 1962 წელს გა მო აქ ვეყ ნა შრომა  –„ცოდნის 
წარმოება და განვითარება აშშ-ში“ („The Production and Distribution of Knowledge 
in the United States». 1962). ფ. მახლუპი ცოდ ნის ეკო ნო მი კას ახა სი ა თებ და 
როგორც „ეროვნუ ლი ეკო ნო მი კის ერ თ-ერთ სექ ტორს, სა დაც ცოდ ნის წარ მო ე ბა, 
გა და მუ შა ვე ბა და მარ თვა ხდება“ [1].

ekonomika da biznesi, 2017, 2,  gv. 102-111

ECONOMICS  AND  BUSINESS, 2017, 2,  pp. 102-111
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ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბის კარ დი ნა ლუ რად ახალ ეტაპ ზე გა დას ვლა და-
კავ ში რე ბუ ლია ისეთ მოვ ლე ნებ თან, რო გო რი ცა ა: თე ო რი უ ლი ცოდ ნის რო-
ლის ამაღ ლე ბა, მა ღალ ტექ ნო ლო გი უ რი დარ გე ბის გან ვი თა რე ბა, მომ სა ხუ რე ბის 
სფე როს წი ლის უპი რა ტე სი ზრდა და ინ ფორ მა ცი უ ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის მზარ-
დი გავ ლე ნა. 

ცნო ბი ლი ამე რი კე ლი მეც ნი ე რი სო ცი ო ლო გი, ფუ ტუ რო ლო გი, პოს ტინ-
დუს ტრი ულ სა ზო გა დო ე ბის კონ ცეფ ცი ის ფუ ძემ დე ბე ლი დე ნი ელ ბე ლი წერდა: 
„თუ უკანას კნე ლი ასი წლის გან მავ ლო ბა ში მთა ვა რი ფი გუ რა იყო მე წარ მე, 
ბიზ ნეს მე ნი, სამ რეწ ვე ლო წარ მო ე ბის ხელ მძღვა ნე ლი, დღეს „ახალ ხალხს~ 

წარმოად გე ნენ მეც ნი ე რე ბი, მა თე მა ტი კო სე ბი, ეკო ნო მის ტე ბი და ახა ლი ინ ტე-
ლექ ტუ ა ლუ რი ტექ ნო ლო გი ე ბის სხვა წარ მო მად გენ ლე ბიო [2]. 

ეკო ნო მის ტე ბის ხსე ნე ბა ამ კონ ტექ სტით, ბუ ნებ რი ვი ა, ვი ნა ი დან ცოდ ნის 
ეკო ნო მი კის ჩა მო ყა ლი ბე ბის პრო ცეს ში პრო ფე სი ო ნალ მეც ნი ერ ეკო ნო მის ტებს 
დი დი რო ლი ენი ჭე ბა ახალ ეკო ნო მი კა ზე გა დას ვლის პრო ცეს ში, რო მე ლიც 
უზ რუნ ველ ყოფს მდგრად ეკო ნო მი კურ გან ვი თა რე ბას და სა ზო გა დო ე ბის კე-
თილ დღე ო ბას.

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ცოდ ნის ეკო ნო მი კი სა და ინო ვა ცი უ რი ეკო ნო მი კის 
შე სა ხებ არ სე ბობს პო ლე მი კა – რი გი მკვლე ვა რი ამ ორ ცნე ბას აი გი ვებს, ვი ნა-
ი დან მათ შო რის ბევ რი რამ სა ერ თოა და ურ თი ერ თმჭიდ რო კავ ში რი ა. თა ვი სი 
ბუ ნე ბით, ცოდ ნა სწრა ფად გა ნახ ლე ბა დია და ახალ პრო დუქ ტში (სა ქო ნელ ში) 
ან მომ სა ხუ რე ბა ში გან ხორ ცი ე ლე ბი სას, ქმნის ინო ვა ცი ებს. 

ამას თან, მათ შო რის პრინ ცი პუ ლი და არ სე ბი თი გან სხვა ვე ბა ა, რაც 
გა მო ი ხა ტე ბა იმით, რომ ცოდ ნის ეკო ნო მი კა არის პოს ტინ დუს ტრი უ ლი, ინ-
ფორ მა ცი უ ლი სა ზო გა დო ე ბის გან ვი თა რე ბის უმაღ ლე სი ეტა პი და მი სი სპე-
ცი ფი კუ რი თვი სე ბაა ხელ საყ რე ლი პი რო ბე ბის შექ მნა ადა მი ა ნის ფაქ ტო რის 
გან ვი თა რე ბი სა და მი სი პო ტენ ცი ა ლის მაქ სი მა ლუ რად გა მო ყე ნე ბი სათ ვის. ამ 
შემ თხვე ვა ში ადა მი ა ნის ინ ტე ლექ ტის, ცოდ ნის სა ფუძ ველ ზე ხდე ბა ქვეყ ნების 
სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის დო ნის ზრდა.

ქვეყ ნის ეკო ნო მი კუ რი ზრდა პირ და პირ არის და მო კი დე ბუ ლი მეც ნი ე-
რულ -ტექ ნი კურ პროგ რეს სა და სა მეც ნი ე რო კვლე ვებ ზე. ამ თვალ თაზ რი სით 

ცოდ ნის ეკო ნო მი კა, რო მე ლიც ორი ენ ტი რე ბუ ლია ეკო ნო მი კი სა და სა მეც ნი ე-
რო- კვლე ვით სფე როს თან ურ თი ერ თკავ ში რის დამ ყა რე ბა ზე, ხელს უწყ ობს სა-
მეც ნი ე რო იდე ე ბის სწრაფ რე ა ლი ზა ცი ას ახალ ტექ ნი კა სა და ტექ ნო ლო გი ებ ში, 
ახა ლი სა ხის პრო დუქ ცი ის შექ მნა ში. 

ზო გი ერ თი ავ ტო რის შე ხედუ ლე ბით, ცოდ ნის ეკო ნო მი კის ძი რი თა დი 
თვი სე ბე ბი შემ დე გია [3]:

1. ეკო ნო მი კის სტრუქ ტუ რა ში მომ სა ხუ რე ბის სფე როს მა ღა ლი დო ნე, 
(მაგ. აშ შ-ში ამ სფე რო ში და საქ მე ბუ ლია სულ მო მუ შა ვე თა 75%);
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2. და ნა ხარ ჯე ბის ზრდა გა ნათ ლე ბა სა და სა მეც ნი ე რო კვლე ვებ ზე; ეკო-
ნო მი კუ რად გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ ში გა ნათ ლე ბა სა და მეც ნი ე რე ბა ზე და ნა-
ხარ ჯე ბი მშპ-ის და ახ ლო ე ბით 6,5%-ია; 

3. პროგ რე სი ინ ფორ მა ცი ულ -კო მუ ნი კა ცი ურ სფე რო ში;
4. ქსე ლუ რი ურ თი ერ თო ბე ბის გან ვი თა რე ბა კორ პო რა ცი უ ლი და პერ სო-

ნა ლუ რი ქსე ლე ბის სა ხით;
5. ეროვ ნუ ლი ინო ვა ცი უ რი სის ტე მის ჩა მო ყა ლი ბე ბა, რო მე ლიც მო ი ცავს 

ფუნ და მენ ტუ რი მეც ნი ე რე ბის, ტრან სფე რის ტექ ნო ლო გი ე ბის ცენ ტრებს, ვენ-
ჩუ რულ ფონ დებს და ა.შ.;

6. გა ნათ ლე ბის სფე როს გან ვი თა რე ბა, კონ ცეფ ცი ის – „მთელი სი ცოცხ-
ლის მან ძილ ზე სწავ ლე ბი ს“ რე ა ლი ზა ცი ით;

7. სხვა დას ხვა ქვეყ ნის ეკო ნო მი კე ბის ინ ტერ ნა ცი ო ნა ლი ზა ცი ა.
მო ტა ნი ლი მი მარ თუ ლე ბე ბი დან ჩანს, რომ ვი თარ დე ბა ის სფე რო ე ბი, 

რომ ლე ბიც ცოდ ნის ეკო ნო მი კის ჩა მო ყა ლი ბე ბის შე საძ ლებ ლო ბებს აფარ თოებს. 
ინ ფორ მა ცი უ ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის სწრა ფი პროგ რე სი, მეც ნი ე რე ბა სა და გა ნათ-
ლე ბა ზე და ნა ხარ ჯე ბის ზრდა და ეროვ ნუ ლი ინო ვა ცი უ რი სის ტე მის აქ ტი ვი ზა-
ცია ხელს უწყ ობს ცოდ ნის ხელ მი საწ ვდო მო ბას, მის ფარ თო გავ რცე ლე ბა სა და 
გა მო ყე ნე ბას სა ზო გა დო ებ რი ვი ცხოვ რე ბის ყვე ლა სფე რო ში. 

სა ინ ტე რე სო ა, ჩი ნე თის მი ერ მი ღე ბუ ლი სტრა ტე გია სა ხელ წო დე ბით – 
„ცოდნის ეკო ნო მი კის შე მოს ვლის ეპო ქის ფონ ზე, სი ახ ლე ების ათ ვი სე ბის სა ხელ-
მწი ფო სის ტე მა “, რომ ლის ინი ცი ა ტო რი ჩი ნე თის სა ზო გა დო ებ რი ვი მეც ნი ე რე ბის 
აკა დე მი ის პრე ზი დენ ტი ლი ტე ი ნი, ასე ახა სი ა თებს ახალ ეკო ნო მი კას: „ეკონომიკის 
ცოდ ნის სუ ლი სი ახ ლე ბი სად მი მუდ მივ სწრაფ ვა ში ა, მი სი სიძ ლი ე რის წყა რო კი გა-
ნათ ლე ბა ა. თა ნა მედ რო ვე სამ ყა რო ში ქვეყ ნე ბის სიმ ძლავ რის კონ კუ რენ ცია, სა ბო-
ლოო ან გა რი შით, არის ცოდ ნის დო ნე ე ბის კონ კუ რენ ცია“ [4].

ამ მხრივ, ჩი ნე თის სტრა ტე გი ის ძი რი თა დი პუნ ქტე ბი ა:
- ცოდ ნის ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბა ში სა ხელ მწი ფოს რო ლის გაძ ლი ე რე-

ბა;
- მოკ ლე და გრძელ ვა დი ა ნი გეგ მე ბის შე მუ შა ვე ბა;
- ფუნ და მენ ტუ რი კვლე ვე ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ობი ექ ტე ბის და ფი ნან სე ბის 

გა რან ტი რე ბა;
- სა ზო გა დო ებ რი ვი გა ნათ ლე ბის და ინ ფორ მა ცი უ ლი საქ მი ა ნო ბის გან ვი-

თა რე ბის თვის აუ ცი ლე ბე ლი პი რო ბე ბის შექ მნა;
- მა ღალ რის კი ა ნი სფე რო ე ბის თვის კა პი ტალ და ბან დე ბე ბის მე ქა ნიზ მის 

ამოქ მე დე ბა და სი ახ ლე ბის შექ მნის თვის კა პი ტა ლის შე მო დი ნე ბის ხელ შეწყ ო ბა;
- მა ღა ლი ტექ ნო ლო გი ებს მწარ მო ე ბე ლი სა წარ მო ე ბის მხარ და ჭე რა და 

შე ღა ვა თი ა ნი პი რო ბე ბის შექ მნა;
- იმ პირ თა წა ხა ლი სე ბა მიზ ნობ რი ვი სახ სრე ბის გა მო ყო ფის სა ხით, რო-

მელ თაც შე აქვთ წვლი ლი სი ახ ლეე ბის შექ ნა ში;
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- სა ავ ტო რო უფ ლე ბე ბის დაც ვის, ცოდ ნის გავ რცე ლე ბი სა და სო ცი ა ლუ-
რი ეფექ ტე ბის გა ფარ თო ე ბის ხელ შემ წყო ბი სა კა ნონ მდებ ლო სის ტე მის შე მუ-
შა ვე ბა. 

რო გორც აღნიშნული სტრა ტე გი ის მი მარ თუ ლე ბე ბი დან ჩანს, აქ დი დი მნიშ-
ვნე ლო ბა ენი ჭე ბა სა ხელ მწი ფოს როლს, რო მე ლიც ქმნის ღო ნის ძი ე ბა თა სის ტე მას 
და სახავს სის ტე მის მი ზანს, რო მე ლიც მი მარ თუ ლია გან ვი თა რე ბის ახა ლი მე ქა-
ნიზ მე ბის შექ მნა ზე (ან სხვე ბის მე ქა ნიზ მე ბის გად მო ღე ბა ზე). ყო ვე ლი ვე ეს ხელს 
უწყ ობს ეკო ნო მი კის გლობალური ცოდ ნის ფორ მი რე ბას.

აკა დე მი კოს ვ. მა კა რო ვის კვლე ვე ბის მი ხედ ვით, ინ ვეს ტი ცი ე ბი ცოდ ნა ში 
უკ ვე დი დი ხა ნია უფ რო დიდ წილს იკა ვებს, ვიდ რე ინ ვეს ტი ცი ე ბი ძი რი თად ფონ-
დებ ში (4% და 2,2% – შე სა ბა მი სად, ეკო ნო მი კუ რი თა ნამ შრომ ლო ბი სა და გან ვი-
თა რე ბის ორ გა ნი ზა ცი ის ქვეყ ნე ბი სათ ვის 1990 წ. მო ნა ცე მე ბით). ამის ფაქტორია 
ის, რომ მსოფ ლი ო ში არ სე ბუ ლი ცოდ ნის მო ცუ ლო ბის 90% შე იქ მნა სწო რედ ბო-
ლო 30 წლის გან მავ ლო ბა ში. ასევე სა წარ მო ე ბის ინ ვეს ტი ცი ე ბი ინ ტე ლექ ტუ ა ლურ 
კა პი ტალ ში, რაც უზ რუნ ველ ყოფს შრო მის მწარ მო ებ ლუ რო ბის ზრდის 20-30%-ს 
[5].

მკვლე ვა რი ვ. ბა სა რია თა ვის სა ინ ტე რე სო ნაშ რომ ში შემ დეგ დას კვნებს აკე-
თებს: სა ქარ თვე ლო ში 2011 წელს გა ნათ ლე ბის სა ბი უ ჯე ტო ხარ ჯე ბის წი ლი მშპ-ში 
შე ად გენ და 2,7%-ს, რაც ყვე ლა ზე და ბა ლია რო გორც ევ რო კავ ში რის, ასე ვე ყო ფი-
ლი საბ ჭო თა კავ ში რის ზო გი ერთ ქვე ყა ნა ში (სლო ვა კე თი – 4,1%, მალ ტა – 6,9%, 
მოლ დო ვა – 8,6%, სა ქარ თვე ლო ზე ნაკ ლე ბია აზერ ბა ი ჯან ში – 2,4%). ცოდ ნის 
ეკო ნო მი კას, პირ ველ რიგ ში, ახა სი ა თებს მეც ნი ე რე ბა სა და კვლე ვებ ზე გა წე უ ლი 
ხარ ჯე ბის მუდ მი ვი ზრდა, მოყ ვა ნი ლი ციფ რე ბი კი, ოპ ტი მის ტურ პროგ ნოზს სა-
ქარ თვე ლოს თვის არ იძ ლე ვა [6]. 

აქე დან გა მომ დი ნა რე, სა ჭი როა აღნიშნული პრო ცე სის დაჩ ქა რე ბა, რა საც 
ის გა რე მო ე ბაც მო ითხ ოვს, რომ სა ქარ თვე ლოს არ გა აჩ ნია იმ დო ნის ბუ ნებ-
რი ვი რე სურ სე ბი, რომ ლი თაც იგი შეძ ლებს კონ კუ რი რე ბას მსოფ ლიო არე ნა ზე, 
მაგ რამ, ის არის შრო მი თი რე სურ სე ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი პო ტენ ცი ა ლი, რომ ლის 
რა ცი ო ნა ლუ რი გა მო ყე ნე ბის სა უ კე თე სო მო დე ლია ცოდ ნის ეკო ნო მი კა.

ადა მი ან თა პო ტენ ცი ალ ზე, ადა მი ა ნის ცოდ ნა სა და უნა რებ ზე და ფუძ ნე ბუ-
ლი ცოდ ნის ეკო ნო მი კა კონ კუ რენ ტუ ნა რი ანს ხდის ქვე ყა ნას. ამის წი ნა პი რო ბაა 
ცოდ ნის გა მო ყე ნე ბის, გე ნე რი რე ბი სა და გა და ცე მის ეფექ ტი ა ნი სის ტე მის მიღ წე ვა. 
მსოფ ლი ოს მო წი ნა ვე ქვეყ ნებ ში ასე თი სის ტე მის მეშ ვე ო ბით შე იქ მნა მა ღალ ტექ ნო-
ლო გი უ რი პრო დუქ ცია – ხოლო მის სა ფუძ ველ ზე – ახა ლი ტექ ნო ლო გი ე ბი.

ბუ ნებ რი ვი ა, ფირ მე ბი, რომ ლე ბიც იყე ნე ბენ მა ღალ ტექ ნო ლო გი ებს, თა ვი-
სი სი ახ ლე ე ბით ცნო ბილ პრო დუქ ცი ით ფლო ბენ ბაზ რის დიდ წილს და მი სი 
გავ რცე ლე ბის გე ოგ რა ფია გა ცი ლე ბით მე ტი ა, ვიდ რე კონ კუ რენ ტე ბის. რაც 
უფ რო სწრა ფად ით ვი სებს ფირ მა ახალ ტექ ნო ლო გი ებს, მით უფ რო სწრა ფად 
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ხდე ბა იგი ლი დე რი, რაც მი სი პრო დუქ ცი ის რე ა ლი ზა ცი ის სა უ კე თე სო პი რო-
ბა ა. აქე დან გა მომ დი ნა რე, ნა თე ლი ა, თუ რამ დე ნად სა ჭი როა ადა მი ან -კა პი ტა-
ლის გან ვი თა რე ბა-სრულ ყო ფა და რა რო ლი ენი ჭე ბა ახა ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის 
შექ მნა- და ნერ გვის დაჩ ქა რე ბის პრო ცეს ში მას. 

ცოდ ნის ეკო ნო მი კის პრინ ცი პე ბის სრულ ყო ფი სა და გავ რცე ლე ბი სათ ვის 
იქ მნე ბა შე სა ბა მი სი ინ სტი ტუ ტე ბი. მსოფ ლიო მას შტა ბით ეს არის ეკო ნო მი-
კის ცოდ ნის გლო ბა ლუ რი საბ ჭო (GKEC - Global Knowledge Economics Council), 
რო მე ლიც შე ი მუ შა ვებს ტერ მი ნებს და სტან დარ ტებს. ცოდ ნის ეკო ნო მი კის ინ-
სტი ტუ ცი ო ნა ლი ზა ცია ხელს უწყ ობს მის მიმ ზიდ ვე ლო ბას ინ ვეს ტო რე ბი სათ ვის.

ადამიან-კაპიტალის როლი ცოდნის ეკონომიკის ჩამოყალიბებაში

ცოდ ნის ეკო ნო მი კის მნიშ ვნე ლო ვა ნი მხა რეა სპე ცი ა ლის ტე ბის, პერ სო ნა-
ლის გა ნათ ლე ბის დო ნე. დღეს სა ქარ თვე ლო ში, ისე ვე რო გორც პოს ტსაბ ჭო ურ 
ყვე ლა ქვე ყა ნა ში, სა ხელ მწი ფოს მი ერ უნი ვერ სი ტე ტე ბის და ფი ნან სე ბის მკვეთ-
რი შემ ცი რე ბის ფონ ზე, მომ რავ ლდა კერ ძო უნი ვერ სი ტე ტე ბის რიცხ ვი. უმაღ-
ლე სი სა წავ ლებ ლე ბის მომ რავ ლე ბა მეტყ ვე ლებს გა ნათ ლე ბის პრეს ტიჟ ზე, მაგ-
რამ, სამ წუ ხა როდ, ხშირ შემ თხე ვა ში, იგი ხელს არ უწყ ობს სწავ ლე ბის ხა რის-
ხის ამაღ ლე ბას, პი რი ქით, მის დაქ ვე ი თე ბას იწ ვევს. ცხა დი ა, რომ ის ქვეყ ნე ბი, 
სა დაც გა ნათ ლე ბის დო ნე და ბა ლი ა, გან წი რულ ნი არი ან ჩა მორ ჩნენ მსოფ ლიო 
ეკო ნო მი კის ლი დე რებს, ეს პრო ცე სი, სამწუხაროდ, შე უქ ცე ვა დი ხდე ბა.

ეროვ ნუ ლი ეკო ნო მი კე ბი, რომ ლე ბიც აღ მოჩ ნდნენ ასეთ სი ტუ ა ცი ა ში, მო-
წო დე ბუ ლი არი ან  გა და ლა ხონ სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი ჩა მორ ჩე ნა, რის თვი-
საც უნ და შექ მნან თა ნა მედ რო ვე ეფექ ტი ა ნი ეკო ნო მი კა. ახა ლი ეკო ნო მი კა, 
რო მე ლიც ორი ენ ტი რე ბუ ლია პრო დუქ ცი ის ნო მენ კლა ტუ რის სწრაფ შეც ვლა ზე, 
ახა ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის, სი ახ ლე ების და ნერ გვა ზე, რაც მა ღალ მოთხ ოვ ნებს 
წა უ ყე ნებს მუ შა კის გა ნათ ლე ბის დო ნეს, მის უნარს გა და ერ თოს ახა ლი ამო ცა-
ნე ბის გა დაწყ ვე ტა ზე და ად ვი ლად მო ახ დი ნოს რე ა გი რე ბა ცვა ლე ბად სი ტუ ა-
ცი ა სა და ინ ფორ მა ცი ულ გა რე მო ში. 

პრაქ ტი კა ცხად ყოფს, რომ რაც უფ რო მა ღა ლია მუ შაკ თა გა ნათ ლე ბის 
დო ნე, მით უფ რო აქ ტი უ რად ხორ ცი ელ დე ბა ტექ ნო ლო გი უ რი პროგ რე სი და 
იზ რდე ბა ინო ვა ცი ე ბის ათ ვი სე ბის უნა რი სა ზო გა დო ე ბის მი ერ. ამ პი რო ბებ ში 
წი ნა პლან ზე გა მო დის ადა მი ან -კა პი ტა ლი, რომ ლის მეშ ვე ო ბით ახა ლი იდე ე ბის, 
ტექ ნო ლო გი ე ბის სწრა ფი და ნერ გვა ხდე ბა და ბა ზარ ზე წარ მა ტე ბუ ლი კონ კუ-
რენ ცია მი იღ წე ვა.

ადა მი ან -კა პი ტა ლი ეს არის ცოდ ნა, უნა რე ბი, შე მოქ მე დე ბა, ადა მი ა ნის 
კრე ა ტი უ ლი ნი ჭი, მი სი მო რა ლუ რი ფა სე უ ლო ბე ბი, პროგ ნო ზი რე ბის უნა რი, 
შრო მის კულ ტუ რა და მა ღა ლი შე მეც ნე ბი თი მო ტი ვა ცი ა, რაც მას მუდ მი ვი 
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ძი ე ბის კენ უბიძ გებს და გზას უხ სნის აღ მო ჩე ნებს.
ამას თან და კავ ში რე ბით, ჯერ კი დევ 2012 წელს OECD (ე კო ნო მი კუ რი 

თა ნამ შრომ ლო ბი სა და გან ვი თა რე ბის სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ა) ექ სპერ-
ტე ბის მი ერ ჩა მო ყა ლი ბე ბულ იქ ნა ადა მი ან -კა პი ტა ლის გან ვი თა რე ბის კომ პე-
ტენ ცი ე ბის სტრა ტე გი ის თვალ თაზ რი სით, საკ ვან ძო მი მარ თუ ლე ბე ბი: 

- აქ ტუ ა ლუ რი უნარ -ჩვე ვე ბის გან ვი თა რე ბა (სა ჭი რო კომ პე ტენ ცი ე ბის ხა-
რის ხობ რი ვი და რა ო დე ნობ რი ვი დო ნის მიღ წე ვა დამ საქ მე ბელ თა მოთხ ოვ ნა ზე 
ორი ენ ტა ცი ით);

- შრო მის მი წო დე ბის ზრდა/ გა უმ ჯო ბე სე ბა (სა მუ შა ოს ძებ ნის პრო ცე სის 
გა მარ ტი ვე ბა, შრო მის ნორ მი რე ბუ ლი პი რო ბე ბის დაც ვის კონ ტრო ლი, სა პენ-
სიო ასა კის ამაღ ლე ბა);

- უნა რე ბის ეფექ ტი ა ნი გა მო ყე ნე ბა [7].
აქ ტუ ა ლუ რი უნარ -ჩვე ვე ბის ნა წილ ში აქ ცენ ტი კეთ დე ბა სხვა დას ხვა კომ-

პე ტენ ცი ა ზე მოთხ ოვ ნის მო ნი ტო რინ გზე, რე გი ო ნუ ლი სპე ცი ფი კის გათ ვა ლის-
წი ნე ბა ზე, პრაქ ტი კა ში ცოდ ნის გა მო ყე ნე ბის მო ტი ვა ცი ა ზე, გა ნათ ლე ბის ყვე ლა 
დო ნე ზე მი სი ხა რის ხის შე ფა სე ბა ზე, გა ნათ ლე ბის მი ღე ბის თა ნა ბა რი ხელ მი-
საწ ვდო მო ბა ზე, დამ საქ მებ ლე ბის მო ტი ვა ცი ა ზე თა ნამ შრომ ლე ბის და მა ტე ბით 

სწავ ლე ბაზე, „რბილი~ მიგრაციული პოლიტიკის გატარებაზე და ა.შ.
უნა რე ბის გა მო ყე ნე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის ზრდის (ა მაღ ლე ბის) თვალ საზ რი-

სით, OED ექ სპერ ტე ბის მი ერ მი ღე ბულ იქ ნა შემ დე გი ზო მე ბი:
- კომ პა ნი ე ბის მას ტი მუ ლი რე ბე ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი, ანუ პერ სო ნა ლის ჩარ-

თვა სა კუ თარ ბიზ ნეს -სტრა ტე გი ებ ში;
- მიგ რა ცი უ ლი ბა რი ე რე ბის შე მამ ცი რე ბე ლი ქმე დე ბე ბი;
- მა ღა ლი და მა ტე ბული ღი რე ბუ ლე ბის მქო ნე დარ გე ბის გან ვი თა რე ბის 

ხელ შეწყ ო ბა;
- თა ნა მედ რო ვე სა მე წარ მეო საქ მი ა ნო ბის სწავ ლე ბა უნი ვერ სი ტე ტებ ში.
ამ ღო ნის ძი ე ბე ბის მთა ვა რი მი ზა ნი და კავ შირ ებუ ლია კომ პე ტენ ცი ე ბის დე-

ფი ცი ტის გა და ლახ ვას თან (აღ მოფ ხვრას თან) მდგრა დი ეკო ნო მი კუ რი ზრდის და 
გა ნათ ლე ბის ყვე ლა დო ნე ზე გან ვი თა რე ბის მი საღ წე ვად.

სწავ ლე ბა ბიზ ნეს გა ნათ ლე ბის სფე რო ში

გა ნათ ლე ბა ქვეყ ნე ბის ეკო ნო მი კუ რი პო ტენ ცი ა ლის დად გე ნის ერ თ-ერ თი 
ძი რი თა დი მაჩ ვე ნე ბე ლი ა. დღეს, ცოდ ნის ეკო ნო მი კა ზე გა დას ვლის პე რი ოდ ში, 
მსოფ ლი ოს სამ რეწ ვე ლო კორ პო რა ცი ე ბი გა ნათ ლე ბა სა და კად რე ბის მომ ზა დე ბას 
გა ნი ხი ლა ვენ რო გორც სა სი ცოცხ ლოდ მნიშ ვნე ლო ვან სტრა ტე გი ულ ინ ვეს ტი ცი-
ებს ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბი სათ ვის. ბიზ ნეს გა ნათ ლე ბა პრაქ ტი კა ზე ორი ენ ტი რე ბუ-
ლი სა გან მა ნათ ლებ ლი საქ მი ა ნო ბა ა. 
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ივ. ჯა ვა ხიშ ვი ლის სახ. თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტის იმი ტა ცი-
უ რი მო დე ლი რე ბი სა და სწავ ლე ბის ინ ტე რაქ ტი უ ლი მე თო დე ბის სა უ ნი ვერ სი ტე-
ტო სას წავ ლო- სა მეც ნი ე რო ცენ ტრის საქ მი ა ნო ბა სწო რედ სწავ ლე ბის ახა ლი ტექ-
ნო ლო გი ე ბის, პროგ რე სუ ლი მე თო დე ბის შერ ჩე ვას, შე მუ შა ვე ბას და გა მო ყე ნე ბას 
მო ი ცავს. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ცენ ტრში პირ ვე ლად სა ქარ თვე ლო ში ეკო ნო მი კურ 
მეც ნი ე რე ბა ში გა მო ყე ნე ბულ იქ ნა ჯერ ელექ ტრო გა მომ თვლე ლი მან ქა ნა, შემ დეგ 
კი კომ პი უ ტე რუ ლი ტექ ნი კა იმი ტა ცი უ რი სა თა მა შო მო დე ლე ბის კონ სტრუ ი რე ბი-
სათ ვის. 

ამ ცენ ტრის იმი ტა ცი უ რი მო დე ლე ბი შე სუ ლია სა ერ თა შო რი სო კა ტა ლო გებ-
ში და რე კო მენ დე ბუ ლია და სა ნერ გად, თვით ავ ტო რი კი არის იმი ტა ცი უ რი მო-
დე ლი რე ბის მსოფ ლიო ასო ცი ა ცი ის ISAGA-ს წევ რი, მო პო ვე ბუ ლი აქვს ორი ვერ-
ცხლის ჯილ დო ევ რო პა ში და მრა ვა ლი დიპ ლო მი და სი გე ლი. 

ბიზ ნეს სწავ ლე ბის თვის და მა ხა სი ა თე ბე ლია მე ცა დი ნე ო ბის მე თო თა სიმ რავ-
ლე, რომ ლის მეშ ვე ო ბით გა და ი ცე მა არამარ ტო თე ო რი უ ლი ცოდ ნა და პრაქ ტი კუ-
ლი მუ შა ო ბის უნარ -ჩვე ვე ბი, არა მედ მო მა ვა ლი პრო ფე სი უ ლი ბიზ ნეს საქ მი ა ნო ბის 
რე ა ლუ რი გა მოც დი ლე ბაც. ასე თე ბი ა: ინ ტე რაქ ტი უ ლი მე თო დე ბი, ანუ საქ მი ა ნი 
(სი მუ ლა ცი უ რი) თა მა შე ბი, კოგ ნი ტი უ რი მო დე ლე ბი, კე ის მე თო დი, ექ სპერ ტუ ლი 
სის ტე მე ბი და სხვ. ყვე ლა ეს მე თო დი, რო მე ლიც გა მო ი ყე ნე ბა აღ ნიშ ნუ ლი ცენ-
ტრის მი ერ, სტუ დენ ტებს უვი თა რებს ბიზ ნე სის სფე რო ში აუ ცი ლე ბელ სო ცი ა ლურ 
უნარ -ჩვე ვებს, რო გო რი ცა ა: კო მუ ნი კა ცი ის ხე ლოვ ნე ბა, გუნ დუ რი მუ შა ო ბა, გა-
დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბა, თა ვის თავ ზე რის კე ბის აღე ბა, ცვლი ლე ბე ბი სად მი ადაპ-
ტი რე ბა ან მა თი მარ თვა და სხვ. დი დი მნიშ ვნე ლო ბა ენი ჭე ბა ამ მე თო დებ ში კი დევ 
ერთ ას პექტს – სო ცი ა ლი ზა ცი ი სად მი სტუ დენ ტის უნა რის გან ვი თა რე ბას. სო ცი-
ა ლი ზა ცი ა, რომ ლის არ სია ადა მი ა ნის კონ კრე ტუ ლი სა ზო გა დო ე ბი სად მი შე გუ ე ბა 
ან მი სი იგ ნო რი რე ბა, ბიზ ნეს მე ნის თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, ვი ნა ი დან იგი წარ მა ტე-
ბუ ლი ბიზ ნე სის ერ თერ თი პი რო ბა ა.

ამ გვა რად, სწავ ლე ბა ბიზ ნეს გა ნათ ლე ბის სფე რო ში, ტრა დი ცი უ ლად მხო-
ლოდ ბიზ ნე სი სა და მე ნეჯ მენ ტის ცოდ ნის გა და ცე მის ფარ გლებს არ სე ბი თად 
სცილ დე ბა და მი სი და ნიშ ნუ ლე ბაა ადა მი ან ში იმ თვი სე ბე ბის გან ვი თა რე ბა, რომ-
ლე ბიც და ეხ მა რე ბა მას პრაგ მა ტუ ლი ამო ცა ნე ბის გა დაწყ ვე ტა ში, რო მელ საც იგი 
აწყ დე ბა სა მე წარ მეო საქ მი ა ნო ბა სა და მე ნე ჯე რის კა რი ე რა ში. 

ასეთ მიდ გო მას სწავ ლე ბი სად მი გან სა კუთ რე ბუ ლი მნიშ ვნე ლო ბა ენი ჭე-
ბა ზო გა დად სპე ცი ა ლის ტე ბის და კერ ძოდ ეკო ნო მის ტე ბის პრო ფე სი ო ნა ლიზ მის 
ფორ მი რე ბა ში. თა ნა მედ რო ვე პი რო ბებ ში სტუ დენ ტე ბის თვის მო მა ვა ლი პრო ფე-
სი უ ლი საქ მი ა ნო ბის სა ფუძ ვლე ბის ცოდ ნა, პრო ფე სი უ ლი უნარ -ჩვე ვე ბის ფლო ბა 
სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს მათ იდენ ტი ფი ცი რე ბა მო ახ დი ნონ პრო ფე სი ულ გა რე მო სა და 
სო ცი უმ თან. ეს პირ და პირ ეხ მი ა ნე ბა ცოდ ნის ეკო ნო მი კის სპე ცი ა ლის ტე ბის აზრს 
მე წარ მე ო ბის პრაქ ტი კუ ლი ბლო კე ბის შეს წავ ლის თა ო ბა ზე უნი ვერ სი ტე ტებ ში. 
სტუ დენ ტე ბის პრო ფე სი უ ლი იდენ ტუ რო ბის პრობ ლე მა მთლი ა ნად სა ზო გა დო ე-



 ბიზნესგანათლება – ცოდნის ეკონომიკის ფორმირების ფაქტორი 

109

ბის ინ ტე რე სებ ში შე დის, ვი ნა ი დან იგი მნიშ ვნე ლოვ ნად ამოკ ლებს მო მა ვა ლი სპე-
ცი ა ლის ტის პრო ფე სი უ ლი ადაპ ტა ცი ის პე რი ოდს.

ფსი ქო ლო გი ა ში იდენ ტუ რო ბის შეს წავ ლა ში დი დი წვლი ლი მი უძღ ვის 
მკვლე ვარ ერიკ ერიკ სონს, რო მე ლიც თვლი და, რომ იდენ ტუ რო ბის პრო ცე სი არის 
„ცხოვრებისული გა მოც დი ლე ბის გარ დაქ მნა ინ დი ვი დუ ა ლურ მე- ში“ და მი სი აზ-
რით ამას გარ კვე უ ლი მა ორ გა ნი ზე ბე ლი ფუნ ქცია ენი ჭე ბა პი როვ ნე ბის გან ვი თა რე-
ბა ში [10]. დღეს, ცოდ ნის ეკო ნო მი კის ჩა მო ყა ლი ბე ბის პი რო ბებ ში, სტუ დენ ტე ბის 
პრო ფე სი უ ლი იდენ ტუ რო ბის თე მა ფარ თოდ არის გავ რცე ლე ბუ ლი. პრო ფე სი უ ლი 
მე-ს ჩა მო ყა ლი ბე ბა და მთლი ა ნო ბა ში მო მა ვა ლი სპე ცი ა ლის ტის თა ვი სი პრო ფე სი-
უ ლი საქ მი ა ნო ბის ხედ ვა უკ ვე სტუ დენ ტო ბი დან, ეხ მა რე ბა ახალ გაზ რდებს სპე ცი-
ა ლო ბის ათ ვი სე ბა -აღ ქმა ში.

ჩვე ნი გა მოც დი ლე ბი დან გა მომ დი ნა რე, სტუ დენ ტ-ე კო ნო მის ტე ბის პრო ფე-
სი უ ლი იდენ ტუ რო ბის დად გე ნა შე საძ ლე ბე ლი გახ და სწავ ლე ბის ინ ტე რაქ ტი უ ლი 
მე თო დე ბის გა მო ყე ნე ბის მეშ ვე ო ბით. რე ა ლო ბა ში არ სე ბუ ლი ობი ექ ტის ანა ლოგ -
მო დელ თან მუ შა ო ბა მათ სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს თვალ ყუ რი ადევ ნონ ობი ექ ტის პა-
რა მეტ რე ბის გარ დაქ მნის სხვა დას ხვა კომ ბი ნა ცი ას, სი ტუ ა ცი ე ბის გა ა ნა ლი ზე ბის 
შე დე გად მო დე ლის სრულ ყო ფის გზე ბის და სახ ვას.

დიდ, მრა ვალ ფაქ ტო რი ან ხან გრძლივ კომ პი უ ტე რულ თა მა შებ ში მო ნა წი ლე-
ო ბი სას სტუ დენ ტე ბი ეუფ ლე ბი ან სა წარ მოს ფუნ ქცი ო ნი რე ბის ყვე ლა ძი რი თად ას-
პექტს მმარ თვე ლო ბი თი პრო ცე სე ბის ჩათ ვლით.

რაც შე ე ხე ბა მარ თვის პრო ცესს, სწო რედ შე სა ბა მი სი თე მა ტი კის საქ მი ან 
თა მა შებ ში შე საძ ლე ბე ლი ხდე ბა მე ნეჯ მენ ტის სა ფუძ ვლე ბის თე ო რი უ ლი ცოდ ნის 
გან მტკი ცე ბა და მე ნე ჯე რის უფ ლე ბა- მო ვა ლე ო ბე ბის, კონ კრე ტუ ლი სი ტუ ა ცი ე ბის 
იმი ტა ცი ით მი სი პრაქ ტი კუ ლი საქ მი ა ნო ბის შეს წავ ლა.

აღ ნიშ ნუ ლი მე თო დე ბის და ნიშ ნუ ლე ბაა გა ნუ ვი თა როს სტუ დენ ტებს მრა-
ვალ მხრი ვი ცოდ ნა და უნა რე ბი, გა მო უ მუ შა ოს პრო ფე სი უ ლი საქ მი ა ნო ბის თვის 
სა ჭი რო თვი სე ბე ბი, რაც ავ ლენს მათ პრო ფე სი ულ იდენ ტუ რო ბას და მო მა ვალ ში 
ხელს შე უწყ ობს მათ პრო ფე სი ო ნა ლურ ზრდას.

რო გორც გა მოც დი ლე ბა გვიჩ ვე ნებს, აქ პრო ფე სი უ ლი მე-ს ხედ ვა ში სტუ-
დენ ტე ბის თვის დო მი ნი რებს სა კუ თა რი თა ვის და ნახ ვა ანა ლი ტი კო სის, მკვლე ვა-
რის, კონ სულ ტან ტის, მარ კე ტო ლო გის, ბის ნეს მე ნის, მე ნე ჯე რის როლ ში [8].

იმა ვე მე თო დე ბით და პრო ექ ტებ ზე მუ შა ო ბით, ინ ტენ სი უ რად მიმ დი ნა რე-
ობს ე.წ. „სწავლება ქმედებით~, ამ მოდელში ბიზნესგანათლების სიახლოვე 
რეალურ ბიზნესთან მისი დამახასიათებე ლი ნი შა ნი ა. ეს გა მო ი ხა ტე ბა იმით, რომ 
სწავ ლე ბა ხორ ცი ელ დე ბა უშუ ა ლოდ სა წარ მო ებ შიც (Management Development), 
რი თაც მი იღ წე ვა ეფექ ტი ა ნი უკუ კავ ში რი ბიზ ნეს სწავ ლე ბის შე დე გებ თან.

ამ ას პექ ტით სა ინ ტე რე სოა დი დი ბრი ტა ნე თის მთავ რო ბის ერთ-ერთ ბო-
ლო გა დაწყ ვე ტი ლე ბა, რო მელ საც ქვეყ ნის პროგ რე სულ მა ძა ლებ მა და ოპო ზი-
ცი ა მაც კი და უ ჭი რა მხა რი. მთავ რო ბის დად გე ნი ლე ბით, სას წავ ლო და წე სე ბუ-
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ლე ბე ბი სა და ბიზ ნეს სტრუქ ტუ რე ბის თა ნამ შრომ ლო ბას სა ხელ მწი ფო და ა ფი-
ნან სებს. რო გორც აღ ნიშ ნავ დნენ ინ გლი სის პრესაში: „საზოგადოებას არ აქვს 
დრო ელოდოს ბიზნესში სპეციალისტების „მომწიფებას~, ამიტომ სა ჭი როა 
მა თი ბიზ ნეს ში უკ ვე სტუ დენ ტო ბი დან ვე ჩარ თვა “. ასე თი მიდ გო მა ხელს შე უწყ-
ობს ქვეყ ნის ეკო ნო მი კურ გან ვი თა რე ბას ბიზ ნეს თა ნ უფ რო კონ სტრუქ ცი უ ლი 
თა ნამ შრომ ლო ბის ხარ ჯზე [9].

აღ ნიშ ნუ ლი ინი ცი ა ტი ვის მხარ და ჭე რა და გაგ რძე ლე ბაა პირ ვე ლი სა-
ერ თა შო რი სო კონ ფე რენ ცია (First Interna  onal Conference on Business, X-Events, 
and Analy  cs), რო მე ლიც გა ი მარ თე ბა ქა ლაქ ვე ნა ში 2017 წლის ნო ემ ბრის 
თვე ში (სა დაც მიწ ვე უ ლია წი ნამ დე ბა რე სტა ტი ის ავ ტო რიც). ამ ღო ნის ძი ე-
ბის მო ნა წი ლე ე ბი იქ ნე ბი ან რე ა ლუ რი, ლე გა ლუ რი ბიზ ნე სის წარ მა ტე ბუ ლი 
პრო ფე სი ო ნალ ბიზ ნეს მე ნე ბი და ბიზ ნე სის, ეკო ნო მი კის, მარ თვის, მა თე მა ტი კის, 
ლო გის ტი კის და სტა ტის ტი კის დარ გის მსოფ ლი ოს მეც ნი ე რე ბი. მა თი ძი რი-
თა დი ამო ცა ნა ა, რომ ამ ორ სტრუქ ტუ რას შო რის შე იქ მნას ქმე დი თი, საქ მი ა ნი 
ალი ან სი იმი სათ ვის, რომ ბიზ ნე სის სფე რო ში ცოდ ნის და გა მოც დი ლე ბის გა ზი ა-
რე ბის, მიღ წე უ ლი პრაქ ტი კუ ლი წარ მა ტე ბე ბის გა ა ნა ლი ზე ბის სა ფუძ ველ ზე, შე-
მუ შავ დეს თა ნამ შრომ ლო ბის ისე თი ფორ მა, რო მე ლიც ხელს შე უწყ ობს ბიზ ნეს ში 
სპე ცი ა ლისტების „მომწიფებას“ და თვისებრი ვად გაზ რდის ადა მი ან -კა პი ტალს.

ამას თან, უნ და გვახ სოვ დეს, რომ ცოდ ნის ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბის 
უმ თავ რე სი პი რო ბაა ნი ჭი ე რი ახალ გაზ რდე ბის, სპე ცი ა ლის ტე ბის მეც ნი ე რე ბა-
ში მო ზიდ ვის თვის სტი მუ ლე ბის შექ მნა, რაც შე საძ ლე ბე ლია უნი ვერ სი ტე ტე ბის 
და სა მეც ნი ე რო-კვლე ვი თი ინ სტი ტუ ტე ბის ბა ზა ზე. აქ მთა ვა რია სა მეც ნი ე რო 
კვლე ვე ბი უკავ შირ დე ბო დეს ცოდ ნის ეკო ნო მი კი სა და ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე-
ბის ინო ვა ცი უ რი ტენ დენ ცი ე ბის თე მა ტი კას.
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Contemporary  mes are characterized by transi  on to the new innova  ve 
stage of development, which implies forma  on of the “society of knowledge~. It’s 
main feature is an increased interest towards knowledge so far as it is knowledge that 
represents the main driving force for general increase in produc  ve effi  ciency. In this 
regard especially interes  ng is opinion of the number of scholars about the innova  ve 
economics (A. Toffl  er, F. Fukuyama, D. Bell, J. Naisbi  ), who consider that the majority 
of the developed countries ensure their global economic supremacy specifi cally 
through knowledge and innova  ve economics. 

Notably, George is not in possession of such natural resources that could 
enable its compe   veness globally but it is in possession of the signifi cant workforce 
poten  al, where the knowledge economics represent the best model of their effi  cient 
u  liza  on. Knowledge economics based on human resources, on human knowledge 
and skills makes the country a compe   ve one at the global scale. 
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წი ნამ დე ბა რე გა მოკ ვლე ვა ეძღ ვნე ბა უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის სის ტე-
მის, რო გორც ადა მი ა ნის პო ტენ ცი ა ლის რე ა ლი ზე ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი გან-
მსაზღ ვრე ლი ფაქ ტო რის, გა მოწ ვე ვე ბის შე ფა სე ბას.

კვლე ვა გან ხორ ცი ელ და სა მი ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე ბით: 1. სწავ ლე-
ბის ხა რის ხის მარ თვა; 2. პრო ცე სის ად მი ნის ტრი რე ბა; 3. ფი ნან სუ რი და 
ტექ ნი კუ რი გა მოწ ვე ვე ბი.

არ სე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბის იდენ ტი ფი კა ცია გან ხორ ცი ელ და სა ერ-
თა შო რი სო გა მოც დი ლე ბა თა შეს წავ ლის და თსუ -ის მარ თვის მე ქა ნიზ მის 
თვი სებ რი ვი ანა ლი ზის სა ფუძ ველ ზე. გა მო იკ ვე თა 25 ძი რი თა დი გა მოწ ვე-
ვა, რაც გა ვა ა ნა ლი ზეთ. არ გუ მენ ტე ბის გა სამ ყა რებ ლად ჩა ტარ და საც დე-
ლი კვლე ვა, რო მელ მაც მო იც ვა თსუ -ის ეკო ნო მი კი სა და ბიზ ნე სის ფა კულ-
ტე ტის 180 შემ თხვე ვით შერ ჩე უ ლი სტუ დენ ტი. უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ ეს 
გა მოწ ვე ვე ბი შე საძ ლე ბე ლია გან სხვა ვე ბუ ლი სიმ წვა ვით ხა სი ათ დე ბო დეს 
სხვა დას ხვა ფა კულ ტეტ ზე.

ნაშ რო მის მი ზა ნია და ეხ მა როს რო გორც თსუ-ს, ასე ვე სხვა უმაღ ლეს 
სას წავ ლებ ლებს, მე ნეჯ მენ ტის გა უმ ჯო ბე სე ბა ში, რომ ლე ბიც ანა ლო გი უ რი 
გა მოწ ვე ვე ბის წი ნა შე არი ან.

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის მე ნეჯ მენ ტი; ად მი-
ნის ტრი რე ბა; სწავ ლე ბის ხა რის ხი; სტუ დენ ტთა გა მოწ ვე ვე ბი; უნი ვერ სი-
ტე ტის პერ სო ნა ლის გა მოწ ვე ვე ბი; ინ ფრას ტრუქ ტუ რა.

ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბის სიმ წი ფის დო ნე, მდგრა დი გან ვი თა რე ბის პერ სპექ-
ტი ვა ვლინ დე ბა სა ზო გა დო ებ რივ ურ თი ერ თო ბა თა ფორ მე ბით, პი როვ ნე ბის ფა-
სე უ ლო ბე ბით, ინ დი ვი დის ფი ზი კუ რი, გო ნებ რი ვი, სუ ლი ე რი გან ვი თა რე ბის, მი სი 
პო ტენ ცი ა ლის რე ა ლი ზე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბით. ადა მი ა ნის, რო გორც გან ვი თა რე-
ბის, პროგ რე სის საყ რდენ ზე ზრუნ ვის შე დე გე ბი აი სა ხე ბა შემ დეგ ინ დი კა ტო რებ ზე 

ekonomika da biznesi, 2017, 2,  gv. 112-132
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[1]: 1. დე მოგ რა ფი ა; 2. სა ვალ დე ბუ ლო გა ნათ ლე ბის ხა რის ხი; 3. უმაღ ლე სი გა ნათ-
ლე ბის ხა რის ხი; 4. სა მუ შაო ძა ლის ხა რის ხი; 5. ტა ლან ტე ბის რე ა ლი ზე ბის გა რე-
მოს მდგო მა რე ო ბა; 6. ქვეყ ნის მზა ო ბა ჩა ერ თოს შრო მის თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის 
სივ რცე ში; 7. ქვეყ ნის მზა ო ბა მო ი ზი დოს ტა ლან ტე ბი. 

წი ნამ დე ბა რე ნაშ რო მი ეძღ ვნე ბა უმა ლე სი გა ნათ ლე ბის სის ტე მის, რო გორც 
ადა მი ა ნის პო ტენ ცი ა ლის რე ა ლი ზე ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი გან მსაზღ ვრე ლი ფაქ ტო-
რის, გა მოწ ვე ვე ბის შე ფა სე ბას. ცოდ ნა და გა მოც დი ლე ბა, რა საც სტუ დენ ტი იძენს 
უმაღ ლეს სას წავ ლე ბელ ში, აი სა ხე ბა მის კულ ტუ რა ში, მოვ ლე ნე ბი სად მი და მო კი-
დე ბუ ლე ბებ ში, რაც ქმნის მი სი ცხოვ რე ბის წესს. უკა ნას კნე ლი წლე ბის ტენ დენ ცია 
– სტუ დენ ტე ბის რა ო დე ნო ბის ზრდა წლი დან წლამ დე – მნიშ ვნე ლო ვა ნია პო ზი ტი-
უ რად აი სა ხოს სა ზო გა დო ებ რივ ცხოვ რე ბა ზე (იხ. ცხრი ლი).

საქართველოს უმაღლესი განათლების სტატისტიკა [2]

2011 2012 2013 2014 2015

სტუდენტთა რიცხოვნობა უმაღლეს 
საგანმანათლებლო დაწესებულებებში 
(ათასი)

95.1 109.5 117.7 124.2 138.9

დოქტორანტების რაოდენობა(ერთეული) 4266 3040 3213 3410 3765

მარ თა ლი ა, პრობ ლე მე ბი წარ მო იქ მნე ბა მა შინ, რო ცა საქ მე ეხე ბა სტუ-
დენ ტო ბის მსურ ველ თა მა სის და სა ჭი რო ცოდ ნის სიღ რმის ზრდას [3], მაგ-
რამ ეს გა მოწ ვე ვა უნ და იქ ნეს დაძ ლე უ ლი, რა თა უნი ვერ სი ტე ტე ბი არ გახ დნენ 
ახალ გაზ რდე ბის თვის ცხოვ რე ბის სა უ კე თე სო წლე ბის ფლან გვის არე ა ლად.

სის ტე მის ფუნ ქცი ო ნი რე ბას თან და კავ ში რე ბით, სა ზო გა დო ე ბის, ად მი-
ნის ტრა ცი უ ლი და აკა დე მი უ რი პერ სო ნა ლის, სტუ დენ ტე ბის ნე გა ტი უ რი და-
მო კი დე ბუ ლე ბის სა ფუძ ვე ლია და მთა ვარ გა მოწ ვე ვე ბად აღიქ მე ბა შემ დე გი 
ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე ბე ბი: სწავ ლე ბის ხა რის ხის მარ თვა; პერ სო ნა ლის კვა-
ლი ფი კა ცია და გან ვი თა რე ბა; პრო ცე სე ბის ად მი ნის ტრი რე ბა; ფი ნან სუ რი და 
ტექ ნი კუ რი გა მოწ ვე ვე ბი; უახ ლე სი ტექ ნო ლო გი ე ბის და ნერ გვა და სხვა.

არ სე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბის იდენ ტი ფი კა ცია გან ხორ ცი ელ და სა ერ თა შო-
რი სო გა მოც დი ლე ბა თა შეს წავ ლის და თსუ -ის მარ თვის მე ქა ნიზ მის თვი სებ რი-
ვი ანა ლი ზის სა ფუძ ველ ზე. აგ რეთ ვე, უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ ყვე ლა ეს გა მოწ-
ვე ვა შე საძ ლე ბე ლია გან სხვა ვე ბუ ლი სიმ წვა ვით აღი ნიშ ნე ბო დეს სხვა დას ხვა 
ფა კულ ტეტ ზე. არ გუ მენ ტე ბის გა სამ ყა რებ ლად ჩა ტარ და საც დე ლი კვლე ვა, 
რო მელ მაც მო იც ვა თსუ -ის ეკო ნო მი კი სა და ბიზ ნე სის ფა კულ ტე ტის შემ თხვე-
ვით შერ ჩე უ ლი 180 სტუ დენ ტი. მო ნა ცე მე ბი და მუ შავ და SPSS პროგ რა მის სა-
შუ ა ლე ბით. სა სურ ვე ლად მი ვიჩ ნი ეთ გა მო კითხ ულ თა მე ტი წი ლი ყო ფი ლი ყო 
მე-3-8 სე მეს ტრის სტუ დენ ტი. გა მო კითხ ულ თა სე მეს ტრუ ლი გა ნა წი ლე ბა იხ. 
დი აგ რა მა 1-ში.
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სწავლების ხარისხის მართვის გამოწვევები

სწავ ლე ბის ხა რის ხის მარ თვის გა მოწ ვე ვე ბი ზო გა დად უკავ შირ დე ბა: უშუ-
ა ლოდ ხა რის ხის ად მი ნის ტრი რე ბის სტრა ტე გი ებს, პერ სო ნა ლის კვა ლი ფი კა ცი-
ი სა და მი სი გან ვი თა რე ბის სა კითხ ებს. 

სწავ ლე ბის ხა რის ხის ად მი ნის ტრი რე ბის სტრა ტე გი ე ბი და კავ ში-
რე ბუ ლია ისეთ სა კითხ ებ თან, რო გო რი ცა ა: ქარ თუ ლე ნო ვა ნი სა ხელ მძღვა-
ნე ლო ე ბით სწავ ლე ბა; სტუ დენ ტუ რი ნაშ რო მე ბის ხა რის ხი და მი სი კონ-
ტრო ლი; სტუ დენ ტთათ ვის პრაქ ტი კუ ლი ცოდ ნის გა და ცე მა; კურ სდამ თავ-
რე ბულ თა ძი ე ბულ ხა რის ხთან შე სა ბა მი სო ბა.

სწავ ლე ბის ხა რის ხის მარ თვის პრობ ლე მა –  სტუ დენ ტი, უკე თეს შემ-
თხვე ვა ში, არ არის დარ წმუ ნე ბუ ლი, რომ იღებს ხა რის ხი ან, თა ნა მედ რო ვე, სა-
ერ თა შო რი სო დო ნის ცოდ ნას. ნე გა ტი უ რი პა სუ ხი ამ კითხ ვა ზე 89.3%-ს აქვს 
(იხ .დი აგ რა მა 2).

. 

 

. 

. 

1-2
3-4
5-6
7-8

 
 1-2 
 3-4 

 

3

3
3
3

2 

diagrama 

(abs

 
15 

 
 
 

1.     sa

soluturi

aswavlo s

i raodeno

56

semestri

oba) 

6 
95 

,, 
 

21 

diagram

 

11.7% 

ma 2. migaC

saerTa

 

104

CniaT,  r

aSoriso 

 

57.8% 

om univer

donis c

55

rsiteti 

odnas?  

 

5 

30.6%

gaZlevT 

% 



უმაღლესი განათლების თანამედროვე გამოწვევები 

115

ლექ ცი ის ხა რის ხის კონ ტრო ლის მე ქა ნიზ მი არა საკ მა რი სი ა, ამი ტომ არც 
უნი ვერ სი ტე ტის ად მი ნის ტრა ცია და აკა დე მი უ რი პერ სო ნა ლი იქ ნე ბა დარ წმუ ნე-
ბუ ლი იმა ში, რომ აწ ვდის ხა რის ხი ან გა ნათ ლე ბას ყო ველ კონ კრე ტულ ჯერ ზე. 
თუნ დაც მხო ლოდ სი ლა ბუ სი და წიგ ნის ხა რის ხი არ გან საზღ ვრავს ლექ ცი ის მა-
ღალ ხა რისხს. უფ რო მე ტიც, ლექ ტო რის კვა ლი ფი კა ცი აც კი ვერ გან საზღ ვრავს 
ლექ ცი ის მა ღალ ხა რისხს ყო ველ ჯერ ზე. მი ზე ზი ერ თია –  ეს მომ სა ხუ რე ბა ა, მომ-
სა ხუ რე ბის მა ხა სი ა თე ბე ლია ის, რომ მიმ წო დებ ლის მი ერ გა წე უ ლი მომ სა ხუ რე ბა 
ყო ველ ჯერ ზე შე იძ ლე ბა იყოს გან სხვა ვე ბუ ლი [4]. ასეთ სის ტე მებ ში კი ხა რის ხის 
მარ თვის მე თო დე ბი მკვეთ რად გან სხვა ვე ბუ ლია მა ტე რი ა ლუ რი წარ მო ე ბის სფე-
როს ხა რის ხის მარ თვის მე ქა ნიზ მე ბის გან. ამ შემ თხვე ვა ში ხა რის ხის მარ თვის დე-
პარ ტა მენ ტი უძ ლუ რია უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის სის ტე მა ში შექ მნას გლო ბა ლუ რი 
გვა მოწ ვე ვე ბის ადეკ ვა ტუ რი კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნი სის ტე მა. 

მიმ დი ნა რე მდგო მა რე ო ბით და არ სე ბუ ლი კვლე ვით დას ტურ დე ბა, რომ გა-
მო კითხ უ ლი სტუ დენ ტე ბის მხო ლოდ 1.1% არის კმა ყო ფი ლი საგ ნე ბის სწავ ლე ბის 
ხა რის ხით, მა თი უმ რავ ლე სო ბა - 77.2% მი იჩ ნევს რომ მხო ლოდ ზო გი ერთ სა გან ში 
მი ი ღეს სა ერ თა შო რი სო დო ნის ცოდ ნა (იხ. დი აგ რა მა 3).

ქართულენოვანი სახელმძღვანელოებით სწავლების პრობლემა –  თარგმნის 
უფლების მოპოვება, თარგმანის ხარისხის უზრუნველყოფა, ტერმინოლოგიის 
თარგმნა, ტექსტების ადაპტირება საქართველოს რეალობასთან, ყველა სასწავლო 
საგანში თარგმნილი ავტორიტეტული მასალებით სტუდენტების უზრუნველყოფა 
გონივრულ დროში, უნივერსიტეტების მნიშვნელოვანი გადაულახავი ბარიერია. 
ეს საკითხი დღის წესრიგიდან არ მოიხსნება, რამდენადაც მისი გაახლების 
საჭიროება მუდმივად იარსებებს.

ჩვენ მიერ გამოკითხული სტუდენტების 44% აცხადებს, რომ მათ არ უწევთ 
უცხოენოვანი ლიტერატურის დამუშავება, იშვიათად უწევს 36%-ს, 16% თვლის, 
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რომ მათი სალექციო კურსები ეყრდნობა უცხოენოვან წყაროებს (იხ. დიაგრამა 
4).

გა მო კითხ ულ თა მხო ლოდ 5% იყე ნებს უცხ ო ე ნო ვან ლი ტე რა ტუ რას რო-
გორც ძი რი თად წყა როს, რაც ნიშ ნავს, რომ სტუ დენ ტთა დი დი უმ რავ ლე სო ბა ქარ-
თუ ლე ნო ვა ნი წყა რო ე ბით უზ რუნ ველ ყო ფი ლი ა. სა ერ თოდ არ იყე ნებს უცხ ო ე ნო-
ვან ლი ტე რა ტუ რას 37%, 2% - თარ გმნის და აწ ვდის ლექ ტორს (იხ. დი აგ რა მა 5).

ამა ვე დროს და ვინ ტე რეს დით, თუ რო მელ უხო ურ ენებს ფლო ბენ სტუ დენ-
ტე ბი. შე საძ ლე ბე ლი იყო რამ დე ნი მე პა სუ ხის და ფიქ სი რე ბა. ჯა მუ რი 178.3%-დან 
95.6% აფიქ სი რებს, რომ ფლობს ინ გლი სურ ენას. იმე დი ა, ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი ობი-
ექ ტუ რი თვით შე ფა სე ბის შე დე გი ა. მე ო რე ად გილ ზე რუ სუ ლი ენაა 61.1%-ით (იხ. 
დი აგ რა მა 6).
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სტუ დენ ტთა ნაშ რო მე ბის ხა რის ხის პრობ ლე მა –  სტუ დენ ტუ რი ნაშ რო-
მე ბი უჩ ვე ნებს სტუ დენ ტებ ში ანა ლი ტი კუ რი, კრი ტი კუ ლი აზ როვ ნე ბის გან ვი თა-
რე ბის დო ნეს. მნიშ ვნე ლო ვა ნი გა მოწ ვე ვაა პლა გი ა ტის პრობ ლე მა. დღე ი სათ ვის, 
სტუ დენ ტუ რი კვლე ვი თი ნაშ რო მე ბის შეს რუ ლე ბის აუ ცი ლებ ლო ბა, სტუ დენ ტებს 
ხშირ შემ თხვე ვა ში, აჩ ვევს არა ანა ლიზს, არა მედ პლა გი ატს. ამ უკა ნას კნე ლის დად-
გე ნის მე ქა ნიზ მე ბი არ არის და ნერ გი ლი (იხ. დი აგ რა მა 7). სტუ დენ ტე ბის პა სუ ხი 
ამ კითხ ვა ზე ადეკ ვა ტუ რია - 72.9%-ის პა სუ ხი ნე გა ტი უ რი ა. ხში რი იყო შემ თხვე ვა, 
რო ცა გა მო კითხ ვის ჩა ტა რე ბი სას სტუ დენ ტე ბის თვის გვი წევ და გან მარ ტე ბა, თუ 
რას ნიშ ნავს პლა გი ა ტი.

სტუ დენ ტთათ ვის პრაქ ტი კუ ლი ცოდ ნის გა და ცე მის პრობ ლე მა –  ბიზ-
ნე სის, ინო ვა ცი ე ბის და უმაღ ლე სი სას წავ ლებ ლე ბის სი ნერ გი უ ლი ერ თო ბა ქმნის 
ცოდ ნას, ზო გად პროგ რესს[5]. ბა ზარ ზე კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნი სა მუ შაო ძა ლის მი-
წო დე ბა და მო კი დე ბუ ლია იმა ზე, თუ რო გორ იქ ნე ბა შე საძ ლე ბე ლი ბიზ ნე სის და-
ინ ტე რე სე ბა უნი ვერ სი ტე ტით, სტუ დენ ტე ბით, თა ნამ შრომ ლო ბით. გა მო კითხ უ ლი 
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სტუ დენ ტე ბის მხო ლოდ 11.1% მი იჩ ნევს, რომ უნი ვერ სი ტე ტის დას რუ ლე ბის შემ-
დეგ ექ ნე ბა სა თა ნა დო ცოდ ნა, 72,2% კი თვლის, რომ ეუფ ლე ბა მხო ლოდ თე ო რი-
ულ მა სა ლას, 16.7%-ის პა სუ ხი კი ნე გა ტი უ რია (იხ. დი აგ რა მა 8).

კურ სდამ თავ რე ბულ თა ძი ე ბუ ლი ხა რის ხის შე სა ბა მი სო ბის პრობ ლე-
მას სტუ დენ ტე ბის შე ფა სე ბის ობი ექ ტუ რო ბამ დე მივ ყა ვართ, ეს სა კითხი გა და-
ჯაჭ ვუ ლია სტუ დენ ტის მხრი დან ლექ ტო რის შე ფა სე ბის, შერ ჩე ვის სის ტე მას თან, 
უნი ვერ სი ტე ტის იმიჯ თან. გა მო კითხ უ ლი სტუ დენ ტე ბის მხო ლოდ 6.7%-ია კმა ყო-
ფი ლი მი ღე ბუ ლი ცოდ ნის პრაქ ტი კას თან ადეკ ვა ტუ რო ბით. 28.9% თვლის, რომ 
მა თი ცოდ ნა ძი რი თა დად გა მო უ სა დე გა რია (იხ. დი აგ რა მა 9).

სა ინ ტე რე სოა ისიც, რომ სტუ დენ ტთა მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა წი ლი არ არის დარ-
წმუ ნე ბუ ლი მა თი ცოდ ნის შე ფა სე ბის სის ტე მის ობი ექ ტუ რო ბა ში. უმ რავ ლე სო ბა 
- 53% მი იჩ ნევს, რომ ლექ ტო რე ბი შე ფა სე ბი სას იყე ნე ბენ ობი ექ ტურ კრი ტე რი-
უ მებს, 43%-ის თვის კრი ტე რი უ მე ბი ხშირ შემ თხვე ვა ში ბუნ დო ვა ნი ა. 4% თვლის, 
რომ ლექ ტორ თა შე ფა სე ბე ბი არა ო ბი ექ ტუ რია (იხ. დი აგ რა მა 10).
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პერ სო ნა ლის კვა ლი ფი კა ცი ის გა მოწ ვე ვე ბი გან პი რო ბე ბუ ლი ა: 
აკა დე მი ურ თა ვი სუფ ლე ბა სა და ხა რისხს შო რის შე საძ ლო დის ბა ლან სის 
პრობ ლე მე ბით; პერ სო ნა ლის შერ ჩე ვის პრობ ლე მით; პერ სო ნა ლის ჯან სა ღი 
სა რე ზერ ვო სის ტე მის არარ სე ბო ბით; მეც ნი ე რე ბა არ არის მიმ ზიდ ვე ლი 
სფე რო. 

აკა დე მი უ რი თა ვი სუფ ლე ბა სა და ხა რისხს შო რის შე საძ ლო დის ბა-
ლან სის პრობ ლე მე ბი –  აკა დე მი უ რი თა ვი სუფ ლე ბა სა უ ნი ვერ სი ტე ტო გა ნათ-
ლე ბის ჯან სა ღი ფუნ ქცი ო ნი რე ბის ერ თ-ერ თი მა ხა სი ა თე ბე ლი ა, თუმ ცა, სად არის 
ხა რის ხის შე ნარ ჩუ ნე ბის, ან მი ნი მა ლუ რი სტან დარ ტე ბის დაც ვის გა რან ტი ე ბი, მით 
უმე ტეს სის ტე მა ში, სა დაც სტუ ტენტს აქვს რე ა ლუ რი ძა ლა იმოქ მე დოს ლექ ტო-
რის ქცე ვებ ზე, ლექ ტორ თა სა რე ი ტინ გო შე ფა სე ბის გზით. ის, ერ თი მხრივ, ითხ-
ოვს ხა რის ხი ან გა ნათ ლე ბას, მე ო რე მხრივ, მა ღალ შე ფა სე ბას და ბალ მოს წრე ბა ში. 
სტუ დენ ტთა 34.6% აშ კა რად აფიქ სი რებს, რომ ლექ ტო რის შერ ჩე ვი სას მის არ-
ჩე ვან ზე გავ ლე ნას ახ დენს ლექ ტო რის ლო ი ა ლუ რო ბა სტუ დენ ტე ბის მი მართ (იხ. 
დი აგ რა მა 11).

პერსონალის შერჩევის პრობლემა – საქართველოს უნივერსიტეტებში 
პერსონალის შერჩევა ხორციელდება „საქართველოს უმაღლესი განათლების 
შესახებ“ მოქ მე დი კა ნო ნის, ნორ მა ტი უ ლი აქ ტე ბი სა და სხვა ში და სა უ ნი ვერ-
სი ტე ტო მუდ მი ვი თუ დრო ე ბი თი მა რე გუ ლი რე ბე ლი აქ ტე ბით. ამა ვე დროს 
ფაქ ტი ა, რომ დი დია კონ კურ სან ტებ სა და ფარ თო სა ზო გა დო ე ბის მხრი დან 
კონ კურ სე ბის შე დე გე ბის ალე გი ტი მუ რო ბის გან ცდა, რაც ყო ველ ჯერ ზე ხდე ბა 
ფარ თო გან ხილ ვის სა კითხ ი, ხში რია დეს ტრუქ ცი უ ლი ქცე ვე ბი, ილა ხე ბა უნი-
ვერ სი ტე ტის, კონ კრე ტულ პირ თა ღირ სე ბა, იმი ჯი. და კავ ში რე ბუ ლია სტრეს-
თან, კონ ფლიქ ტებ თან. შე დე გად, ობი ექ ტუ რად, გა მარ ჯვე ბუ ლის თვის ცხა დი 
არ არის რა ტომ გახ და კონ კურ სის გა მარ ჯვე ბუ ლი, რა ფაქ ტო რებ მა გა ნა პი-
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რო ბეს სხვებ თან შე და რე ბით მის თვის უპი რა ტე სო ბის მი ნი ჭე ბა, აქვს არა ე-
თი კუ რო ბის გან ცდა, რომ იგ რძნოს ფაქ ტით კმა ყო ფი ლე ბა. და მარ ცხე ბულს კი, 
არ აქვს მტკი ცე ბუ ლე ბა რა ტომ დარ ჩა მიღ მა. სა ინ ტე რე სოა აგ რეთ ვე ისიც, რომ 
კონ კურ სის შე დე გად და მარ ცხე ბუ ლი პი რე ბი, ნაკ ლე ბი ანაზღ ა უ რე ბით, რჩე ბი ან 
სა მუ შაო ად გილ ზე, ჩაფ ლულ ნი ფა რულ ან ცხად კონ ფრონ ტა ცი ა ში კონ კურ სში 
გა მარ ჯვე ბუ ლებ თან. ეს ზღუ დავს მა თი გან ვი თა რე ბის, კვლავ წარ მო ე ბის შე საძ-
ლებ ლო ბას. შე საძ ლო ა, არ სე ბობს კონ კრე ტუ ლი პო ზი ტი უ რი შემ თხვე ვე ბი, თუმ ცა 
ეს სა კითხ ის არსს არ სე ბი თად არ ცვლის.

პერ სო ნა ლის ჯან სა ღი სა რე ზერ ვო სის ტე მის არარ სე ბო ბა – ორ გა ნი ზა-
ცი ის მი ზან თა შო რის სა პა ტიო ად გილს იკა ვებს ტა ლან ტე ბის მო ძი ე ბა და შე ნარ-
ჩუ ნე ბა. სა მეც ნი ე რო ლი ტე რა ტუ რა ში ლი დე რე ბის თვის ურ თუ ლეს გა მოწ ვე ვად 
აღიქ მე ბა პერ სო ნა ლის მო ტი ვი რე ბა ნი ჭი ე რი კად რე ბის (სა კუ თა რი შემ ცვლე ლის) 
მო ძი ე ბით და შე ნარ ჩუ ნე ბით, ურ თუ ლე სია სა შუ ა ლო რგო ლი არ იქ ცეს დაქ ვემ დე-
ბა რე ბულ თა წინ სვლის და მაბ რკო ლებ ლად, ეს მე ნეჯ მენ ტის ხე ლოვ ნე ბის დო ნის 
მაჩ ვე ნე ბე ლი ა, გან სა კუთ რე ბი თა რა კო მერ ცი ულ ორ გა ნი ზა ცი ებ ში, სა დაც რთუ-
ლია პერ სო ნალს აჩ ვე ნოს შე დეგ სა და პრო ცესს შო რის არ სე ბუ ლი კო რე ლა ცი ა. 
[6]. ლი დერ მა უნ და დას ვას კითხ ვა - რა ტომ გაზ რდის პი რი სა კუ თარ შემ ცვლელს, 
ან მას ზე ნი ჭი ერ კადრს?

მეც ნი ე რე ბა არ არის მიმ ზიდ ვე ლი სფე რო –  მეც ნი ე რე ბის სფე რო ში მოღ-
ვა წე ო ბა არა მიმ ზიდ ვე ლია, რად გან: ა) დი დია ალ ტერ ნა ტი უ ლი ხარ ჯი: სა ჭი რო-
ებს დიდ დრო სა და გო ნებ რივ რე სურსს, რი თაც სხვა სფე რო ში შე იძ ლე ბა მე ტი 
ანაზღ ა უ რე ბის მი ღე ბა; ბ)ა ხალ გაზ რდე ბის თვის ასო ცირ დე ბა ნაკ ლებ ფი ზი კურ 
აქ ტი ვო ბას თან; გ) სა ჭი როა დი დი დო ზით ინ დი ვი დუ ა ლუ რი მუ შა ო ბა –  შრო მა ტე-
ვა დი ა; დ) კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბა პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბა მო ითხ ოვს დიდ 
დროს - ათე უ ლო ბით წე ლი წადს; ე) კა რი ე რუ ლი წინ სვლის სა ფე ხუ რე ბი „მაღალია“ 
და „ბევრი“ - სა მი სა ფე ხუ რის ასის ტენ ტ-პრო ფე სო რი, ასო ცი რე ბუ ლი და სრუ ლის 
ნაც ვლად, გა ნათ ლე ბის შე სა ხებ კა ნო ნის [7] 33-ე მუხ ლის 1-5 პუნ ქტე ბის მი ხედ ვით 
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რე ა ლუ რად გახ და ოთხ დო ნი ა ნი: ასის ტენ ტი, ასის ტენ ტ-პრო ფე სო რი, ასო ცი რე ბუ-
ლი პრო ფე სო რი და პრო ფე სო რი, ეს იმ პი რო ბებ ში, რო ცა შე უქ ცე ვა დად მიმ დი ნა-
რე ობს იე რარ ქი უ ლი სა ფე ხუ რე ბის შემ ცი რე ბის პრო ცე სი, გან სა კუთ რე ბით, მეც-
ნი ე რე ბა ტე ვად ორ გა ნი ზა ცი ებ ში, სა დაც პერ სო ნა ლის კვა ლი ფი კა ცია მა ღა ლი ა; ვ) 
სა მუ შაო შე მოქ მე დე ბი თი ა, სა ჭი რო ებს ცოდ ნის მუდ მივ გა ნახ ლე ბას, შე სა ბა მი სად 
რთუ ლი ა; მარ თვა დო ბის დო ნე მა ღა ლი ა, რაც გა მო ი ხა ტე ბა ერ თდრო უ ლად მრა-
ვალ ინ დი ვიდ თან კონ ტაქ ტის აუ ცი ლებ ლო ბა ში, ეს კი დატ ვირ თვას და დაღ ლი-
ლო ბას ზრდის. და ვინ ტე რეს დით, თუ რამ დე ნად მიმ ზიდ ვე ლია სტუ დენ ტე ბის თვის 
მეც ნი ე რე ბა, რო გორც და საქ მე ბის სფე რო (იხ. დი აგ რა მა12). მხო ლოდ 8.3 %-ის-
თვის აღიქ მე ბა ეს საქ მი ა ნო ბა მიმ ზიდ ვე ლად, 55.6%-მა ამ კითხ ვა ზე გას ცა უკი-
დუ რე სად ნე გა ტი უ რი პა სუ ხი.

დაფიქსირდა მცდარი წარმოდგენა ამ საქმიანობაზე. 119 შემთხვევაში 
დაფიქსირდა, რომ ის რთული და შრომატევადია, 55– მა აღინიშნა, რომ 
დაბალანაზღაურებადია, მოსაბეზრებლად და მონოტონურად მიიჩნევს 
სტუდენტთა 17,2%, სტუდენტებთან ურთიერთობის სირთულეს აღნიშნავს –  
16%, არაპრესტიჟულად თვლის –  4,4% (იხ. დიაგრამა 13).

პერ სო ნა ლის გან ვი თა რე ბის გა მოწ ვე ვე ბი და კავ ში რე ბუ ლი ა: ცოდ-
ნის, ინ ფორ მა ცი ის გა ზი ა რე ბის მე ქა ნიზ მის და უხ ვე წა ო ბას თან; სა ავ ტო რო უფ-
ლე ბე ბის დარ ღვე ვის საფ რთხეს თან; თა ნამ შრო მელ თა პერ სო ნა ლურ გან ვი თა-
რე ბა ზე ზრუნ ვის პრობ ლე მას თან.

ცოდ ნის, ინ ფორ მა ცი ის გა ზი ა რე ბის მე ქა ნიზ მის და უხ ვე წა ო ბა –  ცოდ-
ნის, ინ ფორ მა ცი ის გა ზი ა რე ბა არის ორ გა ნი ზა ცი ის მდგრა დი გან ვი თა რე ბის გა-
რან ტო რი. გახ სნი ლო ბა, ღი ა ო ბა, ცოდ ნის გა ზი ა რე ბა პი როვ ნე ბის კვა ლი ფი ცი-
უ რო ბის, კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი ა. ცხა დი ა, ასე თი პერ სო ნა ლის 
ნაკ ლე ბო ბას არ გა ნიც დის სა ქარ თვე ლოს უნი ვერ სი ტე ტე ბი, თუმ ცა, ცოდ ნის გა-
ზი ა რე ბის მე თო დე ბი და მო ტი ვა ცია არა სა თა ნა დო ა. ცოდ ნის გა ზი ა რე ბა შრო მა-
ტე ვად, მეც ნი ე რე ბა ტე ვად დარ გებ ში საკ ვან ძო ა, რაც გან პი რო ბე ბუ ლია სექ ტორ-
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ში არ სე ბუ ლი ცვლი ლე ბე ბის მას შტა ბით და ტემ პით. მის გა რე შე შე უძ ლე ბე ლია 
პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბა, არ არ სე ბობს სა თა ნა დო მო ტი ვა ცი ა. კონ კუ რენ ცი ის 
გან ცდა ზღუ დავს ამ აუ ცი ლებ ლო ბას.

სა ავ ტო რო უფ ლე ბე ბის დარ ღვე ვის საფ რთხე –  ამ პრობ ლე მის გან დაც-
ვის მე ქა ნიზ მი სუს ტია სა ქარ თვე ლოს ქარ თუ ლე ნო ვან სივ რცე ში. მი უ ხე და ვად შე-
სა ბა მი სი კა ნო ნის არ სე ბო ბი სა, ის აქ ტი უ რად ქმე დი თი არ არის, მი სი დაც ვა ერ-
თჯე რა დი ხა სი ა თი საა და არ აქვს სის ტე მუ რი ხა სი ა თი.

თა ნამ შრო მელ თა პერ სო ნა ლურ გან ვი თა რე ბა ზე ზრუნ ვის პრობ ლე-
მა –  რა მე ქა ნიზ მი არე გუ ლი რებს პერ სო ნა ლის გან ვი თა რე ბას, კვლავ წარ მო ე-
ბას? არ სე ბობს თუ არა ტა ლან ტე ბის პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბის ხელ შემ წყო ბი 
სის ტე მე ბი ამ შრო მე ტე ვად დარ გში? და ვინ ტე რეს დით სტუ დენ ტე ბის მი ერ მა თი 
ლექ ტო რე ბის პრო ფე სი ო ნა ლიზ მის აღ ქმის დო ნით, რად გან ლექ ტო რი სად მი სტუ-
დენ ტის ნდო ბა ზეა დიდ წი ლად და მო კი დე ბუ ლი სწავ ლი სად მი და მო კი დე ბუ ლე ბა: 
21% აფიქ სი რებს რომ ლექ ტო რებს აქვთ მა ღა ლი კვა ლი ფი კა ცი ა. 55%-ის აზ-
რით, ლექ ტო რე ბის უმე ტეს ნა წილს აქვს მა ღა ლი კვა ლი ფი კა ცი ა, 24% მი იჩ ნევს, 
რომ მხო ლოდ იშ ვი ათ შემ თხვე ვა ში აქვთ ლექ ტო რებს მა ღა ლი კვა ლი ფი კა ცია (იხ. 
დი აგ რა მა 14).
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პროცესის ადმინისტრირების გამოწვევები

პრო ცე სის ად მი ნის ტრი რე ბის გა მოწ ვე ვე ბი ზო გა დად უკავ შირ დე ბა: ორ-
გა ნი ზა ცი უ ლი კულ ტუ რი სა და ზო გა დი ად მი ნის ტრი რე ბის სა კითხ ებს.

ორ გა ნი ზა ცი უ ლი კულ ტუ რის გა მოწ ვე ვე ბი დან აღ სა ნიშ ნა ვი ა: არა-
ჯან სა ღი კონ კუ რენ ცია აკა დე მი ურ პერ სო ნალ ში; ცვლი ლე ბე ბის გა ტა რე-
ბის, ინო ვა ცი ე ბის და ნერ გვის პრობ ლე მა; ნე გა ტი უ რი ორ გა ნი ზა ცი უ ლი 
კულ ტუ რა.

არა ჯან სა ღი კონ კუ რენ ცია აკა დე მი ურ პერ სო ნალ ში –  ურ თი ერ თო ბის 
პრობ ლე მა არ სე ბობს არამ ხო ლოდ გა მარ ჯვე ბუ ლებ სა და და მარ ცხე ბუ ლებს 
შო რის. აკა დე მი უ რი პერ სო ნა ლი, გან სა კუთ რე ბით ერ თი სფე როს წარ მო მად-
გენ ლე ბი, არც თუ იშ ვი ა თად, წარ მო ად გე ნენ და პი რის პი რე ბულ მხა რე ებს. 
ასეთ პი რო ბებ ში, რბი ლად რომ ვთქვათ, ყო ველ დღი უ რო ბას არ წარ მო ად გენს 
გუნ დუ რო ბის გან ცდა, იშ ვი ა თია ერ თობ ლივ პრო ექ ტებ ზე მუ შა ო ბის შემ თხვე-
ვა, მცი რეა გუნ დუ რი აქ ტი ვო ბა, საგ რან ტო პრო ექ ტე ბი და ა.შ. არ არის 
თა ნა ბა რი სა მუ შაო პი რო ბე ბი, სტუ დენ ტე ბი გრძნო ბე ნამ და პი რის პი რე ბას [8], 
არა და, უნი ვერ სი ტე ტე ბის კო ლექ ტი ვის მე ნეჯ მენ ტის დო ნე არ სე ბი თად გა ნი-
საზღ ვრე ბა ამ კრი ტე რი უ მით [9].

ცვლი ლე ბე ბის გა ტა რე ბის პრობ ლე მა –  ნე გა ტი უ რი გა მოც დი ლე ბე ბი-
დან მომ დი ნა რე ობს.

ნე გა ტი უ რი ორ გა ნი ზა ცი უ ლი კულ ტუ რა – კულ ტუ რის შე სა ფა სებ ლად 
და ვინ ტე რეს დით, თუ რო გორ აღიქ ვა მენ სტუ დენ ტე ბი ლექ ტო რებს შო რის 
და მო კი დე ბუ ლე ბას. კითხ ვა ზე: ლექ ტო რე ბი არი ან თუ არა კო ლე გებ თან და-
მო კი დე ბუ ლე ბა ში ლო ი ა ლუ რი, თბი ლი, კო ლე გი ა ლუ რი? უმ რავ ლე სო ბის პა სუ-
ხი იყო `დიახ~ და `ხშირად~, თუმცა 2.2%-ის პასუხი იყო -» არა~; 20%-მა 
უპასუხა, რომ `იშვიათად~ (იხ. დიაგრამა 15).
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ამ კითხ ვის გა და მოწ მე ბა მოხ და შებ რუ ნე ბუ ლი კითხ ვის დას მით. შე დე გი 
არა დი დად, მაგ რამ გან სხვა ვე ბუ ლი ა. ლექ ტო რებს შო რის არა ლო ი ა ლუ რი, არა-
მე გობ რუ ლი და ცი ნი კუ რი და მო კი დე ბუ ლე ბა არა სო დეს შე უ ნიშ ნავს - 27.2%-ს, 
იშ ვი ა თად ან ზოგ ჯერ შე უ ნიშ ნავს 70,5%-ს, ხში რად შე უ ნიშ ნავს 2,2%-ს (იხ. დი-
აგ რა მა16).

ზო გა დი ად მი ნის ტრი რე ბის გა მოწ ვე ვე ბი დან უნ და აღ ვნიშ ნოთ: სტუ-
დენ ტე ბის ლექ ცი ებ ზე დას წრე ბის, ლექ ტო რე ბის თვის საგ ნე ბის, სა მუ შაო სა-
ა თე ბის, აუ დი ტო რი ე ბის გა და ნა წი ლე ბის, სა მუ შა ო თა შე თავ სე ბის (რო გორც 
ორ გა ნი ზა ცი ის შიგ ნით, ასე ვე გა რეთ), ად მი ნის ტრა ცი უ ლი ბა რი ე რის პრობ-
ლე მა; არა დე მოკ რა ტი უ ლი სის ტე მა –  მარ თვა ხორ ცი ელ დე ბა მე ნეჯ მენ ტის 
თა ნა მედ რო ვე პრინ ცი პე ბის დარ ღვე ვით.

სტუდენტების ლექციებზე დასწრების პრობლემა. აღნიშნულ ფა კულ-
ტეტზე სტუდენტების დი დი ნა წი ლი არ ეს წრე ბა ლექ ცი ებს, რაც მი ა ნიშ ნებს სტუ-
დენ ტთა ნაკ ლებ მო ტი ვა ცი ა ზე. ლო გი კუ რად, სტუ დენ ტი (მა თი უმ რავ ლე სო ბა) 
ვერ ხე დავს ლექ ცი ა ზე დას წრე ბა სა და ცოდ ნის დო ნეს ან მი ღე ბულ მოს წრე ბას 
შო რის კავ შირს. ამ რე ა ლო ბას ხელს უწყ ობს ისიც, რომ არ ხდე ბა სტუ დენ ტე ბის 
ლექ ცი ა ზე დას წრე ბის აღ რიცხ ვა ტექ ნი კუ რი სირ თუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, თუმ ცა, 
ეს რო ლი თა ნა მედ რო ვე ტექ ნლო გი უ რი გან ვი თა რე ბის პი რო ბებ ში, იო ლად შე იძ-
ლე ბა მოგ ვარ დეს. მი ზე ზი შე იძ ლე ბა იყოს ისიც, რომ ლექ ცი ა ზე სტუ დენ ტთა დას-
წრე ბა სა ვალ დე ბუ ლო არა ა, აგ რეთ ვე, სა ლექ ციო და სა სე მი ნა რო კურ სის ლექ ტო-
რე ბი სხვა დას ხვა პი როვ ნე ბა ა, რაც სტუ დენტს აძ ლევს პა სუ ხის მგებ ლო ბის არი-
დე ბის შე საძ ლებ ლო ბას. ფაქ ტი ა, რომ სა ლექ ციო დატ ვირ თვე ბის დი დი ნა წი ლი 
ფორ მა ლურ ხა სი ათს ატა რებს. მე ტად სა ყუ რადღ ე ბოა ამ მოვ ლე ნის თვი სებ რი ვი 
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პრობ ლე მა, სა ლექ ციო და სა სე მი ნა რო კურ სი ძი რი თად ნა წილ ში არის ურ თი ერ-
თშემ ცვლე ლი და არა ურ თი ერ თშემ ვსე ბი რო ლის მა ტა რე ბე ლი, რაც კურ სე ბის 
ში ნა არ სობ რი ვი მხა რის გა უმ ჯო ბე სე ბის აუ ცი ლებ ლო ბა ზე მეტყ ვე ლებს.

ლექ ტო რე ბის თვის საგ ნე ბის, სა მუ შაო სა ა თე ბის, აუ დი ტო რი ე ბის გა-
და ნა წი ლე ბის პრობ ლე მა –  ვინ გან საზღ ვრავს იმას, თუ ვინ უნ და ას წავ ლოს 
კონ კრე ტუ ლი სა გა ნი და რა ფორ მა ლუ რი პრინ ცი პე ბით, რა პრობ ლე მე ბი თაა გან-
პი რო ბე ბუ ლი სტუ დენ ტი სა და ლექ ტო რის თვის არა ხელ საყ რე ლი სა ა თე ბის დატ-
ვირ თვა? 

სტუ დენ ტთა 39.4% (147.8%-დან) აფიქ სი რებს, რომ „პროგრამული ბაზები 
~ უზღუდავს ლექტორის არჩევის თავისუფლებას (იხ. დიაგრამა11) სტუდენტთა 
92% ადასტურებს, რომ უნივერსიტეტში არ არის თანაბარი სამუშაო გარემო (იხ. 
დიაგრამა17).

სამუ შა ო თა შე თავ სე ბის პრობ ლე ბა (რო გორც ორ გა ნი ზა ცი ის შიგ ნით, 
ასე ვე გა რეთ) –  აკ რძა ლუ ლია სხვა და წე სე ბუ ლე ბა ში მუ შა ო ბა ხელ ფა სის შე-
ნარ ჩუ ნე ბით –  კონ კუ რენტ უნი ვერ სი ტეტ ში მუ შა ო ბის აკ რძალ ვა, ლო გი კუ რად 
შე საძ ლოა ჩა ით ვა ლოს გა მარ თლე ბუ ლად, თუმ ცა, პრო ფი ლით და საქ მე ბულ თა 
ლექ ცი ე ბის ხა რის ხი რა ტომ შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს, რო გორც იმა ზე ცუ დი, ვიდ-
რე მხო ლოდ თე ო რე ტი კო სე ბის ლექ ცი ე ბი ა? ამას თან, მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა  ა კა დე მი-
უ რი და ად მი ნის ტრა ცი უ ლი თა ნამ დე ბო ბის შე თავ სე ბის პრობ ლე მა –  იბა დე ბა 
კითხ ვა –  რა გა რე მო ე ბე ბით შე იძ ლე ბა აკა დე მი უ რი პერ სო ნა ლი იყოს მო ტი ვი-
რე ბუ ლი გა ნა ხორ ცი ე ლოს ად მი ნის ტრა ცი უ ლი საქ მი ა ნო ბა თუ ის და მა ტე ბით 
ანაზღ ა უ რე ბას არ მი ი ღებს? იმ პი რო ბებ ში, რო ცა ად მი ნის ტრა ცი უ ლი საქ მი ა ნო-
ბა მო ითხ ოვს დიდ დროს და ენერ გი ას, მეც ნი ერ თათ ვის ეს ფაქ ტობ რი ვად მოც-
დე ნა ა. მა გა ლი თად, სას წავ ლო- სა მეც ნი ე რო ერ თე უ ლე ბის მარ თვა ხორ ცი ელ დე ბა 
მე ნეჯ მენ ტის პრინ ცი პე ბის დარ ღვე ვით. კერ ძოდ, კა თედ რის გამ გის პო ზი ცია არ 
არის ანაზღ ა უ რე ბა დი, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ პრო ფე სორს უწევს შრო მა ტე ვა დი 
ად მი ნის ტრა ცი უ ლი სა მუ შა ოს შეს რუ ლე ბა და პრო ცე სებ ზე პა სუ ხის მგებ ლო ბის 
აღე ბა. დი დი ალ ბა თო ბით ამ სტა ტუ სით და ინ ტე რე სე ბა გან პი რო ბე ბუ ლია არა-
ფორ მა ლუ რი გავ ლე ნის მოხ დე ნის შე საძ ლებ ლო ბით: 1) სა მუ შაო დატ ვირ თვის გა-
ნა წი ლე ბით; 2) მე ტი ინ ფორ მა ცი ის ფლო ბის შე საძ ლებ ლო ბით; 3) სტა ტუ სით და 
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ა.შ. სა ინ ტე რე სო ა:  ა) არ სე ბუ ლი კონ კურ სე ბის პი რო ბებ ში, რამ დე ნად სა მარ თლი ა-
ნად იქ ნე ბა აღ ქმუ ლი ად მი ა ნის ტრა ცი უ ლი პერ სო ნა ლის მი მართ სა კონ კურ სო კო-
მი სი ის გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი და ნარ ჩე ნი პერ სო ნა ლის მი ერ (სფე როს წარ მო მად გენ-
ლე ბის თვის ეს ცხა დი ა);ბ) მეც ნი ერ თა მხრი დან ად მი ნის ტრა ცი უ ლი თა ნამ დე ბო ბის 
და კა ვე ბის მო ტი ვე ბის გა მოვ ლე ნა და სა თა ნა დო რე ა გი რე ბა;გ) არ სე ბობს თუ არა 
ად მი ნის ტრა ცი ულ თა ნამ დე ბო ბა ზე აკა დე მი უ რი პერ სო ნა ლის და საქ მე ბის აუ ცი-
ლებ ლო ბა;დ) ზო გი ერთ ად მი ნის ტრა ცი ულ თა ნამ დე ბო ბა ზე მეც ნი ერ თა და საქ მე-
ბი სას ად გი ლი ხომ არა აქვს კვა ლი ფი კა ცი ის შე უ სა ბა მო ბას (ზედ მე ტი კვა ლი ფი-
კა ცი ა). აქ ვე შე იძ ლე ბა აღი ნიშ ნოს, აგ რეთ ვე, პა სუ ხის მგებ ლო ბის და კის რე ბი სა 
და გა მიჯ ნვის პრობ ლე მა –  მაგ: რექ ტო რის მო ვა ლე ო ბის შემ სრუ ლე ბელს 
ირ ჩევს მთე ლი პერ სო ნა ლი, რექ ტორს –  პრო ფე სორ თა ერ თი ჯგუ ფი.

ად მი ნის ტრა ცი უ ლი ბა რი ე რის პრობ ლე მა –  არის სა ჭი რო სტუ დენ ტე-
ბის, პერ სო ნა ლის მოძ რა ო ბა ოთა ხი დან ოთახ ში ინ ფორ მა ცი ის გა სარ კვე ვად, 
გარ კვე უ ლი პრო ცე სე ბის გა სავ ლე ლად, ან და საჩ ქა რებ ლად? გა მო კითხ უ ლი 
სტუ დენ ტე ბის 5% მი იჩ ნევს, რომ ბი უ როკ რა ტი უ ლი ბა რი ე რე ბი თსუ- ში არ 
არ სე ბობს, 30%-ის თვის ეს პრობ ლე მა ნაკ ლე ბად საგ რძნო ბი ა. 27% და 38%, 
შე სა ბა მი სად, მი იჩ ნევს, რომ ბი უ როკ რა ტი უ ლი ბა რი ე რე ბი უნი ვერ სი ტე ტის თვის 
მწვა ვე პრობ ლე მაა და საგ რძნო ბია (იხ. დი აგ რა მა 18).

საინტერესოა, რომ სტუდენტების 78.3%-ს არ სმენია, 16.1%-ს იშვიათად 
სმენია და 5.6%-ს სმენია კორუფციის ფაქტების შესახებ თსუ-ში (იხ. დიაგრამა 
19).
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ადმინისტრირების პრობლემებთან ერთად, მნიშვნელოვანია განვიხილოთ 

უნივერსიტეტის იმიჯზე ზრუნვის ნაკლებობა, კერძოდ, შიდა ̀პიარის“ პრობლემა. 
გამოკითხული სტუდენტების 33.9% მიიჩნევს, რომ საქართველოში საუკეთესო 
ხარისხის ცოდნის მიღება შესაძლებელია თსუ-ში, 50% უპირატესობას სხვა 
უნივერსიტეტებს ანიჭებს, 16.1% მიიჩნევს, რომ სწავლების დონე ყველგან 
თანაბარია (იხ. დიაგრამა 20).

სა ინ ტე რე სო ა, რო გორ აღიქ ვა მენ სტუ დენ ტე ბი სა ზო გა დო ე ბის, კერ ძოდ 
დამ საქ მებ ლე ბის მხრი დან თსუ-ს, რო გორც სა მუ შაო ძა ლის მიმ წო დებ ლის 
როლს: სტუ დენ ტთა 73.9% აფიქ სი რებს პო ზი ტი ურ პა სუხს, 26.1% –  ნე გა-
ტი ურს (იხ. დი აგ რა მა 21).

არადემოკრა ტი უ ლი სის ტე მა –  დე მოკ რა ტი უ ლი პრო ცე სე ბი ორ გა ნი-
ზა ცი ა ში ფას დე ბა იდე ე ბის გაც ვლის თა ვი სუფ ლე ბით, წარ მო მად გენ ლო ბი თი 
ორ გა ნო ე ბის წევ რე ბის ოდე ნო ბით. დად გე ნი ლი კონ კურ სე ბის სის ტე მა, ვფიქ-
რობთ, დიდ ბა რი ერს ქმნის იდე ე ბის თა ვი სუფ ლად გაც ვლის, ინი ცი ა ტი ვე ბის, 
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პრო ცე სე ბის დე მოკ რა ტი უ ლად წარ მარ თვის გზა ზე. რთუ ლია ურ თი ერ თშე ფა-
სე ბის ზუს ტი სის ტე მე ბის შე მუ შა ვე ბა და მხო ლოდ სტუ დენ ტთა მო საზ რე ბებ-
ზე დაყ რდნო ბა, რო მე ლიც რო გორც ვნა ხეთ, ლექ ტო რე ბის გან უმე ტეს წი ლად 
ლო ი ა ლურ და მო კი დე ბუ ლე ბას მო ითხ ო ვენ, ამ მხრივ არც რა ო დე ნობ რი ვი შე-
ფა სე ბის კრი ტე რი უ მე ბია გა მო სა დე გი. პრო ცე სე ბის მარ თვის სის ტე მე ბის ბუნ-
დო ვა ნე ბა დიდ ად გილს ტო ვებს სუ ბი ექ ტუ რი შე ფა სე ბე ბის თვის და პრო ცე-
სე ბის არა სა მარ თლი ა ნად აღ ქმის თვის. წარ მო მად გენ ლო ბი თი საბ ჭო ებ ში წევ-
რე ბის შეზღ უ დუ ლი ოდე ნო ბა ამ გან ცდას უფ რო აძ ლი ე რებს, თუმ ცა, ვერ 
ვიტყ ვით, რომ მხო ლოდ ამ უკა ნას კნე ლის შეც ვლა და მთე ლი აკა დე მი უ რი 
პერ სო ნა ლის წარ მო მად გენ ლო ბი თი უფ ლე ბა მო სი ლე ბით აღ ჭურ ვა საგ რძნობ 
წვლილს შე ი ტან და დე მოკ რა ტი უ ლი ფა სე უ ლო ბე ბის დამ კვიდ რე ბა ში, ვი ნა ი დან 
დე მოკ რა ტი უ ლი პრო ცე სე ბი, მხო ლოდ ხან გრძლი ვი გა მოც დი ლე ბე ბის შე დე გად 
ყა ლიბ დე ბა.

ფინანსური და ტექნიკური გამოწვევები

ფი ნან სუ რი და ტექ ნი კუ რი გა მოწ ვე ვე ბი დან აღ სა ნიშ ნა ვია უახ ლე სი ტექ-
ნი კის და ტექ ნო ლო გი ე ბის და ნერ გვას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა კითხ ე ბი და ფი-
ნან სუ რი პრობ ლე მე ბი.

უახ ლე სი ტექ ნი კის და ტექ ნო ლო გი ე ბის გა მოწ ვე ვე ბი დან აღ სა ნიშ-
ნა ვი ა :ე ლექ ტრო ნუ ლი ბა ზე ბის, სტუ დენ ტთა და რე გის ტრი რე ბის პრობ ლე მა; 
სტუ დენ ტთა და პრო ფე სუ რის დატ ვირ თვის ნორ მე ბის გა მოწ ვე ვა.

ელექ ტრო ნუ ლი ბა ზე ბის, სტუ დენ ტთა და რე გის ტრი რე ბის პრობ ლე მა 
–  ეს სა კითხი დი დი ვნე ბა თა ღელ ვის, სტუ დენ ტუ რი აქ ცი ე ბის მი ზე ზია წლე ბის 
მან ძილ ზე. გა მო კითხ ულ თა 8%-ს ეს პრობ ლე მა არ შე ხე ბი ა, 30%-ს იშ ვი ა თად 
ჰქო ნია ბა ზებ თან და კავ ში რე ბუ ლი პრობ ლე მა, 36%-ს - ხში რად შე ე ხო ეს 
პრობ ლე მა, გა მო კითხ ულ თა 26% მი იჩ ნევს, რომ თსუ- ში ეს პრობ ლე მა მწვა ვეა 
(იხ. დი აგ რა მა 22).
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სტუ დენ ტთა და პრო ფე სუ რის დატ ვირ თვის ნორ მე ბის გა მოწ ვე ვა. 
ჩვენ მი ერ სტუ დენ ტთა დრო ის ბი უ ჯეტ ზე ჩა ტა რე ბულ მა კვლე ვამ აჩ ვე ნა, რომ 
სტუ დენ ტთა უმ რავ ლე სო ბა გა ნიც დის ქრო ნი კულ დაღ ლი ლო ბას, მრა ვალ ფაქ-
ტორ თან ერ თად, ამის მი ზე ზად შე იძ ლე ბა და სა ხელ დეს გა მოც დე ბით გა დატ-
ვირ თვა: სტუ დენ ტე ბის აბ სო ლუ ტურ უმ რავ ლე სო ბას გა მოც დე ბის უდი დე სი 
ნა წი ლის ჩა ბა რე ბა (გან სა კუთ რე ბით - შუ ა ლე დუ რი გა მოც დე ბის) უწევთ ისე, 
რომ არ აქვთ მა სა ლის გა და მე ო რე ბის თვის საკ მა რი სი დრო. ერ თი კვი რის მან-
ძლზე აბა რე ბენ 6-7 გა მოც დას. მე ტიც, გა მო კითხ უ ლი სტუ დენ ტე ბის 40%-ს 
მო უ წია დღე ში ორი გა მოც დის ჩა ბა რე ბა, რაც, რა თქმა უნ და, მი უ ღე ბე ლია 
(იხ. დი აგ რა მა 23). შუ ა ლე დუ რის მომ დევ ნო კვი რას სტუ დენ ტე ბის დი დი ნა-
წი ლი ის ვე ნებს. 

ფინანსური გამოწვევები გამოიხატება ისეთი პრობლემებით, რო-
გორიცაა: პერსონალის შრომის ანაზღაურება; საერთაშორისო მივლინებების 
დაფინანსება; ინფრასტრუქტურის განახლება.;

უნი ვერ სი ტე ტის, პერ სო ნა ლის შე მო სავ ლე ბის პრობ ლე მა –  შრო მა ტე-
ვად დარ გებ ში შრო მა ზე გა წე უ ლი ხარ ჯი, ბუ ნებ რი ვი ა, რომ უნ და აჭარ ბებ დეს 
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ხარ ჯე ბის 70%-ს. თსუ- ში ანაზღ ა უ რე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი პრობ ლე მე ბი და-
კავ ში რე ბუ ლი შე იძ ლე ბა იყოს არა იმ დე ნად ობი ექ ტურ რე ა ლო ბას თან, რამ დე-
ნა დაც პრო ცე სე ბის გა უმ ჭვირ ვა ლო ბის აღ ქმას თან. გამ ჭვირ ვა ლე ო ბა ნა თელს 
ჰფენს პრე მი ე ბის სა მარ თლი ა ნად გა ცე მის სა კითხს და ზო გა დად სა მარ თლი-
ა ნო ბის შეგ რძნე ბას უწყ ობს ხელს, აგ რეთ ვე, სრულ და ნა ხე ვარ გა ნაკ ვეთ ზე, 
მოწ ვე ვით მო მუ შა ვე თა დატ ვირ თვე ბი და ანაზღ ა უ რე ბის სა კითხ ე ბი მო ითხ ოვს 
აბ სო ლუ ტურ გამ ჭვირ ვა ლო ბას.

სა ერ თა შო რი სო მივ ლი ნე ბე ბის და ფი ნან სე ბის პრობ ლე მა –  ეს გა მოწ-
ვე ვა არ სე ბობს უნი ვერ სი ტე ტის ხელთ არ სე ბუ ლი ფი ნან სუ რი სახ სრე ბის სიმ წი-
რი დან. აქე დან მომ დი ნა რე ობს უკ მა ყო ფი ლე ბა –  მოთხ ოვ ნა დი დად აჭარ ბებს 
მი წო დე ბას. ამავ დრო უ ლად, ინ ტენ სი უ რი სა ერ თა შო რი სო კავ ში რე ბი გან საზღ-
ვრავს უნი ვერ სი ტე ტე ბის გან ვი თა რე ბის შე საძ ლებ ლო ბებს, მათ პერ სპექ ტი ვას. 
შე დე გი არა და მაკ მა ყო ფი ლე ბე ლი ა, უკ მა ყო ფი ლოა ყვე ლა, ვინც თსუ -ის და ფი-
ნან სე ბით მი ემ გზავ რე ბა, რად გან ხში რად ვერ ახერ ხებს წას ვლას, და ასე ვე, 
ვინც არ ფი ნან სდე ბა, თუნ დაც ერ თჯე რა დი მოთხ ოვ ნის და უკ მა ყო ფი ლებ ლო-
ბის გა მო. 

ინ ფრას ტრუქ ტუ რის გა ნახ ლე ბის პრობ ლე მე ბი –  ამ მი მარ თუ ლე ბით 

აქ ტუ ა ლუ რია შე ნო ბა- ნა გე ბო ბე ბის მდგო მა რე ო ბის, აუ დი ტო რი ე ბის ტექ ნი კით 

აღ ჭურ ვის პრობ ლე მა, არ ხდე ბა მუ შა ო ბის თა ნა ბა რი, ადეკ ვა ტუ რი პი რო ბე ბით 

თა ნამ შრო მელ თა უზ რუნ ველ ყო ფა; არ სე ბობს სტუ დენ ტუ რი საცხ ოვ რებ ლე ბის, 
კვე ბის ობი ექ ტე ბის პრობ ლე მა. გა მო კითხ უ ლი სტუ დენ ტე ბის 87% მი იჩ ნევს, 
რომ თსუ -ის ინ ფრას ტრუქ ტუ რა მძი მე მდგო მა რე ო ბა ში ა, 1% კი – კმა ყო ფი ლი ა  
(იხ. დი აგ რა მა 24).
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ზემოთ აღ ნიშ ნუ ლი გა მოწ ვე ვე ბი აქ ტუ ა ლუ რი ა, ვი ნა ი დან თსუ -ს ფუნ ქცი-
ო ნი რე ბა უწევს მა ღალ კონ კუ რენ ტულ ბაზ რებ ზე. პრობ ლე მე ბის გა მო უს წო რებ-
ლო ბა გა მო იწ ვევს სტუ დენ ტე ბის და კვა ლი ფი ცი უ რი პერ სო ნა ლის გა დი ნე ბას, 
რაც შე უძ ლე ბელს გახ დის იმ მი სი ის შეს რუ ლე ბას, რო მე ლიც უნი ვერ სი ტეტს 
აქვს სა ქარ თვე ლო ში, სო ცი ა ლუ რი თუ ზო გა დად, გა ნათ ლე ბის სტან დარ ტის 
შე ნარ ჩუ ნე ბის თვალ საზ რი სით.
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Part I Modern Challenges of Higher Educa  on

Ekaterine Gulua,
Doctor of Economics, Assistant Professor, 

Iv. Javakhishvili Tbilisi State University

This Part of the present ar  cle is dedicated to assessing the challenges of higher 
educa  on system, as the main factor in determining human poten  al development. 
The following is a list of the challenges that can be perceived to be main in determining 
the basis of nega  ve a   tude of society, administra  ve and academic staff  and 
students on system func  oning: 1. The challenges of teaching quality management; 
2. Staff  qualifi ca  on challenges; 3. Staff  development challenges; 4. Organiza  onal 
culture challenges; 5. Process administra  on challenges; 6. The latest technology 
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implementa  on challenges; 7. Financial challenges. We have dis  nguished 25 main 
problems from these seven challenges and analyzed them. 

Iden  fi ca  on of the exis  ng challenges has been accomplished according to 
the study of interna  onal advanced experience and TSU management mechanism 
based on qualita  ve analysis. It should also be men  oned, that these challenges can 
be observed with diff erent intensity on various facul  es. Also, in support of arguments 
a pilot survey has been conducted, which covered 180 randomly selected students of 
the Faculty of Economics and Business, TSU.

The aim of the paper is to help TSU management development process as well 
as other higher educa  onal ins  tu  ons which are facing the iden  cal challenges. 

Keywords: Higher educa  on management, administra  on, quality of studies, 
student challenges; university staff  challenges, infrastructure.

JEL Codes: I20, I21, I23
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 ბიზნესის ეთიკის განვითარების ზოგიერთი საკითხი

ხათუნა ბერიშვილი
ეკონომიკის დოქტორი,

თსუ-ის ასოცირებული პროფესორი 

ბიზნესის ეთიკის საკითხებისადმი ინტერესი არ წყდება, უფრო 
მეტიც, მიმდინარე საუკუნის დასაწყისში მეცნიერული ინტერესი ბიზ-
ნესის ეთიკის წარმოშობის, განვითარების, მის სამეცნიერო დისციპლინად 
ჩამოყალიბების პრობლემების კვლევისადმი გაძლიერდა. ბიზნესის 
ეთიკის რელიგიურ-ისტორიული საფუძვლების შესწავლა გახდა მნიშ-
ვნელოვანი. ის მწვავე დისკუსია, რომელიც ბიზნესის ეთიკის საკითხებზე 
მეცნიერებს შორის მიმდინარეობდა XX საუკუნის 50-იანიდან 90-იან 
წლებამდე, ასახავს იმ დიდ ინტერესს ამ პრობლემისადმი, რომლითაც ამ 
პერიოდში ხასიათდებოდა სამეცნიერო საზოგადოება. ბიზნესის ეთიკის 
პრობლემატიკის მეცნიერული კვლევა კვლავაც აქტუალიზებულია, 
რადგანაც ის მიიჩნევა „ჰუმანური საზოგადოების“ ჩამოყალიბების ფი-
ლოსოფიურ საწყისად. ამ პრობლემების კვლევას ეძღვნება წარ მოდ  გენილი 
სტატია, სადაც ისტორიულ-ქრონოლოგიური ჭრილით გან   ხილულია 
„ბიზნესის ეთიკის“ წარმოშობისა და განვითარების უმნიშ ვნელოვანესი 
პრობლემები.

საკვანძო სიტყვები: ბიზნესის ეთიკა; ისტორიულ-რელიგიური 
საფუძვლები; ეთიკური მართვა; ფილოსოფიური მეცნიერებები; მორალი; 
ბიზნესი და საზოგადოება; მორალური საზოგადოება; ჰუმანიზმის 
ტრიუმფი.

ბიზნესის ეთიკის წარმოშობის ისტორიულ-რელიგიური 
საფუძვლები

ბიზნესის ეთიკას გააჩნია თავისი ისტორიულ-რელიგიური საფუძვლები. ის 
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დასავლეთის ქვეყნების ისტორიის სათავეებთან. ცნობილია, რომ „მეფე ჰამურაბის 
კოდექსი“ მოიცავდა მრავალრიცხოვან მითითებას, ეკონომიკური ცხოვრების 
წესის შესახებ, ასახავდა ბაბილონში ძვ. წ. VIII ს - ში გაბატონებულ ნორმებსა 
და ახდენდა მათ ფორმალიზებას. ვრცელ ინფორმაციას ეკონომიკაში ეთიკური 
მართვის შესახებ შეიცავს არისტოტელეს „ნიკომახის ეთიკა“, განსაკუთრებით კი 
მისი მეხუთე წიგნი [1].

დასავლეთის სამივე მონოთეისტური რელიგია მოიცავს ისეთ მოძღვრებას, 
რომელიც ეხება ეკონომიკური საქმიანობის ეთიკურ ასპექტებს. იუდაიზმში 
ეს, უპირველეს ყოვლისა, „გალაჰაა“ (სიტყვასიტყვით – „გზა“ ან „ბილიკი“), 
რომელსაც საფუძველი ჩაეყარა ძველებრაულ ბიბლიაში. აღნიშნული მოძღვრება 
შეიძლება წარმოდგენილ იქნეს როგორც თავისებური „კოდიფიცირებული ეთიკა“ 
ან „ლეგალიზებული მორალი“, რომელიც მდიდარია მითითებებით, „იუდეური 
ეკონომიკური ადამიანის“ შესახებ. „იმ ჟამს, როდესაც ადამიანი წარსდგება, 
ზეციურის წინაშე უკანასკნელი განაჩენისთვის, მას ეკითხებიან: პატიოსნად 
აწარმოებდი შენს საქმეებს?“ - გვაუწყებს, მაგალითად, ბაბილონის თალმუდი 
[2]. მეცნიერების მეირ თამარის [3] და მოზეს პავას [4] წყალობით, მკითხველთა 
ფართო წრემ არა მარ ტო აღ მო ა ჩი ნა იუ დე უ რი წყა რო ე ბის სიმ დიდ რე ბიზ ნე სის 
ეთი კის სფე რო ში, არა მედ გა აც ნო ბი ე რა მა თი გა მო ყე ნე ბის დრო უ ლო ბა დღე ვან-
დელ ცხოვ რე ბა ში.

ქრის ტი ა ნო ბამ ყვე ლა მის მიმ დი ნა რე ო ბა ში მნიშ ვნე ლო ვა ნი წვლი ლი შე ი-
ტა ნა ეთი კუ რი ეკო ნო მი კის თა ნა მედ რო ვე გა გე ბა ში. სა ხა რე ბის ტექ სტე ბი, ეკ-
ლე სი ის მა მე ბი სა და შუ ა სა უ კუ ნო ვა ნი სქო ლას ტე ბის მოძღ ვრე ბე ბი შე ი ცავს 
მცნე ბებს, რომ ლე ბიც ეხე ბა იმ პრინ ცი პებს, რო მელ თა დაც ვა აუ ცი ლე ბე ლია 
საქ მი ა ნი ურ თი ერ თო ბე ბის სფე რო ში. თა ვის გა მოკ ვლე ვა ში და ნი ელ ვრენ მა [5] 
შე მოგ ვთა ვა ზა დო მი ნი კა ნე ლი ბე რის იო ჰა ნეს ნის ლე რის მი ერ XV ს -ის შუა პე-
რი ოდ ში და წე რი ლი ტრაქ ტა ტის De Contractibus Mercatorium ანა ლი ზი, სა დაც 
ვრცლად არის წარ მოდ გე ნი ლი ბიზ ნე სის ეთი კის დარ გში პირ ვე ლი გა მოკ ვლე-
ვა - „ვაჭრების მორალური სახელმძღვანელო.“ რომის პაპების ენციკლიკები, 
ეპისკოპოსების გზავნილები და კათოლიციზმის სოციალური მოძღვრებების სხვა 
წყაროები, ხშირად მიმართავდნენ თანამედროვე ეკონომიკური ცხოვრების ისეთ 
საკვანძო პრობლემებს, როგორიცაა შრომის როლი, წარმოება და სიმდიდრის 
განაწილება პოსტინდუსტრიულ საზოგადოებაში, გლობალური ეკონომიკური 
წესის მორალური ბუნება და სხვა. 

პროტესტანტული თეოლოგები რეფორმაციის დაწყების პერიოდიდან 
იკვლევენ კაპიტალიზმის ეთიკურ ასპექტებს. მაქს ვებერი [6] თავის კლა-
სიკურ ნაშრომში „პროტესტანტული ეთიკა და კაპიტალიზმის სული“ ასა-
ბუთებს, რომ პროტესტანტელი ღვთისმსახურების მოძღვრებებმა სული შთა-
ბერეს კაპიტალიზმს. ამავდროულად ისინი აკრიტიკებენ კაპიტალისტური 
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მომხვეჭელობის პარადოქსულ ზემოქმედებას საზოგადოების რელიგიურ და 
მორალურ საფუძვლებზე [7]. ასე მაგალითად, პროტესტანტელი თეოლოგები, 
ვალტერ რაუშენბახი [8] და რეინჰოლდ ნიბური [9] აკრიტიკებენ სამრეწველო 
კაპიტალიზმის მორალურ მხარეს.

ისლამის კანონების კრებული - „შარიათი“, გმობს „რიბას“ - დაუსაბუთებელ 
მოგებას, რომელიც მასში განიხილება, როგორც მევახშეობის პროცენტის 
ეკვივალენტი. 

მ. ბასიოუნი მიუთითებს წინასწარმეტყველის სიტყვებზე: „ყველაზე 
მართალი და პატიოსანი მოვაჭრე დგას წინასწარმეტყველის, მართლისა და 
წამებულის გვერდით“ [10], ბ. აჰმედს კი მიაჩნია, რომ „ისლამით ნებადართულია 
ნებისმიერი ვაჭრობა, თუ ის არ გულისხმობს უსამართლობას, უპატიოსნობას, 
არაეთიკურ მოქმედებებს, ისეთებს, როგორიცაა ვინმეს ხარჯზე გადაჭარბებული 
მოგების მიღება, ან ისეთი რამ, რაც აკრძალულია რელიგიით“, [11]. ძველებრაული 
ბიბლიისა და ქრისტიანული ქადაგებების მსგავსად, ყურანი გაჯერებულია 
აკრძალვებით, რომლებიც ეხება უპატიოსნო ეკონომიკურ საქმიანობას.

მდიდარი ისტორიულ-რელიგიური წარსულის მიუხედავად, „ბიზნესის 
ეთიკა“ წარმოიშვა და განვითარდა აშშ-ში, სადაც აკადემიური ინტერესი ბიზნესის 
ორგანიზაციებისა და მათი ლიდერების ეთიკისადმი, შეიმჩნევა XIX საუკუნის 
ბოლოდან, როდესაც ამერიკულმა ინდუსტრიულმა ეკონომიკამ დაიწყო თავისი 
თანამედროვე კორპორაციული ფორმის მიღება. ამ ადრეულ პერიოდში აქცენტი 
კეთდებოდა არა იმდენად იმაზე, რასაც დღეს შეიძლება ვუწოდოთ ბიზნესის 
ინდუსტრიული, ანუ პერსონალური ეთიკა, არამედ იმაზე, რაც მოგვიანებით 
გახდა ცნობილი როგორც ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობა. 

1895 წელს American Journal of Sociology-ში გამოქვეყნებულ სტატიაში 
„კერძო ბიზნესი და საზოგადოებრივი ნდობა“, ალბიონ სმოლი აღნიშნავდა, რომ 
„არა მარტო სახელმწიფო დაწესებულებები, არამედ კერძო ბიზნესი იმყოფება 
საზოგადოების ნდობით მფლობელობაში“ [12]. მეცნიერთა მცირე ნაწილი 
დაეთანხმა ბიზნესის პასუხისმგებლობის ასეთ ყოვლისმომცველ და სადავო 
განმარტებას, ხოლო ისინი, ვინც იზიარებდნენ კლასიკური ეკონომიკური 
თეორიის, ნეოკალვინიზმის, სოციალური დარვინიზმის, ლოკის პოლიტიკური 
ფილოსოფიის და ანტიეტატიზმის დებულებებს, არ ეთანხმებოდნენ ბიზნესისა და 
საზოგადოების ურთიერთობათა საკითხებზე სმოლის მიდგომებს. მიუხედავად 
ამისა, სმოლის ნაშრომმა წარმოაჩინა საზოგადოების ის შიში, რომელიც ახლდა 
გიგანტური კორპორაციების სწრაფად გავრცელებად ეკონომიკურ, პოლიტიკურ 
და სოციალურ გავლენას.

საინტერესოა, რომ სწორედ ამ პერიოდში შექმნილი კალიფორნიის 
უნივერსიტეტის ქ. ბერკლის კომერციულ კოლეჯში, სასწავლო კურსებს შორის 
ისწავლებოდა „ფილოსოფიური მეცნიერებები: ისტორია და კომერციული 
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ეთიკის პრინციპები“ [13]. ნიშანდობლივია ისიც, რომ პირველი მსოფლიო ომის 
დასრულებისთანავე ქ. ბერკლის კოლეჯმა მიიღო შემოწირულობა ერთ-ერთი 
მსხვილი უნივერსალური მაღაზიის მფლობელისაგან, ვაჭრობის მორალურ 
ასპექტებზე ლექციების კითხვის მატერიალური მხარდაჭერის მიზნით. ლექციები 
უნდა მოემზადებინათ „მეცნიერებსა და საქმიან ადამიანებს, რომლებიც 
დაკავშირებული იყვნენ ახალი ეკონომიკური წესრიგის პირობებში ბიზნესის 
მორალური კანონების სხვადასხვა ასპექტებთან“ [14]. როგორც წესი, ეს 
ლექციები კონცენტრირებული იყო მეტაეთიკის პრობლემებზე, რომლებიც 
ეხებოდა ბიზნესის როლს საზოგადოებაში და მის სოციალურ პასუხისმგებლობას. 
ამავე პერიოდში გამოქვეყნდა ედგარ ჰერმანსის ნაშრომი დ „ბიზნესის ეთიკა: 
მიმდინარე სტანდარტების კვლევა“ [15], რომელიც მიეძღვნა ბიზნესში ეთიკური 
კოდექსების მნიშვნელობას. კორპორაციების სოციალური პოლიტიკის დარგში 
თეორიის შემდგომ განვითარებაზე არსებითი ზეგავლენა მოახდინა ადოლფ 
ბერლის [16] ნაშრომმა „თანამედროვე კორპორაცია და კერძო საკუთრება“.         
ა. ბერლიმ დოკუმენტურად დაასაბუთა საკუთრების (აქციონერების) გამოყოფა 
კონტროლისაგან (მენეჯმენტისაგან) თანამედროვე მსხვილ კორპორაციაში და 
ჩამოაყალიბა კორპორაციების სამართლებრივი და საზოგადოებრივი ნორმების 
საფუძველი. 

ბიზნესის ეთიკის განვითარება XX საუკუნის 50-იან–90-იან წლებში 

1950-იან წლებში გამოჩნდა რამდენიმე ყურადსაღები ნაშრომი, რომელთა, 
უმნიშვნელოვანესია ადოლფ ბერლის წიგნები: ~XX საუკუნის კაპიტალისტური 
რევოლუცია“ და „ძალაუფლება საკუთრების გარეშე: ახალი მიმართულება 
ამერიკულ პოლიტიკურ ეკონომიაში“[17], მარკუს ჩილდსის (Marques W. Childs) 
„ეთიკა ბიზნესის საზოგადოებაში“ [18]. 1960-იანი წლების დასაწყისიდან მრავალი 
ფაქტორი აძლიერებდა საქმიანი, აკადემიური და საზოგადოებრივი წრეების 
ინტერესს ისეთი ფართო და პრობლემური დარგისადმი, რომელიც ცნობილი იყო 
როგორც „ბიზნესი და საზოგადოება“ (Business and Society). ამ ფაქტორებს 
შეიძლება მივაკუთვნოთ:
სა ბაზ რო კონ კუ რენ ცი ის ეფექ ტი ა ნო ბა, რაც გა ნა პი რო ბებს შერ წყმი სა 

და შთან თქმის შე დე გად წარ მოქ მნი ლი სულ უფ რო მსხვი ლი კომ პა ნი ე ბის 
სწრაფ ზრდას;

1960-ი ა ნი წლე ბის მოძ რა ო ბა სა მო ქა ლა ქო უფ ლე ბე ბის თვის, რო მელ მაც 
ღრმად შეც ვა ლა რო გორც ფე რად კა ნი ა ნი, ასე ვე თეთ რკა ნი ა ნი ამე რი კე-
ლე ბის (გან სა კუთ რე ბით ქა ლე ბის) სო ცი ა ლუ რი რო ლე ბი და მო ლო დი ნი;

ცი ვი ომი, რა მაც გა ნა პი რო ბა სა ხელ მწი ფოს შერ წყმა ბიზ ნეს თან და ამ სა-
ფუძ ველ ზე გი გან ტუ რი სამ ხედ რო- სამ რეწ ვე ლო კომ პლექ სის წარ მო შო ბა;
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საოცარი ცვლილებები მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებში, 
ტრანსპორტსა და კავშირის ტექნოლოგიებში, რის საფუძველზეც 
საზოგადოება გახდა ურთიერთდაკავშირებული და უფრო განათლებული 

1959 წელს გამოქვეყნდა რობერტ გორდონის გამოკვლევა „კორპორაცია 
თანამედროვე საზოგადოებაში“ [19] და ფრენსის პირსონის „ამერიკელი 
ბიზნესმენების განათლება“ [20]. ორივე ნაშრომში ხაზგასმული იყო, რომ 
მომავალი „პროფესიონალები“ ბიზნესის სფეროში ინფორმირებულ უნდა იქნენ 
„არასაბაზრო“ ან „გარე“ გა რე მოს ბუ ნე ბის შე სა ხებ, რო გორც გორ დო ნი და პირ-
სო ნი აღ ნიშ ნავ დნენ, „ფირ მე ბის გა რე გა რე მოს ცვლი ლე ბე ბი გა ნა პი რო ბებ და 
მმარ თვე ლო ბის თვის ახა ლი ამო ცა ნე ბის გა დაწყ ვე ტასკკ. 

ბიზ ნეს მე ნე ბის სო ცი ა ლუ რი პა სუ ხის მგებ ლო ბა ამ ჟა მად უფ რო დი დია და 
უფ რო რთუ ლი, ვიდ რე წი ნა პე რი ოდ ში. მე ნე ჯერს ბიზ ნეს ში, გან სა კუთ რე ბით შე-
და რე ბით მსხვილ ფირ მებ ში, გა აჩ ნია უდი დე სი ძა ლა უფ ლე ბა მო ი ტა ნოს სი კე თე 
ან ზი ა ნი, სა ზო გა დო ებ რი ვი აზ რი სა ჭი რო ებს იმას, რომ ეს ძა ლა უფ ლე ბა გა მო ყე-
ნე ბულ იქ ნეს მა ღა ლი პა სუ ხის მგებ ლო ბით, მა ში ნაც კი, თუ მიზ ნე ბი, რაც მიღ წე-
ულ უნ და იქ ნეს, ყო ველ თვის არ არის ნათ ლად გა მოკ ვე თი ლი ან გან საზღ ვრუ ლია 
მხო ლოდ მთლი ა ნო ბა ში. ამ ამო ცა ნის გა და საჭ რე ლად სა ჭი როა ადა მი ა ნე ბი ფარ-
თო ცოდ ნით და მგრძნო ბი ა რე აღ ქმით, კარ გად გან ვი თა რე ბუ ლი ფი ლო სო ფი ით 
და ეთი კუ რი ფა სე უ ლო ბე ბის სის ტე მით, აგ რეთ ვე, სრუ ლი მზად ყოფ ნით სა კუ თარ 
თავ ზე მი ი ღონ პა სუ ხის მგებ ლო ბა, რო მე ლიც და კავ ში რე ბუ ლია ძა ლა უფ ლე ბის 
ფლო ბას თანნ [21] .

1950-ი ა ნი წლე ბის ბო ლოს თვის აშ შ-ის ჰარ ვარ დის, კო ლუმ ბი ის, კა ლი ფორ-
ნი ის (ქ. ბერ კლის), კორ ნე ლის, კარ ნე გი - მე ლო ნი სა და ჩრდი ლო - და სავ ლე თის 
უნი ვერ სი ტე ტე ბის ბიზ ნე სის სკო ლებ მა და იწყ ეს სა ვალ დე ბუ ლო კურ სე ბის შე-
მო თა ვა ზე ბა. ასე თი იყო „ბიზნესი და საზოგადოება“. მიუხედავად იმისა, რომ 
ასეთი კურსების რაოდენობა არ იყო დიდი, ხოლო დაინტერესებული სკოლების 
რიცხვი საკმაოდ შეზღუდული, მაინც დაედო საფუძველი ბიზნესის არასაბაზრო 
(სოციალური, პოლიტიკური და ეთიკური) გარემოს ანალიზის ჩართვას 
მენეჯმენტის საგანმანათლებლო პრობლემატიკაში. 

1970-იან წლებში ბიზნესის ეთიკამ, როგორც მეცნიერულმა დისციპლინამ, 
რომელიც მოიცავს ბიზნესისა და საზოგადოების ინტერესებს, მიაღწია თავის 
„სრულწლოვანებას“. ამ პერიოდში ბიზნესის ეთიკა იქცა მეცნიერული კვლევების 
მნიშვნელოვან ობიექტად. ტოკიოს უნივერსიტეტის (მეიძის) პროფესორმა მიცუხო 
ნაკამურამ, 1990-იანი წლების დასაწყისში აწარმოებდა რა ლიტერატურის მი-
მო ხილვას, დაადგინა, რომ 1950-1960-იანი წლების პერიოდში მხოლოდ აშშ-ში 
გამოქვეყნებულ იქნა თვრამეტი წიგნი, რომელიც დაკავშირებული იყო „ბიზ ნესის 
ეთიკის,“ აგრეთვე, „კორპორაციების სოციალური პასუხისმგებლობის“ პრობ-
ლემატიკასთან. 1970-იან წლებში გამოქვეყნდა ორმოცდაათი ასეთი წიგნი [22].
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1980-იანი წლებში ბიზნესის ეთიკა დამკვიდრდა როგორც სამეცნიერო 
დისციპლინა. ეთიკისადმი გაზრდილ ინტერესს ხელი შეუწყო რამდენიმე 
ფაქტორმა. მათგან პირველი გახდა ის, რომ აშშდის ტერიტორიაზე მოქმედი 
აკრედიტაციის სტანდარტები AACSB, უკვე ერთმნიშვნელოვნად მოითხოვდა 
„ეთიკური ხასიათის მოსაზრებების“, საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ძალებთან 
ერთად შესწავლას, როგორც ცოდნის ერთობლიობის ნაწილს, რომელსაც 
უნდა დაუფლებოდნენ ბიზნესის სკოლების სტუდენტები. მეორე ფაქტორად, 
იქცა ფართო საზოგადოებრიობის მიერ ცხოვრების პრაქტიკულად ყველა 
სფეროს ეთიკური საფუძვლების ეროზიის სერიოზულობის გაცნობიერება, 
ბიზნესი (პოლიტიკასთან ერთად) განსაკუთრებით გამოყოფდა ამ სამწუხარო 
ტენდენციას. 1987 წლის 25 მაისის ჟურნალ „თაიმსის“ გარეკანზე გამოტანილი 
სტატიის სათაური სვამდა რიტორიკულ შეკითხვას - „მაშ, რა დაემართა ეთიკას?“ 
ხოლო თვით სტატიაში აღინიშნებოდა, რომ „სკანდალებითა და ფარისევლობით 
შეურაცხყოფილი ამერიკა ეძებს მორალურ საყრდენებს“[23]. 

რაც შეეხება აკადემიურ წრეებს, 1980-იანი წლების ბოლოს და 1990-იანი 
წლებში სწრაფად იზრდებოდა უპირატესად ბიზნესის ეთიკის საკითხებისადმი 
მიძღვნილი სამეცნიერო ორგანიზაციების, კონფერენციებისა და ჟურნალების 
რაოდენობა. ისეთი ორგანიზაციები, როგორიცაა ბიზნესის, ეკონომიკისა 
და ეთიკის საერთაშორისო საზოგადოება (International Society of Business, 
Economics and Ethics), ბიზნესის ეთიკის ევროპული ასოციაცია (European Business 
Ethics Network), ბიზნესის ეთიკის საზოგადოება (Society for Business Ethics), 
აფინანსებდნენ საერთაშორისო კონფერენციების ჩატარებას, რომლებზეც 
ბიზნესის ეთიკის პრობლემებს ეთმობოდა არსებითი ყურადღება. ბიზნესის 
ეთიკის დარგში მომუშავე მეცნიერთა საერთაშორისო გაერთიანება, რომელიც 
უპირატესად მოიცავდა ამერიკის, აზიის, დასავლეთ ევროპისა და ყოფილი 
საბჭოთა ბლოკის ქვეყნების ფილოსოფოსებს, მენეჯმენტის სპეციალისტებს, 
სამართალმცოდნეებსა და თეოლოგებს, გავრცელდა აკადემიურ წრეებსა და 
ზოგჯერ ბიზნესის პრაქტიკოსებზე. დაინტერესებული მხარეების ანალიზი, 
აგენტთა ურთიერთობების თეორია და სოციალური კონტრაქტის კონცეფციები, 
„  ქველმოქმედთა ეთიკა“, კორპორაციული პასუხისმგებლობა, კორპორაციების 
სოციალური საქმიანობა და სოციალური პოლიტიკა, აგრეთვე, საერთაშორისო 
ბიზნესის ეთიკა იქცნენ ამ პერიოდში განვითარებულ ძირითად კვლევის 
სფეროებად. 

XX ს. უკა ნას კნელ ათ წლე ულ ში კვლე ვე ბი ბიზ ნე სის ეთი კის დარ გში ხა სი ათ-
დე ბო და თა ვი სე ბუ რე ბე ბით:
 მკვეთ რად გა მო ხა ტუ ლი გლო ბა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ით;
 ინ ტე რე სით ეთი კუ რი მოძღ ვრე ბე ბი სად მი, რომ ლე ბიც ასა ხავ და რე ლი გი-

ურ ტრა დი ცი ებს;
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 ანა ლი ტი კუ რი მიდ გო მე ბის და კონ ცეპ ტუ ა ლუ რი მო დე ლე ბის შე მუ შა ვე ბა, 
რო მე ლიც მი მარ თუ ლი იყო რო გორც ბიზ ნე სის პო ლი ტი კი სა და პრაქ ტი-
კის მიმ დი ნა რე ეთი კუ რი პრობ ლე მე ბის, ასე ვე XXI სა უ კუ ნის გლო ბა ლურ 
პო ლი ტი კურ ეკო ნო მი კა ში ჩარ თუ ლი მრა ვა ლი ეთი კუ რი სა კითხ ის კვლე-
ვის კენ;

 ინ ფორ მა ტი კი სა და ბიზ ნე სის სფე რო ებ ში რთუ ლი თა ნა მედ რო ვე ტექ ნო-
ლო გი ე ბის გან ვი თა რე ბას თან ერ თად წარ მოქ მნი ლი ეთი კუ რი პრობ ლე მე-
ბის კვლე ვით.

ამ პე რი ოდ ში ბიზ ნე სის ეთი კა დამ კვიდ რდა, რო გორც მეც ნი ე რუ ლი დის-
ციპ ლი ნა და მმარ თვე ლო ბი თი მოთხ ოვ ნი ლე ბა, ბიზ ნე სის ეთი კის ინ სტი ტუ ცი ო-
ნა ლი ზა ცი ის მდგრა დი პრო ცე სი რო გორც თე ო რი ა ში, ასე ვე რე ა ლურ ეკო ნო მი-
კა ში ღრმავ დე ბო და. მი უ ხე და ვად, ამი სა, გ. ენ დერ ლი თა ვის სტა ტი ა ში – “ბიზნეს 
ეთიკა, როგორც აკადემიური დისციპლინა“ აღნიშნავს, რომ დ უკანასკნელ ორ 
ათწლეულში შთამბეჭდავი განვითარების მიუხედავად „ბიზნესის ეთიკა ჯერ 
კიდევ არ გვესახება ჩამოყალიბებულ აკადემიურ დისციპლინად“, განსაკუთრებით 
ევროპაში მისი მყარი ინტელექტუალური ტრადიციებით. თუმცა, დღევანდელ 
დღემდე „ბიზნესის ეთიკის“ კურსები მრავალ უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებაში 
რჩება „სარისკო წამოწყებად“ მენეჯმენტის სასაწავლო გეგმებისთვის“[24].

ახალი ათასწლეულის დადგომასთან ერთად, როგორც აკადემიურ, 
ასევე ბიზნესგარემოში არსებობს “ბიზნესის ეთიკის“ დარგში მომზადებული 
სპეციალისტების რაოდენობის ზრდის საარსებო მოთხოვნილება, რომლებსაც 
შესწევთ უნარი შეიმუშაონ და გამოიყენონ ახალი ანალიტიკური მიდგომები სა-
ერ თა შო რი სო და ეროვ ნუ ლი დო ნის აქ ტუ ა ლუ რი პრობ ლე მე ბის გა და საჭ რე ლად, 
რაც და მა ხა სი ა თე ბე ლია ჩვე ნი გლო ბა ლუ რი გა ერ თი ა ნე ბის თვის. ფირ მე ბის ჩარ-
ჩო ებ ში და ცალ კე უ ლი მე ნე ჯე რე ბის შეგ ნე ბა ში სა ჭი როა გადაწყვეტილებათა 
მიღების ისეთი მექანიზმების ინსტიტუციონალიზაცია, რაც თავის წვლილს 
შეიტანს ორგანიზაციათა ჭეშმარიტად „ეთიკური“ პოლიტიკის, პროცესებისა და 
პრაქტიკის განვითარებაში. 

საბოლოო ანგარიშით, „ბიზნესის ეთიკა“ შეიძლება განვიხილოთ, 
როგორც „საზოგადოების მოთხოვნილებათა დაკმაყოფილების ეთიკა“, რომლის 
საშუალებითაც ცალკეულ ბიზნესმენებს და ზოგადად მთლიანად ბიზნესის 
გაფართოებად გლობალურ სისტემას შეაქვს პოზიტიური წვლილი „მორალური 
თანამეგობრობის“ ჩამოყალიბებაში, ხოლო, თავის მხრივ, „მორალურმა 
თანამეგობრობამ“, შეიძლება ხელი შეუწყოს ისეთი საზოგადოებრივი ცხოვრების 
წესის დამყარებას, რომელიც იქნება გონივრული და ცივილიზებული, 
მოემსახურება მშვიდობიანი და აყვავებული გლობალური გაერთიანების 
განვითარების, მთელ მსოფლიოში ჰუმანიზმის ტრიუმფს.
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Business Ethics in the Genesis of Some of the Items

Khatuna Berishvili,
Doctor of Economics, Associate Professor 
Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

Sustainable process of business ethics ins  tu  onaliza  on, both in theory and 
real economy, is deepening. It is established as scien  fi c discipline and management 
demand. Within last two decades, despite impressive development, business ethics 
seems to us as not yet established “academic discipline~, especially in Europe, with its 
sustainable tradi  ons.

As soon as a new millennium came, both in academic and business environment, 
grows minimum requirement for specialists trained in “business ethics~, which 
possess an ability to elaborate and use new analy  cal approaches to se  le actual 
problems of interna  onal and na  onal level; the problems, which are characteris  c 
for our global unifi ca  on. Within companies and consciousness of separate managers, 
ins  tu  onaliza  on of such decision-making is necessary, which can contribute to 
development of really “ethical~ policy of organiza  ons, processes and prac  ces.

Finally, “business ethics~ can be considered to be “ethics for sa  sfying society 
demands~, through which separate businessmen and in general en  re business 
enlargement global system posi  vely contribute to establishment of “moral 
commonwealth~ and, in its turn, “moral commonwealth~ may promote establishment 
of rule of such social life, which could be reasonable and civilized, could serve to 
development of peaceful and prosperous global unifi ca  on, triumph of humanism 
worldwide.

Keywords: Business ethics; historical and religious grounds; ethical mana-
gement, philosophical sciences; morality; business and society; moral society; triumph 
of humanism.

JEL Codes: M10, M14, M20
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ბრენდინგის როლი ქალაქის საბაზრო პოზიციონირების 

კონკურენტულ უპირატესობებში

ანნა თანდილაშვილი
სტუ-ის ბიზნესტექნოლოგიების 

ფაკულტეტის დოქტორანტი

ქა ლა ქის ბრენ დინ გი მარ კე ტინ გუ ლი კვლე ვის შე და რე ბით ახა ლი მი-
მარ თუ ლე ბა ა, რო მე ლიც მიზ ნად ისა ხავს თა ნა მედ რო ვე ქა ლა ქის გლო-
ბა ლურ ბაზ რებ ზე პო ზი ცი ო ნი რე ბის შეს წავ ლას და მი სი გან ვი თა რე ბის 
სტრა ტე გი ის და გეგ მვას. ბრენ დი ქა ლა ქის კონ კუ რენ ტუ ლი იდენ ტო ბის მა-
ხა სი ა თე ბე ლი ა, იგი ახ დენს მი სი პო ლი ტი კუ რი, სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი 
თუ კულ ტუ რუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის დე მონ სტრი რე ბას და პო პუ ლა რი ზა-
ცი ას. ბრენ დინ გის მი ზა ნია ქა ლა ქის ძლი ე რი მხა რე ე ბის გა მოკ ვე თა, მი სი 
პო ზი ცი ო ნი რე ბა და გაძ ლი ე რე ბა. ამ დე ნად, ქა ლა ქის ბრენ დინ გი აქ ტუ ა-
ლუ რი სა კითხია მეც ნი ერ -მკლე ვა რე ბის, სა ხელ მწი ფო მმარ თვე ლი ორ გა-
ნო ე ბის და სხვა და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რი სათ ვის. 

სტა ტი ა ში მო ცე მუ ლია ქა ლა ქის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის შე ფა სე ბის 
კრი ტე რი უ მე ბი და ძი რი თა დი ინ დექ სე ბი. გან ხი ლუ ლია ბრენ დინ გის რო ლი 
სა ერ თა შო რი სო ბაზ რებ ზე ქა ლა ქის პო ზი ცი ო ნი რე ბის პრო ცეს ში, რის თვი-
საც შეს წავ ლი ლია უახ ლე სი სა მეც ნი ე რო კვლე ვე ბი და ქა ლა ქე ბის კონ კრე-
ტუ ლი ბრენ დ-სტრა ტე გი ე ბი. 

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: ქა ლა ქის ბრენ დინ გი; ქა ლა ქის კონ კუ რენ ტუ ნა-
რი ა ნო ბა; ქა ლა ქის პო ზი ცი ო ნი რე ბა; სტრა ტე გი უ ლი გან ვი თა რე ბა; ბრენ დ-
კამ პა ნი ა; კრე ა ტი უ ლი ქა ლა ქი.

თა ნა მედ რო ვე ეპო ქა ში ქა ლა ქე ბის გან ვი თარება „ცოდნის ინდუსტრიას“ 
ემყარება, მეგა და მეტ რო პო ლი სე ბი თან და თან იდე ა პო ლი სე ბად იქ ცე ვა, მა თი 
კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის ზრდას, ნო უ- ჰა უს თან ერ თად, ახა ლი გა მო ყე ნე ბი თი და 
ფუნ და მენ ტუ რი იდე ე ბის შექ მნა გა ნა პი რო ბებს. კონ კუ რენ ტულ ბრძო ლა ში დო მი-
ნან ტი ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი კა პი ტა ლი ხდე ბა, ქა ლა ქე ბის ეკო ნო მი კუ რი აღ მავ ლო ბა, 
სა ერ თა შო რი სო კავ ში რე ბის გა ფარ თო ე ბას თან ერ თად, სულ უფ რო მე ტად მას შტა-

ekonomika da biznesi, 2017, 2,  gv. 142-152

ECONOMICS  AND  BUSINESS, 2017, 2,  pp. 142-152
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ბურ ინო ვა ცი ებ ზე, ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი კა პი ტა ლის და ბიზ ნეს -ი დე ე ბის გე ნე რი რე-
ბა ზე, ინ ფორ მა ცი უ ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის, გა ნათ ლე ბის, ხე ლოვ ნე ბის და კულ ტუ-
რის მხარ და ჭე რა ზე ხდე ბა და მო კი დე ბუ ლი. ასე თი აქ ტი ვო ბა ქა ლა ქის და დე ბი თი 
იმი ჯის შექ მნას ემ სა ხუ რე ბა, იმი ჯის ამაღ ლე ბის გზით, ქა ლა ქე ბის ცნო ბა დო ბის და 
მა თი პო პუ ლა რო ბის ზრდის ეფექ ტურ სა შუ ა ლე ბად ბრენ დინ გია მიჩ ნე უ ლი. 

1. ბრენდინგი-ქალაქის კონკურენტუნარიანობის ამაღლების 
მნიშვნელოვანი ფაქტორი

ქა ლა ქის პრო მო ცია აუ ცი ლებ ლად მო ითხ ოვს მი სი მე ნეჯ მენ ტის ევო ლუ ცი ის 
ეტა პე ბის სრულ ყო ფილ გა მოკ ვლე ვას, იმის შეს წავ ლას, თუ რამ დე ნად მნიშ ვნე ლო-
ვა ნია ურ ბა ნუ ლი რე გე ნე რა ცია იმი ჯის რე კონ სტრუქ ცი ი სა და ქა ლა ქის მარ კე ტინ-
გი სათ ვის. გან სა კუთ რე ბუ ლი შეს წავ ლის სა გა ნია ქა ლა ქის ბრენ დად ჩა მო ყა ლი ბე-
ბის ეტა პი, ამ მიზ ნით გა მო ყე ნე ბუ ლი ტექ ნო ლო გი ე ბი და მი სი გავ ლე ნა ქა ლა ქის 
იმიჯ ზე. ბრენ დი რე ბა მრა ვალ მარ კე ტინ გულ მიდ გო მას ემ ყა რე ბა: რეკ ლა მი რე ბა, 
ივენ თე ბის, პერ სო ნა ლუ რი გა ყიდ ვე ბის, R-ის ორ გა ნი ზე ბა, ტუ რის ტე ბის პო ზი ტი-
უ რი გან წყო ბე ბის შექ მნა, ინო ვა ცი უ რი და კრე ა ტი უ ლი მე დი ა მე სი ჯე ბის გა მო ყე ნე-
ბა, სა ინ ფორ მა ციო მხარ და ჭე რა და სხვ. გლო ბა ლურ ბაზ რებ ზე ქა ლა ქე ბის ბრენ-
დად ქცე ვი სათ ვის მნიშ ვნე ლო ვა ნი რო ლის შეს რუ ლე ბა პო ლი ტი კურ, კულ ტუ რულ, 
სპორ ტულ ღო ნის ძი ე ბებს შე უძ ლი ა, რაც მის სწო რად ორ გა ნი ზე ბას და რეკ ლა მი-
რე ბას მო ითხ ოვს, მიზ ნობ რი ვი აუ დი ტო რი ის ცნო ბი ერ აღ ქმა ზე პო ზი ტი უ რი ზე-
მოქ მე დე ბის მიზ ნით. 

ქა ლა ქის ბრენ დინ გი- ეს არის ბრენ დის მი ზან მი მარ თუ ლი ჩა მო ყა ლი ბე ბის, 
ე.ი. ქა ლა ქის იდენ ტო ბის ძი ე ბის, გა მო ხატ ვის და გან ვი თა რე ბის პრო ცე სი. ქა ლა ქის 
მნიშ ვნე ლო ბის, მი სი კონ კუ რენ ტუ ლი უპი რა ტე სო ბე ბის და უნი კა ლუ რო ბის ასახ-
ვით, ბრენ დი ქმნის ქა ლა ქის იმიჯს, რო მე ლიც მიმ ზიდ ვე ლი და სა სურ ვე ლი ხდე ბა 
მომ ხმა რებ ლი სათ ვის. ცნო ბი ლი ა, რომ სა ხელ მწი ფოს იმიჯ ზე აქ ტი ურ გავ ლე ნას 
ახ დენს ქვე ყა ნა ში სა ყო ველ თა ოდ აღი ა რე ბუ ლი დარ გე ბის და საქ მი ა ნო ბის სფე რო ე-
ბის არ სე ბო ბა. მაგ: გერ მა ნი ის ბიზ ნეს -ი მი ჯი ათ წლე უ ლე ბის მან ძილ ზე იქ მნე ბო და 
Mersedes, Volkswagen, Simens და სხვა ბრენ დი რე ბუ ლი ფირ მე ბის მი ერ, ამას თან, 
თვით გერ მა ნი ის არ სე ბუ ლი რე პუ ტა ცია ხელ უწყ ობს მი სი ახა ლი პრო დუქ ტის პო-
პუ ლა რი ზა ცი ას და და დე ბი თი იმი ჯის შექ მნას. ია პო ნია თა ვად არის ბრენ დი ელექ-
ტრო ნუ ლი სა ქონ ლის ბა ზარ ზე. პრო დუქ ცი ი სა და ქვეყ ნის ერ თი ა ნი უნი კა ლუ რი 
ბრენ დის მა გა ლი თია ფრან გუ ლი სუ ნა მო და ღვი ნო, იტა ლი უ რი სამ ზა რე უ ლო, 
ინ გლი სუ რი მატყ ლის ქსო ვი ლი, შვე ი ცა რი უ ლი სა ა თე ბის, სა ფი ნან სო და ტუ-
რის ტუ ლი პრო დუქ ტის წარ მო ე ბა, ბელ გი უ რი შო კო ლა დის, ჰო ლან დი ის და ის-
რა ე ლის სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის პრო დუქ ცი ის წარ მო ე ბა და სხვა. ქვეყ ნის ბრენდს, 
სა სა ქონ ლო ნი შან თან ერ თად, ხში რად მი სი კულ ტუ რუ ლი ფა სე უ ლო ბე ბიც აყა-
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ლი ბებს. მა გა ლი თად, აშ შ-ის იმი ჯი უაღ რე სად გან ვი თა რე ბუ ლი მეც ნი ე რე ბით და 
გა ნათ ლე ბით, სრულ ყო ფი ლი დე მოკ რა ტი უ ლი სის ტე მით ჩა მო ყა ლიბ და, ფი ნე თის 
სა ერ თა შო რი სო იმიჯს okia-თან ერ თად, ე.წ. „ფინური აბანოც“ განსაზღვრავს, 
ირ ლან დი ის სა ერ თა შო რი სო ცნო ბა დო ბა ლუდ თან ერ თად, River ance-მა გან-
საზღ ვრა, ხორ ვა ტი ის იმიჯ ზე და დე ბი თი გავ ლე ნა იქო ნია ეროვ ნუ ლი ნაკ რე ბის 
წარ მა ტე ბამ ფეხ ბურ თში და ა. შ. ქვეყ ნე ბის მსგავ სად, ქა ლა ქე ბის იმიჯს მნიშ ვნე-
ლო ვან წი ლად გან საზღ ვრავს მა თი სა მე ურ ნეო აქ ტი ვო ბე ბი და ცხოვ რე ბის ძი რი-
თა დი მი მარ თუ ლე ბე ბი.

ქა ლა ქის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის ზრდის სულ უფ რო მე ტად გავ რცე ლე-
ბუ ლი მე ქა ნიზ მი ხდე ბა ქა ლა ქის ბრენ დინ გი. ამ მიზ ნით სა ჭი როა გა ნი საზღ ვროს 
ქა ლა ქის რე სურ სე ბი, მი სი უნა რე ბი, საკ ვან ძო ფა სე უ ლო ბე ბი, უნ და ჩა მო ყა ლიბ დეს 
სა თა ნა დო მიდ გო მე ბი და ბრენ დი რე ბის პრინ ცი პე ბი. ამ ფაქ ტო რე ბის კომ ბი ნი რე-
ბის გზით, უნ და მოხ დეს ცალ კე უ ლი მიზ ნობ რი ვი ჯგუ ფი სათ ვის მა თი დი ფე რენ-
ცი რე ბა, რის სა ფუძ ველ ზეც შე მუ შავ დე ბა ინ ტეგ რი რე ბუ ლი ბრენ დ-პლატ ფორ მა, 
შემ დეგ კი- კო მუ ნი კა ცი უ რი სტრა ტე გია და მი სი რე ა ლი ზა ცი ის გეგ მა. ქა ლა ქის 
ბრენ დი რე ბა ში მო ნა წი ლე ობს მი სი ე.წ. „სახის ფორმულა“. ეს არის 2-3 ობი ექ ტი, 
რო მელ საც სტუ მარ თათ ვის პი რო ბი თად მომ გე ბი ა ნი ვი ზუ ა ლუ რი და და სა მახ სოვ-
რე ბე ლი რეპ რე ზენ ტა ცია აქვს. „სახის ფორმულაში“ მონაწილეობს არ ტფაქ ტო რე-
ბი, რაც ხაზს უს ვამს რა შე და რე ბით მნიშ ვნე ლო ვან კომ პო ნენ ტებს, მთლი ა ნო ბა ში 
ემ სა ხუ რე ბა ფარ თო კონ ტექ სტით ქა ლა ქის იმი ჯის წინ წა წე ვას. სა ხე -არ ქე ტი პე ბის 
მო დე ლი სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა გა მო ი ყოს დო მი ნან ტი ელე მენ ტე ბი ქა ლა ქის იმი ჯის 
წინ წა წე ვის სხვა დას ხვა სტრა ტე გი ის შექ მნის მიზ ნით, რო გო რი ცაა – „ტექსტური 
იმიჯის“, „მითოლოგიური სახის“, „შინაარსობრივი იმიჯის“ და სხვა სტრატეგიები. 
აუცილებე ლია ჩვე ვე ბის, რე სურ სე ბის და უნა რე ბის იმ გვა რი კომ ბი ნი რე ბა, რომ 
მან უზ რუნ ველ ყოს თი თო ე უ ლი მიზ ნობ რი ვი ჯგუ ფის თვის რე ლე ვან ტუ რი უპი რა-
ტე სო ბე ბი და ინ ფორ მა ცი ის აღ ქმა დი წვდო მა მა თი ცნო ბი ე რე ბი სათ ვის.

მარ კე ტინ გი ად გი ლის შე ფა სე ბის მრა ვალ მე თოდს და ინ სტრუ მენტს იც-
ნობს, ყვე ლა ზე მე ტად გა მო ი ყე ნე ბა გლო ბა ლუ რი კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის ინ დექ-
სი (IMD), GCI ინ დექ სი, IRX ინ დექ სი, სა ა გენ ტო RCR R-ის სა მომ ხმა რებ ლო კა ლა-
თა, ბრი ტა ნუ ლი ჟურ ნა ლის The Ekonomist-ის რე ი ტინ გი, მსოფ ლიო ქა ლა ქე ბის 
ბრენ დის რე ი ტინ გი (NBI), ასე ვე SWOT, STEP, ABC და XYZ – ა ნა ლი ზე ბი. თი თო ე უ ლი 
ეს ინ დექ სი ემ სა ხუ რე ბა ქა ლა ქე ბის გან ვი თა რე ბის დო ნის, მა თი კონ კუ რენ ტუ ლი 
უპი რა ტე სო ბე ბის გან საზღ ვრას და ანა ლი ტი კუ რი შე ფა სე ბის გზით, გან ვი თა რე ბის 
ყვე ლა ძი რი თა დი რე სურ სის გა მოვ ლე ნას. The Ekonomist-ის კვლე ვე ბით სა უ კე თე-
სო საცხ ოვ რე ბე ლი პი რო ბე ბი (კრი ტე რი უ მე ბი: სტა ბი ლუ რი გა რე მო, გა ნათ ლე ბა, 
კულ ტუ რა, ინ ფრას ტრუქ ტუ რა, ჯან დაც ვა) და ფიქ სირ და მელ ბურ ნში, ვე ნა ში, ტო-
რონ ტო ში, პა რი ზი 16-ე ად გილ ზე აღ მოჩ ნდა, ნი უ -ი ორ კი 56-ზე და ა. შ. პო ტენ-
ცი უ რი შე საძ ლებ ლო ბე ბის გა მო ყე ნე ბის ოპ ტი მი ზა ცია და სწო რი მარ თვა ამ რე-



ბრენდინგის როლი ქალაქის საბაზრო პოზიციონირების კონკურენტულ უპირატესობებში

145

სურ სებს ქა ლა ქე ბის ბრენ დი რე ბის და მა თი იმი ჯის ზრდის რე ა ლურ სა შუ ა ლე ბად 
აქ ცევს.

ქა ლა ქის მა ღალ იმიჯ ზე და კონ კუ რენ ტულ უპი რა ტე სო ბებ ზე ნათ ლად 
მეტყ ვე ლებს ტუ რის ტე ბის სიმ რავ ლე, ეს ქა ლა ქის პო პუ ლა რო ბის და მიმ ზიდ ვე-
ლო ბის ერ თ-ერ თი რე ა ლუ რი მა ხა სი ა თე ბე ლი ა. შე მო სავ ლე ბის ზრდას თან ერ თად, 
ტუ რის ტე ბი ქა ლა ქის რეკ ლა მი რე ბას და პო პუ ლა რი ზა ცი ას ახ დე ნენ. სწო რედ ტუ-
რის ტე ბის შე ხე დუ ლე ბაა ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნი ქა ლა ქის იმი ჯის სრულ ყო ფის-
თვის, იმა ზე მე ტად, ვიდ რე ნე ბის მი ე რი რეკ ლა მა თუ ოფი ცი ა ლუ რი ინ ფორ მა ცი ა. 

PR-ის სპე ცი ა ლის ტე ბის ამო ცა ნაა ქა ლა ქის ისე თი პო ზი ტი უ რი იმი ჯის შექ-
მნა, რო მე ლიც სულ უფ რო მეტ ტუ რისტს და ა ინ ტე რე სებს. ამ თვალ საზ რი სით 
საქ მი ა ნო ბის რამ დე ნი მე მი მარ თუ ლე ბა გა მო ი ყე ნე ბა: მას მე დი ას თან თა ნამ შრომ-
ლო ბა, სა ინ ფორ მა ციო ცნო ბა რე ბის გა მოშ ვე ბა, სა რეკ ლა მო მოგ ზა უ რო ბე ბის 
ორ გა ნი ზე ბა, მსხვი ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის ჩა ტა რე ბა, სა ერ თა შო რი სო ტუ რის ტულ 
გა მო  ფე ნებ ში მო ნა წი ლე ო ბა, სა ერ თა შო რი სო სა ინ ფორ მა ციო ინ ტერ ნეტ -სა ი ტე-
ბის შექ მნა, ქა ლა ქის სტრა ტე გი უ ლი გან ვი თა რე ბის გეგ მის ძი რი თა დი მი მარ თუ-
ლე ბე ბის ფარ თო სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის შე თა ვა ზე ბა კონ ფე რენ ცი ებ ზე, „მრგვალ 
მაგიდასთან“ სპეციალისტების მოწვევა, საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვა [1].

2. ბრენდის იდეა და ელემენტები

ადგილის ბრენდინგის პროცესში პოპულარული ხდება ღონისძიებების 
(EVENT) ორგანიზება. მაგალითად, რ.ჯა ნის კი მი იჩ ნევს, რომ ღო ნის ძი ე ბე ბის 
ეფექ ტი იმი ჯის შე სა ხებ ასო ცი ა ცი უ რი სუ რა თის გან ვრცო ბა ში მდგო მა რე ობს, ეს 
ღო ნის ძი ე ბე ბი ქა ლა ქებს უფ რო მრა ვალ ფე რო ვანს, იმიჯს კი – ცოცხ ალს და მდი-
დარს ხდის [2]. ღო ნის ძი ე ბე ბის მე ნეჯ მენ ტის ერ თ-ერ თი წამ ყვა ნი მკვლე ვა რი დ. 
გეტ ცი ღო ნის ძი ე ბას გან მარ ტავს რო გორც დას ვე ნე ბი სა და სო ცი ა ლუ რი აქ ტი-
ვო ბის შე ხა მე ბის გა ნუ მე ო რე ბელ შე საძ ლებ ლო ბას, იგი ემ სა ხუ რე ბა ტუ რის ტე ბის 
მო ზიდ ვას, და საქ მე ბის ზრდას, ად გი ლის იმი ჯის გან ვი თა რე ბას, ად გი ლობ რი ვი 
მო სახ ლე ო ბის თვით შე ფა სე ბის ზრდას [3]. ცი ვი ლი ზე ბულ სამ ყა რო ში ოჯა ხე ბის 
უმე ტე სო ბა დას ვე ნე ბის ად გი ლის არ ჩე ვანს სწო რედ სხვდას ხვა შე მეც ნე ბით თუ გა-
სარ თობ ღონისძიებას უკავშირებს.

ად გი ლის პო პუ ლა რი ზა ცი ა ში, მი სი პო ზი ტი უ რი იმი ჯის შექ მნა ში გან სა-
კუთ რე ბით ხში რად გა მო ი ყე ნე ბა Co-branding – ად გი ლის და ღო ნის ძი ე ბე ბის ერ-
თობ ლი ვი კო მუ ნი კა ცი ის მე თო დი. ორი ან მე ტი ბრენ დის ერ თობ ლი ვი კო მუ ნი კა-
ცია ზრდის თი თო ე უ ლი მათ გა ნის ცნო ბა დო ბას, ამ ყა რებს, ცვლის და ამ დიდ რებს 
მათ თან და კავ ში რე ბულ ასო ცი ა ცი ურ სუ რათს, რის თვი საც სა ჭი როა ად გი ლი სა და 
ღო ნის ძი ე ბებს შო რის გარ კვე უ ლი თან ხვედ რის არ სე ბო ბა (Match-up). ამ ბრენ დ-
ტექ ნო ლო გი ის კარ გი ნი მუ შია ავ სტრა ლი ის ჩრდი ლო -აღ მო სავ ლე თის ორი სა კუ-
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რორ ტო ად გი ლის მა გა ლი თი – „ორქოს სანაპირო“ და „მზიანი სანაპირო“. პირ-
ველ თან და კავ ში რე ბუ ლია დრო ის გა ტა რე ბა, აღ ტა ცე ბა, კა ზი ნო, შო პინ გი, ღა მის 
ცხოვ რე ბა, მე ო რეს თან კი - ტრო პი კუ ლი ტყის, სა ო ჯა ხო დას ვე ნე ბის, სიმ შვი დის, 
რე ლაქ სა ცი ის ასო ცი ა ცი ე ბი. ორი ვე კუ რორ ტის ბრენ დის გა საძ ლი ე რებ ლად გა მო-
ი ყე ნე ბა კულ ტუ რუ ლი თუ ის ტო რი უ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი. 

ქა ლა ქის ბრენ დის და ივენ თე ბის კო რორ დი ნა ცი ის სა უ კე თე სო მა გა ლი თია 
სიდ ნე ის ოლიმ პი ა და. ავ სტრა ლი ის ტუ რიზ მის კო მი სი ის დას კვნით [4], სიდ ნე იმ 
ყვე ლა ფე რი გა ა კე თა იმის თვის, რომ ქვეყ ნის აღ ქმა ოლიმ პი ა დას თან ასო ცი რე ბუ-
ლი ყო. იგი გახ და ად გი ლის და ივენ თის ერ თობ ლი ვი კო მუ ნი კა ცი ის სა უ კე თე სო 
მა გა ლი თი და Co-Branding-ის სა უ კე თე სო ნი მუ ში ბრენ დინ გის მე ნე ჯე რე ბის თვის. 
ქვეყ ნის ლო გო ტი პი (კენ გუ რუ) გან თავ სდა ოლიმ პი უ რი თა მა შე ბის სიმ ბო ლი კის 
გვერ დით, რა მაც ადა მი ან თა ცნო ბი ე რე ბა ში ერ თმა ნეთს და უ კავ ში რა ად გი ლი და 
ღო ნის ძი ე ბა. ოლიმ პი უ რი თა მა შე ბის ტრან სლა ცი ის პა რა ლე ლუ რად მა ყუ რე ბე-
ლი ბევრ ინ ფორ მა ცი ას იღებ და ავ სტრა ლი ის შე სა ხებ. ამ გზით მი წო დე ბუ ლი ინ-
ფორ მა ცი ის მე დი ა და ფარ ვა 2,1 მლრდ დო ლა რად შე ფას და [5], სა ინ ტე რე სო იყო 
ახალ ზე ლან დი უ რი კომ პა ნი ის – Midle-earch Official Airlines რე პო ზი ცი ო ნი რე ბა, 
რო მე ლიც მგზავ რებს მო უ წო დებ და გამ გზავ რე ბუ ლიყ ვნენ არა ახალ ზე ლან დი ა ში, 
არა მედ „ბეჭდების მბრძა ნებელის~ ფან ტას ტი კურ სამ ფლო ბე ლო ში. მრა ვალ სხვა 
მარ კე ტინ გულ აქ ტი ვო ბას თან ერ თად, სა ბო ლოო ან გა რი შით, სიდ ნე ის ბრენ დინ-
გის სტრა ტე გია უაღ რე სად წარ მა ტე ბუ ლი გახ და ახა ლი ზე ლან დი ი სა ვის [6].

ქა ლა ქის ბრენ დინ გი მო ითხ ოვს მი სი საკ ვან ძო ფა სე უ ლო ბე ბის და მუ შა ო-
ბის მი მარ თუ ლე ბე ბის გან საზღ ვრას, რის სა ფუძ ველ ზეც აი გე ბა ქა ლა ქის გან ვი თა-
რე ბის სტრა ტე გი ა. მსოფ ლიო ლი დე რე ბი - ნი უ -ი ორ კი, ლონ დო ნი, ყუ რადღ ე ბას 
ამახ ვი ლე ბენ ფი ნან სურ მომ სა ხუ რე ბა ზე, ტუ რიზ მსა და გარ თო ბა ზე, ამას თან, მა თი 
ბრენ დი არ იზღ უ დე ბა მხო ლოდ ერ თი მი მარ თუ ლე ბით და თი თო ე უ ლის ბრენ დინ-
გი გან სხვა ვე ბუ ლია ერ თმა ნე თი სა გან. ნი უ -ი ორ კი მე წარ მე ო ბის, კელ თიდღ ე ო ბის 
სიყ ვა რუ ლის ქა ლა ქი ა, ლონ დო ნი კი ად გი ლი, სა დაც არა ნაკ ლებ უყ ვართ სი ცოცხ-
ლე, მაგ რამ ამას თან ერ თად, იგ რძნო ბა ე.წ. ბრი ტა ნული „მაღალი საზოგადოების 
მსუბუქი არომატი“. ქალაქებისათვის და მა ხა სი ა თე ბე ლი ასე თი ინ დი ვი დუ ა ლის-
ტუ რი ნიშ ნე ბი ხელს უწყ ობს მის ბრენ დად ჩა მო ყა ლი ბე ბას, რაც დრო თა გან მავ-
ლო ბა ში ამაღ ლებს ქა ლა ქის იმიჯს.

ბრენ დი ის ფა სე უ ლო ბა ა, რო მე ლიც ქა ლა ქის გა ნუ მე ო რე ბელ ორი გი-
ნა ლურ სა მომ ხმა რებ ლო ნიშ ნებს, მის იდენ ტუ რო ბას ასა ხავს, ეს, უპირ ვე ლეს 
ყოვ ლი სა, ბრენ დის იდეა და ბრენ დის ელე მენ ტე ბია /ლო გო ტი პი, დე ვი ზი, სიმ-
ბო ლი კა/. ბრენ დის და ნიშ ნუ ლე ბა და დე ბი თი შთა ბეჭ დი ლე ბის მოხ დე ნა, პო ზი-
ტი უ რი ასო ცი ა ცი ე ბის ფორ მი რე ბა და ამ შთა ბეჭ დი ლე ბე ბის და დას ტუ რე ბაა 
მიზ ნობ რივ აუ დი ტო რი ას თან ბრენ დის ურ თი ერ თო ბის დროს. ბრენ დის ჩა მო-
ყა ლი ბე ბა მი სი სა ერ თო ჩა ნა ფიქ რის, ქა ლა ქის ბრენ დის კონ ცეფ ცი ის შექ მნით 
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იწყ ე ბა, კონ ცეფ ცი ის სა ფუძ ვე ლი ბრენ დის იდე ა ა, რო მე ლიც ქა ლა ქის იდენ ტო-
ბას ასა ხავს. ქა ლა ქის ბრენ დინ გის და სა მახ სოვ რე ბე ლი კონ ცეფ ცი ე ბი შექ მნეს 
ამ სტერდამმა – “I Amsterdam~, ვენამ – “Viena- now or newver~, სან-დიეგომ 
– “Happy Happens~, ედინბურგმა – „შთამაგონებელი ქალაქი“ – /Inapiring 
Capital/, /, რომის – „მარადიული ქალაქი” – /Eterlan City/, დუბაის – „სილიკონი 
ქვიშისგან“ – /Sand to Silikon/. ლას-ვეგასმა – „What happens here, stays here~. 
გამოცემა „გარდი ან მან 2008 წელს გა მო აქ ვეყ ნა ქა ლა ქის ბრენ დინ გთან და კავ-
ში რე ბით ოთხი ექ სპერ ტის /რო ბერტ ჯონ სი, ჯო ნა თან გე ბი, მა იკლ ჰა მილ ტო-
ნი, მარ კუს მი შე ლი/ ინ ტერ ვი უ, მა თი სა ექ სპერ ტო შე ხე დუ ლე ბით, წარ მა ტე ბუ-
ლი ბრენ დინ გ-კამ პა ნი ე ბი ჰქონ დათ პა რიზს – „City of Romance“, ჰონგ-კონგს 
– „Asia World City“, ნიუ-იორკს – „I Love New-Yourk“, გლაზგოს – „People Make 
Glasgow“, სიდნეის – „Des  na  on NSW“ და სხვა.

გან ვი თა რე ბუ ლი სა ხელ მწი ფო ე ბის თა ვი სე ბუ რე ბას, მნიშ ვნე ლო ვან წი-
ლად, გან საზღ ვრავს ის, რომ ახა ლი პრო დუქ ტის უდი დე სი ნა წი ლი ინ ტე ლექ-
ტუ ა ლუ რი კა პი ტა ლის ხარ ჯზე იქ მნე ბა. ევ რო პუ ლი ურ ბა ნის ტი კის კონ ცეპ-
ტუ ა ლუ რი სა ფუძ ვე ლი, სწო რედ, ქა ლა ქის რე სურ სუ ლი უპი რა ტე სო ბა და მი სი 
გა მო ყე ნე ბის ფარ თო შე საძ ლებ ლო ბე ბი ა. შე მოქ მე დე ბი თი აქ ტი ვო ბის შე დე გად 
მრა ვა ლი ქა ლა ქის კულ ტუ რა და მა თი ბრენ დუ ლი სა ხე შე იქ მნა, ჩა მო ყა ლიბ და 
ძლი ე რი ან კლა ვე ბი და ხე ლი შე ეწყო მა თი და დე ბი თი სა ერ თა შო რი სო რე პუ ტა-
ცი ის ფორ მი რე ბას. რე სურ სე ბის ეფექ ტი ა ნი მარ თვის მე ტი შე საძ ლებ ლო ბე ბი 
და კრე ა ტი უ ლი იდე ე ბის სიმ რავ ლე გახ და პა რი ზის „სიყვარულის ქალაქის“, 
ჰა დერსფილდის „კრეატიული ქალაქის“, მილანის “მოდის დედაქალაქის“, 
ბერლინის „სიყვარულის ფესტივალის“, ჰელსინკის „ტექნოლოგიური 
ნოვაციების“, ტილბურგის „მმართველობითი სიახლეების“ ქალაქ-
ბრენდებად ჩამოყალიბების წინაპირობა.

ქა ლა ქე ბის პო პუ ლა რი ზა ცი ის და რე პუ ტა ცი ის ამაღ ლე ბის ბრენ დ-კამ პა-
ნი ებ ში დიდ ცოდ ნას იძ ლე ვა მსოფ ლი ოს მრა ვა ლი ურ ბა ნუ ლი ცენ ტრის გა მოც-
დი ლე ბის შეს წავ ლა, ამის სა უ კე თე სო ნი მუ შე ბი ა:

ბარ სე ლო ნა – მან მსოფ ლიო აღი ა რე ბა 1992 წლის ოლიმ პი უ რი თა მა-
შე ბის შემ დეგ მო ი პო ვა, იგი გახ და მსოფ ლი ო ში ერ თ-ერ თი ყვე ლა ზე რა დი კა-
ლუ რი ურ ბა ნუ ლი ტრან სფორ მა ცი ის და სა ო ცა რი პრო მო ცი ის ნი მუ ში. ოლიმ-
პი ურ მა თა მა შებ მა მკვეთ რად აა მაღ ლა ქა ლა ქის სა ყო ველ თაო ცნო ბა დო ბა და 
გა ზარ და ტუ რის ტე ბის რიცხ ვი, დღეს ამა ვე მიზ ნით ქა ლა ქის ად მი ნის ტრა ცია 
თა ნა მედ რო ვე ხე ლოვ ნე ბის ინო ვა ცი ურ კამ პა ნი ებ ზე დამ ყა რე ბულ ღო ნის ძი ე-
ბებს მი მარ თავს - კი ნო, მუ სი კა, ხე ლოვ ნე ბა, მო დის ინ დუს ტრია და სხვა; 

ჰა ა გა – მი სი კრე ა ტი უ ლი მარ კე ტინ გის კონ ცეფციაა „სამართლის და 
მშვი დო ბის სა ერ თა შო რი სო ქალაქი“. ბრენ დის თა ვი სე ბუ რე ბა გა ნა პი რო ბა 
იმან, რომ ცხოვ რე ბის მა ღა ლი დო ნის გა მო, აქ არ გახ და სა ჭი რო ურ ბა ნუ ლი 
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გა ნახ ლე ბა. მნიშ ვნე ლო ვა ნი აღი ა რე ბის მო სა პო ვებ ლად იგი კრე ა ტი ულ ფორ-
მებს იყე ნებს, მან მსოფ ლი ო ში პირ ველ მა პრო მო ცი ი სათ ვის აუ დი ო- ვი ზუ ა ლუ-
რი ლო გო გა მო ი ყე ნა; 

ბილ ბაო – ძვე ლი ურ ბა ნუ ლი სტი ლი დან თა ნა მედ რო ვე ქა ლა ქად ტრან-
სფორ მა ცი ამ ქა ლა ქის ეკო ლო გი უ რი გა რე მოს გა უმ ჯო ბე სე ბა და შემ დგომ ურ-
ბა ნუ ლი გა ნახ ლე ბა მო იც ვა, რა მაც ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბის თვით შე ფა სე-
ბა აა მაღ ლა და გა ზარ და მსოფ ლი ო ში ქა ლა ქის ცნო ბა დო ბა, რაც გა მოვ ლინ და 
კი დეც ტუ რის ტთა რიცხ ვის არ სე ბით ზრდა ში;

ჰონ გ-კონ გი – ქა ლაქ მა ჩა ა ტა რა ბრენ დინ გის კამ პა ნი ა, რო მე ლიც ხაზს 
უს ვამ და მის კოს მო პო ლი ტურ ფა სე უ ლო ბებს და მი ზანს – გა ნი ხი ლე ბო დეს სა-
ე ტა პო ქა ლა ქად აზი ა ში, მი სი ლო გო გახდა „ჰონგ-კონგი - მსოფლიო აზიური 
ქალაქი“.

ცალ კე უ ლი ღო ნის ძი ე ბით შე უძ ლე ბე ლია ქა ლა ქი სათ ვის სა ყო ველ თაო 
აღი ა რე ბის მო პო ვე ბა, ამი სათ ვის ხან გრძლი ვი, კომ პლექ სუ რი მუ შა ო ბაა სა-
ჭი რო, მი სი მთა ვა რი რე სურ სი ადა მი ა ნი ა. ადა მი ა ნის გო ნე ბა, მი სი სურ ვი ლი, 
მო ტი ვე ბი, წარ მო სახ ვა და შე მოქ მე დე ბი თი უნა რი სულ უფ რო ხში რად გა ნი-
ხი ლე ბა რო გორც ქა ლა ქის გან ვი თა რე ბის სტრა ტე გი უ ლი რე ზერ ვი, რო მე-
ლიც თან და თან ანაც ვლებს ქა ლა ქის ისეთ ღრე ბუ ლე ბებს, რო გო რი ცაა მი სი 
ად გილ მდე ბა რე ო ბა, ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბი და ბაზ რე ბის სი ახ ლო ვე. სწო რედ 
ადა მი ა ნე ბის შე მოქ მე დე ბი თი პო ტენ ცი ა ლი, კრე ა ტი ვი და მი ზან და სა ხუ ლო ბა 
გან საზღ ვრავს ქა ლა ქის წარ მა ტე ბებს.

3. ქალაქ-ბრენდის შექმნა და მისი განვითარების ძირითადი 
მიმართულებები

ქა ლა ქე ბის შე მოქ მე დე ბი თი პო ტენ ცი ა ლის რე ა ლი ზა ცი ის თვის სა ინ ტე-
რე სო პრო ექ ტე ბი გა ნა ხორ ცი ე ლა სა აგენტო „კომედიამ“, ეს არის პროგრამა-
„ინიციატივების კრეატიული ქალაქი“ (Creative City Initiative) ჰალდერსფილდში, 
პროგრამა „შემოქმედები თი პო ტენ ცი ა ლის მაქ სიმიზაცია“ (Maximizing Creative 
Potential Programme) ჰელსინკში. დიდი მნიშვნელობა იქონია ევროკავშირის 
„ქალაქის საპილოტო პროექტების პროგრამამ~ (Urban Pilot Projecty Programme), 
რომ ლის ფარ გლებ შიც გან ხორ ცი ელ და ევ რო კო მი სი ის სა პი ლო ტე პროგ რა მა ემ-
პშერ -პარ კში (Urban Pilot Programme), /1990-96 წლებ ში – 33 პრო ექ ტი, 108 მლნ. 
დო ლა რი, 1997-2000 წწ. – 26 პროქ ტი-70 მლნ. დო ლა რი/. პროგ რა მის მი ზა ნი იყო 
ქა ლა ქის გა ნახ ლე ბის ინო ვა ცი უ რი სტრა ტე გი ე ბის მხარ და ჭე რა. გან სა კუთ რე ბუ ლი 
ყუ რადღ ე ბა და ეთ მო იმ პრო ექ ტებს, რომ ლე ბიც ხელს უწყ ობს ქა ლა ქე ბის კონ კუ-
რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის ზრდას, სო ცი ა ლუ რი უთა ნაბ რო ბის დაძ ლე ვას და ქა ლა ქე ბის 
მდგრა დი გან ვი თა რე ბის უზ რუნ ველ ყო ფას. ამ პრო ექ ტის ფარ გლებ ში სა ინ ტე რე-
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სო იყო კო პენ ჰა გენ ში „კონვერსიის“ პროექტის გან ხორ ცი ე ლე ბა, რომ ლის ფარ-
გლებ შიც ძვე ლი ბაზ რის ად გილ ზე შე იქ მნა ურ ბა ნუ ლი ეკო ტექ ნო ლო გი ე ბის ცენ-
ტრი (Centre For Urban Eco-technology). ქ. პორ ტო ში მოხ და ერ თ-ერ თი უძ ვე ლე სი 
ის ტო რი უ ლი რა ი ო ნის რე გე ნე რა ცი ა, მი სი მო დერ ნი ზე ბა და და ნიშ ნუ ლე ბის ტრან-
სფორ მა ცი ა. ასე ვე პრი ო რი ტე ტუ ლი პროგ რა მა იყო ქა ლა ქე ბის კონ კუ რენ ტუ ნა რი-
ა ნო ბა, რი სი მა გა ლი თიც გახ და ინ გლი სის ქ. სტო უკ ში კე რა მი კუ ლი დი ზა ი ნის ცენ-
ტრის გახ სნა, რო მელ მაც ერ თმა ნეთს და უ კავ ში რა კულ ტუ რუ ლი ინ დუს ტრი ე ბი, 
მუ ზე უ მე ბი და ტრა დი ცი უ ლი კე რა მი კუ ლი მრეწ ვე ლო ბა. ვე ნე ცი ა ში კი, ტრა დი-
ცი უ ლი მრეწ ვე ლო ბის ნაც ვლად, აქ ცენ ტი მდგრად ეკო ნო მი კურ საქ მი ა ნო ბა ზე გა-
კეთ და. ამ მიზ ნით შე იქ მნა საზღ ვაო ტექ ნო ლო გი ე ბის სერ ვი სუ ლი ცენ ტრი (Marine 
Technology Service Centre), ასე ვე რე გი ო ნუ ლი მნიშ ვნე ლო ბის სა მეც ნი ე რო- ტექ ნო-
ლო გი უ რი პარ კი, ახა ლი მა სა ლე ბის, რეს ტავ რა ცი ის და გა რე მოს დაც ვის კვლე ვი-
თი ცენ ტრი. ეკო ნო მი კუ რი რე გე ნე რა ცი ის პროგ რა მის ფარ გლებ ში რო ტერ დამ ში 
გან ხორ ცი ელ და ქა ლა ქის ში და რე კონ სტრუქ ცია (Inner Cities Programme). აღ ნიშ-
ნულმა „საქალაქო საპილოტე პროექტზე“ დიდი გავლენა იქონია 1998 წ. ვენაში 
შედგენილმა „სახელმძღვანელო მოქმედებისთვის“ (Framework for action), რამაც 
აქტუალობა შესძი ნა ქა ლა ქის პრობ ლე მე ბის კვლე ვას ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნებ ში, ამ 
პრო ექ ტის შე დე გე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით აშ შ-მა მე სა მე ეტა პის პრო ექ ტიც შექ მნა / 
800 მლნ დო ლა რი/. 

ქა ლაქ -ბრენ დის შექ მნას მნიშ ვნე ლოვ ნად გა ნა პი რო ბებს ადა მი ა ნის კრე ა ტი-
უ ლი, /ზოგ ჯერ წარ მო უდ გე ნე ლი/ იდე ე ბი, რაც ულ ტრა თა ნა მედ რო ვე, მა ღალ გან-
ვი თა რე ბუ ლი ქა ლა ქე ბის წარ მო შო ბას ედე ბა სა ფუძ ვლად. კრე ა ტი უ ლი ქა ლა ქის 
იდეაა ის, რომ ნე ბის მი ერ და სახ ლე ბას შე უძ ლია თა ვი სი არ სე ბო ბის წარ მარ თვა 
დი დი წარ მო სახ ვის ფონ ზე, შე მოქ მე დე ბი თი და ნო ვა ტო რუ ლი ფორმით, „კრე ა-
ტი უ ლი ქა ლა ქის კონ ცეფ ცი ა ში ცენ ტრა ლუ რი ად გი ლი ორ გა ნი ზა ცი უ ლი კულ ტუ-
რის პრობ ლე მებს უჭი რავს, ყვე ლა ზე მე ტად ნა ყო ფი ე რი იდე ე ბის შექ მნა და ხორ-
ცშეს ხმა არის იქ, სა დაც არ სე ბობს თა ნამ შრომ ლო ბის და ურ თი ერ თპა ტი ვის ცე მის 
გან წყო ბა. ეს ნიშ ნავს იმას, რომ ქა ლა ქებ ში უნ და არ სე ბობ დნენ ლი დე რე ბი (მო-
ქა ლა ქე ე ბი, ორ გა ნი ზა ტო რე ბი), რო მელ თაც შე ეძ ლე ბათ ძა ლა უფ ლე ბის დათ მო ბა 
სა კუ თა რი საქ მი ა ნო ბის ეფექ ტი ა ნო ბის ამაღ ლე ბის მიზნით“ [7].

ქალაქის ბრენ დინ გის წარ მა ტე ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი წი ნა პი რო ბა მის კომ-
პლექ სურ ხა სი ათ სა და საქ მი ა ნო ბის სწო რად ორ გა ნი ზე ბის უნარ ში მდგო მა რე ობს. 
სტრა ტე გი უ ლი და გეგ მვის შე სა ხებ გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის ეტაპ ზე გან სა კუთ-
რე ბუ ლი რო ლი ად გი ლობ რივ ად მი ნის ტრა ცი ას ეკის რე ბა, მან უნ და გან საზღ ვროს 
ქა ლა ქის ბრენ დ-სტრა ტე გი ის ფორ მი რე ბის მთლი ან სა მუ შა ო ზე პა სუ ხის მგე ბე ლი 
სტრუქ ტუ რა, შე არ ჩი ოს შე სა ბა მი სი კონ სალ ტინ გუ რი კომ პა ნი ე ბი, შექ მნას სა მუ-
შაო ჯგუ ფე ბი, სა ორ გა ნი ზა ციო ქსე ლუ რი სტრუქ ტუ რე ბი ანა ლი ტი კუ რი, საპ როგ-
ნო ზო და სა რე ა ლი ზა ციო ბლო კე ბით. ამას თან, მუ ნი ცი პა ლუ რი და სა ხელ მწი ფო 
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ად მი ნის ტრა ცია არ არის ქა ლა ქის მარ თვის ერ თა დერ თი ექ სკლუ ზი უ რად პა სუ-
ხის მგე ბე ლი სტრუქ ტუ რა, უცი ლე ბე ლია იმ სუ ბი ექ ტე ბის გა მოვ ლე ნა, რომ ლებ საც 
ექ ნე ბა სის ტე მის გან ვი თა რე ბის გო ნივ რუ ლი მარ თვი სათ ვის სა ჭი რო რე სურ სე ბი. 
ამი ტომ ხდე ბა სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის ფუნ ქცი უ რი ტრან სფორ მა ცი ა, მმარ თვე-
ლო ბი თი დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ის, ხე ლი სუფ ლე ბის ორ გა ნო ე ბის ად მი ნის ტრა ცი უ ლი 
და ორ გა ნი ზა ცი უ ლი საქ მი ა ნო ბის გა აქ ტი უ რე ბის, სა ზო გა დო ებ რი ვი პარ ტნი ო რო-
ბის ზრდის თვალ საზ რი სით. 

სა ხელ მწი ფო სტრუქ ტუ რე ბი და კერ ძო სექ ტო რის ძი რი თა დი ჯგუ ფე-
ბი უნ და შე თან ხმდნენ ქა ლა ქის გან ვი თა რე ბის პერ სპექ ტი ვე ბის ერ თობ ლი ვად 
გან საზღ ვრის თა ო ბა ზე. ევ რო პის დე და ქა ლა ქე ბის ად მი ნის ტრა ცი უ ლი სის-
ტე მე ბის ფუნ ქცი ო ნი რე ბის შეს წავ ლამ აჩ ვე ნა, რომ მათი „შემდგომი აყვავება 
დამოკიდებულია ქალაქის ორგანიზაციულ პოტენციალზე, რაც განისაზღვრება 
როგორც უნარი, მოიზიდოს დასახული მიზნების მისაღწევად ყველა ის 
ორგანიზაცია და ადამიანები, რომლებსაც შეუძლიათ ამ პროცესებში თავიანთი 
დადებითი წვლილის შეტანა“ [8].

2004 წ. ლონდონში გამართულმა ევროპის ქალაქების მერების შეხვედრამ 
რამდენადმე გასცა პასუხი ძირითად კითხვას, – რა განაპირობებს ქალაქის ბრენდ-
კამპანიის წარმატებას? კერძოდ:

-განვითარე ბის კურ სის, მი სი პო ტენ ცი ა ლის და და ნიშ ნუ ლე ბის ცოდ ნა, ე.ი 
მო მა ვალ ში მი სი გან ვი თა რე ბის ნა თე ლი, და სა ბუ თე ბუ ლი სუ რა თის არ სე ბო ბა;

- ქა ლა ქის მო სახ ლე ო ბის არა ნაკ ლებ 1% თავს ლი დე რად უნ და მი იჩ ნევ-
დეს და იქ ცე ო დეს შე სა ბა მი სად, სა ჭი როა ასე თი გან წყო ბე ბის ყო ველ მხრი ვი 
სტი მუ ლი რე ბა;

- ქა ლა ქის ფორ მი რე ბა ში ადა მი ა ნე ბის შე მოქ მე დე ბი თი მო ნა წი ლე ო ბის 
ხე ლის შეწყ ო ბა, რის თვი საც სა ჭი როა გამ ჭვირ ვა ლო ბის პრინ ცი პებ ზე და ფუძ-
ნე ბუ ლი სის ტე მის ფარ გლებ ში, რის კი ა ნი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბის წა ხა-
ლი სე ბა.

ქა ლა ქის გან ვი თა რე ბის კონ ცეფ ცია სის ტე მუ რო ბის ფაქ ტორს უნ და ით ვა-
ლის წი ნებ დეს, რად გა ნაც ქა ლა ქის ბრენ დად გა დაქ ცე ვას ვერ უზ რუნ ველ ყოფს მი-
სი ფუნ ქცი ო ნი რე ბის ცალ კე უ ლი სფე როს გან ვი თა რე ბის მოკ ლე ვა დი ა ნი, ინ დი ვი-
დუ ა ლუ რი გეგ მე ბის რე ა ლი ზა ცია/გან სა კუთ რე ბით მსხვილ ქა ლა ქებ ში/, აუ ცი ლე-
ბე ლია ქა ლა ქის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის ამაღ ლე ბის ყოვ ლის მომ ცვე ლი სტრა ტე-
გი ის შე მუ შა ვე ბა და სა კითხ ი სად მი კომ პლექ სუ რი მიდ გო მა.

მხედ ვე ლო ბა შია მი სა ღე ბი ისიც, რომ ქა ლა ქის სწრაფ პროგ რესს შე იძლება 
„სპეკულაციური საპნის ბუშტის“ ეფექ ტი ჰქონ დეს, რამ დე ნა დაც ბრენ დ-ქა ლა ქი 
იწ ვევს რა დიდ ინ ტე რესს სა ზო გა დო ე ბის მხრი დან, ზრდის გა რე მოს ან თრო პო გე-
ნულ დატ ვირ თვას, ძვირ დე ბა საცხ ოვ რე ბე ლი გა რე მო, იზ რდე ბა ად გი ლობ რი ვი 
გა და სა ხა დე ბი, რაც მო სახ ლე ო ბის ნა წილს ქა ლა ქის და ტო ვე ბას აი ძუ ლებს. ამი-
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ტომ ბრენ დინ გის სტრა ტე გია მეც ნი ე რულ არ გუ მენ ტა ცი ას და ოპ ტი მი ზა ცი ის 
ნორ მა ტი უ ლი კრი ტე რი უ მე ბის გა მო ყე ნე ბას მო ითხ ოვს.

ქა ლა ქე ბის რებ რენ დინ გი მთლი ა ნად ქვეყ ნის ბრენ დის ერ თ-ერ თი მნიშ ვნე-
ლო ვა ნი კომ პო ნენ ტი ა, ცალ კე უ ლი ქა ლა ქის ცნო ბა დო ბის ამაღ ლე ბა გავ ლე ნას 
ახ დენს თა ვად ქვეყ ნის იმიჯ ზე და პი რი ქით, ამ თვალ საზ რი სით არ სე ბი თი მნიშ-
ვნე ლო ბა აქვს ქვე ყა ნა ში პო ლი ტი კუ რი სტა ბი ლუ რო ბის უზ რუნ ველ ყო ფას და 
სა მარ თლის პრინ ცი პე ბის დაც ვას. თა ნა მედ რო ვე აქ ტი უ რი ტუ რის ტუ ლი და მიგ-
რა ცი უ ლი პრო ცე სე ბის პი რო ბებ ში, ქვეყ ნი სა და ქა ლა ქე ბის იმი ჯის ზრდას მნიშ-
ვნე ლოვ ნად გა ნა პი რო ბებს კო მუ ნი კა ცი ის და სატ რან სპორ ტო უზ რუნ ველ ყო ფის 
გა მარ თუ ლი სის ტე მის არ სე ბო ბა. მაგ. სა ქარ თვე ლოს ტუ რის ტუ ლი მიმ ზიდ ვე ლო-
ბა მნიშ ვნე ლოვ ნად გა ზარ და ქუ თა ი სის და მეს ტი ის აე რო პორ ტე ბის ამოქ მე დე ბამ, 
რაც, თა ვის მხრივ, ხელს უწყ ობს ამ ქა ლა ქე ბის ბრენ დად ფორ მი რე ბას. მი უ ხე-
და ვად ტუ რის ტე ბის რიცხ ვის მკვეთ რი ზრდი სა, ჯერ კი დევ ვერ ას რუ ლებს თა-
ვის ფუნ ქცი ას სრულ ყო ფი ლად სა ქარ თვე ლოს ახა ლი სლოგანი – „საქართველო-
სიცოცხლის ქვეყანა“, ჯერ კიდევ ბევ რი იდეაა შე საქ მნე ლი, ბევ რი პრო ექ ტი 
გა სა ტა რე ბე ლი, მრა ვა ლი ბრენ დ-პა რა მეტ რი და სახ ვე წი, რომ სა ქარ თვე ლომ, 
რო გორც ბრენ დ-ქვე ყა ნამ, თა ვი სი ად გი ლი და ი კა ვოს მსოფ ლიო ტუ რის ტულ და 
სა ინ ვეს ტი ციო ბა ზარ ზე.

x x x
ქა ლა ქის ბრენ დი რე ბა მის პო პუ ლა რი ზა ცი ას ემ სა ხუ რე ბა, მი სი მეშ ვე ო ბით 

ხდე ბა ქა ლა ქე ბის წარ მა ტე ბუ ლი იმი ჯის ფორ მი რე ბა და სა ზო გა დო ებ რი ვი აღი ა-
რე ბის მო პო ვე ბა. ადა მი ა ნე ბი ბრენდს პერ სო ნა ლუ რი იდენ ტი ფი ცი რე ბის სა ზო მად 
აღიქ ვა მენ, ამი ტომ აუ ცი ლე ბე ლია ისე თი იმი ჯის შექ მნა, რაც მათ და დე ბით და-
მო კი დე ბუ ლე ბას გა უ ჩენს ბრენ დ-ქა ლა ქის მი მართ. ბრენ დი ინ ტერ სე ბის სტი მუ-
ლი რე ბას ახ დენს და კონ კრე ტუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბი სათ ვის გა ნაწყ ობს 
მომ ხმა რე ბელს. გლო ბა ლი ზა ცია და თა ნა მედ რო ვე ინო ვა ცი უ რი ტექ ნო ლო გი ე ბი 
ხელს უწყ ობს პო ზი ტი ურ ცვლი ლე ბებს და ბრენ დ-ქა ლა ქე ბის წარ მა ტე ბას, ბრენ-
დი, თა ვის თა ვად გუ ლის ხმობს პროგ რესს, იგი გა მარ ჯვე ბას თან ასო ცირ დე ბა, 
შე სა ბა მი სად, ქა ლა ქე ბის აქ ტი უ რი სა ბაზ რო პო ზი ცი ო ნი რე ბი სათ ვის, ბრენ დინ გი 
ყვე ლა ზე მძლავრ და ეფექ ტიანი ფაქტორია.
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The Role of City Branding in Competitive Advantages of City’s Market
Positioning 

Anna Tandilashvili,
Doctoral student

GTU, the Faculty of Business Technologies

       City branding is a relatively new approach of marketing research and aims analyzing modern
city positioning on global markets and evolving strategies for its development. A brand is a
characteristic of city’s competitive identity and demonstrates and promotes its political, social-
economic and cultural potential as the object of branding is identifying the strengths for their
elevation. Thus, city branding is an important subject for scientific researchers, governing bodies
and other interesting parties.  
       The article analyses the main criteria and indexes for city competitiveness evaluation. It
examines the role of branding in the process of city positioning on global markets based on recent
scientific literature and empirical examples of city branding strategies.  

Keywords: city branding, city competitiveness, city positioning, strategic development, brand-
campaign, creative city 
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მერაბ ჯიქია
ივ.ჯავახიშვილის სახ. თსუ-ის 

ასოცირებული პროფესორი

„კაცმა დღეში ერთხელ მაინც უნდა დადო სანაძლეო, 
თორემ შეიძლება გაგიმართლოს და ამის შესახებ ვერც კი გაიგო“

ჯიმი ჯონსი

ბევ რმა შეგ ნე ბულ მა ადა მი ან მა და მით უმე ტეს, ინ ვეს ტორ მა კარ-
გად იცის, რომ ნე ბის მი ე რი სა ინ ტე რე სო ფი ნან სუ რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა 
და კავ ში რე ბუ ლია არამ ხო ლოდ მო გე ბას თან, არა მედ რის კებ თა ნაც. თა-
ვი სი ბუ ნე ბით ინ ვეს ტი რე ბა წარ მო ად გენს გან საზღ ვრუ ლი თან ხის და ბან-
დე ბას დღეს, მო მა ვალ ში გა ნუ საზღ ვრე ლი თან ხის მი ღე ბის მო ლო დი ნით. 
იმი სათ ვის, რომ ფუ ლა დი ნა კა დე ბის დის კონ ტი რე ბის მე თო დებ მა მოგ-
ვცეს სარ გე ბე ლი ინ ვეს ტი ცი ე ბის შე ფა სე ბი სას, ის უნ და ით ვა ლის წი ნებ დეს 
არამ ხო ლოდ მო გე ბას, არა მედ რის კებ საც. ორი ვე აღ ნიშ ნულ ფაქ ტორს 
გა დამ წყვე ტი მნიშ ვნე ლო ბა ენი ჭე ბა. გა მო ყე ნე ბით დო ნე ზე რის კი არ თუ-
ლებს რე ლე ვან ტუ რი ფუ ლა დი ნა კა დე ბის გან საზღ ვრას, მაგ რამ ამას თან 
მთა ვა რია ის, რომ კონ ცეპ ტუ ა ლურ დო ნე ზე რის კი თა ვის თა ვად წარ მო-
ად გენს სა ინ ვეს ტი ციო ღი რე ბუ ლე ბის უმ თავ რეს შე მად გე ნელს, ე.ი. თუ 
ორი ინ ვეს ტი ცია გვპირ დე ბა ერ თი და იმა ვე მო გე ბას, მაგ რამ გან სხვა ვე-
ბუ ლი რის კის ხა რის ხით, უმ რავ ლე სო ბა უპი რა ტე სო ბას მი ა ნი ჭებს ნაკ ლე-
ბად რის კი ან ვა რი ანტს. ეკო ნო მი კურ ენა ზე, ეს ნიშ ნავს, რომ არ ვართ კე-
თი ლად გან წყო ბი ლი რის კე ბის მი მართ, რის შე დე გა დაც რის კი ამ ცი რებს 
სა ინ ვეს ტი ციო ღი რე ბუ ლე ბას. სწო რედ ამ და მას თან და კავ ში რე ბულ სა-
კითხ ებ ზეა ყუ რადღ ე ბა გა მახ ვი ლე ბუ ლი სტა ტი ა ში.

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: რის კე ბი; ინ ვეს ტი ცი ა; ფი ნან სუ რი ინ სტრუ მენ-
ტე ბი; საკ რე დი ტო რის კი; სა ვა ლუ ტო რის კი; ეკო ნო მი კუ რი რის კი; მყიდ ვე-
ლუ ნა რი ა ნო ბის პა რი ტე ტი; ვა ლუ ტის კურ სი; საპ რო ცენ ტო რის კი.

ekonomika da biznesi, 2017, 2,  gv. 153-165
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რის კე ბი სა და შე მო სავ ლი ა ნო ბის თა ნა ფარ დო ბა

ადამიანების და კორპორაციების ცუდი განწყობილება რისკების მიმართ 
განსაზღვრავს საინვესტიციო რისკებისა და ინვესტიციების შემოსავლიანობის 
(რენტაბელობის) ზოგად მოდელს, რაც წარმოდგენილია სქემაზე.

სქემიდან ჩანს, რომ დაბალი რისკის შემცველი ინვესტიციებიდან 
(მაგალითად, სახელმწიფო ობლიგაციები) მოსალოდნელი შემოსავლიანობა 
საკმაოდ მოკრძალებულია, მაგრამ რისკის ზრდასთან ერთად ისიც ასევე უნდა 
გაიზარდოს. ჩვენ ვწერთ „უნდა“-ს იმი ტომ, რომ რის კე ბი სა და შე მო სავ ლი ა ნო ბის 
თა ნა ფარ დო ბის წარ მოდ გე ნი ლი მო დე ლი კარ გია თე ო რი უ ლად, მაგ რამ პრაქ ტი-
კა ში ყო ველ თვის არ ხდე ბა მი სი რე ა ლი ზე ბა. თუ ინ ვეს ტი ცი ე ბი მა ღა ლი რის კით 
ასე ვე არ გვპირ დე ბა მა ღალ შე მო სავ ლი ა ნო ბას, მა შინ  ასე თი რის კის მი მართ არა-
კე თი ლად გან წყო ბი ლი ინ ვეს ტო რე ბი თავს შე ი კა ვე ბენ მი სი გან ხორ ცი ე ლე ბი სა გან.

აღ ნიშ ნუ ლი კომ პრო მი სი რის კებ სა და შე მო სავ ლი ა ნო ბას შო რის სა ფუძ-
ვლად უდევს ფი ნან სურ მე ნეჯ მენტს. ბო ლო 50 წლის კვლე ვებ მა და ა დას ტუ რეს, 
რომ მხო ლოდ იდე ა ლურ შემ თხვე ვებ ში, თა ნა ფარ დო ბა რის კებ სა და შე მო სავ ლი ა-
ნო ბას შო რის შე იძ ლე ბა წარ მო ად გენ დეს სწორ ხაზს, რო გორც ეს წარ მოდ გე ნი ლია 

სქე მა ზე. ამ წრფეს უწო დე ბენ სა ბაზ რო ხაზს (წრფეს) და ასა ხავს რის კე ბი სა და მო-
სა ლოდ ნე ლი შე მო სავ ლი ა ნო ბის კომ ბი ნა ცი ას, რაც შე საძ ლე ბე ლია ეფექ ტი ა ნი ეკო-
ნო მი კის პი რო ბებ ში [1]. 

მო ცე მულ მო მენ ტში ჩვენ ბაზ რის ხა ზი არ უნ და გვა ინ ტე რე სებ დეს. მთა ვა-
რია იმის გა გე ბა, რომ ჩვენ თვის ცნო ბი ლიც რომ იყოს შე მო სავ ლი ა ნო ბა ამა თუ იმ 

ინ ვეს ტი ცი ი დან, ეს მა ინც საკ მა რი სი არ იქ ნე ბა მი სი ღი რე ბუ ლე ბის შე სა ფა სებ ლად. 
ინ ვეს ტი ცი ის შე ფა სე ბა უნ და ით ვა ლის წი ნებ დეს რის კებ სა და შე მო სავ ლი ა ნო ბას 

შო რის თა ნა ფარ დო ბას. ამი ტომ, სა ინ ვეს ტი ციო შე საძ ლებ ლო ბე ბის შე ფა სე ბი სას 
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უნ და გა ვარ კვი ოთ არა შე მო სავ ლი ა ნო ბის ნორ მა, არა მედ ეს შე მო სა ვა ლი გა ა მარ-
თლებს თუ არა რისკს. სქე მა ზე ნაჩ ვე ნე ბი  და  ინ ვეს ტი ცი ე ბი ადას ტუ რებს აღ ნიშ-
ნულს. კერ ძოდ, მო სა ლოდ ნე ლი შე მო სავ ლი ა ნო ბა  ინ ვეს ტი ცი ი დან უფ რო მა ღა ლი ა, 
ვიდ რე -დან, მაგ რამ მი უ ხე და ვად ამი სა,  ვა რი ან ტი ით ვლე ბა უფ რო მი ზან შე წო ნი-
ლად. მი უ ხე და ვად და ბა ლი, უფ რო მოკ რძა ლე ბუ ლი შე მო სავ ლი ა ნო ბი სა,  ინ ვეს ტი-
ცია იმ ყო ფე ბა ბაზ რის ხა ზის ზე მოთ, ე.ი. ის თა ვი სი რის კე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით 

გვპირ დე ბა უფ რო მა ღალ შე მო სა ვალს. რაც შე ე ხე ბა  ინ ვეს ტი ცი ას, ის იმ ყო ფე ბა 

ბაზ რის ხა ზის ქვე მოთ, რაც იმა ზე მეტყ ვე ლებს, რომ არ სე ბობს სხვა ვა რი ან ტე ბი, 
რაც იძ ლე ვა უფ რო მა ღალ შე მო სავ ლი ა ნო ბას იმა ვე ხა რის ხის რის კის პი რო ბებ ში.

მა შა სა და მე, რის კის კა ტე გო რია საკ მა ოდ რთუ ლი და მრა ვა ლას პექ ტი ა ნი ა. 
სწო რედ ამი ტო მა ა, რომ ეკო ნო მი კურ ლი ტე რა ტუ რა ში მოყ ვა ნი ლია მი სი მრა ვა-
ლი სა ხე ო ბის გან მარ ტე ბა. რის კის ქვეშ ჩვე უ ლებ რივ გუ ლის ხმო ბენ და ნა კარ გე ბის 

საფ რთხეს, პო ტენ ცი ურ ზა რალს, არა სა სურ ვე ლი მოვ ლე ნე ბის დად გო მის ალ ბა-
თო ბას და შე საძ ლებ ლო ბას [3].

რის კი არის სა სურ ვე ლი და არა სა სურ ვე ლი შე დე გე ბის ალ ბა თო ბა, რაც შე იძ-
ლე ბა დად გეს გა ურ კვევ ლო ბე ბის პი რო ბებ ში ალ ტერ ნა ტი უ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის 

რე ა ლი ზა ცი ი სას.
რო გორც წე სი, დღე ი სათ ვის სა წარ მო ებ მა ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის გან-

მარ ტე ბით შე ნიშ ვნებ ში უნ და გა ა შუ ქონ ინ ფორ მა ცი ა, რო მე ლიც ფი ნან სუ რი ან გა-
რიშ გე ბის მომ ხმა რე ბელს სა შუ ა ლე ბას მის ცემს, შე ა ფა სოს ფი ნან სუ რი ინ სტრუ მენ-
ტე ბი დან წარ მო შო ბი ლი იმ რის კე ბის ბუ ნე ბა და დო ნე, რაც სა წარ მო ზე გავ ლე ნას 

ახ დენ და სა ან გა რიშ გე ბო პე რი ოდ ში.
ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის მე-7 სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტში მო ცე მულ გან-

მარ ტე ბებ ში, აქ  ცენ ტი გა და ტა ნი ლია ფი ნან სუ რი ინ სტრუ მენ ტე ბი დან წარ მო შო-
ბილ რის კებს და იმა ზე თუ რო გორ გან ხორ ცი ელ და ამ რის კე ბის მარ თვა. ეს რის კე-
ბი, რო გორც წე სი, მო ი ცავს საკ რე დი ტო რისკს, ლიკ ვი დო ბის რის კსა და სა ბაზ რო 

რისკს, მაგ რამ მარ ტო ამით არ შე მო ი ფარ გლე ბა [5].
რა ო დე ნობ რივ ინ ფორ მა ცი ას თან და კავ ში რე ბუ ლი ხა რის ხობ რი ვი ინ ფორ მა-

ცი ის გამ ჟღავ ნე ბა მომ ხმა რებ ლებს ამ ინ ფორ მა ცი ის ერ თმა ნეთ თან და კავ ში რე ბის 

სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს და, მა შა სა და მე, მომ ხმა რებ ლე ბი შეძ ლე ბენ ფი ნან სუ რი ინ-
სტრუ მენ ტე ბი დან წარ მოქ მნი ლი რის კე ბის ხა სი ა თი სა და დო ნის შე სა ხებ სა ერ თო 

წარ მოდ გე ნის შექ მნას. ხა რის ხობ რი ვი და რა ო დე ნობ რი ვი ინ ფორ მა ცი ის ურ თი ერ-
თქმე დე ბა ხელს უწყ ობს ისე თი ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბას მომ ხმა რებ ლე ბი სათ ვის, 
რაც მათ სა წარ მოს რის კე ბის შე ფა სე ბის სა შუ ა ლე ბას მის ცემს.

ხარისხობრივი ინფორმაციის განმარტება: ფინანსური ინსტრუმენტებიდან 

წარმოშობილი რისკების თითოეული კა ტე გო რი ი სათ ვის სა წარ მომ შე ნიშ ვნებ ში 

უნ და გა ა შუ ქოს ინ ფორ მა ცი ა:
ა) რის კის წარ მო შო ბი სა და სა წარ მო ზე მი სი გავ ლე ნის შე სა ხებ;
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ბ) რის კის მარ თვის მიზ ნე ბის, პო ლი ტი კის, პრო ცე დუ რე ბი სა და რის კის შე სა-
ფა სებ ლად გა მო ყე ნე ბუ ლი მე თო დე ბის შე სა ხებ;

გ) (ა) და (ბ)-ში მომ ხდა რი ცვლი ლე ბე ბი წი ნა პე რი ო დის შემ დეგ.
რა ო დე ნობ რი ვი ინ ფორ მა ცი ის გან მარ ტე ბა: ფი ნან სუ რი ინ სტრუ მენ ტე ბი-

დან წარ მო შო ბი ლი რის კე ბის თი თო ე უ ლი კა ტე გო რი ი სათ ვის სა წარ მომ უნ და წარ-
მო ად გი ნოს:

ა) რა ო დე ნობ რი ვი მო ნა ცე მე ბის მოკ ლე მი მო ხილ ვა, რაც ეხე ბა სა ან გა რიშ-
გე ბო თა რი ღი სათ ვის სა წარ მო ზე ამ რის კის გავ ლე ნას. აღ ნიშ ნუ ლი გან მარ ტე ბე ბი 

უნ და ეყ რდნო ბო დეს იმა ვე ინ ფორ მა ცი ას, რო მე ლიც სა წარ მო ში მი ე წო დე ბა უმაღ-
ლე სი რან გის ხელ მძღვა ნელ პერ სო ნალს. მა გა ლი თად, სა წარ მოს დი რექ ტორ თა 

საბ ჭოს ან მთა ვარ აღ მას რუ ლე ბელ პირს;
ბ) ფი ნან .სუ რი ან გა რიშ გე ბის მე-7 სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტით მოთხ ოვ ნი-

ლი ინ ფორ მა ცია (საკ რე დი ტო რის კი, ლიკ ვი დო ბის რის კი და სა ბაზ რო რის კი) ისე-
თი დო ნით, რო მე ლიც ნაჩ ვე ნე ბი არ არის (ა) პუნ ქტის მი ხედ ვით;

გ) რის კე ბის კონ ცენ ტრა ცი ა, თუ ეს არ ჩანს (ა) და (ბ) ქვე პუნ ქტე ბის შე სა ბა-
მი სად წარ მოდ გე ნი ლი ინ ფორ მა ცი ი დან.

თუ სა ან გა რიშ გე ბო თა რი ღის მდგო მა რე ო ბით წარ მოდ გე ნი ლი რა ო დე ნობ-
რი ვი მო ნა ცე მე ბი არ ასა ხავს სა წარ მო ზე რის კის გავ ლე ნის იმა ვე ხა რისხს, რა საც 

ად გი ლი ჰქონ და სა ან გა რიშ გე ბო პე რი ო დის მან ძილ ზე, სა წარ მომ და მა ტე ბით უნ და 

წარ მო ად გი ნოს სხვა რეპ რე ზენ ტა ცი უ ლი ინ ფორ მა ცია [5].
ამასთან ერთად, ფი ნან სუ რი ინ სტრუ მენ ტე ბი დან წარ მო შო ბი ლი რის კე ბის 

თი თო ე უ ლი კა ტე გო რი ი სათ ვის სა წარ მომ უნ და წარ მო ად გი ნოს:
I. საკ რე დი ტო რის კი: რის კი იმი სა, რომ ფი ნან სუ რი ინ სტრუ მენ ტის ერ თი 

მხა რის მი ერ ვალ დე ბუ ლე ბის შე უს რუ ლებ ლო ბა გა მო იწ ვევს მე ო რე მხა რის ფი ნან-
სურ ზა რალს.

ფი ნან სუ რი ინ სტრუ მენ ტე ბის თი თო ე უ ლი კა ტე გო რი ი სათ ვის სა წარ მომ უნ-
და აჩ ვე ნოს: 

ა) თან ხა, რო მე ლიც ყვე ლა ზე უკეთ ასა ხავს საკ რე დი ტო რის კის მაქ სი მა ლურ 

გავ ლე ნას სა წარ მო ზე სა ან გა რიშ გე ბო თა რი ღი სათ ვის, სა წარ მოს მი ერ ფლო ბი ლი 

ყო ველ გვა რი უზ რუნ ველ ყო ფის ან კრე დი ტის სა გა რან ტიო სხვა სა შუ ა ლე ბე ბის გა-
უთ ვა ლის წი ნებ ლად (მაგ. ურ თი ერ თჩათ ვლის შე თან ხმე ბა, რო მე ლიც არ აკ მა ყო-
ფი ლებს ურ თი ერ თგა და ფარ ვის კრი ტე რი უმს ბასს 32-ის შე სა ბა მი სად); ამ ინ ფორ-
მა ცი ის გამ ჟღავ ნე ბა არ მო ითხ ო ვე ბა ისე თი ფი ნან სუ რი ინ სტრუ მენ ტე ბი სათ ვის, 
რო მელ თა სა ბა ლან სო ღი რე ბუ ლე ბა სა უ კე თე სოდ ასა ხავს საკ რე დი ტო რის კის მაქ-
სი მა ლურ გავ ლე ნას;

ბ) კრე დი ტის გა რან ტი ის სა ხით ფლო ბი ლი უზ რუნ ველ ყო ფა ან კრე დი ტის სა-
გა რან ტიო სხვა სა შუ ა ლე ბე ბი და მა თი ფი ნან სუ რი ეფექ ტის აღ წე რა (მა გა ლი თად, 
რა ო დე ნობ რი ვი შე ფა სე ბა იმი სა, რამ დე ნად ამ ცი რებს საკ რე დი ტო რისკს უზ რუნ-



ფინანსური რისკების ანალიზის აქტუალური საკითხი

157

ველ ყო ფა და კრე დი ტის სა გა რან ტიო სხვა სა შუ ა ლე ბე ბი) იმ თან ხას თან მი მარ თე-
ბით, რაც სა უ კე თე სოდ ასა ხავს საკ რე დი ტო რის კის მაქ სი მა ლურ გავ ლე ნას (რაც 

გამ ჟღავ ნე ბუ ლი იქ ნე ბა ან (ა) ქვე პუნ ქტის შე სა ბა მი სად, ან გა მო სა ხუ ლი იქ ნე ბა ფი-
ნან სუ რი ინ სტრუ მენ ტის სა ბა ლან სო ღი რე ბუ ლე ბით);

გ) ინ ფორ მა ცია ისე თი ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბის საკ რე დი ტო ხა რის ხის შე სა ხებ, 
რომ ლე ბიც არც ვა და გა და ცი ლე ბუ ლია და არც გა უ ფა სუ რე ბუ ლი.

ვა და გა და ცი ლე ბუ ლი ან გა უ ფა სუ რე ბუ ლი ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბი: ფი ნან-
სუ რი აქ ტი ვე ბის თი თო ე უ ლი კა ტე გო რი ი სათ ვის სა წარ მომ უნ და წარ მო ად გი ნოს:

ა) სა ან გა რიშ გე ბო თა რი ღი სათ ვის ვა და გა და ცი ლე ბუ ლი, მაგ რამ არა გა უ ფა-
სუ რე ბუ ლი ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბის ასა კობ რი ვი ანა ლი ზი;

ბ) საანგარიშგებო თარიღისათვის ცალ-ცალკე გაუფასურებულად მიჩნეული 

ფინანსური აქტივების ანალიზი.
მი ღე ბუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფა ან კრე დი ტის სა გა რან ტიო სხვა სა შუ ა ლე ბე-

ბი: რო დე საც სა წარ მო სა ან გა რიშ გე ბო პე რი ო დის გან მავ ლო ბა ში მო ი პო ვებს ფი-
ნან სურ ან არა ფი ნან სურ აქ ტი ვებს იმ თვალ საზ რი სით, რომ მის მფლო ბე ლო ბა ში 

გა და დის კრე დი ტის უზ რუნ ველ ყო ფა ან კრე დი ტის სა გა რან ტიო სხვა სა შუ ა ლე ბე-
ბი (მაგ., გა რან ტი ე ბი) და ეს აქ ტი ვე ბი აკ მა ყო ფი ლებს სხვა ფას სდე ბის აღი ა რე ბის 

კრი ტე რი უ მებს, მან სა ან გა რიშ გე ბო თა რი ღი სათ ვის მის მფლო ბე ლო ბა ში მყო ფი 

ამ გვა რი აქ ტი ვე ბის შე სა ხებ უნ და წარ მო ად გი ნოს შემ დე გი ინ ფორ მა ცი ა:
ა) მი ღე ბუ ლი აქ ტი ვე ბის ბუ ნე ბა და სა ბა ლან სო ღი რე ბუ ლე ბა;
ბ) აქ ტი ვე ბის გას ხვი სე ბის ან სა წარ მოს საქ მი ა ნო ბა ში გა მო ყე ნე ბის პო ლი ტი-

კა, თუ ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი აქ ტი ვე ბი არ არის ად ვი ლად კონ ვერ ტი რე ბა დი ნაღდ ფუ-
ლით [5]. 

II. სა ვა ლუ ტო რის კი: ად გი ლობ რი ვი ვაჭ რო ბი სა გან გან სხვა ვე ბით, სა ვა-
ლუ ტო რის კი წარ მო იქ მნე ბა იმ კომ პა ნი ე ბი სათ ვის, რომ ლე ბიც სა გა რეო ვაჭ რო ბას 

ეწე ვი ან.
უცხ ო უ რი ვა ლუ ტის გა უ ფა სუ რე ბა და გამ ყა რე ბა: რო დე საც ხდე ბა უცხ-

ო უ რი ვა ლუ ტის გა უ ფა სუ რე ბა, იგი უფ რო ნაკ ლე ბად ღი რე ბუ ლია ად გი ლობ რივ 

ვა ლუ ტას თან მი მარ თე ბი ა.
 შე მო სავ ლე ბი – არა სა სურ ვე ლი მი მარ თუ ლე ბა – ნაკ ლებს მი ი ღებთ 

ად გი ლობ რი ვი ვა ლუ ტით;
 გა დახ დე ბი – სა სურ ვე ლი მი მარ თუ ლე ბა – ნაკ ლებს გა და იხ დით ად-

გი ლობ რი ვი ვა ლუ ტით.
მარ ტი ვი მი სახ ვედ რი ა, რომ უცხ ო უ რი ვა ლუ ტის გამ ყა რე ბის შემ თხვე ვა ში, 

მი სი ღი რე ბუ ლე ბა ად გი ლობ რი ვი ვა ლუ ტით უფ რო მე ტი ა.
შე მო სავ ლე ბი – სა სურ ვე ლი მი მარ თუ ლე ბა – მეტს მი ი ღებთ ად გი ლობ-

რი ვი ვა ლუ ტით;
გა დახ დე ბი – არა სა სურ ვე ლი მი მარ თუ ლე ბა – მეტს გა და იხ დით ად გი-

ლობ რი ვი ვა ლუ ტით.
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სა ვა ლუ ტო პრობ ლე მე ბი: ვა ლუ ტის გამ ყა რე ბის დროს კომ პა ნი ე ბი ჩი ვი ან, 
რომ თა ვი ანთ პრო დუქ ცი ას ვე ღარ ყი დი ან საზღ ვარ გა რეთ, ხო ლო და საქ მე ბუ ლებს 

აღელ ვებთ სა მუ შა ოს და კარ გვის სა შიშ რო ე ბა.
ვა ლუ ტის გა უ ფა სუ რე ბის დროს უკ ვე მომ ხმა რებ ლე ბი არი ან უკ მა ყო ფი ლო, 

რად გან მათ ქვე ყა ნა ში ინ ფლა ცი ის იმ პორ ტი ხდე ბა, ხო ლო მათ საზღ ვარ გა რეთ 

ყოფ ნი სას ფუ ლი ბევ რად ნაკ ლე ბი მოგ ზა უ რო ბის სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს.
მა გა ლი თი: და ვუშ ვათ, მიმ დი ნა რე სა ვა ლუ ტო კურ სი აშშ დო ლარ სა და დი-

დი ბრი ტა ნე თის გირ ვან ქა სტერ ლინგს შო რის არის – $1.60/£. ეს ნიშნავს, რომ 
$10 მლნ ფულადი სახსრების ნაკადი ტოლია £6,25 მლნ-ის.

ახლა დავუშვათ, რომ სავალუტო კურსი გახდა $1.5/£, ე.ი. დოლარი 
გამყარდა (ერთი გირვანქა სტერლინგის შესაძენად დაგჭირდებათ უფრო ნაკლები 
დოლარის გაყიდვა). ახლა იგივე $10 მლნ ფულადი სახსრების ნაკადი უდრის 
£6,67 მლნდს. თუ ჩვენი კომპანია დიდ ბრიტანეთშია, რომელიც $10 მლნ-ს იღებს, 
ეს აშკარად კარგი სიახლეა, თუმცა $10 მლნ-ის გადახდისას, ჩვენი დანახარჯი 
უფრო მეტი იქნება.

სავალუტო კურსის საპირისპირო მიმართულებით ცვლილება, ვთქვათ 
$1.70/£, ასახავს დო ლა რის გა უ ფა სუ რე ბას (ერ თი გირ ვან ქა სტერ ლინ გის შე სა-
ძე ნად დაგ ჭირ დე ბათ უფ რო მე ტი დო ლა რის გა ყიდ ვა). ახ ლა $10 მლნ. ფულადი 
სახსრების ნაკადი უდრის £5.88 მლნდს. დიდ ბრი ტა ნეთ ში არ სე ბუ ლი კომ პა ნი-
ის თვის, რო მელ მაც ეს ფუ ლა დი სახ სრე ბი უნ და მი ი ღოს, არა სა სი ა მოვ ნო სი ახ ლე 
იქ ნე ბა, მაგ რამ გა დახ დის შემ თხვე ვა ში უკ ვე კარ გი სი ახ ლე ა.

სა ვა ლუ ტო კურ სის სის ტე მე ბი: მსოფ ლი ოს ისე თი წამ ყვა ნი ვა ლუ ტის კურ-
სე ბი, რო გო რი ცა ა: აშშ დო ლა რი, ია პო ნუ რი იე ნა, დი დი ბრი ტა ნე თის გირ ვან ქა 

სტერ ლინ გი, ევ რო პუ ლი ევ რო მუდ მი ვად იც ვლე ბა ერ თმა ნეთ თან მი მარ თე ბით, 
თუმ ცა, ვა ლუ ტა თა მხო ლოდ მცი რე რა ო დე ნო ბა იყე ნებს ამ სის ტე მას.

სხვა სის ტე მე ბი ა: ა) ფიქ სი რე ბუ ლი სა ვა ლუ ტო კურ სე ბი; ბ) თა ვი სუფ ლად 

რხე ვა დი სა ვა ლუ ტო კურ სე ბი; გ) სა ვა ლუ ტო კურ სე ბი კონ ტრო ლი რე ბა დი რხე ვე-
ბით [2].

ა) ფიქ სი რე ბუ ლი სა ვა ლუ ტო კურ სე ბი გუ ლის ხმობს კონ კრე ტუ ლი ვა ლუ-
ტის (ან ვა ლუ ტე ბის ნაკ რე ბის) მი მართ მიზ ნობ რი ვი პა რი ტე ტის გა მოქ ვეყ ნე ბას და 

მო ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი კის (საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბი) და სა ვა ლუ ტო რე ზერ ვე-
ბის იმ გვა რად გა მო ყე ნე ბის ვალ დე ბუ ლე ბას, რომ სა კუ თა რი ვა ლუ ტის სპოტ კურ-
სი შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლი იყოს ამ მიზ ნობ რი ვი კურ სის მახ ლო ბელ გარ კვე ულ სა ვაჭ რო 

საზღ ვრებ ში.
ფიქ სი რე ბუ ლი სა ვა ლუ ტო კურ სის ერთ ვა ლუ ტას თან ქვე ყა ნა თა ვის სა-

ვა ლუ ტო კურსს აფიქ სი რებს სხვა ქვეყ ნის ვა ლუ ტას თან მი მარ თე ბით. ამ გვა რი მე-
თო დით 50-ზე მე ტი ქვე ყა ნა აფიქ სი რებს თა ვის სა ვა ლუ ტო კურსს, უმ თავ რე სად 

ამე რი კულ დო ლარ თან მი მარ თე ბით.
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ფიქ სი რე ბუ ლი კურ სე ბი მუდ მი ვად ფიქ სი რე ბუ ლი არ არის და, პე რი ო დუ-
ლად, ქვეყ ნის ეკო ნო მი კუ რი სა ფუძ ვლე ბის ძლი ე რი ცვლი ლე ბე ბის (მაგ., ინ ფლა-
ცი ის მაჩ ვე ნებ ლე ბის ცვლი ლე ბა) დროს, ხდე ბა სა კუ თა რი კა პი ტა ლის გამ ყა რე ბა /
ან გა უ ფა სუ რე ბა.

ფიქ სი რე ბუ ლი სა ვა ლუ ტო კურ სი ვა ლუ ტე ბის ნაკ რებ თან მი მარ თე ბით: 
ვა ლუ ტე ბის ნაკ რე ბის გა მო ყე ნე ბის მი ზა ნია ვა ლუ ტის კურ სის და ფიქ სი რე ბა, უფ-
რო მდგრად სა ვა ლუ ტო ბა ზას თან მი მარ თე ბით, ვიდ რე ეს შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბო-
და, მხო ლოდ ერთ ვა ლუ ტას თან მი მარ თე ით და ფიქ სი რე ბის შემ თხვე ვა ში, ხში რად 

ეს ნაკ რე ბი ისეა შედ გე ნი ლი, რომ აი სა ხოს ქვეყ ნის უმ თავ რე სი სა ვაჭ რო კავ ში რე ბი.
ბ) თა ვი სუფ ლად რხე ვა დი სა ვა ლუ ტო კურ სე ბი: ნამ დვი ლი თა ვი სუ ფა ლი 

რხე ვა გუ ლის ხმობს, რომ სა ვა ლუ ტო კურ სი მხო ლოდ და მხო ლოდ სა ვა ლუ ტო ბა-
ზარ ზე არ სე ბუ ლი მოთხ ოვ ნა- მი წო დე ბით რე გუ ლირ დე ბა და მას ზე გავ ლე ნის მიზ-
ნით, არ ხდე ბა რო გორც სა ბაზ რო პრო ცე სებ ში ჩა რე ვა ოფი ცი ა ლუ რი სა ვა ლუ ტო 

რე ზერ ვე ბით, ასე ვე სა ვა ლუ ტო კურ სის გათ ვა ლის წი ნე ბა საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე-
თებ თან მი მარ თე ბით გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბი სას. ინ გლი სის ბან კის მო ნე ტა-
რუ ლი პო ლი ტი კის კო მი ტე ტი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბი სას აშ კა რად ით ვა ლის წი-
ნებს გირ ვან ქა სტერ ლინ გის სა გა რეო ღი რე ბუ ლე ბას. ამ გვა რად, მი უ ხე და ვად იმი-
სა, რომ გირ ვან ქა სტერ ლინ გი უკ ვე აღარ არის ფიქ სი რე ბუ ლი სა ვა ლუ ტო კურ სის 

სის ტე მა ში, არც იმის მტკი ცე ბა იქ ნე ბა სწო რი, რომ იგი სრუ ლად ექ ვემ დე ბა რე ბა 

თა ვი სუ ფალ რხე ვას [4].
გ) სა ვა ლუ ტო კურ სე ბი კონ ტრო ლი რე ბა დი რხე ვე ბით: სხვა დას ხვა ქვეყ-

ნის ცენ ტრა ლუ რი ბან კი იყე ნებს რა კონ ტრო ლი რე ბა დი რხე ვე ბის სის ტე მას, ცდი-
ლობს სა ვა ლუ ტო ურ თი ერ თდა მო კი დე ბუ ლე ბე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბას ღი რე ბუ ლე ბე ბის 

წი ნას წარ დად გე ნილ (ჩვე უ ლებ რივ, ფარ თო სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის უც ნობ) საზღ-
ვრებ ში და ხში რად ახორ ცი ე ლებს სა ვა ლუ ტო ბაზ რებ ზე სა კუ თა რი ვა ლუ ტის ყიდ-
ვა- გა ყიდ ვის ოპე რა ცი ებს, სა ვა ლუ ტო კურ სის დად გე ნილ საზღ ვრებ ში შე ნარ ჩუ ნე-
ბის მიზ ნით.

სა ვა ლუ ტო რის კის ტი პე ბი: ვი ნა ი დან ფირ მე ბი რე გუ ლა რუ ლად ვაჭ რო ბენ 

სხვა ვა ლუ ტის მქო ნე ქვეყ ნე ბის ფირ მებ თან და თა ვა დაც შე უძ ლი ათ საზღ ვარ გა-
რეთ საქ მი ა ნო ბა, არ სე ბი თია გა ვი გოთ, რა გავ ლე ნის მოხ დე ნა შე უძ ლია კომ პა ნი ის 

საქ მი ა ნო ბა ზე სა ვა ლუ ტო კურ სის ცვლი ლე ბებს. უწი ნა რე სად, გან ვი ხი ლოთ სა ო-
პე რა ციო რის კი – ოპე რა ცი ის ჩა ტა რე ბი სა და შე სა ბა მი სი ან გა რიშ სწო რე ბის თა-
რი ღებს შო რის დრო ის პე რი ოდ ში სა ვა ლუ ტო კურ სის ცვლი ლე ბის რის კი, ე.ი. ვა-
ლუ ტის კონ ვერ ტა ცი ი სა გან წარ მოქ მნი ლი მო გე ბა ან ზა რა ლი.

მა გა ლი თი: დიდ ბრი ტა ნეთ ში არ სე ბულ მა ფირ მამ 1 იან ვარს კონ ტრაქ ტი 

და დო აშ შ-ში არ სე ბულ ფირ მას თან და ნად გა რის შეს ყიდ ვაზე $300 000-ად. ან გა-
რიშ სწო რე ბა ან გა რიშ -ფაქ ტუ რა ზე უნ და მოხ დეს 31 მარტს.

პირ ველ იან ვარს სა ვალუტო კურსია $1.6/£ (ე.ი. $1.6 = 1£),
თუმცა 31 მარტისათვის გირვანქა სტერლინგი შეიძლება:
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(ა) გამყარდეს $1.75/£-მდე, ან
(ბ) გაუფასურდეს $1.45/£-მდე.
ავხსნათ რის კი, რომ ლის წი ნა შეც შე იძ ლე ბა აღ მოჩ ნდეს დიდ ბრი ტა ნეთ ში 

არ სე ბუ ლი ფირ მა.
31 მარ ტი სათ ვის გირ ვან ქა სტერ ლინ გის გამ ყა რე ბის შემ თხვე ვა ში, დიდ 

ბრი ტა ნეთ ში არ სე ბუ ლი ფირ მა მი ი ღებს მო გე ბას 16 071 გირ ვან ქა სტერ ლინ გის 
ოდე ნო ბით, რო მე ლიც მი ი ღე ბა შემ დე გი გა ან გა რი შე ბით: (300 000 : 1.6 = 187 
500) დ (300 000 : 1.75 = 171 429) = 16 071.

ეკო ნო მი კუ რი რის კი არის, სა ვა ლუ ტო კურ სე ბის მო უ ლოდ ნე ლი ცვლი ლე ბე-
ბის გა მო, საქ მი ა ნო ბის (ფუ ლა დი სახ სრე ბის სა მო მავ ლო ნა კა დის მიმ დი ნა რე ღი-
რე ბუ ლე ბა) ღი რე ბუ ლე ბის ცვა ლე ბა დო ბა. ეს არის სა ო პე რა ციო რის კის გრძელ ვა-
დი ა ნი ვერ სია [2].

იმ კომ პა ნი ი სათ ვის, რო მე ლიც ექ სპორტს ეწე ვა, ამ რისკს შე იძ ლე ბა ად გი ლი 
ჰქონ დეს მა შინ, რო დე საც:

ადგი ლობ რი ვი ვა ლუ ტა გამ ყარ დე ბა იმ ვა ლუ ტას თან მი მარ თე ბით, 
რომ ლი თაც ეს კომ პა ნია ვაჭ რობს,

კონ კუ რენ ტე ბის ად გი ლობ რი ვი ვა ლუ ტა გა უ ფა სურ დე ბა იმ ვა ლუ ტას-
თან მი მარ თე ბით, რომ ლი თაც ეს კომ პა ნია ვაჭ რობს.

აშ შ-დან ექ სპორ ტი ო რი კომ პა ნია ერ თ-ერთ პრო დუქტს ყი დის ევ რო პა ში 
თვით ღი რე ბუ ლე ბას და მა ტე ბუ ლი ფას ნა მა ტით.

გა სა ყი დი ფა სის სა ფუძ ვე ლია აშ შ-ის ფასი $16, რომელიც უზრუნველყოფს 
დანახარჯების დაფარვას და მოგების მარჟას, მიმდინარე სავალუტო კურსია 
€1.26/$, რა გავლენა ექნება ექსპორტიორის საქმიანობაზე დოლარის გამყარებას 
€1.31/$-მდე.

ამე რი კუ ლი ფირ მა, რო მე ლიც ევ რო პა ში ყი დის სა ქო ნელს 16 აშშ დო ლა-
რად, მი სი ღი რე ბუ ლე ბა მიმ დი ნა რე სა ვა ლუ ტო კურ სით ევ რო პა ში შე ად გენს 20,16 
ევ როს (16x1.31). მა შა სა და მე, დო ლა რის გამ ყა რე ბა ექ სპორ ტი ორს ყო ველ ერ თე-
ულ პრო დუქ ცი ა ზე მო უ ტანს მო გე ბას 0,80 ევ როს ოდე ნო ბით (20,96 დ 20,16).

არ სე ბობს ორი ფაქ ტო რი, რი თაც კომ პა ნია დგე ბა ეკო ნო მი კუ რი რის კის 
საფ რთხის წი ნა შე:

ა) პირ და პი რი: თქვე ნი ფირ მის ად გი ლობ რი ვი ვა ლუ ტის გამ ყა რე ბის შემ-
თხვე ვა ში, უცხ ო ელ კონ კუ რენ ტებს შე ეძ ლე ბათ გა ყიდ ვე ბის გაზ რდა თქვენს ხარ-
ჯზე, რად გან თქვე ნი პრო დუქ ცია უფ რო ძვი რადღ ი რე ბუ ლი გახ დე ბა (ან თქვენ 
უნ და შე ამ ცი როთ თქვე ნი მო გე ბის მარ ჟა) მომ ხმა რებ ლე ბის თვალ ში, რო გორც 
საზღ ვარ გა რეთ, ასე ვე თქვენს ქვე ყა ნა ში.

ბ) არა პირ და პი რი: იმ შემ თხვე ვა შიც კი, რო დე საც თქვე ნი ად გი ლობ რი ვი ვა-
ლუ ტა, თქვე ნი მომ ხმა რებ ლე ბის ვა ლუ ტის სა პი რის პი როდ არ მოძ რა ობს, თქვენ 
მა ინც შე იძ ლე ბა და კარ გოთ კონ კუ რენ ტუ ლი პო ზი ცი ა. მა გა ლი თად, გან ვი ხი ლოთ 
სამ ხრეთ აფ რი კუ ლი ფირ მა, რო მე ლიც ვაჭ რობს ჰონგ კონ გში და მი სი მთა ვა რი 
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კონ კუ რენ ტია ახალ ზე ლან დი უ რი ფირ მა. ახალ ზე ლან დი უ რი დო ლა რის ჰონგ კინ-
გის დო ლარ თან მი მარ თე ბით გა უ ფა სუ რე ბის შემ თხვე ვა ში, სამ ხრეთ აფ რი კუ ლი 
ფირ მა და კარ გავს გარ კვე ულ კონ კუ რენ ტულ პო ზი ცი ებს [4].

მყიდ ვე ლობითუ ნა რი ა ნო ბის პა რი ტე ტის თე ო რია (PPPT): ამ თე ო რი ით, 
ორ ვა ლუ ტას შო რის სა ვა ლუ ტო კურ სი და მო კი დე ბუ ლია შე სა ბა მი სი ქვეყ ნე ბის ინ-
ფლა ცი ის ფარ დო ბით გა ნაკ ვე თებ ზე. მყიდ ვე ლუ ნა რი ა ნო ბის პა რი ტე ტის თე ო რია 
ეფუძნება „ერთი ფასის კანონს“ – წონასწორობის შემთხვე ვა ში, იდენ ტუ რი სა-
ქო ნე ლი ერ თი და იგი ვე უნ და ღირ დეს, მი უ ხე და ვად იმ ვა ლუ ტი სა, რო მელ შიც იგი 
იყი დე ბა. მა გა ლი თი:

პრო დუქ ცია აშ შ-ში ღირს $3,000 დავუშ ვათ, რომ გირ ვან ქა სტერ ლინ გი 
და აშშ დო ლა რი წო ნას წო რო ბა ში ა, მყიდ ვე ლუ ნა რი ა ნო ბის პა რი ტე ტის თეორიით, 
$1.50/£ მიმდი ნა რე სპოტ კურ სით, ე.ი. ფა სი გირ ვან ქა სტერ ლინ გში x მიმ დინარე 
$1.50 სპოტკურსზე = ფასს აშშ დოლარში.

სპოტკურსი არის კურსი, რომლითაც შეიძლება ვალუტის გადაცვლა 

დღეს.
აშშ ბაზარი დიდი ბრიტანეთის 

ბაზარი
პროდუქციის ახლანდელი 

ღირებულება $1.50 $3,000 Ⴓ2,000

შეფასებული ინფლაცია 5% 3%

ღირებულება ერთი წლის 

შემდეგ $3,150 £2,060

„ერთი ფასის კანონის“ ძალით, პრო დუქ ცია ყო ველ თვის ერ თი და იგი-
ვე უნ და ღირ დეს. ამი ტომ ერ თი წლის შემდეგ, $3,150 ტოლი უნდა იყოს 
£2,060-ის, და ამგვარად, მოსალოდნელი სამომავლო სპოტკურსი შეიძლება 
გამოითვალოს: $3,150/2,060 = $1.5291

წესი: მყიდველუნარიანობის პარიტეტის თეორიით, იმ ქვეყნის ვალუტა, 
რომელშიც უფრო მაღალი ინფლაციაა, გაუფასურდება [4].

სამომავლო სპოტკურსების შეფასებისათვის გამოიყენება ფორმულა:

  ,

სადაც:
= მიმდინარე სპოტკურსი,
= მოსალოდნელი სპოტკურსი,
= იმ ქვეყნის ინფლაციის მაჩვენებელი, რომლისთვისაც სპოტკურსია დადგენილი 

(საბაზისო ვალუტა),
= სხვა ქვეყნის ინფლაციის მაჩვენებელი (მეორე ქვეყანა). 
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სა ვა ლუ ტო კურ სის უმ თავ რე სი ფუნ ქციაა ერ თი ვა ლუ ტით გა მო სა ხუ ლი 

ფა სე ბის სხვა ვა ლუ ტით გა და ან გა რი შე ბის სა შუ ა ლე ბე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა, რა თა 

დად გინ დეს სა ვა ლუ ტო კურ სი (გარ კვე ულ წი ლად) ამ ფა სებს შო რის ურ თი ერ თდა-
მო კი დე ბუ ლე ბით. ეს მიიღება „ერთი ფასის კანონიდან“.

„ერთი ფასის კანონით“ კონკუ რენ ცია თა ვი სუ ფალ ბა ზარ ზე (ვაჭ რო ბის შემ-
ზღუ და ვი ბა რი ე რე ბის, აგ რეთ ვე ტრან სპორ ტი რე ბი სა და სა ო პე რა ციო და ნა ხარ ჯე-
ბის გა რე შე) უზ რუნ ველ ყოფს, რომ ნე ბის მი ერ მო ცე მულ პრო დუქტს მხო ლოდ ერ-
თი ფა სი ჰქონ დეს. ფა სებს შო რის გან სხვა ვე ბა წარ მოქ მნის თა ნა ვე აღ მო იფ ხვრე ბა 
არ ბიტ რა ჟის გა მო: მე წარ მე ე ბი იყი დი ან და ბალ ფა სი ან ბა ზარ ზე და გა და ყი დი ან 
მა ღალ ფა სი ან ბა ზარ ზე. ეს აღ მოფ ხვრის ფას თა შო რის სხვა ო ბას.

თუ ამ კა ნონს გა მო ვი ყე ნებთ სა ერ თა შო რი სო ოპე რა ცი ე ბი სათ ვის, იგი გუ-
ლის ხმობს, რომ სა ვა ლუ ტო კურ სე ბი ყო ველ თვის ისე და კო რექ ტირ დე ბა, რომ 
მხო ლოდ ერ თი ფა სი იარ სე ბებს იმ ქვეყ ნე ებს შო რის, რო მელ თა შო რი საც შე და რე-
ბით თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბა ა.

ამ გვა რად, თუ სა ქონ ლის გარ კვე უ ლი სიმ რავ ლე აშშ-ში $1,000 ღირს და 
იგი ვე სიმ რავ ლე დიდ ბრი ტა ნეთ ში £500 ღირს, თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბა წარ მოქ-
მნის სა ვა ლუ ტო კურსს £1 $2-ად.

საპროცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბის პა რი ტე ტის თე ო რია (IRPT): ამ თე ო რი ის მი-
ხედ ვით, სპოტ და ფორ ვარ დულ სა ვა ლუ ტო კურ სებს შო რის გან სხვა ვე ბა თი თო ე-
ულ ვა ლუ ტით ხელ მი საწ ვდომ საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თებს შო რის დი ფე რენ ცი ა ლის 

ტო ლი ა.
ფორ ვარ დუ ლი კურ სი არის ამ ჟა მად შე თან ხმე ბუ ლი სა მო მავ ლო სა ვა-

ლუ ტო კურ სი, სა მო მავ ლო შე თან ხმე ბუ ლი თა რი ღი სათ ვის ვა ლუ ტის გარ კვე უ ლი 

მო ცუ ლო ბის შეს ყიდ ვა ზე ან გა ყიდ ვა ზე [2].
საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბის პა რი ტე ტის თე ო რი ით, იმ ქვეყ ნის ვა ლუ ტა, რო-

მელ შიც უფ რო მა ღა ლია საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბი, გა უ ფა სურ დე ბა.
საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბის პა რი ტე ტის თე ო რია პრაქ ტი კა შიც ამარ თლებს. 

არ არ სე ბობს ერთ ვა ლუ ტა ში უფ რო მომ გე ბი ა ნი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბი სეს-
ხებ ზე/ დე პო ზი ტებ ზე, ვიდ რე მე ო რე ვა ლუ ტა ში.

სა ვა ლუ ტო რის კის მარ თვა: რო დე საც კომ პა ნი ი სათ ვის სა ვა ლუ ტო რის კი 

მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, მან რა ი მე ზო მე ბი უნ და მი ი ღოს მის აღ მო საფ ხვრე ლად ან შე სამ-
ცი რებ ლად, რა საც ეწო დე ბა რის კის ჰე ჯი რე ბა ან რის კის საფ რთხის ჰე ჯი რე ბა.

სა ვა ლუ ტო რის კის მარ თვის პრაქ ტი კუ ლი მე თო დე ბი მო ი ცავს: საქ მი ა ნო ბას 

ად გი ლობ რი ვი ვა ლუ ტით, არაფ რის გა კე თე ბას, დაჩ ქა რე ბას, შე ნე ლე ბას, და ბა-
ლან სე ბას, სა ბან კო ან გა რი შებს უცხ ო უ რი ვა ლუ ტით.

საქ მი ა ნო ბა ად გი ლობ რი ვი ვა ლუ ტით, ნიშ ნავს ყვე ლა მომ ხმა რე ბელს და-
ჟი ნე ბით მოს თხო ვოთ, რომ გა და გი ხა დონ ად გი ლობ რი ვი ვა ლუ ტით, ხო ლო თქვენ 
ყვე ლა იმ პორ ტზე ან გა რიშ სწო რე ბა მო ახ დი ნოთ ად გი ლობ რი ვი ვა ლუ ტით. ეს მე-
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თო დი რის კებს გა დას ცემს მე ო რე მხა რეს და შე იძ ლე ბა არ იყოს კო მერ ცი უ ლად 
მი სა ღე ბი.

არაფ რის გა კე თე ბა: გრძელ ვა დი ან პერ სპექ ტი ვა ში კომპანია „რაღაცას 
მოიგებს, რაღაცას წააგებს“. ეს მე თო დი ვარ გი სია მცი რე მო ცუ ლო ბის შემ თხვე ვი-
თი ოპე რა ცი ე ბი სათ ვის, ახ დენს სა ო პე რა ციო და ნა ხარ ჯე ბის ეკო ნო მი ას.

შე მო სავ ლე ბი – თუ ექ სპორ ტი ო რი ელის, რომ მი სა ღე ბი ვა ლუ ტა გა უ ფა-
სურ დე ბა შემ დეგ რამ დე ნი მე თვე ში, იგი შე იძ ლე ბა შე ე ცა დოს გა და სახ დე ლი თან-
ხის და უ ყოვ ნებ ლივ მი ღე ბას. ამის მიღ წე ვა შე საძ ლე ბე ლია და უ ყოვ ნებ ლივ გა დახ-
დის შემ თხვე ვა ში ფას დათ მო ბის შე თავაზებით.

გა დახ დე ბი – თუ იმ პორ ტი ო რი ელის, რომ გა და სახ დე ლი ვა ლუ ტა გა უ ფა-
სურ დე ბა, იგი შე იძ ლე ბა შე ე ცა დოს თან ხის გა დახ დის გა და ვა დე ბას. ამის მიღ წე ვა 

შე საძ ლე ბე ლია შე თან ხმე ბით ან საკ რე დი ტო ვა დე ბის გაზ რდით [4].
შე სა ბა მი სო ბა ში მოყ ვა ნა (და ბა ლან სე ბა): რო დე საც კომ პა ნი ას ფუ ლა დი 

შე მო სავ ლე ბი და გა დახ დე ბი ერ თდრო უ ლად აქვს ერ თსა და იმა ვე უცხ ო უ რი ვა ლუ-
ტით, მას შე უძ ლია მარ ტი ვად შე უ სა ბა მოს ისი ნი ერ თმა ნეთს. ასეთ შემ თხვე ვა ში, 
აუ ცი ლე ბე ლი იქ ნე ბა გა რი გე ბე ბის და დე ბა სა ვა ლუ ტო ბირ ჟა ზე მხო ლოდ მთლი ა ნი 

ოპე რა ცი ე ბი დან შე უ სა ბა მოდ დარ ჩე ნილ ნა წილ ზე.
სა ბან კო ან გა რი შე ბი უცხ ო ურ ვა ლუ ტა ში: რო დე საც ფირ მას რე გუ ლა რუ-

ლად აქვს ფუ ლა დი შე მო სავ ლე ბი და გა დახ დე ბი ერ თსა და იმა ვე ვა ლუ ტით, მან 

შე იძ ლე ბა არ ჩი ოს უცხ ო უ რი ვა ლუ ტით სა ბან კო ან გა რი შე ბის გა მო ყე ნე ბა. ეს მოქ-
მე დებს, რო გორც შე სა ბა მი სო ბა ში მოყ ვა ნის მუდ მი ვი პრო ცე სი. სა ვა ლუ ტო რის კის 

საფ რთხე შე მო ი საზღ ვრე ბა მხო ლოდ ან გა რიშ ზე არ სე ბუ ლი წმინ და ნაშ თით.
III. საპ რო ცენ ტო რის კი
ფი ნან სუ რი მე ნე ჯე რი უპი რის პირ დე ბა საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბის ცვლი-

ლე ბე ბის გან წარ მოქ მნილ რისკს, ე.ი. საქ მე აქვს გა ურ კვევ ლო ბას თან, ფუ ლა დი 
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სახ სრე ბის შე მო სავ ლე ბი სა და გა სავ ლე ბის მო ცუ ლო ბა სა და ვა დებ თან და კავ ში რე-
ბით [4].

მრა ვა ლი კომ პა ნია იღებს სესხს და, ასეთ დროს, მათ უნ და გა ა კე თონ არ ჩე ვა-
ნი ფიქ სი რე ბუ ლი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თით (ჩვე უ ლებ რივ, ობ ლი გა ცი ე ბის ემი სი-
ის გზით), ან მცო ცა ვი (ცვლა დი) საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თით სეს ხის აღე ბას შო რის 

(შე საძ ლო ა, სა ბან კო სეს ხე ბის მეშ ვე ო ბით). არ სე ბობს გარ კვე უ ლი რის კი მცო ცავ-
გა ნაკ ვე თი ა ნი და ფიქ სი რე ბულ გა ნაკ ვე თი ა ნი სეს ხე ბის და ბა ლან სე ბა ზე გა დაწყ ვე-
ტი ლე ბის მი ღე ბა ში. ძა ლი ან დი დი მო ცუ ლო ბის ფიქ სი რე ბულ გა ნაკ ვე თი ა ნი სეს ხის 

შემ თხვე ვა ში, იქ მნე ბა საფ რთხე, რომ მო მა ვალ ში გრძელ ვა დი ა ნი საპ რო ცენ ტო გა-
ნაკ ვე თე ბი შე იძ ლე ბა შემ ცირ დეს, ხო ლო ძა ლი ან დი დი მო ცუ ლო ბის მცო ცავ გა ნაკ-
ვე თი ა ნი სეს ხის შემ თხვე ვა ში, იქ მნე ბა მოკ ლე ვა დი ა ნი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბის 

გაზ რდის საფ რთხე.
და მა ტე ბით, კომ პა ნი ე ბის წი ნა შეა რის კი, რომ იმ მო მენ ტი დან, რო დე საც 

კომ პა ნია და ად გენს სეს ხის აღე ბის ან ინ ვეს ტი რე ბის სა ჭი რო ე ბას, იმ მო მენ ტამ დე, 
რო დე საც და ი დე ბა შე სა ბა მი სი გა რი გე ბა, შე იძ ლე ბა შე იც ვა ლოს საპ რო ცენ ტო გა-
ნაკ ვე თე ბი.

ხელ მძღვა ნე ლი პერ სო ნა ლი, ჩვე უ ლებ რივ, რის კის მო წი ნა აღ მდე გე ა. ამ დე-
ნად, ისი ნი ეძე ბენ ამ რის კე ბის მარ თვი სა და შემ ცი რე ბის სა შუ ა ლე ბებს.

გან სხვა ვე ბა საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თებ ში/ საპ რო ცენ ტო საფ რთხე: საპ რო-
ცენ ტო რის კი მი ე კუთ ვნე ბა საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბის არა ხელ საყ რე ლი ცვლი-
ლე ბე ბის და, ამ გვა რად, კომ პა ნი ის წმინ და ფუ ლა დი ნა კა დის შემ ცირების რისკს.

საპროცენტო განაკვეთების არახელსაყრელი ცვლილებები

სავალუტო კურსთან შედარებით, საპროცენტო განაკვეთები უწყვეტად 
არ იცვლება: სავალუტო კურსები დღის განმავლობაში იცვლება, საპროცენტო 
განაკვეთები სტაბილურია ბევრად უფრო ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში. 
მაგრამ საპროცენტო განაკვეთების ცვლილება შეიძლება ბევრად უფრო 
არსებითი იყოს. ამიტომ, კომპანიის საპროცენტო რისკის საფრთხის შემცირება 
(ჰეჯირება) კორპორაციის ხაზინადარის მოვალეობაა.
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Закоян Арутюн Вараздатович
Кандидат технических наук, доцент кафедры бизнеса и менеджмента

Ереванского Государственного Университета
harutyunzakoyan@ysu.am

Настоящая методика разработана с целью определения, оценки 
и прогноза возможных потерь, их количественного измерения по 
кредитному портфелю в коммерческих банках (далее `банк»). Данная 
методика позволяет произвести качественный и количественный расчет 
уровня дефолта (кредитного риска) по кредитному портфелю банка.

Ключевые слова: Кредитный риск; вероятность дефолта; рейтинги 
заемщиков; кредитный портфель; рыночная стоимость займа; ожи-
даемые потери; экспертная оценка. 

Настоящая методика предназначена для прогноза возможных потерь и 
количественного измерения уровня дефолта (кредитного риска) по кре дитному 
портфелю в коммерческих банках (далее - банк) и позволяет произ вести его 
качественный и количественный расчет. Она основана на системе присвоения 
внутренних рейтингов заемщикам при текущем финансовом положении 
последних и анализе исторических данных по дефолтам. Присвоение внутри 
банковского кредитного рейтинга производится специа листом кредитного 
подразделения банка на основе финансовых документов заемщиков, качества 
текущего обслуживания и обеспеченности банковского займа. В данной методике 
расчет вероятности дефолта проведен с исполь зованием двух методов [1,2]. 
Первый метод, основанный на оценкe вероят ности дефолта на статистической 
базе данных и позволяющий определить вероятность дефолта в заданном 

ekonomika da biznesi, 2017, 2,  gv. 166-177

ECONOMICS  AND  BUSINESS, 2017, 2,  pp. 166-177



Методика определения, оценки и прогноза кредитного риска

167

промежутке времени, применим для расчета в краткосрочный, среднесрочный 
и долгосрочный периоды. Второй метод, базирующийся на рыночной стоимости 
займа и внутрибанковских кредитных рейтингах, применяется для определения 
общей вероятности дефолта по ссудному портфелю банка.

Метод оценки вероятности дефолта

1. Метод оценки вероятности дефолта на основе статистических
(исторических) данных по дефолтам. Сбор исторических данных по дефолтам 
осуществляется по данным операционного дня банка ̀ Основной долг, списанный 
за баланс» (Отчеты>Отчеты по займам(он-лайн)>Оперативные отчеты по 
займам). При получении отчета необходимым условием является определение 
интервалов t, т.е. единичных временных промежутков (месяц, год). Количество 
задаваемых периодов (1,2,3….n) и их продолжительность (день, неделя, месяц, 
квартал, полугодие, год и тд.) принимается в зависимости от желаемой точности 
в расчетах. Чем продолжительнее периоды и меньше их количество, тем ниже 
качество проводимого анализа. Результатом выборки является информативная 
таблица дефолтов за период t.
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На основании полученной информации по периодам t, а также по 
данным сводной отчетности, из которой формируется суммарный объем 
портфеля на начало каждого периода t, строится сводная таблица 1, 
отражающая динамику изменения уровней дефолтов по периодам: 
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Статистическая информация по дефолтам,
произошедшим за n периодов t          

Для примера и начального расчета приняты исторические гипотетические 
данные за период 22 месяца с помесячной разбивкой. Оценку вероятности 
дефолта в течение t-го месяца (года) с момента выдачи займа производим на 
основе методики Альтмана. Для оценки вероятности дефолта по выданным 
займам в разрезе кредитного рейтинга для каждого периода t рассчитываются 
следующие показатели [2]:

1. Предельная вероятность дефолта (marginal mortality rate – MMR) в
течение t-го периода с момента выдачи займа:

Предельная вероятность дефолта отражает статистическую оценку 
вероятности дефолта по займам с определенным кредитным рейтингом в 
течение t-го периода

2. Вероятность “выживаемости~ (survival rate – SRt) в течениe t-го
периoда:

3. Вероятность “выживаемости~ на протяжении T лет:

)
 tt MMRSR 1  (2); 

Закоян Арутюн Вараздатович

t
tMMR t

,
 (1); 

Таблица 1

T

t
tt SRSR

1

(3); 

 

. .

 . -  

. .
2012 10,179,606 6,259 7 4,940
2012 0 0 0
2012 10,798,594 5,898 11 4,347
2002 0 0 0
2012 12,162,128 79,000 1 56,427
2012 13,831,693 36,141 15 15,313
2013 15,973,464 25,960 4 26
2013 17,510,315 2,862 6 1,903
2013 0 0 0
2013 20,932,968 56,005 4 56,005
2013 21,514,954 16,948 14 13,483
2013 23,155,380 28,766 16 17,372
2013 0 0 0
2013 0 0 0
2013 28,344,179 6,576 2 6,414
2013 29,095,413 137,030 1 394
2013 31,520,321 296,600 2 170,743
2013 30,354,872 492 3 280
2014 0 0 0
2014 32,404,977 3,495 1 3,495
2014 0 0 0
2014 36,645,755 346,667 3 308,447  
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4. Вероятность дефолта в период t при условии “выживаемости~ в
предшествующие периоды:

Показатель отражает вероятность объявления дефолта эмитентом с 
данным кредитным рейтингом в течениe t-го периода с момента выдачи займа 
при условии его “выживаемости~ на протяжении предшествующих t–1 периодов.

5. Кумулятивная вероятность дефолта (Cumula  ve mortality rate – CMR) за
период времени T:

Кумулятивная вероятность дефолта – это вероятность объявления 
дефолта заемщиком с данным кредитным рейтингом в любой момент времени 
между датой выдачи займа (t=0) и концом года с порядковым номером T. 
Рассчитывается как дополнение до единицы вероятности того, что заемщик 
“выживет~ на протяжении всего периода времени T.

6. Средняя вероятность дефолта (Average mortality rate – AMR):

Пример. На основании исходных данных таблицы 1 производим расчет 
коэффициентов.

Месяц Год
Объем 

портфеля
у.е.

Сумма деф.
займов
у.е.

MMR(t) SR(t) MR(t)

Июль 2012 10 179 606 6 259 0,06% 99,94%
Август 2012 0 0,00% 100,00% 0,00%
Сентябрь 2012 10 798 594 5 898 0,05% 99,95% 0,05%
Октябрь 2012 0 0,00% 100,00% 0,00%
Ноябрь 2012 12 162 128 79 000 0,65% 99,35% 0,65%
Декабрь 2012 13 831 693 36 141 0,26% 99,74% 0,26%
Январь 2013 15 973 464 25 960 0,16% 99,84% 0,16%
Февраль 2013 17 510 315 2 862 0,02% 99,98% 0,02%
Март 2013 0 0,00% 100,00% 0,00%
Апрель 2013 20 932 968 56 005 0,27% 99,73% 0,27%
Май 2013 21 514 954 16 948 0,08% 99,92% 0,08%
Июнь 2013 23 155 380 28 766 0,12% 99,88% 0,12%
Июль 2013 0 0,00% 100,00% 0,00%
Август 2013 0 0,00% 100,00% 0,00%
Сентябрь 2013 28 344 179 6 576 0,02% 99,98% 0,02%
Октябрь 2013 29 095 413 137 030 0,47% 99,53% 0,47%
Ноябрь 2013 31 520 321 296 600 0,94% 99,06% 0,94%
Декабрь 2013 30 354 872 492 0,00% 100,00% 0,00%
Январь 2014 0 0,00% 100,00% 0,00%
Февраль 2014 32 404 977 3 495 0,01% 99,99% 0,01%
Март 2014 0 0,00% 100,00% 0,00%
Апрель 2014 36 645 755 346 667 0,95% 99,05% 0,95%

T
TCMRAMR 11 (6);

T

t
tt

T

t
T SRMRCMR

11
1 (5); 

1ttt SRMMRMR (4); 

Расчет коэффициентов Таблица 2
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Исходя из полученных данных, определяем TSR =96%, TCMR =4% и 
AMR =0,19%.

Оценка вероятности дефолтов по портфелю на основе рыночной стоимости 
займа

2. Оценка вероятности дефолтов по портфелю на основе рыночной
стоимости займа. С этой целью проводится текущий кредитный анализ по 
каждому заемщику с присвоением внутрибанковского кредитного рейтинга, 
производимый на основе проведенного кредитного анализа заемщиков, 
включающего следующие этапы [1]:

проверка целевого использования кредитных средств;
 эффективность использования кредитных средств заемщиком и сроки

займа;
 анализ финансовой отчетности предприятия, выявление основной

тенденции его развития;
 анализ финансовых потоков, оценка текущей платежеспособности;
отраслевой анализ;
оценка высшего управленческого звена, стратегии заемщика и

эффективности деятельности;
 выявление отклонений в деятельности заемщика от утвержденного

бизнес-плана;
оценка ликвидности представленного в качестве залога имущества,

степень покрытия.
Оценка кредитного риска (2) заемщика по займу может быть сведена 

к анализу принятых им долговых обязательств. В случае объявления дефолта 
заемщиком, сумма, которую банк сможет “спасти~, будет равна стоимости 
залога. Коэффициент восстановления задолженности R характеризует ту часть 
займа, которую банк может вернуть в случае наступления дефолта:

Если вероятность дефолта к моменту погашения составляет d, то текущая 
стоимость займа может быть выражена математическим ожиданием стоимости 
этих двух состояний займа, дисконтированных по безрисковой ставке процента 
rf=7% (ставка рефинансирования):

Закоян Арутюн Вараздатович
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Отсюда следует, что вероятность дефолта составляет:

где frr   - кредитный спред (Credit spread), отражающий кредитный риск и 
приближенно оцениваемый как вероятность дефолта, умноженную на потери в 
случае дефолта.

При сроке действия свыше 1 года стоимость займа составит:

где d  - среднегодовая вероятность дефолта.
Дисконтирование по безрисковой ставке позволяет рассчитать 

нейтральную к риску вероятность дефолта, которая может не совпадать 
с фактически наблюдаемой (актуарной) вероятностью. Переходя к ставке 
дисконтирования, учитывающей риск (Risk-adjusted discount rate), получим, что 
кредитный спред должен включать премию за риск:

где dr – актуарная вероятность дефолта (PD, MRt);
p – премия за риск, устанавливаемая согласно кредитной политике банка;
LGD – потери в случае дефолта.

Для оценки кредитного риска необходимо знать подверженность 
кредитному риску при наступлении дефолта – размер принимаемого риска в 
денежном выражении. Подверженность кредитному риску (credit exposure, CE) 
для различных типов финансовых инструментов:

ссуды, коммерческие займы, приобретенные облигации и дебиторская 
задолженность - балансовые статьи, подверженные кредитному риску по их 
полной номинальной стоимости;

гарантии, акцепты, кредитные линии и резервные аккредитивы 
– забалансовые (обычно безотзывные) обязательства банка по принятию 
на себя обязательств третьей стороны в случае их неисполнения. Текущая 
подверженность кредитному риску по этим обязательствам принимается в 
размере их номинальной стоимости, так как в случае объявления дефолта 
третьей стороной банк, безусловно, будет обязан выполнить взятые на себя 
обязательства.

При наступлении дефолта чистые убытки банка, как правило, оказываются 
меньшими, чем его полная подверженность кредитному риску по данной 
сделке. Это объясняется тем, что при дефолте банк получает право на досрочное 

rR
rr

r
r

R
d ff

11
1

11
 (9); 

T

T
f

T

T
f

T d
r
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P 11

1
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1
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1
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pLGDdpRdrr rrf 1  (11); 



172172

взыскание задолженности путем реализации обеспечения, взыскание долга 
с гаранта (поручителя), предложения о реструктуризации задолженности или 
требования об объявлении должника банкротом и возмещения суммы долга 
из стоимости принадлежащего ему имущества. Таким образом, последствия 
дефолта измеряются суммой восстановленных денежных средств и потерей 
оставшейся части задолженности. Возможность восстановления (частичного) 
задолженности определяется той стоимостью, по которой можно продать на 
рынке заложенное имущество. 

Уровень восстановления (recovery rate) конкретного вида обязательства 
зависит как от характеристик должника, так и от очередности (seniority) выплат 
по данному виду долгового обязательства по отношению к прочим финансовым 
обязательствам заемщика перед кредиторами и владельцами.

К факторам, оказывающим влияние на уровень восстановления, относятся:

1) вид обязательства;
2) отраслевая принадлежность заемщика;
3) обеспечение обязательства и очередность выплат по обязательствам;
4) состояние экономики.
Отраслевая принадлежность определяет состав и структуру его активов, 

а следовательно и ликвидную стоимость данного заемщика. Зная предельную 
вероятность дефолта и средний уровень восстановления, можно определить 
уровень ежегодных и среднегодовых потерь вследствие дефолта, потерю 
осн овной суммы и недополученное вознаграждение, рассчитываемые по 
отношению к безвозвратным потерям основной суммы займа.

При рассмотрении ссудного портфеля банка необходимо произвести 
агрегирование как ожидаемых потерь, так и их волатильности по всем рассмат-
риваемым заемщикам. Портфельный подход к измерению кредитного риска 
позволяет уменьшить размер резервируемого капитала по сравнению с простым 
суммированием по заемщикам. Для портфеля, состоящего из N заемщиков, 
потери вследствие кредитного риска можно определить следующим образом:

где iCE  – суммарная подверженность риску дефолта по i-му заемщику, равная 
сумме основного долга;
bi – двоичная случайная переменная, принимающая значения `1» в случае 
наступления дефолта с вероятностью PD и `0» – в противном случае;

Закоян Арутюн Вараздатович
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LGDi – безвозвратные потери в случае дефолта.

При этом при уровне восстановления меньше, чем уровень риска, выра-
жение (R – Риск) принимается равным 0,1. Определить чистую подвер женность 
кредитному риску по портфелю можно путем суммирования по заемщикам:

С целью ценообразования кредитных продуктов определяем приведенную 
стоимость ожидаемых потерь вследствие кредитного риска (Present value 
of expected credit losses – PVECL) за весь период, оставшийся до выполнения 
обязательств, как совокупность ожидаемых кредитных потерь:

где tr  – ставка дисконтирования для периода t;
E(CLt) – ожидаемые потери по портфелю;
ECE – ожидаемая подверженность кредитному риску (expected credit exposure).

Непредвиденные потери вследствие кредитного риска (unexpected credit 
loss  – UCL) отражают разброс потерь вокруг их ожидаемого значения. Размер этих 
потерь определяется совместным распределением всех случайных переменных 
модели, в простейшем случае – распределением частоты дефолта по различным 
контрагентам. В отличие от ожидаемых потерь, непредвиденные потери уже не 
могут быть включены в стоимость инструментов, а должны компенсироваться 
за счет резерва собственного капитала. При этом предполагается, что размер 
резервируемого капитала должен быть таким, чтобы полностью компенсировать 
возникшие непредвиденные убытки с заданной степенью вероятности. 
Формально непредвиденные потери по займам можно определить как 
потери, превышающие ожидаемые, то есть как разницу между максимально 
возможными и ожидаемыми потерями:

где MCL  (maximum credit loss) – максимально возможные убытки при заданных 
параметрах и предложениях, лежащих в основе модели. Ввиду незначительной 
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доли непредвиденных потерь (менее 1%), определение их в примере не 
производится. 

Пример расчета. Для оценки вероятности дефолтов на основе рыночной 
стоимости займа, необходимо экспортировать ссудный портфель банка/
филиала на отчетную дату в MS Excel. Из экспортированного портфеля в MS Excel 
для расчета понадобится следующая информация: 

Исходная информация Таблица 3

 Следующим этап ом является присвоение экспертной оценки и соот-
ветствующего кредитного рейтинга каждому заемщику. К таблице 3 добавляются 
следующие столбцы данных:

Присвоение кредитного рейтинга Таблица 4

Далее вычисляется коэффициент восстановления задолженности R как 
отношение стоимости предмета залога к сумме выдачи займа, причем расчетная 
стоимость предмета залога не может быть выше суммы остатка по займу.

При этом необходимо обратить внимание на качество обеспечения, то есть 
на ликвидность. Вероятность дефолта по заемщику определяется по формуле:

R
rr

d f




  (19);

1 2 3 4 5 6 7
             А 41 655 000 41 655 000 4 582 050 Недвижимость 13 329 450 14,00%

… … … … … … …
             Б 8 662 000 8 000 000 720 000 Товары в обороте 11 609 468 17,00%

… … … … … … …
             В 97 216 000 97 216 000 19 443 200 Недвижимость 109 174 230 13,00%

Ставка 
вознаграждения

Заемщик
Сумма ссудной
 задолженности

у.е.

Остаток ссудной 
задолженности

у.е.

Сумма 
резерва
у.е.

Обеспечение
Сумма

обеспечения
у.е.

Финансовое
состояние

Платежеспособ
ность

Залоги Оценка по 
программе

Риск

1 8 9 10 11 12
                А 3 3 4 18 20%

… … … … … …
            Б 3 2 4 17 15%

… … … … … …
            В 4 4 1 18 20%

Система присвоения рейтинга
Заемщик

Закоян Арутюн Вараздатович
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где fr  – безрисковая процентная ставка, устанавливаемая в размере ставки по 
депозитам ( в расчетах принимается равной ставке рефинансирования).
R  – скорректированный на текущее финансовое состояние коэффициент 
восстановления ÐèñêRR  , при этом принимается минимальное значение 
R , равное 10%.

                            Вычисление коэффициента задолженности                 Таблица 5

тычисление вероятности дефолта                       Таблица 6 
                

 Определение потери по кредитному портфелю                Таблица 7 

                             

1 2 3 5 6 13
               А 41 655 000 41 655 000 Недвижимость 13 329 450 32%

… … … … … …
           Б 8 662 000 8 000 000 Товары в обороте 11 609 468 100%

… … … … … …
           В 97 216 000 97 216 000 Недвижимость 109 174 230 100%

RЗаемщик
Сумма ссудной
 задолженности

у.е.

Остаток ссудной 
задолженности

у.е.
Обеспечение

Сумма
обеспечения

у.е.

Риск

1 3 5 6 12 13 15
            А 41,655,000 Недвижимость 13,329,450 20% 32% 36,656,550

… … … … … … …
            Б 8,000,000 Товары в обороте 11,609,468 15% 100% 1,200,000

… … … … … … …
            В 97,216,000 Недвижимость 109,174,230 20% 100% 19,443,200
Итого 146,871,000 57,299,750

Заемщик
Остаток ссудной 
задолженности

у.е.

CL
 у.е.

RОбеспечение
Сумма

обеспечения
у.е.

Сист

Риск

1 7 12 13 14 15
            А 14,00% 20% 32% 58,34% 36 656 550

… … … … … …
            Б 17,00% 15% 100% 11,76% 1 200 000

… … … … … …
            В 13,00% 20% 100% 7,50% 19 443 200

Заемщик
CL

 ó.å.
dR

СистСтавка 
вознаграждения
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   Ожидаемые потери по портфелю Таблица 8 

Выводы и практические рекомендации 

Представленная методика, позволяющая произвести качественный и 
количественный расчет уровня дефолта (кредитного риска) по кредитному 
портфелю в коммерческих банках, разработана с целью определения, оценки 
и прогноза возможных потерь, их количественного измерения. Методика 
расчета кредитного риска основывается на системе присвоения кредитным 
подразделением банка внутренних рейтингов заемщикам при текущем 
финансовом положении последних, анализе исторических данных по дефолтам, 
а также их финансовых документов, качества текущего обслуживания и 
обеспеченности банковского займа. 

В данной методике расчет вероятности дефолта проведен с исполь-
зованием двух методов. Первый метод основан на оценкe вероятности дефолта 
по статистическим данным и позволяет определить вероятность дефолта в 
заданном промежутке времени (применяется для расчета в краткосрочный, 
среднесрочный и долгосрочный периоды). Второй – основан на рыночной 
стоимости займа и внутрибанковских кредитных рейтингах (применяется для 
определения общей вероятности дефолта по ссудному портфелю банка).

Настоящая методика распространяется на всех работников банка, 
применяющих методику в процессе предоставления банком кредитных про-
дуктов.

Закоян Арутюн Вараздатович

1 3 13 14 16
            А 41,655,000 32% 58.34% 16,523,733

… … … … …
            Б 8,000,000 100% 11.76% 0

… … … … …
            В 97,216,000 100% 7.50% 0
Итого 146,871,000 16,523,733

Заемщик
Остаток ссудной 
задолженности

у.е.

E(CL)
у.е.

dR
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სტა ტი ა ში გან ხი ლუ ლია ფუ ლის გა თეთ რე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი
და ნა შა უ ლის წარ მო შო ბი სა და გავ რცე ლე ბის მოკ ლე ის ტო რი ა, ასე ვე
ფუ ლის გა თეთ რე ბის მსგავ სი ქმე დე ბე ბის კონ კრე ტუ ლი მა გა ლი თე ბი,
რაც ასა ხავს ამ მოვ ლე ნის არ სე ბო ბას ის ტო რი ის სხვა დას ხვა ეტაპ ზე.
ამას თან, სტა ტი ა ში გა ა ნა ლი ზე ბუ ლია ფუ ლის გა თეთ რე ბის გან მსაზღ-
ვრე ლი ფაქ ტო რე ბი, ასე ვე, მსოფ ლიო გა მოც დი ლე ბის გათ ვა ლის წი ნე-
ბით, გა მოკ ვლე უ ლია შა ვი ფუ ლის გა თეთ რე ბის მი ზე ზე ბი სა ქარ თვე-
ლო ში, რის სა ფუძ ველ ზეც შე მუშავებულია რეკომენდაციები აღნიშნული
პრობლემის მინიმუმამდე დასაყვანად.

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: ფუ ლის გა თეთ რე ბა; ჩრდი ლო ვა ნი ეკო ნო მი-
კა; კო რუფ ცი ა; სა ინ ვეს ტი ციო შიმ ში ლი; ეკო ნო მი კუ რი თა ვი სუფ ლე ბა.

ფუ ლის გა თეთ რე ბა ახა ლი მოვ ლე ნა არ არის. ბიზ ნესო პე რა ტო რე ბის
ნა წი ლი ყო ველ თვის ცდი ლობ და შე მო სავ ლე ბის ჭეშ მა რი ტი წყა როს და ფარ-
ვას, თუმ ცა, თუ ეს პრობ ლე მა XX სა უ კუ ნის 80-ი ან წლე ბამ დე გა ნი ხი ლე ბო და
მხო ლოდ ში გა სა ხელ მწი ფო ებ რივ დო ნე ზე, დღე ი სათ ვის მან სა ერ თა შო რი სო
მნიშ ვნე ლო ბა შე ი ძი ნა, ვი ნა ი დან ლე გა ლი ზე ბუ ლი სახ სრე ბის მო ცუ ლო ბა საფ-
რთხეს უქ მნის რო გორც ცალ კე უ ლი ქვეყ ნის, ასე ვე მსოფ ლიო ეკო ნო მი კა საც,
რაც ფი ნან სუ რი ბაზ რის მთლი ა ნო ბის რღვე ვით გა მო ი ხა ტე ბა.

სა ქარ თვე ლო ევ რო პი სა და აზი ის გა სა ყარ ზე მდე ბა რე ობს, ფუ ლის გა-
თეთ რე ბის სქე მე ბი კი ძი რი თა დად ტრან სნა ცი ო ნა ლუ რი ხა სი ა თი სა ა, რაც ამ
სქე მებ ში სა ქარ თვე ლოს რე ზი დენ ტე ბის ჩარ თვის საფ რთხეს გა ნა პი რო ბებს.
სა ხელ მწი ფოს მხრი დან აუ ცი ლე ბე ლია სწრა ფი და გა აზ რე ბუ ლი რე ა გი რე ბა,
რა თა ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბა არ შე ფერ ხდეს. ფუ ლის გა თეთ რე ბის პრობ ლე მა

ekonomika da biznesi, 2017, 2,  gv. 178-194

ECONOMICS  AND  BUSINESS, 2017, 2,  pp.  178-194
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კი სა ქარ თვე ლო ში საკ მა რი სად არ არის გა მოკ ვლე უ ლი. აღ ნიშ ნუ ლი დან გა-
მომ დი ნა რე, სა ქარ თვე ლო ში აღ ნიშ ნუ ლი პრობ ლე მის ეკო ნო მი კა ზე iე მოo მე დე-
ბის სა კითხ ე ბიც არ არის სრულ ყო ფი ლად შეს წავ ლი ლი. სა ქარ თვე ლო ში შა ვი 
ფუ ლის გა თეთ რე ბის სა კითხ ე ბის შეს წავ ლას ეძღ ვნე ბა მხო ლოდ რამ დე ნი მე 
მეც ნი ე რის - ს.ა სა ნი ძის, გ.ღლონ ტის, გ.მო სუ ლიშ ვის, მ.და უ თაშ ვი ლის შრო მე-
ბი. ხსე ნე ბულ მა გა რე მო ე ბამ კი, თა ვის მხრივ, გა ნა პი რო ბა შა ვი ფუ ლის გა-
თეთ რე ბის ფე ნო მე ნი სა და მას ზე მოქ მე დი ძი რი თა დი ფაქ ტო რე ბის კვლე ვის 
აუ ცი ლებ ლო ბა, რის სა ფუძ ველ ზეც შე ვი მუ შა ვეთ ახა ლი მიდ გო მე ბი აღ ნიშ ნუ ლი 
პრობ ლე მის დრო უ ლი იდენ ტი ფი ცი რე ბი სა და მი სი შემ დგო მი აღ მოფ ხვრი სათ-
ვის. კვლე ვის ფარ გლებ ში გა ვა ა ნა ლი ზეთ მსოფ ლი ო სა და სა ქარ თვე ლო ში შა ვი 
ფუ ლის გა თეთ რე ბის ის ტო რი ა, მი სი გა მომ წვე ვი მი iე iე ბი, რის სა ფუძ ველ ზეც 
შე ვი მუ შა ვეთ რე კო მენ და ცი ე ბი აღ ნიშ ნუ ლი პრობ ლე მის პრე ვენ ცი ის მიზ ნით.

 

ფულის გათეთრების საწყისები მსოფლიოში

ფუ ლის გა თეთ რე ბის ანა ლო გი უ რი ქმე დე ბე ბი ჯერ კი დევ შუა სა უ კუ-
ნე ე ბის ევ რო პა ში იყო ცნო ბი ლი. მე ვახ შე ე ბი და ვაჭ რე ბი მი მარ თავ დნენ სხვა-
დას ხვა მე თოდს, რო მე ლიც დახ ვე წი ლო ბის კუთხ ით ფუ ლის გა თეთ რე ბის თა-
ნა მედ რო ვე ხერ ხებს არ ჩა მო უ ვარ დე ბა. მა გა ლი თად, ვაჭ რე ბი მე ვახ შე ებ თან 
წი ნას წა რი მო ლა პა რა კე ბის სა ფუძ ველ ზე, პრო ცენტს იხ დიდ ნენ ვა და გა და ცი-
ლე ბის ჯა რი მის სა ხით. ამას თან, სა ბუ თებ ში ისი ნი შეგ ნე ბუ ლად ზრდიდ ნენ 
გაც ვლით კურსს პრო ცენ ტე ბის გა დახ დის და სა ფა რად; მე ვახ შე ხელს უწყ ობ და 
ვა ჭარს, გა ე თეთ რე ბი ნა არა ლე გა ლუ რად მი ღე ბუ ლი სახ სრე ბი. ვა ჭა რი ვა და გა-
და ცი ლე ბის პე რი ოდ ში მე ვახ შეს ჯა რი მე ბის სა ხით აწ ვდი და სო ლი დურ თან ხას, 
რო მე ლიც სა ხელ მწი ფო ორ გა ნო ე ბი სათ ვის ოფი ცი ა ლუ რად მი ღე ბულს წარ მო-
ად გენ და [1, გვ.1].

შა ვი ფუ ლის გა თეთ რე ბის მდი და რი ის ტო რი ის მა ნიშ ნე ბე ლია XVII სა უ-
კუ ნის და საწყ ის ში არ სე ბუ ლი თა ნა მედ რო ვე `ფინანსური სამოთხეების~ პრო-
ტო ტი პი –  მე კობ რე ე ბის საზღ ვაო თავ შე საფ რე ბი. ხმელ თა შუა და კა რი ბის 
ზღვე ბის აუ ზის ცალ კე ულ ქვეყ ნებს შო რის მე კობ რე ე ბი სა და მა თი კა პი ტა-
ლის მო სა ზი დად კონ კუ რენ ცია მიმ დი ნა რე ობ და. მე კობ რე ე ბი და ნა შუ ლის გა-
მო სას ყი დად და სამ შობ ლო ში დაბ რუ ნე ბის უფ ლე ბის მი სა ღე ბად მოგ რო ვე ბულ 

ძვირ ფა სე უ ლო ბას იყე ნებ დნენ. 1612 წელს მოხ და და ნა შა უ ლებ რი ვი გზით მი-
ღე ბუ ლი შე მო სავ ლე ბის პირ ვე ლი ამ ნის ტი ა: ინ გლის მა მე კობ რე ებს თა ვი ანთ 

საქ მი ა ნო ბა ზე ხე ლის აღე ბის სა ნაც ვლოდ სრუ ლი შეწყ ა ლე ბა და სა კუთ რე ბის 
უფ ლე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა შეს თა ვა ზა [2, გვ.21-24]. 

ეს ფაქ ტი ას წლე უ ლე ბით უს წრებს ანა ლო გი ურ შე თან ხმე ბებს, რომ ლის 
მიღ წე ვა საც ცალ კე ულ სა ხელ მწი ფო ებ თან დღეს დღე ო ბი თაც ცდი ლო ბენ მსხვი-
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ლი ნარ კო მო ვაჭ რე ე ბი. თუ ოფ შო რულ ზო ნა ში ინ ვეს ტი რე ბის წყა როს არ აქვს
არ სე ბი თი მნიშ ვნე ლო ბა, ანა ლო გი უ რი სი ტუ ა ცია მე ორ დე ბო და ხმელ თა შუა და
კა რი ბის ზღვე ბის აუ ზის ქვეყ ნე ბი სათ ვის.

უკა ნო ნო შე მო სავ ლის ლე გა ლი ზა ცი ის ის ტო რია აშ შ-ში XX სა უ კუ ნის 20-
ი ან წლებ ში და იწყ ო. `მშრალი კანონის~ მომხრეებმა 1919 წლის 16 იანვარს
შეძლეს მე-18 შესწორების შეტანა აშშ-ის კონსტიტუციაში. ამ შესწორების
მიხედვით, `მშრალი კანონი~ ძალაში შედიოდა 1920 წლის 17 იანვრიდან.
`მშრალი კანონის~ ამოქმედებით აშშ-ში ორგანიზებული დანაშაულის დონე
მკვეთრად გაიზარდა. ჩიკაგო, კანადის საზღვართან არსებული ქალაქი,
სწრაფად იქცა არალეგალური ალკოჰოლური ბიზნესის კერად [3, გვ.12,100].
ალკოჰოლის ვაჭრობით მიღებული შემოსავლის ლეგალიზაციის გზების
ძიებისას პიროვნებების გარკვეული ჯგუფი ცდილობდა ჩართულიყო ისეთ
საქმიანობაში, რომელიც დიდი ოდენობით ნაღდი ფულით ოპერირებას
მოითხოვდა. მაგალითად, სასტუმრო ბიზნესი ყოველდღიურად საჭიროებდა
თეთრეულის რეცხვას. სამრეცხაოდან მიღებული შემოსავლები კონკურენციას
უწევდა ალკოჰოლის ვაჭრობით მიღებულ შემოსავლებსაც კი. ზოგიერთმა
ინდივიდმა პრიორიტეტულად სწორედ ბიზნესის ეს სახეობა მიიჩნია და
განახორციელა ინვესტიციები სამრეცხაო ფირმებში - `ბულვარ ქლინერზ~

და `დრექსი ქლინერზ~. ამ საწარმოების ფლობა არალეგალურად ნაშოვნი
სიმდიდრის ლეგალურ ინვესტიციებად გადაქცევას უწყობდა ხელს. ტერმინი
- `ფულის გარეცხვა~, სწორედ აქედან იღებს სათავეს [4, გვ.13]. ბეჭდვითი
სახით, ტერმინი ̀ ფულის გათეთრება~ პირველად 1973 წელს აშშ-ს პრეზიდენტ
რიჩარდ ნიქსონსა და „უოტერგეიტის“ სკანდალთან დაკავშირებით გამოჩნდა. 
1972 წელს პრეზიდენტის პოსტზე ხელმეორედ არჩევისათვის ნიქსონმა შექმნა
საარჩევნო კომიტეტი, რომელმაც მომავალი საარჩევნო კამპანიისათვის
ფინანსური ბაზის ფარულად შექმნა დაიწყო. კომიტეტში შეედინებოდა
ანონიმური შემოწირულობები, რომელთა რეალური წყარო უცნობი იყო.
უოტერგეიტში დემოკრატიული პარტიის ნაციონალური კომიტეტის შტაბის
გატეხვის შემდეგ აღმოჩნდა, რომ კომიტეტში გათეთრებული ფული შედიოდა
[5, გვ.43].

სამრეცხაო ბიზნესის შემდეგ, კრიმინალურმა დაჯგუფებამ გადაწყვიტა
ინვესტიციების განხორციელება რძის წარმოებაში. დაჯგუფებამ დააარსა
რძის კომპანია „მიდოუმურ დეირი,~ რომელშიც აიკრძალა პროფკავშირების
საქმიანობა. ქალაქის საბჭოში მიიღეს რძით ვაჭრობის ახალი წესები. შემოიღეს
სორტირება და აკრძალეს უხარისხო რძის გაყიდვა ჩიკაგოში. 1928 წელს
აღნიშნულმა საქმიანობით მიღებულმა შემოსავალმა 10 მლნ, ხოლო 1931
წელს - 50 მლნ დოლარს მიაღწია [6, გვ.1,2].

შეძენილი სტანდარტების შეუსაბამო რძე იძლეოდა შესაძლებლობას
დაჯგუფებას მიეღო დამატებითი შემოსავალი, რომელიც უკანონო საქმიანობიდან
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მიღებულ წყაროს წარმოადგენდა, რის შემდეგაც ლეგალიზებულ სახსრებს 
ურევდნენ კვალის არევის მიზნით. ზოგადად, ნებისმიერ სფეროში შეღწევისას, 
კრიმინალური დაჯგუფება ცდილობდა პროფკავშირების გაუქმებას, რათა 
უკანონო საქმიანობა უფრო მარტივი გამხდარიყო. 

1933 წელს კონგრესმა მიიღო 23-ე შესწორება აშშ-ის კონსტიტუციაში, 
რომლითაც `მშრალი კანონი~ გაუქმდა. შემდეგად გამოიკვეთა ტენდენცია, 
თუ რომელ სფეროში იყო მიმზიდველი ინვესტიციების განთავსება ფულის 
გათეთრების მიზნით [7, გვ.4]: ალკოჰოლის და სასმელის ბიზნესი, სასტუმრო 
ბიზნესი, გართობის ინდუსტრია, ღამის კლუბები და სათამაშო ბიზნესი.

ფულის გათეთრების ექსპერტმა მეიერ ლანსკიმ დაასკვნა, რომ შემოსავალი, 
რომელიც არ არის ცნობილი ქვეყნის ოფიციალური ორგანოებისათვის, 
არ ექვემდებარება საგადასახადო დაბეგვრას [4, გვ.14]. სწორედ ლანსკიმ 
აღმოაჩინა, შვეიცარიის ბანკების დანომრილი ანგარიშების, ბაჰამის ოფშორებისა 
და სათამაშო ბიზნესის უპირატესობები, ვინაიდან მიღებული შემოსავალი არ 
ექვემდებარება საშემოსავლო გადასახადით დაბეგვრას, მიღებული შემოსავლის 
წყაროს იდენტიფიცირება სახელმწიფოს პრიორიტეტულ ინტერესთა სფეროს 
სცილდება; მეტიც, შემოსავლის მიღების საფუძველს შეიძლება წარმოადგენდეს 
როგორც ლეგალური, ასევე არალეგალური საქმიანობა.

ფულის გათეთრების საწყისები საქართველოში

საქართველოში XX ს. 80-იანი წლების ბოლომდე არ იყო ცნობილი 
ფულის გათეთრების პრობლემა, თუმცა, `პერესტროიკის~ დასაწყისისათვის 
საბჭოთა კავშირში წარმოიქმნა მნიშვნელოვანი მოცულობის კრიმინალური და 
ჩრდილოვანი კაპიტალი. ჩრდილოვანი შემოსავლების მასშტაბური გათეთრება 
`პერესტროიკის~ წლებში დაიწყო, როდესაც 1988 წელს მიიღეს საბჭოთა 
კავშირის კანონი `კოოპერაციის შესახებ~. ამ კანონით, ნებადართული იყო 
კოოპერატივების შექმნა შემოსავლების დეკლარირების მოთხოვნის გარეშე, 
რაც ჩრდილოვანი კაპიტალის გასათეთრებლად გზების ოფიციალურად გახსნას 
ნიშნავდა. ცალკეული ნორმატიული აქტი, რასაც ეკონომიკა კრიმინალური 
კაპიტალის შეღწევისაგან უნდა დაეცვა, პრაქტიკულად არ სრულდებოდა. 
Eფექტიანად არ გამოიყენებოდა საბჭოთა კავშირის მინისტრთა საბჭოს 1986 
წლის 15 მაისის დადგენილება `არაშრომითი შემოსავლების წინააღმდეგ 
ბრძოლის გაძლიერების ზომების შესახებ [4, გვ.16]~. 

90-იანი წლების დამდეგს დაიწყო ბანკების, სადაზღვევო კომპანიების, 
ბირჟების, კაზინოებისა თუ სხვა კერძო წარმოებების შექმნა, მაგრამ 
კანონმდებლობა, რომლითაც მათი საქმიანობა უნდა დარეგულირებულიყო, 
მოგვიანებით ჩამოყალიბდა. საკანონმდებლო ხარვეზებმა, ფინანსური 
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ინსტიტუტების საბაზრო სტანდარტებისადმი მოუმზადებლობამ დამნაშავეების
მიერ უკანონო კაპიტალის დასაგროვებლად და გასათეთრებლად საბანკო
დაწესებულებების გამოყენება განაპირობა.

მსოფ ლი ო ში ძა ლი ან დი დი ოდე ნო ბით ფი ნან სუ რი ნა კა დე ბი ა, რა საც
ეკო ნო მი კუ რი მნიშ ვნე ლო ბაც აქვს და პო ლი ტი კუ რიც. ყვე ლა დიდ ქვე ყა ნას
აქვს თა ვი სი ე.წ. სა მა ლა ვი, სა დაც ისი ნი ფულს ათეთ რე ბენ და გა და სა ხა დებს
მა ლა ვენ. მა გა ლი თად, აშშ-ს აქვს თა ვი სი ოფ შო რი. არა ერ თი თა ვი სუ ფა ლი
ზო ნა და რამ დე ნი მე ოფ შო რი აქვს თა ვის ტე რი ტო რი ა ზე ინ გლისს, რო მელ-
თა შო რი სა ცაა კა ი მა ნის კუნ ძუ ლე ბი; ჰონ კონ გის სა ხით აქვს ოფ შო რი ჩი ნეთს;
ოფ შო რი აქვს იტა ლი ას მო ნა კოს სა ხით, რომ ლი თაც ასე ვე სარ გებ ლობს საფ-
რან გე თიც; გერ მა ნი ას –  თა ვი სი და ა.შ., რაც იმას ნიშ ნავს, რომ ფა რუ ლად
თუ ღი ად, მსოფ ლი ოს წამ ყვა ნი სა ხელ მწი ფო ე ბიც უწყ ო ბენ ხელს ე.წ. გა და-
სა ხა დე ბის გა დამ ხდე ლებს გა და სა ხა დის და მალ ვა ში. ოფ შო რე ბის სა შუ ა ლე ბით
მი ლი არ დო ბით დო ლა რია და მა ლუ ლი აშ შ-ის, გერ მა ნი ის, ინ გლი სის და სხვა
ქვეყ ნე ბის ბი უ ჯე ტის თვის [8, გვ.9].

სა ქარ თვე ლო ში დღეს დღე ო ბით აქ ტი უ რად ფუნ ქცი ო ნი რებს თა ვი სუ ფა-
ლი ინ დუს ტრი უ ლი ზო ნა, რო მე ლიც არის სპე ცი ა ლუ რი ეკო ნო მი კუ რი ზო ნის
ერ თ-ერ თი სა ხე, სა დაც სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბის მი ხედ ვით მოქ მე დებს
სა გა და სა ხა დო შე ღა ვა თე ბი და და მა ტე ბი თი პი რო ბე ბი. სპე ცი ა ლუ რი ეკო ნო-
მი კუ რი ზო ნე ბი მსოფ ლი ო ში ფარ თოდ არის გავ რცე ლე ბუ ლი. მას აქ ტი უ რად
იყე ნებს აშშ, სამ ხრე თი კო რე ა, თურ ქე თი, არაბ თა გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ემი რა ტე ბი,
გა ერ თი ა ნე ბუ ლი სა მე ფო, ირა ნი, ინ დო ე თი, რუ სე თი, ჩი ნე თი, მა ლა ი ზი ა, ფი ლი-
პი ნე ბი და სხვა. სპე ცი ა ლუ რი ეკო ნო მი კუ რი ზო ნე ბის შექ მნა მიზ ნად ისა ხავს
ინ ვეს ტი ცი ე ბის გაზ რდას ბიზ ნე სის თვის მაქ სი მა ლუ რად მი სა ღე ბი ეკო ნო მი კუ რი
გა რე მოს შექ მნით. დღეს დღე ო ბით, სპე ცი ა ლუ რი ეკო ნო მი კუ რი ზო ნე ბის ყვე-
ლა ზე უფ რო გავ რცე ლე ბუ ლი სა ხე ე ბი ა: ურ ბა ნუ ლი ეკო ნო მი კუ რი ზო ნა, ინ-
დუს ტრი უ ლი ზო ნა, თა ვი სუ ფა ლი სა ვაჭ რო ზო ნა, თა ვი სუ ფა ლი ეკო ნო მი კუ რი
ზო ნა და თა ვი სუ ფა ლი პორ ტე ბი.

სა ქარ თვე ლო ში თა ვი სუ ფა ლი ინ დუს ტრი უ ლი ზო ნე ბის შექ მნა 2008 წლი-
დან და იწყ ო. შე იქ მნა თა ვი სუ ფა ლი ინ დუს ტრი უ ლი ზო ნე ბი ქუ თა ის ში, ფოთ ში,
ყუ ლევ ში [9, გვ.1]. გა ნი საზღ ვრა სა გა და სა ხა დო შე ღა ვა თე ბი და სხვა და მა-
ტე ბი თი ეკო ნო მი კუ რი წა მა ხა ლი სე ბე ლი პი რო ბე ბი თა ვი სუ ფალ ინ დუს ტრი ულ
ზო ნა ში და რე გის ტრი რე ბუ ლი კომ პა ნი ე ბი სა და თა ვი სუ ფა ლი ინ დუს ტრი უ ლი
ზო ნე ბის ორ გა ნი ზა ტო რე ბი სათ ვის, რო მე ლიც შე იძ ლე ბა იყოს სა წარ მო, აღ-
რიცხ უ ლი გა და სა ხა დის გა დამ ხდე ლად. ორ გა ნი ზა ტორ მა უნ და უზ რუნ ველ ყოს
თა ვი სუ ფა ლი ინ დუს ტრი უ ლი ზო ნის კა ნონ მდებ ლო ბის შე სა ბა მი სად აღ ჭურ ვა
და ფუნ ქცი ო ნი რე ბა.

სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბის თა ნახ მად, თა ვი სუ ფა ლი ინ დუს ტრი უ ლი
ზო ნის შექ მნის შე სა ხებ გა დაწყ ვე ტი ლე ბას იღებს სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბა,
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თუმ ცა, ინ დუს ტრი უ ლი ზო ნის შე საქ მნე ლი დო კუ მენ ტა ცი ის შე მოწ მე ბა სა და 
ამ ინ დუს ტრი უ ლი ზო ნის ფუნ ქცი ო ნი რე ბის დაწყ ე ბა ში მნიშ ვნე ლო ვან როლს 
თა მა შობს ეკო ნო მი კი სა და მდგრა დი გან ვი თა რე ბის სა მი ნის ტრო და შე მო სავ-
ლე ბის სამ სა ხუ რი. კერ ძოდ, შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რი, თა ვი სუ ფა ლი ინ დუს-
ტრი უ ლი ზო ნის მი ერ ფუნ ქცი ო ნი რე ბის დაწყ ე ბამ დე, ვალ დე ბუ ლია ფი ზი კუ-
რად შე ა მოწ მოს, აკ მა ყო ფი ლებს თუ არა აღ ნიშ ნუ ლი ინ დუს ტრი უ ლი ზო ნა 
კა ნონ მდებ ლო ბით დად გე ნილ მოთხ ოვ ნებს. მხო ლოდ ასე თი შე მოწ მე ბი სა და 
შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რის მი ერ და დე ბი თი დას კვნის შემ თხვე ვა ში შე უძ ლია 
თა ვი სუ ფალ ინ დუს ტრი ულ ზო ნას და იწყ ოს ფუნ ქცი ო ნი რე ბა და შე სა ბა მი სად, 
ამოქ მედ დეს სა გა და სა ხა დო შე ღა ვა თე ბი და და მა ტე ბი თი პი რო ბე ბი.

ფულის გათეთრებაზე მოქმედი ფაქტორები

ფუ ლის გა თეთ რე ბის არ სის გა სა ა ნა ლი ზებ ლად აუ ცი ლე ბე ლია ნათ ლად 
გა ვი აზ როთ ის ფაქ ტო რე ბი, რომ ლე ბიც არ სე ბით გავ ლე ნას ახ დენს მას ზე. ძი-
რი თად ფაქ ტო რებ ში იგუ ლის ხმე ბა მნიშ ვნე ლო ვა ნი მოვ ლე ნე ბი და პრო ცე სე ბი, 
რომ ლე ბიც ფუ ლის გა თეთ რე ბის პრო ცე სი სათ ვის ხელ შემ წყობ მი ზე ზებ სა და 
პი რო ბებს წარ მო ად გენს. ყვე ლა ფაქ ტო რი, რო მე ლიც გავ ლე ნას ახ დენს უკა-
ნო ნო შე მო სავ ლის ლე გა ლი ზა ცი ა ზე, შე იძ ლე ბა ძი რი თად 2 ჯგუ ფად დავ ყოთ:

1. ზო გა დი ხა სი ა თის ფაქ ტო რე ბი, რაც ფუ ლის გა თეთ რე ბის სფე რო ზე 
ახ დენს ირიბ ზე მოქ მე დე ბას;

2. კონ კრე ტუ ლი ხა სი ა თის ფაქ ტო რე ბი, რაც მოქ მე დებს უშუ ა ლოდ უკა-
ნო ნო შე მო სავ ლის ლე გა ლი ზა ცი ის სფე რო ში. 

ფუ ლის გა თეთ რე ბა ზე მოქ მე დი ძი რი თა დი მი ზე ზე ბი და პი რო ბე ბი კი 
შე იძ ლე ბა და ვაჯ გუ ფოთ სხვა დას ხვა ნიშ ნის მი ხედ ვით:

სა ერ თო- სო ცი ა ლუ რი;
ეკო ნო მი კუ რი;
სა ხელ მწი ფო- პო ლი ტი კუ რი;
სა მარ თლებ რი ვი;
ტექ ნო ლო გი უ რი და სხვ. [4, გვ.82].
სა ერ თო- სო ცი ა ლურ მი ზე ზებ სა და ხელ შემ წყობ პი რო ბებ ში შე იძ ლე ბა 

გა ვა ერ თი ა ნოთ შემ დე გი მოვ ლე ნე ბი:
ჯი ნის კო ე ფი ცი ენ ტის მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი - მო სახ ლე ო ბის და ბალ -შე-

მო სავ ლი ა ნი ფე ნის ნა წი ლი გა სამ რჯე ლოს სა ნაც ვლოდ ცდი ლობს და კარ გუ ლის 
ანაზღ ა უ რე ბას, მათ შო რის, სხვა დას ხვა სა ხის ეკო ნო მი კუ რი და ნა შა უ ლის ჩა-
დე ნით. სწო რედ ასე თი პი რე ბის სა ი დენ ტი ფი კა ციო მო ნა ცე მე ბი, სა ბან კო ან გა-
რი შე ბი გა მო ი ყე ნე ბა ტრან ზაქ ცი ე ბის შეს რუ ლე ბი სას (იხ.ცხრილი 1).
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ჯინის კოეფიციენტის მაჩვენებელი საქართველოში [10]
ცხრილი 1.
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2006 0.45 0.53 0.47 0.4 0.47 0.42
2007 0.46 0.53 0.47 0.41 0.48 0.43
2008 0.45 0.53 0.47 0.41 0.49 0.44
2009 0.46 0.53 0.48 0.42 0.49 0.44
2010 0.46 0.52 0.48 0.43 0.5 0.46
2011 0.46 0.52 0.48 0.42 0.5 0.46
2012 0.43 0.49 0.46 0.41 0.49 0.45
2013 0.42 0.46 0.43 0.4 0.47 0.44
2014 0.41 0.46 0.43 0.4 0.48 0.45
2015 0.42 0.47 0.44 0.4 0.48 0.452

ჯი ნის ინ დექ სი, რო მე ლიც მო ნა ცე მე ბის გა ფან ტუ ლო ბის სა ზომია, ად-
გენს უთა ნაბ რო ბას მო ნა ცემ თა გა ნა წი ლე ბა ში. ინ დექ სის მნიშ ვნე ლო ბა 0 უთი-
თებს, რომ უთა ნაბ რო ბა არ არ სე ბობს, ხო ლო 1 უთი თებს, რომ უთა ნაბ რო ბა 
მაქ სი მა ლუ რი ა. 

საქართველოს ჯინის კოეფიციენტი სამომხმარებლო ხარჯების მიხედვით
გრაფიკი 1.

ჯი ნის კო ე ფი ცი ენ ტის მი ხედ ვით, სა ქარ თვე ლო იმ ქვეყ ნე ბის ჯგუფ შია, 
რო მელ თა მო სახ ლე ო ბის სა შუ ა ლო ფე ნა არ არ სე ბობს ან მცი რე რიცხ ო ვა ნი ა.

ასე ვე, სო ცი ა ლუ რი მი ზე ზებს გა ნე კუთ ვნე ბა:
 მო სახ ლე ო ბის გულ გრი ლი და მო კი დე ბუ ლე ბა აღ ნიშ ნულ პრობ ლე მას-

თან და კავ ში რე ბით. სა ინ ტე რე სოა ის ფაქ ტი, რომ ხში რად ბან კის თა ნამ შრო-
მე ლი უწევს კონ სულ ტა ცი ას კლი ენტს, თუ რო გორ გა ნა ხორ ცი ე ლოს ტრან ზაქ-
ცია ისე, რომ არ და ექ ვემ დე ბა როს სა ვალ დე ბუ ლო ან გა რიშ გე ბა სა და მო ნი-

[10] 
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ტო რინგს. ამას თა ნა ვე, სპე ცი ა ლუ რი პროგ რა მე ბის, მათ შო რის პუბ ლი კა ცი ე ბის 
სე რი ის არ არ სე ბო ბა მა სობ რი ვი ინ ფორ მა ცი ის სა შუ ა ლე ბებ ში, რო მე ლიც მი-
ეძღ ვნე ბა მო სახ ლე ო ბის ფსი ქო ლო გი უ რი გულ გრი ლო ბის ანა ლიზს სხვა დას ხვა 
სა შიშ და ნა შა უ ლებ თან, მათ შო რის უკა ნო ნო შე მო სავ ლის ლე გა ლი ზა ცი ას თან 
მი მარ თე ბით. თუმ ცა, ნაჩ ვე ნე ბი არ არის ასე თი და მო კი დე ბუ ლე ბის შე დე გე ბი, 
რაც სა ბო ლოო ან გა რი შით, აი სა ხე ბა ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბის დო ნე სა და მო სახ-
ლე ო ბის სო ცი ა ლურ -მა ტე რი ა ლურ მდგო მა რე ო ბა ზე [11, გვ.2].

 პრობ ლე მის გათ ვით ცნო ბი ე რე ბის დო ნე - თუ მო სახ ლე ო ბას არ ექ ნე-
ბა გა აზ რე ბუ ლი ის საფ რთხე ე ბი, რო მელ საც შა ვი ფუ ლის გა თეთ რე ბა იწ ვევს, 
სავ სე ბით შე საძ ლე ბე ლი ა, მარ ტი ვად მოხ დეს მა თი ჩარ თვა შე მო სავ ლე ბის ლე-
გა ლი ზე ბას თან და კავ ში რე ბულ საქ მი ა ნო ბა ში [12, გვ.1].

უკა ნო ნო შე მო სავ ლის ლე გა ლი ზა ცი ის პრო ცეს ზე არ სე ბით ზე გავ ლე ნას 
ახ დენს ეკო ნო მი კუ რი ხა სი ა თის ფაქ ტო რე ბი. ამ ჯგუ ფის ფაქ ტო რებს შო რის 
მო ი აზ რე ბა:

 ჩრდი ლო ვა ნი ეკო ნო მი კის არ სე ბო ბა, მო ი ცავს ასე ვე უკა ნო ნო, ფა რულ-
სა და კო რუფ ცი ულ ეკო ნო მი კას [13, გვ.39,40].

 და ნა შა უ ლებ რი ვი სამ ყა როს მი ერ უზარ მა ზა რი მო გე ბის მი ღე ბის შე-
საძ ლებ ლო ბა - გა ე რო სა და მსოფ ლიო ბან კის მო ნა ცე მე ბით, ნარ კო ბიზ ნესს 
და ნა შა უ ლებ რი ვი სამ ყა რო სათ ვის წე ლი წად ში 150-მდე მლრდ დო ლა რი მო გე ბა 
მო აქვს. ნარ კო ტი კე ბის ბრუნ ვის და ახ ლო ე ბით 65% ნაღ დი ფუ ლის ბრუნ ვა ზე 
მო დის, ამი ტომ ნარ კო საქ მოს ნე ბი ცდი ლო ბენ ასე თი დი დი რა ო დე ნო ბის ნაღ დი 
ფუ ლი რო გორ მე მო აქ ცი ონ უნაღ დო ბრუნ ვა ში, რის თვი საც ფუ ლის გა თეთ რე-
ბის სხვა დას ხვა ხერ ხსა და მე თოდს მი მარ თა ვენ [14]. 

ჩრდი ლო ვა ნი ბიზ ნე სი სათ ვის გა ცი ლე ბით მარ ტი ვია შე აღ წი ოს მომ სა ხუ-
რე ბის სფე რო ში, ვიდ რე რე ა ლურ წარ მო ე ბა ში. შე სა ბა მი სად, ამ სფე როს ზრდა 
ქმნის პი რო ბებს უკა ნო ნო ოპე რა ცი ე ბის შე სა ნიღ ბად. სა ქარ თვე ლო ში 2016 
წლის მშპ-ის მაჩ ვე ნე ბელ მა, წი ნას წა რი მო ნა ცე მე ბით, მიმ დი ნა რე ფა სე ბით, 33 
921,6 მლნ ლა რი შე ად გი ნა, რაც 6,8%-ით აღე მა ტე ბა წი ნა წლის მაჩ ვე ნე ბელს. 
მშპ-ის რე ა ლუ რი ზრდა წი ნა წელ თან შე და რე ბით 2,7%-ით გა ნი საზღ ვრა.

საქართველოს მშპ-ის განაწილება ბოლო ორი წლის მიხედვით [10]
ცხრილი 2

2015 2016*

მშპ მიმდინარე ფასებით (მლნ ლარი) 31 755,6 33 921,6

მშპ მიმდინარე ფასებით (მლნ დოლარი) 13 988,1 14 332,8
მშპ ერთ სულზე (ლარი)** 8 550,9 9 117,7

მშპ ერთ სულზე (დოლარი)** 3 766,6 3 852,5

მშპ-ის რეალური ზრდა (%) 2,9 2,7

მშპ-ის დეფლატორი (%) 5,9 4,0
* დაზუსტებული მონაცემები გამოქვეყნდება 2017 წლის 15 ნოემბერს.



ალექსანდრე მიქელაძე

186

2015 და 2016 წლებ ში ერთ სულ ზე გა ან გა რი შე ბულ მაჩ ვე ნებ ლებ ში
ასა ხუ ლია მო სახ ლე ო ბის სა ყო ველ თაო აღ წე რის მო ნა ცე მე ბი. წი ნა წლე ბის მაჩ-
ვე ნებ ლებ ში გა მო ყე ნე ბუ ლია აღ წე რამ დე ლი დე მოგ რა ფი უ ლი მო ნა ცე მე ბი. წი ნა
წლე ბის მო სახ ლე ო ბის რიცხ ოვ ნო ბა, აღ წე რის მო ნა ცე მე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით,
და ზუს ტდე ბა 2017 წელს.

`საინვესტიციო შიმშილი~ - ცალ კე უ ლი სა ხელ მწი ფო ე ბი არა ლე გა ლუ-
რი კა პი ტა ლის მო ზიდ ვის პი რო ბე ბის შექ მნით, ცდი ლო ბენ ეკო ნო მი კუ რი გან-
ვი თა რე ბის და ფი ნან სე ბის კა ნო ნი ე რი წყა რო ე ბის არარ სე ბო ბის კომ პენ სი რე-
ბას. ცალ კე ულ ეკო ნო მის ტთა მო საზ რე ბით, სა ბაზ რო ეკო ნო მი კის თვის არ
აქვს მნიშ ვნე ლო ბა ეკო ნო მი კურ ბრუნ ვა ში ლე გა ლუ რი კა პი ტა ლი ერ თვე ბა თუ
არა ლე გა ლუ რი. ასეთ შე ხე დუ ლე ბას, ბუ ნებ რი ვი ა, ვერ და ვე თან ხმე ბით. ერ თი
შე ხედ ვით, ლე გა ლურ ბრუნ ვა ში კრი მი ნა ლუ რი კა პი ტა ლის გა მო ყე ნე ბას კა ნო-
ნი ე რი მე წარ მე ო ბის გან ვი თა რე ბის საქ მე ში სა ზო გა დო ე ბის თვის სარ გებ ლო ბა
მო აქვს - მუ შა ობს სა წარ მო ე ბი, საქ მდე ბა მო სახ ლე ო ბა. თუმ ცა, არ უნ და დაგ-
ვა ვიწყ დეს, რომ ლე გა ლურ ბრუნ ვა ში ჩარ თუ ლი ფუ ლი ხში რად რე ინ ვეს ტირ-
დე ბა ისევ კრი მი ნა ლურ საქ მი ა ნო ბა ში, სა მე წარ მეო სფე რო ში ამ კვიდ რებს და ნა-
შა უ ლებ რი ვი სამ ყა როს წეს -ჩვე უ ლე ბებს. ეს ყვე ლა ფე რი იწ ვევს სა ზო გა დო ე ბის
და ძა ბუ ლო ბის დო ნის ამაღ ლე ბას და ბაზ რის კა ნონ მორ ჩი ლი სუ ბი ექ ტე ბის
ინ ვეს ტი ცი ე ბის გა დი ნე ბას, რის შე დე გა დაც ღრმავ დე ბა ეკო ნო მი კუ რი კრი ზი სი.

წინასწარი მონაცემებით, საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი
უცხოური ინვესტიციების მოცულობამ 2016 წელს 1645 მლნ დოლარი
შეადგინა, რაც 22%-ით აღემატება 2015 წლის წინასწარ და 5%-ით ამავე
წლის დაზუსტებულ მონაცემებს. ქვემოთ მოყვანილი გრაფიკი (2) ასახავს
საქართველოში განხორციელებული პუი-ების დინამიკას 2012-2016 წლებში
[10].

პუი საქართველოში 2012-2016 წლებში [10] 
გრაფიკი 2.
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პუი საქართველოში 2016 წელს (მლნ დოლარი)
გრაფიკი 3.

/

სამი უმსხვილესი ინვესტორი ქვეყნის წილმა მთლიან პირდაპირ უცხოურ 
ინვესტიციებში, 2016 წლის წინასწარი მონაცემების მიხედვით, 59% შეადგინა. 
პირველ ადგილზე აზერბაიჯანი იმყოფება 35%-ით, მეორეზე - თურქეთი 
17%, ხოლო მესამეზე - გაერთიანებული სამეფო 7%.

უმსხვილესი ინვესტორი ქვეყნების წილი 2016 წელს (%) (წინასწარი)
დიაგრამა 1.
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პუი ეკონომიკის სექტორების მიხედვით 2012-2016 წწ. (მლნ დოლარი) [10]
ცხრილი 3.

სა მი უმ სხვი ლე სი სექ ტო რის წილ მა (გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი პუ ი -ე ბის მი-
ხედ ვით) 2016 წელს 61% შე ად გი ნა. ყვე ლა ზე მე ტი პუი ტრან სპორ ტსა და
კავ შირ გაბ მუ ლო ბა ში გან ხორ ცი ელ და და 645 მლნ დო ლა რი შე ად გი ნა, რაც
მთლი ა ნი პუ ი -ე ბის 39%-ი ა. მე ო რე ად გილ ზეა ენერ გე ტი კის სექ ტო რი 203 მლნ
დო ლა რით, ხო ლო მე სა მე ზე - მშე ნებ ლო ბა - 163 მლნ დო ლა რით.

უმსხვილესი პუი ეკონომიკის სექტორების მიხედვით 2016 წელს (%) [10]
დიაგრამა 2
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ფუ ლის გა თეთ რე ბის თვის მიმ ზიდ ვე ლი სფე რო ე ბია კავ შირ გაბ მუ ლო ბა, 
სას ტუმ რო ბიზ ნე სი და სა ფი ნან სო სექ ტო რი. დღეს დღე ო ბით, აღ ნიშ ნუ ლი სა-
ხის სერ ვი სე ბი გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ინ ვეს ტი ცი ე ბის მა ღა ლი მაჩ ვე ნებ ლით მას-
შტა ბურ სა ხეს იძე ნენ და ვი ნა ი დან ასეთ ოპე რა ცი ებს ახა სი ა თებთ სის წრა ფე 
და ნაკ ლე ბი გამ ჭვირ ვა ლო ბა, ეს ფუ ლის გა თეთ რე ბის მე ტად ხელ საყ რელ 

სა შუ ა ლე ბად შე იძ ლე ბა იქ ცეს. ამი ტო მაც მე ტად მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, რომ კა ნონ-
მდებ ლო ბა არ ჩა მორ ჩეს ფი ნან სუ რი ინ სტი ტუ ტე ბის მი ერ ბაზ რის თვის ახა ლი 
პრო დუქ ტე ბის შე თა ვა ზე ბის ტემპს. ასე თი ტი პის გა რი გე ბებ თან მი მარ თე ბით, 
აუ ცი ლე ბე ლია სპე ცი ა ლუ რი ადეკ ვა ტუ რი ზო მე ბის მი ღე ბა მათ თან და კავ ში რე-
ბუ ლი ფუ ლის გა თეთ რე ბის მა ღა ლი რის კის თა ვი დან ასა ცი ლებ ლად.

ინ ვეს ტი ცი ე ბის წყა როს თან და კავ ში რე ბით არ სე ბობს რამ დე ნი მე სხვა დას-
ხვა მო საზ რე ბა. ფუ ლის გა თეთ რე ბის სო ცი ა ლუ რი შე დე გე ბი: და ნა შა უ ლებ რი ვი 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ცალ კე უ ლი ფი ნან სუ რი და წე სე ბუ ლე ბე ბის ყო ველ გვა რი კონ-
ტრო ლის გა რე შე გა მო ყე ნე ბა სა ხელ მწი ფო ში ზი ანს აყე ნებს მთელ ფი ნან სურ 
სის ტე მას, გან სა კუთ რე ბით კი - გან ვი თა რე ბა დი ქვეყ ნე ბი სას. და ნა შა უ ლებ რი ვი 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ფი ნან სუ რი და ეკო ნო მი კუ რი ძა ლა უფ ლე ბის ხელ ში ჩაგ დე ბამ 
შე იძ ლე ბა მო შა ლოს ამ ქვეყ ნე ბის ეროვ ნუ ლი ეკო ნო მი კა და მი სი დე მოკ რა ტი-
უ ლი ინ სტი ტუ ტე ბი.

სა ინ ტე რე სო ა, რამ დე ნი მე მო საზ რე ბა ფუ ლის გა თეთ რე ბის ეფექ ტე ბის 
შე სა ხებ. ერ თი შე ხედ ვით, ზო გი ერ თი მო ცე მუ ლი კონ ტრარ გუ მენ ტი და მა ჯე-
რებ ლად გვეჩ ვე ნე ბა, მაგ რამ რე ა ლუ რად მცდა რია და საკ მა ოდ სა ში ში გარ და-
მა ვალ პე რი ოდ ში მყო ფი ქვეყ ნე ბის ეკო ნო მი კი სათ ვის. და ნა შა უ ლებ რი ვი გზით 

მო პო ვე ბუ ლი ფუ ლი ახა ლი და ნა შა უ ლის ჩა დე ნას ხმარ დე ბა, რაც ეკო ნო მი კის 
მოშ ლას უწყ ობს ხელს [15, გვ.38-47]. 

დე ბუ ლე ბა იმის შე სა ხებ, თით ქოს ფუ ლის გა თეთ რე ბას თან ბრძო ლა 
ხელს უშ ლის სა ერ თა შო რი სო ეკო ნო მი კუ რი თა ნამ შრომ ლო ბის გან ვი თა რე ბას, 
FATF-ის ხელ მძღვა ნე ლო ბის აზ რით, გან სა კუთ რე ბით სა ზი ა ნო ა. ̀ საინვესტიციო 
შიმშილის~ პი რო ბებ ში არა ლე გა ლუ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის მო ზიდ ვამ ქვეყ ნის ეკო-
ნო მი კას შე საძ ლე ბე ლია მხო ლოდ დრო ე ბი თი და დე ბი თი შე დე გე ბი მო უ ტა ნოს 
[16, გვ. გვ.229-231]. 

უკა ნო ნო შე მო სავ ლე ბის ლე გა ლი ზა ცი ის პრო ცეს ზე მნიშ ვნე ლო ვან ზე-
გავ ლე ნას ახ დენს პო ლი ტი კუ რი და ორ გა ნი ზა ცი ულ -სა მარ თლებ რი ვი ხა სი ა თის 
ფაქ ტო რე ბი [17, გვ.147]. 

ფუ ლის გა თეთ რე ბის მას ტი მუ ლი რე ბელ სა ხელ მწი ფო- პო ლი ტი კურ მი ზე-
ზებ სა და ხელ შემ წყობ პი რო ბებ ში მო ი აზ რე ბა:

სა ხელ მწი ფო ნე ბის არარ სე ბო ბა ებ რძო ლოს ამ მახინჯ მოვ ლე ნას;
სა კა ნონ მდებ ლო ხარ ვე ზე ბი –  ფუ ლის გა თეთ რე ბის აღ კვე თის თვალ საზ-

რი სით გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, რომ ნორ მა ტი უ ლი ბა ზა პა სუ ხობ-
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დეს უკა ნო ნო შე მო სავ ლის ლე გა ლი ზა ცი ის წი ნა აღ მდეგ ეფექ ტი ა ნი ბრძო ლის
მოთხ ოვ ნებს;

კო რუფ ცია - არ შე იძ ლე ბა უკა ნო ნო შე მო სავ ლის ლე გა ლი ზა ცი ის
პრობ ლე მის გა დაჭ რა კო რუფ ცი ის გან იზო ლი რე ბუ ლად.

კონ კრე ტუ ლი ხა სი ა თის დე ტერ მი ნან ტებს შო რის ერ თ-ერთ უმ ნიშ ვნე ლო-
ვა ნეს ფაქ ტო რად შე იძ ლე ბა მი ვიჩ ნი ოთ ბან კი რე ბი, ბუ ღალ ტრე ბი, რომ ლე ბიც
გეგ მა ვენ და უზ რუნ ველ ყო ფენ უკა ნო ნო შე მო სავ ლე ბის წყა როს და ფარ ვა სა და
შემ დგომ ში ლე გა ლურ ბიზ ნეს ში გა მო ყე ნე ბას სო ლი დუ რი სა კო მი სი ოს სა ნაც-
ვლოდ [18, გვ.219].

მნიშ ვნე ლო ვა ნი ფაქ ტო რი, რო მე ლიც გავ ლე ნას ახ დენს უკა ნო ნო შე მო-
სავ ლის ლე გა ლი ზა ცი ა ზე, არის გლო ბა ლი ზა ცი ა, რაც გა მოწ ვე უ ლია სა ფი ნან სო
ბაზ რის ინ ტეგ რა ცი ით [4, გვ.90]. გლო ბა ლი ზა ცი ის გან ხილ ვი სას წარ მო უდ-
გე ნე ლია არ აღ ვნიშ ნოთ ეკო ნო მი კუ რი თა ვი სუფ ლე ბის ინ დექ სიც, რო მე ლიც
საკ მა ოდ მნიშ ვნე ლო ვან როლს თა მა შობს უცხ ო უ რი კა პი ტა ლის მო ზიდ ვა ში. ინ-
ვეს ტო რე ბი სათ ვის მნიშ ვნე ლო ვა ნია ეკო ნო მი კის თა ვი სუფ ლე ბის ინ დექ სი, რო-
მე ლიც შე იქ მნა 1995 წელს აშ შ-ის ერ თ-ერ თი ყვე ლა ზე დი დი კვლე ვი თი ორ გა-
ნი ზა ცი ის - The Heritage Foundation-ის მიერ. ინდექსი ყო ველ წლი უ რად ზო მავს
178 ქვეყ ნის ეკო ნო მი კურ თა ვი სუფ ლე ბას 10 რა ო დე ნობ რი ვი და თვი სებ რი ვი
პა რა მეტ რის მი ხედ ვით, რაც 4 ძი რი თად კა ტე გო რი ა შია მოქ ცე უ ლი:

კა ნო ნის უზე ნა ე სო ბა (სა კუთ რე ბის უფ ლე ბა, კო რუფ ცი ის გან თა ვი სუფ-
ლე ბა);

მთავ რო ბის ზო მა (ფის კა ლუ რი თა ვი სუფ ლე ბა, სა ბი უ ჯე ტო და ნა ხარ-
ჯე ბი);

რე გუ ლი რე ბის ეფექ ტი ა ნო ბა (ბიზ ნე სის თა ვი სუფ ლე ბა, შრო მის თა ვი-
სუფ ლე ბა, მო ნე ტა რუ ლი თა ვი სუფ ლე ბა);

ბაზ რის გახ სნი ლო ბა (ვაჭ რო ბის თა ვი სუფ ლე ბა, ინ ვეს ტი რე ბის თა ვი-
სუფ ლე ბა, ფი ნან სუ რი თა ვი სუფ ლე ბა) [19].

შე დე გე ბის შე ფა სე ბის მიზ ნით, 100 - ქუ ლი ა ნი შკა ლა და ყო ფი ლია ეკო-
ნო მი კუ რი თა ვი სუფ ლე ბის 5 დო ნედ: თა ვი სუ ფა ლი (80-100); უმე ტე სად თა-
ვი სუ ფა ლი (70-79.9); ზო მი ე რად თა ვი სუ ფა ლი (60-69.9); უმე ტე სად არა თა ვი-
სუ ფა ლი (50-59.9); არა თა ვი სუ ფა ლი (0-49.9). 2016 წლის ინ დექ სით, სა ქარ-
თვე ლოს მი ე ნი ჭა „უმეტესად თავისუფალი“ ეკონომიკის სტატუსი. ინდექსის
მიხედვით, საქართველოს ეკონომიკა 72.6%-ით თავისუფალია, რითიც 178
ქვეყანას შორის 23-ე ადგილს იკავებს, ხოლო ევროპის 45 ქვეყანას შორის მე-
12 ადგილზეა. ამ მაჩვენებლით საქართველო ხვდება „უმეტესად თავისუფალი“
ეკონომი კის მქო ნე ქვეყ ნე ბის კა ტე გო რი ა ში, სა დაც ასე ვე იმ ყო ფე ბა ბალ ტი ის
ქვეყ ნე ბი, აშშ და გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბის დი დი ნა წი ლი [19].

სა ქარ თვე ლო თით ქმის ყვე ლა პა რა მეტ რით უს წრებს მის ოთხ ი ვე მე ზო-
ბელ ქვე ყა ნას და პოს ტსაბ ჭო თა ქვეყ ნე ბის უმე ტე სო ბას, ხო ლო სა ერ თო შე დე-
გით - აღ მო სავ ლეთ ევ რო პის ყვე ლა ქვე ყა ნას (იხ. ცხრი ლი 4).
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სა ქარ თვე ლო და სხვა ქვეყ ნე ბის გა და ნა წი ლე ბა ეკო ნო მი კის თა ვი სუფ ლე ბის ინ დექ-
სის კა ტე გო რი ე ბის მი ხედ ვით

ცხრილი 4

ეკონომიკური თავისუფლების 10 კომპონენტიდან საქართველოს 
შედარებით დაბალი მაჩვენებელი აქვს შემდეგ კომპონენტში:

საკუთრების უფლება - 40%: საქართველოს 40 ქულას ინდექსი 
შემდეგნაირად ახასიათებს: „სასამართლო სისტემა არაეფექტიანია. 
სასამართლო პროცესების გაჭიანურების გამო დაბალია სასამართლოსთვის 
მიმართვიანობის დონე. არსებობს კორუფცია და სასამართლოზე გავლენას 
ახდენენ ხელისუფლების სხვა შტოები“.

კო რუფ ცი ის გან თა ვი სუფ ლე ბა - 52%: მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ 52% 

ეკო ნო მი კუ რი თა ვი სუფ ლე ბის და ნარ ჩენ კომ პო ნენ ტებ თან შე და რე ბით და ბა ლი 
მაჩ ვე ნე ბე ლი ა, სხვა ქვეყ ნებ თან შე და რე ბით ეს არ არის ცუ დი შე დე გი. კო-
რუფ ცი ის აღ ქმის ინ დექ სის მი ხედ ვით, 100-დან 52 ქუ ლით სა ქარ თვე ლო 48-ე 
ად გილ ზეა 168 ქვე ყა ნას შო რის, რი თიც წინ უს წრებს აღ მო სავ ლეთ ევ რო პი სა 
და ცენ ტრა ლუ რი აზი ის 19 ქვე ყა ნას და ევ რო კავ ში რის წევრ 7 სა ხელ მწი ფოს. 

ფი ნან სუ რი თა ვი სუფ ლე ბა - 60%: სა ქარ თვე ლოს 60 ქუ ლას ინ დექ სი 
შემ დეგ ნა ი რად ახა სი ა თებს: „სახელმწიფოს ზო მი ე რი ჩა რე ვა. სა ბან კო და სა-
ფი ნან სო რე გუ ლა ცი ე ბი გარ კვე ულ წი ლად მძი მე ა. მთავ რო ბა ფლობს და აკონ-
ტრო ლებს ფი ნან სუ რი სექ ტო რის მნიშ ვნე ლო ვან ნა წილს. გარ კვე უ ლი შეზღ-
უდ ვე ბი არ სე ბობს ფი ნან სუ რი ინ სტი ტუ ტე ბის მი ერ ფი ნან სუ რი მომ სა ხუ რე ბის 
გაწევაზე“.

უმაღ ლე სი ქუ ლა სა ქარ თვე ლომ მო ი პო ვა შემ დეგ კა ტე გო რი ებ ში:
ბიზ ნე სის თა ვი სუფ ლე ბა - 86.5%: რე გუ ლა ცი ე ბი სა და ინ ფრას ტრუქ-

ტუ რუ ლი შეზღ უდ ვე ბის სიმ ცი რე ბიზ ნე სის დაწყ ე ბის, კე თე ბი სა და შეწყ ვე ტის 
დროს.

მო ნე ტა რუ ლი თა ვი სუფ ლე ბა - 80.5%: ფა სე ბის სტა ბი ლუ რო ბა, ინ ფლა-
ცი ის და ბა ლი დო ნე და ფა სე ბის შეზღ უ დუ ლი კონ ტრო ლი სა ხელ მწი ფოს მი ერ.
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ვაჭ რო ბის თა ვი სუფ ლე ბა - 88.6%: იმ პორ ტზე და წე სე ბუ ლი და ბა ლი
ტა რი ფე ბი და არა სა ტა რი ფო ბა რი ე რე ბის სიმ ცი რე.

ინ ვეს ტი რე ბის თა ვი სუფ ლე ბა - 80%: შეზღ უდ ვე ბის ნაკ ლე ბო ბა ინ ვეს-
ტი ცი ე ბის შე მო დი ნე ბა/ გა დი ნე ბა ზე.

ფის კა ლუ რი თა ვი სუფ ლე ბა - 87.6%: ფის კა ლუ რი თა ვი სუფ ლე ბა გუ-
ლის ხმობს და ბალ გა და სა ხა დებს მთავ რო ბის ყვე ლა დო ნე ზე. ამ კომ პო ნენ ტში
დი დი გან სხვა ვე ბაა სა ქარ თვე ლო სა და და სავ ლეთ და ჩრდი ლო ეთ ევ რო პის
ქვეყ ნებს შო რის.

ეკო ნო მი კუ რი თა ვი სუფ ლე ბის ინ დექ სის შე დე გე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბა რამ-
დე ნი მე მი ზე ზის გა მოა მნიშ ვნე ლო ვა ნი:

ინ ვეს ტო რე ბი სწო რედ ასე თი ტი პის ინ დექ სე ბის შე დე გე ბის სა ფუძ ველ-
ზე იღე ბენ ამა თუ იმ ქვე ყა ნა ში თეთ რი ფუ ლით ინ ვეს ტი ცი ე ბის და ბან დე ბის
გა დაწყ ვე ტი ლე ბას.

მი უ ხე და ვად ზო გა დი და დე ბი თი მაჩ ვე ნებ ლი სა, სა ქარ თვე ლოს თვის
კვლავ რჩე ბა გა მოწ ვე ვად ფი ნან სუ რი სექ ტო რის თა ვი სუფ ლე ბი სა და კა ნო-
ნის უზე ნა ე სო ბის და ბა ლი დო ნე, კონ კრე ტუ ლად კი - სა კუთ რე ბის უფ ლე ბის
და უც ვე ლო ბა, კო რუფ ცია და სა სა მარ თლო ხე ლი სუფ ლე ბის არა საკ მა რი სი და-
მო უ კი დებ ლო ბა. კო რუფ ცი ის მა ღა ლი დო ნე და სა სა მარ თლო ხე ლი სუფ ლე ბის
არა საკ მა რი სი და მო უ კი დებ ლო ბა კი შა ვი ფუ ლის გა თეთ რე ბის პრობ ლე მას
ღი ად ტო ვებს.

ამ რი გად, ფუ ლის გა თეთ რე ბის დე ტერ მი ნან ტე ბის (მი ზე ზე ბის) დად გე ნის
სა ფუძ ველ ზე გა მოვ ლინ და, რომ მო სახ ლე ო ბი სა და ბიზ ნე სის არა ო ფი ცი ა ლუ რი
შე მო სავ ლე ბის დი დი წი ლი, ჩრდი ლო ვა ნი ეკო ნო მი კის, ფი ნან სუ რი ინ სტი ტუ ტე-
ბის საქ მი ა ნო ბა ზე კონ ტრო ლი სა და მო ნი ტო რინ გის მე ქა ნიზ მე ბის არას რულ ყო-
ფი ლე ბა, ფი ნან სუ რი საქ მი ა ნო ბის რე გუ ლი რე ბის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე-
ბის შე უს რუ ლებ ლო ბა, გამ ჭვირ ვა ლო ბის არა საკ მა რი სი მოთხ ოვ ნე ბი ფი ნან სურ
ოპე რა ცი ებ სა და აქ ტი ვე ბის სა კუთ რე ბას თან და კავ ში რე ბით, ანო ნი მუ რი ან გა-
რი შე ბის არ სე ბო ბა, ქვეყ ნის შიგ ნით მრა ვა ლი `თავისუფალი სავაჭრო ზონის
არსებობა~, და ნა შა უ ლის მა ღა ლი ლა ტენ ტუ რო ბა ხელს უწყ ობს შა ვი ფუ ლის
გა თეთ რე ბის მას შტა ბე ბის ზრდას.

აღ ნიშ ნუ ლი ფაქ ტო რე ბის გან ხილ ვის შე დე გად და ვას კვე ნით, რომ აუ-
ცი ლე ბე ლია ფუ ლის გა თეთ რე ბის პრო ცე სე ბის მუდ მი ვი შეს წავ ლა, ვი ნა ი დან
გლო ბა ლი ზა ცი ის პი რო ბებ ში აღ ნიშ ნუ ლი ფაქ ტო რე ბი სწრა ფად იც ვლე ბა.
ამას თა ნა ვე, სა მო მავ ლოდ აუ ცი ლე ბე ლი იქ ნე ბა, სო ცი ა ლუ რი ღო ნის ძი ე ბე ბის
ადეკ ვა ტუ რი სის ტე მის შე მუ შა ვე ბის მიზ ნით, გან ხი ლუ ლი ზო გა დი ხა სი ა თის
ფაქ ტო რე ბის ერ თობ ლი ო ბის ანა ლი ზი ფუ ლის გა თეთ რე ბის პრო ცეს ზე მა თი
გავ ლე ნის მი ნი მი ზა ცი ის მიზ ნით. გან სა კუთ რე ბით დე ტა ლურ ანა ლიზს მო ითხ-
ოვს კონ კრე ტუ ლი ხა სი ა თის ფაქ ტო რე ბი, ვი ნა ი დან მხო ლოდ ამ გზით არის
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შე საძ ლე ბე ლი შა ვი ფუ ლის ლე გა ლი ზა ცი ის სა წი ნა ამ ღდე გო სპე ცი ა ლუ რი ზო-
მე ბის მი ღე ბა.

ფუ ლის გა თეთ რე ბის პრობ ლე მის პრე ვენ ცი ის მიზ ნით, აუ ცი ლე ბე ლი ა, 
ჩავ წვდეთ ძი რი თა დი ფაქ ტო რე ბის, ხელ შემ წყო ბი მი ზე ზე ბის არსს, რომ ლე-
ბიც გავ ლე ნას ახ დენს ამ პრო ცეს ზე. აუ ცი ლე ბე ლია ყუ რადღ ე ბა მი ექ ცეს 
“ჩრდილოვანი” ეკო ნო მი კის, ორ გა ნი ზა ცი უ ლი და ნა შა უ ლის მას შტა ბებს ისე-
ვე, რო გორც პო ლი ტი კურ ნე ბას. ასე ვე, გათ ვა ლის წი ნე ბულ უნ და იქ ნეს სა-
მარ თალ დამ ცა ვი ორ გა ნო ე ბის სუს ტი პო ტენ ცი ა ლი. პრობ ლე მის აღ მოფ ხვრის 
მიზ ნით აუ ცი ლე ბე ლი ა, გაძ ლი ერ დეს რო გორც სა კა ნონ მდებ ლო, ასევე ინ სტი-
ტუ ცი უ რი ჩარ ჩო და ექ სპერ ტე ბის საქ მი ა ნო ბა სა ერ თა შო რი სო და ევ რო პუ ლი 
სტან დარ ტე ბის შე სა ბა მი სად; ასე ვე, აუ ცი ლე ბე ლია ჩრდი ლო ვა ნი ეკო ნო მი კის, 
ჯი ნის კო ე ფი ცი ენ ტის მაჩ ვე ნებ ლე ბის მი ნი მუ მამ დე დაყ ვა ნა.
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In Georgia, the money laundering problem is not suffi  ciently researched. 
The men  oned circumstance has led to the study of the main factors that aff ect 
the phenomenon of money laundering. 

Based on the money laundering determinants, the share of income received 
from unoffi  cial ac  vi  es, the existence of “free trade zone” within the country, the 
high level of hidden crime promotes the growth of money laundering ac  vi  es. 
It is necessary to regularly inves  gate money-laundering processes and enhance 
the legisla  ve and ins  tu  onal framework and exper  se in accordance with 
interna  onal and European standards for the elimina  on of the problem; it is also 
necessary to lower the shadow economy, minimize the Gini coeffi  cient.

Keywords: Money laundering; shadow economy; corrup  on; investment 
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ბო ლო წლებ ში ლა რის გაც ვლი თი კურ სის გა უ ფა სუ რე ბის გა მო აქ ტი-
უ რად გა ნი ხი ლე ბა სა ქარ თვე ლოს ფი ნან სუ რი სექ ტო რის სტა ბი ლუ რო ბი სა 
და მი სი მომ გე ბი ა ნო ბის სა კითხ ე ბი. ასე ვე, მთავ რო ბა და ეროვ ნუ ლი ბან-
კი ერ თობ ლი ვად მუ შა ო ბენ ეკო ნო მი კის ერ თ-ერ თი მთა ვა რი გა მოწ ვე ვის 
მა ღა ლი დო ლა რი ზა ცი ის შემ ცი რე ბის სა კითხ ზე. შე სა ბა მი სად, სტა ტი ა ში 
გან ხი ლუ ლია სა ქარ თვე ლოს ფი ნან სუ რი სექ ტო რის მიმ დი ნა რე მდგო მა-
რე ო ბა ფი ნან სუ რი სტა ბი ლუ რო ბის მაჩ ვე ნებ ლე ბის ტენ დენ ცი ის გა ა ნა-
ლი ზე ბით, რო გო რი ცაა კა პი ტა ლის ადეკ ვა ტუ რო ბა, უმოქ მე დო სეს ხე ბის 
კო ე ფი ცი ენ ტი და მომ გე ბი ა ნო ბა. ასე ვე, გა ა ნა ლი ზე ბუ ლია ლა რი ზა ცი ის 
გაზ რდის თვის და გეგ მი ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი, მო სა ლოდ ნე ლი შე დე გე ბი და სა-
ერ თა შო რი სო გა მოც დი ლე ბა ზე დაყ რდნო ბით შე მუ შა ვე ბუ ლია რე კო მენ და-
ცი ე ბი დო ლა რი ზა ცი ის შე სამ ცი რებ ლად. 

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: ფი ნან სუ რი სექ ტო რი; ფი ნან სუ რი სტა ბი ლუ რო-
ბის მაჩ ვე ნებ ლე ბი; ლა რი ზა ცი ა; დო ლა რი ზა ცი ა; ფი ნან სუ რი კრი ზი სი.

ფი ნან სურ სექ ტორს არ სე ბი თი მნიშ ვნე ლო ბა აქვს ქვეყ ნის ეკო ნო მი კის სწრა-
ფი გან ვი თა რე ბის თვის, რად გან ის ას რუ ლე ბეს ეფექ ტი ა ნი შუ ა მავ ლის ფუნ ქცი ას 
დე პო ზი ტა რებ სა და მსეს ხებ ლებს შო რის. ბო ლო ათ წლე ულ ში ეკო ნო მი კურ აღ მავ-
ლო ბას სა ქარ თვე ლო ში მნიშ ვნე ლოვ ნად შე უწყო ხე ლი საკ რე დი ტო პორ ტფე ლის 
სწრაფ მა ზრდამ. თუმ ცა, ფი ნან სუ რი სექ ტო რის ზო მით სა ქარ თვე ლო კვლავ მნიშ-
ვნე ლოვ ნად ჩა მორ ჩე ბა ცენ ტრა ლუ რი და აღ მო სავ ლე თი ევ რო პის გან ვი თა რე ბად 
ქვეყ ნებს. ერ თ-ერ თი მთა ვა რი გა მოწ ვე ვა, რო მე ლიც სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კის 
წი ნა შე დგას, არის მა ღა ლი დო ლა რი ზა ცი ის მაჩ ვე ნე ბე ლი [1], რო მე ლიც უარ ყო-
ფი თად მოქ მე დებს ეკო ნო მი კის გრძელ ვა დი ან ზრდა ზე, რად გან ასუს ტებს მო ნე-
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ტა რუ ლი პო ლი ტი კის ცვლი ლე ბის ზე გავ ლე ნას ქვეყ ნის ეკო ნო მი კა ზე, ამ ცი რებს 
ეკო ნო მი კის მოქ ნი ლო ბა სა და მის ეფექ ტი ა ნო ბას, ზრდის საკ რე დი ტო და ფი ნან-
სუ რი სტა ბი ლუ რო ბის რის კებს და უარ ყო ფი თად მოქ მე დებს ქვეყ ნის რის კპრე მი-
უმ ზე. წარ მა ტე ბუ ლი დე დო ლა რი ზა ცი ის პო ლი ტი კის მქო ნე ქვეყ ნე ბის ემ პი რი უ ლი 
გა მოც დი ლე ბა ცხად ყოფს, რომ მაკ რო ე კო ნო მი კურ სტა ბი ლუ რო ბას, სან დო მო-
ნე ტა რულ და ფის კა ლურ პო ლი ტი კას, და ბალ და სტა ბი ლურ ინ ფლა ცი ას, კარ გად 
გან ვი თა რე ბულ ში გა ფი ნან სურ ბა ზარს, ეფექ ტი ან მაკ როპ რუ დენ ცი ულ პო ლი ტი-
კა სა და კარგ კო მუ ნი კა ცი ას ბაზ რის მო ნა წი ლე ებ თან, უდი დე სი მნიშ ვნე ლო ბა აქვს 
დო ლა რი ზა ცი ის შე სამ ცი რებ ლად.

სა ქარ თვე ლოს ფი ნან სუ რი სექ ტო რის ანა ლი ზი

სა ქარ თვე ლოს ფი ნან სურ სექ ტორ ში წამ ყვა ნია სა ბან კო სექ ტო რი, რომ ლის 
წი ლი ფი ნან სუ რი ბაზ რის მთლი ან აქ ტი ვებ ში 90%-ს შე ად გენს. შე სა ბა მი სად, არა-
სა ბან კო სექ ტო რის რო ლი სა ქარ თვე ლოს ფი ნან სურ ბა ზარ ზე მოკ რძა ლე ბუ ლი ა. 
მარ თა ლი ა, ბო ლო წლებ ში მი სი წი ლი მზარ დი ა, თუმ ცა მი სი აქ ტი ვე ბის წი ლი ბაზ-
რის მთლი ან აქ ტი ვებ ში მხო ლოდ 10%-ი ა, რაც მის გან სა ბან კო სექ ტორ ზე რის კე-
ბის გა და დე ბის საფ რთხეს ნაკ ლე ბად მო სა ლოდ ნელს ხდის. არა სა ბან კო სექ ტორ ში 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი წი ლი უკა ვი ათ მიკ რო სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცი ებ სა (ბაზ რის წი ლი 
5,8%) და სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნი ებს (1.9%) [2, გვ. 31] . 

სა ქარ თვე ლო ში სა ბან კო სექ ტო რის საქ მი ა ნო ბა საკ მა ოდ კონ სერ ვა ტი უ ლი ა. 
კო მერ ცი უ ლი ბან კე ბი პა სი უ რე ბი არი ან წარ მო ე ბუ ლი ფი ნან სუ რი ინ სტრუ მენ ტე-
ბის (დე რი ვა ტი ვე ბის) ვაჭ რო ბის კუთხ ით. იქი დან გა მომ დი ნა რე, რომ სა ქარ თვე-
ლოს სა ბან კო სექ ტო რი ნაკ ლე ბად ინ ტეგ რი რე ბუ ლია სა ერ თა შო რი სო ფი ნან სურ 
ბაზ რებ თან, გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებ ში არ სე ბუ ლი სუ ვე რე ნუ ლი და ფი ნან სუ რი 
კრი ზი სე ბი ნაკ ლე ბად ზე მოქ მე დებს ქვეყ ნის სა ბან კო სექ ტო რის სი ჯან სა ღე ზე. აღ-
სა ნიშ ნა ვი ა, რომ სა ერ თა შო რი სო სა ვა ლუ ტო ფონ დი სა და სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნუ-
ლი ბან კის მი ერ სა ბან კო სექ ტო რის მდგრა დო ბა პო ზი ტი უ რა დაა შე ფა სე ბუ ლი. მათ 
მი ერ ჩა ტა რე ბულ მა სტრეს ტეს ტებ მა აჩ ვე ნა, რომ სის ტე მა საკ მა რი სად კა პი ტა ლი-
ზე ბუ ლია სა გა რეო შო კე ბის შემ თხვე ვა ში. თუმ ცა, სა ბან კო სექ ტო რის გა მოწ ვე ვად 
რჩე ბა აქ ტი ვე ბის მა ღა ლი კონ ცენ ტრა ცი ა, რაც შე საძ ლე ბე ლია კონ კუ რენ ცი ის ნაკ-
ლე ბო ბით იყოს გა მოწ ვე უ ლი. ჰერ ფინ დალ -ჰირ შმა ნის ინ დექ სმა, რო მე ლიც კონ კუ-
რენ ცი ის გა სა ზო მად გა მო ი ყე ნე ბა, 2016 წლის ივ ნის ში 21.5% შე ად გი ნა, რაც წი ნა 
წელ თან შე და რე ბით კონ კუ რენ ცი ის ზრდა ზე მი უ თი თებს [2, გვ. 27] . 

სა ბან კო სექ ტო რის თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნია ადეკ ვა ტუ რი კა პი ტა ლი ზა ცი ის 
მაჩ ვე ნე ბე ლი. ბო ლო 10 წლის გან მავ ლო ბა ში, სა ბან კო სექ ტო რის კა პი ტა ლი ზა ცის 
კო ე ფი ცი ენ ტი მა ღალ ნიშ ნულ ზე ნარ ჩუნ დე ბა და სა ზე დამ ხედ ვლო მოთხ ოვ ნას სა-
შუ ა ლოდ 5 პრო ცენ ტუ ლი პუნ ქტით აღე მა ტე ბა (იხ. დი აგ რა მა 1). აღ სა ნიშ ნა ვი ა, 
რომ სა ზე დამ ხედ ვე ლო კა პი ტა ლის და ახ ლო ე ბით 80% პირ ვე ლა დი კა პი ტა ლი ა.
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დიაგრამა 1. საზედამხედველო კაპიტალის თანაფარდობა მის მოთხოვნასთან (%) [3]

2008-2009 წლებ ში, მსოფ ლიო ფი ნან სუ რი კრი ზი სი სა და აგ ვის ტოს ომის 
შე დე გად გა მოწ ვე უ ლი რე ცე სი ის მი უ ხე და ვად, ფი ნან სუ რი სექ ტო რი გა ნაგ რძობს 
ზრდას და მი სი ინ დი კა ტო რე ბი ეტა პობ რი ვად უმ ჯო ბეს დე ბა. სა ბან კო სექ ტო რი 
სა შუ ა ლოდ სტა ბი ლუ რად მომ გე ბი ა ნი იყო ბო ლო 5 წლის გან მავ ლო ბა ში – კა პი-
ტალ ზე უკუ გე ბის კო ე ფი ცი ენ ტმა 14% შე ად გი ნა. ბო ლო წლებ ში, მომ გე ბი ა ნო ბის 
ზრდას მნიშ ვნე ლო ვან წი ლად საკ რე დი ტო პორ ტფე ლის ზრდის ტემ პი გა ნა პი რო-
ბებ და, თუმ ცა ასე ვე მნიშ ვნე ლო ვა ნი იყო ეფე ტი ა ნო ბი სა და საკ რე დი ტო პორ ტფე-
ლის ხა რის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბა. ეფექ ტი ა ნო ბის ზრდა შეზღ უ დუ ლი რჩე ბა არა საკ-
მა რი სი მას შტა ბის ეკო ნო მი ი თა და პე სო ნა ლის მა ღა ლი ხარ ჯით, რაც 2-ჯერ და 
მე ტად აღე მა ტე ბა გან ვი თა რე ბა დი ქვეყ ნე ბის შე სა ბა მის მო ნა ცემს. პორ ტფე ლის 
ხა რის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბა ზე მი უ თი თებს მთლი ან სეს ხებ ში უმოქ მე დო სეს ხე ბის წი-
ლის დაღ მა ვა ლი ტენ დენ ცი ა. 2008 წლის კრი ზი სის შემ დეგ აღ ნიშ ნუ ლი მაჩ ვე ნე ბე-
ლი გა ნა ხევ რდა და 2016 წლის სექ ტემ ბრის მდგო მა რე ო ბით 4% შე ად გი ნა. აღ სა-
ნიშ ნა ვი ა, რომ უმოქ მე დო სეს ხე ბის კო ე ფი ცი ენ ტი სა ქარ თვე ლო ში მნიშ ვნე ლოვ ნად 
ნაკ ლე ბია მსგავ სი ქვეყ ნე ბის შე სა ბა მის მაჩ ვე ნე ბელ ზე (იხ. დი აგ რა მა 2).

დიაგრამა 2. უმოქმედო სესხების წილი მთლიან სესხებში (შედარება სხვა ქვეყნებთან) [3]

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ფი ნან სუ რი შუ ა მავ ლო ბის რო ლი ეკო ნო მი კა ში გა ნაგ-
რძობს გაღ რმა ვე ბას. 2016 წლის მე ო რე კვარ ტლის მდგო მა რე ბით, სეს ხე ბის 
ფარ დო ბამ მშპ-სთან 51%-ს მი აღ წი ა. ბა ზე ლის კო მი ტე ტის მი ერ შე თა ვა ზე ბუ-
ლია სეს ხე ბის მშპ-სთან ფარ დო ბის ჩა მორ ჩე ნა, რო გორც ათ ვლის წერ ტი ლი 
კა პი ტა ლის ბუ ფე რის და საგ რო ვებ ლად. სხვა სა ზო მებ თან შე და რე ბით, აღ-
ნიშ ნუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი ყვე ლა ზე უკეთ აფა სებ და მო სა ლოდ ნელ კრი ზისს [4, 
გვ. 55]. ბა ზე ლის რე კო მენ და ცი ის გათ ვა ლის წი ნე ბით ტრენ დის შე სა ფა სებ ლად 
გა მო ყე ნე ბუ ლია  ფილ ტრი (ა ღე ბუ ლია წრფი ვი ტრენ დი), შე დე გად სეს ხე ბის მშპ-
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სთან ფარ დო ბა 1.9 პრო ცენ ტუ ლი პუნ ქტით აღე მა ტე ბა ტრენდს. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, 
რომ 2015 წლი დან არ სე ბუ ლი და დე ბი თი გა პი ლა რის დო ლარ თან მი მარ თე ბით 

გა უ ფა სუ რე ბის შე დე გია და არა მა ღა ლი საკ რე დი ტო ზრდის. შე სა ბა მი სად, 
შეგ ვიძ ლია და ვას კვნათ, რომ საკ რე დი ტო ბუშ ტის არ სე ბო ბის რის კი ამ ჟა მად 
და ბა ლი ა. თუმ ცა, აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ წრფი ვი ტრენ დი ნაკ ლე ბად რე ა ლის ტუ-
რია შე ნარ ჩუნ დეს გრძელ ვა დი ან პე რი ოდ ში გან ვი თა რე ბად ქვე ყა ნა ში, რად-
გან წო ნას წო რო ბის წერ ტილ თან მი ახ ლო ე ბას თან ერ თად, სეს ხე ბის და მშპ-ის 
ზრდის ტემ პი უნ და მი უ ახ ლოვ დეს ერ თმა ნეთს (იხ. დი აგ რა მა 3).

დიაგრამა 3. სესხების მშპ-სთან ფარდობის გაპი [3]

საკ რე დი ტო პორ ტფე ლის ზრდის შე საძ ლებ ლო ბის შე სა ფა სებ ლად, შეგ-
ვიძ ლია შე ვა და როთ სა ქარ თვე ლო ში სეს ხე ბის მშპ-სთან ფარ დო ბის მაჩ ვე ნე-
ბე ლი მსგავ სი ქვეყ ნე ბის მაჩ ვე ნე ბელს. სა ბან კო სის ტე მის გან ვი თა რე ბას თან 
ერ თად გა იზ რდე ბა სა სეს ხო პორ ტფე ლის მშპ–სთან ფარ დო ბაც, თუმ ცა, ამ ჟა-
მად მნიშ ვნე ლოვ ნად ჩა მორ ჩე ბა გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბის ანა ლო გი ურ მაჩ ვე-
ნე ბელს. რო გორც დი აგ რა მა 4 გვიჩ ვე ნებს, სა ქარ თვე ლო ში სეს ხე ბის ფარ დო ბა 
მშპ-სთან 51%-ს შე ად გენს, მა შინ რო ცა შე სა ბა მი სი მაჩ ვე ნე ბე ლი ეს ტო ნეთ ში 
80%-ს აღე მა ტე ბა. აქე დან გა მომ დი ნა რე, შეგ ვიძ ლია და ვას კვნათ, რომ საკ რე-
დი ტო პორ ტფე ლის მნიშ ვნე ლოვ ნად გაზ რდა და ეკო ნო მი კუ რი ზრდის დაჩ ქა რე-
ბა შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა, თუ სა ბან კო სექ ტო რის ეფექ ტი ა ნო ბა და გრძელ ვა დი-
ა ნი ლა რის რე სურ სზე წვდო მა გა იზ რდე ბა, რაც საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბის 
შემ ცი რე ბას გა მო იწ ვევს. 
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დიაგრამა 4. სესხების მშპ-სთან ფარდობის მაჩვენებლები საქართველოსა და სხვა 
ქვეყნებში [3]

დოლარიზაციის დონე საქართველოში

მნიშ ვნე ლო ვა ნი გა მოწ ვე ვა, რო მე ლიც სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კის წი ნა შე 
დგას, არის დო ლა რი ზა ცი ის მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ დო ლა-
რი ზა ცი ის დო ნე შემ ცი რე ბის ტენ დენ ცი ით ხა სი ათ დე ბა გა სუ ლი რამ დე ნი მე წლის 
გან მავ ლო ბა ში, მაჩ ვე ნე ბე ლი კვლავ მა ღა ლი რჩე ბა. სეს ხე ბის, დე პო ზი ტე ბი სა და 
ვალ დე ბუ ლე ბე ბის 65%-ზე მე ტი კვლავ დე ნო მი ნი რე ბუ ლია უცხ ო უ რი ვა ლუ ტით 
(იხ. დი აგ რა მა 5).

სა ქარ თვე ლო ში დო ლა რი ზა ცი ის გან მა პი რო ბე ბე ლი მთა ვა რი ფაქ ტო რი 
ეროვ ნუ ლი ვა ლუ ტის მი მართ და ბა ლი ნდო ბა ა, რაც ის ტო რი ულ გა რე მო ე ბებ თა ნაა 
და კავ ში რე ბუ ლი. 1990-ი ან წლებ ში ვა ლუ ტის გა უ ფა სუ რე ბამ, მა ღალ მა ინ ფლა ცი-
ამ და ინ ფლა ცი ის გაზ რდილ მა მერ ყე ო ბამ მნიშ ვნე ლოვ ნად გა ზარ და ეროვ ნუ ლი 
ვა ლუ ტით და ზოგ ვის რის კე ბი და ხე ლი შე უწყო და ნა ზო გე ბის დო ლა რი ზა ცი ას. 
დე პო ზი ტე ბის დო ლა რი ზა ცი ას ასე ვე ხელს უწყ ობს გზავ ნი ლე ბის მა ღა ლი წი ლი 
(2015 წლის მო ნა ცე მე ბით, გზავ ნი ლე ბის მშპ-სთან ფარ დო ბამ 11% შე ად გი ნა). 
გარ და ამ ფაქ ტო რე ბი სა, ეროვ ნუ ლი ვა ლუ ტის ნდო ბის გა საზ რდე ლად მნიშ ვნე-
ლო ვა ნია მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი სტა ბი ლუ რო ბა და პო ლი ტი კის გამ ტა რე ბე ლი ინ-
სტი ტუ ტე ბის მი მართ ნდო ბა.

დო ლა რი ზა ცი ის მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი უარ ყო ფი თად მოქ მე დებს ეკო ნო-
მი კის გრძელ ვა დი ან ზრდა ზე, რად გან:

 ასუს ტე ბის მო ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი კის გა და ცე მის მე ქა ნიზმს. დო-
ლა რი ზა ცია აფერ ხებს მო ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი კის ეფექ ტი ან მუ შა ო ბას. იქი დან 
გა მომ დი ნა რე, რომ ეროვ ნულ ბანკს შე უძ ლია მარ თოს საპ რო ცენ ტო გა ნაკ-
ვე თე ბი ლა რის ბა ზარ ზე, დო ლა რი ზა ცია ასუს ტებს მო ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი კის 
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გა და ცე მის არხს. შე დე გად პო ლი ტი კის ცვლი ლე ბა ნაკ ლე ბი სიმ ძლავ რით ახ-
დენს გავ ლე ნას ერ თობ ლივ მოთხ ოვ ნა სა და ფა სე ბის დო ნე ზე. იქე დან გა მომ-
დი ნა რე, რომ სა ქარ თვე ლოს და აშშ-ს არ აქვთ მსგავ სი ბიზ ნეს ციკ ლე ბი და
არც მუ შა ხე ლის მო ბი ლო ბაა მა ღა ლი, მნიშ ვნე ლო ვა ნია ეფექ ტი ა ნი, და მო უ კი დე-
ბე ლი მო ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი კის ქო ნა. გარ და ამი სა, მა ღა ლი დო ლა რი ზა ცი ის
დროს გაც ვლი თი კურ სის შო კი ზრდის ინ ფლა ცი ურ წნეხს და ამავ დრო უ ლად
შე საძ ლოა უარ ყო ფი თად აი სა ხოს ეკო ნო მი კურ ზრდა ზე, რაც ეროვ ნულ ბანკს
ინ ფლა ცი ა სა და ეკო ნო მი კურ ზრდას შო რის არ ჩევ ნის წი ნა შე აყე ნებს. სუს ტი
მო ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი კის გა და ცე მის მე ქა ნიზ მი თა ვის მხრივ ამ ცი რებს ნდო-
ბას ეროვ ნუ ლი ბან კის მი მართ;

დიაგრამა 5. დოლარიზაცია საქართველოში [3]

 ამ ცი რებს ეკო ნო მი კის მოქ ნი ლო ბა სა და ეფექ ტი ა ნო ბას. მა ღა ლი დო-
ლა რი ზა ცი ის პი რო ბებ ში გაც ვლი თი კურ სის მოქ ნი ლო ბის გავ ლე ნა ეკო ნო მი კა-
ზე შეზღ უ დუ ლი ა, რად გან კურ სის გა უ ფა სუ რე ბას თან ახ ლავს ვა ლის ტვირ თის
ზრდა და უარ ყო ფი თი ეფექ ტი სა ბა ლან სო უწყ ის ზე. კურ სის გა უ ფა სუ რე ბა,
ერ თი მხრივ ზრდის მწარ მო ებ ლე ბის ხარ ჯებს და ზე წო ლას ფა სე ბის ზრდა-
ზე, ხო ლო, მე ო რე მხრივ, ამ ცი რებს ად გი ლობ რივ მოთხ ოვ ნას. აღ სა ნიშ ნა ვი ა,
რომ ემ პი რი უ ლი ლი ტე რა ტუ რის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა წი ლი [5; 6; 7] მხარს უჭერს
მო საზ რე ბას რომ მა ღალ დო ლა რი ზე ბუ ლი ქვეყ ნი სათ ვის უმ ჯო ბე სია მცუ რა ვი
გაც ვლი თი კურ სი ქო ნა, ვიდ რე ნაკ ლე ბად მოქ ნი ლი კურ სის შე ნარ ჩუ ნე ბა.

ზრდის საკ რე დი ტო და ფი ნან სუ რი სტა ბი ლუ რო ბის რის კებს. მა ღა-
ლი დო ლა რი ზა ცი ის შე დე გად გაც ვლი თი კურ სის რის კი, ერ თ-ერ თი მთა ვა რი
პრობ ლე მა ა, რო მე ლიც მსეს ხებ ლე ბი სა და ფი ნან სუ რი სექ ტო რის წი ნა შე დგას
სა ქარ თვე ლო ში. მა ღა ლი დო ლა რი ზა ცია პრობ ლე მა ტუ რია სა ქარ თვე ლოს თვის,
რად გან ის წარ მო შობს სა ვა ლუ ტო რის კებს არა ჰე ჯი რე ბუ ლი მსეს ხებ ლე ბის-
თვის - ზრდის რო გორც ლიკ ვი დო ბის რის კებს, ეროვ ნუ ლი ბან კის ბო ლო ინ-
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სტა ცი ის მსეს ხებ ლის ფუნ ქცი ის შეზღ უდ ვით, ასე ვე სა ბან კო სექ ტო რის თვის 
საკ რე დი ტო და ფი ნან სუ რი სტა ბი ლუ რო ბის რის კებს; 

უარ ყო ფი თად მოქ მე დებს ქვეყ ნის რისკპრე მი უმ ზე. რო გორც მე ექ ვსე 
დი აგ რა მა ზეა ნაჩ ვე ნე ბი, მა ღალ დო ლა რი ზე ბულ ქვეყ ნებ ში კრი ზი სის შემ დეგ 
რის კპრე მი უ მე ბი უფ რო მე ტად გა ი ზარ და, ვიდ რე ნაკ ლე ბად დო ლა რი ზე ბულ 

ქვეყ ნებ ში. დო ლა რი ზა ცი ის უარ ყო ფი თი გავ ლე ნა სა ქარ თვე ლოს სა ერ თა შო-
რისო რე ი ტინ გზე ასე ვე ხაზ გას მუ ლია სა რე ი ტინ გო კომ პა ნი ე ბის ფით ჩი სა [8] 
და მუ დი სის [9] ან გა რი შებ ში. 

ზოგიერთი გაკვეთილი ფინანსური კრიზისიდან

მა ღა ლი დო ლა რი ზა ცია ზღუ დავს გაც ვლი თი კურ სის გა მო ყე ნე ბის შე-
საძ ლებ ლო ბას შო კე ბის შთან თქმის თვის. ფი ნან სურ მა კრი ზის მა აჩ ვე ნა, რომ 
გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებს, რომ ლებ მაც შე და რე ბით უკეთ შეძ ლეს კრი ზი სი დან 
გა მოს ვლა, ახა სი ა თებ დათ კურ სის მა ღა ლი მოქ ნი ლო ბა და ბა ლი დო ლა რი ზა ცი-
ის პი რო ბებ ში და ინ ფლა ცი ის თარ გე თი რე ბა. აღ ნიშ ნულ მა ქვეყ ნებ მა, მო ნე ტა-
რუ ლი პო ლი ტი კის მნიშ ვნე ლოვ ნად შერ ბი ლე ბით და კურ სის გა უ ფა სუ რე ბით 

შეძ ლეს ხე ლი შე ეწყ ოთ ეკო ნო მი კის აღ დგე ნი სათ ვის, ინ ფლა ცი ის მნიშ ვნე ლოვ-
ნად გაზ რდის გა რე შე. სა პი რის პი როდ, მა ღალ დო ლა რი ზე ბულ მა ქვეყ ნებ მა ნაკ-
ლე ბად მოქ ნი ლი გაც ვლი თი კურ სით, აჩ ვე ნეს შე და რე ბით უა რე სი მაკ რო ე კო-
ნო მი კუ რი შე დე გი. 

მა გა ლი თად, პო ლო ნეთ მა, სა დაც დო ლა რი ზა ცი ის (უცხ ო უ რი ვა ლუ ტის 
სეს ხე ბის წი ლი მთლი ა ნი სეს ხებ ში) მაჩ ვე ნე ბე ლი 2009 წელს 33%-ს შე ად გენ-
და, შეძ ლო მო ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი კის შერ ბი ლე ბი თა და გაც ვლი თი კურ სის 
60%-ით გა უ ფა სუ რე ბით შო კის შთან თქმა და აღ ნიშ ნულ წელს ეკო ნო მი კა, შემ-
ცი რე ბის ნაც ვლად, 1.7%-ით გა ი ზარ და, მა შინ რო ცა ლატ ვი ამ, სა დაც დო ლა-
რი ზა ცი ის მაჩ ვე ნე ბე ლი იმა ვე წელს 89%-ს შე ად გენ და, ვერ შეძ ლო გაც ვლი თი 
კურ სის სრუ ლად კო რექ ტი რე ბა (კურ სი მხო ლოდ 15%-ით გა უ ფა სურ და) და 
შე დე გად მშპ 18%-ით შემ ცირ და. გარ და ამი სა, დო ლა რი ზა ცი ის მა ღალ მა მაჩ-
ვე ნე ბელ მა ნა წი ლობ რივ გა ნა პი რო ბე ბა ქვეყ ნის რის კპრე მი უ მის გაზ რდა. რო-
გორც დი აგ რა მა 6-ი დან ჩანს, ქვეყ ნებს, რომ ლებ საც მა ღა ლი დო ლა რი ზა ცია 
ჰქონ დათ, რის კპრე მი უ მი უფ რო მე ტად გა ე ზარ დათ, ვიდ რე ქვეყ ნებს და ბა ლი 
დო ლა რი ზა ცი ით [10].
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დიაგრამა 6. სესხების დოლარიზაციისა და ქვეყნის რისკპრემიუმის კავშირი [10]

ლარიზაციის ხელშემწყობი ღონისძიებები საქართველოში

ლა რი ზა ცი ის გაზ რდა, დღე ი სათ ვის, ეროვ ნუ ლი ბან კის ერ თ-ერ თი პრი-
ო რი ტე ტი ა. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ 2016 წლის ბო ლოს, ლა რი ზა ცი ის წა ხა ლი სე ბის
მიზ ნით მთავ რო ბამ და ეროვ ნულ ბან კმა შე ი მუ შა ვეს ღო ნის ძი ე ბე ბი, რაც მო-
ი ცავს ლა რის გრძელ ვა დი ა ნი სეს ხე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბის გაზ რდას, ლა რით
ფას და დე ბა სა (ფა სის გა მოცხ ა დე ბას) და სა ვა ლუ ტო რის კე ბის ადეკ ვა ტურ გა-
და ნა წი ლე ბას [3].

ლა რის გრძელ ვა დი ა ნი სეს ხე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბის გაზ რდის ხელ შე-
საწყ ო ბად იგეგ მე ბა:

გი რა ოს ბა ზის გა ფარ თო ე ბა, რაც სა შუ ა ლე ბას მის ცემს კო მერ ცი ულ
ბანკს გა ა უმ ჯო ბე სოს ლიკ ვი დო ბის მარ თვა და უზ რუნ ველ ყოს მოკ ლე ვა დი ა ნი
დე პო ზი ტე ბით გრძელ ვა დი ა ნი სეს ხე ბის და ფი ნან სე ბას. აღ ნიშ ნუ ლი, ასე ვე გაზ-
რდის მო ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი კის გა და ცე მის მე ქა ნიზ მის ეფექ ტი ა ნო ბას;

 სა ზე დამ ხედ ვე ლო მოთხ ოვ ნებ ში ეროვ ნუ ლი ვა ლუ ტის თვის უპი რა ტე-
სო ბის მი ნი ჭე ბა. გარ და არ სე ბუ ლი, უცხ ო უ რი ვა ლუ ტით მო ზი დულ სახ სრებ-
ზე უფ რო მა ღა ლი სა რე ზერ ვო მოთხ ოვ ნი სა (ოცხ ო უ რი ვა ლუ ტით მო ზი დულ 
დე პო ზი ტებ ზე სა რე ზერ ვო მოთხ ოვ ნა 20%-ს აღ წევს, ხო ლო ლა რით – 7%-ს) და 
უცხ ო უ რი ვა ლუ ტის აქ ტი ვე ბის და მა ტე ბით 75%-ი ა ნი შე წონ ვი სა, ეროვ ნუ ლი ბან-
კი გეგ მავს ლიკ ვი დო ბის გა და ფარ ვის კო ე ფი ცი ენ ტში უპი რა ტე სო ბა ლარს მი-
ა ნი ჭოს;

 კა პი ტა ლის ბაზ რის გან ვი თა რე ბა, რაც სა შუ ა ლე ბას მის ცემს კომ პა-
ნი ებს გა მო უშ ვან ფა სი ა ნი ქა ღალ დე ბი და მი ი ზი დონ და მა ტე ბი თი კა პი ტა ლი;
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 ად გი ლობ რი ვი სა ხელ მწი ფო ფა სი ა ნი ქა ღალ დე ბის ბაზ რის გან ვი თა რე-
ბა, რაც გუ ლის ხმობს მთავ რო ბის ფა სი ა ნი ქა ღალ დე ბის ემი სი ის კა ლენ დრის 
შექ მნას, რა თა ეკო ნო მი კურ მა აგენ ტებ მა უკეთ გათ ვა ლონ სა ბაზ რო გა ნაკ ვე-
თე ბი;

 სა პენ სიო რე ფორ მის გან ხორ ცი ე ლე ბა, რაც გაზ რდის მოთხ ოვ ნას ლა-
რის გრძელ ვა დი ან ინ სტრუ მენ ტებ ზე და შე დე გად ბა ზარ ზე გაჩ ნდე ბა გრძელ-
ვა დი ა ნი ლა რის რე სურ სი, რი სი მნიშ ვნე ლო ვა ნი დე ფი ცი ტიც აღი ნიშ ნე ბა ამ-
ჟა მად. 

ლა რით ფას და დე ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად იგეგ მე ბა: 
 სა ვალ დე ბუ ლო გახ დეს უძ რა ვი ქო ნე ბის ფა სის ლა რით გა მოქ ვეყ ნე ბა; 
 კო მერ ცი ულ ბან კებ ში უძ რა ვი ქო ნე ბის ყიდ ვა- გა ყიდ ვის დროს რის-

კე ბის შე სამ ცი რებ ლად და ცუ ლი მომ სა ხუ რე ბის და ნერ გვა, რაც და მა ტე ბი თი 
სტი მუ ლი იქ ნე ბა ეროვ ნუ ლი ვა ლუ ტით ან გა რიშ სწო რე ბის წა სა ხა ლი სებ ლად. 

ხო ლო სა ვა ლუ ტო რის კე ბის ადეკ ვა ტუ რი გა ნა წი ლე ბი სათ ვის:
 იკ რძა ლე ბა მცი რე (100 000 ლა რამ დე) სეს ხე ბის უცხ ო უ რი ვა ლუ ტით 

გა ცე მა მსეს ხებ ლე ბის სა ვა ლუ ტო რის კის გან და სა ცა ვად; 
 ეროვ ნუ ლი ბან კი, სა ვა ლუ ტო ფონ დის რე კო მენ და ცი ე ბის შე სა ბა მი-

სად, უზ რუნ ველ ყოფს მაკ როპ რუ დენ ცი უ ლი ინ სტრუ მენ ტე ბის გა მო ყე ნე ბით 

არა ჰე ჯი რე ბუ ლი მსეს ხებ ლე ბი სათ ვის ადეკ ვა ტუ რი ბუ ფე რის არ სე ბო ბას. მაკ-
როპ რუ დენ ცი ულ ინ სტრუ მენ ტებ ში მო ი აზ რე ბა სეს ხის მომ სა ხუ რე ბის ხარ ჯის 
ფარ დო ბა შე მო სავ ლთან (PTI, DSTI) და სეს ხის მო ცუ ლო ბის ფარ დო ბა უძ რა ვი 
ქო ნე ბის ღი რე ბუ ლე ბას თან (LTV). აღ ნიშ ნუ ლის ამოქ მე დე ბის შემ თხვე ვა ში, სა-
ვა ლუ ტო რის კე ბის შე სამ ცი რებ ლად შე სა ბა მი სი კო ე ფი ცი ენ ტის მოთხ ოვ ნე ბი 
უფ რო მკაც რი იქ ნე ბა არა ჰე ჯი რე ბუ ლი კლი ენ ტე ბი სათ ვის; 

გან ხორ ცი ელ და ერ თჯე რა დი ღო ნის ძი ე ბა, ე.წ. გა ლა რე ბის პროგ რა მა 
იმ მსეს ხებ ლე ბი სათ ვის, ვინც ყვე ლა ზე მე ტად და ზა რალ და გაც ვლი თი კურ სის 
გა უ ფა სუ რე ბით. გა ლა რე ბის პროგ რა მა ით ვა ლის წი ნებ და ფი ზი კუ რი პი რე ბის 
2015 წლის 1 იან ვრამ დე გა ცე მუ ლი უძ რა ვი ქო ნე ბით უზ რუნ ველ ყო ფი ლი აშშ 
დო ლა რით დე ნო მი ნი რე ბუ ლი სა ბან კო სეს ხე ბის ნე ბა ყოფ ლო ბით გა ლა რე ბას. 
აღ ნიშ ნუ ლი პროგ რა მის ფარ გლებ ში მთავ რო ბამ უზ რუნ ველ ყო შე ღა ვა თი ა ნი 
კურ სით (გა ლა რე ბის დღეს არ სე ბულ ოფი ცი ა ლურ გაც ვლით კურსს გა მოკ ლე-
ბუ ლი 20 თეთ რი) სეს ხე ბის გა ლა რე ბის ხარ ჯე ბის სუბ სი დი რე ბა. 

აღ ნიშ ნუ ლი კომ პლექ სუ რი ღო ნის ძი ე ბე ბის გა ტა რე ბის შე დე გად, მო სა-
ლოდ ნე ლი ა, რომ 2017 წლის ბო ლოს თვის, ლა რი ზა ცი ის მაჩ ვე ნე ბე ლი და ახ ლო-
ე ბით 10 პრო ცენ ტუ ლი პუნ ქტით გა იზ რდე ბა. უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ ფი ნან სუ-
რი სექ ტო რის ლა რი ზა ცია გრძელ ვა დი ან პე რი ოდ ში ხელს შე უწყ ობს გაც ვლი თი 
კურ სი გამ ყა რე ბის ტენ დენ ცი ას, უცხ ო უ რი ვა ლუ ტის სეს ხის და სა ფა რად უცხ-
ო ურ ვა ლუ ტა ზე მოთხ ოვ ნის შემ ცი რე ბით.
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დე დო ლა რი ზა ცი ის სა ერ თა შო რი სო გა მოც დი ლე ბა

სა ერ თა შო რი სო გა მოც დი ლე ბა ზე დაყ რდნო ბით, ლი ტე რა ტუ რა ში გა მო ყო-
ფენ დო ლა რი ზა ცი ის შემ ცი რე ბის რამ დე ნი მე გზას, მათ შორის მაკ რო ე კო ნო მი კურ 
სტა ბი ლუ რო ბას, რაც გუ ლის ხმობს და ბალ და მცი რე მერ ყე ო ბის მქო ნე ინ ფლა ცი ას 
[11]. აღ ნიშ ნუ ლის მიღ წე ვა ში ინ ფლა ცი ის თარ გე თი რე ბამ შე საძ ლოა მნიშ ვნე ლო ვა-
ნი რო ლი ითა მა შოს; ასე ვე, მცუ რა ვი გაც ვლი თი კურ სის რე ჟი მის არ სე ბო ბა ხელს 
შე უწყ ობს დე პო ზი ტე ბი სა და სეს ხე ბის ლა რი ზა ცი ას; გარ და ამი სა, მნიშ ვნე ლო ვა-
ნია ფი ნან სუ რი ბაზ რი სა და ფი ნან სუ რი ინ სტრუ მენ ტე ბის, მათ შო რის ჰე ჯი რე ბის, 
გან ვი თა რე ბა, რაც დე დო ლა რი ზა ცი ის გან ხორ ცი ე ლე ბის ერ თ-ერ თი მთა ვა რი წი-
ნა პი რო ბა ა. ასე ვე, შე საძ ლე ბე ლია და მა ტე ბით ეროვ ნუ ლი ვა ლუ ტის სტი მუ ლი რე-
ბა, უცხ ო ურ ვა ლუ ტა ზე მა ღა ლი რის კის წო ნე ბის, სა რე ზერ ვო და ლიკ ვი დო ბის 
მოთხ ოვ ნოვ ნე ბის და წე სე ბით. გარ და ამი სა, ზო გი ერ თმა ქვე ყა ნამ გა მო ი ყე ნა ად-
მი ნის ტრა ცი უ ლი შეზღ უდ ვე ბი, რაც გუ ლის ხმობს უცხ ო უ რი ვა ლუ ტით გარ კვე უ-
ლი ტი პის სეს ხე ბის გა ცე მის აკ რძალ ვას და დე პო ზი ტე ბის ეროვ ნუ ლი ვა ლუ ტით 
კონ ვერ ტი რე ბას. 

დო ლა რი ზა ცი ის მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი ბევ რი ქვეყ ნის თვის რჩე ბა მნიშ ვნე-
ლო ვან გა მოწ ვე ვად, თუმ ცა, არის ქვეყ ნე ბი, რო მელ თაც წარ მა ტე ბით შეძ ლეს 
დე დო ლა რი ზა ცი ა. ასე თე ბია ის რა ე ლი და პო ლო ნე თი [12, გვ. 5]. პირ ველ რიგ ში, 
ორი ვე ქვე ყა ნამ უზ რუნ ველ ყო მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი სტა ბი ლუ რო ბა და ინ ფლა-
ცია და ბალ, სტა ბი ლურ დო ნე ზე შე ი ნარ ჩუ ნა. გარ და ამი სა, ის რა ე ლის შემ თხვე-
ვა ში გაღ რმავ და და გან ვი თარ და ფი ნან სუ რი შუ ა მავ ლო ბა, რა მაც ხე ლი შე უწყო 
ჰე ჯი რე ბის ინ სტრუ მენ ტე ბის გან ვი თა რე ბას. პო ლო ნეთ მა, ფი ნან სუ რი სექ ტო რის 
ლი ბე რა ლი ზა ცი ი თა და ეროვ ნუ ლი ვა ლუ ტის დე პო ზი ტებ ზე მა ღა ლი საპ რო ცენ-
ტო გა ნაკ ვე თე ბით, ხე ლი შე უწყო დე დო ლა რი ზა ცი ის პრო ცესს. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ 
ორი ვე ქვე ყა ნა ასე ვე იყე ნებ და პრო დენ ცი ულ რე გუ ლა ცი ებს დე დო ლა რი ზა ცი ის 
წა სა ხა ლი სებ ლად. თუმ ცა, მხო ლოდ პრუ დენ ცი უ ლი და ად მი ნის ტრა ცი უ ლი გზე-
ბით დე დო ლა რი ზა ცი ამ შე საძ ლოა ქვეყ ნი დან ფი ნან სუ რი რე სურ სის გა დი ნე ბა გა-
მო იწ ვი ოს, რი სი მა გა ლი თი ცაა ლა თი ნუ რი ამე რი კის ქვეყ ნე ბი: პე რუ და ბო ლი ვია 
[13, გვ. 3]. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ამ ორ მა ქვე ყა ნამ, შემ დეგ ეტაპ ზე მაკ რო ე კო ნო მი-
კუ რი სტა ბი ლუ რო ბის უზ რუნ ველ ყო ფით, ეტა პობ რი ვად შეძ ლო დე დო ლა რი ზა ცი-
ის მიღ წე ვა. 

რო გორც სა ერ თა შო რი სო გა მოც დი ლე ბის ანა ლი ზი აჩ ვე ნებს, ლა რი ზა ცი-
ის მი საღ წე ვად აუ ცი ლე ბე ლი პი რო ბა მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი სტა ბი ლუ რო ბა ა. ინ-
ფლა ცი ის თარ გე თი რე ბის რე ჟი მის შე მო ღე ბის შემ დეგ სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნულ მა 
ბან კმა შეძ ლო ინ ფლა ცი ის სა შუ ა ლო მაჩ ვე ნებ ლის და მი სი მერ ყე ო ბის შემ ცი რე ბა. 
თუმ ცა, სა ჭი როა სა ზო გა დო ე ბას თან კო მუ ნი კა ცი ის გა უმ ჯო ბე სე ბა, რა თა გა ი ზარ-
დოს ეროვ ნუ ლი ბან კის მი მართ ნდო ბა და სა ზო გა დო ე ბის ფი ნან სუ რი გა ნათ ლე ბა. 
დო ლა რი ზა ცი ის შე სამ ცი რებ ლად სა ჭი როა ეროვ ნუ ლი და უცხ ო უ რი ვა ლუ ტით გა-
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ცე მულ სეს ხებს შო რის სპრე დის შემ ცი რე ბა, ხო ლო დე პო ზი ტე ბის მხა რე სპრე დის 
გაზ რდა, რაც პრუ დენ ცი უ ლი რე გუ ლა ცი ე ბის ამოქ მე დე ბი თაა შე საძ ლე ბე ლი. სხვა 
ქვეყ ნე ბის მსგავ სად, სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნუ ლი ბან კი ასე ვე იყე ნებს პრუ დენ ცი-
ულ რე გუ ლა ცი ებს (გან სხვა ვე ბულ სა რე ზერ ვო მოთხ ოვ ნებს, რის კის წო ნებს ვა-
ლუ ტე ბის მი ხედ ვით) დე დო ლა რი ზა ცი ის წა სა ხა ლი სებ ლად, თუმ ცა შე საძ ლე ბე ლია 
არ სე ბუ ლი რე გუ ლა ცი ე ბის უფ რო მე ტად გამ კაც რე ბა და ახა ლი პრუ დენ ცი უ ლი 
რე გუ ლა ცი ე ბის შე მო ღე ბა, მა გა ლი თად, ლიკ ვი დო ბის მოთხ ოვ ნა ზე, რაც და მა ტე-
ბით სტი მულს მის ცემს ლა რი ზა ცი ას. ასე ვე, შე საძ ლე ბე ლია არა ჰე ჯი რე ბუ ლი მსეს-
ხებ ლე ბის თვის უცხ ო უ რი ვა ლუ ტით სეს ხის გა ცე მის აკ რძალ ვის გან ხილ ვა. გარ და 
ამი სა, მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, ეროვ ნულ მა ბან კმა ხე ლი შე უწყ ოს ფი ნან სუ რი სის ტე მის 
და ჰე ჯი რე ბის ინ სტრუ მენ ტე ბის გან ვი თა რე ბას. დო ლა რი ზა ცი ის კი დევ ერ თი გა-
მომ წვე ვი ფაქ ტო რი აქ ტი ვე ბის, მათ შო რის უძ რა ვი ქო ნე ბის და მან ქა ნე ბის, დო ლა-
რით კო ტი რე ბა წარ მო ად გენს. აღ ნიშ ნუ ლი ფა სე ბის ლა რით კო ტი რე ბამ შე საძ ლოა 
მნიშ ვნე ლოვ ნად შე უწყ ოს ხე ლი დე დო ლა რი ზა ცი ას, რო გორც ეს პე რუს შემ თხვე-
ვა ში მოხ და. დაბო ლოს, ლა რი ზა ცი ის წა სა ხა ლი სებ ლად სა ჭი როა გრძელ ვა დი ა ნი 
ლა რის რე სურ სის არ სე ბო ბა. ამის თვის, მნიშ ვნე ლო ვა ნია სა ხელ მწი ფო სა ხა ზი ნო 
ფა სი ა ნი ქა ღალ დე ბის და ინ ფლა ცი ით ინ დექ სი რე ბუ ლი ფა სი ა ნი ქა ღალ დე ბის გა-
მოშ ვე ბა.

ზოგიერთი წინადადება

საქართველოს ეკონომიკის დოლარიზაციის შესამცირებლად დამატებით 
საჭიროა:

 ეროვ ნუ ლი და უცხ ო უ რი ვა ლუ ტით გა ცე მულ სეს ხებს შო რის სპრე დის 
შემ ცი რე ბა, ხო ლო დე პო ზი ტე ბის მხა რეს – სპრე დის გაზ რდა, რაც პრუ დენ ცი უ ლი 
რე გუ ლა ცი ე ბის გამ კაც რე ბი თაა შე საძ ლე ბე ლი; 

ფა სე ბის ლა რით კო ტი რე ბა. დო ლა რი ზა ცი ის კი დევ ერ თი გა მომ წვე ვი 
ფაქ ტო რი აქ ტი ვე ბის დო ლა რით კო ტი რე ბა წარ მო ად გენს. აღ ნიშ ნუ ლი ფა სე ბის 
ლა რით კო ტი რე ბამ მნიშ ვნე ლოვ ნად უნ და შე უწყ ოს ხე ლი დე დო ლა რი ზა ცი ას;

 კო მუ ნი კა ცი ის გა უმ ჯო ბე სე ბა ბაზ რის მო ნა წი ლე ებ თან;
ფი ნან სუ რი სის ტე მის და ჰე ჯი რე ბის ინ სტრუ მენ ტე ბის გან ვი თა რე ბის ხელ-

შეწყ ო ბა ეროვ ნუ ლი ბან კის მი ერ;
გრძელ ვა დი ა ნი ლა რის რე სურ სის არ სე ბო ბა. ამის თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნია 

რო გორც სა ხელ მწი ფო სა ხა ზი ნო, ასე ვე ინ ფლა ცი ით ინ დექ სი რე ბუ ლი ფა სი ა ნი ქა-
ღალ დე ბის გა მოშ ვე ბა.

ჩა მოთ ვლი ლი კომ პლექ სუ რი ღო ნის ძი ე ბე ბი ხელს შე უწყ ობს გრძელ ვა დი ან 
პე რი ოდ ში დო ლა რი ზა ცი ის მნიშ ვნე ლოვ ნად შემ ცი რე ბას, რაც გაზ რდის მო ნე ტა-
რუ ლი პო ლი ტი კის ეფექ ტი ა ნო ბას, შე ამ ცი რებს საკ რე დი ტო და ფი ნან სუ რი სტა-
ბი ლუ რო ბის რის კებს, გაზ რდის ეკო ნო მი კის მოქ ნი ლო ბას და შე მა ცი რებს ქვეყ ნის 
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Financial Sector of Georgia: Analysis of Current Situa  on and Modern 
Challenges

Aleksandre Ergeshidze,
Doctoral student, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

a.ergeshidze@gmail.com

The fi nancial sector is crucial for the country’s rapid economic development, 
as it plays the role of an effi  cient intermediary. In the last decade, rapid growth of the 
loan por  olio substan  ally contributed to the economic growth in Georgia. However, 
the size of the fi nancial sector in Georgia is s  ll considerably smaller than in Central 
and Eastern European developing countries. This study examines current state of the 
fi nancial sector in Georgia, its challenges and necessary measures to overcome them. 
One of the main challenges that Georgian economy currently faces is high dollariza  on 
rate, which nega  vely aff ects the long-term economic growth, as it: weakens the 
monetary policy transmission mechanism, increases credit and fi nancial stability 
risks, reduces economic fl exibility and effi  ciency and increases country risk premium. 
Empirical evidence of countries with successful de-dollariza  on policy suggest that 
macroeconomic stability, credible monetary and fi scal policy, low and stable infl a  on, 
well developed domes  c fi nancial market, eff ec  ve macro-pruden  al policies and 
good communica  on with market par  cipants are necessary to signifi cantly reduce 
high rates of dollariza  on. 

Keywords:  Financial sector; fi nancial stability indicators; dollariza  on; 
lariza  on; fi nancial crisis. 

JEL Codes: G18, G20, E50
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ეროვნული თანხმობა - საქართველოს მიწის გადარჩენის 

აუცილებელი პირობა

 პაატა კოღუაშვილი
ეკონ. მეცნ. დოქტორი, პროფესორი,

 დავით ზარდიაშვილი 
სამართლის დოქტორი

  მი წის სა კითხ ში ქარ თვე ლი ერი ოდით გან ვე თვით გა მორ კვე უ ლი ა, 
ამი ტომ, კონ სტი ტუ ცი ის ახა ლი რე დაქ ცია უნ და და ეყ რდნოს რა ქვეყ ნის 
ის ტო რი ულ -სა მარ თლებ რივ მემ კვიდ რე ო ბას, თა ნა მედ რო ვე პი რო ბე ბი სა 
და გა მოწ ვე ვე ბის შე სა ბა მი სად, სა თა ნა დო ფორ მით უნ და ასა ხოს და და-
ამ კვიდ როს მი წათ მფლო ბე ლო ბი სა და მი წათ სარ გებ ლო ბის მომ წეს რი გე ბე-
ლი ფუ ძემ დებ ლუ რი პრინ ცი პე ბი, კერ ძოდ: 

1.ფა სე უ ლო ბა თა პრინ ცი პი - მი წა არამხო ლოდ ბუ ნებ რი ვი რე სურ სი 
და ზო გა დად, ეკო ნო მი კუ რი კა ტე გო რი ა ა, არა მედ – ქარ თველ თა იდენ-
ტო ბის დამ დგე ნი ფა სე უ ლო ბითი - ეროვ ნუ ლი სა უნ ჯე და მა რა დი უ ლი სამ-
კვიდ რო; 

2. მი წის მე სა კუთ რის და მა ვალ დე ბუ ლე ბე ლი პრინ ცი პი - სა კუთ რე-
ბა. არამ ხო ლოდ უფ ლე ბა ა, არა მედ ვალ დე ბუ ლებაც – მი სი გა მო ყე ნე ბა 
იმავ დრო უ ლად სა ზო გა დო ებ რივ სი კე თეს უნ და ემ სა ხუ როს; ეს პრინ ცი პი 
სა ქარ თვე ლოს 1921წლის კონ სტი ტუ ცი ის 116-ე მუხ ლის ის ტო რი უ ლი მემ-
კვიდ რე ო ბა ა;

3. გარ და ამ ფუ ძემ დებ ლუ რი პრინ ცი პე ბი სა, კონ სტი ტუ ცი ით გამ ყა-
რე ბუ ლი უნ და იქ ნეს მი წა ზე სა კუთ რე ბის ფორ მე ბი - სა ხელ მწი ფო, მუ ნი ცი-
პა ლუ რი (სა თე მო) და კერ ძო სა კუთ რე ბა;

4. მი წის სა მარ თლის დამ დგე ნი კონ სტი ტუ ცი უ რი პრინ ცი პი - კონ-
სტი ტუ ცი ის ტექ სტში მკა ფი ოდ უნ და იქ ნეს მი თი თე ბუ ლი, რომ მი წათ-
მფლო ბე ლო ბა და მი წათ სარ გებ ლო ბა ორ გა ნუ ლი კა ნო ნით - მი წის კო დექ-
სით წეს რიგ დე ბა.

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: მი წის სა კუთ რე ბა; მი წათ სარ გებ ლო ბა; კონ სტი-
ტუ ცი ა; ორ გა ნუ ლი კა ნო ნი; მი წის კო დექ სი, ეროვ ნუ ლი კონ სენ სუ სი; ბუ-
ნებ რი ვი რე სურ სი; მუ ნი ცი პა ლუ რი (სა თე მო) სა კუთ რე ბა.

saqarTvelos konstituciis axali redaqciis ganxilva
DISCUSSION OF AMENDMENTS TO THE CONSTITUTION OF GEORGIA

ekonomika da biznesi, 2017, 1,  gv. 208-215

ECONOMICS  AND  BUSINESS, 2017, 1,  pp. 208-215



ეროვნული თანხმობა  საქართველოს მიწის გადარჩენის აუცილებელი პირობა

209

სა ქარ თვე ლო, რო გორც დე და მი წის ნა წი ლი, ეკუთ ვნის ქარ თველ ერს, რო-
გორც კა ცობ რი ო ბის ნა წილს. ქარ თვე ლი ერი შედ გე ბა ეთ ნი კუ რი ქარ თვე ლე-
ბის გან და სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე თა მთე ლი კრე ბუ ლის გან. ქარ თვე ლი ერის 
(ხალ ხი) უფ ლე ბა ა, ეს ტე რი ტო რია (მი წა) გა მო ი ყე ნოს თა ვი სი სა ზო გა დო ე ბის, 
ქვეყ ნის აღ მშე ნებ ლო ბი სათ ვის, თა ვი სი ფი ზი კუ რი, მენ ტა ლუ რი, სუ ლი ე რი შე საძ-
ლებ ლო ბე ბის, მიდ რე კი ლე ბე ბის, ტრა დი ცი ე ბი სა და გე მოვ ნე ბის მი ხედ ვით, ანუ 
ეძე ბოს სა კუ თა რი გზე ბი კა ცობ რი ო ბის სა ერ თო მა რა დი უ ლი მიზ ნე ბი სა და იდე-
ა ლე ბის რე ა ლი ზა ცი ი სათ ვის.

 სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე თა თა ნას წო რო ბა ნიშნავს ყველას თა ნას წო რო ბა ს 
კა ნო ნის წი ნა შე და თა ნას წორ უფ ლე ბას, რომ სა ქარ თვე ლოს ბუ ნებ რი ვი და დღეს 
არ სე ბუ ლი ცი ვი ლი ზა ცი უ რი რე სურ სე ბი გა ნვი ხი ლოთ, რო გორც ჩვენი, ასე ვე 
მარადიული შთა მო მავ ლო ბის სარ ჩე ნი და სა არ სე ბო ბა ზა. 

* * *
მი წის სა კითხ ში ქარ თვე ლი ერი ის ტო რი უ ლად თვით გა მორ კვე უ ლი ა, ვი ნა ი-

დან ქარ თველ მა ოდით გან ვე იცო და, რომ: 
1. მი წა, ე.ი. მა მუ ლი მი სი იდენ ტო ბის (ვი ნა ო ბი სა და რა ო ბის) დამ დგე ნი 

მთა ვა რი ფა სე უ ლო ბა ა ა- წი ნა პარ თა გან  სა პატ რო ნოდ მემ კვიდ რე ო ბით მი ღე ბუ-
ლი, შთა მო მა ვალ თათ ვის და სა ტო ვა რი მარ ჩე ნა ლი და სამ კვიდ რო;

2. სამ კვიდ როს პატ რო ნო ბა, ე.ი. მი სი ჯე რო ვა ნი მოვ ლა, სა სი კე თოდ გა მო-
ყე ნე ბა და დაც ვა, არამ ხო ლოდ ქარ თვე ლის ხელ შე უ ვა ლი უფ ლე ბა ა, არა მედ მი სი 
უპირ ვე ლე სი მო ვა ლე ო ბაც სა კუ თა რი ოჯა ხის, თე მი სა თუ სა ხელ მწი ფოს წი ნა შე;

3. მი წის კერ ძო სა კუთ რე ბას თან ერ თად ხელ შე უ ვა ლია სა ზო გა დო, ანუ სა-
თე მო სა კუთ რე ბაც - სა თე მო (სოფ ლის) სამ კვიდ როს პატ რო ნო ბა, ისე ვე რო-
გორც კერ ძო სამ კვიდ რო სი, შე ად გენს თე მის ყო ვე ლი წევ რი სა და მთლი ა ნო ბა ში 
- თე მის უწი ნა რეს მო ვა ლე ო ბას;

4. ქვეყ ნის ტე რი ტო რი ა, ანუ მა მუ ლი, - ამ კერ ძო და სა თე მო სამ კვიდ რო თა 
ერ თობ ლი ო ბა და ერ თი ა ნი ეროვ ნულ -ტე რი ტო რი უ ლი იდენ ტო ბის მქო ნე მთლი-
ა ნო ბა ა, ხო ლო მი სი პატ რო ნო ბა ამ ქვეყ ნის ყო ვე ლი მკვიდ რის წმინ და თაწ მინ და 
მო ვა ლე ო ბა. 

  ქარ თვე ლი გლეხ კა ცი თა ვის პი რად მა მა პა პურ მა მულს იცავ და თა ვი სი 
დი დი მა მუ ლის - სამ შობ ლოს, სა ხელ მწი ფოს დაც ვის სა ხით. (ი სე ვე, რო გორც 
თა ვის დიდ მა მულს, - სამ შობ ლოს, სა ხელ მწი ფოს, - დაც ვით იგი იცავ და თა-
ვის მა მა პა პურ მა მულ საც). 

  ის ტო რი უ ლად არ სე ბუ ლი ამ გვა რი თვით გა მორ კვე ვა, სა უ კუ ნე ე ბის სიღ-
რმი დან მომ დი ნა რე, სწო რედ ეს ფუ ძემ დებ ლუ რი პრინ ცი პე ბი, მი წა ზე უფ ლე-
ბა- ვალ დე ბუ ლე ბა თა გა ნუ ყოფ ლო ბას მა რად გუ ლის ხმობ და. სწო რედ ეს ქმნი და 
მი წათ მფლო ბე ლო ბი სა და მი წათ სარ გებ ლო ბის გა მორ ჩე ულ წეს რიგს ქარ თულ 
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სა მარ თალ სა და ყო ფა ში; სწო რედ ამ ის ტო რი უ ლი თვით გა მორ კვე ვის პრინ ცი პე-
ბის ურ ყე ვო ბის წყა ლო ბით მო ა ტა ნა სრუ ლი ად სა ქარ თვე ლო მაც და მის მა სოფ-
ლებ მაც დღემ დე. 

   სწო რედ ამ პრინ ცი პებ ზე დაყ რდნო ბით შეს ძლო ქარ თვე ლო ბამ თით ქმის 
შე უძ ლე ბე ლი - მი უ ხე და ვად ის ტო რი უ ლი ბე დუ კუღ მარ თო ბი სა და დრო- ჟა მის 
ცალ კე ულ პე რი ოდ ში ქარ თუ ლი ტე რი ტო რი ე ბის ნა წილ ზე, თუნ დაც სრუ ლად 
(მაგ. რუ სე თის იმ პე რი ის პი რო ბებ ში) სუ ვე რე ნი ტე ტის და კარ გვი სა, არც ეროვ-
ნუ ლი იდენ ტო ბა და არც სამ კვიდ რო ქარ თვე ლებს ჯერ არ და უ კარ გავს. 

  ეროვ ნუ ლი სუ ვე რე ნი ტე ტის აღ დგე ნა და გან ხორ ცი ე ლე ბა უცი ლობ ლად 
ნიშნავს „ახალ თვითგამორკვევას“ - ეროვ ნულ -სა ხელ მწი ფო ებ რი ვი თა ნაცხ ოვ-
რე ბის ფუ ძემ დებ ლუ რი პრინ ცი პე ბი სა და წეს რი გის უკ ვე თა ნა მედ რო ვე ეპო ქა ში, 
ახა ლი გა რე მო ე ბე ბი სას ხე ლა ხალ გარ კვე ვა სა და თვით დამ კვიდ რე ბას; 

   ეს „ახალი თვითგამორკვევა“ დღეს სა კონ სტი ტუ ციო პრო ცე სის სა ხეს 
ატა რებს; ამ პრო ცეს შიც სამ კვიდ როს, ანუ მი წის სა კითხ ი, სა სი ცოცხ ლოდ ყვე-
ლა ზე არ სე ბი თი სა კითხ ი ა, თუნ დაც მხო ლოდ იმი ტომ, რომ ეროვ ნულ -სა ხელ-
მწი ფო ებ რი ვი არ სე ბო ბა სხვა დას ხვა პო ლი ტი კუ რი წყო ბის (მაგ. სა პარ ლა მე ნო 
ან საპ რე ზი დენ ტო რეს პუბ ლი კა) პი რო ბებ ში სავ სე ბით შე საძ ლე ბე ლი ა, მაგ რამ 
სამ კვიდ როს ბე დის ცხა დად გარ კვე უ ლო ბის გა რე შე - ყოვ ლად წარ მო უდ გე ნე ლი. 

სწო რედ ამი ტომ, ზე მოთ მოყ ვა ნი ლი ის ტო რი უ ლად არ სე ბუ ლი თვით გა მო-
სარ კვე ვი პრინ ცი პე ბი, რო გორც ერ თ-ერ თი ყვე ლა ზე მე ტად ფა სე უ ლი ის ტო რი-
ულ -სა მარ თლებ რი ვი მემ კვიდ რე ო ბა, ჯე როვ ნად უნ და იქ ნეს გათ ვა ლის წი ნე ბუ-
ლი და ასა ხუ ლი ახალ კონ სტი ტუ ცი ა ში .ეს პრინ ცი პე ბი, რაც ქარ თველ თა სა ერ-
თო ეროვ ნულ იდენ ტო ბას (ვი ნა ო ბი სა და რა ო ბის) მა რად გან საზღ ვრავ და და 
რა მაც ჟა მის ყო ველ გა მოც დას თუ ძნელ ბე დო ბას ათას წლე უ ლე ბის გან მავ ლო ბა-
ში გა უძ ლო, თა ნა მედ რო ვე ქარ თვე ლე ბი სათ ვი საც კვლა ვაც უნ და გახ დეს მყა რი 
სა ერ თო ნი ა და გი, მა შა სა და მე - ეროვ ნუ ლი თან ხმო ბის მტკი ცე და საყ რდე ნი. 

   ამ ფუ ძემ დებ ლურ პრინ ცი პებს კონ სტი ტუ ცი ის ტექ სტში სა თა ნა დო, ეპო-
ქი სა და დღე ვან დე ლი გა რე მო ე ბე ბი სათ ვის შე სა ფე რი სი ფორ მა უნ და მი ე ცეს, 
მაგ რამ არ სე ბი თად არ უნ და შე იც ვა ლოს, რაც ნიშ ნავს:

1. კონ სტი ტუ ცი ის ზო გად დე ბუ ლე ბებ ში მკა ფი ოდ უნ და იქ ნეს მო ცე მუ ლი
ფა სე უ ლო ბი თი ნორ მა- პრინ ცი პი მი წის შე სა ხებ - მი წა არამ ხო ლოდ ბუ ნებ რი ვი 
და ოდენ ეკო ნო მი კუ რი რე სურ სია (რო გორც ეს ფო რულ ლი რე ბუ ლია კონ სტი-
ტუ ცი ის პრო ექ ტის მე-19 მუხ ლის მე-4 პუნ ქტში), არა მედ ჩვე ნი იდენ ტო ბის დამ-
დგე ნი ერ თ-ერ თი უმ თავ რე სი ფა სე უ ლო ბა. არ სე ბობს ის ტო რი უ ლი შან სი, რომ 
ამ ფა სე უ ლო ბი თი ნორ მა- პრინ ცი პის ზო გად დე ბუ ლე ბებ ში ასახ ვით, უკ ვე კონ-
სტი ტუ ცი ით გაცხ ად დეს სა ქარ თვე ლოს რა ო ბის დამ დგე ნი მა რა დი უ ლი ქარ თუ-
ლი ტრი ა და: „მამული, ენა, სარწმუნოება!“ ეს ისტო რი უ ლი შე საძ ლებ ლო ბა არ 
შე იძ ლე ბა, ხე ლი დან გაშ ვე ბუ ლი იქ ნეს.
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2. მი წა ზე სა კუთ რე ბის ძი რი თა დი ფორ მე ბი - სა ხელ მწი ფო, მუ ნი ცი პა ლუ რი 
(სა თე მო სარ გებ ლო ბა და მფლო ბე ლო ბა) და სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე თა სა-
კუთ რე ბა, ასე ვე კონ სტი ტუ ცი ით უნ და იქ ნეს გამ ყა რე ბუ ლი;

3. სა კუთ რე ბის შე სა ხებ მუხ ლში (დღე ვან დე ლი პრო ექ ტის მე-19 მუხ ლი) აუ-
ცი ლებ ლად უნ და იქ ნეს გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი, რომ სა კუთ რე ბა (გან სა კუთ რე ბით 
მი წის სა კუთ რე ბა) არა მხო ლოდ უფ ლე ბა ა, არა მედ ვალ დე ბუ ლე ბაც; აქ შე იძ-
ლე ბა და ვეყ რდნოთ რო გორც სა კუ თარ გა მოც დი ლე ბა სა და ის ტო რი ულ -სა მარ-
თლებ რივ მემ კვიდ რე ო ბას (სა ქარ თვე ლოს 1921 წლის კონ სტი ტუ ცი ის 116-ე 
მუხ ლი), ასე ვე ყვე ლა ზე მო წი ნა ვე სო ცი ა ლუ რი სა ხელ მწი ფოს - გერ მა ნი ის კონ-
სტი ტუ ცი ის მი ერ სა კუთ რე ბის ინ სტი ტუ ტის, რო გორც იმ თა ვით ვე სო ცი ა ლუ რი 
ვალ დე ბუ ლე ბით დატ ვირ თუ ლი უფ ლე ბის, მო აზ რე ბას (იხ. გერ მა ნი ის კონ სტი-
ტუ ცი ის მე-14 მუხ ლი);

4. კონ სტი ტუ ცი ამ მკა ფი ოდ უნ და მი უ თი თოს, რომ არამ ხო ლოდ მი წათ-
მფლო ბე ლო ბას (რო გორც ეს არის წარ მოდ გე ნი ლი პრო ეტ ში), არა მედ მი წათ-
სარ გებ ლო ბა საც (მი წე ბის აღ რიცხ ვა, მი წათ მოწყ ო ბა, მი წის, გან სა კუთ რე ბით - 
სა სოფ ლო-სა მურ ნეო და ნიშ ნუ ლე ბის მი წის ჯე რო ვა ნი გა მო ყე ნე ბა და დაც ვა, და 
სხვ.) აგ რეთ ვე, მი წის სა ხელ მწი ფო და ად გი ლობ რი ვი (მუ ნი ცი პა ლუ რი და სა თე-
მო) პო ლი ტი კის სა მარ თლებ რივ სა ფუძ ვლებ საც ორ გა ნუ ლი კა ნო ნი აწეს რი გებს; 
ამასთან, ეს ორგანული კანონი სისტემატიზებული სახით თავს უნდა უყრიდეს 
მიწის შესახებ საკანონმდებლო ნორმებს (მ.შ. „სოფლის მეურნის სტატუსის 
შესახებ“ და „მიწის ყიდვა-გაყიდვისას პროირიტეტების განსაზღვრის შესახებ“). 
ე.ი. მიწის კო დექ სის სა ხით უნ და იქ ნეს მომ ზა დე ბუ ლი და მი ღე ბუ ლი; 

5. უცხ ო ე ლებ ზე მი წის გას ხვი სე ბის შეზღ უდ ვა სწო რედ ამ კონ სტი ტუ ცი უ რი 
პრინ ცი პე ბი დან (მი წა, რო გორც ეროვ ნუ ლი იდენ ტო ბის დამ დგე ნი ფა სე უ ლო ბა 
და მი წა ზე სა კუთ რე ბის სო ცი ა ლუ რად და მა ვალ დე ბუ ლე ბე ლი ბუ ნე ბა) უნ და გა-
მომ დი ნა რე ობ დეს; გას ხვი სე ბა მხო ლოდ ორ გა ნუ ლი კა ნო ნით და გე ნილ გა მო ნაკ-
ლის შემ თხვე ვებ ში და პი რო ბე ბით (სა ინ ვეს ტი ციო სა მოქ მე დო გეგ მა დატ ვირ-
თუ ლი აგ რო სა მე ურ ნეო ვალ დე ბუ ლე ბე ბით და სხვ.), რო ცა აშ კა რაა გან სა კუთ-
რე ბუ ლი სო ცი ა ლურ -პო ლი ტი კუ რი ინ ტე რე სი და სა ზო გა დო ებ რი ვი სი კე თე, შე-
საძ ლოა იყოს და საშ ვე ბი; ამას თან, ორ გა ნუ ლი კა ნო ნით უნ და გა ნი საზღ ვროს, 
რომ ამ ჟა მად სა ხელ მწი ფო სა კუთ რე ბა ში არ სე ბუ ლი სა სოფ ლო - სა მე ურ ნეო და-
ნიშ ნუ ლე ბის მი წა მუ ნი ცი პა ლურ სა კუთ რე ბა ში უნ და გა და ვი დეს და შე სა ბა მის 
თემს მუდ მივ და უსას ყიდ ლო სარ გებ ლო ბა სა და მფლო ბე ლო ბა ში გა და ე ცეს, 
რაც სა ხელ მწი ფოს მი ერ მის გა ყიდ ვას, გან სა კუთ რე ბით უცხ ო ე ლებ ზე, სრუ ლი-
ად გა მო რიცხ ავს. 

  ყო ვე ლი ვე ზე მოთ ქმუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, მი წის სა კითხ თან და კავ ში რე-
ბით ეროვ ნუ ლი თან ხმო ბის მი საღ წე ვად სა კონ სტი ტუ ციო ნორ მე ბი შე საძ ლოა ამ 
სა ხით ჩა მო ყა ლიბ დეს: 
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ა) კონსტიტუციის პროექტის ზოგად დებულებებს უნდა დაემატოს შემდეგი 
შინაარსის მუხლი:

„მუხლი .... მიწა
1. მი წა, მი უ ხე და ვად მი სი სა კუთ რე ბის ფორ მი სა, წარ მო ად გენს ქარ-

თვე ლი ხალ ხის გან სა კუთ რე ბულ ეროვ ნულ სა უნ ჯეს - წი ნა პა რი, აწ მყო და 
მო მა ვა ლი თა ო ბე ბის მა რა დი ულ სამ კვიდ როს, რო მელ საც იცავს ხალ ხი და 
სა ხელ მწი ფო. 

სა სოფ ლო - სა მე ურ ნეო და ნიშ ნუ ლე ბის მი წა ერის (ხალ ხი) უალ ტერ-
ნა ტი ვო სა სი ცოცხ ლო ბა ზა ა, რო მელ საც გა ნუ მე ო რე ბა დი სო ცი ა ლუ რი და 
კულ ტუ რუ ლი ფუნ ქცია (ფა სე უ ლო ბა) აქვს. მი სი სრუ ლად შე ნარ ჩუ ნე ბა და 
მო მა ვა ლი თა ო ბე ბი სათ ვის გა და ცე მა სა ხელ მწი ფოს თვის შე უ ვა ლი მო ვა ლე-
ო ბა ა; 

2. მი წა შე იძ ლე ბა იყოს სა ხელ მწი ფო, მუ ნი ცი პა ლურ (სა თე მო სარ გებ ლო-
ბა სა და მფლო ბე ლო ბა ში) და სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე ე ბის სა კუთ რე ბა ში. მი წის 
ჯე რო ვა ნი მოვ ლა- პატ რო ნო ბა, ხო ლო სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო და ნიშ ნუ ლე ბის მი-
წის შემ თხვე ვა ში, აგ რეთ ვე, მი სი სა თა ნა დო და მუ შა ვე ბა, შე ად გენს მი წის მე სა-
კუთ რის მო ვა ლე ო ბას ხალ ხი სა და ად გი ლობ რი ვი თე მის წი ნა შე;

3. მი წათ მფლო ბე ლო ბა და მი წათ სარ გებ ლო ბა, აგ რეთ ვე მი წის სა ხელ მწი ფო 
და ად გი ლობ რი ვი (მუ ნი ცი პა ლუ რი, სა თე მო) პო ლი ტი კის სა მარ თლებ რი ვი სა-
ფუძ ვლე ბი წეს რიგ დე ბა ორ გა ნუ ლი კა ნო ნით...

ბ) კონ სტი ტუ ცი ის პრო ექ ტის მე-19 მუხ ლის 1-ე ლი პუნ ქტი ამ რედაქციით 
უნდა ჩამოყალიბდეს (შესაბამისად, ზედმეტია მე-4 პუნქტი და იგი ამოღებული 
უნდა იქნეს):

 „1. საკუთრების და მემ კვიდ რე ო ბის უფ ლე ბა აღი ა რე ბუ ლი და უზ რუნ-
ველ ყო ფი ლი ა. სა კუთ რე ბა ავალ დე ბუ ლებს მი სი გა მო ყე ნე ბა იმავ დრო უ ლად 
სა ზო გა დო ებ რივ სი კე თეს უნ და ემ სა ხუ როს. სა კუთ რე ბის უფ ლე ბის ში ნა არ-
სი და ფარ გლე ბი კა ნო ნით, ხო ლო მი წის სა კუთ რე ბი სა - ორ გა ნუ ლი კა ნო ნით 
განისაზღვრება.“

  ეს კონ სტი ტუ ცი უ რი პრინ ცი პე ბი, რაც სა ქარ თვე ლოს ის ტო რი ულ -სა მარ-
თლებ რივ და მო წი ნა ვე სა ერ თა შო რი სო (უ წი ნა რე სად - ევ რო პულ) გა მოც დი-
ლე ბას ემ ყა რე ბა, ამავ დრო უ ლად ამ სა კითხ ზე ეროვ ნულ თან ხმო ბა საც ასა ხავს, 
შექ მნის მტკი ცე გა რან ტი ას, რომ მი წის კა ნონ მდებ ლო ბა, რო მე ლიც დღეს სა ვა-
ლა ლო დღე ში ა, ჯე როვ ნად გა ი მარ თოს, რა თა მი წათ მფლო ბე ლო ბა სა და მი წათ-
სარ გებ ლო ბა ში კვლა ვაც, რო გორც ეს გე ორ გი ა ნუ ლი (სა მი წათ მოქ მე დო) ცი ვი-
ლი ზა ცი ი სათ ვის ოდით გან ვე იყო და მა ხა სი ა თე ბე ლი (ქარ თველ თა მი წას თან მა-
რა დი უ ლი ურ თი ერ თო ბის ტრა დი ცი ა), გა მორ ჩე უ ლი წეს რი გი დამ ყარ დეს. ყო ვე-
ლი ვე ეს ნიშ ნავს, რომ სწო რედ ამ პრინ ცი პებ ზე დაყ რდნო ბი თა და თა ნა მედ რო ვე 
გა მოწ ვე ვე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, მი წის ახა ლი, გა მარ თუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბის 

პაატა კოღუაშვილი,  დავით ზარდიაშვილი 
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შე სა ბა მი სად უნ და მომ ზად დეს და გა ტარ დეს ქვეყ ნი სათ ვის სა სი ცოცხ ლოდ აუ-
ცი ლე ბე ლი მი წის რე ფორ მა (რის თვი საც შე საქ მნე ლია მი წათ სარ გებ ლო ბის მო ნი-
ტო რინ გი სა და ლან დშაფ ტურ -ე კო ლო გი უ რი მარ თვის სამ სა ხუ რი). 

აქვე ხაზგასასმელია, რომ დღეს არსებული გამოშიგნული და სახე და-
კარ გული კანონი „სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების 
შესახებ“, მიუხედავად მასში სულ ახლახანს ცვლილებებისა და დამატებების 
ინიცირებისა, მიწის სამართლის მომწესრიგებელი ორგანული კანონის ფუნქციას 
ვერასგზით ვერ შეასრულებს, თუნდაც იმიტომ, რომ იგი მხოლოდ სასოფლო-
სამეურნეო დანიშნულების და არა ზოგადად - მიწასთან დაკავშირებულ ურ-
თიერთობებს, თანაც მხოლოდ უაღრესად ფრაგმენტულად შეეხება; ხოლო 
ახლახანს ინიცირებული ცვლილებები, რაც უცხოელებისათვის სასოფლო-
სამაურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შეძენის გარკვეულ შეზღუდვებს 
ითვალისწინებს და კონკრეტულად მხოლოდ ამ მტკივნეული საკითხის (ad hog) 
მოსაწესრიგებლადაა განკუთვნილი; ცალკე მსჯელობის საგანია და უაღესად 
სადავოა, რამდენად წესრიგდება თუნდაც ეს მტკივნეული პრობლემა; მაგრამ, 
მიუხედავად ამისა, რასაკვირველია, მიწის დღევანდელ უმძიმეს პრობლემას ეს 
ინიცირებული პროექტი ვერ გადაწყვეტს: მიწის გაუცხოება მხოლოდ აისბერგის 
წვერია პრობლემათა იმ გრძელ ჯაჭვში, რასაც მოკლედ შეიძლება ქართული 
მიწის არაჯეროვანი პატრონობა ან სულაც - უპატრონოდ მიგდება ვუწოდოთ. 

  სწორედ ამიტომ, კატეგორიულად მიუღებელია კონსტიტუციური კანონის 
პროექტის ის ნორმა (იხ. პროექტის მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტი), 
რომლის თანახმადაც ამ უვარგის კანონს მიწათმფლობელობის მომწესრიგებელი 
ორგანული კანონის სტატუსი ავტომატურად ენიჭება კონსტიტუციის ამოქ-
მედებისთანავე. ეს ნორმა პროექტიდან ამოღებული უნდა იქნეს და მის 
სანაცვლოდ პროეტს აუცილებლად უნდა დაემატოს შემდეგი შინაარსის პუნქტი:

„3. ამ კანონის ამოქმედებამდე, არაუგვიანეს 2017 წლის 15 დეკემბრისა, 
საქართველოს მთავრობამ მოამზადოს და პარლამენტს მისაღებად წარუდგინოს 
საქართველოს ორგანული კანონის პროექტი - „მიწის კოდექსი.“

და სას რულ, დას კვნის სა ხით აღ ვნიშ ნავთ, რომ სა ქარ თვე ლოს მი წა არის 
ქარ თვე ლი ერი სა და სა ქარ თვე ლოს ყვე ლა მო ქა ლა ქის თა ვის რჩე ნი სა და ცხოვ-
რე ბის უალ ტერ ნა ტი ვო მა რა დი უ ლი ბა ზა და მის თა ო ბა თა სრულ ფა სო ვა ნი გაზ-
რდის, მა თი ფი ზი კუ რი, მენ ტა ლუ რი და სო ცი ა ლუ რი გან ვი თა რე ბის  შე უც ვლა-
დი ას პა რე ზი. სა ქარ თვე ლოს მი წის დაც ვა და მო მა ვა ლი თა ო ბე ბი სათ ვის მი სი 
გა და ცე მა ფარ თო ბის შე უმ ცი რებ ლად და მი სი მა ღა ლი ეკო ლო გი უ რი ხა რის ხის 
შე ნარ ჩუ ნე ბით, არის სა ქარ თვე ლოს სა ხელ მწი ფოს შე უ ვა ლი მო ვა ლე ო ბა მო მა-
ვალ თა ო ბა თა წი ნა შე.

მი წის სა კითხ ზე ეროვ ნუ ლი თან ხმო ბა არამ ხო ლოდ კონ სტი ტუ ცი ის ლე გი-
ტი მუ რო ბის, არა მედ ქარ თველ თა ღირ სე უ ლი თა ნაცხ ოვ რე ბის ფუ ძემ დებ ლუ რი 
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და სა ვალ დე ბუ ლო პი რო ბა ა, ამი ტომ, ამ თან ხმო ბის მი საღ წე ვად, სა ზო გა დო ე ბა-
მაც და ხე ლი სუფ ლე ბა მაც ძა ლის ხმე ვა არ უნ და და ი შუ როს. 
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Public consent is a necessary condi  on for the survival of the land of 
Georgia

Paata Koguashvili
Doctor of Economic Sciences

David Zardiashvili
Doctor of   Low

The Georgian nation is self-evident in reference to the land, so the new edi  on 
of the cons  tu  on should rely on the historical and legal heritage of the country and 
in terms of modern condi  ons and challenges should establish the basic principles 
of land ownership and land use. Namely:

1. The value principle - land is not only natural resource and economic category
but also the value that determines Georgians iden  ty - na  onal treasure and eternal 
inheritance;

2. The obligatory principle of the landowner - property is not only a right, but it

პაატა კოღუაშვილი,  დავით ზარდიაშვილი 
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obliges: its use must be at the same  me for the benefi t of society; this principle is 
the historical heritage of Ar  cle 116 of the 1921 Cons  tu  on;

3. Apart from these fundamental principles, the cons  tu  on shall strengthen 
the forms of ownership of land - state, municipal (community) and private property;

4. Cons  tu  onal Principle determining land law- The text of the Cons  tu  on 
must clearly indicate that land ownership and land use are regulated by the Organic 
Law - Land Code.

Keywords: land ownership; land use; cons  tu  on; organic law; land code; 
na  onal consensus; natural resource; economic category; municipal (community) 
property.
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ღვაწლმოსილი მეცნიერი, პედაგოგი, ღირსეული მოქალაქე

(პროფესორი გიორგი ადეიშვილი – 90)

ქარ თუ ლი ეკო ნო მი კუ რი მეც ნი ე რე ბის თვალ სა ჩი ნო წარ მო მად გე ნელს, 
ამაგ დარ პე და გოგს, ივ. ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნი-
ვერ სი ტე ტის პრო ფე სორ სა და წლე ბის გან მავ ლო ბა ში კა თედ რის გამ გეს – გი ორ გი 
ადე იშ ვილს 90 წე ლი შე უს რულ დე ბო და. რამ დე ნი მე ათე უ ლი წე ლი პროფ. გი ორ-
გი ადე იშ ვი ლი თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტეტ ში ერ თგუ ლად ემ სა ხუ რე ბო-
და ეკო ნო მი კუ რი თე ო რი ის აქ ტუ ა ლუ რი პრობ ლე მე ბის კვლე ვი სა და სტუ დენ ტი 
ახალ გაზ რდო ბის პრო ფე სი უ ლი და ოს ტა ტე ბის საქ მეს.

გი ორ გი ადე იშ ვი ლი და ი ბა და 1927 წლის 2 მა ისს ვა ნის რა ი ო ნის სო ფელ ყუ-
მურ ში. სა შუ ა ლო სკო ლის წარ ჩი ნე ბით დამ თავ რე ბის შემ დეგ სწავ ლა გა აგ რძე ლა 
თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტის ეკო ნო მი კის ფა კულ ტეტ ზე. სწავ ლის პე-
რი ოდ ში იგი გა მო ირ ჩე ო და თა ვი სი სი ბე ჯი თით და საქ მი სად მი უაღ რე სად პა სუ-
ხის მგებ ლუ რი და მო კი დე ბუ ლე ბით. ხელ მძღვა ნე ლობ და სტუ დენ ტთა სა მეც ნი ე რო 
წრეს. 1950 წელს, უნი ვერ სი ტე ტის წარ მა ტე ბით დამ თავ რე ბის შემ დეგ, ჩა ი რიცხა 
ას პი რან ტუ რა ში და 1954 წელს და იც ვა სა კან დი და ტო დი სერ ტა ცი ა. პრო ფე სი უ ლი 
კა რი ე რა გი ორ გი ადე იშ ვილ მა თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტის ეკო ნო მი-
კის ფა კულ ტე ტის პო ლი ტი კუ რი ეკო ნო მი ის კა თედ რა ზე და იწყო და თან მიმ დევ-
რუ ლად გა ი ა რა ასის ტენ ტის, უფ რო სი მას წავ ლებ ლის, დო ცენ ტის თა ნამ დე ბო ბე-
ბი. 1972 წელს, სა დოქ ტო რო დი სერ ტა ცი ის დაც ვის შემ დეგ, მან და ი კა ვა პრო ფე-
სო რის თა ნამ დე ბო ბა, ხო ლო 1986 წელს არ ჩე უ ლი იყო ამა ვე კა თედ რის გამ გედ, 
სა დაც სი ცოცხ ლის უკა ნას კნელ დღემ დე მუ შა ობ და.

პრო ფე სო რი გი ორ გი ადე იშ ვი ლი თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტეტ ში 
მოღ ვა წე ო ბას წარ მა ტე ბით უთავ სებ და სხვა დას ხვა სა მეც ნი ე რო და ად მი ნის ტრა-
ცი ულ თა ნამ დე ბო ბებ ზე მუ შა ო ბას. 1972-1976 წლებ ში იგი იყო სა ქარ თვე ლოს სა-
ხალ ხო მე ურ ნე ო ბის და გეგ მვი სა და მარ თვის სა მეც ნი ე რო- კვლე ვი თი ინ სტი ტუ ტის 
უფ რო სი მეც ნი ე რი მუ შა კი, 1976-1978 წლებ ში - სა ქარ თვე ლოს მი ნის ტრთა საბ-
ჭოს პრო ფე სი ულ -ტექ ნი კუ რი გა ნათ ლე ბის სა ხელ მწი ფო კო მი ტე ტის თავ მჯდო-
მა რის პირ ვე ლი მო ად გი ლე, 1975-1977 წლებ ში უძღ ვე ბო და ამა ვე კო მი ტე ტის 
სა მეც ნი ე რო- მე თო დურ საბ ჭოს, 1985-1987 წლებ ში მუ შა ობ და სა ქარ თვე ლოს 
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მეც ნი ე რე ბა თა აკა დე მი ის ეკო ნო მი კი სა და სა მარ თლის ინ სტი ტუ ტის დე მოგ რა ფი-
ის გან ყო ფი ლე ბის უფ როს მეც ნი ერ მუ შა კად. წლე ბის გან მავ ლო ბა ში იყო სა ქარ-
თვე ლოს სწავ ლულ ექ სპერ ტთა საბ ჭოს ეკო ნო მი კის დარ გობ რი ვი სექ ცი ის წევ რი, 
ჟურ ნა ლე ბის „ეკონომისტისა“ და „მაცნეს“ სარე დაქ ციო კო ლე გი ის წევ რი, თბი-
ლი სის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტეტ თან არ სე ბუ ლი პო ლი ტი კუ რი ეკო ნო მი ის სპე-
ცი ა ლო ბით დი სერ ტა ცი ე ბის დაც ვის სპე ცი ა ლი ზე ბუ ლი სა მეც ნი ე რო საბ ჭოს თავ-
მჯდო მა რე, სა ზოგადოება „ცოდნის“ გამგე ო ბის წევ რი და სხვ. პრო ფე სორ გი ორ გი 
ადე იშ ვი ლის სა მეც ნი ე რო ავ ტო რი ტე ტი აღი ა რე ბუ ლი იყო სა კავ ში რო მას შტა ბით, 
რა საც მოწ მობს ის ფაქ ტი, რომ იგი იყო მ. ლო მო ნო სო ვის სა ხე ლო ბის მოს კო ვის 
სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტის დე მოგ რა ფი უ ლი პრობ ლე მე ბის კვლე ვის სა ორ გა-
ნი ზა ციო კო მი ტე ტის და სსრ კავ ში რის გა ნათ ლე ბის სა მი ნის ტროს პო ლი ტი კუ რი 
ეკო ნო მი ის მე თო დუ რი სექ ცი ის წევრი.

გი ორ გი ადე იშ ვი ლი აქ ტი უ რად მო ნა წი ლე ობ და სა ქარ თვე ლოს და სა ერ-
თა შო რი სო მას შტა ბით გა მარ თულ სა მეც ნი ე რო კო ფე რენ ცი ებ სა და სიმ პო ზი უ-
მებ ზე, სა დაც ღირ სე უ ლად წარ მო ა ჩენ და ქარ თუ ლი ეკო ნო მი კუ რი მეც ნი ე რე ბის 
პრეს ტიჟს. ლექ ცი ე ბის წა სა კითხ ად მივ ლი ნე ბუ ლი იყო გერ მა ნი ის ფე დე რა ცი ულ 
რეს პუბ ლი კა სა და მექ სი კა ში. ბა ტონ გი ორ გის გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი აქვს 70-ზე მე ტი 
სა მეც ნი ე რო ნაშ რო მი, რო მელ თა გან 10 მო ნოგ რა ფი ა ა. მი სი ნაშ რო მე ბი მუ დამ იმ-
სა ხუ რებ და ყუ რადღ ე ბას სპე ცი ა ლის ტთა მხრი დან. 

პრო ფე სორ გი ორ გი ადე იშ ვი ლის სა მეც ნი ე რო კვლე ვის სფე რო მო ი ცავს 
ეკო ნო მი კის რო გორც თე ო რი უ ლი, ასე ვე გა მო ყე ნე ბი თი ხა სი ა თის მნიშ ვნე ლო ვან 
პრობ ლე მებს. გან სა კუთ რე ბით აღ სა ნიშ ნა ვია მეც ნი ე რის წვლი ლი დე მოგ რა ფი უ ლი 
პრო ცე სე ბის შეს წავ ლა ში. უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლი სა და ფი ლი-
პე გო გი ჩა იშ ვი ლის გარ დაც ვა ლე ბის შემ დეგ სა ქარ თვე ლო ში ამ მი მარ თუ ლე ბით 
კვლე ვა შეწყ და. იყო მი სი გა ნახ ლე ბის მცდე ლო ბა 1950-ი ა ნი წლე ბის და საწყ ის ში, 
თუმ ცა ეს პრო ცე სი აქ ტი უ რად 1960-ი ა ნი წლე ბი დან და იწყო აკა დე მი კოს პა ა ტა 
გუგ შვი ლი სა და პრო ფე სორ ვახ ტანგ ჯა ოშ ვი ლის მი ერ, რომ ლე ბიც სწავ ლობ დნენ 
დე მოგ რა ფი უ ლი სტა ტის ტი კი სა და მო სახ ლე ო ბის დე მოგ რა ფი ის პრობ ლე მებს. 
დე მოგ რა ფი ის თე ო რი ულ კა ნონ ზო მი ე რე ბა თა კვლე ვა ში პი ო ნე რი პრო ფე სო რი 
გი ორ გი ადე იშ ვი ლი იყო, რო მე ლიც 1966 წლი დან აქ ტი უ რად მო ნა წი ლე ობ და დე-
მოგ რა ფი ი ის სა კითხ ე ბი სად მი მიძღ ვნილ კონ ფე რენ ცი ებ სა და სიმ პო ზი უ მებ ში, მან 
მრა ვა ლი სა მეც ნი ე რო სტა ტია გა მო აქ ვეყ ნა სა ქარ თვე ლო ში დე მოგ რა ფი ულ პრო-
ცე სებ თან და კავ ში რე ბულ პრობ ლე მებ ზე, ამ სფე რო ში არ სე ბულ სირ თუ ლე ე ბის 
გა მომ წვევ მი ზე ზებ სა და დაძ ლე ვის გზებ ზე.

აღ სა ნიშ ნა ვია პრო ფე სორ გი ორ გი ადე იშ ვი ლის დამ სა ხუ რე ბა სტუ დენ ტი - 
ახალ გაზ რდო ბის აღ ზრის საქ მე ში. მი სი აღ ზრდი ლე ბი დან დღეს ბევ რი ნა ყო ფი ე-
რად მოღ ვა წე ობს სა მეც ნი ე რო, სა მე ურ ნეო, სა ხელ მწი ფო მმარ თვე ლო ბის სფე რო-
ში და მად ლი ე რე ბით იხ სე ნებს თა ვი სი მას წავ ლებ ლის ღვაწლს.
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გი ორ გი ადე იშ ვი ლის ხელ მძღვა ნე ლო ბით მომ ზად და 20-ზე მე ტი სა კან დი-
და ტო დი სერ ტა ცი ა. მას თან სტა ჟი რე ბა გა ი ა რეს რო გორც ჩვე ნი ქვეყ ნის, ასე ვე 
საზღ ვარ გა რე თი დან ჩა მო სულ მა მეც ნი ერ -მუ შა კებ მა და ას პი რან ტებ მა. 

პრო ფე სო რი გი ორ გი ადე იშ ვი ლი გან სა კუთ რე ბულ ყუ რადღ ე ბას აქ ცევ-
და სტუ დენ ტე ბი სათ ვის სა ჭი რო სა ხელ მძღვა ნე ლო ე ბის მომ ზა დე ბას. ჯერ კი დევ 
ახალ გაზ რდა მო ნა წი ლე ობ და პო ლი ტი კუ რი ეკო ნო მი ის პირ ვე ლი ქარ თუ ლი ორი-
გი ნა ლუ რი სა ხელ მძღვა ნე ლოს და წე რა ში, რო მელ საც 1963 წელს უნი ვერ სი ტე ტის 
პირ ვე ლი ხა რის ხის სა მეც ნი ე რო პრე მია მი ე ნი ჭა.

1980 წელს მან მე უღ ლეს თან – რო ზე ტა ასა თი ან თან თა ნა ავ ტო რო ბით 
გა მოს ცა დამ ხმა რე სა ხელ მძღვა ნე ლო – „პოლიტიკური ეკონომიის საკითხები“, 
რომელმაც დი დი აღი ა რე ბა ჰპო ვა სტუ დენ ტ-ა ხალგაზ რდო ბა ში. პრო ფე სორ გი-
ორ გი ადე იშ ვი ლის რე დაქ ტო რო ბით და თა ნა ავ ტო რო ბით სა ქარ თვე ლო სათ-
ვის უმ ძი მეს პე რი ოდ ში – 1992 წელს გა მო ვი და დამ ხმა რე სა ხელ მძღვანელო – 
„ეკონომიკური თეორიის საფუძვლები“, რომლი თაც იმ ხა ნად ეკო ნო მი კუ რი თე ო-
რი ის სას წავ ლო დის ციპ ლი ნას სწავ ლობ და სა ქარ თვე ლოს უმაღ ლე სი სას წავ ლებ-
ლე ბის ეკო ნო მი კუ რი ფა კულ ტე ტის სტუ დენ ტე ბი.

1998 წელს პრო ფე სორ გი ორ გი ადე იშ ვი ლი სა და პრო ფე სორ რო ზე ტა ასა-
თი ა ნის რე დაქ ტო რო ბი თა და თა ნა ავ ტო რო ბით გა მო ი ცა პირ ვე ლი ორი გი ნა ლუ რი 
სა ხელ მძღვა ნე ლო ეკო ნო მი კურ თე ო რი ა ში (კათედრის წამყვანი პროფესორების 
მონაწილეობით), რო მე ლიც სავ სე ბით ესა და გე ბო და პოს ტკო მუ ნის ტუ რი გარ და-
მა ვა ლი პე რი ო დის რე ა ლო ბას.

სამ წუ ხა როდ, გი ორ გი ადე იშ ვი ლი თა ვი სი სუ ლი ე რი და ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი 
სიმ წი ფის პე რი ოდ ში წა ვი და ამ ქვეყ ნი დან, რო ცა მას უნი ვერ სი ტე ტი სათ ვის და ზო-
გა დად ქვეყ ნი სათ ვის კი დევ ბევ რი სა სარ გებ ლო საქ მის გა კე თე ბა შე ეძ ლო. მი სი, 
რო გორც თა ვი სი ქვეყ ნის გულ მხურ ვა ლე პატ რი ო ტის, ოჯა ხი სა და მე გობ რე ბის 
მო სიყ ვა რუ ლე, ახალ გაზ რდო ბის აღ ზრდი სათ ვის თავ და დე ბუ ლი პი როვ ნე ბის, გა-
მო ჩე ნი ლი მეც ნი ე რი სა და სა ხელ მწი ფო მოღ ვა წის სა ხე ლი დიდ ხანს იცოცხ ლებს 
მი სი მე გობ რე ბის, კო ლე გე ბის, აღ ზრდი ლი სტუ დენ ტე ბის ხსოვ ნა ში. სწო რედ ბა-
ტო ნი გი ორ გის ნა ი რი ადა მი ა ნე ბი სან თე ლი ვით უნა თე ბენ გზას სხვებს ცხოვ რე ბის 
გრძელ და ძნელ გზა ზე.

აკადემიკოსი ვლადიმერ პაპავა
აკადემიკოსი ავთანდილ სილაგაძე

პროფესორი თეიმურაზ ბერიძე
პროფესორი რევაზ გოგოხია

პროფესორი ელგუჯა მექვაბიშვილი 

პროფესორი მიხეილ ჯიბუტი
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ღვაწლმოსილი მეცნიერი და პედაგოგი, 

ახალგაზრდობის დიდი მოამაგე 

(პროფესორი ოთარ საღარეიშვილი – 90)

`არიან ადამიანები, ღვთის ნიჭით გამორჩეულნი, რომლებიც თესენ 
სიყ ვარულს, სათნოებას, ქმნიან, აშენებენ, თვითონ იწვიან და სხვას გზას 
უნათებენ“ (ილია II). ასეთ ადამიანთა რიცხვს განეკუთვნება უდავოდ, ქართველ 
მამულიშვილთა ერთ-ერთ სამჭედლოში - დიდ ჯიხაიშში 1927 წლის 11 აპრილს 
დაბადებული ბატონი ოთარ საღარეიშვილი. მან, როგორც უნიჭიერესმა და 
შრომისმოყვარე ახალგაზრდამ, სწავლისა და მეცნიერული წვდომის ყველა ეტაპი 
დიდი წარმატებით განვლო და 1970 წელს გახდა ეკ. მეცნ. დოქტორი, 1971 
წელს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
პროფესორი, ხოლო 1995 წლიდან სიცოცხლის ბოლომდე თსუ-ის მრეწველობის, 
სოფლის მეურნეობისა და შრომის ეკონომიკის კათედრის გამგე იყო. პროფ. 
ოთარ საღარეიშვილს გამოქვეყნებული ჰქონდა 300-მდე სამეცნიერო ნაშრომი, 
მათ შორის ათამდე მონოგრაფია, ექვსი სასხელმძღვანელო ქართულ, რუსულ, 
სომხურ, პოლონურ ენებზე. მისი უშუალო ხელმძღვანელობით გამოიცა გერმანულ 
- ქართული ეკონომიკური ლექსიკონი, ასევე დროის მოთხოვნის შესაბამისი 
სასწავლო კურსები და პროგრამები. მისი ნაშრომებიდან 50-მდე აგრარულ 
საკითხებს ეძღვნებოდა, რომელთა შორის სტუდენტთა პროფესიულ აღზრდაში 
დიდია მისი სახელმძღვანელოს - `სოფლის მეურნეობის ეკონომიკა“, როლი.

მთლიანობაში, პროფესორ ოთარ საღარეიშვილის მეცნირულ-შემოქმე-
დებითი მოღვაწეობის ძირითადი მიმართულებები იყო: აგრარული ეკონომიკის 
პრობლემები, წარმოების ეკონომიკის, ორგანიზაციისა და მართვის მეთოდები, 
მათემატიკური მეთოდები ეკონომიკაში, მოსახლეობის სოაციალურ-ეკონომიკური 
პრობლემები, შრომითი რესურსების მრავალწახნაგოვანი საკითხები, ბიზნესის 
ორგანიზაცია, მართვა და მრავალი სხვა.

თსუ-ში წარმატებულ მეცნიერულ-პედაგოგიურ მოღვაწეობასთან ერთად 
იგი აქტიურად თანამშრომლობდა საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის 
ეკონომიკის ინსტიტუტთან, სოფლის მეურნეობის წარმოება-ორგანიზაციის 
კვლევით ინსტიტუტთან, ქ. მოსკოვის შრომის სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტ-
თან, ხანგრძლივად მიწვეული იყო პოლონეთის ქალაქ ლოძის უნივერსიტეტში 
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ლექციების წასაკითხად. იგი იყო 30-მდე ასპირანტისა თუ ხარისხის მაძიებლის 
მეტად გულისხმიერი და მაღალკვალიფიციური ხელმძღვანელი, რის შედეგადაც 
ყველამ დაიცვა კანდიდატის თუ დოქტორის ხარისხი. 

საგანგებოდ აღსანიშნავია ბატონ ოთარის ეროვნული პათოსით აღ-
სავსე პუბ ლიკაციები: `აგრარული კონცეფცია“, `ეროვნული მეურნეობის სა-
მომავლო ამოცანები“, `მალე გასაყიდად არაფერი დაგვრჩება“ და მრავალი 
სხვა, რომლებშიც იგი განიხილავდა ეროვნული ცნობიერებით გამსჭვალული 
ქართული იდეოლოგიის დამუშავების აუცილებლობას, ახალი სამართლებრივი 
სახელმწიფოსა თუ საზოგადოების მშენებლობის სამეურნეო მექანიზმების 
ფორმირებისა და ეკონომიკის მოთხოვნებთან მისი შესატყვისობის მწვავე და 
აქტუალურ საკითხებს.

ბატონი ოთარი ის მოღვაწე იყო, რომელიც იმთავითვე მისდევდა კაცობ-
რიობის მარადიული წიგნის - ბიბლიის აღთქმას: `კაცს თავისი ქედმაღლობა 
დაამდაბლებს, თავმდაბალი კი დიდებას მოიხვეჭს“. იგი უხმაუროდ, რუდუნებით 
მუდამ აკეთებდა ქვეყნისათვის სასიკეთო საქმეებს. რომ არაფერი ვთქვათ 
მის მეცნიერულ მონოგრაფიებზე, ჩვენ ვიცნობთ მის არაერთ სამთავრობო 
ბარათს, ზეპირ გამოსვლას მიძღვნილს ქვეყნის სოფლის მეურნეობის თუ 
მთლიანად ქვეყნის ეკონომიკის განვითარების, ქვეყნის ტერიტორიული მოწყობის 
ახალი გზების ძიებისადმი, ქართული სოფლის გადარჩენის, მისი ახლებურად 
წარმართვის თუ აგრარული რეფორმისადმი. არაერთ მაღალი დონის შეხვედრაზე 
ბატონი ოთარი გულანთებულიც და აღტაცებულიც გვინახავს ქვეყნისათვის 
სასიკეთო გადაწყვეტილებათა მიღების გამო, მაგრამ ვაი, რომ უფრო ხშირად 
იგი გულდაწყვეტილი და აბობოქრებულიც ყოფილა მავანთა გამრუდებულ 
არაკომპეტენტურ და ზოგჯერ მავნებლურ გადაწყვეტილებათა გამო. ასეთი 
დაუცხრომელი და აქტიური იყო მისი პოზიცია ყველგან და მუდამ.

საქართველო, დედა უნივერსიტეტი, ახალგაზრდობა, ოჯახი იყო მისი 
დიდი სიყვარული, ამქვეყნიური ცხოვრების არსი, რისთვისაც მას არასოდეს 
უღალატია. გამორჩეულად თბილი, მიმნდობი და მიმტევებელი პიროვნება იყო. 
მას, არაერთგზის, სრულიად დაუმსახურებლად უმუხთლეს, გული ატკინეს, 
თანაც იმათ, რომელთაც გვერდში ედგა და მეგობრებად რაცხდა..... თუმცა, იგი 
არ გაბოროტებულა, პირიქით, `ზეციური ღმერთი შეუნდობსო“, სულ ეს იყო 
მისგან თქმული `საყვედური“.

`ვინც მოწაფედ არ ყოფილა, ის მოძღვარი არ იქნებაო“, არც ამ ბრძულ 
სენტენციას უღალატა ბატონმა ოთარმა. ამასთან, მას ბედმა ჭეშმარიტად 
გაუღიმა - მეცნიერებაში მისი პირველი მასწავლებელი და გზის გამკვალავი 
დიდი ნიკო იყო, ბრწყინვალე მეცნიერი და უებრო ქართველი, ყველასათვის 
საყვარელი და ძვირფასი ბატონი ნიკო იაშვილი. და თუ ბატონ ოთარს დიდი ნიკო 
წინამძღვრობდა, ჩვენ უფრო დიდი ბედნიერება გვერგო წილად - ერთდროულად 
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ორივე ჩვენი მასწავლებელი იყო (თუმცა, ჩვენ სრულიად სხვადასხვა დროს 
ვსწავლობდით): ბატონი ნიკო უკვე საკმაოდ ჭარმაგი, მსოფლიო სახელის მქონე 
მეცნიერი და პედაგოგი, რომელიც ჩვენი ნაკადის სპეციალობის - სოფლის 
მეურნეობის ეკონომიკის ლექციებს სამშობლო - საქართველოს სიყვარულში უხვად 
და ოსტატურად აზავებდა და ბევრჯერ აზარტში შესულს, სალექციო თემა სულაც 
დავიწყნია, განზე გადაუდვია - თქვენ ამას ჩვენი მოწაფე ბატონო ოთარიც კარგად 
აგიხსნით, სანმშობლოს სიყვარულის ახსნა მე მაცალეთო; და ბატონო ოთარიც, 
თუმცა სრულიად ახალგზარდა, ასპირანტურა ახალდამათავრებული უახლესი 
ლიტერატურითა და უხვი მასალით გაჯერებულ ლექციებს შთამბეჭდავად, 
გამობრძმედილი პროფესორის ოსტატობით გვიკითხავდა. 

ჩვენ იმთავითვე მოწიწებით განვეწყვეთ ახალგაზრდა ლექტორისადმი, 
რასაც ბატონი ოთარის ერუდიციასა და განსწავლულობასთან ერთად ხელი 
შუწყო მისი და ჩვენი დიდი მასწავლებლის ბატონი ნიკო იაშვილის არაერთგზის 
უაღრესად თბილმა და მაღალმა შეფასებამ ბატონი ოთარის მრვალი ღირსებისა, 
რომელთაგან ჩვენ უწინარესად გვხიბლავდა მისი ღრმა პროფესიონალიზმი, 
ცოდნით დატვირთული მორაკრაკე ფრაზეოლოგია, ობიექტურობა, სამარ-
თლიანობა, გარემოებათა გონივრული განსჯა, თვითდაოკება, სხვისი ნიჭის 
და თავდადების დაფასება, ღირსეულთა შექება და გზასაცდენილთა გვერდით 
დგომა. 

და, რაც მთავარია, ოთარ საღარეიშვილი, უნივერსიტეტის, ოჯახის, აღ-
ზრდილების თვალისჩინი იყო. სიტყვებს – `აღმზრდელი“, `მასწავლებელი“ 
რაღაც ამოუცნობი, მაგიური ძალა აქვს. ამ სიტყვებს დღესაც, ჩვენთან ერთად, 
ბევრი ხშირად იყენებს თავისი აღმზრდელისა და დიდი მასწავლებლის ბატონ 
ოთარ საღარეიშვილის მიმართ. 

ბრძენს ჰკითხეს `რა არის მეცნიერება?“ მან თქვა: `ის, რომ სცნობდე 
ადამიანებს“. მას აგრეთვე ჰკითხეს: `რა არის სათნოება?“ და მან თქვა: `ის, რომ 
გიყვარდეს ადამიანები“. ბა ტო ნი ოთა რი არა მარ ტო ჭეშ მა რი ტი მეც ნი ე რი იყო 
მრა ვალ წახ გნა გო ვა ნი და ღრმა კვლე ვე ბით, არა მედ სა ო ცა რი ალ ღო თი არ ჩევ და 
მეც ნი ე რუ ლი ჟი ნით შეპყ რო ბილ ახალ გაზ რდებს და თა ვის ცოდ ნას უშ რე ტე ლად, 
ზოგ ჯერ სა კუ თა რი ჯან მრთე ლო ბის ხარ ჯზეც კი, გა დას ცემ და მათ. ახალ გაზ-
რდებ თან მი სი და მო კი დე ბუ ლე ბა ყო ველ თვის მა მაშ ვი ლუ რი იყო, დი დი სიყ ვა რუ-
ლით დატ ვირ თუ ლი. 

ბა ტონ ოთარს ყო ველ თვის თა ვი სი სუ ლი ე რი სამ ფლო ბე ლო ჰქონ და და ამ 
სამ ფლო ბე ლო ში უდა ვოდ მეც ნი ე რუ ლი სუ ლი ბა ტო ნობ და. სა დაც მეც ნი ე რე ბის 
სუ ლი ბა ტო ნობს, იქ დი დი საქ მე ე ბი მცი რე სა შუ ა ლე ბე ბი თაც კეთ დე ბა. სწო რედ ეს 
იყო ბა ტონ ოთა რის მუ შა ო ბის სტი ლი და ცხოვ რე ბის წე სი. მის თვის სი ცოცხ ლის 
შეგ რძნე ბა არა მხო ლოდ სუნ თქვა, არა მედ მუდ მი ვი ქმე დე ბა, მუდ მი ვად სი ახ ლის 
ძი ე ბა იყო. 

ღვაწლმოსილი  მეცნიერი და პედაგოგი, ახალგაზრდობის დიდი მოამაგე 
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ნი ჭი ე რე ბა, გა მორ ჩე უ ლი აზ როვ ნე ბა, დიდ ბუ ნოვ ნე ბა, უჩ ვე უ ლო კაც თმოყ-
ვა რე ო ბა, შრო მის გან სა კუთ რე ბუ ლი უნა რი, ენით აუ წე რე ლი წეს რი გი, მიმ ტე ვე ბე-
ლი - ასე თი უნ და იყოს ჭეშ მა რი ტი აღ მზრდე ლი. დი ახ, ყვე ლა ამ თვი სე ბის მა ტა-
რე ბე ლი იყო უნი ვერ სი ტე ტის, ოჯა ხის, აღ ზრდი ლე ბის თვა ლის ჩი ნი ოთარ სა ღა-
რე იშ ვი ლი.

ადა მი ა ნე ბი მოკ ვდა ვე ბი არი ან, თუმ ცა, მცი რე თა ხვედ რია სიკ ვდი ლის შემ-
დე გაც იცოცხ ლო, ანუ ადა მი ა ნად დარ ჩე. უკ ვდა ვე ბა დიდ ბუ ნო ვან თა სულ ში ბი-
ნად რობს და ასე თი ბე დის წე რა მხო ლოდ რჩე ულ თა ხვედ რი ა. რჩე ულ ადა მი ან თა 
შო რის კი ჭეშ მა რი ტად არის ბა ტო ნი ოთა რი, რად გან მან და ტო ვა ფა სე უ ლი ნაშ-
რო მე ბი, მრა ვალ ახალ გაზ რდას შეს ძი ნა მეც ნი ე რუ ლი და ცხოვ რე ბი სე უ ლი უნა-
რე ბი, ას წავ ლა მოყ ვა სის, ოჯა ხის, უნი ვერ სი ტე ტი სა და სამ შობ ლოს სიყ ვა რუ ლი. 
ბა ტო ნი ოთა რი, თა ვი სი ცხოვ რე ბის წე სით, შრო მის მოყ ვა რე ო ბით, კე თილ სინ დი-
სი ე რე ბით, მეც ნი ე რუ ლი კვლე ვე ბით, ოჯა ხი სად მი სიყ ვა რუ ლით, დღე საც ეტა ლო-
ნია მრა ვა ლი ადა მი ა ნი სათ ვის.

ბა ტონ ოთა რის სიმ დიდ რე მი სი ოჯა ხი იყო: მე უღ ლე, ყვე ლა სად მი დე დობ-
რი ვი მზრუნ ვე ლო ბით აღ სავ სე ქალ ბა ტო ნი იუ ზა; დღეს წარ მა ტე ბით მოღ ვა წე, გა-
ნათ ლე ბი თა და ინ ტე ლი გენ ტუ რო ბით გა მორ ჩე უ ლი შვი ლე ბი - ზა ა ლი და ირაკ ლი. 
ბა ტონ ოთა რის უკ ვდა ვე ბა მის შვი ლიშ ვი ლებ ში - ნი ნო და მა რი ამ სა ღა რე იშ ვი ლებ-
შიც ღირ სე უ ლად გრძელ დე ბა. 

და სას რულ, ხაზ გას მით უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ ბა ტო ნი ოთა რი დი დად და-
აკ ლდა თა ვის ოჯახს, დე და უ ნი ვერ სი ტეტს, ქარ თველ ინ ტე ლი გენ ცი ას, სრუ ლი-
ად სა ქარ თვე ლოს. თუ ცა ღა, ბიბ ლი უ რი სენ ტენ ცია - გარ დაც ვა ლე ბა სიკ ვდი ლია 
ცოდ ვილ თათ ვის, გან წმენ დილ თათ ვის - მა რა დი უ ლო ბის და საწყ ი სი - გვა ნუ გე შებს. 

რევაზ გოგოხია
ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი,

ჟურნალ „ეკონომიკა და ბიზნესის“ მთავარი რედაქტორი

ეთერ ხარაიშვილი 
ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი,

ივანე ჯავახიშვილის თსუ-ის 
მიკროეკონომიკის კათედრის ხელმძღვანელი
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ქართველ მეცნიერ-ეკონომისტთა დიდი დანაკლისი

(პროფესორი შალვა გოგიაშვილი)

მძი მე ავად მყო ფო ბის შემ დეგ გარ და იც ვა ლა ქარ თვე ლი ინ ტე ლი გენ ცი ის შე-
სა ნიშ ნა ვი წარ მო მად გე ნე ლი, ღირ სე უ ლი პი როვ ნე ბა, ჭეშ მა რი ტი მა მუ ლიშ ვი ლი, 
ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტის ეკო ნო-
მი კი სა და ბიზ ნე სის ფა კულ ტე ტის ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის კა თედ რის პრო ფე-
სო რი, ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კი სა და ეკო ნო მი კუ რი გა ნათ ლე ბის ქარ თულ -გერ მა-
ნუ ლი ინ სტი ტუ ტის თა ნამ შრო მე ლი შალ ვა გო გი აშ ვი ლი. იგი და ი ბა და 1948 წლის 
2 მა ისს, წი თელ წყა როს რა ი ო ნის სო ფელ ოზა ან ში.

ბა ტონ მა შალ ვამ 1966 წელს ოქ როს მე დალ ზე და ამ თავ რა სა შუ ა ლო სკო ლა, 
1971 წელს – თსუ სა ინ ჟინ რო- ეკო ნო მი კუ რი ფა კულ ტე ტი ეკო ნო მის ტ-მა თე მა ტი-
კო სის კვა ლი ფი კა ცი ით. 1974-1978 წლებ ში სწავ ლობ და მოს კო ვის ცენ ტრა ლუ რი 
ეკო ნო მი კურ -მა თე მა ტი კუ რი ინ სტი ტუ ტის ას პი რან ტუ რა ში, 1980 წელს მას მი ე ნი-
ჭა ეკო ნო მი კურ მეც ნი ე რე ბა თა კან დი და ტის ხა რის ხი, ხო ლო 1985 წელს – უფ რო-
სი მეც ნი ერ -მუ შა კის წო დე ბა. 1995 წელს მან ვე ნის გა ერ თი ა ნე ბულ ინ სტი ტუტ ში 
გა ი ა რა სა ერ თა შო რი სო სა ვა ლუ ტო ფონ დის მი ერ ორ გა ნი ზე ბუ ლი გრძელ ვა დი ა ნი 
კურ სი – „მაკროეკონომიკა და პოლიტიკა“.1997 წელს კი – USAID -ის მი ერ სა ხელ-
მწი ფო ან ტი მო ნო პო ლი უ რი სამ სა ხუ რის თა ნამ შრომ ლე ბი სათ ვის ორ გა ნი ზე ბუ ლი 
ტრე ნინ გი კონ კუ რენ ცი ის დაც ვის პრობ ლე მებ სა და გა მოც დი ლე ბა ზე. 1973-1995 
წლებ ში იგი იყო სა ქარ თვე ლოს სა ხელ მწი ფო სა გეგ მო კო მი ტეტ თან არ სე ბუ ლი სა-
ხალ ხო მე ურ ნე ო ბის ეკო ნო მი კის, და გეგ მვი სა და მარ თვის სა მეც ნი ე რო- კვლე ვი თი 
ინ სტი ტუ ტის ლა ბო რან ტი, უმ ცრო სი მეც ნი ერ -თა ნამ შრო მე ლი, უფ რო სი მეც ნი ერ -
თა ნამ შრო მე ლი, ლა ბო რა ტო რი ის გამ გე, ხო ლო შემ დეგ – გან ყო ფი ლე ბის გამ გე.

ბა ტო ნი შალ ვა1984-2006 წლებ ში ეწე ო და სა მეც ნი ე რო- პე და გო გი ურ მუ-
შა ო ბას 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 კუ რი პრო ფი ლის ფა კულ ტე ტებ სა და სხვა სა ე რო ინ სტი ტუ ტებ ში მოწ ვე-
უ ლი მას წავ ლებ ლის, სა ხელ მწი ფო სა გა მოც დო კო მი სი ის წევ რი სა და თავ მჯდო მა-
რის, სა მა გის ტრო ნაშ რო მე ბის ხელ მძღვა ნე ლის რან გში. 2006 წლი დან გარ დაც-
ვა ლე ბამ დე იყო თსუ - ის ეკო ნო მი კი სა და ბიზ ნე სის ფა კულ ტე ტის ეკო ნო მი კუ რი 
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პო ლი ტი კის კა თედ რის პრო ფე სო რი. იგი სხვა დას ხვა დროს უძღ ვე ბო და ეკო ნო მი-
კუ რი და ან ტი მო ნო პო ლი უ რი პო ლი ტი კის, სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კის, ბიზ ნე სის 
სა ფუძ ვლე ბი სა და სხვა სას წავ ლო კურ სებს. ფარ თო და მრა ვალ ფე რო ვა ნი იყო 
მი სი სა მეც ნი ე რო ინ ტე რე სე ბის სფე რო: მო სახ ლე ო ბის კე თილ დღე ო ბის კრებ სი-
თი პა რა მეტ რე ბის ანა ლი ზი და პროგ ნო ზი რე ბა, სო ცი ა ლუ რი ინ ფრას ტრუქ ტუ რის 
სრულ ყო ფის სა კითხ ე ბი, ეკო ნო მი კი სა და ბიზ ნე სის სა ხელ მწი ფო რე გუ ლი რე ბის 
პრობ ლე მე ბი, ქვეყ ნის ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე ბე ბი და 
მათ შო რის გან სა კუთ რე ბით კონ კუ რენ ცი ის პო ლი ტი კა და მი სი გან ხორ ცი ე ლე ბის 
პრო ცე სე ბი ინ სტი ტუ ცი ო ნა ლუ რი რე ფორ მე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით. აღ ნიშ ნულ 
პრობ ლე მებ ზე ქარ თულ, რუ სულ და ინ გლი სურ ენებ ზე გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი აქვს 
140-ზე მე ტი სა მეც ნი ე რო ნაშ რო მი, მათ შო რის 7 მო ნოგ რა ფი ა, 3 სა ხელ მძღვა ნე-
ლო და ლექ ცი ე ბის კურ სი.

აღ სა ნიშ ნა ვია ისიც, რომ პრო ფე სო რი შალ ვა გო გი აშ ვი ლი აქ ტი უ რად მო-
ნა წი ლე ობ და სიმ პო ზი უ მე ბის, სე მი ნა რე ბი სა და კონ ფე რენ ცი ე ბის მუ შა ო ბა ში 
ეკო ნო მი კის აქ ტუ ა ლურ პრობ ლე მებ ზე, გან სა კუთ რე ბით პოს ტსო ცი ა ლის ტუ რი 
ეკო ნო მი კის რე ფორ მი რე ბის მი მარ თუ ლე ბით, კერ ძოდ, 45-ზე მე ტი კონ ფე რენ ცი-
ის მუ შა ო ბა ში რო გორც სა ქარ თვე ლო ში, ასე ვე საზღ ვარ გა რეთ (ალ მა -ა ტა, ბა ქო, 
ბერ ლი ნი, ბუ და პეშ ტი, ბუ ქა რეს ტი, ერე ვა ნი, ვე ნა, ვილ ნი უ სი, კი ე ვი, კი ში ნი ო ვი, 
მოს კო ვი, ოდე სა, რი გა, სო ფი ა, სტამ ბო ლი, ტა ლი ნი, ულან -ბა ტო რი). ბა ტო ნი შალ-
ვა, ასე ვე დი დი ენ თუ ზი აზ მით მო ნა წი ლეობდა „ეკონომიკურად დამოუკიდებელი 
საქართველოს კონცეპტუალურ-ნორმატიული მოდელის“ შემუშავებაში აკა-
დემიკოს ვლადიმერ პაპავას ხელმძღვანელობით. 2016 წლიდან ის, როგორც 
მეცნიერ-მკვლევარი, იყო თსუ-ის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სა-
მეცნიერო-კვლევითი პროექტის – „სოციალური მეწარმეობის განვითარების 
ტენდენციები საქართველოში“, აქტიური წევრი. მნიშვნელოვანია ასევე ბატონი 
შალვას ადმინისტრაციული საქმიანობა აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, 
კერძოდ, 1995 – 2007 

წლებ ში ის სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კის სა მი ნის ტროს ან ტი მო ნო პო ლი უ რი 
პო ლი ტი კის მთა ვა რი სამ მარ თვე ლოს უფ რო სის მო ად გი ლე ა, შემ დეგ სამ მარ თვე-
ლოს უფ რო სი, სა მი ნის ტროს თან არ სე ბუ ლი სა ხელ მწი ფო ან ტი მო ნო პო ლი უ რი 
სამ სა ხუ რის უფ რო სის პირ ვე ლი მო ად გი ლე, სამ მარ თვე ლოს უფ რო სი, სა მი ნის-
ტროს თან არ სე ბუ ლი თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბი სა და კონ კუ რენ ცი ის სა ა გენ ტოს მთა-
ვა რი ექ სპერ ტი.

ყვე ლა აღ ნიშ ნულ სა მეც ნი ე რო- პე და გო გი ურ თუ სა მე ურ ნე ო -ად მი ნის ტრა-
ცი ულ სფე რო ში ბა ტო ნი შალ ვა ეწე ო და ქვეყ ნი სა და სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის, სტუ-
დენ ტი – ახალ გაზ რდო ბი სათ ვის ფრი ად ნა ყო ფი ერ და ეფექ ტი ან საქ მი ა ნო ბას, 
იგი იყო პა ტი ოს ნე ბის, წე სი ე რე ბის, ერ თგუ ლე ბი სა და სან დო ო ბის გან სა ხი ე რე ბა, 
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საქ მის სიღ რმი სე უ ლი მცოდ ნე, ძალ ზე მო წეს რი გე ბუ ლი და პრინ ცი პუ ლი, ამას თან, 
მე ტად გუ ლის ხმი ე რი, თბი ლი და გან სა კუთ რე ბუ ლი ავ ტო რი ტე ტი თა და სიყ ვა-
რუ ლით სარ გებ ლობ და თსუ -ის ეკო ნო მი კი სა და ბიზ ნე სის ფა კულ ტე ტის პრო ფე-
სორ -მას წავ ლებ ლებ სა და სტუ დენ ტობს შო რის, სა დაც მან იმოღ ვა წა სი ცოცხ ლის 
ბო ლომ დე. ამი ტო მაც, მი სი სა ხე ლი დიდ ხანს დარ ჩე ბა მე გო ბა რი კო ლე გე ბი სა და 
მრა ვალ რიცხ ო ვან სტუ დენ ტთა ხსოვ ნა ში. 

მსუბუქი იყოს თქვენთვის მშობლიური მიწა ბატონო შალვა! 
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