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მცხოვრებნო თანამემამულენო,
„შვილო, თუ უფალს მიეახლები სამსახურად,
განსაცდელისათვის გაამზადე თავიღ ოქრო
ცეცხლში გამოიცდება, უფლის სათნონი
კი, – მორჩილების ქურაში“ (ზირქ. 2,1,5.)
ქრისტე აღდგა!
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ქრისტე აღდგა!
სიხარულით აღვსილნი ადასტურებენ წმინდა მოციქულნი, – პეტრე და იოანე
და სხვა მოწაფენი ქრისტესნი:
ქრისტე აღდგა!
ხმობს ასობით სხვა თვითმხილველიც.
დღეს იშვებს ცანი და ქვეყანა, განსცხრების სიონი და ჩვენც, თანაზიარნი
ამ ზეიმისა, ვისმენთ აღდგომილი მაცხოვრის დიად სიტყვებს:
„გიხაროდეთ!“ (მთ.28;9), „მშვიდობა თქვენდა!“ (ინ.20;19), „ნუ გეშინინ, მე
ვარ პირველი და უკანასკნელი მკვდარი ვიყავი და, აჰა, ცოცხალ ვარ უკუნითი
უკუნისამდე. მიპყრია სიკვდილისა დაႰ ჯოჯოხეთის კლიტენი“ (გამოცხ.1, 1718) და „მოცემული მაქვს მთელი ხელმწიფება ცაში და დედამიწაზე“ (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 ქრისტე და მასთან ერთად ძველი აღთქმის მართალთა სულნიც;
ქრისტეს აღდგომით თითოეულ ასევე ჩვენგანს მიეცა შესაძლებლობა სიკვდილის
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დაძლევისა და სამოთხის დამკვიდრებისა, რადგან მაცხოვრის კაცობრივი ბუნება
მოიცავს ადამიანთა მოდგმის მთელ სისავსეს, ერთ კაცად ქმნილ კაცობრიობას
და მასში ვართ ჩვენ ყველანი; მაგრამ მის ჰიპოსტასს ასევე აქვს სრული საღვთო
ბუნებაც და ეს ორი ბუნება შეურევნელად, შეურწყმელად და განუყოფლად არის
ურთიერთდამტევნელი.
დაუშვებელი რომ დავუშვათ და წარმოვიდგინოთ, რომ ძე კაცისას მხოლოდ
ადამიანური ბუნება ჰქონოდა და მკვდრეთით აღდგომა შეეძლო, სიკვდილს ოდენ
თავის თავთან მიმართებაში დასძლევდა და ისიც მხოლოდ დროებით, როგორც
ეს მოხდა, მაგალითად, სინაგოგის მთავრის ქალიშვილის, ნაინელი ქვრივის ვაჟის,
ან თუნდაც ლაზარეს მკვდრეთით აღდგინების შემთხვევაში (უფრო ადრე კი ელია
წინასწარმეტყველისა და ელისეს მიერ აღსრულებულ სასწაულებში).
მაცხოვართან მიმართებით კი ჯოჯოხეთი მოტყუვდა!
იესოში ვერ შეიცნო ღმერთკაცი. განიზრახა მისი ადამიანური სულის სხვა
ადამიანთა სულების მსგავსად შთანთქმა.
მაგრამ მოხდაჰ წარმოუდგენელი და სრულიად საპირისპირო რამ!
იმის ნაცვლად, რომ ჯოჯოხეთს დაენთქა ჯვარცმულიႰ „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.
უფალთან პირველი და უმთავრესი კავშირის დამყარება ნათლისღებით
ხდება. ეს უდიდესი საიდუმლოა და ქრისტეს ჯვარცმას, დაფლვასა და აღდგომასთან თანაზიარებას ნიშნავს; „ვინც მოვინათლეთ ქრისტე იესოში, მის სიკვდილში
მოვინათლეთ, ხოლო თუ დავენერგეთ მას სიკვდილის მსგავსებაში, ასევე ვიქნებით მისი აღდგომისას, რადგან ვიცით, რომ მასთან ერთად ჯვარს ეცვა ჩვენი ძველი კაცი, რათა გაუქმდეს ცოდვის სხეული და აღარ ვიყოთ ცოდვის შვილები~
(რომ; 6, 3, 4, 6).
ასე რომ, წყალში სამგზის თაფლვით ჯოჯოხეთში მაცხოვრის სამი დღით
ყოფნას, შემდეგ კი მის ძლევასა და აღდგომას ვემოწმებით, ცოდვათაგან სრულიად ვთავისუფლდებით, ახალ ადამში, ქრისტეში, განახლებულ პიროვნებად
ვიბადებით. მირონცხება კი გვანიჭებს სულიწმინდის ბეჭედს. ნათლისღებისა და
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მირონცხების საიდულმოს მადლმოსილებით იცვლება გული და გონება, ძლიერდება სიყვარულიჰ შემოდის სიმშვიდე, უცხო ხდება რისხვა, მძვინვარება, შური,
თვალთმაქცობა, ყოველგვარი ბოროტება და უწმინდურება.
თუმცა ასეთი მდგომარეობა შეიძლება 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 ვემონები, საქმით კი
ცოდვით რჯულს, არ ვაკეთებ კეთილს, რომელიც მსურს, არამედ ვაკეთებ ბოროტს, რომელიც არც მსურს. ჩემს ასოებში (სხეულის ნაწილებში) მე ვხედავ სხვა
რჯულს, რომელიც წინააღმდეგობას უწევს ჩემი გონების რჯულს და მხდის ცოდვის რჯულის ტყვედ. უბადრუკი ადამიანი ვარ!“ (მთ.8, 19-24)
ჩვენ რაღა გვეთქმის? თითოეული ჩვენგანის გულიც ასპარეზია კეთილსა
და ბოროტს შორის ბრძოლისა; ამასთან, უფრო სუსტი ბრძოლისა, რადგან წინააღმდეგობის გაწევის უნარი ჩვენ ნაკლებად გვაქვს.
რა თქმა უნდა, არიან ისეთი პიროვნებები, თავიდანვე მტკიცე ბარიერს რომ
უქმნიან საცდურს; სხვანი 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 იმასაც, რომ თუ კეთილი საქმე სხვათა დასანახად და დიდებისმოყვარეობისათვის აღესრულება, იგი ცოდვად გარდაიქცევა; ასევეა სიმართლის
შემთხვევაშიც: სიმართლით ქედმაღლობა აცამტვერებს სიმართლეს (წმ. იოანე
ოქროპირი).
საერთოდ, ცოდვა მომდინარეობს იქედან, რომ ადამიანი თავის თავს უფრო
ბრძნად მიიჩნევს, ვიდრე ღვთის მცნებები და კანონებია. ასეთნი საკუთარ წესებსა და კანონებს გვთავაზობენ ან თავის ნააზრევს ღმერთს მიაწერენ. ამ მხრივ
ყველაზე დიდი დანაშაული 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.
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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 ქმედებაშიღა ხედავს. ამ ადამიანებს,
სინამდვილეში არასწორი აზროვნება აქვთ. მათი მთავარი შეცდომა ის არის, რომ
მარტო ცდილობენ შეეჭიდონ სიძნელეებს და მხოლოდ თავისი შესაძლებობებით
სურთ, გაუმკლავდნენ სირთულეებს. ვერ ხვდებიან იმას, რომ ჯვარი იქამდეა მძიმე, ვიდრე მის ტვირთვას მხოლოდ შენს თავზე მინდობილი ცდილობ; როგორც
კი ჩვენი პირადი ჯვარი ქრისტეს ჯვრად იქცევა, ანუ ჩვენი ცხოვრება ქრისტეს
რწმენითა და მისი მცნებებით განიმსჭვალება, ყოველგვარი დაბრკოლება, ყოველგვარი საშიშროება სხვა განზომილებაში გადადის და აღმოვაჩენთ, რომ უმძიმესი განსაცდელიც კი ჩვენი სიკეთისათვის ყოფილა უფლისგან დაშვებული. ამის
შეგნება ჩვენში სიმშვიდეს ასადგურებს და ღვთისადმი იმედით, მადლიერებითა
და მორჩილებით განგვაწყობს.
ერთ-ერთი ფილოსოფოსი ადამიანური ურთიერთდამოკიდებულების ორ
ძირითად სახეს ასე ახასიათებს: 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.
ამიტომაც, თუ გვინდა, ამქვეყნად ვიცხოვროთ სწორად, გულგატეხილობისა და სასოწარკვეთილებისაგან დაცულად, ჩვენთვის „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

12

სააღდგომო ეპისტოლე

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.
საყოველთაო განკითხვისას კი სიკვდილი საბოლოოდ განქარდება, რადაგან აღარც მატერიალური ცხოვრებაც დასრულდება და ყოველი ადამიანის სულიც, თავის უნივთო სხეულთან შეერთებული, საბოლოო ხვედრს განიკუთვნებს,
– მართალნი, დამსახურებისამებრ, ზეციური იერუსალიმის სხვადასხვა სავანეში,
ცოდვილნი, – მარადიული სატანჯველის სხვადასხვა სამყოფელში.
ხოლო ვიდრე ეს ჟამი დამდგარა, ჯოჯოხეთში მყოფ გარდაცვლილთა
მდგომარეობის შეცვლა, ღვთის მოწყალებით, კიდევ არის შესაძლებელი. მათ
თავისი თავისთვის არაფრის გაკეთება არ ძალუძთ, მაგრამ ეკლესიის მეოხება,
ახლობელთა მხურვალე ლოცვა და მათ სახელზე აღსრულებული ქველისსაქმენი, თვით ჯოჯოხეთიდანაც იხსნის იმ ადამიანთა სულებს, რომლებიც სინანულით
აღესრულნენ, თუმც კი საქმით ვერ მოასწრეს ეჩვენებინათ ამის ნაყოფი. ასეთნი
გამოხსნადნი არიან და ჩვენი ვალია, ვიზრუნოთ მათთვის.
რაც შეეხება ცხონებულთა მდგომარეობას, მართალია, ისინი ზეცად ნეტარებენ, მაგრამ თავისი რწმენისა და ღვაწლის სრულ საზღაურს ისინიც მაცხოვრის
მეორედ მოსვლისას მიიღებენ.
ეს არის მართალმადიდებელი ეკლესიის სწავლება, რომელიც, რა თქმა უნდა, ბევრმა იცის, მაგარამ ბევრსაც სწორი წარმოდგენა არა აქვს, ამიტომაც ამ
თემას შევეხეთ.
რაც შეეხება ამქვეყნად მყოფთ: ჩვენ ერთმანეთს ხანგრძლივ და ჯანმრთელ
სიცოცხლეს ვუსურვებთ ხოლმე და ამისათვის მეტ-ნაკლებად ყველანი ვზრუნავთ, მაგრამ ყველა არ ზრუნავს იმისათვის, რომ სწორად, ღვთისნიერად იცხოვროს; არადა, სიცოცხლის ხანგრძლივობა უფლის ნებაზეა დამოკიდებული, სწორად ცხოვრება კი, – ჩვენზე. შევთხოვთ ღმერთს, ეს იქცეს ყოველი ადამიანის
უმთავრეს მიზნად.
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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).
გიხაროდეთ, ქართველნო, აფხაზნო, ოსნო, უდინნო, ქურთნო, იეზიდნო,
ბერძენნო, რუსნო, უკრაინელნო, აზერბაიჯანელნო, სომეხნო, ებრაელნო, ქისტნო, ჩეჩენნო, ლეკნო და ყოველნო შვილნო ივერიისა, ჩვენს სამშობლოში მკვიდრნო და ქვეყნის საზღვრებს გარეთ მცხოვრებნო,
სიკვდილი შეიმუსრა!
ქრისტე აღდგა!
უფალი მეფობს!
სიყვარულით თქვენთვის მლოცველი ილია II
სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსი, ბიჭვინთისა და ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტი
თბილისი,
აღდგომა ქრისტესი
16.04. 2017.
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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 აშშის 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 ინტერნაციონალიზაცია, ერთობლივი ფაქტორული მწარმოებლურობა (TFP),
ფინანსიალიზაცია, ფიქციური კაპიტალი, დერივატიზაცია, „რაოდენობრივი შერბილების“ (QE) პროგრამა, დეინდუსტრიალიზაცია, იმპორტშემცვლელი და ექსპორტზე ორიენტირებული წარმოება, „ცოდნის ეკონომიკა“, 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.
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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 წინააღმდეგობებით 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
ეკონომიკის გლობალიზაცია საქონლის, მომსახურების, კაპიტალის, სამუშაო ძალის დაუბრკოლებელ ტრანსსაზღვრით გადაადგილებას, სამეურნეო
ცხოვრების უნიფიკაციას, პლანეტარული მასშტაბით რეალური დროის რეჟიმში
ფუნქციონირებადი ერთიანი ეკონომიკური სისტემის - გლობალური ეკონომიკის
არსებობას გულისხმობს [1.გვ.12] და ეკონომიკის ინტერნაციონალიზაციის პროცესის ლოგიკურ გაგრძელებას წარმოადგენს.
წარმოებისა და კაპიტალის ინტერნაციონალიზაცია განსაკუთრებული ინტენსიურობით XIX საუკუნის ბოლო მესამედიდან დაიწყო. მისი ობიექტური საფუძველი იყო წამყვანი ქვეყნების, პირველ რიგში, აშშ-ის, ეკონომიკაში მსხვილი
ოლიგოპოლიური სტრუქტურების აღმოცენება, რომლებიც, მოგვიანებით, საერთაშორისო ბაზრებზე განხორციელებული ექსპანსიის გზით ტრანსნაციონალურ
კომპანიებად გადაიქცნენ. მთელი XX საუკუნის განმავლობაში, რამდენიმე გამონაკლისის (1929-1933 წლების „დიდი დეპრესია“ და ორი მსოფლიო ომი) გარდა
ეკონომიკის ინტერნაციონალიზაცია მუდმივად მიმდინარეობდა და 1970-იანი
წლების დასაწყისში იგი გადაიზარდა ეკონომიკის გლობალიზაციაში. ბევრი მეცნიერი და პოლიტიკოსი გლობალიზაციაზე დიდ იმედებს ამყარებდა. მიიჩნეოდა,
რომ გლობალური ბაზრები ეკონომიკის ზრდის ლოკომოტივის როლში წარმატებით ჩაანაცვლებდა სახელმწიფოს და უზრუნველყოფდა მსოფლიო ეკონომიკის
განვითარების მაღალ დინამიურობას. ეკონომიკის გლობალიზაციის პოზიტიური
როლის წარმოჩენისას განსაკუთრებით ორ მომენტზე მახვილდებოდა ყურადღე-
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ბა: ეკონომიკური ზრდის დაჩქარებაზე და „მსოფლიო ეკონომიკური ლანდშაფტის
მოსწორებაზე“ ანუ ავანგარდული და არიერგარული ქვეყნების ეკონომიკურ დონეებს შორის განსხვავების საგრძნობ შემცირებაზე.
სამწუხაროდ, რეალური სინამდვილე აღნიშნულის საპირისპირო აღმოჩნდა,
რასაც ქვემოთ მოყვანილი მონაცემებიც მოწმობს. 1960-იან წლებში მსოფლიო
რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის (მშპ) ზრდის ტემპი საშუალოდ 5,4% იყო.
1970-იან წლებში იგი შემცირდა 4,1%-მდე, 1980-იან წლებში 3,0%-მდე, 1990-იან წლებში 2,3%-მდე. 1990-იანი წლების დასაწყისიდან 2007-2009 წლების გლობალურ ფინანსურ-ეკონომიკური კრისიზამდე მსოფლიო რეალური მშპ წლიურად
დაახლოებით 2,6%-ით იზრდებოდა [2.გვ.16], 1950-იანი წლებიდან 1970-იანი
წლების დასაწყისამდე, ანუ მსოფლიო ენერგეტიკულ და ეკონომიკურ კრიზისამდე, მსოფლიო რეალური მშპ-ს საშუალო წლიური ზრდის ტემპი 4,9%-ს შეადგენდა, რაც საუკეთესო მაჩვენებელი იყო განვითარებული კაპიტალიზმის ისტორიაში ხანგრძლივ პერიოდში ზრდის მაღალი მაჩვენებლის თვალსაზრისით. ლოგიკურია, რომ დროის ეს მონაკვეთი „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 პარადოქსულ ფაქტად შეიძლება ჩაითვალოს. გლობალიზაციის ეპოქის კიდევ ერთი პარადოქსია ცხოვრების დონის გარკვეული დაქვეითება
არა მარტო განვითრებად, არამედ განვითარებულ ქვეყნებში, მათ შორის აშშ-შიც.
როგორც პროფ. ჯ.სტიგლიცი შენიშნავს, აშშ-ში სრულად დასაქმებული მამაკაცის შემოსავალი რეალურ გამოხატულებაში (ანუ ინფლაციის გათვალისწინებით)
დღეს უფრო ნაკლებია, ვიდრე 42 წლის წინ იყო [3.გვ.14]. მისივე თქმით, უკანასკნელ ათწლეულებში აშშ-ში შემცირდა ცხოვრების საშუალო ხანგრძლივობა [იგივე წყარო], რომელიც ცხოვრების დონის განმაზოგადებელი მაჩვენებელია.
ეკონომიკის გლობალიზაციის პერიოდში ეკონომიკური განვითარებისა და
ცხოვრების დონის მაჩვენებლებში განსხვავება განვითარებულ და განვითარებად ქვეყნებს, ასევე ქვეყნების შიგნით სხვადასხვა სოციალურ ჯგუფებს შორის
კი არ შემცირდა, არამედ გაიზარდა. ეს სურათი ყველაზე ძლიერი და მოწინავე
ქვეყნებისთვის - აშშ-ისთვისაც არის დამახასიათებელი. მაგალითად. ღარიბი მოსახლეობის ხვედრითი წილი მთელ მოსახლეობაში 1960-იანი წლებიდან თითქმის
მთელი ოთხი ათეული წლის განმავლობაში 13%-ის ფარგლებში იყო მოქცეული.
გლობალური ფინანსურ-ეკონომიკური კრიზისის შემდეგ იგი კიდევ უფრო გაიზარდა [1.გვ.6]. ჯ. სტიგლიცი გამოთქვამს მოსაზრებას, რომ გლობალიზაციიდან
აშკარა მოგებული დარჩა დედამიწის მოსახლეობის 1% - პლუტოკრატიის სახით,
დანარჩენის მდგომარეობა არ გაუმჯობესებულა, ზოგიერთ შემთხვევაში კი - გაუარესდა კიდეც [3.გვ.62].
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შევეცდებით გავაანალიზოთ ზემოთ აღნიშნული პრობლემის წარმოშობის
სიღრმისეული მიზეზები.
მსოფლიო ეკონომიკაში განვითარებული ინტეგრაციული და გლობალიზაციური პროცესების ფონზე, ეკონომიკური ზრდის ტემპების შენელების
„გამოცანის“ ცენტრში ერთობლივი ფაქტორული მწარმოებლურობის (Total
Factor Productivity – TFP) პრობლემა აღმოჩნდა [4.გვ.22]. TFP-ის ცნების ქვეშ
ეკონომიკური ზრდის ტრადიციულ თეორიაში მოიაზრება ეგზოგენური სამეცნიერო-ტექნიკური პროგრესის (სტპ) როლი ცალკეული ქვეყნისა და მსოფლიოს ეკონომიკური რეგიონების განვითარებაში. სტპ თავის მხრივ განიხილება როგორც
შრომისა და წარმოების ნივთობრივი ფაქტორების ხარისხის ამაღლების საფუძველი: ტექნიკურად შედარებით არასრულყოფილ და ნაკლებად მწარმოებლურ
მანქანებსა და მოწყობილობებს, ახალი, უფრო მწარმოებლური, მათ შორის, კომპიუტერული ბლოკებით და კომპონენტებით აღჭურვილი სახეობები ცვლის. ეს,
თავის მხრივ, დღის წესრიგში აყენებს სამუშაო ძალის თვისებრივი სრულყოფის
აუცილებლობას. იზრდება წარმოებაში დასაქმებული მუშაკების განათლებისა და
კვალიფიკაციის დონე. გარდა აღნიშნულისა, ერთობლივი ფაქტორული მწარმოებლურობა, ამ ცნების ფართო გაგებით, შეიძლება ინტერპრეტირდეს როგორც
შრომისა და კაპიტალის ოპტიმალური თანაფარდობით გამოწვეული სინერგეტიკული ეფექტი ეკონომიკური ზრდის და განვითარების პროცესში.
კაპიტალიზმის წარმოშობის დღიდან მრავალი საუკუნის განმავლობაში,
კერძოდ, 1930-1940-იანი წლების მიჯნამდე, კაპიტალიდან და შრომიდან მიღებულ შემოსავლებს შორის თანაფარდობაში უპირატესობა ყოველთვის კაპიტალის
მხარეს იყო. სიტუაცია არსებითად შეიცვალა 1950-1960-იან წლებში და დაუკავშირდა განვითარებულ კაპიტალურ ქვეყნებში კეინზიანური თეორიის პრაქტიკაში ფართო გამოყენებას. ამ თვალსაზრისით განსაკუთრებით აღსანიშნავია
პრეზიდენტების ჯ.კენედის და ლ.ჯონსონის დემოკრატიული ადმინისტრაციები,
რომლებიც ამუშავებდნენ შრომასა და კაპიტალს შორის ჰარმონიული ურთიერთობების ჩამოყალიბებასა და ორივე ფაქტორის განვითარებაზე ორიენტირებულ
სამთავრობო პროგრამებს. საგულისხმოა ის ფაქტიც, რომ სწორედ ამ პერიოდში აღმოცენდა თანამედროვე ეკონომიკური აზრის ერთ-ერთი საინტერესო მიმართულება „ადამიანი – კაპიტალის“ თეორია, რომლის ფუძემდებელს - ჰ.ბეკერს
ნობელის პრემია მიენიჭა ეკონომიკის დარგში. ეკონომიკური ზრდის უპრეცედენტოდ მაღალი ტემპი, რომლის შესახებაც უკვე ვისაუბრეთ, უპირატესად TFP-ს
ანუ შრომასა და კაპიტალს შორის ურთიერთობის ჰარმონიზაციის შედეგს წარმოადგენდა.
სიტუაციის ძირეული ცვლილება შეინიშნება 1970-იანი წლების ბოლოს და
1980-იანი წლების დასაწყისში. მსოფლიოს წამყვან კაპიტალისტურ ქვეყნებში,
განსაკუთრებით აშშ-სა და დიდ ბრიტანეთში, ე.წ. ნეოკონსერვატიზმის დოქტრი-
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ნის ქვეშ დაიწყო კაპიტალის ინტერესების დამცველი ეკონომიკური პოლიტიკის
გატარება: საგრძნობლად შემცირდა მოგებაზე გადასახადი, ქონებაზე გადასახადმა სიმბოლური ხასიათი მიიღო, არსებითად შეიზღუდა პროფკავშირების
გავლენა და აშ. ყოველივე ამის შედეგად აშშ-სა და დიდ ბრიტანეთში მოსახლეობის სულ რაღაც 15%-იანი უმცირესობის ხვედრითი წილი მთლიან შემოსავლებში 1970-იანი წლების დასაწყისიდან 2000-იანი წლების დასაწყისამდე ორჯერ
და მეტად გაიზარდა, მიაღწია რა 14%-ს და 17%-ს [5.გვ.34]. პარალელურად,
ძირი გამოეთხარა მუშათა კლასის ერთ დროს მტკიცე პოზიციას, რაც პირველ
რიგში, აშშ-ის ეკონომიკაში დაქირავებულმა მუშებმა იგრძნეს საკუთარ თავზე.
1970-იანი წლების შუა პერიოდიდან აქ რეალური ხელფასის ზრდა, ფაქტობრივად, შეწყდა. 1980 წელს ამერიკული მუშის საშუალო საათობრივი ანაზღაურება (1982 წლის საბაზრო ფასებით გაანგარიშებული) 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“.
როგორც ცნობილია, აშშ-ს მოსახლეობის მთლიანი შემოსავლების დაახლოებით ¾ დაქირავებული მუშაკების შრომის ანაზღაურებაზე მოდის. შესაბამისად,
გლობალიზაციისა და საყოველთაო ლიბერალიზაციის პერიოდში შრომითი შემოსავლების 5%-ით შემცირებამ უარყოფითად იმოქმედა მოხმარებაზე და შეამცირა
ერთობლივი მოთხოვნა. აღნიშნულის კონტექსტში ძნელია არ დაეთანხმო შემდეგ
მოსაზრებას: „ჩვენ ერთ დროს წარმატებული ეკონომიკური სისტემის კრიზისების
პერიოდში ვცხოვრობთ. ვალების დაგროვებით მზარდი ხელფასების ჩანაცვლება
ვერ მოხდება“[5.გვ.66].
გლობალიზაციის ეპოქაში სამუშაო ძალის დეგრადაციასთან ერთად კაპიტალის დეგრადაციაც მიმდინარეობს, რომელიც, პირველ რიგში, გამოიხატება
მისი სპეკულაციური ფორმის ჰიპერტროფირებული ზრდით და რეალური ეკონომიკიდან ფინანსური სექტორის მოწყვეტით. ამ პროცესების ამსახველი ცნებაა
ეკონომიკის ფინანსიალიზაცია, რაც გულისხმობს ფინანსური სექტორის მასშტაბის არნახულ ზრდას და მისი როლის ძირეულ ცვლილებას საზოგადოებრივი
კვლავწარმოების სისტემაში. განვიხილოთ მონაცემები, რომლებიც ახდენს აღნიშნული პროცესების ილუსტრირებას. 1970-იან წლებში ფინანსური ინსტიტუტების
მიერ იქმნებოდა ეკონომიკის მთლიანი მოგების დაახლოებით 15%, ამჟამად კი
იქმნება 50%-ზე მეტი [6]. 1980-2005 წლებში ფინანსური სექტორის მოგება რეალურ გამოხატულებაში (ანუ ინფლაციის დონის გათვალისწინებით) 800%-ით გაიზარდა, მატერიალური წარმოების სექტორში კი - 250%-ით [7.გვ.16]. 1980-იან
წლებში ფინანსური კორპორაციები შეადგენდა მთელი კომპანიების 10%-ს, 2007
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წელს კი - 40%-ს [8.გვ.8]. უაღრესად შთამბეჭდავად გამოიყურება წარმოებული
ფინანსური ინსტრუმენტების – დერივატივების (ოპციონები, ფიუჩერსები, სვოპები, ვარანტები...) მოცულობის ზრდა. 2009 წლის მონაცემებით, გლობალური
მშპ შეადგენდა 64,1 ტრლნ აშშ დოლარს, ფულადი ბაზრის საერთო მოცულობა,
ანუ საკუთრივ ფული - 55,5 ტრლნ აშშ დოლარს, ე.წ. სეკურიზებული ვალი - 84,3
ტრლნ აშშ დოლარს, ხოლო დერივატები - 586 ტრლნ აშშ დოლარს (!) და თითქმის 10-ჯერ აღემატებოდა გლობალური მშპ-ს მოცულობას [9.გვ.146]. არსებითად შეიცვალა გლობალური ეკონომიკის ლიკვიდობის სტრუქტურა: 2010 წელს
ფულადი ბაზრის ხვედრითი წილი შეადგენდა გლობალური ლიკვიდობის 1%-ს და
გლობალური მშპ-ს 9%-ს, ანუ ე.წ. ფართო ფულზე (M2) მოდიოდა ლიკვიდობის
10% და მშპ-ს 122%. სეკურიზებულ ვალზე მოდიოდა შესაბამისად 11% და 138
%, დერივატებზე კი - 78% და 964%(!!)[10.გვ.26].
დიალექტიკის მეორე კანონის თანახმად, ფინანსური სექტორის ამ მასშტაბის რაოდენობრივი ცვლილება ახალ თვისებრიობაში გადადის: ფინანსური სექტორი რეალური სექტორის მომსახურის ფუნქციიდან დომინანტი ხდება და არა
მხოლოდ საკუთარი კანონზომიერებების შესაბამისად ვითარდება ანუ თვითკმარ
ხასიათს იძენს, არამედ განსაზღვრავს და კარნახობს რეალური სექტორის ფუნქციონირება-განვითარების მაგისტრალურ მიმართულებას. ეკონომიკის რეალურ
და ფინანსურ სექტორებს შორის დადებითი კორელაცია 1950-1960-იან წლებში
არსებობდა, 1970-იანი წლებიდან კი ეს დამოკიდებულება ძირეულად შეიცვალა,
რის გამოც გლობალური ეკონომიკის კონსტრუქციამ გადაყირავებული პირამიდის ფორმა მიიღო და ადვილად მოწყვლადი გახდა სხვადასხვა შოკის მიმართ.
კაპიტალის ბუნების შეცვლა ეკონომიკურ ლიტერატურაში სხვადასხვა სახელწოდებითაა ცნობილი: „ფინანსების ტირანია“, „ფინანსიალიზაცია“, „დერივატული
კაპიტალიზმი“, „ფიქციური კაპიტალის ეკონომიკა“ და ა.შ.
ამრიგად. გლობალიზაციის ეპოქაში ჩვენ საქმე გვაქვს მოვლენებთან, რომლებიც გამოიხატება:
ა) ეკონომიკის ფუნდამენტურ დეინდუსტრიალიზაციაში;1
ბ) ეკონომიკური პროცესების ვირტუალიზაციაში;
გ) კაპიტალის სპეკულაციური ფორმის ჰიპერტროფირებულ ზრდასა და
ეკონომიკური ზრდის ლოკომოტივად მის გადაქცევაში;
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) ეკონომიკური ზრდის (განვითარების) ენტროპიული1 მოდელის დამკვიდრებაში.
გლობალიზაციის ეპოქაში მომრავლებული ფინანსური კრიზისები ეკონომიკის ირაციონალურობის ზრდის ტიპიური გამოვლინებაა. ყველაფრის საფასურის გადახდა კი, როგორც 2007-2009 წლების კრიზისმა გვაჩვენა, ჩვეულებრივ
მოქალაქეს - გადასახადის გადამხდელს უწევს, რაც ბუნებრივია, მის უკმაყოფილებას იწვევს და არსებული სისტემის მიმართ პროტესტის გრძნობას წარმოშობს.
შესაბამისად, დემოკრატიულ ქვეყნებში იმედგაცრუებული და გაბრაზებული
ამომრჩეველი სულ უფრო ხშირად იღებს პოლიტიკურ-ეკონომიკური და ინტელექტუალური ელიტისთვის გაუგებარ გადაწყვეტილებას.
გლობალიზებული ბაზრების ჩამოყალიბება ტრანსნაციონალური კომპანიების (ტნკ) მიერ გამოყენებული იქნა წარმოების დანახარჯების შესამცირებლად, (რომელშიც უპირველეს ყოვლისა, შრომის ანაზღაურებაზე გაწეული დანახარჯები იგულისხმება). დანახარჯების შემცირება მოგებას ზრდის და ამ
მიზნით მიმდინარეობდა წარმოების მასობრივი გატანა როგორც აშშ-დან, ისე ინდუსტრიულად განვითარებული სხვა ქვეყნებიდან იაფი ბუნებრივი რესურსებით
და სამუშაო ძალით გამორჩეულ განვითარებად ქვეყნებში. წარმოებისა და კაპიტალის ასეთმა მასობრივმა გატანამ განაპირობა უმუშევრობის ზრდა კაპიტალის
გამტან ქვეყნებში, რომელსაც აღრმავებდა: ა) იმპორტული საქონლისა და მომსახურების მოძალება ადგილობრივ ბაზრებზე ბ) პროფკავშირების როლის საგრძნობი შესუსტება.2
ჯერ კიდევ პრეზიდენტობის კანდიდატი დ. ტრამპი თავის წინასაარჩევნო
გამოსვლებში მუდმივად აპელირებდა გლობალიზაციის გავლენით აშშ-ის ეკონომიკაში წარმოქმნილ სერიოზულ პრობლემებზე და მიუთითებდა, რომ ამერიკიდან
კაპიტალის მასობრივმა გადინებამ დააკნინა ამ ქვეყნის შიდა რეგიონები 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

2
3
4
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„ენტროპია“ ბერძნული წარმოშობის სიტყვაა და მართვის თეორიაში ახასიათებს
დინამიკური სისტემის ქცევაში ქაოტურობის ზომას. ჩევულებრივად იგი იხმარება
მოუწესრიგებლობისა და გაურკვევლობის გამოსახატად.
„აშშ-ში XXI საუკუნის დასაწყისში პროფკავშირებს მუშათა მოძრაობაზე ისეთივე
გავლენა ჰქონდა, როგორიც 1930-იანი წლების შუა ხანებში“ [10.გვ.129].
„ჩვენგან გავიდა კაპიტალი, შემოვიდა ნარკოტიკი და უმუშევრობა“ - განაცხადა
დ.ტრამპმა [13].
რამდენიმე წლის მანძილზე ეტაპობრივად ნავარაუდევია დაახლოებით 2,4 ტრლნ
აშშ დოლარის დაბრუნება და მისი უპირატესად გამოყენება რეალური ეკონომიკის
განვითარებისათვის.

ეკონომიკის გლობალიზაციის წინააღმდეგობები და....

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. ტრამპის გაპრეზიდენტება, ჩვენი აზრით, წარმოადგენს მსოფლიო პრაქტიკაში დამკვიდრებული გლობალიზაციის ნეოლიბერალური მოდელის მიმართ საზოგადოების ფართო მასების პროტესტის გამოხატულებას. ასეთი საპროტესტო განწყობა მზარდი ხასიათისაა და ამიტომ მომავალშიც მსგავსი მოვლენების განმეორების მაღალი ალბათობა არსებობს.

საქართველოს ეკონომიკის განვითარების პრიორიტეტები
მსოფლიოში მიმდინარე პროცესების ფონზე
საქართველოს ეკონომიკა მეტად მგრძნობიარეა მსოფლიოში მიმდინარე
პროცესების მიმართ, რომელთა ანალიზს და პროგნოზირებას ჩვენთვის პირველხარისხოვანი მნიშვნელობა აქვს.
ჩვენი ეროვნული ეკონომიკის გლობალური გარემოს ერთ-ერთ თავისებურებად თანამედროვე პირობებში ის შეიძლება ჩაითვალოს, რომ გარკვეული პერიოდის მანძილზე მას მოუწევს „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. „რაოდენობრივი შერბილების“ (Quantity Easing – QE) პროგრამას, რომელიც გულისხმობდა აშშ-ის ცენტრალური ბანკის რესურსების ინტენსიურ გამოყენებას
კომერციული ბანკების და სხვა კერძო ფინანსური სტრუქტურების პრობლემური
აქტივების გამოსასყიდად. რაოდენობრივი შერბილების პროგრამა სამ ეტაპად
განხორციელდა და მასზე გამოიყო 2 ტრლნ 385 მლრდ აშშ დოლარი. 2014 წლის
ოქტომბერში ფედ-მა მიიღო გადაწყვეტილება ამ პროგრამის შეწყვეტის თაობაზე.
იმის მიუხედავად, რომ რეფინანსირების განაკვეთი დაბალ დონეზე - (0-0,25%-ის
ფარგლებში) რჩებოდა, QE-ს შეწყვეტამ დოლარის გლობალური გამყარება გამოიწვია. მიმდინარე წლის დასაწყისში ფედ-მა გამოაცხადა, რომ 0,75%-მდე აწევს
საპროცენტო განაკვეთს, რაც დოლარის ახალი გამყარების მიზეზი გახდება. დოლარის გამყარებას ასევე შეუწყობს ხელს აშშ-ს ახალი პრეზიდენტის გადაწყვეტილება ქვეყანაში ამერიკული კაპიტალის დაბრუნების შესახებ, რომლის შესახებაც
უკვე აღვნიშნეთ.
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 ფინანსურსპეკულაციური 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“ ფორმირებისათვის და დროთა განმავლობაში საზოგადოების წამყვან ძალად მისი გადაქცევისათვის ხელის შეწყობა.
მოკლედ განვიხილოთ ჩამოთვლილი მიმართულებები
ფინანსური რესურსების პერეორიენტაცია. გლობალური ფინანსურ-ეკონომიკური კრიზისის გამოცდილებამ აჩვენა, რომ დამღუპველია კრედიტების სახით ჭარბი ფინანსური რესურსების იმ სფეროებში დაგროვება, რომლებშიც არ
იქმნება მატერიალური დოვლათი. აღნიშნულიდან გამომდინარე გლობალური
მასშტაბით და საქართველოს ეკონომიკის წინაშე მდგარი აქტუალური ამოცანაა
ფინანსური რესურსების სელექციური განაწილება: საკრედიტო ექსპანსიისთვის
ზოგიერთი ძველი არხის ჩაკეტვა და ახალის გახსნა, რასაც კომერციული ბანკები
თავს ვერ გაართმევს, ვინაიდან ისინი სწრაფი მოგების მიღებაზე არიან ორიენტირებული და მოკლევადიან, დაბალი რისკის შემცველ კრედიტებს გასცემენ. ამავე
დროს ეკონომიკის პერსპექტიულ განვითარებას სჭირდება გრძელვადიანი კრედიტები. ამ წინააღმდეგობის გადაჭრის ერთ-ერთ გზად ჩვენ მიგვაჩნია განვითარების ბანკის (კორპორაციის) შექმნა. მისი სამრთლებრივ-ორგანიზაციული ფორმა

24

ეკონომიკის გლობალიზაციის წინააღმდეგობები და....

შეიძლება იყოს სააქციო საზოგადოება, რომლის საკონტროლო პაკეტი სახელმწიფოს ხელში იქნება. განვითარების ბანკში ძირითადი რესურსის აკუმულირება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან უნდა მოხდეს, თუმცა ეს არ გამორიცხავს სხვა წყაროების
მოძიებასაც. განვითარების ბანკიდან უნდა დაფინანსდეს პროექტები, რომლებიც:
ა) გამოირჩევიან განხორციელების ხანგრძლივი ვადით; ბ)ორიენტირებული არიან
მაღალტექნოლოგიური, მეცნიერებათტევადი პროდუქციის შექმნაზე; გ)ახასიათებთ რისკის მაღალი ხარისხი; დ)გამოირჩევიან კაპიტალის მაღალი ტევადობით;
ე)ემსახურებიან საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ეკონომიკური და სოციალური ამოცანების გადაჭრას.
განვითარების ბანკის მიერ დაფინანსებისას პრიორიტეტი ასევე უნდა მიენიჭოს რეგიონული მასშტაბის პროექტების განხორციელებას, რომლებიც ლოკალური რესურსის გამოყენების საფუძველზე ადგილობრივი წარმოების განვითარებას შეუწყობს ხელს.
იმპორტშემცვლელი და საექსპორტო წარმოების განვითარება. 2014
წლის ბოლოდან დაწყებული, ეროვნული ვალუტა - ლარი მუდმივად უფასურდებოდა. ლარის მკვეთრი რყევა დღესაც გრძელდება და უარყოფითად ზემოქმედებს
როგორც ეკონომიკაზე, ისე მოქალაქეთა კეთილდღეობაზე. ლარის გაუფასურებამ განსაკუთრებით დააზარალა მოსახლეობის ის კატეგორია, რომელიც შემოსავალს ეროვნულ ვალუტაში იღებს, ხოლო ბანკებიდან კრედიტები დოლარში აქვს
აღებული. უკანასკნელ პერიოდში შეინიშნება ფასების გარკვეული ზრდა, რაც
ლარის კურსის საგრძნობი შემცირების შედეგად შეიძლება ჩაითვალოს. მოკლევადიან პერიოდში ეროვნულ ბანკს, რა თქმა უნდა, შეუძლია სავალუტო ინტერვენციების გზით ლარის კურსის მკვეთრი რყევის შერბილება, მაგრამ დოლარის
გლობალური გამყარების და უცხოური ინვესტიციების მოსალოდნელი შემცირების პირობებში დოლარის მოთხოვნა-მიწოდების დაბალანსება ინტერვეციებით
შეუძლებელია1. მაშასადამე, აუცილებელია ფუნდამენტური პირობების გაუმჯობესება, რომლის მთავარ მიმართულებებად მიგვაჩნია საქართველოს ეკონომიკის
დედოლარიზაცია, იმპორტშეცვლელი და ექსპორტზე ორიენტირებული წარმოების განვითარება.
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 პkოდmoციაiე, რომლის აბსოლუტურად უმეტესი ნაწილის წარმოება თავად შეგვიძლია.
ამრიგად, ეკონომიკის ფართო მასშტაბით არაოფიციალური დოლარიზაცია, ისე როგორც იმპორტზე ჭარბი დამოკიდებულება საკმაოდ ნეგატიური რეალობაა, რომლის შეცვლა სახელმწიფოს ეკონომიკური სტრატეგიის პრიორიტეტს
უნდა წარმოადგენდეს.
ცოდნასა და მეცნიერებაზე დამყარებული ინოვაციური ეკონომიკა. სახელმწიფო დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდგომ პერიოდში საქართველოს
ეკონომიკა ინერციული განვითარების მოდელის ჩარჩოში ფუნქციონირებს. იგი
ორიენტირებულია მოხმარებაზე, შემოსავლებზე და არა წარმოებაზე, ინვესტიციებზე. გაჭიანურებული ტრანსფორმაციული და პოსტტრასფორმაციული კრიზისის დასაძლევად აუცილებელია ეკონომიკური განვითარების პრინციპულად
ახალი მოდელის შემუშავება, რომელშიც გათვალისწინებული იქნება როგორც
გლობალური მასშტაბით მიმდინარე პროცესები, ისე საქართველოს ეკონომიკის
თანამედროვე მდგომარეობა, მის წინაშე მდგომი პრობლემები და გამოწვევები.
სიტუაციის სირთულე და არაორდინალურობა ის არის, რომ უნდა მოხერხდეს გადასვლა დეინდუსტრიალიზებული პოსტკომუნისტური ეკონომიკური სისტემიდან
პოსტინდუსტრიულ, ცოდნასა და მეცნიერებაზე დამყარებულ ინოვაციურ ეკონომიკაზე და განხორციელდეს მაღალი საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პოსტინდუსტრიული მოდერნიზაცია. ამ მიზნით, მნიშვნელოვანია სამთავრობო
დონეზე შემუშავდეს ეროვნული ინოვაციური სტრატეგიული მეგა-პროექტი, რომელიც შეიძლება დაიყოს შემდეგ ნაწილებად:

ინტელექტის ინსტიტუციონალიზაცია და კაპიტალიზაცია;

სტრატეგიული აზროვნებისა და ხედვის ჩამოყალიბება;

ინოვაციური კულტურის ფორმირება;
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ეფექტიანად ფუნქციონირებადი, მაღალი საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი საგანმანათლებლო სისტემის შექმნა;

მეცნიერების განვითარების ინსტიტუციონალურ-სამართლებრივი,
ორგანიზაციული და საფინანსო-ეკონომიკური უზრუნველყოფა.
ინოვაციური სტარტეგიული მეგა-პროექტი შეიძლება დაიყოს შედარებით
ვიწრო მასშტაბის და კონკრეტული შინაარსის მქონე oვეპkოეolებად. უნდა განისაზღვროს მათი შესრულების ვადები, რესურსები, შემსრულებლები, შესრულების
მონიტორინგის მეoანიiმები და საპროგნოზო შედეგები. მეგა-პროექტის რეალიზების საბოლოო შედეგად მივიჩნევთ საქართველოში მაღალტექნოლოგიური, მაღალი ეკონომიკური, სოციალური და ეკონომიკური ეფექტიანობის მქონე სამეურნეო
სისტემის შექმნას და საქართველოს ღირსეულ ჩართვას გლობალურ ეკონომიკაში.

დემონოპოლიზაცია და სამართლიანი კონკურენტული გარემოს
ჩამოყალიბება
ამჟამად, საქართველოს ეკონომიკის სხვადასხვა სფეროში (ენერგეტიკა, საბანკო სისტემა, ნავთობპროდუქტების იმპორტი და დისტრიბუცია, ფარმაცევტიკა და სხვ.) ოლიგოპოლიური სტრუქტურები ბატონობს, რის გამოც დემონოპოლიზაცია არის უაღრესად აქტუალური ამოცანა. წინა ხელისუფლების პირობებში
მთლიანად დაინგრა და მოიშალა წლების მანძილზე ნაშენები ანტიმონოპოლიური
სამსახური. ევროკავშირის მხრიდან მართალია, არაერთხელ დაფიქსირდა მოთხოვნა ამ სტრუქტურის აღდგენის თაობაზე, რაც ამ გაერთიანებასთან ღრმა და ყოვლისმომცველი სავაჭრო ხელშეკრულების გაფორმების ერთ-ერთ წინაპირობადაც
განიხილებოდა, მაგრამ „ვარდების“ მთავრობა არ ჩქარობდა ამ პირობის შესრულებას და მხოლოდ 2012 წელს ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ მოხერხდა სსიპ
კონკურენციის დაცვის სააგენტოს შექმნა. თუმცა, იგი ჯერ კიდევ შორს არის ფინანსური და ინსტიტუციური სრულყოფისაგან. იმის საილუსტრაციოდ, ეკონომიკური განვითარებისთვის თუ რა ზიანის მომტანია მონოპოლიზმი, ერთ მაგალითს
მოვიყვანთ ფინანსური სფეროდან. ცივილიზებული საბაზრო ეკონომიკა გამართული საფინანსო სისტემის არსებობას მოითხოვს, რაც საქართველოსთვის ჯერჯერობით მიუწვდომელ ოცნებად რჩება. ამის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, ჩვენი
აზრით, არის საბანკო კაპიტალის სრული დომინირება საფინანსო ბაზარზე და
ფასიანი ქაღალდების ბაზრის(საფონდო ბირჟის) უკიდურესი განუვითარებლობა.
შედარებისათვის: აშშ-ში ერთობლივი ფინანსური აქტივები შეადგენს ქვეყნის მშპ-ს
400%-ს, საქართველოში 71%-ს. აშშ-ის საფინანსო სისტემაში მთელი სახსრების
28%-ის აკუმულირებას ახდენს საპენსიო ფონდები, 23%-ის კომერციული ბანკები, 10%-ის - სადაზღვეო კომპანიები, 2%-ის - შემნახველი ასოციაციები, ხოლო
37%-ის სხვა ფინანსური სტრუქტურები, ძირითადად საფონდო ბირჟები. საქართველოში ფინანსური სახსრების - 91% მოდის კომერციულ ბანკებზე, 4% - მიკრო-
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საფინანსო ორგანიზაციებზე, 3% - სადაზღვეო კომპანიებზე და 2% ლომბარდებზე. [15.გვ.21]. როგორც ვხედავთ, საქართველოში ბანკები არის ფული მოზიდვის
თითქმის უალტერნატივო წყარო და ეს ძალიან ამცირებს ფინანსური რესურსების
ხელმისაწვდომობას. უნდა აღინიშნოს, რომ ამ მდგომარეობამდე მისვლა შეგნებულად მოხდა წლების მანძილზე გავლენიანი ფინანსური ძალების მხრიდან ძლიერი ლობირების შედეგად. 2008 წლიდან შეიცვალა კანონმდებლობა 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
ეკონომიკის გლობალიზაციამ, რომელიც გულისხმობს საქონლის, მომსახურების, კაპიტალის, სამუშაო ძალის თავისუფალ გადაადგილებას ქვეყნებსა
და კონტინენტებს შორის, შესაძლებელი გახადა მათი ფართო ხელმისაწვდომობა და ეკონომიკური ზრდის(განვითარების) პროცესებში ინტენსიური ჩარ-
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თვა. ამასთანავე, გლობალიზაციამ ვერ გაამართლა მასზე დამყარებული ბევრი იმედი პირიქით, გლობალიზაციის პირობებში ჩვენ ვხედავთ ეკონომიკური
ზრდის ტემპების შენელებას და უთანასწორობის ზრდას როგორც განვითარებულ და განვითარებად ქვეყნებს, ისე განვითარებულ ქვეყნებში მოსახლეობის
სხვადასხვა ჯგუფებს შორის. გლობალიზაციის მიმართ დიდი იმედგაცრუება
საზოგადოების ფართო ფენების მზარდ უკმაყოფილებაში, საპროტესტო განწყობების(მაგ. აშშ-ში მოძრაობა „დაიკავე უოლ-სტრიტი“, ანტისამთავრობო გამოსვლები ტუნისში, ეგვიპტეში და ახლო აღმოსავლეთის ზოგიერთ სხვა ქვეყანაში და
სხვ.) გაძლიერებაში, „ბრეკსიტში“ აშშ-ის 45-ე პრეზიდენტად ექსტრავაგანტური
მილიარდერის დ.ტრამპის არჩევაში გამოიხატა. ევროპაში (საფრანგეთი, გერმანია, იტალია, ნიდერლანდები) მოახლოვებული უმნიშვნელოვანესი არჩევნების ფონზე სულ უფრო ხშირად კეთდება პროგნოზები ხელისუფლებაში ნაციონალისტურად განწყობილი, ანტიგლობალისტური ძალების და პიროვნებების
მოსვლის საკმაოდ რეალური საფრთხის თაობაზე.
ამასთანავე, გლობალიზაცია ობიექტური პროცესია და მისი შეჩერების,
მითუმეტეს უკან დაბრუნების დაშვება თეორიულად მცდარი და პრაქტიკულად სახიფათოა, ვინაიდან მან შეიძლება გამოიწვიოს თანამედროვე ერთიანი
(გლობალიზებული) მსოფლიოს ფრაგმენტაცია და ქვეყნებს შორის დამღუპველი დაპირისპირების წარმოშობა, როგორც ამას რამდენჯერმე ჰქონდა ადგილი
XX საუკუნის განმავლობაში.
ძველი გლობალური პრობლემების გამწვავება და ახალის გაჩენა განპირობებულია არა თავად გლობალიზაციის პროცესით, არამედ მისი გაბატონებული ნეოლიბერალური მოდელით, რომელიც საბაზრო ფუნდამენტალიზმის
დოქტრინას ემყარება. აქედან გამომდინარე, უმნიშვნელოვანესი ამოცანაა დესტრუქციულ-ენტროპიული შინაარსის მქონე გლობალიზაციის ნეოლიბერალური მოდელის შეცვლა სინერგეტიკული მოდელით, რომელიც გაითვალისწინებს
მსოფლიოში საყოველთაო კეთილდღეობის, თანაბარი შესაძლებლობების და
სოციალური სამართლიანობის პრინციპების დამკვიდრებას.
გლობალიზაციის თანამედროვე ეტაპისთვის დამახასიათებელი წინააღმდეგობები ახალ გამოწვევებს წარმოშობს საქართველოს წინაშე. გარედან
მომდინარე შოკების მაქსიმალურად შესარბილებლად და გლობალურ ეკონომიკაში საქართველოს ეკონომიკის ეფექტიანად ჩასართველად აუცილებელია
ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკის სტრატეგიული მიმართულებების (პრიორიტეტების) სწორად განსაზღვრა, რომლებიც ასე შეიძლება ჩამოყალიბდეს:
ა) იმპორტშემცვლელი და ექსპორტზე ორინტირებული წარმოების დაჩქარებული განვითარება და ეროვნული ვალუტის სტაბილურობის შენარჩუნება;
ბ) ფინანსური რესურსების სტრატეგიული რეგულირება მისი სპეკულაციური
სფეროდან მატერიალური წარმოების სფეროსკენ გადამისამართების კუთხით;
გ) განათლებასა და მეცნიერებაზე დამყარებული მაღალტექნოლოგიური ეკო-

29

ელგუჯა მექვაბიშვილი

ნომიკური სისტემის შექმნა; დ) ეკონომიკის არსებითი დემონოპოლიზება და
სამართლიანი კონკურენტული გარემოს ფორმირება.
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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 vulnerable 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 importsubs tu ng and export-oriented produc on; regula on of financial flows from the
specula ve field in terms of their redistribu on in the field of real produc on; crea on
of high-tech economic sector based on educa on and science; the essen al demonopoliza on of the economy and provision of the fair compe ve environment.
Keywords: Globaliza on of economics; total factor produc vity (TFP); financializa 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.

საზოგადოებრივი განვითარების დღევანდელ ეტაპზე გლობალური ეკონომიკა თანამედროვეობის მთავარი ფენომენია. მიუხედავად
იმისა, რომ დღეს ბევრს მსჯელობენ ეკონომიკის გლობალიზაციაზე,
მის შესახებ როგორც მეცნიერთა, ასევე საერთოდ საზოგადოებრივი
აზრი მსოფლიო მასშტაბით არაერთგვაროვანია.
თუ გლობალურ ეკონომიკაში ვიგულისხმებთ საერთაშორისო ვაჭრობისა და ინვესტიციების გზით მიღწეული განვითარების თვალსაჩინო შედეგებს, ეს ერთი მხარეა, მაგრამ თუ თანამედროვე გლობალური
ეკონომიკის არედ მსოფლიო განვითარების ნეოლიბერალური გლობალიზაციის მოდელს მივიჩნევთ, საზოგადოებრივი აზრი მეტად რთულ
და წინააღმდეგობრივ სიტუაციაში აღმოჩნდება.
საკვანძო სიტყვები: გლობალური ეკონომიკა; ტრანსნაციონალური კაპიტალი; ტრანსნაციონალური კორპორაციები; საერთაშორისო მენეჯმენტი.

ეკონომიკის გლობალიზაცია: არსი
და მნიშვნელობა
გლობალური ეკონომიკა ეს არის ეკონომიკური ცივილიზაციის თანამედროვე დონე, ტოტალური ფინანსიზმის ეკონომიკა, რომელშიც იგი გაბატონებულ როლს ასრულებს, განსაკუთრებით წარმოებისა და გაცვლის პროცესში.
თანამედროვე ეპოქაში სახელმწიფოთა შორის სავაჭრო ურთიერთობის
განვითარება ხელს უწყობს მათ შორის ეკონომიკურ ურთიერთობათა ყოველმხრივ სრულყოფას, რომლებიც თავის მხრივ გლობალიზაციის პროცესის
შედეგია.
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როგორც წესი, ღია ეკონომიკა ხელს უწყობს შრომის საერთაშორისო
დანაწილებას, რაც საბოლოო ანგარიშით, სხვა არაფერია, თუ არა სახელმწიფოთა შორის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სრულყოფა.
დღეს, როდესაც ვმსჯელობთ გლობალიზაციის განვითარებაზე, არ უნდა დაგვავიწყდეს ქვეყნებს შორის ეკონომიკურ ურთიერთდამოკიდებულების
აუცილებლობა, რომელიც მსოფლიოში მშვიდობის შენარჩუნების სერიოზული
ფაქტორია.
გლობალიზაცია ასუსტებს ეროვნულ ბაზრებს და შესაბამისად ეროვნულ
სახელმწიფოებს, ხელს უწყობს ეროვნულ-სამეურნეო კომპლექსებში პრობლემების მომრავლებას. მწვავდება საწარმოო-ტექნოლოგიური მიზეზები და ურთიერთობები [1, გვ.15].
საინტერესოა განვიხილოთ გლობალიზაციის განვითარების ერთი მეტად
მნიშვნელოვანი მომენტი – მისი როლი სახელმწიფოთა შორის კონკურენტუნარიანი ურთიერთობების პროცესში.
გლობალიზაცია სხვა არაფერია, თუ არა გლობალურობის (ობიექტურისა და სუბიექტურის) მიღწევა, ხოლო გლობალიზმი არის გლობალიზაციის
შეგნებულად განხორციელება. ამასთან, ერთმანეთისაგან უნდა განვასხვავოთ:
ეკონომიკის გლობალიზაცია, ეკონომიკური გლობალიზმი და ეკონომიკური
გლობალურობა.
როგორც წესი, გლობალიზაციის პროცესს გააჩნია რიგი ასპექტი, რომელთა გათვალისწინება აუცილებელია ქვეყნებს შორის კონკურენტული ურთიერთობების ფორმირებისათვის, სახელდობრ:
1. ეკონომიკური ასპექტები, რაც უპირატესად გამოიხატება ეროვნულ
სახელმწიფოთა მთავრობების მიერ უმსხვილეს ტრანსნაციონალურ კომპანიებსა და ფინანსურ ჯგუფებში საერთაშორისო კაპიტალის კონცენტრაციაში;
2. პოლიტიკურ-სამართლებრივი ასპექტები, რაც დაკავშირებულია სახელმწიფო საზღვრების გაშლილობასა და საერთაშორისო კონტაქტების გაუმჯობესებასთან;
3. სამეცნიერო-ტექნიკური ასპექტები, რაც გამოიხატება ტექნო- გლობალიზაციაში, ქვეყნებში ახალი ტექნოლოგიების შემოღება-დანერგვაში, განსაკუთრებით-კავშირგაბმულობასა, ტრანსპორტსა და მატერიალური დოვლათის
წარმოებაში;
4. სოციალურ-კულტურული ასპექტები, რაც აისახება სახელმწიფოთა
შორის ეროვნული ტრადიციების როლის ოპტიმიზაცია-სრულყოფაში.
როგორც წესი, განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება გლობალიზაციას სახელმწიფოთა შორის კონკურენტუნარიანობის პროცესში. აქ საყურადღებოა საორგანიზაციო-ტექნოლოგიური, სავალუტო-საფინანსო და სოციალურკულტურული ფაქტორები.
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ამ ბლოკში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია ეკონომიკური ინტეგრაციის
პროცესი, რომელიც დაფუძნებულია სამეცნიერო-ტექნიკურ რევოლუციასა და
კომპანიებისა და სახელმწიფოთა მთავრობების ორგანიზაციულ აქტივობაზე.
განსაკუთრებულ ყურადღებას იმსახურებს გლობალიზაციის პროცესში
სავალუტო-საფინანსო ფაქტორების როლი და მნიშვნელობა.
უკანასკნელი წლების მსოფლიო ეკონომიკურ ცხოვრებაში არსებით მომენტად უნდა ჩაითვალოს სასაქონლო-ფულად ურთიერთობათა მასშტაბური
განვითარება, რაც მთელი რიგი მიმართულებით ხორციელდება:
– მრავალრიცხოვან საწარმოთა განსაზოგადოება უპირატესად წარმოებს საბაზრო ურთიერთობათა გზით, განსაკუთრებით კოლონიური უღლისაგან განთავისუფლებულ ქვეყნებში;
– იმის გამო, რომ ეკონომიკური გლობალიზაცია სხვა არაფერია თუ
არა ბიზნესის მართვის ფორმა, გლობალური ეკონომიკური განვითარება განისაზღვრება ორი ურთიერთ საწინააღმდეგო ტენდენციის-მსოფლიო ეკონომიკის
დაქვემდებარება ტრანსნაციონალური კაპიტალის ინტერესებთან, ერთი მხრივ
და ეროვნული ეკონომიკური სისტემების კონკურენციასთან, მეორე მხრივ.
– განსაკუთრებით საყურადღებოა ფინანსურ ურთიერთობებში მომხდარი უღრმესი ცვლილებები (მრავალი სახის ფინანსური ოპერაციების აღმასვლა, სეკიურიტიზაცია – ახალი სახის ფასიანი ქაღალდების გამოყენების
გაფართოება საბაზრო ურთიერთობათა რეგულირებისა და სასესხო კაპიტალის მოძრაობის ინსტრუმენტად, რაც განსაკუთრებით უწყობს ხელს საბაზრო ურთიერთობების განვითარებას). უფრო მეტიც, ზემოთ აღნიშნული
ურთიერთობები ნაკლებად განვითარებულ ქვეყნებში მიღწეულ იქნა სასაქონლო-ფულად ურთიერთობათა მნიშვნელოვანი აღმავლობით, რომელსაც ხელი
შეუწყო მაღალგანვითარებული ქვეყნების ფინანსურმა დახმარებებმა, თუმცა,
ამ ქვეყნებში სასაქონლო-ფულად ურთიერთობათა განვითარება მაინც უთანაბრობით, ხშირი ჩავარდნებით ხასიათდება. საყურადღებოა ისიც, რომ სასაქონლო-ფულად ურთიერთობათა განვითარებას თან ახლავს ახალ – ახალი
ტრანსნაციონალური კორპორაციებისა და მსოფლიო ფინანსური ცენტრების
ფორმირება. განსაკუთრებით საყურადღებოა ის გარემოება, რომ ნეოლიბერალური გლობალიზაციისა და დერეგულირების აქტიური პოლიტიკის შედეგად
სახელმწიფოთა დიდმა ნაწილმა წარმატებებს მიაღწია ეკონომიკურ განვითარებაში, განსაკუთრებით შიდა ბაზრების გაფართოების ასპექტით.
ეკონომიკის გლობალიზაციამ მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა ბიზნესის
მართვის სპეციალური დარგის – საერთაშორისო მენეჯმენტის ჩამოყალიბებაში, რომელიც სხვა არაფერია, თუ არა ბიზნესის მართვის პრინციპების, ფორმების, მეთოდების და საშუალებების გამოყენება მართვის მეცნიერების მიღწევათა უზრუნველსაყოფად. მენეჯმენტის ძირითადი მიზანია მართვის ობიექტის
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მაღალი ეფექტიანობის მიღწევა, უპირატესად მოგების მაქსიმიზაციისა და
საწარმოების, ფირმების, კომპანიების რესურსული პოტენციალის გამოყენების
გაუმჯობესების სფეროში.
საყურადღებოა ის გარემოებაც, რომ გლობალიზაციის პროცესი უპირველესად გამოიწვია ტრანსნაციონალური კორპორაციების (ტნკ) საგნობრივმა
საქმიანობამ. ხაზგასასმელია ისიც, რომ კორპორაციებში სტრატეგიული მართვის თავისებურებას წარმოადგენს ეკონომიკურ შესაძლებლობათა შეფასება
საგარეო კონკურენტულ სფეროში საწარმოთა ძლიერი და სუსტი მხარეების
გათვალისწინებით.
ასეთ სიტუაციაში მთავარია მოგების მაქსიმიზაციის უზრუნველყოფის
მიღწევა გრძელვადიანი პერიოდისათვის. თანაც შედგენილი უნდა იქნეს საქმიანი და ობიექტური გეგმა-ღონისძიება დასახული მიზნების მისაღწევად.
თანამედროვე სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემაა ადამიანის მართვა გლობალიზაციის პირობებში.
როგორც წესი, გლობალური ტრანსფორმაცია მეცნიერებისაგან მოითხოვს
ეკონომიკური ურთიერთობაში ადამიანთა საქმიანობის პერსპექტივების
განსაზღვრას.
ხაზგასასმელია ის, რომ გლობალიზაცია რთული და წინააღმდეგობრივი პროცესია. სამეურნეო განვითარების ობიექტური ტენდენციები და მასში
მონაწილეთა საქმიანობა ერთმანეთზეა გადანასკვული. გლობალიზაციის დამცველები ამ მოვლენებს განიხილავენ როგორც წარმოების რეალური განსაზოგადოების ობიექტურ აუცილებლობას, რაც უზრუნველყოფს მენეჯმენტის საგნობრივად ახალი დონის ბაზაზე მწარმოებლურ ძალთა მძლავრ განვითარებას.
საყურადღებოა ის გარემოებაც, რომ გლობალიზაცია როგორც წარმოების რეალური განსაზოგადოების პროცესის განვითარების შედეგი, ერთი
მხრივ, ქმნის რთულ ორგანიზაციულ სტრუქტურას, რომლის გათვალისწინება
შეუძლებელია ობიექტის ინდივიდუალური მართვის დონეზე, რომელიც მკაცრად მოითხოვს სტანდარტიზებული ნორმებისა და წესების შესრულებას.
გლობალიზაცია, როგორც საბაზრო და არასაბაზრო ურთიერთობათა
განვითარების მაღალი დონე, წარმოშობს ადამიანის განკერძოებას არა მარტო ბუნებისა და სოციუმისაგან, არამედ თვით საკუთარი თავისაგან. იგი
წარმოგვიდგება გლობალური მართვის სუბიექტისაგან ეკონომიკური მიზნების
მიღწევის საშუალებად, თანაც მხოლოდ ერთადერთი პირობით, თუ იგი უზრუნველყოფს საწარმოებში მოგების ზრდას.
იმის გამო, რომ გლობალიზაცია წარმოადგენს თანამედროვების დამახასიათებელ მოვლენას, ის იწვევს საზოგადოების ცხოვრების ყველა სფეროში
– ეკონომიკაში, პოლიტიკაში, კულტურაში და ფაქტობრივად საზოგადოების
განვითარების ყველა დონეზე კარდინალურ ცვლილებებს, რაც ხელს უწყობს
მსოფლიო მეურნეობის ახალი ტიპის შექმნას.
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გლობალიზაციის თანამედროვე ეტაპი წარმოადგენს ერთიანი მსოფლიო
ეკონომიკურ, საფინანსო, საინფორმაციო და ჰუმანურ სივრცეს, რომელიც
უზრუნველყოფს სახელმწიფო ბარიერის შემცირებას საინფორმაციო, კაპიტალის, საქონლისა და მომსახურების სეფროებში და ეკონომიკის რეგულირების
ეროვნული ისნტიტუტების როლის გადიდებას.
საყურადღებოა ისიც, რომ XXI საუკუნის დასაწყისში სსრ კავშირისა
და მთელი სოციალისტური სისტემის ნგრევის შედეგად, მსოფლიო ეკონომიკურ მეურნეობაში გაბატონდა ისეთი სოციალური ინსტიტუტები, როგორიცაა:
წარმოების საშუალებებზე კერძო საკუთრება, საქონლის, მომსახურების, საინფორმაციო და ფინანსური კაპიტალი, აგრეთვე თავისუფალი მეწარმეობა,
რითაც შეიქმნა მსოფლიო (გლობალური) კაპიტალიზმის სისტემა, რომლისთვისაც დამახასიათებელია არა მარტო თავისუფალი ვაჭრობა, არამედ საერთაშორისო ფინანსური კაპიტალის თავისუფალი მოძრაობა.
კაპიტალიზმის გლობალური სისტემა თავისი ბუნებით წარმოადგენს
წმინდა ფუნქციონალურს, ხოლო ფუნქციები წარმოადგენს წმინდა ეკონომიკურს: წარმოებას, მოხმარებას, საქონელთა და მომსახურების გაცვლას სარგებლის უზრუნველსაყოფად. მთავარია ის, რომ გაცვლა ეხება არა მარტო საქონელსა და მომსახურებას, არამედ წარმოების ყველა ფაქტორს, მათ შორის
შრომას. იმის გათვალისწინებით, რომ სისტემა ფართოვდება, ეკონომიკური
ფუნქცია დომინირებული გახდა ადამიანებისა და საზოგადოების ცხოვრების
ყველა სფეროსა და მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში. ამასთან გათვალისწინებულია, რომ ადრე პოლიტიკა, კულტურა, მეცნიერება, კანონშემოქმედება,
სამართალდამცავი საქმიანობა, პროფესიული ცოდნა, ეკოლოგიური პრობლემები და სხვა მოვლენები არ შედიოდა ეკონომიკურ ურთიერთობებში.

გლობალიზაცია და საბაზრო ურთიერთობებზე გადასვლის
წინააღმდეგობრივი ხასიათი საქართველოში
როგორც წესი, გლობალური კაპიტალიზმის სისტემა თავისი ბუნებით
წმინდა ფუნქციონალურია, თანაც იგი წარმოადგენს ეკონომიკური ფუნქციების გაფართოებას და მოიცავს პოლიტიკას, კულტურას, მეცნიერებას, კანონშემოქმედებას, პროფესიულ ცოდნას, ეკოლოგიურ პრობლემებს და ა.შ. არ
შეიძლება ეჭვი შევიტანოთ იმაშიც, რომ საბოლოო ანგარიშით ყველაფერი
დაიყვანება ფულით გამოხატულ მოგებასა და სიმდიდრეზე.
გასათვალისწინებულია ის გარემოებაც, რომ დიდმა რუსმა მოაზროვნემ სერგეი ბულგაკოვმა 1912 წელს გამოცემულ კაპიტალურ ნაშრომში
„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 კულტურა არის მეურნეობა;
მეორე პრინციპი: ადამიანის შრომა არის ცხოვრების საფუძველი, მეურნეობის საფუძველი;
მესამე 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.
ეკონომიკურ ურთიერთობათა განვითარება თანამედროვე მსოფლიოში,
განსაკუთრებით პოსტსოციალურ ქვეყნებში, მათი ფორმირება მიმდინარეობს
რთული და მრავალმხრივი ფაქტორების გავლენით. ამ ქვეყნების მეურნეობრივ ცხოვრებაში ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარებას თან ახლავს
წინააღმდეგობრივი პრობლემები. როგორც წესი, ტრანსფორმირებული სამეურნეო ცხოვრება ზიგ-ზაგებით ვითარდება, რაც განპირობებულია საბაზრო
ურთიერთობათა განვითარების დაბალი დონით. თანაც პოსტსოციალისტური
ქვეყნების აბსოლუტურ უმრავლესობაში თავმოყრილია მაღალეფექტიანი ცივილიზებული საბაზრო ურთიერთობათა ურთულესი პრობლემები, როგორც
თეორიულ, ასევე პრაქტიკულ დონეებზე. ამ ქვეყნებში სამეწარმეო საქმიანობას ხელს უშლის სრულყოფილი ბაზრის განუვითარებლობა, არადა, ამის
გარეშე სამეწარმეო ურთიერთობათა სრულყოფა შეუძლებელია. ამ ქვეყნებში
სრულყოფილი საბაზრო სისტემების განუვითარებლობა, თავის მხრივ, ურთულეს პრობლემებს ქმნის ეკონომიკური ზრდის უზრუნველყოფაში.
როგორც წესი, ეკონომიკურად ჩამორჩენილ ქვეყნებში მეწარმეობის განვითარების დაბალი დონე დაკავშირებულია ეკონომიკური სისტემების მოუწესრიგებლობასთან, თანაც მათ არ გააჩნიათ განვითრებისათვის კონკრეტული
საშუალებები, მათში არ არსებობს საბაზრო ურთიერთობათა სრულყოფის
ელემენტარული პირობებიც კი.
განვითარებული ქვეყნების დიდმა გამოცდილებამ და მეურნეობრიობის
სისტემის უღრმესი გარდაქმნების განხორციელებამ განაპირობა მოსახლეობის
ცხოვრების დონის ამაღლება. გარდამავალ პერიოდში მეწარმეობის სრულყოფა
უდიდეს როლს ასრულებს დასაქმების უზრუნველყოფის, უმუშევრობის შემცირებისა და პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის ამაღლებაში, რაც საბოლოო
ანგარიშით ხელს უწყობს მყარი ეკონომიკური ზრდის უზრუნველყოფას.
როგორც წესი, საქართველოში საბაზრო ურთიერთობებზე გადასვლის
სტიმულირება დღის წესრიგში აყენებს ქვეყნის ეკონომიკის საბაზრო ურთი-
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ერთობის რელსებზე გადაყვანა, რასაც თან ახლავს რიგი პრობლემის აღმოფხვრის აუცილებლობა.
მეურნეობრიობის საბაზრო გამოცდილების დანერგვა დღის წესრიგში
აყენებს რიგი დაუძლეველი ფაქტორის აღმოფხრვას და მეურნეობრიობის
საბაზრო მექანიზმის ჩამოყალიბებას, რაც საბოლოო ანგარიშით, ხელს შეუწყობს ქვეყნის ჩართვას საერთაშორისო ეკონომიკის ფერხულში, როგორც
სამეურნეო სისტემის თანასწორუფლებიანი წევრისა.
განსაკუთრებით საყურადღებოა ის გარემოება, რომ მსოფლიო სამეწარმეო ურთიერთობის განვითარება ნებისმიერ ქვეყანაში იწვევს საზოგადოების
სოციალური სტრუქტურის საგნობრივ ცვლილებებს, რაც საბოლოო ანგარიშით, მოითხოვს მეურნეობრიობის საინვესტიციო სტიმულების, წარმოების
ეფექტიანობისა და კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას.
ხაზგასასმელია ისიც, რომ საქართველოში სამეურნეო ცხოვრების გარდამავალ პერიოდში ეკონომიკური განვითარების ტემპები უმნიშვნელოა, რაც
იწვევს, თუნდაც გარკვეული დადებითი ძვრების აუცილებლობას.
ყოველივე ზემოთ აღნიშნულთან ერთად დამოუკიდებლობის რელსებზე დამდგარი ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარება კრიტიკას ვერ
უძლებს, განსაკუთრებით ეკონომიკური სექტორის მაჩვენებლებში. როგორც
წესი, გარდამავალ პერიოდში მეწარმეობრივი ურთიერთობების ფორმირება
უპირატესად დაკავშირებულია ისეთი პრობლემების გადაწყვეტასთან, როგორიცაა უმუშევრობის შემცირება და ეფექტიანი დასაქმების უზრუნველყოფა
მეწარმეობის განვითარების კვალობაზე მისი სხვადასხვა ფორმით, მასშტაბისა
და საქმიანობის სხვადასხვა დონეზე.
საყურადღებოა, რომ საქართველოს საბაზრო ურთიერთობებში დასაქმების დინამიკასა და სტრუქტურებში ცვლილებები დამოკიდებულია მთელ რიგ
ფაქტორზე, რომელთა შორის ძირითად ადგილს იკავებს მეურნეობრიობის
ახალი ფორმების განვითრება. ჩვენი ქვეყნისათვის საბაზრო გარდაქმნების
თანამედროვე დონისათვის დამახასიათებელია მეწარმეობის მაღალი სოციალურ-ეკონომიკურ სამეურნეო საქმიანობის ფუნქციებსა და მათი შედარებით
დაბალი ცხოველმყოფელობის ხასიათს შორის წინააღმდეგობის მაღალი დონე.
საყურადღებოა ის ფაქტი, რომ ქვეყანაში პრივატიზაციის დაუმთავრებლობისა და სამეწარმეო პროცესის არასრულყოფილი ფორმირების პირობებში,
დაბალი ტემპით მიმდინარეობს თანამედროვე ეკონომიკურ ურთიერთობათა
პროცესების დანერგვა.
ქვეყანაში განსაკუთრებულ სრულყოფას ექვემდებარება სოციალური
პრობლემების კომპლექსურად გადაწყვეტა, ურომლისოდაც შეუძლებელია საბაზრო ურთიერთობათა ფორმირება. გარდამავალ პერიოდში მეტად აქტუალურ პრობლემად გვესახება მინიმალური ხელფასის მიახლოება საერთაშო-
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რისო დონესთან და მისი ორგანული დაკავშირება სამომხმარებლო ბიუჯეტის
განსაზღვრასთან.
ხელისუფლებამ განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიაქციოს მინიმალური ხელფასის მოცულობის საგნობრივ დაკავშირებას მინიმალური სამომხმარებლო ბიუჯეტის დონესთან.
შრომის დანახარჯების შესაბამისი ფულად-ღირებულებითი ეკვივალენტით არაუზრუნველყოფა იწვევს დასაქმების ეფექტიანობის შემცირებას, უმუშევრობის ზრდას, სამუშაო ძალის მიგრაციას, მოტივაციური სტიმულების
შენელებას, სამეცნიერო-ტექნიკური პოტენციალისა და ერის ინტელექტის შესუსტებას. ამასთან დაკავშირებით საკუთრების გადანაწილებამ, მისი ახალი
ფორმების განვითარებამ და ქვეყანაში მსხვილი პრივატიზაციის პროცესების
დაჩქარებამ, საბოლოო ანგარიშით უნდა გამოიწვიოს ახლადშექმნილი ღირებულებების უსწრაფესი გადანაწილება.
ყოველივე ამის საფუძველზე ქვეყანაში მიღწეული უნდა იქნეს ხანგრძლივი სოციალური სტაბილურობა.
საყურადღებოა, რომ ქვეყანაში სწრაფი ეკონომიკური ზრდის მიღწევა
შესაძლებელია მოსახლეობის შრომითი სტიმულირებისა და ლეგალური ღონისძიებების ბაზაზე.
უახლოეს პერიოდში ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარება
ორიენტირებულ უნდა იქნეს მინიმალური და საშუალოთვიური ხელფასის ოპტიმალური თანაფართობის უზრუნველყოფაზე.
გარდამავალი პერიოდის საქართველოში შრომის ანაზღაურება, როგორც ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარების ფაქტორი, გვიჩვენებს
საშუალო რესპუბლიკური ხელფასის სხვაობას სხვადასხვა საბაზრო სტრუქტურათა შრომის ანაზღაურებასთან. გასათვალისწინებელია ის გარემოება, რომ
მეურნეობის ახალი ფორმის პირობებში უცხოური და ერთობლივ საწარმოო
სტრუქტურებში შრომის ანაზღაურება მნიშვნელოვნად მაღალია, ვიდრე ეროვნულ საწარმოებში.
როგორც წესი, სტრუქტურული გარდაქმნა ერთ-ერთი მთავარი მიმართულებაა ქვეყნის ეკონომიკაში. საქართველოში გარდამავალი პერიოდის
წლებში გარკვეული დადებითი ძვრებია მიღწეული მეწარმეობის განვითარების
სფეროში, თუმცა, უკანასკნელ პერიოდში შეიმჩნევა ისეთი უარყოფითი ტენდენცია, როგორიცაა პროდუქციის წარმოების პროცესში დასაქმებულ მუშაკების შრომის ანაზღაურებაში დიდი განსხვავება.
ხაზგასასმელია ის გარემოებაც, რომ „თანამედროვე გლობალური ეკონომიკა, ფაქტობრივად, ფინანსური ეკონომიკაა, არა ეკონომიკა ფინანსებთან
ერთად, არამედ ფინანსური ეკონომიკა, რომელშიც ფინანსები არა მარტო
უბრალოდ მონაწილეობს ეკონომიკაში და მას ემსახურება, არამედ მას გაბატონებული როლი აკისრია“ [3].
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საქართველოს ეროვნულ ბანკს აკისრია ქვეყანაში ფულად-საკრედიტო
პოლიტიკისა და სავალუტო ბაზარზე ოპერაციების წარმოების წესების შემუშავება. მასვე ეკისრება ოფიციალური საერთაშორისო რეზერვების ფლობის,
შენახვისა და მართვის საკითხებში პასუხისმგებლობაც.
აუცილებელია ეროვნულმა ბანკმა, ფინანსთა სამინისტრომ და მთლიანობაში ხელისუფლების ორგანოებმა მომავალში მეტი ყურადღება მიაქციონ ქვეყნის სამეურნეო და სოციალური განვითარების ისეთი მნიშვნელოვანი
პრობლემებს, როგორიცაა:
- მეწარმეობის განვითარების სიღრმისეული ფინანსურ, სოციალურ და
სამართლებრივ ურთიერთობათა სრულყოფა;
- მეწარმეობის დარგობრივი სტრუქტურის ოპტიმიზაცია;
- შემუშავებული იქნეს ქვეყნის სოციალური სფეროს გაუმჯობესების
სრულყოფილი სისტემა და ქვეყანაში საზოგადოების წევრთა განვითარების
ინდივიდუალური ინტერესების ყოველმხრივი აღმავლობის პროგრამა;
- ასევე აუცილებელია საზოგადოების წევრთა ეკონომიკური ცხოვრების
ამაღლების რადიკალური ღონისძიებების შემუშავება, კერძოდ: დასაქმების
ზრდის, უმუშევრობის შემცირების, სამეწარმეო საქმიანობის სრულყოფა-განვითრების ღონისძიებები; განსაკუთრებული ყურდღება უნდა მიექცეს მეწარმეობის განვითრებისა და მატერიალური დოვლათის ზრდის კონკრეტულ ღონისძიებათა შემუშავებას;
- განსაკუთრებულ ყურადღებას მოითხოვს ისეთი ღონისძიებების შემუშავება, რომლებიც ხელს შეუწყობენ უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას და
მათი ეფექტიანად გამოყენების უზრუნველყოფას;
- სერიოზული ყურადღება უნდა დაეთმოს სახელმწიფოში სოციალური
პრობლემების მწყობრი საგნობრივი ღონისძიებების შემუშავებას, მათ პრაქტიკაში დანერგვასა და ეფექტიანობის ამაღლებას [4].
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Global economy is the main phenomenon at the present stage of societal
development. While many today discuss the globaliza on of economy, the views of
the scien fic community are substan ally diﬀerent.
If in the global economy a sharp outcome of the development achieved through
interna onal trade and investment, this is one aspect of the case. But if the model of
global neo-liberal globaliza on of world development was built under the modern
global economy, public opinion will be in a diﬃcult situa on.
The development of trade rela ons between countries in the modern era
promotes the overall improvement of economic rela ons between them, which in
turn is a result of globaliza on.
Keywords: Global economy, transna onal capital, transna onal corpora ons,
interna onal management
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სოციალური კაპიტალის კონცეფციამ ფართო ადგილი დაიმკვიდრა
ეკონომიკურ, სოციალურ, პოლიტოლოგიურ და სხვა მეცნიერებაში. ფიზიკურ და ადამიან-კაპიტალთან ერთად, სოციალური კაპიტალი არსებით
ზეგავლენას ახდენს ტრანსეროვნული კორპორაციების ეფექტიანობის
ზრდაზე, ხელს უწყობს მათ განვითარებას. სოციალური კაპიტალი არ
წარმოადგენს ცალკეული ადამიანის საკუთრებას, ის ყალიბდება სოციალურ ქსელებში და განსხვავდება კაპიტალის სხვა ფორმებისაგან იმით,
რომ აისახება არა ობიექტებსა და სუბიექტებში, არამედ ადამიანურ ურთიერთობებში, რომლებიც ქმნიან სოციალურ ქსელს. ზოგადად, სოციალური კაპიტალის კონცეფცია არაჰომოგენური და წინააღმდეგობრივია.
მიუხედავად ამისა, ის მაინც ღირსეულ ადგილს იმკვიდრებს ეკონომიკურ
და სოციალურ მეცნიერებაში. სოციალური კაპიტალის კონცეფცია დაფუძნებულია ნდობის ფენომენზე. ნდობის კატეგორიის ეთიკურ-ფილოსოფიური ანალიზის საფუძველზე დამაჯერებლად შეიძლება ითქვას, რომ
შეუძლებელია საზოგადოების განვითარება მის გარეშე, მხოლოდ ეკონომიკური მექანიზმებით. ჩვენს გამოკვლევაში სოციალური კაპიტალისა და
ნდობის კატეგორიების თეორიულ-მეთოდოლოგიური, რეგრესიული ანალიზის საფუძველზე დადგენილია ამ ორ კატეგორიას შორის არსებული
ემპირიული კავშირი. შემოთავაზებული მეთოდოლოგიის გამოყენება თანამედროვე კორპორაციების მმართველობითი საქმიანობის სრულყოფაში
მნიშვნელოვანია, რადგან ის ხელს უწყოფს მათ ეკონომიკურ განვითარებასა და ზრდას.
საკვანძო სიტყვები: სოციალური კაპიტალი; მოტივაცია; კავშირი;
გაზომვის მეთოდოლოგია; კორპორაციები; ეფექტიანობა.
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მეცნიერების მიერ დადგენილია, რომ პიროვნებათაშორისი და ორგანიზაციული ნდობის დონე დადებითად მოქმედებს ფირმის თანამშრომლების მოტივაციაზე. სოციალური სისტემით დაგროვილი ნდობის მოცულობა წარმოადგენს მის
ძირითად კაპიტალს. ნდობა, როგორც კორპორაციული კულტურის შემადგენელი
ნაწილი, თანამედროვე კონკურენტულ ეკონომიკაში გაცილებით დიდი პრობლემაა, ვიდრე უბრალოდ პერსონალის მართვა. იმ კომპანიებში, სადაც ნდობის ხარისხი დაბალია, ეცემა ეფექტიანობა, სუსტდება კონკურენტუნარიანობა. ამის
მიზეზები კი პროფესიული საქმიანობის დაბალ მოტივაციაში უნდა ვეძებოთ. ცხადია ისიც, რომ ნდობა არ იძლევა მაღალი პროფესიული მოტივაციის გარანტიას,
მაგრამ ის წარმოადგენს მისი ფორმირების აუცილებელ პირობას. კვლევებით დადასტურებულია, რომ ნდობა არა მარტო პიროვნებათაშორისი ურთიერთობების,
არამედ კომპანიების საქმიანობის ეფექტიანობის საფუძველად მიიჩნევა. შეიძლება
ვივარაუდოთ, რომ ნდობა წარმოადგენს ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ფაქტორს, რომელიც გავლენას ახდენს პერსონალის პროფესიულ მოტივაციაზე.
სოციალურ კაპიტალსა და ნდობას შორის კავშირის პრობლემისადმი მიძღვნილ კვლევებში არასრულყოფილად არის ასახული ამ ორ ფაქტორს შორის კავშირი და ზეგავლენა კომპანიების თანამშრომელთა მოტივაციიის ამაღლებაზე.
ჩვენი კვლევა ორიენტირებულია იმაზე, რომ ხელი შეუწყოს ამ პრობლემის უფრო
ღრმად გაგებას.

პრობლემის ლიტერატურული მიმოხილვა
სოციალური კაპიტალისა და ნდობის კონცეფციის კვლევის მეცნიერული
საფუძვლები ჩამოყალიბებულია ე. დიურკჰეიმისა და მ. ვებერის ნაშრომებში. მეცნიერებს მიაჩნდათ, რომ ნდობა არ წარმოადგენს ინდივიდუალურ თვისებას, რომელიც ახასიათებს მხოლოდ პიროვნებას და ის ვრცელდება, მთლიანად სოციალურ ჯგუფსა ან საზოგადოებაზე [1].
გასული საუკუნის დასაწყისში ტერმინი „სოციალური კაპიტალი“ პირველად
გამოიყენა ცნობილმა მეცნიერმა ლ. ჰანიფანმა დისკუსიაში – „ადამიანების ყოველდღიურ ცხოვრებაში მნიშვნელოვანი სუბსტანციები“. ასეთ „სუბსტანციებად“
ლ.ჰანიფანი მიიჩნევდა ჯგუფის სოლიდარობასა და სოციალურ კავშირებს [2]. ეს
ტერმინი აქტიურად გამოიყენება დ.ჯეკობსის ნაშრომებში. ის ერთ-ერთი პირველი
იყო, რომელმაც ერთმანეთს დაუკავშირა სოციალური კაპიტალი სოციალურ ქსელებს, და ამით ახსნა სოციალური კაპიტალის ბუნება.
1976 წელს თავის ნაშრომში გ. ლოურიმ გამოიკვლია სოცილაურ კაპიტალსა და შემოსავლებს შორის არსებული კავშირი. ის მიუთითებდა, რომ სოციალური კაპიტალი „არის ადამიანებს შორის ბუნებრივად წარმოშობილი სოციალური
კავშირები, რაც ხელს უწყობს საბაზრო პირობებში ინდივიდებისთვის ღირებული
ცოდნისა და მახასიათებლების ჩამოყალიბებას“ [3].
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სოციალური კაპიტალის სისტემატიზებული ანალიზი გვხვდება ფრანგი
სოციოლოგის პ. ბურდიეს ნაშრომებში. ის სოციალურ კაპიტალს განმარტავს,
როგორც „პოტენციური რესურსების ერთობლიობას, რომლებიც დაკავშირებულები არიან ურთიერთნაცნობობისა და აღიარების ინსტიტუციალიზებული ძლიერი ქსელებით“ [4]. მეცნიერის ამ განმარტებიდან ჩანს, რომ სოციალური კაპიტალი
– ეს სოციალურ ქსელებში არსებული რესურსებია.
ცნება – „სოციალური კაპიტალი“ საკმაოდ ფართოდ არის განმარტებული
ჯ. კოულმანის მიერ. ჯ. კოულმანი არის რაციონალური ქმედების თეორიის ავტორი. მეცნიერის აზრით, სოციალური კაპიტალი – ეს ურთიერთნდობისა და ურთიერთდახმარების პოტენციალია, რომელიც მიზანმიმართულად ყალიბდება პიროვნებათაშორის ურთიერთობებში [5]. აანალიზებს რა სოციალურ კაპიტალის როლს
და მისი ურთიერთკავშირის დადგენას ადამიან-კაპიტალთან, ის მიდის დასკვნამდე, რომ სოციალური კაპიტალი არის რესურსი, რომელიც მიღწევადია ცალკეული
აქტიორებისთვის და წარმოადგენს იმ ელემენტების ერთობლიობას, რომლებიც
განსაზღვრავს მათ ქმედებას სტრუქტურის შიგნით. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ,
სოციალური კაპიტალის არსებობა მეტ სარგებელს ღებულობს კორპორაციული
ურთიეთობებისგან, ვიდრე ინდივიდუალური მოქმედებისგან. ჯ.კოულმანის მიხედვით, სოციალური კაპიტალი წარმოიშობა პიროვნებათშორისო ურთიერთობებში.
რ. პატნემის მიერ ჩატარებულ კვლევებში სოციალური კაპიტალის ანალიზისას აქცენტი გადატანილია მისი ეკონომიკური, საზოგადოებრივი კეთილდღეობის
ბუნების ფუნქციაზე. მან გამოიყენა სოციალური კაპიტალის გაგება წარმომადგენლობითი ხელისუფლების ძლიერი და ეფექტიანი ინსტიტუტების ფორმირების
მიზეზების დადგენის პროცესში. რ. პატნემს მიაჩნდა, რომ სოციალური კაპიტალი
არის „სოციალური ორგანიზაცია, რომელიც გამოხატულია ქსელებში, ნორმებში,
ნდობაში, რომელიც ხელს უწყობს ერთობლივი სარგებლის მიღების მიზნით, კოორდინაციას და კოოპერაციას“ [6]. რ. პატნემის მიხედვით არსებობს სოციალური
კაპიტალის ორი სახეობა: პირველს მოაქვს სარგებელი ადამიანების მცირე წრისთვის და ზარალი მთლიანად საზოგადოებისთვის, ხოლო მეორე ხასიათდება დადებითი შედეგებით მთლიანად საზოგადოებისთვის.
მოცემულმა მიდგომამ, შემდგომი განვითარება ჰპოვა ფ. ფუკუიამას წიგნში
„Trust: The Social Virtues and The Creation of Prosperity“, სადაც ხაზგასმულია სოციალური კაპიტალის როლი საზოგადოების განვითარებაში. ფ. ფუკუიამას მთავარი იდეა ისაა, რომ ნდობის სიჭარბე საზოგადოებაში წარმოშობს სოციალურ
კაპიტალს, რომელიც განსხვავდება ადამიან- კაპიტალისგან იმით, რომ იქმნება და
გადაიცემა ისეთი კულტურული მექანიზმების საშუალებით, როგორიცაა რელიგია, ტრადიცია ან ისტორიული ჩვევები [7].
სხვა მკვლევარების ნაშრომებმა, დიდად განსაზღვრეს ამ დარგში მეცნიერული დისკუსიების თანამედროვე მდგომარეობა. ასე, მაგალითად, მ. პალდამმა
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გააერთიანა სოციალური კაპიტალის არსებული ცნებები და განმარტა ის, როგორც ნდობის, კოოპერაციისა და ქსელების ერთობლიობა [8].
ზემოთ წარმოდგენილი ანალიზიდან გამომდინარეობს, რომ სოციალური კაპიტალისადმი მეცნიერთა მიდგომები არაერთგვაროვანია, რადგან, ერთი
მხრივ, სოციალური კაპიტალი ხასიათდება მისი მონაწილეების არაერთგვაროვანი
თვისებებით, მეორე მხრივ კი, განსხვავებულია ის გარემო, რომელშიც ხდება მისი
ფორმირება და განვითარება.
იმისთვის, რომ დავადგინოთ სოციალური კაპიტალის არსი, დიდი მნიშვნელობა აქვს მის შედარებას ფიზიკურ და ადამიან-კაპიტალთან:
- სოციალური კაპიტალი, ფიზიკურ და ადამიან-კაპიტალთან ერთად,
ხელს უწყობს ბიზნესის განვითარებას, იმ ამოცანების რეალიზაციას, რომელიც მოითხოვს ადამიან-კაპიტალის კონსოლიდაციას;
- ადამიან-კაპიტალთან ერად წარმოადგენს საზოგადოებრივ სიკეთეს,
რომელიც ნაწილდება საზოგადოების წევრებზე;
- ადამიან-კაპიტალის მსგავსად გააჩნია ზრდის თვისება;
- წარმოადგენს შეზღუდულ რესურსს, რომლის შემცირება ამცირებს
ადამიანების ეკონომიკურ შესაძლებლობებს.
კაპიტალის მატერიალურ ფორმებთან შედარებისა და მათი ანალიზის საფუძველზე შეიძლება გაკეთდეს დასკვნა, რომ კატეგორია „სოციალური
კაპიტალი“ ხასიათდება შემდეგი თვისებებით:
1) სოციალური კაპიტალი, ისევე, როგორც კაპიტალის მატერიალური ფორმები, წარმოადგენს რესურსს, რომელიც ყალიბდება სოციალურ ურთიერთობათა
სფეროში და გააჩნია კონვერტაციის უნარი;
2) სოციალური კაპიტალი განსხვავდება კაპიტალის მატერიალური ფორმებისგან, რადგან ის ძევს ურთიერთობების სტრუქტურაში;
3) სოციალური კაპიტალი არ წარმოადგენს საკუთრების ობიექტს, ის ყალიბდება სოციალურ ქსელებში [5].
სოციალური კაპიტალის ორმაგი ბუნება წარმოშობს მისი გაზომვისადმი
მიდგომების სხვადასხვაობას, რადგანაც ამ პროცესით განისაზღვრება, როგორც
ინდივიდების მახასიათებლები ასევე იმ გარემოს თვისებები, სადაც უხდებათ საქმიანობა ინდივიდებს. სოციალური კაპიტალის გასაზომად გამოიყენება ისეთი მახასიათებლები, როგორიცაა: ქსელები, ნორმები და ნდობა. მათგან ყველაზე ფართოდ განიხილება ნდობის ფაქტორი.
სოციალური კაპიტალის კონცეფცია დაფუძნებულია ნდობის ფაქტორზე
[3]. დამაჯერებლად შეიძლება ითქვას, რომ შეუძლებელია საზოგადოების განვითარება ნდობის გარეშე მხოლოდ ეკონომიკური მექანიზმებით. ნდობის კატეგორიის ეთიკურ-ფილოსოფიური ანალიზის საფუძველზე შეიძლება გამოვყოთ მოცემული ფენომენის ყველაზე მნიშვნელოვანი მხარეები:
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- ნდობა განიხილება, როგორც ადამიანებს შორის ზნეობრივ ურთიერთობათა სისტემა;
- ნდობის აქტი ხასიათდება, როგორც სუბიექტის ნებაყოფლობითი გამოვლენა;
- ნდობა რეალიზდება ინტიმური აზრებისა და გრძნობების გადაცემის გზით.
ნდობის გაზომვის მეთოდები იყოფა ორ ნაწილად: პირველ შემთხვევაში შეისწავლება ადამიანების მოსაზრებები ნდობასთან მიმართებით, ხოლო მეორეში –
შესაძლებელი ხდება შევისწავლოთ ნდობა იმ სიტუაციაში ადამიანებზე დაკვირვებით, რომელიც წარმოშობს ნდობის ფაქტორს. პირველ შემთხვევაში ვიყენებთ ინდივიდების გამოკითხვის მეთოდოლოგიას, მეორეში კი ექსპერიმენტს (თამაშებს).

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. მეორე ეტაპი მოიცავდა იმ კითხვებს, რომლებიც ეხებოდა ადამიანების
შრომითი საქმიანობის მოტივაციას. შრომის მოტივების შეფასების მეთოდიკა შემუშავებულია პრინსტონის უნივერსიტეტის ფუნდამენტური კვლევების ცენტრის
სოციალურ-ფსიქოლოგიურ ლაბორატორიაში [10]. ამ მეთოდიკით რესპონდენტისგან მოითხოვდნენ განესაზღვრა პრიორიტეტები, აერჩია თითოეული მოტივის
მნიშვნელობა. შეფასების პროცესში გამოიყენებოდა 1-დან 10 ქულამდე. მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი ფასდებოდა 1 ქულით, უმნიშვნელო – 10-ით.
3. შემდეგი კითხვები ორიენტირებული იყო სტიმულების გამოვლენაზე,
რომლებიც ახდენს თანამშრომელთა პროფესიული საქმიანობის საუკეთესო შესრულების მოტივირებას. ანკეტაში შემოთავაზებულია 5 სტიმული: მაღალი ხელფასი, პრემიების მიღების შესაძლებლობა, მონაწილეობა ორგანიზაციის მოგებაში, კომპანიის ერთ-ერთ მესაკუთრედ გახდომის პერსპექტივა, მნიშვნელოვანი
ამოცანების გადაჭრის შესაძლებლობები. პასუხები ვარიირებენ 1 ქულიდან – „არ
ახდენენ სტიმულირებას,“ 5 ქულამდე – „ახდენენ ძლიერ სტიმულირებას“;
კითხვების შემდეგი ჯგუფი დაკავშირებულია პერსონალის ინდივიდუალურ
მონაცემებთან. აქ განისაზღვრა: რესპონდენტის ასაკი, სქესი, ეროვნული კუთვნილება, დაკავებული თანამდებობა, რელიგიისადმი მიკუთვნება, განათლება და ა.შ.
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პირველადი მონაცემების დამუშავებისთვის გამოყენებულ იქნა სტანდარტული პაკეტი SPSS 9.0 for Windows. განხორციელდა საშუალო არითმეტიკულის
გამოთვლა ნდობის სკალით და ჩატარდა ანალიზი პარციალური კორელაციების
მეთოდით. კორელაციური ანალიზის მეთოდი გამოყენებულ იქნა იმისათვის, რომ
დაგვედგინა ნდობასა და მოტივაციას შორის კავშირი. ანალიზის პროცესში დადგენილ იქნა ორგანიზაციაში სოციალური კაპიტალის შეფასების სკალის მიხედვით
საშუალო მნიშვნელობა და დისპერსია (ცხრილი 1).
ორგანიზაციაში სოციალური კაპიტალის შეფასების სკალის მიხედვით საშუალო
მნიშვნელობა და დისპერსია
ცხრილი 1
գ

ճ

ڷڿۈۇڻۅۈڿں

ڿۇۊہڷڿۑۄۈڿۏڷڿۑڷڽڿۃڷڹۇۄ

ڿڸڻەھڿۀڷۈڿںڷھڿۇڿے

ۈڿہڷۀۈۈڿڸڻۈڷۋڻۏۈڿہڷۉڿۅڷۀ
ڷڸۄہڻۃڼۏڿۃۂۄہڷۊۏڷۈ
ںۄہۄەۂڷڸڻۋۄێۂڿڿہۄۇۉۃۄۀڷںڷڸڻہۋۊڷہڷے















 ھڿڸڻھۇڷۂڿۂۃڷھۈڷۂڿڷڷڼںۊۍڽڻۏڷںڿہۄۇۉۃۄۀڿۇڼڻڸ

ڷہڻڼێھڷۂڿۏہڻەۈڿۋۊڹۖۃڷۈڿۃڷڿۂڷںڷڻۂڿۃڻںۂڷۇ
ڿہۄۇۉۃۄۀڷںڷڸڻہۋۊڷہڷےھڷڿۃېڷڷڹڻڽڻۃۄں
ۈڿۇۄۏۈۋۊڹۖڷڼەۈڷںڷڼەۈڿڸڻڸۄڹڻںۂۍڷڷۃڿۓ
ںڷھڿڸڻںڷںڿۋۊڹۖڷڼەۈڷںڷڼەۈڷڻۂیڷۈڿڼڿۇڸڻہۊڻڼې
ۃڷھھڻۃڷۂھۇڻۈڸۄہۂۄۇۏۂڷۃڷھ
ںڷہۋۊۈڿڼڷھۃڻڼڷۉڷەۄۂڷڹۇڻڼڿڸڻہۂۄۇۏۂڷۃڷھ
ںڷہۋۊۈڿڼڷھڿڸڻہۂۄۇۏۂڷۃڷھۈڸڻڸڻہۊںڻەڻۏھۃڷڿڼڷھ
ۈڸڻڸڻہۊںڻەڻۏھۃڷڿڼڷھۃڻڼۉڷەۄۂڷڹ
ھڷڼڻہےڻۈڸڻہۂۄۇۏۂڷۃڷھڷڸڻہےڿڻۏڷڸڻھڻۀڷڹۈڿۇۊھ
ڷڸڻہۋۊۈڿڼڷھۈڿڸڻڸڻںڻۂیۄۂںڷہڸڻہۊۇۈڷۈڻۏۈۄڷۏۊۂڷۈ
























ڿڸڻۃڷڿۂڷںڷۈھڻۃڷۂھۇڻۃڷڿڸۄںۃڻۇڷڿڸڻۃڷڿۂڷںڷ
ۈھڻۃڷۂھۇڻۃڷڿڸۄںۃڻںڷۃڼۄہڻۃڼۏڿۃۂ
ۃڻۃڻںەڷۈڷڿۑڷۇۉۃڻۑۃۄۀڿڸڻہۂۄۇۏۂڷۃڷھ
ڿڸڻہۂۄۇۏۂڷۃڷھڻڽڸڻۂڻہڸۄۇۅڷڹڿۏۈڿڿۑڷڽڿۃڷڹۇۄ
ڻڽڸڻۉۃڻۇۊۀۃۄۀۃڷڿۇڷڿہۊڸڻۇڿۇۉۃڻۑۃۄۀ
ڿہڷۍڷۂۄۇۋۊۃۄۃڿڹںڷڷںھۇۊۈۈڸڻہۂۄۇۏۂڷۃڷھ
ۃۄڼڷۏۊۂڿڻۏۃڻڸۄہڿںۑۇڷڿڸڻہۂۄۇۏۂڷۃڷھڿڸڻۃڽڿۂ
ڿڸڻۃڽڿۂۄھۇڷۋ
ۇڷڻڽڸڻۂۊڿۇڻۉڿۇۀڷںڷۈڸڻۃڽڿۂۈڿڸۄۃڷڿۂیڷۈۈڿۂۇڿۋ
ڷۈڸڻۃڽڿۂۈڿڸۄۃڷڿۂیڷۈۈڿۂۇڿۋڷڸۄۂەۃڷھڿہۊڻۓۍڿۂۈڿۇڷ
ڷڷڸۄۂەۃڷھڿہۊۇۈڻڽڸڻۂۊڿۇڻۉڿۇۀڷں
ۈڸڻڹڻںڻۏۃڻڼڻۓۍڷۇڻڼںڷۇڿۏەڿڸڻہۂۄۇۏۂڷۃڷھ
ہڿۂڹڻڹڷںۃڻڼڻۓۍڷۈڿڼھہڻڼۄێۈڿۂیھڿھڿڸڻہۂۄۇۏۂڷۃڷھ
ۈڸڻڹڻںڻۏ
ڷۈڷڸڻۇۊڷۍڽڷۃڷۈۄڷۏۊۂڷۈڿۇڿۏڼڷۀڿۉۈۊۈۈڸۄڸڻۈۇڷ
ڷڿۇڿۏڼڷۀڿۇڻڿہےۈڿۇۄۏھڷۂۈڿۇۄۏۈڷڸڻۇڷڿۍڷڷں

სოციალური კაპიტალის შეფასების სკალით საშუალო მნიშვნელობა
უდრის 3,15
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ჩვენ მიერ მიღებული პირველადი შედეგებით შეუძლებელია გამოვავლინოთ მთლიანად ორგანიზაციაში ნდობის არსებობა ან არარსებობა. ამიტომ,
კვლევის გარღმავების მინზნით დადგენილ იქნა საშუალო მნიშვნელობა და
დისპერსია შრომის მოტივების შეფასების სკალით (ცხრილი 2).
საშუალო მნიშვნელობა და დისპერსია შრომის მოტივების შეფასების სკალის მიხედვით
ძირითადი საკითხები

საშუალო მნიშვნელობა
შრომის მოტივების

ცხრილი 2
დისპერსია

შეფასების სკალით
1. სამუშაოსგან მიღებული კმაყოფილება
2. ხელფასის ოდენობა
3. თვითრეალიზაციის შესაძლებლობა

4,11
3,54
4,81

8,62
5,22
6,31

4. დადებითი ატმოსფერო
5. სწავლებისა და კვალიფიკაციის ამაღლება
6. კარიერული ზრდა

3,83
5,61
5,42

5,91
6,15
8,65

7. ფირმის იმიჯისა და დანიშნულების

6,55

7,40

გაცნობიერება
8. სამსახურის ადგილმდებარეობა
9. შეღავათებით სარგებლობის შესაძლებლობა
10. მუშაობის რეჟიმი

7,10
6,98
6,77

5,71
7,28
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
3,01

1,80

2. მაღალი ხელფასი
4. პრემიის მიღების შესაძლებლობა
5. კომპანიის ერთ-ერთ მესაკუთრედ
ყოფნის პერსპექტივა

4,11
3,71
2,41

0,63
1,39
2,18

6. საინტერესო ამოცანების გადაწყვეტა

3,78

1,20

1. ორგანიზაციის მოგებაში მონაწილეობა

დისპერსია

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 მნიშვნელობები, 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
1. ძალაუფლება
2. თანამშრომლობა
3. აზრების გამოხატვის შესაძლებლობა
4. თავისუფლება
5. ნდობა
6. საგარეო ორიენტაცია
7. მიზნები
8. კომპანიის მიდგომების გაზიარება
9. წარმატება
10. შრომის ანაზღაურება

α- კრონბახის კოეფიციენტი
801
695
701
717
809
821
801
778
789
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
როგორც 1 ცხრილიდან ჩანს, სოციალური კაპიტალის შეფასების სკალით
საშუალო მნიშვნელობა 0,05-ზე მაღალია, თითოეულ რესპონდენტზე ნდობის
საშუალო მაჩვენებელსა და მოტივაციას შორის მნიშვნელოვანი კავშირი არ აღინიშნება. მაგრამ, თუ შევაფასებთ მოტივაციის კორელაციის ცხრილს ნდობის
ცალკეული ასპექტებით, მაშინ შეიძლება დავადგინოთ რამდენიმე მნიშვნელოვანი კორელაცია. კერძოდ, კომპანია „ვენდისში“ არსებობს დადებითი კორელაცია
მოქმედების თავისუფლებსა და თვითრეალიზაციის შესაძლებლობას შორის; შრომის ანაზღაურება დაკავშირებულია ისეთ სტიმულთან, როგორიცაა მონაწილეობა კომპანიის მოგებაში; არსებობს მჭიდრო კავშირი ძალაუფლებასა და კარიერას
შორის; აზრების გამოხატვის სკალა დადებითადაა დაკავშირებული სამუშაოსაგან
მიღებულ კმაყოფილებასთან, თვითრეალიზაციის შესაძლებლობასთან, ორგანიზაციის მოგებაში მონაწილეობასთან, მოგების მიღების შესაძლებლობასთან; კონკურენციაზე ორიენტაცია დადებითადაა დაკავშირებული ორგანიზაციის მოგება49
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ში მონაწილეობასა და კომპანიის ერთ-ერთ მესაკუთრედ გახდომის პერსპექტივასთან, ხოლო უარყოფითად - მუშაობისაგან მიღებულ კმაყოფილებასთან; შრომის
ანაზღაურება დაკავშირებულია ისეთ სტიმულთან, როგორიცაა მონაწილეობა
კომპანიის მოგებაში.
ნდობის შეფასების სკალით პოლარული მტკიცებულებების, მოტივებისა და სამოტივაციო
სტიმულების პარციალური კორელაციები, სქესისა და ასაკის მიხედვით
ცხრილი 5.
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ამრიგად, მიღებული შედეგებიდან გამომდინარე, ნათელია, რომ ჩვენი
კვლევის ძირითადი ჰიპოთეზა, რომლის მიხედვითაც პიროვნებათაშორისი და
ორგანიზაციული ნდობის დონე, დადებითად მოქმედებს ფირმის თანამშრომლების მოტივაციაზე, დადასტურდა.

დასკვნა
კვლევის შედეგად დადგინდა სოციალურ კაპიტალსა და მოტივაციას შორის დადებითი კორელაციის არსებობა. გამოვლენილ იქნა ის ურთიერთკავშირები, რომლიც არსებობს სოციალურ კაპიტალს, ნდობასა და მოტივაციას შორის.
ამ კომპონენტების ურთიერთკავშირის დადგენა პრაქტიკული ღირებულების მატარებელია, რადგანაც თანამშრომლის მოტივაციის ფორმირებისთვის ნდობის
პარამეტრების შესწავლა და ანალიზი, კომპანიის კონკურენტუნარიანობის ამაღლების თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი ამოცანაა. ამრიგად, იმისათვის, რომ გავზარდოთ შრომითი საქმიანობისადმი მუშაკის მოტივაცია, საჭიროა ნდობის იმ
პარამეტრებზე ზემოქმედება, რომლებიც განსაზღვრავს კომპანიის წარმატებას,
რის შესაძლებლობასაც იძლევა ჩვენს მიერ გამოყენებული მეთოდიკა.
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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 influences the growth of eﬃciency
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
diﬀers from other forms of capital by the fact that it is reflected 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 confidence. On the basis of ethical and philosophical
analysis of the category of confidence 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 confidence, 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; eﬃciency.
JEL Codes: M 10, M19, F20
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ნინო თაგოშვილი
იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი
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დღეისათვის მიმდინარე მსოფლიო ფინანსურმა კრიზისმა მკაფიოდ გამოავლინა გლობალური ფინანსური ინსტიტუტების სისუსტე
და მათი ფუნქციების არაეფექტიანობა. ეს, პირველ რიგში, ვლინდება, მათდამი საზოგადოების ნდობის დაკარგვასა და მათ უუნარობაში
ადეკვატურად მოახდინონ რეაგირება მსოფლიოს ახალ გამოწვევებზე.
აღმოჩნდა, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდს (სსფ) და მსოფლიო ბანკს არ შესწევთ უნარი თავიდან აიცილონ არა თუ გლობალური, არამედ სხვადასხვა ქვეყანაში განვითარებული ლოკალური ფინანსურ-ეკონომიკური კრიზისებიც კი. საყურადღებოა, რომ დღევანდელმა
მსოფლიო კრიზისმა ეჭვქვეშ დააყენა არა მხოლოდ დღემდე შემუშავებული ეკონომიკური და ფინანსური თეორიები, არამედ გამოავლინა პრაქტიკული ანტიკრიზისული ბერკეტების უსუსურობა სიტუაციის
დარეგულირებაში.
შექმნიდან ნახევარი საუკუნის შემდეგ ცხადი გახდა, რომ სსფ-მა
საკუთარი მისია ვერ შეასრულა. არ გააკეთა ის, რაც უნდა გაეკეთებინა – ფული გამოეყო ქვეყნებისათვის, რომლებიც ეკონომიკურ
სირთულეებს განიცდიდნენ. ამის შემდეგ, ამ ქვეყნებს უნდა შესძლებოდათ ეკონომიკის გამყარება ისე, რომ მოსახლეობის უმრავლესობა
ქვეყანაში დასაქმებული ყოფილიყო. მიუხედავად იმისა, რომ დღეს
მიმდინარე ეკონომიკურ პროცესებზე გაცილებით მეტი ვიცით, ვიდრე
ორმოცდაათი წლის წინ და მიუხედავად სსფ-ის მცდელობებისა, ბოლო
ოცდახუთი წლის განმავლობაში კრიზისი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვე-
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ყანაში სულ უფრო ხშირად ხდება და როგორც წესი (დიდი დეპრესიის
გარდა), უფრო მძიმეა, ვიდრე მანამდე იყო. თითქმის ასამდე ქვეყანამ
განიცადა კრიზისი. უფრო მეტიც, სსფ-ის მიერ ინიცირებულმა პოლიტიკამ, მაგალითად, კაპიტალის ბაზრის ლიბერალიზაციამ გლობალურ
არასტაბილურობას შეუწყო ხელი.
როცა ესა თუ ის ქვეყანა კრიზისულ მდგომარეობაში იმყოფებოდა, სსფ-ის მიერ განხორციელებულმა პროგრამებმა სიტუაცია არა თუ
გააუმჯობესა, არამედ უფრო გაამწვავა, განსაკუთრებით ღარიბებისათვის [1, გვ. 23].
საკვანძო სიტყვები: ეკონომიკის გლობალიზაცია; საერთაშორისო
საფინანსო ინსტიტუტები; მსოფლიო ფინანსური და ეკონომიკური კრიზისი; სიღარიბის დაძლევა; ანტიკრიზისული ღონისძიებები.

გლობალიზაციის წინააღმდეგობები
გლობალიზაცია ხანგრძლივი ისტორიული პროცესია, რომელიც ქვეყნებს
შორის ეკონომიკური ურთიერთობების ინტენსიფიკაციის კვალობაზე ვითარდებოდა და XX საუკუნის 80-იანი წლების ბოლოს, მრავალი პოლიტიკურ-ეკონომიკური, სოციალურ-კულტურული, თუ ტექნიკურ-ტექნოლოგიური ფაქტორების რთული კომბინაციის შედარებით უმტკივნეულო სინთეზის შედეგად
გამოკვეთილი სახე მიიღო, რითაც საფუძველი დაედო ახალი პროცესებისა და
მოვლენების განვითარებას.
გლობალიზაციის პროცესთან დაკავშირებით არსებობს ორი რადიკალურად განსხვავებული შეხედულება: პირველი, გლობალიზაცია პროგრესული
პროცესია, რომელიც ხელს უწყობს მსოფლიო ეკონომიკის განვითარებას და
მეორე, გლობალიზაცია ემუქრება ცალკეულ ეროვნულ სახელმწიფოს (განსაკუთრებით განვითარებადი და გარდამავალი ეკონომიკის ქვეყნებს) და ამავე
დროს, წარმოადგენს მთლიანად მსოფლიო ეკონომიკის განვითარებისათვის
საშიშ ტენდენციას. გლობალიზაციის ყოვლისმომცველი და წინააღმდეგობრივი
ხასიათიდან გამომდინარე, გლობალიზაციისადმი არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება სავსებით ლოგიკურია. გლობალიზაციის ანალიზის პირველი ნაბიჯია, მისი, როგორც ობიექტური პროცესის გაცნობიერება.
გლობალიზაციის პროცესი არის ადაპტაციის პროცესი განვითარებადი,
ზოგიერთი განვითარებული თუ გარდამავალი ეკონომიკების მქონე ქვეყნებისათვის, რადგანაც არსებულ პირობებში ეკონომიკური ავტარკია უფრო
საზიანოა, ვიდრე სრულიად ღია ეკონომიკა. ეკონომიკური ავტარკია გლობალიზაციის პირობებში ემუქრება არამარტო ეროვნულ ეკონომიკას, არამედ
დემოკრატიის იმ საწყისებსაც, რომელიც ამა თუ იმ ქვეყანაში არსებობს.

54

საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტების საქმიანობა....

XX საუკუნის ბოლო ათწლეულში ეკონომიკის გლობალიზაციის პროცესი ნეოლიბერალური გლობალიზაციის ეგიდით მიმდინარეობდა, რომელმაც
პრაქტიკული გამოხატულება ე.წ. „ვაშინგტონის კონსესუსის” დოქტრინაში პოვა და რომლის უმთავრესი პრინციპი ეკონომიკის ლიბერალიზაცია, დერეგულირება, პრივატიზაციაა. აღნიშნული დოქტრინა არ წარმოადგენს გლობალური ეკონომიკის ფორმირების და მისი შემდგომი განვითარების საუკეთესო
ვარიანტს, რამდენადაც არ ითვალისწინებს აღნიშნულ პროცესში ეროვნული
თავისებურებების, კულტურის თვითმყოფადობის მნიშვნელობას.
საერთაშორისო ეკონომიკური ორგანიზაციები, რომლებშიც გადამწყვეტი ხმის უფლება განვითარებულ ქვეყნებს გააჩნიათ, ვერ აკონტროლებენ
საერთაშორისო ფინანსურ ნაკადებს, რაც კრიზისის წარმოშობის პირობებში
განუხრელად ანგრევს მეტ-ნაკლებად სუსტი საფინანსო სიტემის მქონე ქვეყნების ეკონომიკებს, რომლებსაც მანამდე ეკონომიკური ზრდის მაღალი ტემპები
ახასიათებდათ.
გლობალიზაციის პირობებში მსოფლიო ეკონომიკური წესრიგის ძირითადი მიმართულებები აუცილებელია ითვალისწინებდეს ქვეყნების განვითარების
დონეებს შორის არსებულ განსხვავებას და აქედან გამომდინარე, საერთაშორისო ეკონომიკური ორგანიზაციების მხრიდან ცალკეული ქვეყნისადმი (განვითარებადი და გარდამავალი ეკონომიკის ქვეყნები) უნიფიცირებული მიდგომის
დიფერენცირებულით შეცვლას. ახალი მსოფლიო ეკონომიკური წესრიგის კონცეფცია უნდა ასახავდეს გლობალიზაციის უარყოფითი შედეგების შემცირების, მათი განვითარების სტიმულატორად ტრანსფორმაციის მიმართულებებს.
გლობალური ეკონომიკის ფორმირების პერსპექტივები ეჭვქვეშ აყენებს
საერთაშორისო ეკონომიკური ორგანიზაციების ქმედითუნარიანობას გრძელვადიან პერსპექტივაში და მათ შესაბამისობას გლობალიზებული ეკონომიკის
რეალობასთან.
გლობალიზებული ეკონომიკის ფორმირება წარმოშობს გარკვეული მარეგულიურებელი ინსტიტუტის ფორმირების აუცილებლობას, რაც თავის
მხრივ, ფართოდ გავრცელებულ კონცეფციას “მსოფლიო მთავრობის შესახებ”
ეხმიანება. გლობალიზებული ეკონომიკის ფორმირების პერსპექტივა გარკვეულ არგუმენტებს მატებს აღნიშნულ იდეას. თუმცა, რამდენად მისაღები იქნება ეს ეროვნული სახელმწიფოებისათვის და რამდენად ქმედითუნარიანი იქნება აღნიშნული ინსტიტუტი, ერთობ ბუნდოვანია. მსოფლიო მთავრობის იდეამ, რომელიც ამ ეტაპზე საკმაოდ უტოპიურად გამოიყურება, შესაძლებელია
გრძელვადიან პერსპექტივაში გარკვეული კონტურები შეიძინოს. აღნიშნული
პირდაპირ კავშირშია ყოველგვარ ბარიერებს მოკლებული გლობალიზებული
ეკონომიკის ფორმირების პროცესთან. გლობალიზებული ეკონომიკის ფორმირების სისწრაფე, თავის მხრივ, განვითარებული ქვეყნების პოლიტიკაზეა
დამოკიდებული.
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გლობალიზაციის მრავალი წინააღმდეგობა, მათ შორის განვითარების
ასიმეტრულობა, სოციალური წინააღმდეგობები და ა.შ., მოითხოვს ახალი
წესრიგის ჩამოყალიბებას, რომელიც უზრუნველყოფს ცალკეული ეროვნული
ეკონომიკების და მთლიანად მსოფლიო ეკონომიკის მდგრად ეკონომიკურ განვითარებას.

საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტების როლი ფინანსური
კრიზისების პრევენციასა და დაძლევაში
ახალი მსოფლიო ეკონომიკური წესრიგი, გლობალიზაციის, როგორც
ცალკეული ქვეყნის, ასევე მთლიანად მსოფლიო ეკონომიკის განვითარების
ხელშემწყობ ფაქტორად გადაქცევა მნიშვნელოვნადაა დაკავშირებული არსებული საერთაშორისო ორგანიზაციების მოდერნიზაციის პროცესთან. გლობალიზაციის პროცესის ყოვლისმომცველი ხასიათიდან გამომდინარე, აუცილებელია გაერო-ს ეკონომიკური და სოციალური საბჭოს შემადგენლობაში
“გლობალიზაციის და მსოფლიო ეკონომიკის განვითარების” კომისიის ჩამოყალიბება. ამავე დროს იმის გათვალისწინებით, რომ გლობალიზაციას არაერთგვაროვანი შედეგები მოაქვს მსოფლიოს ცალკეული რეგიონების ქვეყნებისათვის, აუცილებელია ამ ორგანიზაციაში ჩამოყალიბდეს რეგიონული კომიტეტები.
გლობალური ეკონომიკის ფორმირება, რომელიც ფუნქციონირების ერთიან ფუნდამენტზე იქნება დაფუძნებული, არ უარყოფს ქვეყნებს და ქვეყანათა ჯგუფებს შორის წინააღმდეგობებს, არამედ გადაჰყავს ის ახალ თვისებრივ
განზომილებაში, რომელიც, თავის მხრივ, დაფუძნებულია სამეცნიერო-ტექნიკური მიღწევების, სახელმწიფოთაშორისო ურთიერთობების და საერთაშორისო ორგანიზაციების ფუნქციონირების ახალ საფეხურზე.
მსოფლიო ფინანსური სისტემა არის ღრმა დისბალანსის პერიოდში,
ვერც ერთმა სახელმწიფომ ვერ შეძლო სათანადო წინააღმდეგობა გაეწია
მსოფლიო ფინანსური ბაზრების წამლეკავი ტალღისათვის. შეიძლება ითქვას,
რომ მსოფლიოში რეალურად არ არსებობს საერთაშორისო ნორმების შემმუშავებელი ინსტიტუტები, რომლებსაც შეეძლებათ კრიზისის დაძლევის ქმედითი წინადადებების შემუშავება და შესაბამისი კოლექტიური გადაწყვეტილებების მიღება. ყოველივე ამან დღის წესრიგში დააყენა დღეისათვის ჩამოყალიბებული მსოფლიო ფინანსური არქიტექტურის რადიკალური რეფორმირების
აუცილებლობა [2].
თანამედროვე მსოფლიო ფინანსური არქიტექტურა მოიცავს ინსტიტუტებს, ბაზრებს და მეთოდებს, რომელთა მეშვეობით სახელმწიფოთა მთავრობები, იურიდიული და ფიზიკური პირები ახორციელებენ თავიანთ ეკონომიკურ
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და ფინანსურ საქმიანობას. იგი არის ეკონომიკური ურთიერთობების ერთგვარი ერთობლიობა, რომლის საფუძველზე განისაზღვრება, როგორც მსოფლიო
ფინანსური სისტემის მოწყობის პრინციპები, ასევე თვით ეროვნული და საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტების ამოცანები და ფუნქციები.
გარდა ამისა, სსფ-ს გააჩნია ქვეყნების ეკონომიკურ პოლიტიკებზე საკმაოდ ძლიერი კონტროლის საშუალება. ფონდის სახსრების გამოყენება და მისი პროგრამების პოლიტიკურ-ეკონომიკური განპირობებულობა ძირს უთხრის
ფონდის სახსრების მიმღები სუსტი და განვითარებადი ქვეყნის სუვერენიტეტს
და დემოკრატიულ პროცესებს, ვინაიდან სახელისუფლებო სტრუქტურაში
ძალთა გადანაწილება ხდება სესხის მიმღები აღმასრულებელი ხელისუფლების
და არა საზოგადოებრივი ორგანიზაციების სასარგებლოდ. მაგრამ, მიუხედავად თავისი გავლენისა განვითარებად ქვეყნებზე, სსფ-ს არ გააჩნია სათანადო
ბერკეტები უზრუნველყოს ფონდის პროგრამის პირობების შესრულება. სულ
უფრო მტკიცდება მოსაზრება, რომ სსფ-ის მართვის სტრუქტურა არ იძლევა
საშუალებას მიღწეულ იქნეს მისი დამოუკიდებლობა და სრული ანგარიშვალდებულება აქციონერების მიმართ. მსოფლიოს განვითარებული ქვეყნები და
პირველ რიგში აშშ, სსფ-ს იყენებს როგორც თავისი პოლიტიკური და ეკონომიკური მიზნების მიღწევის ინსტრუმენტს. სსფ ქვეყნებს თავს ახვევს ფიქსირებული კურსების სხვადასხვა რეჟიმის ვარიანტებს, რომლებიც ხელს უწყობს
ფინანსური კრიზისების წარმოქმნას. დღეისათვის მიმდინარე მსოფლიო კრიზისმა ცხადყო, რომ სსფ-ს არ შესწევს უნარი დაეხმაროს ქვეყანას საკმარისი
ლიკვიდობით კრიზისების დროს. ასევე, ფართოდ ვრცელება მოსაზრება, რომ
სსფ-ის ფონზე, მსოფლიო ბანკი უსახურ ორგანიზაციად გამოიყურება. ფორმალურად, მსოფლიო ბანკის ჯგუფი მოიცავს შემდეგ უმსხვილეს სააგენტოებს: საერთაშორისო ფინანსური კორპორაცია, ინვესტიციების გარანტირების
სააგენტო, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი, საინვესტიციო დავების დარეგულირების საერთაშორისო ცენტრი, საერთაშორისო
განვითარების ასოციაცია. ისევე როგორც სსფ, მსოფლიო ბანკიც წარმოადგენს გაეროს დაწესებულებას, რომელსაც არ გააჩნია მათზე ზემოქმედების
ბერკეტები. ორივე ამ ინსტიტუტის უმსხვილესი აქციონერია აშშ. [3]
მსოფლიო ბანკი, მისი ფუნქციებიდან გამომდინარე, ხელს უნდა უწყობდეს განვითარებადი ქვეყნების ეკონომიკურ ზრდას და სტრუქტურული
რეფორმების განხორციელებას, თუმცა, როგორც პრაქტიკა მოწმობს, მისი
პროექტების 60% სათანადოდ წარმატებული არ აღმოჩნდა.
მსოფლიო ბანკს არ გააჩნია სრულყოფილი ბერკეტები გააკონტროლოს
მსესხებლის მიერ ნასესხები სახსრების მიზნობრივი ხარჯვის პროცესი. კრედიტების დიდი ნაწილი რჩება „ჩამოკიდებულ~ მდგომარეობაში, ხდება მისი
დატაცება ან უბრალოდ უკვალოდ ქრება.
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მსოფლიო ფინანსურ-ეკონომიკური არქიტექტურის ერთ-ერთი შემადგენელი ზესახელმწიფოებრივი ინსტიტუტია მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაცია
(მსო), რომელმაც თავისი საქმიანობა დაიწყო 1996 წლის 1 იანვრიდან. მისი
ფუძემდებლური პრინციპებია ვაჭრობა დისკრიმინაციის გარეშე, ანუ უცხოური
წარმოების საქონლითა და მომსახურებით ვაჭრობისათვის ხელშემწყობი პირობების შეთავაზება, ვაჭრობის რეგულირება მეტწილად სატარიფო მეთოდებით, უარის თქმა რაოდენობრივი და სხვა სახის შეზღუდვებზე, სავაჭრო დავების გადაწყვეტა კონსულტაციებისა და მოლაპარაკებების გზით და სხვა [3].
დღეისათვის მსო წარმოადგენს საერთაშორისო ვაჭრობის სისტემას,
რომელიც დაფუძნებულია ერთ ვალუტაზე – აშშ დოლარზე.
თანამედროვე ფინანსური არქიტექტურა შეიქმნა ისეთ ვითარებაში, როდესაც მსოფლიო ეკონომიკაში დომინირებდა აშშ, ხოლო საერთაშორისო ანგარიშსწორებებში – ამერიკული დოლარი. განვითარებადი ქვეყნები განეკუთვნებოდნენ ღარიბ რეგიონებს და განიხილებოდნენ, როგორც პოლიტიკური
და ეკონომიკური ექსპანსიის ობიექტები. დღეს რეალობა სულ სხვაა. თანდათანობით ჩამოყალიბდა უძლიერესი საერთაშორისო საფინანსო ბაზრები,
რომლებიც ფაქტობრივად გამოვიდნენ ეროვნული რეგულირების სფეროდან.
საერთაშორისო არენაზე ჩნდება ფინანსურ-ეკონომიკურ ძალთა სრულიად განსხვავებული განლაგების კონტურები, რომელიც ეწინააღმდეგება აშშ-ის აბსოლუტური დომინირების პოლიტიკას.
დღეისათვის ძალთა რამდენიმე ცენტრია. მათ შორის – საკმაოდ
რთული ურთიერთობების მქონე განვითარებული ქვეყნები (აშშ, ევროზონა,
იაპონია და სხვა), სწრაფად განვითარებადი ეკონომიკის ქვეყნები (ბრაზილია,
რუსეთი, ინდოეთი, ჩინეთი) და ნავთობის ექსპორტიორი ქვეყნები, რომლებიც იმავდროულად არიან განვითარებადი ქვეყნები, მაგრამ დაგროვილი აქვთ
დიდძალი ფინანსური რეზერვები, რომლითაც იკვებება აშშ-ის ეკონომიკა. ამას
ემატება აგრეთვე აფრიკის ქვეყნები, რომლებიც ტრადიციულად კვლავაც
მძიმე მდგობარეობაში რჩებიან. ამგვარად, მსოფლიოს ეკონომიკურ-ფინანსურმა რუკამ არსებითად შეიცვალა სახე და შინაარსი, შეიცვალა ეკონომიკური
პრობლემებიც, მაგრამ, უცვლელი დარჩა საერთაშორისო ინსტიტუტები და
შესაბამისად მათ უკვე აღარ გააჩნიათ უნარი გადაწყვიტონ ახალი პრობლემები. ამიტომაც დღეს სულ უფრო მწიფდება აზრი იმის შესახებ, რომ საჭიროა
დღევანდელი მსოფლიო ფინანსური არქიტექტურის რადიკალური ტრანსფორმაცია, რადგან უკვე არაა სადავო, რომ ფინანსური პრობლემების რეგულირების მექანიზმები, როგორც საერთაშორისო, ასევე ეროვნული ფინანსური
ინსტიტუტების დონეზე, არაეფექტურია. ფინანსურ-ეკონომიკური პრობლემები
დიდი ხანია გასცდა ცალკე აღებული ქვეყნის ჩარჩოებს და მიიღო გლობალური სახე, მაგრამ მაკოორდინირებელი, წარმმართველი და შემთანხმებელი
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ორგანო დღეისათვის მოძველებულია და, შეიძლება ითქვას, აღარ არსებობს.
ევროსაბჭო და ევროკავშირი ერთხმად გამოდიან მსოფლიო ფინანსურ
არქიტექტურაში არსებითი კორექტივების შეტანის იდეით. მათი აზრით, აუცილებელია რადიკალურად იქნეს რესტრუქტურირებული ისეთი საერთაშორისო დაწესებულებები, როგორიცაა საერთაშორისო სავალუტო ფონდი და
მსოფლიო ბანკი [3].
საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ძირითადი მიზნებია:სავალუტო პოლიტიკაში საერთაშორისო თანამშრომლობის ხელშეწყობა; გადახდის მრავალმხრივი სისტემის შექმნასა და ვალუტის ტრანსფერზე შეზღუდვების მოხსნაში
აქტიური მონაწილეობა; კონკურენციული მოსაზრებებიდან გამომდინარე ვალუტის კურსით მანიპულირების აღკვეთა; კაპიტალის საერთაშორისო მიგრაციის დაბალანსებული ზრდის ხელშეწყობა; საგარეო ვალების პრობლემის მოგვარებაში აქტიური მონაწილეობა; წევრ ქვეყნებში მაკროეკონომიკური
სტაბილურობის ხელშეწყობა; სიღარიბის დაძლევასა და ეკონომიკური განვითარების უზრუნველყოფაში აქტიური მონაწილეობა. აღნიშნული მიზნების
მისაღწევად სსფ ასრულებს სამ ძირითად ფუნქციას: ზედამხედველობა, ფინანსური დახმარება და ტექნიკური თანადგომა.

დასკვნები და რეკომენდაციები
ბოლო ათწლეულებში განვითარებული მოვლენები მიუთითებს სსფ-ის,
როგორც მსოფლიო ეკონომიკის ფინანსური სისტემის რეგულირების მექანიზმის ერთ-ერთი ძირითადი რგოლის მიზნების, ფუნქციების, სტრუქტურის
მსოფლიო ფინანსური სისტემის მოთხოვნებთან შესაბამისობის დაბალ ხარისხზე. შესაბამისად, მკითხველებს განსჯისათვის ვთავაზობთ საბაზრო ურთიერთობის ჩამოყალიბების პირობებში, მსოფლიო გლობალური ეკონომიკური
კრიზისის მეცნიერული ანალიზის საფუძველზე გაკეთებულ დასკვნებსა და
რეკომენდაციებს, რაც მსოფლიოს ფინანსური არქიტექტურის სრულყოფის
პროცესს შეიძლება წაადგეს:

ღარიბი ქვეყნების ინტეგრაცია მსოფლიო ეკონომიკის სისტემაში, რაც
მათ განვითარებას მისცემს აუცილებელ იმპულსს, წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს
ქვეყნები მუდმივ სიღარიბეში დარჩებიან;

საერთაშორისო კაპიტალის მოძრაობის გონივრული და მოწესრიგებული მოძრაობა, რომელსაც თან უნდა ახლდეს მაკროეკონომიკური წონასწორობისა და საბანკო სტრუქტურების გაძლიერებაზე მიმართული ღონისძიებები;

გამჭვირვალობის ოქროს წესის დაცვა, რაც არის ეფექტიანი მართვის,
წარმატებული ეკონომიკური განვითარებისა და ბაზრების რაციონალური ქცევის ფუნდამენტური საფუძველი;
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ეფექტიანი სახელმწიფო მართვა და რეგულირება, რაც გულისხმობს
კერძო სექტორის საქმიანობის სტიმულირებას, ჩამოყალიბებული მონოპოლიების რღვევას, მართვის უფრო მარტივ და გამჭვირვალე რეჟიმს;

ეკონომიკური ქცევის ნორმების და წესების შემუშავებასა და მიღებას,
რაც გულისხმობს, როგორც მსოფლიო, ასევე ეროვნული ბაზრების საქმიანობის უფრო ობიექტურ ზედამხედველობას და რეგულირებას;

მსოფლიო საფინანსო-ეკონომიკური პრობლების გადაწყვეტისადმი
მრავალმხრივ, მრავალპროფილიან მიდგომას და ერთი რომელიმე ქვეყნის ჰეგემონიაზე უარის თქმას;

ანტიკრიზისულ პროგრამაში, მსოფლიო გლობალური კრიზისის გავლენის თავიდან აცილების ან შერბილების მიზნით, პრიორიტეტული ადგილი
უნდა მიენიჭოს ქვეყნის ეკონომიკური დამოუკიდებლობის ხარისხის ამაღლებას;

ანტიკრიზისული პროგრამის ერთ-ერთი მთავარი ქვაკუთხედი უნდა
გახდეს სახელმწიფო ბიუჯეტი და საერთოდ ქვეყნის საბიუჯეტო სისტემა,
კრიზისი და ბიუჯეტი ერთმანეთთან კაუზალურ ურთიერთქმედებაშია;

ანტიკრიზისული რეგულირების ერთ-ერთი სტრატეგიული მექანიზმია გონივრული ფულად-საკრედიტო პოლიტიკა; შესაბამისად ანტიკრიზისულ
პროგრამაში განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს ფისკალურ და მონეტარულ პოლიტიკებს შორის ოპტიმალური წონასწორობის მიღწევას;

პროგრამაში საჭიროა ისეთი ქმედითი მექანიზმის გათვალისწინება,
რომელიც მოაწესრიგებს ქვეყანაში შრომის ანაზღაურების სისტემას;

ანტიკრიზისული პროგრამის განხორციელების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის გაძლიერება.
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The fragility of the global financial ins tu ons and their func ons’ ineﬀec veness
are clearly revealed by the current world financial crisis. It is primarily manifested in
the loss of public confidence 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
financial and economic crisis developed in various countries. It is noteworthy that the
current world crisis cast doubt not only the economic and financial 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 diﬀerences between the development levels
of the countries and therefore, to change the uniform approach by diﬀeren 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 eﬀec 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 eﬀec ve.
Keywords: Globaliza on of economy; interna onal financial ins tutes; world
financial 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

სტატიაში განხილულია მომსახურების საექსპორტო სტრატეგიების ფორმირებისა და მათი მენეჯმენტის საკითხები. განხილულია სხვადასხვა ბაზარზე საქართველოდან მომსახურების საექსპორტო პოტენციალი, გაანალიზებულია მომსახურების ექსპორტში ლიდერი ქვეყნების
მიერ გატარებული ხელშემწყობი ღონისძიებები, ასევე - მომსახურების
ექსპორტის განვითარების პრიორიტეტული მიმართულებები.
საკვანძო სიტყვები: მომსახურების ექსპორტი; საექსპორტო
სტრატეგიები; მომსახურების ექსპორტის პრიორიტეტული მიმართულებები; ლოგისტიკური ჰაბი; საგანმანათლებლო მომსახურება.

საქართველოს დამოუკიდებლობის პირველივე დღეებიდანვე, საქონლის
საგარეო ვაჭრობის უარყოფითი ბალანსი და საგადამხდელო ბალანსის დეფიციტ, ყოველთვის წარმოადგენდა ქართული სახელმწიფოს მწვავე პრობლემას.
ამ ამოცანის გადასაწყვეტად საზოგადოებაში ხშირად პოპულარული ხდებოდა რადიკალური მოსაზრებები იმპორტის შეზღუდვის შესახებ, იმპორტისა
და ექსპორტის მუდმივი დაბალანსების შესაბამისი მექანიზმების შემუშავებას
და ამოქმედებაზე. მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში (მსო) საქართველოს
გაწევრიანებამ წერტილი დაუსვა ამ საკითხებზე მსჯელობას, რამდენადაც
იმპორტის რაოდენობრივი ან სატარიფო შეზღუდვა ეწინააღმდეგება მსო-ს
წევრი ქვეყნის მიერ ნაკისრ ვალდებულებებს. უფრო აქტუალურად იქნა მიჩნეული ექსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებების ფორმირება, ასევე ბოლო
პერიოდში პოპულარული გახდა იმპორტჩანაცვლების მექანიზმების ამუშავება.
უნდა ითქვას, რომ ამ მსჯელობაში ძალიან ხშირად უყურადღებოდ რჩებოდა მომსახურებით ვაჭრობა. თანამედროვე მსოფლიო ეკონომიკა კი, სწორედ
მომსახურების სფეროს მკვეთრი განვითარებით ხასიათდება. ინდუსტრიული
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მომსახურების ექსპორტი  საქართველოს ეკონომიკური ზრდის მნიშვნელოვანი ფაქტორი

განვითარების საზოგადოება ჩანაცვლდა ახალი პოსტინდუსტრიული საზოგადოებით, სადაც წამყვანი ადგილი ეკონომიკაში სწორედ მომსახურების სფეროს უკავია. მომსახურების სფეროზე მსჯელობისას, ხშირად, მომსახურება
დაჰყავთ ტურიზმზე ან საზოგადოებრივი კვების ობიექტებზე. ესენი რასაკვირველია, შედის მომსახურებაში, მაგრამ მომსახურება შეიცავს ნებისმიერ
აქტივობას, რომელიც უკავშირდება საფინანსო, სავაჭრო, სატრანსპორტო,
სამედიცინო, საგანმანათლებლო, საწარმოო ან ნებისმიერ სხვა საქმიანობას.
მომსახურების სფეროს არასწორი ინტერპრეტაცია, ხშირად იწვევს არასწორი
დასკვნების გამოტანას, კერძოდ მიიჩნევა, რომ მომსახურება ქმნის არამდგრად
სამუშაო ადგილებს, ანუ სეზონურ სამუშაო ადგილებს. ცხადია, ტურიზმის
ან მასთან დაკავშირებული აქტივობისათვის ეს სავსებით მართებულია. ამავდროულად, საფინანსო, სავაჭრო, სატრანსპორტო, სამედიცინო ან საგანმანათლებლო სფეროებში მომსახურება ქმნის სტანდარტულ, მდგრად სამუშაო
ადგილებს. ეს საკითხი ძალიან აქტუალური გახდა ბოლო 15 წლის განმავლობაში, როდესაც განვითარებადი ქვეყნების აბსოლუტურმა უმრავლესობამ დაიწყო მდგრადი სამუშაო ადგილების შექმნისათვის საუკეთესო პირობების ძიება. მომსახურების ბუნებიდან გამომდინარე, რაც მოითხოვს მის მაქსიმალურ
პერსონალიზაციას, მდგრადი სამუშაო ადგილების ფორმირება მით უფრო
რთულად გადასაწყვეტი ამოცანაა. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ მომსახურების
მაღალი პერსონალიზაცია უნდა მივიჩნიოთ ობიექტურ რეალობად და სწორედ
ამის გათვალისწინებით ვიფიქროთ ამ სფეროს განვითარებაზე. ასევე, ძალიან
საინტერესოა მომსახურების სფეროს განვითარებისა და ზოგადად ეკონომიკური ზრდის, მთლიანი შიდა პროდუქტის (მშპ) ურთიერთმიმართების საკითხი.
ამ მიმართულებით ჩატარებულია რამდენიმე საინტერესო კვლევა. ერთ-ერთი
კვლევის თანახმად: „ამ სტატიაში წარმოდგენილი ეკონომეტრიკული ანალიზი აჩვენებს, რომ მომსახურების ექსპორტს აქვს პოზიტიური გავლენა მშპ
ზრდაზე. თუმცა განვითარებად ქვეყნებში მომსახურების ექსპორტის პოზიტიური გავლენა მშპ-ზე უფრო ნაკლებია, ვიდრე ეს გავლენა განვითარებულ
ქვეყნებში. ამ მოვლენის ახსნა შესაძლებელია იმ ფაქტით, რომ მომსახურების
ექსპორტი განვითარებად ქვეყნებში ნაკლებად უკავშირდება დანარჩენ ადგილობრივ ეკონომიკას, ასევე ხშირად ისინი მთლიანად კონტროლდებიან უცხო
ქვეყნების ეკონომიკური აგენტებით~ [1]. ეს მოსაზრება ძალიან მნიშვნელოვანია, რათა, ერთი მხრივ, სწორად გავიაზროთ მომსახურების ექსპორტის წამახალისებელი ღონისძიებების გატარებიდან მისაღები ეფექტის მოცულობა და
ამ ეფექტის მიღების დრო, მეორე მხრივ კი, ხელი შევუწყოთ მომსახურების
ცალკეული სეგმენტის უფრო ღრმა ინტეგრაციას ადგილობრივ ეკონომიკაში.
არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ხშირად მომსახურების ექსპორტის გამწევი კომპანია პოულობს საბაზრო ნიშას იქ, სადაც თავს იმკვიდრებს ერთი ან რამდე-
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ნიმე აქტივობის უფრო ეფექტიანად შესრულებით, ვიდრე სხვა კონკურენტები,
ხოლო დანარჩენი აქტივობა სრულდება ამ სფეროს ლიდერი კომპანიების
მიერ. ასეთ დროს არცერთი ექსპორტიორი კომპანია არ გასწევს რისკს, რომ
ამ პროცესში მონაწილე (მომწოდებელი, ხარისხის მასერტიფიცირებელი, შემავსებელი პროდუქციის ან მომსახურების გამწევი) აღიარებული უცხოური
კომპანია ჩაანაცვლოს ადგილობრივი კომპანიით და ამით დარტყმის ქვეშ დააყენოს საკუთარი მომსახურების ექსპორტის საკითხი. მომსახურების გაწევის
კომპლექსურობის საკითხის გადაწყვეტა შეუძლებელია სახელმწიფოს აქტიური
ეკონომიკური პოლიტიკის გარეშე. მიზანშეწონილია მომსახურების სფეროში
მოქმედი მსოფლიო ლიდერი კომპანიებისათვის შეიქმნას განსაკუთრებული
პირობები, რათა მათ თავიანთი აქტივობის თუნდაც გარკვეული ნაწილი გადმოიტანონ საქართველოში.
ზოგადად დღემდე მიმდინარეობს კამათი ექსპორტისა და ეკონომიკური
ზრდის ურთიერთკავშირის საკითხებზე. “ექსპორტი განაპირობებს ზრდას ჰიპოთეზის ასაკი ისეთივე ძველია, როგორც ადამ სმიტისა და დავიდ რიკარდოს მოსაზრებები ამ საკითხებზე~[2]. უნდა აღინიშნოს, რომ თეორიული და ემპირიული კვლევა სხვადასხვა ქვეყნისა და სხვადასხვა დროისათვის იძლევა განსხვავებულ შედეგებს. “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 საერთო ეკონომიკურ ზრდას,
ქმნის მდგრად სამუშაო ადგილებს და საბოლოო ანგარიშით, პოზიტიური გავლენა აქვს ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაზე.
აუცილებელია ასევე შევეხოთ სტატიაში მოყვანილი სტატისტიკური ინფორმაციის სანდოობას. ამ მიზნით ავტორს მიზანშეწონილად მიაჩნია დაეყრდნოს ერთ აღიარებულ საინფორმაციო წყაროს, კერძოდ კი ვაჭრობის
საერთაშორისო ცენტრის სტატისტიკურ ინფორმაციას. ამ მიდგომას აქვს
ორი უპირატესობა: პირველი, ჩვენ ხელთ გვაქვს ერთიანი მეთოდოლოგიით მიღებული სტატისტიკური ინფორმაცია, რაც სხვადასხვა ეროვნულ საინფორმაციო წყაროზე დაყრდნობისას პრობლემურია; მეორე, არსებობს შესაძ-
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ლებლობა აღნიშნული ინფორმაცია გადამოწმდეს ეროვნული სტატისტიკური
სამსახურების ინფორმაციით ან სარკისებური შედარებით. ამდენად, მაღალი
ალბათობით შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ წარმოდგენილი სტატისტიკური ინფორმაცია სანდოა.

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
2016

2012

2013

2014

2015

2,561,980

2,983,840

3,043,300

3,154,650

2,376,634

2,910,582

2,861,043

2,204,676

1,818,888

საქონლის

საგარეო

მომსახურების
ექსპორტი

1

საქონლის
ექსპორტი

წყარო: საერთაშორისო ვაჭრობის ცენტრი (6)

ასევე მნიშვნელოვანია მომსახურებისა
ვაჭრობის სალდო (იხ.ცხრილი 2).

და

მომსახურებისა და საქონლის საგარეო ვაჭრობის სალდო (ათას აშშ დოლარში)
2012

2013

2014

2015

1,114,580

1,422,010

1,317,880

1,469,300

-5,677,238

-5,111,679

-5,740,764

-5,525,406

ცხრილი 2
2016

მომსახურების
ექსპორტი
საქონლის
ექსპორტი

-6,959,569

წყარო: საერთაშორისო ვაჭრობის ცენტრი (6)

ზედაპირული ანალიზიც კი ადასტურებს, რომ მომსახურების საგარეო ვაჭრობაში მყარი დადებითი სალდო გვაქვს, ხოლო საქონლით ვაჭრობაში - ასევე მყარი, მაგრამ უარყოფითი. თუნდაც, ეს მოცემულობა
მიანიშნებს მომსახურების ექსპორტის პრიორეტეტულად ზრდის აუცილებლობაზე. მიზანშეწონილია შეფასდეს მომსახურების ექსპორტის ზრდის:
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ა) გეოგრაფიული ასპექტი (უკვე არსებული მომსახურების ექსპორტირება
ახალ ბაზრებზე); ბ) დარგობრივი ასპექტი (არსებულ მომსახურებას ემატება ახალი, მასთან დაუკავშირებული მომსახურება); გ) კომპლექსურობის ასპექტი (უკვე არსებულ მომსახურებაში იმპორტირებული მდგენელის
ჩანაცვლება ადგილობრივი ეკონომიკური აგენტების საქმიანობით). ასეთი
მრავალგანზომილებიანი ანალიზის ჩასატარებლად, აუცილებელია გავაანალიზოთ მომსახურების ექსპორტში მსოფლიოს ლიდერი ქვეყნების წილი და
მათი პრაქტიკული საქმიანობის ასპექტები (იხ.ცხრილი 3).
მომსახურების ექსპორტის (ათასი აშშ დოლარი) მაჩვენებლები მსოფლიო
ლიდერი ქვეყნების მიხედვით.
ქვეყნები

ცხრილი 3
2011

2012

627,781,000

656,411,000

ტანეთი
ჩინეთი
გერმანია
საფრან-

307,851,086

გეთი

აშშ
დიდი ბრი-

2013

2014

2015

687,894,000

710,565,000

710,171,055

320,956,594

336,337,274

365,459,631

349,074,527

201,047,000

201,576,000

207,006,000

280,477,100

286,539,700

250,502,186

247,095,571

266,647,547

277,731,711

252,199,366

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 ვაჭრობის სალდო (იხ. ცხრილი 4).
ლიდერი ქვეყნების საგარეო სავაჭრო სალდო მომსახურების ექსპორტში
(ათას აშშ დოლარში.)

ქვეყნები
აშშ
დიდი ბრიტანეთი
ჩინეთი
გერმანია
საფრანგეთი
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ცხრილი 4
2011

2012

2013

2014

2015

192,020,000

204,398,000

224,194,000

233,137,000

219,557,123

109,726,525

118,047,085

126,820,284

148,240,005

137,384,122

-46,797,000

-79,724,000

-123,602,000

-172,355,000

-182,356,200

-45,139,048

-46,132,952

-59,423,044

-53,025,549

-38,861,644

33,388,244

31,939,087

29,738,740

23,654,327

33,388,244
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საინტერესოა, რომ იმ ქვეყნებს, რომლებსაც გააჩნიათ მნიშვნელოვანი დეფიციტი სასაქონლო ექსპორტში, აქვთ დადებითი სალდო მომსახურებით ვაჭრობაში, ხოლო ვისაც აქვს დადებითი ბალანსი სასაქონლო
ვაჭრობაში, აქვს უარყოფითი - მომსახურებით ვაჭრობაში. ეს ტენდენცია
ნათლად მიანიშნებს იმაზე, რომ ქვეყნებს აქვთ მკაფიოდ ჩამოყალიბებული პრიორიტეტები, რის მიხედვითაც ახდენენ ეკონომიკური აქტივობის
კოორდინაციას.
უფრო დეტალურად განვიხილოთ ამ ქვეყნების მომსახურების ექსპორტის სტრუქტურა, რომლებსაც აქვთ დადებითი სალდო მომსახურებით ვაჭრობაში. მომსახურების ექსპორტის სტრუქტურის განსაზღვრა
ეყრდნობა საგადამხდელო ბალანსის მე-6 გამოცემაში მოცემულ მეთოდოლოგიას. მონაცემები აღებულია საერთაშორისო სავაჭრო ცენტრის ინფორმაციიდან და გაანგარიშებები გაკეთებულია 2015 წლისათვის.
აშშ-ის მომსახურების ექსპორტში 97,2% მოდის კომერციულ მომსახურებაზე, სადაც, წამყვანი ადგილები უჭირავს: მოგზაურობას; სხვა
ბიზნეს მომსახურებას; ინტელექტუალური საკუთრების გამოყენებისათვის
გადასახადებს; ფინანსურ მომსახურებას; ტრანსპორტსა და კავშირგაბმულობას.
პრაქტიკულად, ანალოგიური ვითარებაა დიდი ბრიტანეთის მომსახურების ექსპორტში, სადაც კომერციულ მომსახურებაზე მოდის 98,8%,
და აქაც იგივე ჯგუფებია წამყვანი. განსხვავება არის ლიდერ ჯგუფში,
რომელიც დიდი ბრიტანეთის შემთხვევაში არის ფინანსური მომსახურება.
საფრანგეთის შემთხვევაში კი კომერციულ მომსახურებაზე მოდის
მთელი მომსახურების ექსპორტის 99,7%. ალბათ, მაღალი სანდოობით
შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ მომსახურების ექსპორტში მსოფლიოს წამყვანი ექსპორტიორების სტრუქტურა ასახავს მაღალგანვითარებული, პოსტინდუსტრიული ეკონომიკების თანამედროვე მდგომარეობას. აქცენტირება
წარმოებიდან მომსახურებაზე მიმდინარეობდა ბოლო 50 წლის განმავლობაში და ასახავს ამ ქვეყნების რეალურ კონკურენტულ უპირატესობებს
მომსახურების ექსპორტში.
განვითარებული ქვეყნების მომსახურების ექსპორტის ანალიზი გვაძლევს შესაძლებლობას გამოვყოთ საქართველოს მომსახურების ექსპორტში
პრიორიტეტული მიმართულებები.
საქართველოს მომსახურების ექსპორტში, 2015 წლის მონაცემებით,
წამყვანია: კომერციული მომსახურება, რომელზეც მოდის მთელი მომსახურების ექსპორტის 97,2%, თუმცა, მსგავსება მომსახურების ექსპორტის
წამყვან ქვეყნებთან აქ მთავრდება. საქმე ისაა, რომ საქართველოს მომსახურების ექსპორტში ორი წამყვანი ჯგუფია - მოგზაურობა და ტრანსპორ67
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ტი, რომლებზეც მოდის კომერციული მომსახურების 94,2%. მოგზაურობა
(ტურიზმი) და ტრანსპორტი ემყარება საქართველოს ბუნებრივ უპირატესობებს. აუცილებელია ამ პოტენციალის მაქსიმალური განვითარება. აქ
ძირითად მიმართულებებად ყალიბდება რამდენიმე პრიორიტეტი, კერძოდ
ტურიზმის ხელშეწყობა წელიწადის ყველა დროში, სატრანსპორტო მომსახურების ინტენსიფიკაცია და ლოგისტიკური მომსახურების განვითარება.
ტურისტულ მომსახურებაზე ამ პუბლიკაციაში არ ვიმსჯელებთ, საკითხის
კომპლექსურობისა და მრავალფეროვნების გამო. ლოგისტიკურ მომსახურებასთან დაკავშირებით კი აუცილებელია რამდენიმე მნიშვნელოვანი ასპექტის გამოყოფა. მსოფლიო გამოცდილების ანალიზი ადასტურებს, რომ
ლოგისტიკური ცენტრები ყალიბდება, რამდენიმე სატრანსპორტო არხის
გადაკვეთისას. როგორც წესი, ესაა სახმელეთო და საზღვაო სატრანსპორტო არხები. საზღვაო ტრანსპორტთან მიმართებით ხაზი უნდა გაესვას საქართველოში ღრმაწყლიანი პორტის შექმნის აუცილებლობას, წინააღმდეგ
შემთხვევაში, ამ ლოგისტიკური ჰაბის ეფექტიანობა დაბალი იქნება. ღრმა
წყლიანი პორტის მშენებლობა საქართველოში გადაწყვეტილია და აუცილებელია მისი სხვა ხელშემწყობ ღონისძიებებზე ყურადღების კონცენტრაცია. კერძოდ, რეგიონული მნიშვნელობის ლოგისტიკური ცენტრის ფორმირებაში აუცილებელია თავისუფალი ეკონომიკური ზონების პრინციპების
გამოყენება. აქვე ხაზი უნდა გაესვას უსაფრთხოების საკითხებს ასეთი
რეგიონული ლოგისტიკური ჰაბის ფუნქციონირებისათვის. მიზანშეწონილია
მისი უსაფრთხოების დაცვაზე საქართველომ მიაღწიოს შეთანხმებას ერთ
ან რამდენიმე ქვეყანასთან, იდეალურ შემთხვევაში თავისუფალი ეკონომიკური ზონის უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებლობას აიღებდა ჩრდილოატლანტიკური გაერთიანება, ხოლო სანაცვლოდ, წევრი ქვეყნების კომპანიებს
ექნებოდათ შესაძლებლობა აწარმოონ ბიზნესაქტივობა ყოველგვარი გადასახადების გარეშე. აუცილებელია უსაფრთხოების დაცვის სხვა ზომების
განხილვაც. ასევე, ზუსტად უნდა განისაზღვროს თუ რა მიმართულებისა
და რა ტიპის ტვირთებზე იქნება პირველ რიგში ზონა ორიენტირებული.
საქართველოს გეოსტრატეგიული მდებარეობიდან გამომდინარე, ეს უნდა
იყოს აღმოსავლეთი-დასავლეთი და პირუკუ მიმართულება. ამავდროულად
უნდა გაანალიზდეს ყველა სხვა ალტერნატიული მარშრუტი და შეირჩეს
ისეთი პირობები (ტვირთის მოძრაობისა და სატრანსპორტო დოკუმენტაციის გაფორმების ხარჯები, ტვირთების მოძრაობის დრო), რაც სწორედ
ამ მიმართულებას გახდის ყველაზე უფრო კონკურენტუნარიანს. ასევე, უნდა განისაზღვროს ლოგისტიკური ჰაბის რა კონკრეტული ფუნქციები შესრულდება და ვინ იქნება ოპერატორი კომპანია. აუცილებელია ყველა შესაძლო ბერკეტის ერთდროული ამოქმედება, რათა მოხდეს ეფექტიანობის
უზრუნველყოფა. ამ თვალსაზრისით, ზონის ტერიტორიაზე შესაძლებელია
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გამონაკლისის სახით, დაშვებულ იქნეს საფინანსო ინსტიტუტებისათვის
ყველაზე უფრო მოსახერხებელი საკანონმდებლო მოდელის გამოყენების
შესაძლებლობა.
ცხადია, ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე მომსახურების სხვა პერსპექტიული მიმართულებების განვითარება. მიზანშეწონილია ობიექტურად
შეფასდეს საქართველოს კონკურენტული უპირატესობები და სწორედ
ამაზე დაყრდნობით შემუშავდეს მომსახურების ექსპორტის კონკრეტული მიმართულებების განვითარების სტრატეგია. მომსახურების ექსპორტისა და მდგრადი სამუშაო ადგილების შეფასებისას, ცხადია, საფინანსო
მომსახურება, საგანმანათლებლო მომსახურება, სხვა ბიზნესმომსახურება
ქმნის მდგრად სამუშაო ადგილებს. ზემოჩათვლილი მიმართულებებიდან
საქართველოს აშკარად აქვს გარკვეული კონკურენტული უპირატესობა
საგანმანათლებლო მომსახურების მიმართულებით. რთულია საფინანსო
მომსახურების ან სხვა ბიზნესმომსახურების განვითარება იმ ქვეყანაში,
რომლის ტერიტორიები ოკუპირებულია, და რომლის ფიზიკური უსაფრთხოება, სამწუხაროდ, დაცული არაა. ამდენად, ორიენტაცია საგანმათლებლო მომსახურების განვითარებაზე, ამ ეტაპზე რჩება უალტერნატივო
პრიორიტეტად. ამ მიმართულებით გადასადგმელი ნაბიჯებიდან შესაძლებელია რამდენიმე საერთო და სპეციფიკური ნაბიჯის გამოყოფა. პირველში
იგულისხმება საქართველოს საერთო დაახლოება ევროპულ სივრცესთან,
ხოლო სპეციფიკურიდან - ისეთი საგანმანათლებლო პროგრამების შექმნა,
რომლებიც აღიარებული იქნება ევროკავშირში. საგანმანათლებლო მომსახურების ანალიზი ადასტურებს, რომ საწყის ეტაპზე ამართლებს კონკრეტულ ქვეყნებზე მორგებული სპეციალური საგანმანათლებლო პროგრამების ფორმირება. ვინაიდან საწყის ეტაპზე ნაკლებად სავარაუდოა, რომ
საქართველოში საგანმანათლებლო მომსახურების მიღების მსურველებში
იქნებიან ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მოქალაქეები, მნიშვნელოვანია
განისაზღვროს გეოგრაფიული პრიორიტეტები. პირველ რიგში, ყურადღება უნდა მიექცეს დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის (დსთ)
წევრ ქვეყნებს. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ამ წევრი ქვეყნებისათვის
პრიორიტეტულია საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება რუსულ ენაზე. ასევე ცალკე უნდა გამოიყოს აზიის და აფრიკის რეგიონები.
ცხადია, ამ უკანსკნელებისათვის საგანმანათლებლო მომსახურების გაწევა
უნდა განხორციელდეს ინგლისურ ენაზე. ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება
საქართველოს სასწავლო ვიზების მიღების გამარტივებას პრიორიტეტული
ქვეყნების მოქალაქეებისათვის. ასევე აუცილებელია დამატებითი ხელშემწყობი ღონისძიებების განსაზღვრა, რაშიც აქტიურად უნდა იქნეს ჩართული საგანმანათლებლო მომსახურების გამწევი ორგანიზაციები.
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საქართველოს ეკონომიკური განვითარების თანამედროვე ეტაპის
აქტუალური ამოცანებიდან უმნიშვნელოვანესია ენერგეტიკის სფეროს
განვითარება. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო თავისი გეოგრაფიული ადგილმდებარეობით ხასიათდება, როგორც ჰიდროელექტროენერგიის მწარმოებელი პოტენციალის მქონე ქვეყნად, შესაბამისი სადგურებისა და წარმოებული ელექტროენერგიის რაოდენობა, წარმოების
მოცულობასთან შედარებით, ძალიან მცირეა. სტატიაში ჩამოყალიბებულია ჰიდროელექტროენერგეტიკის ბაზრის კონკურენტული უპირატესობა, აღწერილია კონკურენციის განმსაზღვრელი საზომები, შეფასებულია საქართველოს ჰიდროელექტროენერგიის ბაზრის კონცენტრაცია
და მიღებული შედეგების საფუძველზე, ჩამოყალიბებულია ავტორისეული რეკომენდაციები ჰიდროელექტროენერგიის სფეროს კონკურენციის
სრულყოფისათვის.
საკვანძო სიტყვები: ჰიდროელექტროენერგია; კონკურენცია; ინდექსი; ელექტროენერგიის წარმოება; კონცენტრაცია; ენგურჰესი.

მონოპოლია და კონკურენცია ელექტროენერგეტიკულ ბაზარზე
საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური სტრატეგიის პრიორიტეტულ
მიმართულებად მიიჩნევა კერძო სექტორის კონკურენტუნარიანობის ამაღლება, რაც გულისხმობს ბიზნესგარემოს გაუმჯობესებას, ინფრასტრუქტურულ
განვითარებას და სატრანზიტო პოტენციალის მაქსიმალურად გამოყენებას.
აღნიშნული მიმართულებების განვითარება პირდაპირ კავშირშია როგორც
არსებული თბო და ჰიდროელექტროსადგურების მოდერნიზაციასა და ეფექ-
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ტიანობის ზრდასთან, ასევე, ახალი ენერგეტიკული პროექტების განვითარებასთან.
ელექტროენერგეტიკული ბაზრის კონკურენტუნარიანობის ზრდა გულისხმობს ცენტრალიზებული კონტროლისა და დაგეგმვის გადანაწილებას სხვადასხვა კომპანიაზე. დამოუკიდებელი კომპანიების ერთობა ანაცვლებს ინტეგრირებულ კომპანიას, რომლებიც დამოუკიდებლად განსაზღვრავენ მიზნების მისაღწევად საჭირო ქმედებებს [1;2].
რთულია ვამტკიცოთ კონკურენტული სისტემის უპირობო ეფექტიან მუშაობა ცენტრალიზებულ სისტემასთან მიმართებაში. თუმცა ცხადია, რომ მწარმოებელ კომპანიებს მოგების მიღების სურვილი უბიძგებს საკუთარი სადგურების
უკეთ მოვლისაკენ. მიუხედავად ამისა, ჯერ კიდევ განუსაზღვრელია ელექტროსადგურების გაზრდილი ეფექტიანობისაგან მიღებული სარგებელი რამდენად
ფარავს მათ კოორდინაციაზე გაწეულ ხარჯებს. ცენტრალიზებული სისტემის
შემთხვევაში გრძელვადიანი განვითარების პროგნოზი ყოველთვის ცდება კონკურენტული გარემოს შემთხვევაში არსებულ პროგნოზს. კერძოდ, მონოპოლიური ორგანიზაციები ხშირ შემთხვევაში გენერაციის სიმძლავრის საჭირო ოდენობას გადაჭარბებით ანგარიშობენ. აქედან გამომდინარე, მათი მომხმარებლები
იძულებული არიან დააფინანსონ მონოპოლიური კომპანიების მიერ განხორციელებული ინვესტიციები. კონკურენტული გარემო კი, ზრდის იმის ალბათობას,
რომ მოგების მიღებაზე ორიენტირებული კომპანიების მიერ განხორციელებული ინვესტიციები უფრო მეტად მიახლოვებული იქნება მოთხოვნასთან,
ვიდრე მონოპოლისტის მიერ მიღებული საინვესტიციო გადაწყვეტილებები.
ამასთან, თავისუფალ ბაზარზე მომუშავე კომპანიების მიერ განხორციელებული „დაუსაბუთებელი“ ინვესტიცია კომპანიისათვის ბევრად მაღალი რისკის
მატარებელია მისი მომხმარებლისგან განსხვავებით. კომპანიების გამოცდილება
ცხადყოფს, რომ ისინი მზად არიან საინვესტიციო რისკების მიღებაზე.ამ ეტაპზე
არ არის შეფასებული რამდენად დინამიკურად პასუხობს მოთხოვნის ბუმსა და
ჩავარდნებს კერძო სექტორის მიერ განხორციელებული ინვესტიციები[1].
ელექტროენერგიის წარმოების პროცესი შედგება სამი საფეხურისაგან:
გენერაცია, გადაცემა და განაწილება. პროცესების განმახორციელებელი შეიძლება იყოს როგორც კერძო საკუთრებაში მყოფი კოპანია, ასევე სახელმწიფოს
მფლობელობაში არსებული კომპანია.თუ, პროცესის სამივე საფეხურს ახორციელებს სახელმწიფო ან კერძო კომპანია, მაშინ ელექტროენერგიის რეალიზაცია
წარმოების თვითღირებულებაზე მაღალ ფასად ხდება. ელექტროენერგეტიკული ბაზრის რეგულირებისას ფასი თვითღირებულების იმ ნიშნულამდე მცირდება, როგორიც სრულყოფილი კონკურენციის შემთხვევაში იქნებოდა.ელექტროენერგიის ბაზარზე ბევრი გამყიდველისა და მყიდველის არსებობა შეზღუდავს
ცალკეული მიმწოდებლები უნარს მოახდინონ მიწოდების ცვლილება და ფასე-
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საქართველოს ჰიდროენერგეტიკული ბაზრის კონცენტრაცია და ...

ბით მანიპულირება. შედეგად მიღებული კონკურენტული საბაზრო ფასი, აუცილებელი პირობაა ეკონომიკურად ეფექტიანი შედეგის მისაღწევად.
ელექტროენერგეტიკული სექტორის სახეცვლილების შედეგად 1997
წელს საქართველოს ენერგეტიკულ ბაზარზე შეიქმნა მარეგულირებელი კომპანია, რომელიც ცდილობს მოაწესრიგოს ელექტროენერგიის წარმოების, გადაცემის და განაწილების კომპანიების საქმიანობა, რათა მათ იმოქმედონ სამართლიანად და საბაზრო პრინციპების გათვალისწინებით. მონოპოლიური ძალაუფლების შენარჩუნება შეუძლებელია, თუ ელექტროენერგიის ბაზარზე არ
იარსებებს მწარმოებლების შესვლის ბარიერები, ხოლო თუ არსებობს ბაზარზე შესვლის ბარიერები და არ ხერხდება მათი გაუქმება, მარეგულირებელი
ორგანო იყენებს მის ხელთ არსებულ სატარიფო რეგულირების მექანიზმება,
ეფექტიანი ფასის დასადგენად.
მარეგულირებელი ორგანოს უფლებამოსილებაა, ასევე ელექტროენერგეტიკულ ბაზარზე კონკურენტული გარემოს ჩამოყალიბება, ქვეყანაში ელექტროენერგიის გამომუშავების ოდენობაზე, ხარისხზე, ახალი სიმძლავრეების
მშენებლობასა და სხვადასხვა ინოვაციურ ტექნოლოგიაზე ზრუნვა რაც გამოიწვევს კონკურენციის დონის ზრდას ბაზარზე.
ელექტროენერგიის მომხმარებლების და მწარმოებლების ურთიერთქმედება საზოგადოებისათვის მაქსიმალური კეთილდღეობის მომტანია, როდესაც ბაზარი კონკურენტულია, რადგან ამ შემთხვევაში მწარმოებლების მიერ განსაზღვრული ელექტროენერგიის ფასი, მათი ზღვრული დანახარჯების ტოლია.
ელექტროენერგეტიკის ბაზრის სტრუქტურაში გადაცემის და განაწილების ობიექტებს გააჩნიათ ბუნებრივი მონოპოლიის მახასიათებლები, რაც მარეგულირებელორგანოს მიერ უნდა კონტროლდებოდეს. მონოპოლიურ ბაზარზე საზოგადოებრივი დანაზოგები გაცილებით ნაკლებია, კონკურენტული ბაზრისგან განსხვავებით, რადგან მონოპოლიური საწარმო საბაზრო ძალაუფლების
გამოყენებით აწესებს მის ზღვრულ დანახარჯებზე მაღალ ელექტროენერგიის
ფასს. ბაზრის ოპტიმალური ვარიანტის შემთხვევაში საწარმოს ზღვრული შემოსავლები და მისი ზღვრული დანახარჯები ერთმანეთის ტოლია» მაგრამ მონოპოლიური საწარმოს ექნება დანაკარგი თუ ის დააწესებს ისეთ ფასს, როგორც
ყველა საწარმო - კონკურენციის დროს, ამიტომ, მონოპოლიური საწარმო აწესებს მოგების მაქსიმიზაციისათვის ოპტიმალურ ფასს და აწარმოებს მისთვის
ოპტიმალური ფასის შესაბამისი რაოდენობის ელექტროენერგიას.
როგორც აღინიშნა, ელექტროენერგიის ყიდვადგაყიდვა მოიცავს გენერაციას, გადაცემას და განაწილებას. ეს საქმიანობები შეიძლება გაერთიანდეს ერთ ენერგეტიკულ საწარმოში ან მოხდეს ამ საქმიანობების დანაწევრება და სხვადასხვა ენერგეტიკული საწარმოებისათვის გადაცემა. როდესაც
საქმიანობები ერთიანდება ერთ ენერგეტიკულ საწარმოში, მაშინ ბაზარზე
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ელექტროენერგიის მიმწოდებელი არის მხოლოდ სახელმწიფო ან კერძო საკუთრებაში მყოფი ერთი ენერგეტიკული საწარმო [1]. მონოპოლიური სტატუსის
გამოყენებით დაწესებული მაღალი ფასი, რომელიც მონოპოლისტის წარმოების
ხარჯებს აღემატება, უნდა აღმოიფხვრას მარეგულირებელი ორგანოს მიერ ბაზარზე კონკურენციის დანერგვის მიზნით გატარებული პოლიტიკის საფუძველზე, რათა მიღწეულ იქნას ეკონომიკური ეფექტიანობა. ბაზრის ეფექტიან ფუნქციონირებას განსაზღვრავს ელექტროენერგიის მყიდველთა და გამყიდველთა
რაოდენობა. ეკონომიკურად ეფექტიანი შედეგი მიიღება მაშინ, როცა ბაზარზე
მრავალი მყიდველი და გამყიდველი არსებობს და შესაბამისად შექმნილი სრული
კონკურენცია, აყალიბებს საბაზრო ფასს, რომელიც უთანაბრდება გაყიდული
ელექტროენერგიის წარმოების ხარჯს . საბაზარო მონოპოლიის პირობებში
ელექტროენერგიის გამყიდველს შეუძლია შეამციროს ელექტროენერგიის რაოდენობა და დააწესოს თავის სასურველი ფასი.
ელექტროენერგეტიკული სექტორის რესტრუქტურიზაციამ საგრძნობლად გაიზარდა ბაზრის მარეგულირების ფუნქციები, რაც, თავის მხრივ, მოიცავს საბაზრო წესების შემოღებას, ბაზრის მონიტორინგსა და რეგულირებას.
ყოველივე ეს კი ხელს უწყობს ენერგეტიკული ბაზრის ფუნქციონირების გაუმჯობესებას და ბაზრის ეფექტიან მუშაობას, სადაც ელექტოენერგიის ფასი და
რაოდენობა სრულყოფილი კონკურენციის პირობებს შეესაბამება.
მონოპოლიური ძალაუფლების მუდმივად შენარჩუნება შეუძლებელია
ელექტროენერგეტიკული ბაზრის შემთხვევაშიც, რადგან თუ ენერგეტიკული
საწარმო არის ელექტროენერგიის მხოლოდ ერთი მიმწოდებელი და ელექტროენერგიის ფასს მაქსიმალურად ზრდის, მარეგულირებელი ორგანო იყენებს რეგულირების სხვადასხვა მექანიზმს, რათა მოახდინოს საზოგადოებრივი დანაკარგების შემცირება. რეგულირების მექანიზმი შეიძლება იყოს (1) ფასის ან
სატარიფო რეგულირება და (2) ანტიმონოპოლიური რეგულირება.
მარეგულირებელი ორგანო ორიენტირებული არის არა მხოლოდ მონოპოლიური საწარმოსთვის ოპტიმალური და რეგულირებადი ფასის დაწესებაზე,
არამედ ის ითვალისწინებსასევე (1) ქვეყანაში ელექტროენერგიის გამომუშავების დონეს, (2) ელექტროენერგიის ხარისხის (3) ახალი სიმძლავრეების მშენებლობის შესაძლებლობას და (4) ინოვაციური მექანიზმებს, რაც ხელს უწყობს
ბაზარზე ახალი საწარმოების გაჩენას და უმცირებს რეგულირებად საწარმოებს
მონოპოლიურ ძალაუფლებას.
ჰიდროსისტემის ბაზარზე შეღწევის თემა დელიკატური საკითხია რამდენიმე მიზეზის გამო. პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის ზეგავლენა გარემოზე, რომელიც საკმაოდ რთული
საკითხია და იწვევს ლიცენზიისა და დამტკიცების პროცესების გაჭინაურებას.
თუმცა გარემოსდაცვითი საკითხები ხშირ შემთხვევაში ვერ ეწინააღმდეგება
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კონკურენციის მარეგულირებელი ხელმძღვანელობის კომპეტენციებს. მეორე,
არანაკლებ მნიშვნელოვანი საკითხია ჰიდროელექტროსადგურების ადგილმდებარეობის შერჩევა. საუკეთესო ადგილები უკვე დაკავებულია არსებული ჰიდროსადგურების მიერ. აქედან გამომდინარე, კონკურენციის მარეგულირებელი
ხელმძღვანელობა უნდა დაეხმაროს დაბალი დანახარჯების მქონე სადგურებს
ადგილმდებარეობის შერჩევაში.
კემბრიჯის უნივერსიტეტის მეცნიერ-მკვლევარი დევიდ ნიუბერი აღნიშნავს
[3] რომ გრძელვადიანი ორმხრივი კონტრაქტების ხელშეწყობის პოლიტიკა ხელს
უწყობს ბაზარზე შესვლას უფრო მარტივად, რადგან კონტრაქტები წარმოადგენს მომავალი შემოსავლების გარანტიას ფირმებისათვის და ამცირებს
ბაზარზე შესვლის გადაწყვეტილებასთან ასოცირებულ რისკებს. ამასთანავე,
მცირე ზომის ფირმებს აძლევენ საშუალებას გაზარდონ საჭირო კაპიტალი.
ჰოდროენერგეტიკის ბაზარზე მოქმედი კომპანიების რაოდენობა ნაკლებად მნიშვნელოვანია, იმ მწარმოებლების რაოდენობასა და საბაზრო წილებთან შედარებით, რომელთა წარმოება არ არის შეზღუდული გატარების
სიმძლავრით, გადაცემის „საცობების“ არსებობით ან/და ნაკლებად მოქნილი
ტექნოლოგიებით.

ჰიდროელექტროენერგეტიკული სექტორის კონცენტრაციის
შეფასება
საბაზრო ძალაუფლების შეფასებისათვის ელექტროენერგიის ბაზარზე
რამდენიმე ინდექსი გამოიყენება. ელექტროენერგიის ბაზარი ხასიათდება რიგი
თავისებურებით, რაც აუცილებლად უნდა იქნეს გათვალისწინებული ინდექსის
გაანგარიშებისას.
კონკურენციის ანალიზისათვის ყველაზე ფართოდ გავრცელებულია
ჰერფინდალდჰირშმანის ინდექსი (I), რომელიც ზომავს ფირმების სიდიდეს
შესაბამის ინდუსტრიაში. ინდექსი გაიანგარიშება ბაზრის შესაბამის სეგმენტზე ყველა მოქმედი ეკონომიკური აგენტის მიერ დაკავებული ფარდობითი
წილების (პროცენტულ ერთეულებში) კვადრატების ჯამის სახით. I ინდექსი
განსაზღვრავს ბაზრის შესაბამის სეგმენტისი კონცენტრაციის დონეს, რომლის მნიშვნელობა იცვლება: 1-დან (საკმარისად სრულყოფილი კონკურენცია,
ბაზარზე მონაწილეთა დიდი რაოდენობა) 10 000-მდე (აბსოლუტურად კონცენტრირებულ ბაზარი, ერთი ეკონომიკური აგენტი). ჰერფინდალ-ჰირშმანის
ინდექსის საფუძველზე სასაქონლო ბაზრები კონცენტრაციის დონეების მიხედვით ფასდება დაბალკონცენტრირებულ (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
მდგომარეობით 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 მწარმოებლები შეზღუდული რაოდენობით აწარმოებენ წელიწადის გარკვეულ პერიოდში. ამ შემთხვევაში იგულისხმება, რომ ელექტროენერგეტიკის ბაზარი
როგორც ჰიდრო, ასევე თერმულ მწარმოებლებს უჭირავთ. როდესაც თერმული
და პატარა ჰიდროსადგურები ვერ აკმაყოფილებს მოთხოვნას, ეს მოთხოვნა
დიდი ჰიდროსადგურების მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგიით ბალანსდება. ჰერფინდალ-ჰირშმანის ინდექსის მოდიფიცირებულ ვარიანტს აქვს შემდეგი სახე:
(2)
არის „შეუზღუდავი“ ფირმების საბაზრო წილი, ხოლო იმ
სადაც,
ფირმების საბაზრო წილი, რომლებიც მხოლოდ წელიწადის განსაზღვრულ დროს
აწარმოებენ ელექტროენერგიას.
თუ ჰერფინდალ-ჰირშმანის ინდექსის მოდიფიცირებულ ვარიანტს საქართველოსთვის გამოვიანგარიშებთ, მაშინ მხედველობაში უნდა მივიღოთ ის
„შეუზღუდავი“ ჰიდროელექტროსადგურები (ენგურჰესი, ვარდნილჰესი, ხრამი 1
და 2, ჟინვალჰესი, შაორჰესი, ძევრულჰესი), რომლებიც 2016 წლის განმავლობაში უწყვეტად აწარმოებდნენ ელექტროენერგიას:
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ჰერფინდალ-ჰირშმანის ინდექსის მოდიფიცირებული ვარიანტი დაახლოებით 200 ერთეულით აღემატება ტრადიციულ ჰერფინდალდჰირშმანის ინდექსის მაჩევენებელს, თუმცა იგივე დიაპაზონში რჩება. აქედან გამომდინარე,
ჰერფინდალ-ჰირშმანის ინდექსის მოდიფიცირებული ვარიანტიდან შეგვიძლია
ასევე დავასკვნათ, რომ საქართველოს ჰიდროელექტროენერგიის ბაზარი ზომიერად კონცენტრირებული იყო 2016 წლის განმავლობაში.
ამჟამად, ბაზრის მონიტორინგის ანალიზისთვის ერთ-ერთ ყველაზე
გავრცელებულ მეთოდად მიჩნეულია რეზიდუალების მიწოდების ინდექსი
(Residual Supply Index), რომელიც ინდექსის ტიპისაა და ელექტროენერგიის
ბაზარზეა მორგებული. ასევე, მისთვის გამოყენებულია უფრო კომპლექსური
ქცევითი ანალიზი, რომელიც დამყარებულია რეალური დანახარჯების მონაცემებსა და შეფასებებზე, ფასის მარჟაზე.
მარკ ბეტაილმა და სხვებმა თავიანთ ნაშრომში [5] განავითარეს საბაზრო
ძალაუფლების შეფასების სხვადასხვა ინდიკატორი, რომლებიც უფრო პრაქტიკული გამოყენებისაა. ავტორები იყენებენ რეზიდუალის მიწოდების ინდექსს
(RSI), როგორც სტატიკური კონცენტრაციის საზომს, რომელიც მონიტორინგს
უწევს ბაზრის ძალაუფლების გადანაწილებას. ენერგეტიკის ბაზარს რიგი თავისებურება გააჩნია: ელექტროენერგიის შენახვის შეზღუდვა, მნიშვნელოვანი
დღიური და სეზონური რხევები და არაელასტიკური მოთხოვნა. გამომდინარე
ზემო აღნიშნულიდან, კონცენტრაციის საზომებს რომლებიც ფოკუსირებულია
ბაზრის მხოლოდ მიწოდების კუთხეზე, გააჩნიათ შეზღუდული ახსნის შესაძლებლობა. კერძოდ, ენერგეტიკის ბაზრის კონცენტრაციის საზომებს, რომლებიც ითვალისწინებს მოთხოვნას, უფრო შესაფერისი და ზუსტია. RSI ინდექსი
ჩამოყალიბებულია როგორც ერთ-ერთი სანდო ინდექსი და გამოიყენება მარეგულირებლებისა და კონკურენციის სააგენტოების მიერ, როგორც ბაზრის
ძალაუფლების ინდიკატორი სხვადასხვა ელექტროენერგიის ბაზრებზე.
RSI ზომავს თუ რამდენად შეუძლია გენერატორის კონკურენტ კომპანიას 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 ბაზარზე 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.
რეზიდუალების მიწოდების ინდექსი (RSI) ადასტურებს, რომ ჰიდროელექტროენერგიის ბაზარი საქართველოში მნიშვნელოვნად კონცენტრირებულია.
ლერნერის ინდექსი (LI), რომელსაც 1934 წელს საფუძველი ჩაუყარა აბბა
ლერნერმა [6], ზომავს ბაზრის ძალაუფლებას ფასისა და ზღვრული დანახარჯების გათვალისწინებით. ის მხედველობაში იღებს ფასს და მის მარჟას. ლერნერის
ინდექსის გამოყენება გამართლებულია იმ ფაქტით, რომ ის პირდაპირ კავშირშია
ფასის მარჟასთან. სრულად კონკურენტულ ბაზარზე ფასის მარჟა ნულს უტოლდება (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
, მოგების მარჟა არის დიდი და ბაზარი კონცენტრირებულია.
საქართველოს ჰიდროელექტროენერგიის სექტორში მოქმედი ჰესისთვის
ლერნერის ინდექსის დასათვლელად და მიღებული შედეგის სექტორზე განსაზოგადებლად, აღებულია ერთ-ერთი მახასიათებელი ჰიდროელექტროსადგურის
საშუალო მონაცემები: დადგმული სიმძლავრე 14 მგვტ, წლიური გამომუშავება
72 გგვტ.სთ-ში ხოლო საოპერაციო ციკლი მოიცავს 20 წლის პერიოდს. ამჟამად
არსებული და მომავალში მოსალოდნელი ფინანსური მაჩვენებლების გაანალიზებით იყო დაშვებული რომ ზემოთ ხსენებული ტექნიკური მახასიათებლების
მქონე ჰესის საშუალო ზღვრული დანახარჯი საშუალოდ უტოლდება 0,019
ლარს ერთ კილოვატ სთ-ში, ხოლო საშუალო გასაყიდი ფასი - 0,091 ლარს
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ერთ კილოვატ სთ-ზე. საოპერაციო წლის დასაწყისში და ელექტროენერგიის
ბაზარზე არსებული პირობების თანახმად, ლერნერის ინდექსმა 0,97 შეადგინა. აღნიშნული მონაცემებით, ლერნერის ინდექსის მაჩევენებელი მომდევნო
20 წლის ბოლოს საშუალოდ 0,25-ს გაუტოლდება, რაც ამავე ინდექსის განმარტებიდან გამომდინარე, მიუთითებს ფასის დაბალ მარჟასა და საკმარისად
სრულყოფილი კონკურენტული ბაზრის ჩამოყალიბებაზე.
შედარებითი უპირატესობის ინდექსი (RCA-Revealed Compara ve Advantage) გამოიყენება საერთაშორისო ეკონომიკაში ქვეყნის შესაბამისი სასაქონლო
ჯგუფის ან მომსახურების შედარებითი უპირატესობის დასათვლელად სხვა
ქვეყნებთან მიმართებით, რაც ქვეყნის საექსპორტო პოტენციალის განსაზღვრის შესაძლებლობას ქმნის. ინდექსის მეთოდოლოგია დაფუძნებულია რიკარდოს შედარებითი უპირატესობის თეორიაზე და განსაზღვრავს საერთაშორისო
ვაჭრობით მიღებულ სარგებელს. ამ ინდექსის დახმარებით განისაზღვრება
ქვეყნის შიგნით წარმოებული საქონლის კონკურენტუნარიანობა გარე ბაზართან მიმართებით.
სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, RCA გვიჩვენებს რამდენად მნიშვნელოვანია
ქვეყნისათვის მოცემული საქონლის/მომსახურების წარმოების გაფართოება ან
სხვა საქონლის/მომსახურების წარმოებაზე გადართვა. ამ ინდექსის დახმარებით
ასევე განისაზღვრება ახალ ან არსებულ სავაჭრო პარტნიორებთან პოტენციური ვაჭრობის პერსპექტივები. მსგავსი RC-ის მაჩვენებელ ქვეყნებს იშვიათად
აქვთ მჭიდრო სავაჭრო ურთიერთობები, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც
შიგაინდუსტრიული ვაჭრობაში არიან ჩაბმული.
ქვეყანა i-ს RCA ინდექსი j საქონლისთვის იზომება ქვეყნის ექსპორტსა და
მსოფლიო ვაჭრობაში მისი წილის გათვალისწინებით. RCA უდრის კონკრეტული ქვეყნის i სასაქონლო ჯგუფის ექსპორტის წილი ამავე ქვეყნის მთლიან
ექსპორტში, შეფარდებული მსოფლიო ბაზარზე იმავე საქონლის მთლიანი ექსპორტის წილთან. შედარებითი უპირატესობას აქვს ადგილი, როდესაც RCA>1,
ხოლო თუ RC ნაკლებია ერთზე, ქვეყანას არ აქვს აღნიშნული საქონლის წარმოებაში/ექსპორტში შედარებითი უპირატესობა.
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 დახმარებით, განისაზღვრა საქართველოს ელექტროენერგიით ვაჭრობის შედარებითი უპირატესობა მეზობელი ქვეყნების მიმართ და გამოვლინდა მეზობელ ქვეყნებს შორის ყველაზე პერსპექტიული სავაჭრო პარტნიორი.
ვინაიდან ინდექსის მეშვეობით იზომება საქონლის შედარებითი უპირატესობა
დროის მხოლოდ ერთ მონაკვეთში, ეფექტის განსასაზღვრად ინდექსი დროის
სხვადასხვა პერიოდისათვის არის დათვლილი.
საქართველოს ელექტროენერგიის, როგორც სასაქონლო ჯგუფისათვის
(ჯგუფის ოთხნიშნა კოდი: 2716) RCA ინდექსი გამოსათვლელად, გამოყენებულია საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის და სს „საქართველოს
სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ მონაცემთა ბაზები. ინდექსის ცვალებადობის
და ელექტროენერგიით ვაჭრობით გამოწვეული ტრენდის დასადგენად გამოყენებული მონაცემები მოიცავს 2010-2015 წლებს.
RCA ინდექსი [7]
ცხრილი 1
2716 -

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

ელექტროენერგია

ცხრილიდან შესაძლებელია დავასკვნათ, რომ საკმაოდ მაღალია 20102012 წლებში რუსეთში ექპორტირებული ელექტროენერგიის წილი მთლიან
ექსპორტირებული ელექტროენერგიაში. 2013-2015 წლებში კი ინდექსის საგრძნობი კლება აღინიშნება, რაც რუსეთში ექსპორტირებული ელექტროენერგიის წილის შემცირებაზე ან სხვა ექსპორტირებული საქონლის წილის ზრდაზე მიუთითებს. 2013 წელს რუსეთში ექსპორტირებული დენის მოცულობა
370,6079 მლნ კვტ სთ-ს შეადგენდა, ხოლო 2014 წელს - 160,077 მლნ კვტ
სთ-ს. საქართველოდან მთლიანი ექსპორტი 2012 წელს 46 806 მლნ ლარი
იყო, 2014 წელს კი - 274 754 მლნ ლარი. გამოდის რომ RCA ინდექსის მნიშვნელობაზე ორივე ფაქტორმა იმოქმედა.
საინტერესოა თურქეთის მაგალითის განხილვა, რომლისთვისაც RCA-ს
ინდექსი წლებთან ერთად მატულობს. 2014 წელს საქართველოს ექსპორტი
თურქეთში 239,301 მლნ ლარს შეადგენდა, 2015 წელს - 186,769 მლნ ლარს,
ხოლო თურქეთისათვის მიწოდებული ელექტროენერგიის მოცულობა, შესაბამისად, 236,48 მლნ კვტ სთ და 419,472 მლნ კვტ სთ ფიქსირდება. როგორც
აქედან ჩანს, თურქეთში ელექტროენერგიის ექსპორტი საგრძნობლად გაი80

საქართველოს ჰიდროენერგეტიკული ბაზრის კონცენტრაცია და ...

ზარდა, რომელსაც თურქეთში ექსპორტირებულ საქონელს შორის ყველაზე
დიდი წილი უკავია.
აქედან გამომდინარე, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ საქართველოს
თურქეთში რუსეთისგან განსხვავებით, დიდი შედარებითი უპირატესობა აქვს
ელექტროენერგიით ვაჭრობაში.
ელექტროენერგიის წლიური ბაზარი [8,9,10,11]
ცხრილი 2

ʯʵʯˀʽʻʸʯʷʯʻʭʳʳʼˇʵʳʾʻʳʬʫʱʫʻʳ

ϮϬϭϯ

ϮϬϭϰ

ϮϬϭϱ

ʪʬʴʬʸʨ˂ʰʨ ;ʳʲʴ͘ʱʭʺ͘ʹʯ Ϳʨʼˆʨʮʬʯʰʹʳʵˆʳʨʸʬʩʰʹʪʨʸʬˀʬ

  

ʳʵˆʳʨʸʬʩʨ;ʳʲʴ͘ʱʭʺ͘ʹʯ Ϳ

  

ʬʽʹʶʵʸʺʰ;ʳʲʴ͘ʱʭʺ͘ʹʯ Ϳ

  

ʰʳʶʵʸʺʰ;ʳʲʴ͘ʱʭʺ͘ʹʯ Ϳ

  

ʫʨʴʨʱʨʸʪʰ;ʳʲʴ͘ʱʭʺ͘ʹʯ Ϳ

     

˄ʳʰʴʫʨʬʽʹʶʵʸʺʰ;ʳʲʴ͘ʱʭʺ͘ʹʯ Ϳ

     

ʬʲʬʽʺʸʵʬʴʬʸʪʰʰʹʬʽʹʶʵʸʺʰ;ʨʯʨʹʰʨˀˀʫʵʲʨʸʰͿ

  

ʬʲʬʽʺʸʵʬʴʬʸʪʰʰʹʰʳʶʵʸʺʰ;ʨʯʨʹʰʨˀˀʫʵʲʨʸʰͿ

  

˄ʳʰʴʫʨʬʽʹʶʵʸʺʰ;ʨʯʨʹʰʨˀˀʫʵʲʨʸʰͿ

     

ʬʲʬʽʺʸʵʬʴʬʸʪʰʰʹʬʽʹʶʵʸʺʰʹʹʨˀʻʨʲʵʼʨʹʰ;ʨˀˀʫʵʲʨʸʰͿ

  

ʬʲʬʽʺʸʵʬʴʬʸʪʰʰʹʰʳʶʵʸʺʰʹʹʨˀʻʨʲʵʼʨʹʰ;ʨˀˀʫʵʲʨʸʰͿ

  



იმისათვის რომ სწორად შევაფასოთ ჰიდროელქტროენერგეტიკული
სადგურების მშენებლობის მართებულობა, საჭიროა დანახარჯისა და სარგებლის ანალიზი. 2013 წლის მონაცემებით (იხ. ცხრილი 2) საქართველოში
გენერირებული ელექტროენერგია 8 256 მლნ კვტ სთ-ს შეადგენდა, ხოლო
მოხმარება - 8085 მლნ კვტ სთ-ს. 2014-2015 წლებში აღინიშნება როგორც
გენერირებული, ასევე მოხმარებული ელექტროენერგიის ზრდა და შესაბამისად ფიქსირდება გენერაცია 8515 და 8795 მლნ კვტ სთ, ხოლო მოხმარება
8532 და 8586 მლნ კვტ სთ. 2013 წელს ექსპორტირებული ელექტროენერგიის ჯამური გადასახადი 14043 ათას აშშ დოლარს შეადგენდა (450 მლნ კვტ
სთ), იმპორტის ღირებულება 484 მლნ კვტ სთ-სათვის 30300 ათასი დოლარი ფიქსირდება. 2015 წელს ექსპორტი 660, ხოლო იმპორტი 699 მლნ კვტ
სთ-მდე გაიზარდა და მათი მონეტარეული ღირებულება 26063 და 43819
ათას დოლარს უტოლდება. საშუალოდ, (დანაკარგების გათვალისწინებით), 1
კვტსთ იმპორტირებული ელექტროენერგიის ღირებულება 0,0627 დოლარს
შეადგენს, ხოლო ექსპორტირებული 1 კვტსთ ელექტროენერგიის ღირებუ81
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ლება - 0,0395 დოლარს. ელექტროენერგიის ექსპორტისა და იმპორტის ღირებულებები კიდვე ერთხელ უსვამს ხაზს, რომ საქართველოში გენერირებული ელექტროენერგია შედარებით იაფია, ხოლო ზამთარში იმპორტირებული
ელექტროენერგია საქართველოს ძალიან ძვირი უჯდება.
სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის’’ მიერ შედგენილი
წლიური ბალანსის საფუძველზე, სადაც გენერაციის 3, 5 და 7 პროცენტიანი
ზრდა არის გათვალისწინებული, შესაძლოა განისაზღვროს მომდევნო 10 წლის
განმავლობაში საქართველოს ელექტროენერგიის როგორც ექსპორტის, ასევე იმპორტის ღირებულება. თუ მივიჩნევთ რომ საქართველო საშუალოდ წელიწადში
ზამთრის სეზონზე 887 მლნ კვტ სთ ელექტროენერგიის იმპორტს განახორციელებს და თუ იმპორტის და ექსპორტის ტარიფი უცვლელი იქნება, მაშინ ვნახავთ
რომ 2016 წელს ელექტროენეგიის ვაჭრობით მიღებული შემოსავალი 4573 ათას
დოლარს უტოლდება, ხოლო 2026 წელს კი - 378327 ათას დოლარს.
ტარიფის იგივე ნიშნულზე შენარჩუნება პესიმისტური მიდგომაა. საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის მიერ დადგენილი ტარიფების მეთოდოლოგია ითვალისწინებს, კომპანიის
სურვილის შემთხვევაში, ტარიფის მეთოდოლოგიის გადახედვას და საჭიროების შემთხვევაში, ახალი ტარიფის დადგენას. ელექტროენერგიის წარმოების,
გადაცემის, დისპეტჩერიზაციის და ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორის მომსახურების ტარიფების გაანგარიშების მეთოდოლოგიით, გაანგარიშება
ხდება - “დანახარჯები პლუს” - რეგულირების პრინციპის შესაბამისად, რომელიც
უზრუნველყოფს საწარმოს სტაბილურ ფუნქციონირებას, გაწეული გონივრული
დანახარჯების ანაზღაურებას და სამართლიანი მოგების მიღებას. იქიდან გამომდინარე, რომ სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ 2016-2026
წლებში გასაწევი ინფრასტრუქტურული ინვესტიციები მოცემულია საქართველოს ქსელის განვითარების 10-წლიან გეგმაში, დაანგარშებულია რეგულირებადი აქტივების ბაზა და შესაბამისად გადაცემისა და დისპეტჩერიზაციის
ტარიფი 2016-2026 წლებისათვის. ახალ აშენებული ელექტროსადგურები და
გაზრდილი ელექტროენერგია მოითხოვს გადაცემის ახალ ინფრასტრუქტურას,
რომელიც მათ, ინვესტირებული კაპიტალის გამო, გაზრდილი ტარიფით მოემსახურება. მეორე მოდელი, რომელიც უკვე გაზრდილ ტარიფს ითვალისწინებს
როგორც იმპორტირებულ ელექტროენერგიაზე, ასევე ექსპორტირებულზე,
ელექტროენერგიის იმპორტიორ ქვეყნად მხოლოდ 2016-2018 წლებში მოგვევლინება; 2026 წლისათვის ექსპორტიდან მირებული შემოსავალი 1634287
ათასი დოლარი, ხოლო წმინდა ექსპორტი 1403865 ათასი დოლარი იქნება.
მიღებული შედეგები კიდევ ერთხელ ადასტურებს ენერგეტიკული სფეროს განვითარების და კერძოდ, ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობის მი82

საქართველოს ჰიდროენერგეტიკული ბაზრის კონცენტრაცია და ...

ზანშეწონილობას. ბოლო სამი წლის მონაცემებით, საქართველოს ექსპორტის
მთლიან ღირებულებაში ექსპორტირებული ელექტროენერგიის წილი 1%-ს არ
უტოლდება. თუ საქართველოს ექსპორტი 2026 წლისათვის თარგეთირებული ინფლაციის მაჩვენებლითა და ელექტროენერგიის ექსპორტის ნაზრდით
დაკორექტირდება, მაშინ საქართველოს ექსპორტი 6372589 ათას დოლარს
გაუტოლდება, სადაც ელექტროენერგიის წილი 26% იქნება.
საქართველოს ელექტროენერგეტიკის პოტენციალის შეფასება ხელს შეუწყობს ენერგეტიკის სფეროში ინვესტიციების და განსაკუთრებით პირდაპირი
უცხოური ინვესტიციების ხელშემწყობი საკანონმდებლო და მარეგულირებელი
ნორმატიული აქტების დახვეწას.
კონკურენციის გაზრდა, ერთმნიშვნელოვნად ზრდის ენერგეტიკული სექტორის ეფექტიანობას და მნიშვნელოვანია ენერგეტიკის ბაზრის ყველა დონეზე, როგორიცაა: წარმოება და განაწილება. ვერტიკალურად ინტეგრირებული
ელექტროენერგეტიკული ბაზრის რესტრუქტურიზაცია და ბაზრის ლიბერალიზაცია კონკურენციის ამაღლების წინაპირობას წარმოადგენს.
იმ შემთხვევაში, როდესაც ელექტროენერგიის ბაზარზე გარკვეულ კომპანიებს აქვთ საბაზრო ძალაუფლება, მარეგულირებელმა ხელი უნდა შეუწყოს
ეფექტიანი და სამართლიანი ფასის დადგენას. მარეგულირებლის ფუნქციების
შერბილება სასურველია მას შემდეგ, რაც კონკურენცია გაიზრდება და ელექტროენერგიის ფასი მიუახლოვდება კონკურენტული ბაზრისათვის დამახასიათებელ წონასწორულ ფასს.

***

დასასრულ, დასკვნის სახით უნდა აღვნიშნოთ, რომ ელექტროენერგეტიკული სექტორის განვითარების სტრატეგიული გადაწყვეტილებები მოიცავს წარმოების, გადაცემის, განაწილების, იმპორტ-ექსპორტის და ტრანზიტის სფეროებში არსებული მდგომარეობის ანალიზს, გამოწვევბის იდენტიფიცირებას და
საპასუხო ქმედებების შემუშავებას.
საქართველოს ენერგეტიკლ სექტორში სტრატეგიული გადაწყვეტილებისათვის საჭიროა ელექტროენერგეტიკული ბაზრის სტრუქტურის ანალიზი,
ბაზარზე წარმოდგენილი კომპანიების საბაზრო ძალაუფლების და მათი ურთიერთდამოკიდებულების განსაზღვრა. საბაზრო ძალაუფლების კონცენტრაციის შესაფასებლად საუკეთესო მეთოდია სხვადასხვა ინფორმაციაზე აგებული ინდექსების გამოყენება და მასზე დაყრდნობით, ბაზარზე არსებული
მდგომარეობის ანალიზი.
საქართველოს მნიშვნელოვანი გეოგრაფიული მდებარეობისა და მდიდარი რესურსებიდან გამომდინარე, აუცილებელია ელექტროენერგეტიკული სექტორის დახვეწა და კონკურენტული გარემოს შექმნა, რაც არსებითია რეგიონში
საკუთარი ენერგეტიკული კომპლექსების ეფექტიანად ჩართვისა და აქტიური
ელექტროენერგეტიკული პოლიტიკის გატარებისათვის.
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ელექტროენერგიის იმპორტ-ექსპორტის და ტრანზიტის განვითარებისათვის უნდა განხორციელდეს მეზობელი ქვეყნების ენერგეტიკულ სისიტემებთან
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საქართველო, ენერგეტიკული რესურსების იმპორტიორი ქვეყნიდან,
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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.
Keywords: Hydro power energy; compe
concentra on; Enguri HPP.
JEL Codes: E24, J60, J64, J65
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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

ადამიანური რესურსები ყველაზე უნიკალური და ძვირადღირებული
კაპიტალია. მისი ეფექტიანი მართვა ქვეყნის ეკონომიკური აღმავლობის
უმთავრესი ფაქტორია. ამიტომაა, რომ ადამიანური რესურსების მართვის
სრულყოფას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება საზოგადოების
განვითარების დღევანდელ ეტაპზე. მნიშვნელოვანწილად მის ხარისხზეა
დამოკიდებული შრომის ეფექტიანობა ადამიანთა საქმიანობის ნებისმიერ
სფეროში.
ადამიანური რესურსების მართვის პრობლემაზე მრავალი საინტერესო შრომაა გამოქვეყნებული როგორც უცხოელი, ასევე ქართველი
მკვლევრების მიერ [1,2,3,4,5,6,7]. მიუხედავად ამისა, მოცემული პრობლემის მნიშვნელობის, სირთულისა და მასზე მოქმედი ფაქტორების დინამიკურობის გამო, მასთან დაკავშირებული საკითხების მეცნიერული კვლევა კვლავაც აქტუალურია და მომავალშიც ასე იქნება. სწორედ მოცემულ
პრობლემაზეა შესრულებული წინამდებარე სამეცნიერო სტატია, რომელშიც შეჯამებულია თსუ-ის მენეჯმენტისა და ადმინისტრირების კათედრაზე მოცემულ პრობლემაზე შესრულებული საუნივერსიტეტო საგრანტო
პროექტის შედეგები და შემოთავაზებულია ადამიანური რესურსების მართვის სრულყოფის ზოგიერთი ღონისძიება ქვეყნის როგორც საჯარო, ასევე კერძო სექტორში.
საკვანძო სიტყვები: ადამიანური რესურსები; კვალიფიკაცია; კონკურენტუნარიანობა; კერძო სექტორი; სახელმწიფო სექტორი; პერსონალის მოტივაცია.
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ადამიანური რესურსების მართვის არსებული მდგომარეობა და
მისი სრულყოფის გზები საქართველოს საჯარო სექტორში
ადამიანური რესურსების მართვის ეფექტიანობა ძირითადად დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად შეესაბამება იგი ორგანიზაციის განვითარების
დონეს. ცხადია, ორგანიზაციათა ზრდისა და განვითარების პარალელურად,
ადამიანური რესურსების მართვის პროგრამები, პრაქტიკა და პროცედურები უნდა იცვლებოდეს და ვითარდებოდეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ადგილი
ექნება წარმოების პიროვნული და ნივთობრივი ფაქტორების განვითარებაში დისპროპორციას, რაც უარყოფითად იმოქმედებს ადამიანთა საქმიანობის
ეფექტიანობაზე. ყოველივე ეს მიუთითებს საქართველოს ეკონომიკის როგორც საჯარო, ასევე კერძო სექტორში მოცემულ პრობლემასთან დაკავშრებული საკითხების მეცნიერული კვლევის მნიშვნელობაზე.
დღეისათვის საქართველოს საჯარო სამსახურში ერთიანი საკადრო პოლიტიკის განხორციელების, მისი პროფესიულ პრინციპზე დაფუძნებული განვითარების, კანონმდებლობის დახვეწის, ეფექტიანი და გამჭვირვალე მმართველობისა და ეთიკური სტანდარტების დანერგვის ღონისძიებებს ახორციელებს
საქართველოს საჯარო სამსახურის ბიურო, რომლის ერთ-ერთი უმთავრესი
პრიორიტეტია საქართველოს სახელმწიფო სექტორში ადამიანური რესურსების
მართვის სისტემის განვითარება.
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მენეჯმენტისა და ადმინისტრირების კათედრაზე მოცემულ პრობლემაზე შესრულებული საგრანტო პროექტის ფარგლებში ჩატარებული კვლევის ერთ-ერთი მიზანი იყო საქართველოს
საჯარო სამსახურის დაწესებულებათა ადამიანური რესურსების მართვის საბაზო სისტემების ანალიზი, მათში არსებულ ნაკლოვანებათა გამოვლენა და
მათ აღმოსაფხვრელად/შესამცირებლად შესაბამისი ღონისძიებების დასახვა. ამ
მიზნით, შევისწავლით საქართველოს საჯარო სამსახურში ფუნქციონირებადი
ადამიანური რესურსების ელექტრონული სისტემა; სტრატეგიული დაგეგმვის
საკითხები; პერსონალის განვითარების დაგეგმვა/ტრენინგები; შიგა კომუნიკაციის სტრატეგია; სამუშაოს აღწერა, შეფასებისა და მოტივაციის სისტემები. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო ადამიანური რესურსების მართვის
ელექტრონული სისტემების შესწავლას, რამდენადაც მის ბაზაზე ფუნქციონირებადი ადამიანური რესურსების მართვის პროგრამული უზრუნველყოფის
პროექტების დანერგვა განსაკუთრებულად უწყობს ხელს ადმინისტრაციის
საქმიანობის ეფექტიანობის ამაღლებას, ხარჯების შემცირებას და მომსახურების სტანდარტების გაუმჯობესებას.
`ორგანიზაციის განვითარება ადვილი ამოცანა არ არის. მის მისაღწევად, სხვა ფაქტორებთან ერთად, აუცილებელია შრომითი კოლექტივი ორ-
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ნ. პაიჭაძე, ე. ჩოხელი, გ. ქეშელაშვილი, მ. ხარხელი, შ. ტიელიძე, გ. ჭურაძე

განიზაციულად კარგად იყოს შეკრული და ადამიანებს შორის არსებობდეს
ურთიერთპატივისცემაზე დამყარებული ნორმალური და ცივილიზებული ურთიერთობა. ასეთ კოლექტივებში უფრო ხშირად იბადება ახალი იდეები, შესამჩნევად მცირდება დანახარჯები და, საბოლოო ანგარიშით, ვითარდება
ორგანიზაციაკკ [1, გვ. 135]. საქართველოს საჯარო სამსახურებში ამჟამად
გამოყენებულ ადამიანური რესურსების პროგრამების უმეტესობას მხოლოდ
მისი (ადამიანური რესურსების) რეგისტრაციისა და სტატისტიკის წარმოების
შესაძლებლობა აქვს (S და ORIS პროგრამები). სხვა უფრო ფართომასშტაბიან
პროგრამებს აქვს ინტეგრირებული შეფასების, მოტივაციის, ასევე ტესტირების ფუნქციები. აღნიშნული პროგრამები გაუმჯობესების პროცესშია. მოცემულ სექტორში უწყებათა მხოლოდ 47%-ს აქვს ადამიანური რესურსების
ელექტრონული პროგრამა. მისი არარსებობა ძირითადად აიხსნება არასაკმარისი საბიუჯეტო რესურსებით, ცოდნისა და ექსპერტიზის არაადეკვატური ხარისხით, სერვერის მოცულობის სიმწირით, ამორტიზებული კომუნიკაციებით.
ადამიანური რესურსების მართვის ზოგადი სტრატეგიის კვლევამ აჩვენა, რომ
საჯარო დაწესებულებათა მხოლოდ 48%-ს აქვს წერილობით გაფორმებული
და დამტკიცებული ადამიანური რესურსების მართვის სტრატეგია. ამასთან,
უმეტეს შემთხვევაში, აქ შიგასაკომუნიკაციო სტრატეგიის არსებობის საჭიროება უგულებელყოფილია. სინამდვილეში, სწორად დაგეგმილ და გამართულ
შიგასაკომუნიკაციო სტრატეგიას შეუძლია დადებითი წვლილი შეიტანოს ორაგანიზაციის საქმიანობის პროცესში. მისი მეშვეობით თანამშრომლები ინფორმირებულები ხდებიან ორგანიზაციის საქმიანობის გეგმების თაობასა და სხვა
მიმდინარე საკითხებზე.
სახელმწიფო სტრუქტურებში, ისე როგორც მთელ ეკონომიკაში, ადამიანური რესურსების მართვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულებაა პერსონალის განვითარება. ადამიანური რესურსების მართვის ამ ფუნქციის შესასრულებლად აუცილებელია არსებობდეს მომუშავეთა პროფესიული განვითარების
გეგმა. ის მართვის მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია. პერსონალის განვითარების
გეგმა საჯარო სექტორში დასაქმებულ მომუშავეთა საერთო და სპეციალური
ცოდნის დონის ასამაღლებლადაა გამიზნული და სახელმწიფო სტრუქტურის საჭიროებების მიხედვით, სხვადასხვა სახეობისაა. `ყოველი განათლებული ადამიანი ერის სიმდიდრედ მოიაზრება და უახლოეს მომავალში ეს უნდა
გახდეს ჩვენს ქვეყანაში პრიორიტეტი. განათლება განვითარების მხოლოდ
პოტენციური ფაქტორია, ზრდის წყარო იგი მაშინ გახდება, თუ მოხდება მისი მწარმოებლურად გამოყენებან [2, გვ. 225]. ცოდნის ამაღლება შესაძლოა
ტრენინგის, თვითშემეცნების, პროფესიონალური და სამუშაო შეხვედრებისა
და სხვა აქტივობის საშუალებით. პერსონალის განვითარების დაგეგმვის პროცესი მოიცავს მოხელის შესაძლებლობების, განსწავლულობის, მათი ცოდნის
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ადამიანთა რესურსების მართვის გამოწვევები საქართველოში

ამაღლების საჭიროების შეფასებასა და მომუშავეთა პროფესიული მომზადების
ამაღლების კონკრეტული გზებისა და საშუალებების განსაზღვრას. პერსონალის განვითარების მხრივ, სამწუხაროდ, საქართველოს საჯარო სექტორში
სიტუაცია არ არის სახარბიელო. ამაზე მეტყველებს თუნდაც ის ფაქტი, რომ
აქ პერსონალის განვითარების გეგმა სამსახურების მხოლოდ 25%-ს გააჩნია.
სამუშაოს აღწერილობის, შეფასებისა და მოტივაციის სისტემების ნაწილში ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ სამუშაოს აღწერა ადამიანური რესურსების მენეჯმენტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია. იგი კონკრეტული
პოზიციისთვის ადგენს აუცილებელ ფუნქციებს, პასუხისმგებლობებსა და კომპეტენციებს, აცნობს პერსონალს კონკრეტული პოზიციისა და ორგანიზაციის
მიზნებს. სამუშაოს აღწერილობის ფორმების არსებობა საქართველოს საჯარო
დაწესებულებათა მხოლოდ 14%-ში არ დაფიქსირდა. საჯარო მოსამსახურის
სამუშაო უნარი შეიძლება შეფასდეს რამდენიმე ფაქტორით: სამუშაოს ცოდნა/
კომპეტენცია, პროდუქტიულობის ხარისხი, ინიციატივა, ლიდერობის უნარი,
ზედამხედველობის უნარი, იერარქიული დამოკიდებულება და ა.შ. შესრულებული სამუშაოს შეფასების მოქნილი სისტემა ხელს უწყობს კომუნიკაციის
ზრდას, ახდენს ტრენინგის საჭიროების იდენტიფიკაციას, აუმჯობესებს დაქირავებულთა ორგანიზაციულ კულტურასა და ანგარიშვალდებულების განცდას,
ახდენს მოტივაციის გაზრდას. ამდენად, შესრულებული სამუშაოს შეფასება
პირდაპირ უკავშირდება სამოტივაციო სისტემებს. აღსანიშნავია, რომ სამუშაოთა შეფასების სისტემები საქართველოს საჯარო დაწესებულებათა მხოლოდ
38%-ში არსებობს. ეს სისტემებია: კომპეტენციაზე დაფუძნებული შეფასება,
თვითშეფასება, ზემდგომი პირის შეფასება, უკუკავშირი, გასაუბრება და ა.შ.
საქართველოს საჯარო სტრუქტურებში სხვადასხვა სამოტივაციო სისტემა გამოიყენება. ესენია: პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა, კორპორაციული დაზღვევა, ორგანიზაციული ღონისძიებები და წლიური ნომინაციები, ბონუსებისა და პენსიების სქემები, დაწინაურება, მადლობის წერილი,
საჩუქრები და ჯილდოები და სხვ.
ცხადია, საჯარო სამსახურში, რაც უფრო მაღალკვალიფიციური და უნარიანი კადრებია შერჩეული, მით ძლიერია ადამიანური რესურსების მართვის
სისტემა და იგი მოსახლეობას უკეთეს პროგრამებსა და მომსახურებას შესთავაზებს. ადამიანური რესურსების მართვა მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისითაც, რომ იგი ნათლად გვიჩვენებს იმ სფეროებს სადაც საჯარო სამსახურს
ჰყავს მაღალი კვალიფიკაციის კადრები და სადაც ასეთი კადრების დეფიციტია.
2006 წლიდან მოყოლებული, საქართველოს საჯარო სამსახურებში კადრების კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით, საერთაშორისო ორგანიზაციების
მხარდაჭერით, მთელი რიგი პროექტი განხორციელდა. ევროპის საბჭოს ად-
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გილობრივი თვითმმართველობის რეფორმების ექსპერტიზის ცენტრმა 20062007 წლებში განახორციელა პროექტი – „მუნიციპალურ დონეზე ადამიანური
რესურსების მართვა“, რომლის მიზანი იყო ადგილობრივ დონეზე ადამიანური
რესურსების მართვის გაუმჯობესების ხელშეწყობა. პროექტის ფარგლებში
მომზადდა სახელმძღვანელო, რომელიც მოიცავს თანამდებობის პირთა და
მოხელეთა სამუშაოების აღწერის ტიპობრივ ფორმულარებსა და ადამიანური რესურსების მართვის პროცედურებს. 2007-2008 წლებში გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) ფარგლებში შეიქმნა ეფექტიანი მმართველობის
ტერიტორიულ-ადმინისტრაციული რეფორმების ცენტრის ვებგვერდი, რომელიც უზრუნველყოფს საზოგადოებისა და დაინტერესებული პირებისათვის
ინფორმაციის მიწოდებას მისი (ვებგვერდის) საშუალებით. 2008 წელს გერმანიის ტექნიკური თანამშრომლობის საზოგადოებისა (GTZ) და საქართველოს
საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის (GIPA)-ს მიერ განხორციელდა პროექტი
„თვითმმართველობის მიმართულებით მომუშავე სასწავლებლებისა და სასწავლო
პროგრამების კვლევა~, რომლის ფარგლებშიც შესწავლილ იქნა საქართველოს თვითმმართველობის განხრით მომუშავე სასწავლო დაწესებულებებისა
და სასწავლო ცენტრების კურიკულუმები. 2014 წლის ივლისში USAID-ის მიერ
პროექტის „დემოკრატიული მმართველობა საქართველოში G3“-ის ფარგლებში
გამოიცა თანამშრომელთა შერჩევის სახელმძღვანელო და ჩამოყალიბდა
მუნიციპალიტეტის თანამშრომელთათვის კვალიფიკაციის ამაღლების კურსები.
ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემისა
და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრის მიერ 2012-2013 წლებში ჩატარებული სამუშაოების ანალიზმა აჩვენა, რომ საქართველოს საჯარო
სექტორში დასაქმებული მოსამსახურეების კვალიფიკაციის საერთო დონე არ
აკმაყოფილებს ობიექტურად აუცილებელ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს.
სხვადასხვა ქვეყნის საჯარო სამსახურებში ადამიანური რესურსების მართვის სისტემის ანალიზმა გვიჩვენა, რომ ის ამა თუ იმ ქვეყანაში განსხვავებული ფორმებით ხორციელდება. ზოგიერთში შექმნილია სპეციალური უწყება,
რომელიც ცენტრალიზებული გზით ახორციელებს ყველა სამთავრობო უწყების ადამიანური რესურსების მართვას. ზოგიერთ ქვეყანაში იგი მთლიანად
დეცენტრალიზებულია და თითოეული უწყება ინდივიდუალურად ახორციელებს პერსონალის მენეჯმენტს. საქართველოში ძირითადად შერეული სისტემა გამოიყენება: არსებობს ადამიანური რესურსების მართვის ცენტრალური
უწყება, რომელიც განსაზღვრავს ადამიანური რესურსების მართვის ზოგად
სტრატეგიას, ხოლო კონკრეტული აქტივობის განხორციელება, მაგალითად,
როგორიცაა: კადრების შერჩევა, შეფასება და ა.შ. ცალკეულ უწყებებს ევალებათ.
საქართველოს საჯარო სამსახურში ადამიანური რესურსების მართვა,
როგორც უკვე აღინიშნა, ძირითადად დეცენტრალიზებულია. ცენტრალიზებულია მხოლოდ საჯარო სამსახურში კონკურსის გამოცხადების წესები,
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ადამიანთა რესურსების მართვის გამოწვევები საქართველოში

რომელსაც ზედამხედველობას უწევს საჯარო სამსახურის ბიურო. „საჯარო
სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიხედვით, საჯარო სამსახურში
პიროვნების მიღება ხდება თანამდებობაზე დანიშვნით ან კონკურსის წესით.
თანამდებობაზე დანიშვნა ვრცელდება მხოლოდ მაღალი რანგის საჯარო მოხელეებზე. კონკურსის გამოცხადების შემთხვევაში, თითოეული სამთავრობო უწყება, საჯარო სამსახურის ბიუროს ვებგვერდის საშუალებით, აცხადებს
ვაკანსიას. განსაზღვრულია ფორმატი, რომლის მიხედვითაც უნდა მოხდეს
კონკრეტული ვაკანსიის გამოცხადება. აპლიკანტებს განაცხადის გაკეთება შეუძლიათ მხოლოდ ელექტრონულად, საჯარო სამსახურის ბიუროს ვებგვერდის
საშუალებით. კონკურსის ვადის დასრულების შემდეგ, თითოეული დეპარტამენტი ინდივიდუალურად ახორციელებს კადრების შერჩევას. რაც შეეხება
საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს, იგი ინდივიდუალურად განისაზღვრება თითოეულ პოზიციაზე ცალკეული დეპარტამენტის მიერ. რაიმე ზოგადი ჩარჩო ან
სტანდარტი, თუ რა უნარებს უნდა ფლობდეს საჯარო სამსახურში ამა თუ იმ
პოზიციაზე დასაქმებული პირი, არ არის შემუშავებული.
ამრიგად, სხვადასხვა ქვეყანაში ადამიანური რესურსების მართვის სისტემები განსხვავებულია. ზოგან იგი მეტად ცენტრალიზებულია, ზოგან კი
ნაკლებად. საქართველოში ზემოხსენებული სისტემის სხვა ქვეყნების ანალოგიურ სისტემებთან შედარებით ირკვევა, რომ ადამიანური რესურსების მართვა
აქ ყველაზე ნაკლებადაა ცენტრალიზებული. აქ, ისევე როგორც გერმანიაში, არ არსებობს ადამიანური რესურსების მართვის ცენტრალური უწყება.
ამ პროცესის მხოლოდ ერთი ეტაპი, საჯარო სამსახურში თანამშრომელთა
მისაღებად კონკურსის გამოცხადება, როგორც უკვე აღინიშნა, ხორციელდება ცენტრალიზებული წესით. ადამიანური რესურსების მართვის დანარჩენი
ასპექტები დეპარტამენტის დონეზე ხორციელდება. გერმანიაში კი, ამ ასპექტების გარკვეული ნაწილი ცენტრალიზებულია, ხოლო თურქეთში, ფაქტობრივად, მთელი სისტემა ცენტრალიზებულია. იმ ქვეყნებში, სადაც ადამიანური
რესურსების მართვის ცენტრალური უწყება არსებობს, მათი ფუნქციონირება
ძირითადად განისაზღვრება ადამიანური რესურსების მენეჯმენტის ზოგადი
სტრატეგიის შემუშავებითა და მისი განხორციელების მონიტორინგით. შემუშავებულია მართვის პროცედურების სტრატეგიები, ხოლო კონკრეტული
უწყება, ამ სტრატეგიებზე დაყრდნობით, თვითონ ახორციელებს მართვას.
ანალოგიურად ხდება კონკრეტული ვაკანსიისთვის სამუშაოს აღწერის და საკვალიფიკაციო მოთხოვნების განსაზღვრა. მაგალითად, აშშ-ში კონკრეტულ
პოზიციაზე ვაკანსიის გამოცხადებისას ეყრდნობიან ამ კონკრეტული პოზიციისთვის განსაზღვრული უნარებისა და კვალიფიკაციის აღწერილობას. თუმცა,
დეპარტამენტის მოთხოვნებიდან გამომდინარე, შესაძლოა დამატებითი, უფრო
კონკრეტული, მოთხოვნების განსაზღვრა.
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„საქართველოს ადგილობრივ თვითმმართველობებში საკადრო პოლიტიკისა და ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურები ვერ უზრუნველყოფს
მოხელეთა სწორ მართვას და მათი ფუნქცია ძირითადად თანამშრომლებთან კონტრაქტის გაფორმებით ამოიწურება. ამასთან, მომუშავეთა პროფესიული უნარ-ჩვევები და კვალიფიკაცია ხშირად არ შეესაბამება პროფესიულ
მოთხოვნებს~ [3, გვ. 80]. თუმცა, ამ მიმართულებით 2014 წელს რამდენიმე
მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადაიდგა: 1) მიღებულ იქნა საქართველოს ორგანული კანონი – „ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსი“, რომლის 157-ე
მუხლის შესაბამისად, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ შეიმუშავა „ადგილობრივი თვითმმართველობის
საჯარო მოსამსახურეთა უწყვეტი სწავლების კონცეფცია“; 2)„ადგილობრივი
თვითმართველობის კოდექსით“ დაწესდა მუნიციპალური ვალდებულება, რომ
ადგილობრივი თვითმართველობის საჯარო მოსამსახურეთა სწავლება-გადამზადებისთვის წარიმართოს შრომის ანაზღაურებაზე გათვალისწინებული საბიუჯეტო ასიგნების საერთო მოცულობის არანაკლებ 1%; 3) განისაზღვრა
ადგილობრივი თვითმართველობის საჯარო მოსამსახურეთა საშტატო რაოდენობა; 4) დადგინდა, რომ გამგეობის/მერიის და საკრებულოს აპარატის საჯარო მოსამსახურეთა შრომის ანაზრაურების ხარჯები არ უნდა აღემატებოდეს
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ხარჯების 25%-ს, დაუშვებელია საკრებულოს წევრების შრომის ანაზღაურება პრემიებისა და დანამატების სახით. „საჯარო დაწესებულებებში პრემიების ოდენობის განსაზღვრის
წესის“ თანახმად, შესრულებული სამუშაოს შეფასების საფუძველზე, პრემია იმ
შემთხვევაში შეიძლება გაიცეს, თუ საჯარო დაწესებულებებში არსებობს სამუშაოს შეფასების სათანადოდ დამტკიცებული სისტემა. რეალურ სინამდვილეში,
საჯარო სამსახურის ბევრ დაწესებულებაში, სამწუხაროდ, პრემიები, რომელიც
ზოგიერთმა ხელმძღვანელმა ჩაანაცლა ტერმინით – „ხელფასზე დანამატი“, გაიცემა ისე რომ მოცემულ დაწესებულებაში საერთოდ არ არსებობს სამუშაოს
შეფასების არავითარი სისტემა და, ცხადია, ვერ მოხდებოდა და არც ხდება
პრემირებულ თანამშრომელთა მიერ შესრულებული სამუშაოს შეფასება. საჯარო სამსახურში ადამიანური რესურსების მართვის მოუწესიგებელი სისტემა, საბოლოო ანგარიშით, ადგილობრივი თვითმართველობების არაეფექტიან
ფუნქციონირებას განაპირობებს, რაც ეკონომიკურ ზრდასა და განვითარებას
აფერხებს.
ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ადგილობრივი თვითმმართველობის
დონეზე ადამიანური რესურსების მართვის ეფექტიანი ფუნქციონირებისთვის,
აუცილებელია გატარდეს რიგი პრაქტიკული ღონისძიება, რაც უზრუნველყოფს კადრების სწორ მართვას. განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს
ადამიანური რესურსების მართვის სფეროში დასაქმებულთა კვალიფიკაციას.
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ადამიანთა რესურსების მართვის გამოწვევები საქართველოში

მოცემულ სფეროში მომუშავე მოსამსახურეები კარგად უნდა ერკვეოდნენ
ისეთ საკითხებში, როგორიცაა: ადამიანური რესურსების დაგეგმვა, მათი მოზიდვის წესები და საშუალებები, შერჩევა და სამუშაოზე მიღება, თანამშრომელთა საქმიანი შეფასება, მომუშავეთა ადაპტაცია, სწავლება, კვალიფიკაციის
ამაღლება და განვითარება, პერსონალის მოტივაცია, მუშაობის ოპტიმალური
განაწესის უზრუნველყოფა, პერსონალის ატესტაცია, პერსონალის შრომითი
პოტენციალის შეფასება, კონფლიქტების მართვა და ა. შ.
საქართველოს საჯარო სექტორში ჯერ კიდევ ნაკლები ყურადღება ექცევა სამუშაო ადგილების ოპტიმიზაციას. ამ უკანასკნელთან დაკავშირებული
სამუშაოები უნდა განხორციელდეს კომპეტენტური შესაბამისი სპეციალისტების მიერ, რასაც უნდა ახლდეს პერსონალისა და არსებული სამუშაო ადგილების სრულყოფილი ატესტაცია, რათა გამოვლინდეს მოძველებული, არასრულად დატვირთული და დუბლირებული სამუშაო ადგილები, მოხდეს მათი
რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია. საჭიროა, აგრეთვე, განისაზღვროს ახალი,
რაციონალური სამუშაო ადგილების საჭირო რაოდენობა და შეიქმნას სამუშაო ადგილების სრულყოფილი ჩამონათვალი და აღწერილობა. სამწუხაროდ,
სამუშაო ადგილების ოპტიმიზაციისადმი წაყენებული ზემოაღნიშნული მოთხოვნები ქვეყნის საჯარო სამსახურის ბევრ დაწესებულებაში, ფაქტობრივად
უგულებელყოფილია.
სამუშაო ადგილების ოპტიმიზაციასთან ერთად ზუსტად უნდა განისაზღვროს საჯარო სექტორში თითოეული დასაქმებულის ვალდებულებებისა
და უფლებების ზუსტი არეალი და პერსონალური პასუხისმგებლობის საზღვრები, რათა ადგილი არ ჰქონდეს უპასუხისმგებლობასა და დუბლირებას
სამუშაოთა შესრულებაში.
არადამაკმაყოფილებელია საქართველოს საჯარო სექტორში ადამიანური
რესურსების მართვის საკითხებზე გადაწყვეტილებათა მიღების ამჟამად არსებული პრაქტიკა. ის უმეტესად ცენტრალიზებულია და მასში ნაკლებად ან
საერთოდ არ მონაწილეობენ დაბალი თანამდებობების სპეციალისტები. აქედან გამომდინარე, „აუცილებელია განხორციელდეს დაბალანსებული მიდგომა
ცენტრალიზებასა და დეცენტრალიზებას, ვერტიკალურ დელეგირებასა და ჰორიზონტალურად ფუნქციების განაწილებას შორის. ეს თანამშრომელთა ინდივიდუალიზმს, პროდუქტიულობასა და პროფესიულ განვითარებას შეუწყობს
ხელს~ [4, გვ. 507].
საქართველოს საჯარო სამსახურში ადამიანური რესურსების მართვის
სისტემების ანალიზმა გვიჩვენა, რომ მისი ელექტრონული პროგრამების ხარისხი, სტრატეგიული დაგეგმვის არსებული მდგომარეობა, პერსონალის შეფასების სისტემები ვერ პასუხობს წაყენებულ თანამედროვე მოთხოვნებს.
ამასთან ერთად, საკადრო პოლიტიკისა და ადამიანური რესურსების მართვის
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ნ. პაიჭაძე, ე. ჩოხელი, გ. ქეშელაშვილი, მ. ხარხელი, შ. ტიელიძე, გ. ჭურაძე

სამსახურები ვერ უზრუნველყოფს მოხელეთა სწორ მართვას, საჯარო სექტორში დასაქმებული მოსამსახურეების კვალიფიკაციის საერთო დონე, როგორც უკვე აღინიშნა, უმეტესად ვერ აკმაყოფილებს აუცილებელ სადღეისო
მოთხოვნებს.
საქართველოს საჯარო სექტორში ადამიანური რესურსების მართვის
სრულყოფის მიზნით, ჩვენ მიერ უკვე შემოთავაზებულ ღონიძიებებთან ერთად, აუცილებელია განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმოს მასთან დაკავშირებული მთელი პროცესის სწორ დაგეგმვას. ამასთან ერთად, თანამშრომელთა სამსახურში მიღებასთან დაკავშირებული კონკურსების გამოცხადებამდე,
მიზანშეწონილად მიგვაჩნია ჩატარდეს დაწესებულებათა ოპტიმალური ორგანიზაციული სტრუქტურის ფორმირების უზრუნველმყოფელი სამუშაოები, რაც
საფუძვლად დაედება არამხოლოდ ინსტიტუციის სტრუქტურულ ერთეულებს
შორის ფუნქციათა სწორი გადანაწილება, არამედ მათ შორის მჭიდრო კავშირი და კოორდინაცია. გარდა ამისა, ინსტიტუციის სტრუქტული ერთეულის
აგებისას, გათვალისწინებულ უნდა იქნეს როგორც გარე, ასევე, შიგა ფაქტორები. საჯარო სტრუქტურების მართვის მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი უნდა
გახდეს პერსონალის პროფესიული განვითარების გეგმა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება მოყვანილი კონკრეტული პოზიციის მოთხოვნებთან.

ადამიანური რესურსების მართვის არსებული მდგომარეობა
და მისი სრულყოფის გზები საქართველოს ეკონომიკის კერძო
სექტორში
საქართველოს ეკონომიკის კერძო სექტორში ადამიანური რესურსების მართვის პრობლემების კვლევისას, ჩვენ მიერ გამოყენებულ იქნა თვისებრივი კვლევის მეთოდი, კერძოდ, ჩაღრმავებული ინტერვიუ, რომელიც წარიმართა პრობლემური საკითხების იდენტიფიცირებისათვის. თითოეული რესპოდენტისათვის
წინასწარ განისაზღვრა მასთან ჩასატარებელი ინტერვიუს საგანი, რის საფუძველზეც მომზადდა კითხვარი, კონკრეტული ინფორმაციის მისაღებად. ინტერვიუები ჩატარდა ქართული კომპანიების წარმომადგენლებთან (მაღალი, საშუალო
და დაბალი რგოლის მენეჯერებთან).
ქართულ კომპანიებში ადამიანური რესურსების მართვა გარკვეული თავისებურებებით ხასიათდება. კომპანიათა ნაწილში ზოგიერთი ხელმძღვანელი, შეცდომით, ადამიანური რესურსების მართვას ბიზნესთან ნაკლებად დაკავშირებულ
სფეროდ მიიჩნევს. ბევრ ქართულ კომპანიაში ადამიანური რესურსების მენეჯერის
როლი ბუნდოვანია და ზედმეტად გამარტივებული. იგი ხშირად მხოლოდ ზოგად
ადმინისტრაციულ საქმიანობასთან არის გაიგივებული, რაც თანამშრომლებთან
შრომითი კონტრაქტების და სამუშაოდან გათავისუფლების გაფორმებით, დაგვი-
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ანებებისა და შვებულებების აღრიცხვით ამოიწურება. ცხადია, ყოველივე აღნიშნული შეცდომაა. სინამდვილეში, ეკონომიკის განვითარების დღევანდელ ეტაპზე,
ბიზნესი წარმატებული შეიძლება იყოს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მას გააჩნია
ადამიანური რესურსების მართვის სწორი სტრატეგია, რამდენადაც სწორედ ადამიანია ბიზნესის წარმატების მთავარი შემოქმედი.
ადამიანური რესურსების მართვის სტრატეგია, ისევე როგორც მისგან
გამომდინარე კონკრეტული ინიციატივები, ეფექტიანია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ იგი შესაბამისობაშია ორგანიზაციის ზოგად სტრატეგიასთან, მის
მიზნებთან და ეხმარება ორგანიზაციას თავისი მისიის მიღწევაში. კარგად
გააზრებული სტრატეგიის გარეშე (იგულისხმება როგორც ზოგადი ორგანიზაციული სტრატეგია, ასევე ადამიანური რესურსების მართვის სტრატეგია)
ნებისმიერი ორგანიზაცია განწირულია წარუმატებლობისთვის, რამდენადაც
მისი საქმიანობა გაუაზრებელი და არასისტემური იქნება, რესურსების ხარჯვა
კი – არამიზნობრივი და არაეფექტიანი.
ეკონომიკის კერძო სექტორში ადამიანური რესურსების მართვასთან დაკავშირებული საქმიანობის მიმართულებები ძირითადად დამოკიდებულია ორგანიზაციის მიზნებსა და გეგმებზე. ბიზნესის მენეჯერს სჭირდება ბიზნეს პარტნიორი ადამიანური რესურსების მენეჯერის სახით, რომელიც მას მიაწვდის
ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ ორგანიზაციას ჰყავს საიმედო ადამიანური
რესურსი უკეთესი შედეგის მისაღწევად ან, პირიქით, ურჩევს, რომ გეგმის
მიღწევა გართულდება, რადგან მაღალია პერსონალის დენადობა ან დაბალია
მომუშავეთა კვალიფიკაცია და ა. შ. და ურჩევს სათანადო ღონისძიებების გატარებას, რომელთა დასახვასა და რეალიზაციაში თვითონაც მიიღებს აქტიურ
მონაწილეობას.
ხშირია შემთხვევა, როცა ორგანიზაციის მენეჯერი ადამიანური რესურსების მენეჯერს აძლევს დავალებას, რომ დაუწეროს ადამიანური რესურსების განვითარების სტრატეგია, რაც არასწორია. ადამიანური რესურსების
მართვის სტრატეგია, ეს არის იმის ხედვა, თუ როგორ უნდა იმართოს პერსონალი ისე, რომ ბიზნესმა მიაღწიოს დაგეგმილ შედეგებს და გადაწყვეტილებების ერთობლიობა, რომელმაც უნდა გაზარდოს ბიზნესის შემოსავლიანობა
და შეცვალოს ორგანიზაციის წევრების ქცევა, რათა ორგანიზაციამ მიიღოს
დაგეგმილი შედეგები. აქედან გამომდინარე, ადამიანური რესურსების განვითარების სტრატეგიის შემუშავებაში მონაწილეობა უნდა მიიღოს არა მარტო
ადამიანური რესურსების მენეჯერმა, არამედ ორგანიზაციის/დაწესებულების
პირველ ხელმძღვანელთა ფართო წრემ, რამდენადაც აუცილებელია ადამიანური რესურსების მართვის სტრატეგია ინტეგრირებული იყოს ბიზნესის
სტრატეგიასთან. ყოველივე აქედან გამომდინარე, ადამიანური რესურსების
მენეჯერი კარგად უნდა ერკვეოდეს ბიზნესის საერთო სტრატეგიაში და იგი
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ნ. პაიჭაძე, ე. ჩოხელი, გ. ქეშელაშვილი, მ. ხარხელი, შ. ტიელიძე, გ. ჭურაძე

უნდა იყოს ბიზნესის მართვის გუნდის სრულფასოვანი წევრი. ქართულ სინამდვილეში, უმეტეს შემთხვევაში, ეს ასე არაა. სამწუხაროდ, ადამიანური რესურსების მართვისა და მასთან დაკავშირებული სამსახურების მაღალკვალიფიციური შესაბამისი სპეციალისტებით უზრუნველყოფის საკითხებს ნაკლები
ყურადღება ექცევა.
ქართულ კომპანიებში ძირითადად ადამიანური რესურსების მართვის
შემდეგ სტრატეგიებს იყენებენ: სტაფინგი (კომპანიის ადამიანური რესურსით
უზრუნველყოფა), განვითარება (რაც შეიძლება მეტი ინვესტიციის ჩადება
ადამიანური რესურსის ტრენინგსა და კარიერულ ზრდაში, შედეგების მართვა), შენარჩუნება (უფრო მეტ ჩართულობაზე ზრუნვა) და შრომის ანაზღაურების მართვა. ამ ძირითადი სტრატეგიების გარდა, არსებობს რეკრუტინგის
სტრატეგია (მაგალითად, მხოლოდ საუკეთესოების დაქირავება), განვითარების სტრატეგია (მხოლოდ საუკეთესო შედეგების მქონე თანამშრომლების წახალისება) და ანაზღაურების სტრატეგია (ბაზარზე არსებული ყველაზე მაღალი სახელფასო ანაზღაურების გადახდა). ისეთი საკითხები, როგორიცაა: რა
სჭირდება ორგანიზაციას, რა არის მისი შესაძლებლობები და საფრთხეები, რა
არის ძლიერი და სუსტი მხარეები, როგორია ადამიანური რესურსების მართვის სტრატეგია, რამდენად შეესაბამება იგი ბიზნესის მართვის სტრატეგიებს
და სხვ. ადამიანური რესურსების მენეჯერმა, მენეჯმენტის საერთო გუნდთან
ერთად, უნდა განიხილოს. ქართულ კომპანიათა მართვის ძირითადი პრობლემა, როგორც უკვე აღინიშნა ისაა, რომ ადამიანური რესურსების მენეჯერის
საქმიანობად ხშირად მხოლოდ ჰუმანიტარული სფეროა მიჩნეული და არა ბიზნესის მართვა. სინამდვილეში მოცემული კატეგორიის მენეჯერს მოეთხოვება
აქტიურად მონაწილეობდეს ორგანიზაციის პერსონალის მართვაში და სხვა
მენეჯერებს მიაწოდოს ინფორმაცია ორგანიზაციის ადამიანური რესურსების
სტრუქტურის, კადრების დენადობისა და იმის შესახებ, თუ რა შედეგის მოტანა შეუძლია კომპანიისთვის თითოეულ თანამშრომელს.
სამუშაოს აღწერილობის, შეფასებისა და მოტივაციის სისტემების ნაწილში
ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ სამუშაოს აღწერა ადამიანური რესურსების
მენეჯმენტის უმთავრესი კომპონენტია. იგი კონკრეტული პოზიციისათვის ადგენს აუცილებელ ფუნქციებს, პასუხისმგებლობებსა და კომპეტენციებს, ზრდის
ინდივიდუალურ და ორგანიზაციულ ეფექტიანობას, აცნობს პერსონალს კონკრეტული პოზიციისა და ორგანიზაციის მიზნებს. კვლევით დგინდება, რომ კერძო
სექტორში სამუშაოს აღწერილობა გააჩნია თითქმის ყველა ორგანიზაციას, თუმცა, ის არსებული წესით გაფორმებული ორგანიზაციათა მხოლოდ 40%-შია.
მომუშავეთა მოტივაციის მეთოდების კვლევამ გვიჩვენა, რომ ქართულ კომპანიებში ფინანსურ წახალისებას განსაკუთრებული ადგილი უკავია. „დღესათვის
ფულადი ანაზღაურებისა და კომპენსაციის გამოყენება პერსონალის მოტივაცი-
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აში ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მეთოდად რჩება“ [6, გვ. 5] ამასთან, სამწუხაროდ,
წახალისების ბონუსური სისტემა დამოკიდებულია არა მუშაობის ინდივიდუალურ
შედეგებზე, არამედ ხელმძღვანელის სუბიექტურ აზრზე თანამშრომელთა მიმართ. ჩვენი დაკვირვებით დადგინდა, რომ რესპონდენტთა უმრავლესობა, ფინანსური მოლოდინის გამო, ცდილობს დაკისრებული მოვალეობის ჯეროვნად
შესრულებას.
იმდენად, რამდენადაც „ნებისმიერი ორგანიზაციის ძირითადი საყრდენი
ადამიანური რესურსია და მათ მიერ შესრულებული სამუშაოს ხარისხი უშუალოდ აისახება კომპანიათა საქმიანობის შედეგებზე, ორგანიზაცია უნდა ზრუნავდეს არა მარტო კვალიფიციური კადრების შერჩევაზე, არამედ უკვე შერჩეული
კადრების მუდმივ პროფესიულ და პიროვნულ ზრდა-განვითარებაზეცო [5, გვ.
41]. ჩვენ მიერ ჩატარებული კერძო სექტორის მომუშავეთა გამოკითხვის შედეგების მიხედვით, კადრების შერჩევა-დაქირავების პროცესი რესპოდენტთა უმრავლესობამ სტანდარტული პროცედურებით გაიარა, რაც გულისხმობს შესარჩევი
კანდიდატებისათვის პერსონალური ინფორმაციის მიწოდებას, ტესტირებასა და
მათთან გასაუბრებას. ტესტირება უმეტესად ზოგადი ფორმით ტარდება, ხშირად არსებული სტანდარტები არ შეესაბამება საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს და
თითქმის არ შეიცავს ინფორმაციას კანდიდატის პროფესიული ცოდნის შესახებ.
ამა თუ იმ პოზიციაზე დანიშვნისას, სხვა კანდიდატებთან შედარებით, საკუთარ
უპირატესობად რესპონდენტთა 80%-ს პერსონალური ინფორმაციის ქონა, სამსახურებრივი გამოცდილება და ტესტირების შედეგები მიიჩნია, ხოლო 20%-მა
საცხოვრებელი ადგილი და კომუნიკაციის უნარი დაასახელა.
საზოგადოების განვითარების დღევანდელ ეტაპზე კერძო სექტორის ორგანიზაციებში (დაწესებულებებში, საწარმოებში და ა. შ.) განსაკუთრებული
ყურადღება უნდა მიექცეს მომუშავეთა პიროვნების განვითარების საკითხებს.
პიროვნების განვითარება შეიძლება მოხდეს როგორც თვითგანვითარებით,
ასევე იმ ორგანიზაციის დახმარებით, რომლის წევრიცაა დასაქმებული. იმისათვის, რომ წარმატებული იყოს აღნიშნული პროცესი, აუცილებელია თანამშრომელს ჰქონდეს მოტივაცია თვითგანვითარებისთვის, რათა უფრო მეტად
იმუშაოს საკუთარ თავზე, მოიძიოს გზები და მეთოდები პროფესიული და
პიროვნული უნარების განვითარებისათვის, დაგეგმოს და განახორციელოს შესაბამისი კონკრეტული ნაბიჯები, ხოლო შემდეგ თვითონ შეაფასოს მიღწეული
შედეგები. ის უნდა იყოს დარწმუნებული, რომ ამ შედეგებს დაინახავენ და
სათანადოდ დააფასებენ. ამავე დროს კომპანიამ უნდა უზრუნველყოს თანამშრომლების განვითარების პროცესის დაგეგმვა და მისი სწორად წარმართვა.
ჩვენ მიერ ჩატარებულმა გამოკვლევამ გვაჩვენა, რომ ქართულ კომპანიათა
მნიშვნელოვან ნაწილში თანამშრომელთა განვითარებას სათანადო ყურადღება
არ ეთმობა ან მას კამპანიური ხასიათი აქვს.
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როგორც საჯარო სექტორში,ასევე კერძო სექტორში დასაქმებულთა
ცოდნის ამაღლება შეიძლება განხორციელდეს ტრენინგის, თვითშემეცნების,
პროფესიული და სამუშაო შეხვედრებისა და სხვა ღონისძიებების საშუალებით.
ცოდნის ამაღლების აღნიშნულმა ღონისძიებებმა ასახვა უნდა პოვოს პერსონალის განვითარების გეგმაში. ჩვენ მიერ ჩატარებული კვლევით დადგინდა, რომ
საქართველოს ეკონომიკის კერძო სექტორში პერსონალის განვითარების გეგმა
მსხვილ კომპანიათა 90 %-ს გააჩნია. აქ ძირითადად გამოიყენება ტრენინგების
ზოგადი კურსი, რომელიც არ არის რელევანტური არც შინაარსით და არც
ხანგრძლივობით. სამუშოზე ახალმისაღებთა გამოსაცდელი პერიოდი საკმაოდ
დიდია და ხშირად, გარკვეულ პოზიციაზე დანიშვნამდე, სამუშაოს მაძიებელთა
შრომის გამოყენება ხდება სულ სხვა მიმართულებით.
როგორც ცნობილია, წარმოების კერძო სექტორის განვითარებაში, ისე
როგორც მთელ ეკონომიკაში, განსაკუთრებულ როლს თამაშობს დასაქმებულ ადამიანთა მოტივაცია თავიანთი ფუნქციების (როლის) შესრულებაზე.
ამ უკანასკნელზე დიდ გავლენას ახდენს მომუშავის პიროვნების ფორმალური ძალაუფლება და პასუხისმგებლობა. რაც უფრო დიდია ეს ძალაუფლება,
მით უფრო მაღალია პიროვნების თვითრეალიზაციის სურვილი და განცდა.
რაც უფრო შესაბამისობაშია ძალაუფლება პასუხისმგებლობასთან, მით უფრო
ეფექტიანად წყდება ორგანიზაციული ამოცანები და ადამიანები უფრო მოტივირებულები და მონდომებულები არიან. არასაკმარისი ძალაუფლება და მისი
შეუსაბამობა პასუხისმგებლობასთან, პერსონალის დემოტივაციასა და დემორალიზაციას იწვევს და სხვა სამსახურის ძებნისათვის მოტივაციის ზრდას
განაპირობებს. კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ მკაფიოდ განსაზღვრული პასუხისმგებლობა ყველაზე დიდი მოტივატორია ადამიანებისათვის. როცა
ადამიანებმა იციან, თუ რას ელოდება მათგან ორგანიზაცია, ანუ ისინი რაზე
არიან პასუხისმგებელნი, იზრდება მათი აქტივობა სასურველი შედეგების მისაღწევად. მკაფიო პასუხისმგებლობა სტიმულს აძლევს პერსონალს, რომ დიდი მონდომებით იმუშაოს მაშინაც კი, როდესაც უკიდურესად უკმაყოფილოა
სამუშაო პირობებით. მომუშავე, როგორც წესი, ცდილობს განახორციელოს
თავისი პასუხისმგებლობა და, თუ საჭიროა, შემდეგ იფიქროს სასახურიდან
წასვლაზე. ამავე დროს, ნიშანდობლივია, რომ ხშირად ტოვებს სამსახურს
ის მომუშავეც კი, რომელსაც აქვს მაღალი ანაზღაურება და კარგი სამუშაო
პირობები, იმის გამო, რომ ვერ გაარკვია რა არის მისი რეალური პასუხისმგებლობა. მსგავსი შემთხვევები პერსონალის მოტივაციას და, შესაბამისად,
შრომის მწარმოებლურობას ამცირებს. ამასთან ერთად, იგი მომუშავეებს,
არასაკმარისი თვითრეალიზაციის განცდის გამო, ახალი სამსახურის ძიების
მოტივებს უზრდის.
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ორგანიზაციის განვითარებისათვის უმნიშვნელოვანესი ფატორია კომუნიკაცია. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იგი მენეჯერებსა და მათდამი
დაქვემდებარებულებს შორის ურთიერთობისას. ქართულ კომპანიებში მენეჯერები ძირითადად იყენებენ კომუნიკაციის ისეთ საშუალებებს, როგორიცაა:
ელექტრონული ფოსტა, ტელეფონი, შეხვედრები და სხვ. გადაწყვეტილების
მიღების პროცესი ქართულ კომპანიებში ძირითადად ავტორიტარულია. გამოკითხულთა მხოლოდ მცირე ნაწილი (13%) ფიქრობს, რომ ისინი ნაწილობრივ
არიან ჩართულნი ამ პროცესში. სწორი გადაწყვეტილებების მიღება ამ პროცესის სწორად წარმართვაზეა დამოკიდებული. მოცემულ პროცესში თანამშრომელთა ჩართვის მნიშვნელოვანი საშუალებაა კოლეგიალური სტრუქტურები,
სამუშაო ჯგუფები და კომისიები. ერთობლივი მუშაობით თანამშრომლები
საკუთარ კომპეტენციებს უკეთესად იყენებენ, ორგანიზაციას კი ეძლევა შესაძლებლობა, რომ, ერთი მხრივ, უკეთესი გადაწყვეტილებები მიიღოს, ხოლო, მეორე მხრივ, თანამშრომელთა ჩართულობა და მოტივაცია გაიზარდოს.
ყოველივე ეს თანამშრომელთა თვითრეალიზაციის განცდას მნიშვნელოვნად
ამაღლებს. ჩატარებული კვლევისას, ქართულ კერძო კომპანიათა ორგანიზაციულ სტრუქტურებში გამოვლინდა სხვა ხარვეზებიც, რაც ხელს უშლის
შემუშავებული სტრატეგიების განხორციელებასა და დაგეგმილი შედეგების
მიღწევას. ხშირად, მომუშავეთა შორის ფუნქციების ფაქტობრივი განაწილება რადიკალურად განსხვავდება ოფიციალურად გაწერილი დავალებებისგან
და სამუშაო ადგილის, სამსახურებისა და განყოფილებების დასახელებები არ
ასახავს შესაბამის ქვედანაყოფსა და პოზიციაზე ფაქტობრივად განხორციელებულ სამუშაოს. „მკაფიოდ არ არის განსაზღვრული კომპანიების თანამშრომლების უფლებამოსილებები და პასუხისმგებლობები, რაც შესაბამისად ახდენს
ფუნქციების დუბლირებას ან უფუნქციობას“ [7, გვ. 91]. ასეთი ფაქტები
მრავალი გაუგებრობის, კონფლიქტისა და უსიამოვნო გარჩევის მიზეზი ხდება, რაც ამცირებს თანამშრომელთა მოტივაციას, შრომის მწარმოებლურობას
და იწვევს დროის არამიზნობრივ ხარჯვას. შეინიშნება გენერალური მენეჯერისადმი დაქვემდებარებული სტრუქტურების სიმრავლე, რაც აფერხებს მიმდინარე საქმიანობის წარმატებით განხორციელებას. ხშირ შემთხვევაში, ათზე
მეტი ქვედანაყოფი უშუალოდ გენერალური დირექტორის დაქვემდებარებაშია.
გამოცდილება კი გვიჩვენებს, რომ ერთი ხელმძღვანელის მიერ 3-5 დაქვემდებარებულ სტრუქტურაზე მეტის ეფექტიანი მართვა, მათთვის საკმარისი
დროის გამოყოფა, აქტუალური პრობლემებისა და ამოცანების გადაწყვეტაში
საფუძვლიანი მონაწილეობა შეუძლებელია. ხშირად ფუნქციები დაჯგუფებულია არა იმის მიხედვით, თუ რომელი ფუნქციაა უფრო საჭირო ორგანიზაციისთვის, არამედ იმის მიხედვით, თუ ტოპმენეჯმენტის გუნდში ვის რა ადგილი
უკავია. ცხადია, რომ ორგანიზაციული სტრუქტურა მკაფიოდ განსაზღვრული
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პრიორიტეტების გარეშე ვერ იქნება შედეგიანი. ის უნდა შეესაბამებოდეს ორგანიზაციის განვითარების სტრატეგიას და ხელს უწყობდეს მის რეალიზაციას.
ამიტომაა, რომ ხშირად ქართულ კომპანიათა თანამშრომლების უნარებისა და
შესაძლებლობების დიდი ნაწილი გამოუყენებელია, ხარჯების მნიშვნელოვანი
ნაწილი კი უშედეგოდ იკარგება. რაც შეეხება მომუშავეებზე დაკისრებული
ვალდებულების შესრულების შეფასებას, იგი კომპანიათა 80%-ში წარმოდგენილია ისეთი რეიტინგული სისტემით, რომელიც პერსონალის არაჯანსაღ
კონკურენციას განაპირობებს. ხშირად პერსონალზე გაპიროვნებული სამუშაოს მოცულობა ნორმატიულზე უფრო დიდია, ხოლო მისი შესრულებისთვის
გათვალისწინებული შრომის ანაზღაურების სიდიდე მცირე, რაც პერსონალის
უკმაყოფილების მიზეზი ხდება. ეს კი იწვევს კადრების დენადობას. არაეფექტიანი სახელფასო სისტემა, საბოლოო ანგარიშით, მნიშვნელოვნად ამცირებს პერსონალის შრომის მწარმოებლურობას. აქვე ვაწყდებით პერსონალის
მიმართ უპატივისმცემლო დამოკიდებულების ფაქტებს. აღნიშნულის გამო,
კერძო სექტორში დიდია კადრების დენადობა, რაც ძირითადად დაბალი ხელფასითა და რთული სამუშაო პირობებითაა გამოწვეული.
საქართველოს ეკონომიკის კერძო სექტორში ადამიანური რესურსების
მართვის სისტემების ანალიზმა გვიჩვენა, რომ შემსრულებლებს შორის არასწორადაა განაწილებული როლები, ძალაუფლება და პასუხისმგებლობა. მნიშვნელოვანწილად, ამითაა განპირობებული პერსონალის შესაძლებლობებისა და
უნარების გამოყენების დაბალი ხარისხი და გადაუჭრელი რჩება მართვისა და
განვითარების სტრატეგიული ამოცანები. ხშირად, ადამიანური რესურსების
მართვის მნიშვნელოვან საკითხებზე პასუხისმგებელი პირები არც კი მოიაზრებიან ორგანიზაციის მართვის სტრუქტურაში. ყოველივე ამის გამო ორგანიზაცია მრავალ სერიოზულ დანაკარგს განიცდის: ფერხდება ბიზნესის
(წარმოების) მაღალპროფესიული კადრებით უზრუნველყოფა და, შესაბამისად,
ფერხდება მიმდინარე წარმოებრივი პროცესები, დროულად ვერ ხდება სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი საკითხების გადაჭრა, სუსტდება ბაზარზე დაკავებული პოზიციები და, საბოლოო ანგარიშით, კომპანია ვერ აღწევს დასახულ
მიზანს.

***
საქართველოს ეკონომიკის კერძო სექტორში ადამიანური რესურსების
მართვის სრულყოფის მიზნით, ჩვენ მიერ უკვე დასახელებულ გასატარებელ
ღონისძიებებთან ერთად, მიზანშეწონილად მიგვაჩნია: _ადამიანური რესურსების მართვის სტრატეგიის ბიზნესის სტრატეგიასთან შესაბამისობაში მოყვანა
ყველა იმ ორგანიზაციაში, სადაც ამას დღეს ადგილი არ აქვს; _ ორგანიზაციული სტრუქტურის ჩამოყალიბება მოხდეს კომპანიათა (ფირმების და ა. შ.)
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დანიშნულების სიღრმისეული გააზრებისა და ძირითადი პროცესების სწორად
დაგეგმვის საფუძველზე, რათა უზრუნველყოფილ იქნეს პერსონალის შესაძლებლობათა მაქსიმალური გამოყენება, მიმდინარე პროცესების ეფექტიანად
წარმართვისა და კომპანიათა სტრატეგიების განხორციელებისათვის; ადამიანური რესურსების იმგვარი ეფექტიანი მართვის პოლიტიკის განხორციელება, რომელიც უშუალოდ დადებით გავლენას მოახდენს დასაქმებულის ისეთ
თვისებებზე, როგორიცაა: მართვის პროცესებში ჩართულობა, მოტივაციის
ამაღლება, ხელმძღვანელ პირებს შორის პასუხისმგებლობის რაციონალური
განაწილება და ა.შ., რაც ხელს შეუწყობს ორგანიზაციის (ფირმის, კომპანიის
და ა. შ.) საერთო ხელმძღვანელობის (მათ შორის, ადამიანური რესურსების
მართვის) ხარისხის ამაღლებას.
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თანამედროვე ეპოქა ხასიათდება განვითარების ახალ ინოვაციურ
სტადიაზე გადასვლით, რომელიც გულისხმობს ცოდნის საზოგადოების ჩამოყალიბებას. მისი მთავარი თვისებაა ცოდნისადმი ინტერესის
ზრდა, ვინაიდან სწორედ ცოდნა მოიაზრება მწარმოებლურობის საერთო ზრდის მნიშვნელოვან ძალად. ამასთან დაკავშირებით ყურადღებას იმსახურებს მეცნიერთა (ე. ტოფლერი, ფ. ფუკუიამა, დ. ბელი,
ჯ. ნეისბიტიდა სხვ.) აზრი ინოვაციური ეკონომიკის შესახებ, რომლის
მიხედვითაც, განვითარებული ქვეყნების უმრავლესობა უზრუნველყოფს თავის მსოფლიო ეკონომიკურ უპირატესობას სწორედ ცოდნისა
და ინოვაციური ეკონომიკის ხარჯზე [5]. ასეთი ქვეყნებია დღეს აშშ,
გერმანია, იაპონია, ავსტრალია, კანადა, შვედეთი, ფინეთი, სინგაპური,
ისრაელი და სხვ., რომლებსაც გააჩნიათ ინოვაციური ეკონომიკის უმნიშვნელოვანესი ძალა - განვითარებული ვენჩურული ბიზნესი.
საკვანძო სიტყვები: ადამიან-კაპიტალი; ცოდნის ეკონომიკა; ინოვაციური ეკონომიკა; სამუშაო ძალის პოტენციალი; ახალი ტექნოლოგიები; სწავლების ინტერაქტიული მეთოდები; ექსპერტული სისტემები;
სტუდენტების პროფესიული იდენტურობა.

ცოდნის ეკონომიკის ისტორიიდან
ტერმინი – „ცოდნის ეკონომიკა“ პირველად გამოიყენა ამერიკელმა მკვლევარმა ფრიც მახლუპმა, რომელმაც 1962 წელს გამოაქვეყნა შრომა –„ცოდნის
წარმოება და განვითარება აშშ-ში“ („The Production and Distribution of Knowledge
in the United States». 1962). ფ. მახლუპი ცოდნის ეკონომიკას ახასიათებდა
როგორც „ეროვნული ეკონომიკის ერთ-ერთ სექტორს, სადაც ცოდნის წარმოება,
გადამუშავება და მართვა ხდება“ [1].
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ეკონომიკის განვითარების კარდინალურად ახალ ეტაპზე გადასვლა დაკავშირებულია ისეთ მოვლენებთან, როგორიცაა: თეორიული ცოდნის როლის ამაღლება, მაღალტექნოლოგიური დარგების განვითარება, მომსახურების
სფეროს წილის უპირატესი ზრდა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების მზარდი გავლენა.
ცნობილი ამერიკელი მეცნიერი სოციოლოგი, ფუტუროლოგი, პოსტინდუსტრიულ საზოგადოების კონცეფციის ფუძემდებელი დენიელ ბელი წერდა:
„თუ უკანასკნელი ასი წლის განმავლობაში მთავარი ფიგურა იყო მეწარმე,
ბიზნესმენი, სამრეწველო წარმოების ხელმძღვანელი, დღეს „ახალ ხალხს~
წარმოადგენენ მეცნიერები, მათემატიკოსები, ეკონომისტები და ახალი ინტელექტუალური ტექნოლოგიების სხვა წარმომადგენლებიო [2].
ეკონომისტების ხსენება ამ კონტექსტით, ბუნებრივია, ვინაიდან ცოდნის
ეკონომიკის ჩამოყალიბების პროცესში პროფესიონალ მეცნიერ ეკონომისტებს
დიდი როლი ენიჭება ახალ ეკონომიკაზე გადასვლის პროცესში, რომელიც
უზრუნველყოფს მდგრად ეკონომიკურ განვითარებას და საზოგადოების კეთილდღეობას.
აღსანიშნავია, რომ ცოდნის ეკონომიკისა და ინოვაციური ეკონომიკის
შესახებ არსებობს პოლემიკა – რიგი მკვლევარი ამ ორ ცნებას აიგივებს, ვინაიდან მათ შორის ბევრი რამ საერთოა და ურთიერთმჭიდრო კავშირია. თავისი
ბუნებით, ცოდნა სწრაფად განახლებადია და ახალ პროდუქტში (საქონელში)
ან მომსახურებაში განხორციელებისას, ქმნის ინოვაციებს.
ამასთან, მათ შორის პრინციპული და არსებითი განსხვავებაა, რაც
გამოიხატება იმით, რომ ცოდნის ეკონომიკა არის პოსტინდუსტრიული, ინფორმაციული საზოგადოების განვითარების უმაღლესი ეტაპი და მისი სპეციფიკური თვისებაა ხელსაყრელი პირობების შექმნა ადამიანის ფაქტორის
განვითარებისა და მისი პოტენციალის მაქსიმალურად გამოყენებისათვის. ამ
შემთხვევაში ადამიანის ინტელექტის, ცოდნის საფუძველზე ხდება ქვეყნების
სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების დონის ზრდა.
ქვეყნის ეკონომიკური ზრდა პირდაპირ არის დამოკიდებული მეცნიერულ-ტექნიკურ პროგრესსა და სამეცნიერო კვლევებზე. ამ თვალთაზრისით
ცოდნის ეკონომიკა, რომელიც ორიენტირებულია ეკონომიკისა და სამეცნიერო-კვლევით სფეროსთან ურთიერთკავშირის დამყარებაზე, ხელს უწყობს სამეცნიერო იდეების სწრაფ რეალიზაციას ახალ ტექნიკასა და ტექნოლოგიებში,
ახალი სახის პროდუქციის შექმნაში.
ზოგიერთი ავტორის შეხედულებით, ცოდნის ეკონომიკის ძირითადი
თვისებები შემდეგია [3]:
1. ეკონომიკის სტრუქტურაში მომსახურების სფეროს მაღალი დონე,
(მაგ. აშშ-ში ამ სფეროში დასაქმებულია სულ მომუშავეთა 75%);
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2. დანახარჯების ზრდა განათლებასა და სამეცნიერო კვლევებზე; ეკონომიკურად განვითარებულ ქვეყნებში განათლებასა და მეცნიერებაზე დანახარჯები მშპ-ის დაახლოებით 6,5%-ია;
3. პროგრესი ინფორმაციულ-კომუნიკაციურ სფეროში;
4. ქსელური ურთიერთობების განვითარება კორპორაციული და პერსონალური ქსელების სახით;
5. ეროვნული ინოვაციური სისტემის ჩამოყალიბება, რომელიც მოიცავს
ფუნდამენტური მეცნიერების, ტრანსფერის ტექნოლოგიების ცენტრებს, ვენჩურულ ფონდებს და ა.შ.;
6. განათლების სფეროს განვითარება, კონცეფციის – „მთელი სიცოცხლის მანძილზე სწავლების“ რეალიზაციით;
7. სხვადასხვა ქვეყნის ეკონომიკების ინტერნაციონალიზაცია.
მოტანილი მიმართულებებიდან ჩანს, რომ ვითარდება ის სფეროები,
რომლებიც ცოდნის ეკონომიკის ჩამოყალიბების შესაძლებლობებს აფართოებს.
ინფორმაციული ტექნოლოგიების სწრაფი პროგრესი, მეცნიერებასა და განათლებაზე დანახარჯების ზრდა და ეროვნული ინოვაციური სისტემის აქტივიზაცია ხელს უწყობს ცოდნის ხელმისაწვდომობას, მის ფართო გავრცელებასა და
გამოყენებას საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში.
საინტერესოა, ჩინეთის მიერ მიღებული სტრატეგია სახელწოდებით –
„ცოდნის ეკონომიკის შემოსვლის ეპოქის ფონზე, სიახლეების ათვისების სახელმწიფო სისტემა“, რომლის ინიციატორი ჩინეთის საზოგადოებრივი მეცნიერების
აკადემიის პრეზიდენტი ლი ტეინი, ასე ახასიათებს ახალ ეკონომიკას: „ეკონომიკის
ცოდნის სული სიახლებისადმი მუდმივ სწრაფვაშია, მისი სიძლიერის წყარო კი განათლებაა. თანამედროვე სამყაროში ქვეყნების სიმძლავრის კონკურენცია, საბოლოო ანგარიშით, არის ცოდნის დონეების კონკურენცია“ [4].
ამ მხრივ, ჩინეთის სტრატეგიის ძირითადი პუნქტებია:
- ცოდნის ეკონომიკის განვითარებაში სახელმწიფოს როლის გაძლიერება;
- მოკლე და გრძელვადიანი გეგმების შემუშავება;
- ფუნდამენტური კვლევების მნიშვნელოვანი ობიექტების დაფინანსების
გარანტირება;
- საზოგადოებრივი განათლების და ინფორმაციული საქმიანობის განვითარებისთვის აუცილებელი პირობების შექმნა;
- მაღალრისკიანი სფეროებისთვის კაპიტალდაბანდებების მექანიზმის
ამოქმედება და სიახლების შექმნისთვის კაპიტალის შემოდინების ხელშეწყობა;
- მაღალი ტექნოლოგიებს მწარმოებელი საწარმოების მხარდაჭერა და
შეღავათიანი პირობების შექმნა;
- იმ პირთა წახალისება მიზნობრივი სახსრების გამოყოფის სახით, რომელთაც შეაქვთ წვლილი სიახლეების შექნაში;
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- საავტორო უფლებების დაცვის, ცოდნის გავრცელებისა და სოციალური ეფექტების გაფართოების ხელშემწყობი საკანონმდებლო სისტემის შემუშავება.
როგორც აღნიშნული სტრატეგიის მიმართულებებიდან ჩანს, აქ დიდი მნიშვნელობა ენიჭება სახელმწიფოს როლს, რომელიც ქმნის ღონისძიებათა სისტემას
და სახავს სისტემის მიზანს, რომელიც მიმართულია განვითარების ახალი მექანიზმების შექმნაზე (ან სხვების მექანიზმების გადმოღებაზე). ყოველივე ეს ხელს
უწყობს ეკონომიკის გლობალური ცოდნის ფორმირებას.
აკადემიკოს ვ. მაკაროვის კვლევების მიხედვით, ინვესტიციები ცოდნაში
უკვე დიდი ხანია უფრო დიდ წილს იკავებს, ვიდრე ინვესტიციები ძირითად ფონდებში (4% და 2,2% – შესაბამისად, ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის ქვეყნებისათვის 1990 წ. მონაცემებით). ამის ფაქტორია
ის, რომ მსოფლიოში არსებული ცოდნის მოცულობის 90% შეიქმნა სწორედ ბოლო 30 წლის განმავლობაში. ასევე საწარმოების ინვესტიციები ინტელექტუალურ
კაპიტალში, რაც უზრუნველყოფს შრომის მწარმოებლურობის ზრდის 20-30%-ს
[5].
მკვლევარი ვ. ბასარია თავის საინტერესო ნაშრომში შემდეგ დასკვნებს აკეთებს: საქართველოში 2011 წელს განათლების საბიუჯეტო ხარჯების წილი მშპ-ში
შეადგენდა 2,7%-ს, რაც ყველაზე დაბალია როგორც ევროკავშირის, ასევე ყოფილი საბჭოთა კავშირის ზოგიერთ ქვეყანაში (სლოვაკეთი – 4,1%, მალტა – 6,9%,
მოლდოვა – 8,6%, საქართველოზე ნაკლებია აზერბაიჯანში – 2,4%). ცოდნის
ეკონომიკას, პირველ რიგში, ახასიათებს მეცნიერებასა და კვლევებზე გაწეული
ხარჯების მუდმივი ზრდა, მოყვანილი ციფრები კი, ოპტიმისტურ პროგნოზს საქართველოსთვის არ იძლევა [6].
აქედან გამომდინარე, საჭიროა აღნიშნული პროცესის დაჩქარება, რასაც
ის გარემოებაც მოითხოვს, რომ საქართველოს არ გააჩნია იმ დონის ბუნებრივი რესურსები, რომლითაც იგი შეძლებს კონკურირებას მსოფლიო არენაზე,
მაგრამ, ის არის შრომითი რესურსების მნიშვნელოვანი პოტენციალი, რომლის
რაციონალური გამოყენების საუკეთესო მოდელია ცოდნის ეკონომიკა.
ადამიანთა პოტენციალზე, ადამიანის ცოდნასა და უნარებზე დაფუძნებული ცოდნის ეკონომიკა კონკურენტუნარიანს ხდის ქვეყანას. ამის წინაპირობაა
ცოდნის გამოყენების, გენერირებისა და გადაცემის ეფექტიანი სისტემის მიღწევა.
მსოფლიოს მოწინავე ქვეყნებში ასეთი სისტემის მეშვეობით შეიქმნა მაღალტექნოლოგიური პროდუქცია – ხოლო მის საფუძველზე – ახალი ტექნოლოგიები.
ბუნებრივია, ფირმები, რომლებიც იყენებენ მაღალ ტექნოლოგიებს, თავისი სიახლეებით ცნობილ პროდუქციით ფლობენ ბაზრის დიდ წილს და მისი
გავრცელების გეოგრაფია გაცილებით მეტია, ვიდრე კონკურენტების. რაც
უფრო სწრაფად ითვისებს ფირმა ახალ ტექნოლოგიებს, მით უფრო სწრაფად
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ხდება იგი ლიდერი, რაც მისი პროდუქციის რეალიზაციის საუკეთესო პირობაა. აქედან გამომდინარე, ნათელია, თუ რამდენად საჭიროა ადამიან-კაპიტალის განვითარება-სრულყოფა და რა როლი ენიჭება ახალი ტექნოლოგიების
შექმნა-დანერგვის დაჩქარების პროცესში მას.
ცოდნის ეკონომიკის პრინციპების სრულყოფისა და გავრცელებისათვის
იქმნება შესაბამისი ინსტიტუტები. მსოფლიო მასშტაბით ეს არის ეკონომიკის ცოდნის გლობალური საბჭო (GKEC - Global Knowledge Economics Council),
რომელიც შეიმუშავებს ტერმინებს და სტანდარტებს. ცოდნის ეკონომიკის ინსტიტუციონალიზაცია ხელს უწყობს მის მიმზიდველობას ინვესტორებისათვის.

ადამიან-კაპიტალის როლი ცოდნის ეკონომიკის ჩამოყალიბებაში
ცოდნის ეკონომიკის მნიშვნელოვანი მხარეა სპეციალისტების, პერსონალის განათლების დონე. დღეს საქართველოში, ისევე როგორც პოსტსაბჭოურ
ყველა ქვეყანაში, სახელმწიფოს მიერ უნივერსიტეტების დაფინანსების მკვეთრი შემცირების ფონზე, მომრავლდა კერძო უნივერსიტეტების რიცხვი. უმაღლესი საწავლებლების მომრავლება მეტყველებს განათლების პრესტიჟზე, მაგრამ, სამწუხაროდ, ხშირ შემთხევაში, იგი ხელს არ უწყობს სწავლების ხარისხის ამაღლებას, პირიქით, მის დაქვეითებას იწვევს. ცხადია, რომ ის ქვეყნები,
სადაც განათლების დონე დაბალია, განწირულნი არიან ჩამორჩნენ მსოფლიო
ეკონომიკის ლიდერებს, ეს პროცესი, სამწუხაროდ, შეუქცევადი ხდება.
ეროვნული ეკონომიკები, რომლებიც აღმოჩნდნენ ასეთ სიტუაციაში, მოწოდებული არიან გადალახონ სოციალურ-ეკონომიკური ჩამორჩენა, რისთვისაც უნდა შექმნან თანამედროვე ეფექტიანი ეკონომიკა. ახალი ეკონომიკა,
რომელიც ორიენტირებულია პროდუქციის ნომენკლატურის სწრაფ შეცვლაზე,
ახალი ტექნოლოგიების, სიახლეების დანერგვაზე, რაც მაღალ მოთხოვნებს
წაუყენებს მუშაკის განათლების დონეს, მის უნარს გადაერთოს ახალი ამოცანების გადაწყვეტაზე და ადვილად მოახდინოს რეაგირება ცვალებად სიტუაციასა და ინფორმაციულ გარემოში.
პრაქტიკა ცხადყოფს, რომ რაც უფრო მაღალია მუშაკთა განათლების
დონე, მით უფრო აქტიურად ხორციელდება ტექნოლოგიური პროგრესი და
იზრდება ინოვაციების ათვისების უნარი საზოგადოების მიერ. ამ პირობებში
წინა პლანზე გამოდის ადამიან-კაპიტალი, რომლის მეშვეობით ახალი იდეების,
ტექნოლოგიების სწრაფი დანერგვა ხდება და ბაზარზე წარმატებული კონკურენცია მიიღწევა.
ადამიან-კაპიტალი ეს არის ცოდნა, უნარები, შემოქმედება, ადამიანის
კრეატიული ნიჭი, მისი მორალური ფასეულობები, პროგნოზირების უნარი,
შრომის კულტურა და მაღალი შემეცნებითი მოტივაცია, რაც მას მუდმივი
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ძიებისკენ უბიძგებს და გზას უხსნის აღმოჩენებს.
ამასთან დაკავშირებით, ჯერ კიდევ 2012 წელს OECD (ეკონომიკური
თანამშრომლობისა და განვითარების საერთაშორისო ორგანიზაცია) ექსპერტების მიერ ჩამოყალიბებულ იქნა ადამიან-კაპიტალის განვითარების კომპეტენციების სტრატეგიის თვალთაზრისით, საკვანძო მიმართულებები:
- აქტუალური უნარ-ჩვევების განვითარება (საჭირო კომპეტენციების ხარისხობრივი და რაოდენობრივი დონის მიღწევა დამსაქმებელთა მოთხოვნაზე
ორიენტაციით);
- შრომის მიწოდების ზრდა/გაუმჯობესება (სამუშაოს ძებნის პროცესის
გამარტივება, შრომის ნორმირებული პირობების დაცვის კონტროლი, საპენსიო ასაკის ამაღლება);
- უნარების ეფექტიანი გამოყენება [7].
აქტუალური უნარ-ჩვევების ნაწილში აქცენტი კეთდება სხვადასხვა კომპეტენციაზე მოთხოვნის მონიტორინგზე, რეგიონული სპეციფიკის გათვალისწინებაზე, პრაქტიკაში ცოდნის გამოყენების მოტივაციაზე, განათლების ყველა
დონეზე მისი ხარისხის შეფასებაზე, განათლების მიღების თანაბარი ხელმისაწვდომობაზე, დამსაქმებლების მოტივაციაზე თანამშრომლების დამატებით
სწავლებაზე, „რბილი~ მიგრაციული პოლიტიკის გატარებაზე და ა.შ.
უნარების გამოყენების ეფექტიანობის ზრდის (ამაღლების) თვალსაზრისით, OED ექსპერტების მიერ მიღებულ იქნა შემდეგი ზომები:
- კომპანიების მასტიმულირებელი ღონისძიებები, ანუ პერსონალის ჩართვა საკუთარ ბიზნეს-სტრატეგიებში;
- მიგრაციული ბარიერების შემამცირებელი ქმედებები;
- მაღალი დამატებული ღირებულების მქონე დარგების განვითარების
ხელშეწყობა;
- თანამედროვე სამეწარმეო საქმიანობის სწავლება უნივერსიტეტებში.
ამ ღონისძიებების მთავარი მიზანი დაკავშირებულია კომპეტენციების დეფიციტის გადალახვასთან (აღმოფხვრასთან) მდგრადი ეკონომიკური ზრდის და
განათლების ყველა დონეზე განვითარების მისაღწევად.

სწავლება ბიზნესგანათლების სფეროში
განათლება ქვეყნების ეკონომიკური პოტენციალის დადგენის ერთ-ერთი
ძირითადი მაჩვენებელია. დღეს, ცოდნის ეკონომიკაზე გადასვლის პერიოდში,
მსოფლიოს სამრეწველო კორპორაციები განათლებასა და კადრების მომზადებას
განიხილავენ როგორც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან სტრატეგიულ ინვესტიციებს ქვეყნის განვითარებისათვის. ბიზნესგანათლება პრაქტიკაზე ორიენტირებული საგანმანათლებლი საქმიანობაა.
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ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იმიტაციური მოდელირებისა და სწავლების ინტერაქტიული მეთოდების საუნივერსიტეტო სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრის საქმიანობა სწორედ სწავლების ახალი ტექნოლოგიების, პროგრესული მეთოდების შერჩევას, შემუშავებას და გამოყენებას
მოიცავს. აღსანიშნავია, რომ ცენტრში პირველად საქართველოში ეკონომიკურ
მეცნიერებაში გამოყენებულ იქნა ჯერ ელექტროგამომთვლელი მანქანა, შემდეგ
კი კომპიუტერული ტექნიკა იმიტაციური სათამაშო მოდელების კონსტრუირებისათვის.
ამ ცენტრის იმიტაციური მოდელები შესულია საერთაშორისო კატალოგებში და რეკომენდებულია დასანერგად, თვით ავტორი კი არის იმიტაციური მოდელირების მსოფლიო ასოციაციის ISAGA-ს წევრი, მოპოვებული აქვს ორი ვერცხლის ჯილდო ევროპაში და მრავალი დიპლომი და სიგელი.
ბიზნესსწავლებისთვის დამახასიათებელია მეცადინეობის მეთოთა სიმრავლე, რომლის მეშვეობით გადაიცემა არამარტო თეორიული ცოდნა და პრაქტიკული მუშაობის უნარ-ჩვევები, არამედ მომავალი პროფესიული ბიზნესსაქმიანობის
რეალური გამოცდილებაც. ასეთებია: ინტერაქტიული მეთოდები, ანუ საქმიანი
(სიმულაციური) თამაშები, კოგნიტიური მოდელები, კეისმეთოდი, ექსპერტული
სისტემები და სხვ. ყველა ეს მეთოდი, რომელიც გამოიყენება აღნიშნული ცენტრის მიერ, სტუდენტებს უვითარებს ბიზნესის სფეროში აუცილებელ სოციალურ
უნარ-ჩვევებს, როგორიცაა: კომუნიკაციის ხელოვნება, გუნდური მუშაობა, გადაწყვეტილების მიღება, თავისთავზე რისკების აღება, ცვლილებებისადმი ადაპტირება ან მათი მართვა და სხვ. დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ამ მეთოდებში კიდევ
ერთ ასპექტს – სოციალიზაციისადმი სტუდენტის უნარის განვითარებას. სოციალიზაცია, რომლის არსია ადამიანის კონკრეტული საზოგადოებისადმი შეგუება
ან მისი იგნორირება, ბიზნესმენისთვის მნიშვნელოვანია, ვინაიდან იგი წარმატებული ბიზნესის ერთერთი პირობაა.
ამგვარად, სწავლება ბიზნესგანათლების სფეროში, ტრადიციულად მხოლოდ ბიზნესისა და მენეჯმენტის ცოდნის გადაცემის ფარგლებს არსებითად
სცილდება და მისი დანიშნულებაა ადამიანში იმ თვისებების განვითარება, რომლებიც დაეხმარება მას პრაგმატული ამოცანების გადაწყვეტაში, რომელსაც იგი
აწყდება სამეწარმეო საქმიანობასა და მენეჯერის კარიერაში.
ასეთ მიდგომას სწავლებისადმი განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ზოგადად სპეციალისტების და კერძოდ ეკონომისტების პროფესიონალიზმის
ფორმირებაში. თანამედროვე პირობებში სტუდენტებისთვის მომავალი პროფესიული საქმიანობის საფუძვლების ცოდნა, პროფესიული უნარ-ჩვევების ფლობა
საშუალებას აძლევს მათ იდენტიფიცირება მოახდინონ პროფესიულ გარემოსა და
სოციუმთან. ეს პირდაპირ ეხმიანება ცოდნის ეკონომიკის სპეციალისტების აზრს
მეწარმეობის პრაქტიკული ბლოკების შესწავლის თაობაზე უნივერსიტეტებში.
სტუდენტების პროფესიული იდენტურობის პრობლემა მთლიანად საზოგადოე-
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ბის ინტერესებში შედის, ვინაიდან იგი მნიშვნელოვნად ამოკლებს მომავალი სპეციალისტის პროფესიული ადაპტაციის პერიოდს.
ფსიქოლოგიაში იდენტურობის შესწავლაში დიდი წვლილი მიუძღვის
მკვლევარ ერიკ ერიკსონს, რომელიც თვლიდა, რომ იდენტურობის პროცესი არის
„ცხოვრებისული გამოცდილების გარდაქმნა ინდივიდუალურ მე-ში“ და მისი აზრით ამას გარკვეული მაორგანიზებელი ფუნქცია ენიჭება პიროვნების განვითარებაში [10]. დღეს, ცოდნის ეკონომიკის ჩამოყალიბების პირობებში, სტუდენტების
პროფესიული იდენტურობის თემა ფართოდ არის გავრცელებული. პროფესიული
მე-ს ჩამოყალიბება და მთლიანობაში მომავალი სპეციალისტის თავისი პროფესიული საქმიანობის ხედვა უკვე სტუდენტობიდან, ეხმარება ახალგაზრდებს სპეციალობის ათვისება-აღქმაში.
ჩვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე, სტუდენტ-ეკონომისტების პროფესიული იდენტურობის დადგენა შესაძლებელი გახდა სწავლების ინტერაქტიული
მეთოდების გამოყენების მეშვეობით. რეალობაში არსებული ობიექტის ანალოგმოდელთან მუშაობა მათ საშუალებას აძლევს თვალყური ადევნონ ობიექტის პარამეტრების გარდაქმნის სხვადასხვა კომბინაციას, სიტუაციების გაანალიზების
შედეგად მოდელის სრულყოფის გზების დასახვას.
დიდ, მრავალფაქტორიან ხანგრძლივ კომპიუტერულ თამაშებში მონაწილეობისას სტუდენტები ეუფლებიან საწარმოს ფუნქციონირების ყველა ძირითად ასპექტს მმართველობითი პროცესების ჩათვლით.
რაც შეეხება მართვის პროცესს, სწორედ შესაბამისი თემატიკის საქმიან
თამაშებში შესაძლებელი ხდება მენეჯმენტის საფუძვლების თეორიული ცოდნის
განმტკიცება და მენეჯერის უფლება-მოვალეობების, კონკრეტული სიტუაციების
იმიტაციით მისი პრაქტიკული საქმიანობის შესწავლა.
აღნიშნული მეთოდების დანიშნულებაა განუვითაროს სტუდენტებს მრავალმხრივი ცოდნა და უნარები, გამოუმუშაოს პროფესიული საქმიანობისთვის
საჭირო თვისებები, რაც ავლენს მათ პროფესიულ იდენტურობას და მომავალში
ხელს შეუწყობს მათ პროფესიონალურ ზრდას.
როგორც გამოცდილება გვიჩვენებს, აქ პროფესიული მე-ს ხედვაში სტუდენტებისთვის დომინირებს საკუთარი თავის დანახვა ანალიტიკოსის, მკვლევარის, კონსულტანტის, მარკეტოლოგის, ბისნესმენის, მენეჯერის როლში [8].
იმავე მეთოდებით და პროექტებზე მუშაობით, ინტენსიურად მიმდინარეობს ე.წ. „სწავლება ქმედებით~, ამ მოდელში ბიზნესგანათლების სიახლოვე
რეალურ ბიზნესთან მისი დამახასიათებელი ნიშანია. ეს გამოიხატება იმით, რომ
სწავლება ხორციელდება უშუალოდ საწარმოებშიც (Management Development),
რითაც მიიღწევა ეფექტიანი უკუკავშირი ბიზნესსწავლების შედეგებთან.
ამ ასპექტით საინტერესოა დიდი ბრიტანეთის მთავრობის ერთ-ერთ ბოლო გადაწყვეტილება, რომელსაც ქვეყნის პროგრესულმა ძალებმა და ოპოზიციამაც კი დაუჭირა მხარი. მთავრობის დადგენილებით, სასწავლო დაწესებუ-
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ლებებისა და ბიზნესსტრუქტურების თანამშრომლობას სახელმწიფო დააფინანსებს. როგორც აღნიშნავდნენ ინგლისის პრესაში: „საზოგადოებას არ აქვს
დრო ელოდოს ბიზნესში სპეციალისტების „მომწიფებას~, ამიტომ საჭიროა
მათი ბიზნესში უკვე სტუდენტობიდანვე ჩართვა“. ასეთი მიდგომა ხელს შეუწყობს ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას ბიზნესთან უფრო კონსტრუქციული
თანამშრომლობის ხარჯზე [9].
აღნიშნული ინიციატივის მხარდაჭერა და გაგრძელებაა პირველი საერთაშორისო კონფერენცია (First Interna onal Conference on Business, X-Events,
and Analy cs), რომელიც გაიმართება ქალაქ ვენაში 2017 წლის ნოემბრის
თვეში (სადაც მიწვეულია წინამდებარე სტატიის ავტორიც). ამ ღონისძიების მონაწილეები იქნებიან რეალური, ლეგალური ბიზნესის წარმატებული
პროფესიონალბიზნესმენები და ბიზნესის, ეკონომიკის, მართვის, მათემატიკის,
ლოგისტიკის და სტატისტიკის დარგის მსოფლიოს მეცნიერები. მათი ძირითადი ამოცანაა, რომ ამ ორ სტრუქტურას შორის შეიქმნას ქმედითი, საქმიანი
ალიანსი იმისათვის, რომ ბიზნესის სფეროში ცოდნის და გამოცდილების გაზიარების, მიღწეული პრაქტიკული წარმატებების გაანალიზების საფუძველზე, შემუშავდეს თანამშრომლობის ისეთი ფორმა, რომელიც ხელს შეუწყობს ბიზნესში
სპეციალისტების „მომწიფებას“ და თვისებრივად გაზრდის ადამიან-კაპიტალს.
ამასთან, უნდა გვახსოვდეს, რომ ცოდნის ეკონომიკის განვითარების
უმთავრესი პირობაა ნიჭიერი ახალგაზრდების, სპეციალისტების მეცნიერებაში მოზიდვისთვის სტიმულების შექმნა, რაც შესაძლებელია უნივერსიტეტების
და სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტების ბაზაზე. აქ მთავარია სამეცნიერო
კვლევები უკავშირდებოდეს ცოდნის ეკონომიკისა და ეკონომიკის განვითარების ინოვაციური ტენდენციების თემატიკას.
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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 eﬃciency. In this
regard especially interes ng is opinion of the number of scholars about the innova ve
economics (A. Toﬄer, F. Fukuyama, D. Bell, J. Naisbi ), who consider that the majority
of the developed countries ensure their global economic supremacy specifically
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 significant workforce
poten al, where the knowledge economics represent the best model of their eﬃcient
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.
Keywords: Human capital; knowledge economics; innova ve economics;
workforce poten al; business educa on; new technologies; interac ve teaching
methods; expert systems; student’s professional iden ty.
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წინამდებარე გამოკვლევა ეძღვნება უმაღლესი განათლების სისტემის, როგორც ადამიანის პოტენციალის რეალიზების მნიშვნელოვანი განმსაზღვრელი ფაქტორის, გამოწვევების შეფასებას.
კვლევა განხორციელდა სამი ძირითადი მიმართულებით: 1. სწავლების ხარისხის მართვა; 2. პროცესის ადმინისტრირება; 3. ფინანსური და
ტექნიკური გამოწვევები.
არსებული გამოწვევების იდენტიფიკაცია განხორციელდა საერთაშორისო გამოცდილებათა შესწავლის და თსუ-ის მართვის მექანიზმის
თვისებრივი ანალიზის საფუძველზე. გამოიკვეთა 25 ძირითადი გამოწვევა, რაც გავაანალიზეთ. არგუმენტების გასამყარებლად ჩატარდა საცდელი კვლევა, რომელმაც მოიცვა თსუ-ის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის 180 შემთხვევით შერჩეული სტუდენტი. უნდა აღინიშნოს, რომ ეს
გამოწვევები შესაძლებელია განსხვავებული სიმწვავით ხასიათდებოდეს
სხვადასხვა ფაკულტეტზე.
ნაშრომის მიზანია დაეხმაროს როგორც თსუ-ს, ასევე სხვა უმაღლეს
სასწავლებლებს, მენეჯმენტის გაუმჯობესებაში, რომლებიც ანალოგიური
გამოწვევების წინაშე არიან.
საკვანძო სიტყვები: უმაღლესი განათლების მენეჯმენტი; ადმინისტრირება; სწავლების ხარისხი; სტუდენტთა გამოწვევები; უნივერსიტეტის პერსონალის გამოწვევები; ინფრასტრუქტურა.

ქვეყნის განვითარების სიმწიფის დონე, მდგრადი განვითარების პერსპექტივა ვლინდება საზოგადოებრივ ურთიერთობათა ფორმებით, პიროვნების ფასეულობებით, ინდივიდის ფიზიკური, გონებრივი, სულიერი განვითარების, მისი
პოტენციალის რეალიზების შესაძლებლობებით. ადამიანის, როგორც განვითარების, პროგრესის საყრდენზე ზრუნვის შედეგები აისახება შემდეგ ინდიკატორებზე

112

უმაღლესი განათლების თანამედროვე გამოწვევები

[1]: 1. დემოგრაფია; 2. სავალდებულო განათლების ხარისხი; 3. უმაღლესი განათლების ხარისხი; 4. სამუშაო ძალის ხარისხი; 5. ტალანტების რეალიზების გარემოს მდგომარეობა; 6. ქვეყნის მზაობა ჩაერთოს შრომის თავისუფალი ვაჭრობის
სივრცეში; 7. ქვეყნის მზაობა მოიზიდოს ტალანტები.
წინამდებარე ნაშრომი ეძღვნება უმალესი განათლების სისტემის, როგორც
ადამიანის პოტენციალის რეალიზების მნიშვნელოვანი განმსაზღვრელი ფაქტორის, გამოწვევების შეფასებას. ცოდნა და გამოცდილება, რასაც სტუდენტი იძენს
უმაღლეს სასწავლებელში, აისახება მის კულტურაში, მოვლენებისადმი დამოკიდებულებებში, რაც ქმნის მისი ცხოვრების წესს. უკანასკნელი წლების ტენდენცია
– სტუდენტების რაოდენობის ზრდა წლიდან წლამდე – მნიშვნელოვანია პოზიტიურად აისახოს საზოგადოებრივ ცხოვრებაზე (იხ. ცხრილი).
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

მართალია, პრობლემები წარმოიქმნება მაშინ, როცა საქმე ეხება სტუდენტობის მსურველთა მასის და საჭირო ცოდნის სიღრმის ზრდას [3], მაგრამ ეს გამოწვევა უნდა იქნეს დაძლეული, რათა უნივერსიტეტები არ გახდნენ
ახალგაზრდებისთვის ცხოვრების საუკეთესო წლების ფლანგვის არეალად.
სისტემის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებით, საზოგადოების, ადმინისტრაციული და აკადემიური პერსონალის, სტუდენტების ნეგატიური დამოკიდებულების საფუძველია და მთავარ გამოწვევებად აღიქმება შემდეგი
ძირითადი მიმართულებები: სწავლების ხარისხის მართვა; პერსონალის კვალიფიკაცია და განვითარება; პროცესების ადმინისტრირება; ფინანსური და
ტექნიკური გამოწვევები; უახლესი ტექნოლოგიების დანერგვა და სხვა.
არსებული გამოწვევების იდენტიფიკაცია განხორციელდა საერთაშორისო გამოცდილებათა შესწავლის და თსუ-ის მართვის მექანიზმის თვისებრივი ანალიზის საფუძველზე. აგრეთვე, უნდა აღინიშნოს, რომ ყველა ეს გამოწვევა შესაძლებელია განსხვავებული სიმწვავით აღინიშნებოდეს სხვადასხვა
ფაკულტეტზე. არგუმენტების გასამყარებლად ჩატარდა საცდელი კვლევა,
რომელმაც მოიცვა თსუ-ის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის შემთხვევით შერჩეული 180 სტუდენტი. მონაცემები დამუშავდა SPSS პროგრამის საშუალებით. სასურველად მივიჩნიეთ გამოკითხულთა მეტი წილი ყოფილიყო
მე-3-8 სემესტრის სტუდენტი. გამოკითხულთა სემესტრული განაწილება იხ.
დიაგრამა 1-ში.
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diagrama 1.

saaswavlo ssemestri

(abssoluturii raodeno
oba)
ʳʨʪʰʰʹʺʸʨʺʻʸʨ ʫʨʳʨʺ.
ʫ
ʹʬʳʬʹʹʺʸʰ
ʳʨʨʪʰʹʺʸʨʺʻʸ
ʸʨ 3-4
ʳʨʨʪʰʹʺʸʨʺʻʸ
ʸʨ 1-2
ʩʨʱʨʲ. ʫʨʳʨʺ.
ʫ
ʹʬʳʬʹʹʺʸʰ
7-8
5-6
3-4
1-2

2
3
3
3
566
95
15
3

სწავლების ხარისხის მართვის გამოწვევები
სწავლების ხარისხის მართვის გამოწვევებიზოგადად უკავშირდება: უშუალოდ ხარისხის ადმინისტრირების სტრატეგიებს, პერსონალის კვალიფიკაციისა და მისი განვითარების საკითხებს.

სწავლების ხარისხის ადმინისტრირების სტრატეგიები დაკავშირებულია ისეთ საკითხებთან, როგორიცაა: ქართულენოვანი სახელმძღვანელოებით სწავლება; სტუდენტური ნაშრომების ხარისხი და მისი კონტროლი; სტუდენტთათვის პრაქტიკული ცოდნის გადაცემა; კურსდამთავრებულთა ძიებულ ხარისხთან შესაბამისობა.
სწავლების ხარისხის მართვის პრობლემა – სტუდენტი, უკეთეს შემთხვევაში, არ არის დარწმუნებული, რომ იღებს ხარისხიან, თანამედროვე, საერთაშორისო დონის ცოდნას. ნეგატიური პასუხი ამ კითხვაზე 89.3%-ს აქვს
(იხ.დიაგრამა 2).
diagramma 2. migaCCniaT, rom univer
rsiteti gaZlevT
saerTaaSoriso donis codnas?

104
57.8%
21

%
30.6%
11.7%

ʫʰʨˆ,, ʫʨʸ˄ʳʻʴʬʩ
ʩʻʲʰ
ʭʨʸ

114

55
5

ʨʸ ʭʨʸ ʫʨʸ˄ʳʻ
ʻʴʬʩʻʲʰ

ʨʸ
ʸʨ
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diagramaa 3. swavvlobT saagnebs, romlebSi
r
ic iRebT
saerTaaSoriso donis co
odnas?
ʨʩʹʹʵʲʻʺʻʸʰ
ʰ ʸʨʵʫʬʴʵʩʨʨ

ʭʨʲʰʫ
ʫʻʸʰ ʶʸʵ˂
˂ʬʴʺʰ
139

7
77.2%

2

1.1%

ʫʰʨˆ, ʿʭʬʲʨ
ʹʨʪ
ʪʨʴˀʰ

27

15.0%

ʻʳʸʨʭʲʬʹ ʹʨʪʨʴˀʰ

12

ʳˆʵʲʵʫ
ʫ
ʮʵʪʰʬʸʯ ʹʨʪ
ʮ
ʪʨʴˀʰ.

6.7%

˂ ʬʸʯ ʹʨʪʨʴˀ
ˀʰ
ʨʸ˂

ლექციის ხარისხის კონტროლის მექანიზმი არასაკმარისია, ამიტომ არც
უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია და აკადემიური პერსონალი იქნება დარწმუნებული იმაში, რომ აწვდის ხარისხიან განათლებას ყოველ კონკრეტულ ჯერზე.
თუნდაც მხოლოდ სილაბუსი და წიგნის ხარისხი არ განსაზღვრავს ლექციის მაღალ ხარისხს. უფრო მეტიც, ლექტორის კვალიფიკაციაც კი ვერ განსაზღვრავს
ლექციის მაღალ ხარისხს ყოველ ჯერზე. მიზეზი ერთია – ეს მომსახურებაა, მომსახურების მახასიათებელია ის, რომ მიმწოდებლის მიერ გაწეული მომსახურება
ყოველ ჯერზე შეიძლება იყოს განსხვავებული [4]. ასეთ სისტემებში კი ხარისხის
მართვის მეთოდები მკვეთრად განსხვავებულია მატერიალური წარმოების სფეროს ხარისხის მართვის მექანიზმებისგან. ამ შემთხვევაში ხარისხის მართვის დეპარტამენტი უძლურია უმაღლესი განათლების სისტემაში შექმნას გლობალური
გვამოწვევების ადეკვატური კონკურენტუნარიანი სისტემა.
მიმდინარე მდგომარეობით და არსებული კვლევით დასტურდება, რომ გამოკითხული სტუდენტების მხოლოდ 1.1% არის კმაყოფილი საგნების სწავლების
ხარისხით, მათი უმრავლესობა - 77.2% მიიჩნევს რომ მხოლოდ ზოგიერთ საგანში
მიიღეს საერთაშორისო დონის ცოდნა (იხ. დიაგრამა 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).

diaagrama 4. giwevT u
ucxoenovaan saxelmmZRvanelo
oebze muS
Saoba
l
leqtoriss miTiTebbiT?

3
3,7%

ˆˀʰʸʨʫ ʪʭʰ˄ʬʭʹʹ

35,8%

ʰˀʭʰʨʯ
ʯʨʫ ʪʭʰ˄ʬʭʹʹ
1
16,3%

ʹʨʲʬʬʽ˂ʰʵ ʱʻʸʹʬʬʩʰ ʬʿʸʫʴʵʩʩʨ ʻ˂ˆʵʬʴʵʭʭʨʴ ˄ʿʨʸʵʬʩʹʹ

ʨʸ ʪʭʰ˄ʬʭʹʹ
44,2%

გამოკითხულთა მხოლოდ 5% იყენებს უცხოენოვან ლიტერატურას როგორც ძირითად წყაროს, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტთა დიდი უმრავლესობა ქართულენოვანი წყაროებით უზრუნველყოფილია. საერთოდ არ იყენებს უცხოენოვან ლიტერატურას 37%, 2% - თარგმნის და აწვდის ლექტორს (იხ. დიაგრამა 5).
diaggrama N5 . ra miznniT iyenebbT ucxoeenovan
s
saxelmZR
vaneloebbs?
(vvalidurii procent
nti)
37,2

ʨʸ ʭʰʿʬʴʬʩʩʯ
ʭʯʨʸʪʳʴʰʰʯ ʫʨ ʭʨ˄ʭʫ
ʫʰʯ ʲʬʽʺʵʸ
ʸʹ

1,7
20,6

ʭʰʿʬʬʴʬʩʯ ʳˆʵʲʵʫ ʱʵʴʼʬʸʬʬʴ˂ʰʬʩʰʹʯʭʰʹ
ʭʰʿʬʴʬʩʯ ʸʵʪʵʸ˂
ʸ
˃ʰʸ
ʸʰʯʨʫ ˄ʿʨʸʵ
ʵʹ
ʭʰʿʬʴʬʩʯ ʸʵʪʵʸ˂
ʸ
ʫʨʳʳˆʳʨʸʬ ˄ʿʨʸʵ
ʵʹ

5,0
35,6

ამავე დროს დავინტერესდით, თუ რომელ უხოურ ენებს ფლობენ სტუდენტები. შესაძლებელი იყო რამდენიმე პასუხის დაფიქსირება. ჯამური 178.3%-დან
95.6% აფიქსირებს, რომ ფლობს ინგლისურ ენას. იმედია, ეს მაჩვენებელი ობიექტური თვითშეფასების შედეგია. მეორე ადგილზე რუსული ენაა 61.1%-ით (იხ.
დიაგრამა 6).
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diiagrama 6.

romel
l ucxo ennas flobT
T?
ʳʯʲʰʨʴʰʰ % ɇ=178.3%
%

ʹˆʭʨ
ʸʨʴʪʻʲʰ
ʼʸ

5,6%
%
3,3%

ʪʬʸʳʨʴʻʲʰ

12,8%
61,1%

ʸʻʹʻʲʰ

955,6%

ʰʴʪʪʲʰʹʻʸʰ

სტუდენტთა ნაშრომების ხარისხის პრობლემა – სტუდენტური ნაშრომები უჩვენებს სტუდენტებში ანალიტიკური, კრიტიკული აზროვნების განვითარების დონეს. მნიშვნელოვანი გამოწვევაა პლაგიატის პრობლემა. დღეისათვის,
სტუდენტური კვლევითი ნაშრომების შესრულების აუცილებლობა, სტუდენტებს
ხშირ შემთხვევაში, აჩვევს არა ანალიზს, არამედ პლაგიატს. ამ უკანასკნელის დადგენის მექანიზმები არ არის დანერგილი (იხ. დიაგრამა 7). სტუდენტების პასუხი
ამ კითხვაზე ადეკვატურია - 72.9%-ის პასუხი ნეგატიურია. ხშირი იყო შემთხვევა,
როცა გამოკითხვის ჩატარებისას სტუდენტებისთვის გვიწევდა განმარტება, თუ
რას ნიშნავს პლაგიატი.
diag
grama 7.

leqto
orebi ar uSveben plagiati
is SemTxvvevebs
stu
udentur naSromeebSi?
ʳʳʯʲʰʨʴʰ % ɇ=110.6
ɇ

ɇ
ɇ=100

ˀʬʬʳʵ˄ʳʬʩʰʹ ʳʬʬʽʨʴʰʮʳʰ ʨʸ ʨʸʹʬʩʵʩʹ

26,,1%

ʨʸʨʹʫ
ʫʸʵʹ ʳʰʳʰʾ
ʾʰʨ ʳʹʪʨʭʹʰ ʳʰʯʰʯʬʩʨ
ʳ

26,,1%
23,6%
25,6
6%
23,1%

ʳʹʪʨʭʹʰ
ʰ ʳʰʯʰʯʬʩʨ ʰˀʭʰʨʯʰʨ

21,1%
19,1%
%

ʳʹʪʨʭ
ʭʹʰ ʳʰʯʰʯʬʬʩʨ ˆˀʰʸʰʨ
ʿʵ
ʵʭʬʲʯʭʰʹ

28,9%

%
8,9%
8,0%

სტუდენტთათვის პრაქტიკული ცოდნის გადაცემის პრობლემა – ბიზნესის, ინოვაციების და უმაღლესი სასწავლებლების სინერგიული ერთობა ქმნის
ცოდნას, ზოგად პროგრესს[5]. ბაზარზე კონკურენტუნარიანი სამუშაო ძალის მიწოდება დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორ იქნება შესაძლებელი ბიზნესის დაინტერესება უნივერსიტეტით, სტუდენტებით, თანამშრომლობით. გამოკითხული
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სტუდენტების მხოლოდ 11.1% მიიჩნევს, რომ უნივერსიტეტის დასრულების შემდეგ ექნება სათანადო ცოდნა, 72,2% კი თვლის, რომ ეუფლება მხოლოდ თეორიულ მასალას, 16.7%-ის პასუხი კი ნეგატიურია (იხ. დიაგრამა 8).
di
iagrama 8.
8 fiqrobT, rom swavlis
s
dasruleebisas Tqqven
geqn
nebaT saT
Tanado co
odna?
ʭʨʨʲʰʫʻʸʰ ʶʸ
ʸʵ˂ʬʴʺʰ

ʨʸʨ

ʨʩʹʵʲʻʺ
ʺʻʸʰ ʸʨʵʫ
ʫʬʴʵʩʨ

16.7
7%
30
72
2.2%

ʳʬʽʴ
ʴʬʩʨ ʳˆʵʲʵʫ
ʫ ʯʬʵʸʰʻʲ
ʲʰ ˂ʵʫʴʨ

ʫʰʨˆ

130
11.1%
%
20
0

კურსდამთავრებულთა ძიებული ხარისხის შესაბამისობის პრობლემას სტუდენტების შეფასების ობიექტურობამდე მივყავართ, ეს საკითხი გადაჯაჭვულია სტუდენტის მხრიდან ლექტორის შეფასების, შერჩევის სისტემასთან,
უნივერსიტეტის იმიჯთან. გამოკითხული სტუდენტების მხოლოდ 6.7%-ია კმაყოფილი მიღებული ცოდნის პრაქტიკასთან ადეკვატურობით. 28.9% თვლის, რომ
მათი ცოდნა ძირითადად გამოუსადეგარია (იხ. დიაგრამა 9).
diag
grama 9. T
Tqveni azr
riT, iReebT codnnas, rac praqtikaaSi
gamogadg
gebaT, an ukve iyyenebT?
ʨʩʩʹʵʲʻʺʻʸ
ʸʰ ʸʨʵʫʬʴʵʩʩʨ

ʭʨʲʰ
ʰʫʻʸʰ ʶʸʵ
ʵ˂ʬʴʺʰ

1166
64.4%
12

28.9%
%

6.7%

ʫʰʨʨˆ, ʱʳʨʿʵʼʰʲ
ʲʰ ʭʨʸ

52
5

ʫʰʨˆ, ʴʨ˄ʰʲ
ʲʵʩʸʰʭ

ʨʸʨ, ˃ʰʸ
ʸʰʯʨʫ
ʪʨʳʵʻʹʨʫ
ʫʬʪʨʸʰʨ

საინტერესოა ისიც, რომ სტუდენტთა მნიშვნელოვანი ნაწილი არ არის დარწმუნებული მათი ცოდნის შეფასების სისტემის ობიექტურობაში. უმრავლესობა
- 53% მიიჩნევს, რომ ლექტორები შეფასებისას იყენებენ ობიექტურ კრიტერიუმებს, 43%-ისთვის კრიტერიუმები ხშირ შემთხვევაში ბუნდოვანია. 4% თვლის,
რომ ლექტორთა შეფასებები არაობიექტურია (იხ. დიაგრამა 10).
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diiagrama 100.

.ʱʸʰʺʬʸʰ
ʰʻʳʬʩʰ
ˆˀʰʸ
ʸ
ˀʬʳʯˆʭʬʬʭʨˀʰ
ʩʻʴʫʵʭʭʨʴʰʨ
43%
%

leqt
torebi Sefasebisa
S
as iyenebeen obieqt
tur
kriter
riumebs?
ʨʸʨ
4%

ʫʰ
ʰʨˆ
533%


პერსონალის კვალიფიკაციის გამოწვევები განპირობებულია:
აკადემიურ თავისუფლებასა და ხარისხს შორის შესაძლო დისბალანსის
პრობლემებით; პერსონალის შერჩევის პრობლემით; პერსონალის ჯანსაღი
სარეზერვო სისტემის არარსებობით; მეცნიერება არ არის მიმზიდველი
სფერო.
აკადემიური თავისუფლებასა და ხარისხს შორის შესაძლო დისბალანსის პრობლემები – აკადემიური თავისუფლება საუნივერსიტეტო განათლების ჯანსაღი ფუნქციონირების ერთ-ერთი მახასიათებელია, თუმცა, სად არის
ხარისხის შენარჩუნების, ან მინიმალური სტანდარტების დაცვის გარანტიები, მით
უმეტეს სისტემაში, სადაც სტუტენტს აქვს რეალური ძალა იმოქმედოს ლექტორის ქცევებზე, ლექტორთა სარეიტინგო შეფასების გზით. ის, ერთი მხრივ, ითხოვს ხარისხიან განათლებას, მეორე მხრივ, მაღალ შეფასებას დაბალ მოსწრებაში.
სტუდენტთა 34.6% აშკარად აფიქსირებს, რომ ლექტორის შერჩევისას მის არჩევანზე გავლენას ახდენს ლექტორის ლოიალურობა სტუდენტების მიმართ (იხ.
დიაგრამა 11).
პერსონალის შერჩევის პრობლემა – საქართველოს უნივერსიტეტებში
პერსონალის შერჩევა ხორციელდება „საქართველოს უმაღლესი განათლების
შესახებ“ მოქმედი კანონის, ნორმატიული აქტებისა და სხვა შიდა საუნივერსიტეტო მუდმივი თუ დროებითი მარეგულირებელი აქტებით. ამავე დროს
ფაქტია, რომ დიდია კონკურსანტებსა და ფართო საზოგადოების მხრიდან
კონკურსების შედეგების ალეგიტიმურობის განცდა, რაც ყოველ ჯერზე ხდება
ფართო განხილვის საკითხი, ხშირია დესტრუქციული ქცევები, ილახება უნივერსიტეტის, კონკრეტულ პირთა ღირსება, იმიჯი. დაკავშირებულია სტრესთან, კონფლიქტებთან. შედეგად, ობიექტურად, გამარჯვებულისთვის ცხადი
არ არის რატომ გახდა კონკურსის გამარჯვებული, რა ფაქტორებმა განაპი119
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diagrama
d
11.

ra kriteriiumebiT
ʳʯ
ʯʲʰʨʴʰ % ɇ==147.8%

irCevT
ɇ=100%

ʩʨʮʬʩʰ ʳʰʮ
ʮʾʻʫʨʭʹ ʨʸ
ʸˁʬʭʨʴʰʹ ʯʨʭʭʰʹʻʼʲʬʩʨʹʹ

ʳʰ˅
˅ʰʸʹ ˀʬʸˁʬʭʨʨ

ʹʺʻʫ
ʫʬʴʺʯʨ ˀʬʼʨʨʹʬʩʰʹʨʹ ʲʵ
ʵʰʨʲʻʸʵʩʰ
ʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ
ʯ
ʭʰʸˁʬʭ ʶʸʵʼʬʹʰʵʴʨ
ʶ
ʨʲʰʮʳʰʹ, ʱʵ
ʵʳʶʬʺʬʴ˂ʰʰʹʹ
ʳʰˆ
ˆʬʫʭʰʯ

leqtor
rs?

26,7%

39,4%

2,8%
1,9%
344,6%
36,8%
3

5
51,1%
54,4%

რობეს სხვებთან შედარებით მისთვის უპირატესობის მინიჭება, აქვს არაეთიკურობის განცდა, რომ იგრძნოს ფაქტით კმაყოფილება. დამარცხებულს კი,
არ აქვს მტკიცებულება რატომ დარჩა მიღმა. საინტერესოა აგრეთვე ისიც, რომ
კონკურსის შედეგად დამარცხებული პირები, ნაკლები ანაზღაურებით, რჩებიან
სამუშაო ადგილზე, ჩაფლულნი ფარულ ან ცხად კონფრონტაციაში კონკურსში
გამარჯვებულებთან. ეს ზღუდავს მათი განვითარების, კვლავწარმოების შესაძლებლობას. შესაძლოა, არსებობს კონკრეტული პოზიტიური შემთხვევები, თუმცა
ეს საკითხის არსს არსებითად არ ცვლის.
პერსონალის ჯანსაღი სარეზერვო სისტემის არარსებობა – ორგანიზაციის მიზანთა შორის საპატიო ადგილს იკავებს ტალანტების მოძიება და შენარჩუნება. სამეცნიერო ლიტერატურაში ლიდერებისთვის ურთულეს გამოწვევად
აღიქმება პერსონალის მოტივირება ნიჭიერი კადრების (საკუთარი შემცვლელის)
მოძიებით და შენარჩუნებით, ურთულესია საშუალო რგოლი არ იქცეს დაქვემდებარებულთა წინსვლის დამაბრკოლებლად, ეს მენეჯმენტის ხელოვნების დონის
მაჩვენებელია, განსაკუთრებითარაკომერციულ ორგანიზაციებში, სადაც რთულია პერსონალს აჩვენოს შედეგსა და პროცესს შორის არსებული კორელაცია.
[6]. ლიდერმა უნდა დასვას კითხვა - რატომ გაზრდის პირი საკუთარ შემცვლელს,
ან მასზე ნიჭიერ კადრს?
მეცნიერება არ არის მიმზიდველი სფერო – მეცნიერების სფეროში მოღვაწეობა არამიმზიდველია, რადგან: ა) დიდია ალტერნატიული ხარჯი: საჭიროებს დიდ დროსა და გონებრივ რესურსს, რითაც სხვა სფეროში შეიძლება მეტი
ანაზღაურების მიღება; ბ)ახალგაზრდებისთვის ასოცირდება ნაკლებ ფიზიკურ
აქტივობასთან; გ) საჭიროა დიდი დოზით ინდივიდუალური მუშაობა – შრომატევადია; დ) კვალიფიკაციის ამაღლება პროფესიული განვითარება მოითხოვს დიდ
დროს - ათეულობით წელიწადს; ე) კარიერული წინსვლის საფეხურები „მაღალია“
და „ბევრი“ - სამი საფეხურის ასისტენტ-პროფესორი, ასოცირებული და სრულის
ნაცვლად, განათლების შესახებ კანონის [7] 33-ე მუხლის 1-5 პუნქტების მიხედვით
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რეალურად გახდა ოთხდონიანი: ასისტენტი, ასისტენტ-პროფესორი, ასოცირებული პროფესორი და პროფესორი, ეს იმ პირობებში, როცა შეუქცევადად მიმდინარეობს იერარქიული საფეხურების შემცირების პროცესი, განსაკუთრებით, მეცნიერებატევად ორგანიზაციებში, სადაც პერსონალის კვალიფიკაცია მაღალია; ვ)
სამუშაო შემოქმედებითია, საჭიროებს ცოდნის მუდმივ განახლებას, შესაბამისად
რთულია; მართვადობის დონე მაღალია, რაც გამოიხატება ერთდროულად მრავალ ინდივიდთან კონტაქტის აუცილებლობაში, ეს კი დატვირთვას და დაღლილობას ზრდის. დავინტერესდით, თუ რამდენად მიმზიდველია სტუდენტებისთვის
მეცნიერება, როგორც დასაქმების სფერო (იხ. დიაგრამა12). მხოლოდ 8.3 %-ისთვის აღიქმება ეს საქმიანობა მიმზიდველად, 55.6%-მა ამ კითხვაზე გასცა უკიდურესად ნეგატიური პასუხი.
diagrama 12.

gindaT gaxdeT mecnieri
m
da mTel
li professiuli
ovreba miiuZRvnaT mas?
cxo

ʬʹ ˁʬʳ ˀʬʹʨ˃ʲʬʩʲ
ˀ
ʲʵʩʬʩʹ ʨʾʬʳʳʨʺʬʩʨ

6.1%
55.6%

ʨʸʨ

30.0%

ˀʬʯʨʨʭʹʬʩʰʯ ʭʰʳʳʻˀʨʭʬʩʫʰʰ ʻʴʰʭʬʸʹʰʺʬʺˀʰ
ʫʰʨˆ

8.3%
%

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).

პერსონალის განვითარების გამოწვევები დაკავშირებულია: ცოდნის, ინფორმაციის გაზიარების მექანიზმის დაუხვეწაობასთან; საავტორო უფლებების დარღვევის საფრთხესთან; თანამშრომელთა პერსონალურ განვითარებაზე ზრუნვის პრობლემასთან.
ცოდნის, ინფორმაციის გაზიარების მექანიზმის დაუხვეწაობა – ცოდნის, ინფორმაციის გაზიარება არის ორგანიზაციის მდგრადი განვითარების გარანტორი. გახსნილობა, ღიაობა, ცოდნის გაზიარება პიროვნების კვალიფიციურობის, კონკურენტუნარიანობის მაჩვენებელია. ცხადია, ასეთი პერსონალის
ნაკლებობას არ განიცდის საქართველოს უნივერსიტეტები, თუმცა, ცოდნის გაზიარების მეთოდები და მოტივაცია არასათანადოა. ცოდნის გაზიარება შრომატევად, მეცნიერებატევად დარგებში საკვანძოა, რაც განპირობებულია სექტორ-
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iagrama 133.

ra

naklovanebebi ax
xlavs pro
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ʳʯ
ʯʲʰʨʴʰ % ɇ=
=134.4%

16,1%
12,0%

ʸʯʻ
ʻʲʰʨ ʹʺʻʫʬʬʴʺʬʩʯʨʴ ʻʸ
ʸʯʰʬʸʯʵʩʨʨ

17,2%
12,8%

ʳʵʹʨʩʬʮʸ
ʸʬʩʬʲʰ, ʳʵʴ
ʴʵʺʵʴʻʸʰʨʨ
ʨʸʨʶʸ
ʸʬʹʺʰʷʻʲʰʨʨ
ʫ
ʫʨʩʨʲʨʴʨʮʸ
ʸʨʻʸʬʩʨʫʰʨʨ

ɇ
ɇ=100%

4,4%
%
3,3%
%
22,7%

30,6%

ʸʯ
ʯʻʲʰ ʫʨ ˀʸʵ
ʵʳʨʺʬʭʨʫʰʨʨ

4
49,2%

66,1%

ში არსებული ცვლილებების მასშტაბით და ტემპით. მის გარეშე შეუძლებელია
პროფესიული განვითარება, არ არსებობს სათანადო მოტივაცია. კონკურენციის
განცდა ზღუდავს ამ აუცილებლობას.
საავტორო უფლებების დარღვევის საფრთხე – ამ პრობლემისგან დაცვის მექანიზმი სუსტია საქართველოს ქართულენოვან სივრცეში. მიუხედავად შესაბამისი კანონის არსებობისა, ის აქტიურად ქმედითი არ არის, მისი დაცვა ერთჯერადი ხასიათისაა და არ აქვს სისტემური ხასიათი.
თანამშრომელთა პერსონალურ განვითარებაზე ზრუნვის პრობლემა – რა მექანიზმი არეგულირებს პერსონალის განვითარებას, კვლავწარმოებას? არსებობს თუ არა ტალანტების პროფესიული განვითარების ხელშემწყობი
სისტემები ამ შრომეტევად დარგში? დავინტერესდით სტუდენტების მიერ მათი
ლექტორების პროფესიონალიზმის აღქმის დონით, რადგან ლექტორისადმი სტუდენტის ნდობაზეა დიდწილად დამოკიდებული სწავლისადმი დამოკიდებულება:
21% აფიქსირებს რომ ლექტორებს აქვთ მაღალი კვალიფიკაცია. 55%-ის აზრით, ლექტორების უმეტეს ნაწილს აქვს მაღალი კვალიფიკაცია, 24% მიიჩნევს,
რომ მხოლოდ იშვიათ შემთხვევაში აქვთ ლექტორებს მაღალი კვალიფიკაცია (იხ.
დიაგრამა 14).
diiagrama 144.
migaaCniaT, rom leqt
torebs, romlebiic
gas
swavliT/g
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dnen aqvT
T maRalkvvalificiiuri cod
dna?
ʮʳ
ʳʫˉ
21%

ʶˉˉʸʵʸʮ
ʳ˃ʰʳʫʲ
˃ʯʶʲ
ʲˉʰʯʰʯʬ˃ʳ
24%
ʮʳʫˉˉ, ʾʶʯʽʯʼ
˃ʯʶʲ
ʲˉʰʯʰʫ˃ʳ
55%
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პროცესის ადმინისტრირების გამოწვევები
პროცესის ადმინისტრირების გამოწვევები ზოგადად უკავშირდება: ორგანიზაციული კულტურისა და ზოგადი ადმინისტრირების საკითხებს.
ორგანიზაციული კულტურის გამოწვევებიდან აღსანიშნავია: არაჯანსაღი კონკურენცია აკადემიურ პერსონალში; ცვლილებების გატარების, ინოვაციების დანერგვის პრობლემა; ნეგატიური ორგანიზაციული
კულტურა.
არაჯანსაღი კონკურენცია აკადემიურ პერსონალში – ურთიერთობის
პრობლემა არსებობს არამხოლოდ გამარჯვებულებსა და დამარცხებულებს
შორის. აკადემიური პერსონალი, განსაკუთრებით ერთი სფეროს წარმომადგენლები, არც თუ იშვიათად, წარმოადგენენ დაპირისპირებულ მხარეებს.
ასეთ პირობებში, რბილად რომ ვთქვათ, ყოველდღიურობას არ წარმოადგენს
გუნდურობის განცდა, იშვიათია ერთობლივ პროექტებზე მუშაობის შემთხვევა, მცირეა გუნდური აქტივობა, საგრანტო პროექტები და ა.შ. არ არის
თანაბარი სამუშაო პირობები, სტუდენტები გრძნობენამ დაპირისპირებას [8],
არადა, უნივერსიტეტების კოლექტივის მენეჯმენტის დონე არსებითად განისაზღვრება ამ კრიტერიუმით [9].
ცვლილებების გატარების პრობლემა – ნეგატიური გამოცდილებებიდან მომდინარეობს.
ნეგატიური ორგანიზაციული კულტურა – კულტურის შესაფასებლად
დავინტერესდით, თუ როგორ აღიქვამენ სტუდენტები ლექტორებს შორის
დამოკიდებულებას. კითხვაზე: ლექტორები არიან თუ არაკოლეგებთან დამოკიდებულებაში ლოიალური, თბილი, კოლეგიალური? უმრავლესობის პასუხი იყო `დიახ~ და `ხშირად~, თუმცა 2.2%-ის პასუხი იყო -» არა~; 20%-მა
უპასუხა, რომ `იშვიათად~ (იხ. დიაგრამა 15).
diagr
rama N15.
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ʨʩʹ
ʹʵʲʻʺʻʸʰ ʸʨʵʫʬʴʵʩʨʨ

ʭʨʲʰʫ
ʫʻʸʰ ʶʸʵ˂
˂ʬʴʺʰ

112

62.2%
36

28
8
15.6%

ʫʰʨˆ, ʬʹ
ʹ ʨˀʱʨʸʨʨ

20.0%
4

ˆˀʰʸʨʨʫ

ʰˀʭʰʨʯʨʫ
ʫ

2%
2.2

ʨʸʨ
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ამ კითხვის გადამოწმება მოხდა შებრუნებული კითხვის დასმით. შედეგი
არა დიდად, მაგრამ განსხვავებულია. ლექტორებს შორის არალოიალური, არამეგობრული და ცინიკური დამოკიდებულება არასოდეს შეუნიშნავს - 27.2%-ს,
იშვიათად ან ზოგჯერ შეუნიშნავს 70,5%-ს, ხშირად შეუნიშნავს 2,2%-ს (იხ. დიაგრამა16).

diagrama 16. leqtorebi kolegebT
k
Tan damokkidebuleb
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rebi?
ʨʩʹʵ
ʵʲʻʺʻʸʰ ʸʨʵʫʬʴʵʩʨ

65

62
499
27.2%

ʭʨʲʰʫʻ
ʻʸʰ ʶʸʵ˂ʬʴʴʺʰ

34.4%

36.1%
4

ʨʸʨ, ʨʸ
ʸʨʹʵʫʬʹ
ˀʬʳʰʴʴʰˀʴʨʭʹ

ʰˀʭʰʨʯʨʨʫ

ʮʵʪˇʬʸ

2.2%

ʫʰʨˆ,, ˆˀʰʸʨʫ


ზოგადი ადმინისტრირების გამოწვევებიდან უნდა აღვნიშნოთ: სტუდენტების ლექციებზე დასწრების, ლექტორებისთვის საგნების, სამუშაო საათების, აუდიტორიების გადანაწილების, სამუშაოთა შეთავსების (როგორც
ორგანიზაციის შიგნით, ასევე გარეთ), ადმინისტრაციული ბარიერის პრობლემა; არადემოკრატიული სისტემა – მართვა ხორციელდება მენეჯმენტის
თანამედროვე პრინციპების დარღვევით.
სტუდენტების ლექციებზე დასწრების პრობლემა. აღნიშნულ ფაკულტეტზე სტუდენტების დიდი ნაწილი არ ესწრება ლექციებს, რაც მიანიშნებს სტუდენტთა ნაკლებ მოტივაციაზე. ლოგიკურად, სტუდენტი (მათი უმრავლესობა)
ვერ ხედავს ლექციაზე დასწრებასა და ცოდნის დონეს ან მიღებულ მოსწრებას
შორის კავშირს. ამ რეალობას ხელს უწყობს ისიც, რომ არ ხდება სტუდენტების
ლექციაზე დასწრების აღრიცხვა ტექნიკური სირთულიდან გამომდინარე, თუმცა,
ეს როლი თანამედროვე ტექნლოგიური განვითარების პირობებში, იოლად შეიძლება მოგვარდეს. მიზეზი შეიძლება იყოს ისიც, რომ ლექციაზე სტუდენტთა დასწრება სავალდებულო არაა, აგრეთვე, სალექციო და სასემინარო კურსის ლექტორები სხვადასხვა პიროვნებაა, რაც სტუდენტს აძლევს პასუხისმგებლობის არიდების შესაძლებლობას. ფაქტია, რომ სალექციო დატვირთვების დიდი ნაწილი
ფორმალურ ხასიათს ატარებს. მეტად საყურადღებოა ამ მოვლენის თვისებრივი
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პრობლემა, სალექციო და სასემინარო კურსი ძირითად ნაწილში არის ურთიერთშემცვლელი და არა ურთიერთშემვსები როლის მატარებელი, რაც კურსების
შინაარსობრივი მხარის გაუმჯობესების აუცილებლობაზე მეტყველებს.
ლექტორებისთვის საგნების, სამუშაო საათების, აუდიტორიების გადანაწილების პრობლემა – ვინ განსაზღვრავს იმას, თუ ვინ უნდა ასწავლოს
კონკრეტული საგანი და რა ფორმალური პრინციპებით, რა პრობლემებითაა განპირობებული სტუდენტისა და ლექტორისთვის არახელსაყრელი საათების დატვირთვა?
სტუდენტთა 39.4% (147.8%-დან) აფიქსირებს, რომ „პროგრამული ბაზები
~ უზღუდავს ლექტორის არჩევის თავისუფლებას (იხ. დიაგრამა11) სტუდენტთა
92% ადასტურებს, რომ უნივერსიტეტში არ არის თანაბარი სამუშაო გარემო (იხ.
დიაგრამა17).
diagramaa 17. leqqcia-seminnarebi uz
zrunvelyyofilia Tanabarii
teqnikur
ri aRWurvvilobiT??
ʫʰʨˆ
8%

ʨʸʨ
92%

სამუშაოთა შეთავსების პრობლება (როგორც ორგანიზაციის შიგნით,
ასევე გარეთ) – აკრძალულია სხვა დაწესებულებაში მუშაობა ხელფასის შენარჩუნებით – კონკურენტ უნივერსიტეტში მუშაობის აკრძალვა, ლოგიკურად
შესაძლოა ჩაითვალოს გამართლებულად, თუმცა, პროფილით დასაქმებულთა
ლექციების ხარისხი რატომ შეიძლება ჩაითვალოს, როგორც იმაზე ცუდი, ვიდრე მხოლოდ თეორეტიკოსების ლექციებია? ამასთან, მნიშვნელოვანია აკადემიური და ადმინისტრაციული თანამდებობის შეთავსების პრობლემა – იბადება
კითხვა – რა გარემოებებით შეიძლება აკადემიური პერსონალი იყოს მოტივირებული განახორციელოს ადმინისტრაციული საქმიანობა თუ ის დამატებით
ანაზღაურებას არ მიიღებს? იმ პირობებში, როცა ადმინისტრაციული საქმიანობა მოითხოვს დიდ დროს და ენერგიას, მეცნიერთათვის ეს ფაქტობრივად მოცდენაა. მაგალითად, სასწავლო-სამეცნიერო ერთეულების მართვა ხორციელდება
მენეჯმენტის პრინციპების დარღვევით. კერძოდ, კათედრის გამგის პოზიცია არ
არის ანაზღაურებადი, მიუხედავად იმისა, რომ პროფესორს უწევს შრომატევადი
ადმინისტრაციული სამუშაოს შესრულება და პროცესებზე პასუხისმგებლობის
აღება. დიდი ალბათობით ამ სტატუსით დაინტერესება განპირობებულია არაფორმალური გავლენის მოხდენის შესაძლებლობით: 1) სამუშაო დატვირთვის განაწილებით; 2) მეტი ინფორმაციის ფლობის შესაძლებლობით; 3) სტატუსით და
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ა.შ. საინტერესოა: ა) არსებული კონკურსების პირობებში, რამდენად სამართლიანად იქნება აღქმული ადმიანისტრაციული პერსონალის მიმართ საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებები დანარჩენი პერსონალის მიერ (სფეროს წარმომადგენლებისთვის ეს ცხადია);ბ) მეცნიერთა მხრიდან ადმინისტრაციული თანამდებობის
დაკავების მოტივების გამოვლენა და სათანადო რეაგირება;გ) არსებობს თუ არა
ადმინისტრაციულ თანამდებობაზე აკადემიური პერსონალის დასაქმების აუცილებლობა;დ) ზოგიერთ ადმინისტრაციულ თანამდებობაზე მეცნიერთა დასაქმებისას ადგილიხომ არააქვს კვალიფიკაციის შეუსაბამობას (ზედმეტი კვალიფიკაცია). აქვე შეიძლება აღინიშნოს, აგრეთვე, პასუხისმგებლობის დაკისრებისა
და გამიჯნვის პრობლემა – მაგ: რექტორის მოვალეობის შემსრულებელს
ირჩევს მთელი პერსონალი, რექტორს – პროფესორთა ერთი ჯგუფი.
ადმინისტრაციული ბარიერის პრობლემა – არის საჭირო სტუდენტების, პერსონალის მოძრაობა ოთახიდან ოთახში ინფორმაციის გასარკვევად,
გარკვეული პროცესების გასავლელად, ან დასაჩქარებლად? გამოკითხული
სტუდენტების 5% მიიჩნევს, რომ ბიუროკრატიული ბარიერები თსუ-ში არ
არსებობს, 30%-ისთვის ეს პრობლემა ნაკლებად საგრძნობია. 27% და 38%,
შესაბამისად, მიიჩნევს, რომ ბიუროკრატიული ბარიერები უნივერსიტეტისთვის
მწვავე პრობლემაა და საგრძნობია (იხ. დიაგრამა 18).
diiagrama 18.
1
stud
dentebis problemmebis mogvvarebisass
biuro
okratiul
li barier
rebi admiinistraciiaSi:

ʶˇʰʫʰʯ
ʹʻʸʬʵʯʶʫʫ
27%

ʼʫʭʻˆʷʷʸʬʳʫ
38%

ʫʶ ʶˉʻʳʰ
ʵʯʶʫ ʫʻ
ʹʻʸʬʵ
ʫʻʼʯʯʬʸʬʼ
5%
5

ʷʷʫʴʵʯʬʫʮ
ʮ
ʳʭʻˆʷʸʬʫ
30%

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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d
diagrama
119. gsmeniaT Tqveni
i swavlis period
dSi univer
rsitetSi
i
ciis faqt
tebis arsebobis Seesaxeb?
korufc

ʨʩʹʵ
ʵʲʻʺʻʸʰ ʸʨʵʫʬʴʵʩʨʨ

ʭʨʨʲʰʫʻʸʰ ʶʸʵ˂ʬʴʺʰ
ʶ

141
1

3%
78.3
29
16.1%

5.6%

10
ʫʰʨˆ

ʰˀʭʰʨʯ
ʯʨʫ

ʨʸʨ

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).
diag
grama 20. saqarTvveloSi, garda Tsu-isa, SesaZlebe
S
elia
ukeTesi xarisxis
s codnis
s miReba?

90

%
50.0%
33.9%

16
6.1%
29

ʨʩʹʵʲʻʺ
ʺʻʸʰ ʸʨʵʫ
ʫʬʴʵʩʨ

61
ʭʨʲʰʫʻʸʰ ʶʸʵ˂ʬʴʺ
ʺʰ

ʫʰʨʨˆ
ʵʴʬ ʿʭʬʲʪʨʴʴ
ʫʵ
ʬ
ʬʸʯʴʨʰʸʰʨ
ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀʰ
ʰ

ʨ
ʨʸʨ

საინტერესოა, როგორ აღიქვამენ სტუდენტები საზოგადოების, კერძოდ
დამსაქმებლების მხრიდან თსუ-ს, როგორც სამუშაო ძალის მიმწოდებლის
როლს: სტუდენტთა 73.9% აფიქსირებს პოზიტიურ პასუხს, 26.1% – ნეგატიურს (იხ. დიაგრამა 21).
არადემოკრატიული სისტემა – დემოკრატიული პროცესები ორგანიზაციაში ფასდება იდეების გაცვლის თავისუფლებით, წარმომადგენლობითი
ორგანოების წევრების ოდენობით. დადგენილი კონკურსების სისტემა, ვფიქრობთ, დიდ ბარიერს ქმნის იდეების თავისუფლად გაცვლის, ინიციატივების,
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diiagrama 21. migaCnniaT, ro
om swavlo
obT univeersitetS
Si,
rommelic sar
rgeblobs
s avtoriitetiT damsaqmebl
lebs Sor
ris?
ʨʩʹʹʵʲʻʺʻʸʰ ʸʨʵʫʬʴʵʩʨʨ

ʭʨʲʰʫ
ʫʻʸʰ ʶʸʵ˂ʬʴʺʰ

76
5
57

42.2%
31.7%
%

39
21.7%
8

ʫ
ʫʰʨˆ

ʻʳʬʺʬʹ˄ʰ
ʰʲʨʫ
ʫʰʨˆ

ʳʳˆʵʲʵʫ ʳ˂ʰ
ʰʸʬ
ʴʨ˄ʰʲˀʰ

4.4%
4

ʨʸʨ

პროცესების დემოკრატიულად წარმართვის გზაზე. რთულია ურთიერთშეფასების ზუსტი სისტემების შემუშავება და მხოლოდ სტუდენტთა მოსაზრებებზე დაყრდნობა, რომელიც როგორც ვნახეთ, ლექტორებისგან უმეტესწილად
ლოიალურ დამოკიდებულებას მოითხოვენ, ამ მხრივ არც რაოდენობრივი შეფასების კრიტერიუმებია გამოსადეგი. პროცესების მართვის სისტემების ბუნდოვანება დიდ ადგილს ტოვებს სუბიექტური შეფასებებისთვის და პროცესების არასამართლიანად აღქმისთვის. წარმომადგენლობითი საბჭოებში წევრების შეზღუდული ოდენობა ამ განცდას უფრო აძლიერებს, თუმცა, ვერ
ვიტყვით, რომ მხოლოდ ამ უკანასკნელის შეცვლა და მთელი აკადემიური
პერსონალის წარმომადგენლობითი უფლებამოსილებით აღჭურვა საგრძნობ
წვლილს შეიტანდა დემოკრატიული ფასეულობების დამკვიდრებაში, ვინაიდან
დემოკრატიული პროცესები, მხოლოდ ხანგრძლივი გამოცდილებების შედეგად
ყალიბდება.

ფინანსური და ტექნიკური გამოწვევები
ფინანსური და ტექნიკური გამოწვევებიდან აღსანიშნავია უახლესი ტექნიკის და ტექნოლოგიების დანერგვასთან დაკავშირებული საკითხები და ფინანსური პრობლემები.

უახლესი ტექნიკის და ტექნოლოგიების გამოწვევებიდან აღსანიშნავია:ელექტრონული ბაზების, სტუდენტთა დარეგისტრირების პრობლემა;
სტუდენტთა და პროფესურის დატვირთვის ნორმების გამოწვევა.
ელექტრონული ბაზების, სტუდენტთა დარეგისტრირების პრობლემა
– ეს საკითხი დიდი ვნებათაღელვის, სტუდენტური აქციების მიზეზია წლების
მანძილზე. გამოკითხულთა 8%-ს ეს პრობლემა არ შეხებია, 30%-ს იშვიათად
ჰქონია ბაზებთან დაკავშირებული პრობლემა, 36%-ს - ხშირად შეეხო ეს
პრობლემა, გამოკითხულთა 26% მიიჩნევს, რომ თსუ-ში ეს პრობლემა მწვავეა
(იხ. დიაგრამა 22).
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diagrama
a 22.

eleeqtronul
l

ʳ˄
˄ʭʨʭʬ ʶʸʵʩʲ
ʲʬʳʨʨ
26%

bazebT
Tan
Segqmnia
aT?

daka
avSirebiT
T

probl
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სტუდენტთა და პროფესურის დატვირთვის ნორმების გამოწვევა.
ჩვენ მიერ სტუდენტთა დროის ბიუჯეტზე ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ
სტუდენტთა უმრავლესობა განიცდის ქრონიკულ დაღლილობას, მრავალ ფაქტორთან ერთად, ამის მიზეზად შეიძლება დასახელდეს გამოცდებით გადატვირთვა: სტუდენტების აბსოლუტურ უმრავლესობას გამოცდების უდიდესი
ნაწილის ჩაბარება (განსაკუთრებით - შუალედური გამოცდების) უწევთ ისე,
რომ არ აქვთ მასალის გადამეორებისთვის საკმარისი დრო. ერთი კვირის მანძლზე აბარებენ 6-7 გამოცდას. მეტიც, გამოკითხული სტუდენტების 40%-ს
მოუწია დღეში ორი გამოცდის ჩაბარება, რაც, რა თქმა უნდა, მიუღებელია
(იხ. დიაგრამა 23). შუალედურის მომდევნო კვირას სტუდენტების დიდი ნაწილი ისვენებს.
diagrama 233.
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ფინანსური გამოწვევები გამოიხატება ისეთი პრობლემებით, როგორიცაა: პერსონალის შრომის ანაზღაურება; საერთაშორისო მივლინებების
დაფინანსება; ინფრასტრუქტურის განახლება.;
უნივერსიტეტის, პერსონალის შემოსავლების პრობლემა – შრომატევად დარგებში შრომაზე გაწეული ხარჯი, ბუნებრივია, რომ უნდა აჭარბებდეს
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ხარჯების 70%-ს. თსუ-ში ანაზღაურებასთან დაკავშირებული პრობლემები დაკავშირებული შეიძლება იყოს არა იმდენად ობიექტურ რეალობასთან, რამდენადაც პროცესების გაუმჭვირვალობის აღქმასთან. გამჭვირვალეობა ნათელს
ჰფენს პრემიების სამართლიანად გაცემის საკითხს და ზოგადად სამართლიანობის შეგრძნებას უწყობს ხელს, აგრეთვე, სრულ და ნახევარ განაკვეთზე,
მოწვევით მომუშავეთა დატვირთვები და ანაზღაურების საკითხები მოითხოვს
აბსოლუტურ გამჭვირვალობას.
საერთაშორისო მივლინებების დაფინანსების პრობლემა – ეს გამოწვევა არსებობს უნივერსიტეტის ხელთ არსებული ფინანსური სახსრების სიმწირიდან. აქედან მომდინარეობს უკმაყოფილება – მოთხოვნა დიდად აჭარბებს
მიწოდებას. ამავდროულად, ინტენსიური საერთაშორისო კავშირები განსაზღვრავს უნივერსიტეტების განვითარების შესაძლებლობებს, მათ პერსპექტივას.
შედეგი არადამაკმაყოფილებელია, უკმაყოფილოა ყველა, ვინც თსუ-ის დაფინანსებით მიემგზავრება, რადგან ხშირად ვერ ახერხებს წასვლას, და ასევე,
ვინც არ ფინანსდება, თუნდაც ერთჯერადი მოთხოვნის დაუკმაყოფილებლობის გამო.
ინფრასტრუქტურის განახლების პრობლემები – ამ მიმართულებით
აქტუალურია შენობა-ნაგებობების მდგომარეობის, აუდიტორიების ტექნიკით
აღჭურვის პრობლემა, არ ხდება მუშაობის თანაბარი, ადეკვატური პირობებით
თანამშრომელთა უზრუნველყოფა; არსებობს სტუდენტური საცხოვრებლების,
კვების ობიექტების პრობლემა. გამოკითხული სტუდენტების 87% მიიჩნევს,
რომ თსუ-ის ინფრასტრუქტურა მძიმე მდგომარეობაშია, 1% კი – კმაყოფილია
(იხ. დიაგრამა 24).
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ზემოთ აღნიშნული გამოწვევები აქტუალურია, ვინაიდან თსუ-ს ფუნქციონირება უწევს მაღალკონკურენტულ ბაზრებზე. პრობლემების გამოუსწორებლობა გამოიწვევს სტუდენტების და კვალიფიციური პერსონალის გადინებას,
რაც შეუძლებელს გახდის იმ მისიის შესრულებას, რომელიც უნივერსიტეტს
აქვს საქართველოში, სოციალური თუ ზოგადად, განათლების სტანდარტის
შენარჩუნების თვალსაზრისით.
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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 qualifica 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 fica 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 diﬀerent 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 ბიზნესის ეთიკის წარმოშობის, განვითარების, მის სამეცნიერო დისციპლინად
ჩამოყალიბების პრობლემების კვლევისადმი გაძლიერდა. ბიზნესის
ეთიკის რელიგიურ-ისტორიული საფუძვლების შესწავლა გახდა მნიშვნელოვანი. 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 ფილოსოფიურ საწყისად. ამ პრობლემების კვლევას ეძღვნება წარმოდგენილი
სტატია, სადაც ისტორიულ-ქრონოლოგიური ჭრილით განხილულია
„ბიზნესის ეთიკის“ წარმოშობისა და განვითარების უმნიშვნელოვანესი
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
ზოგადი წესები, რომლებიც ეხებოდა ვაჭრების, ხელოსნების, მიწათმოქმედების,
მეზღვაურების ქცევას, მიდის ღრმად ათასწლეულებში, აღმოსავლეთისა და
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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 არამარტო აღმოაჩინა იუდეური წყაროების სიმდიდრე ბიზნესის
ეთიკის სფეროში, არამედ გააცნობიერა მათი გამოყენების დროულობა დღევანდელ ცხოვრებაში.
ქრისტიანობამ ყველა მის მიმდინარეობაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ეთიკური ეკონომიკის თანამედროვე გაგებაში. სახარების ტექსტები, ეკლესიის მამებისა და შუასაუკუნოვანი სქოლასტების მოძღვრებები შეიცავს
მცნებებს, რომლებიც ეხება იმ პრინციპებს, რომელთა დაცვა აუცილებელია
საქმიანი ურთიერთობების სფეროში. თავის გამოკვლევაში დანიელ ვრენმა [5]
შემოგვთავაზა დომინიკანელი ბერის იოჰანეს ნისლერის მიერ XV ს -ის შუა პერიოდში დაწერილი ტრაქტატის De Contractibus Mercatorium ანალიზი, სადაც
ვრცლად არის წარმოდგენილი ბიზნესის ეთიკის დარგში პირველი გამოკვლევა - „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 კლასიკურ ნაშრომში „პროტესტანტული ეთიკა და კაპიტალიზმის სული“ ასაბუთებს, რომ პროტესტანტელი ღვთისმსახურების მოძღვრებებმა სული შთაბერეს 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:
საბაზრო კონკურენციის ეფექტიანობა, რაც განაპირობებს შერწყმისა
და შთანთქმის შედეგად წარმოქმნილი სულ უფრო მსხვილი კომპანიების
სწრაფ ზრდას;
1960-იანი წლების მოძრაობა სამოქალაქო უფლებებისთვის, რომელმაც
ღრმად შეცვალა როგორც ფერადკანიანი, ასევე თეთრკანიანი ამერიკელების (განსაკუთრებით ქალების) სოციალური როლები და მოლოდინი;
ცივი ომი, რამაც განაპირობა სახელმწიფოს შერწყმა ბიზნესთან და ამ საფუძველზე გიგანტური სამხედრო-სამრეწველო კომპლექსის წარმოშობა;
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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“ გარემოს ბუნების შესახებ, როგორც გორდონი და პირსონი აღნიშნავდნენ, „ფირმების გარე გარემოს ცვლილებები განაპირობებდა
მმართველობისთვის ახალი ამოცანების გადაწყვეტასკკ.
ბიზნესმენების სოციალური პასუხისმგებლობა ამჟამად უფრო დიდია და
უფრო რთული, ვიდრე წინა პერიოდში. მენეჯერს ბიზნესში, განსაკუთრებით შედარებით მსხვილ ფირმებში, გააჩნია უდიდესი ძალაუფლება მოიტანოს სიკეთე
ან ზიანი, საზოგადოებრივი აზრი საჭიროებს იმას, რომ ეს ძალაუფლება გამოყენებულ იქნეს მაღალი პასუხისმგებლობით, მაშინაც კი, თუ მიზნები, რაც მიღწეულ უნდა იქნეს, ყოველთვის არ არის ნათლად გამოკვეთილი ან განსაზღვრულია
მხოლოდ მთლიანობაში. ამ ამოცანის გადასაჭრელად საჭიროა ადამიანები ფართო ცოდნით და მგრძნობიარე აღქმით, კარგად განვითარებული ფილოსოფიით
და ეთიკური ფასეულობების სისტემით, აგრეთვე, სრული მზადყოფნით საკუთარ
თავზე მიიღონ პასუხისმგებლობა, რომელიც დაკავშირებულია ძალაუფლების
ფლობასთანნ [21] .
1950-იანი წლების ბოლოსთვის აშშ-ის ჰარვარდის, კოლუმბიის, კალიფორნიის (ქ. ბერკლის), კორნელის, კარნეგი - მელონისა და ჩრდილო - დასავლეთის
უნივერსიტეტების ბიზნესის სკოლებმა დაიწყეს სავალდებულო კურსების შემოთავაზება. ასეთი 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 მიმოხილვას, დაადგინა, რომ 1950-1960-იანი წლების პერიოდში მხოლოდ აშშ-ში
გამოქვეყნებულ იქნა თვრამეტი წიგნი, რომელიც დაკავშირებული იყო „ბიზნესის
ეთიკის,“ აგრეთვე, „კორპორაციების სოციალური პასუხისმგებლობის“ პრობლემატიკასთან. 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. უკანასკნელ ათწლეულში კვლევები ბიზნესის ეთიკის დარგში ხასიათდებოდა თავისებურებებით:
 მკვეთრად გამოხატული გლობალური ორიენტაციით;
 ინტერესით ეთიკური მოძღვრებებისადმი, რომლებიც ასახავდა რელიგიურ ტრადიციებს;
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 ანალიტიკური მიდგომების და კონცეპტუალური მოდელების შემუშავება,
რომელიც მიმართული იყო როგორც ბიზნესის პოლიტიკისა და პრაქტიკის მიმდინარე ეთიკური პრობლემების, ასევე XXI საუკუნის გლობალურ
პოლიტიკურ ეკონომიკაში ჩართული მრავალი ეთიკური საკითხის კვლევისკენ;
 ინფორმატიკისა და ბიზნესის სფეროებში რთული თანამედროვე ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად წარმოქმნილი ეთიკური პრობლემების კვლევით.
ამ პერიოდში ბიზნესის ეთიკა დამკვიდრდა, როგორც მეცნიერული დისციპლინა და მმართველობითი მოთხოვნილება, ბიზნესის ეთიკის ინსტიტუციონალიზაციის მდგრადი პროცესი როგორც თეორიაში, ასევე რეალურ ეკონომიკაში ღრმავდებოდა. მიუხედავად, ამისა, გ. ენდერლი თავის სტატიაში – “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 საერთაშორისო და ეროვნული დონის აქტუალური პრობლემების გადასაჭრელად,
რაც დამახასიათებელია ჩვენი გლობალური გაერთიანებისთვის. ფირმების ჩარჩოებში და ცალკეული მენეჯერების შეგნებაში საჭიროა 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 fic 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 unifica 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 unifica on, triumph of humanism
worldwide.
Keywords: Business ethics; historical and religious grounds; ethical management, 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

ქალაქის ბრენდინგი მარკეტინგული კვლევის შედარებით ახალი მიმართულებაა, რომელიც მიზნად ისახავს თანამედროვე ქალაქის გლობალურ ბაზრებზე პოზიციონირების შესწავლას და მისი განვითარების
სტრატეგიის დაგეგმვას. ბრენდი ქალაქის კონკურენტული იდენტობის მახასიათებელია, იგი ახდენს მისი პოლიტიკური, სოციალურ-ეკონომიკური
თუ კულტურული შესაძლებლობების დემონსტრირებას და პოპულარიზაციას. ბრენდინგის მიზანია ქალაქის ძლიერი მხარეების გამოკვეთა, მისი
პოზიციონირება და გაძლიერება. ამდენად, ქალაქის ბრენდინგი აქტუალური საკითხია მეცნიერ-მკლევარების, სახელმწიფო მმართველი ორგანოების და სხვა დაინტერესებული მხარისათვის.
სტატიაში მოცემულია ქალაქის კონკურენტუნარიანობის შეფასების
კრიტერიუმები და ძირითადი ინდექსები. განხილულია ბრენდინგის როლი
საერთაშორისო ბაზრებზე ქალაქის პოზიციონირების პროცესში, რისთვისაც შესწავლილია უახლესი სამეცნიერო კვლევები და ქალაქების კონკრეტული ბრენდ-სტრატეგიები.
საკვანძო სიტყვები: ქალაქის ბრენდინგი; ქალაქის კონკურენტუნარიანობა; ქალაქის პოზიციონირება; სტრატეგიული განვითარება; ბრენდკამპანია; კრეატიული ქალაქი.

თანამედროვე ეპოქაში ქალაქების განვითარება „ცოდნის ინდუსტრიას“
ემყარება, მეგა და მეტროპოლისები თანდათან იდეაპოლისებად იქცევა, მათი
კონკურენტუნარიანობის ზრდას, ნოუ-ჰაუსთან ერთად, ახალი გამოყენებითი და
ფუნდამენტური იდეების შექმნა განაპირობებს. კონკურენტულ ბრძოლაში დომინანტი ინტელექტუალური კაპიტალი ხდება, ქალაქების ეკონომიკური აღმავლობა,
საერთაშორისო კავშირების გაფართოებასთან ერთად, სულ უფრო მეტად მასშტა-
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ბურ ინოვაციებზე, ინტელექტუალური კაპიტალის და ბიზნეს-იდეების გენერირებაზე, ინფორმაციული ტექნოლოგიების, განათლების, ხელოვნების და კულტურის მხარდაჭერაზე ხდება დამოკიდებული. ასეთი აქტივობა ქალაქის დადებითი
იმიჯის შექმნას ემსახურება, იმიჯის ამაღლების გზით, ქალაქების ცნობადობის და
მათი პოპულარობის ზრდის ეფექტურ საშუალებად ბრენდინგია მიჩნეული.

1. ბრენდინგი-ქალაქის კონკურენტუნარიანობის ამაღლების
მნიშვნელოვანი ფაქტორი
ქალაქის პრომოცია აუცილებლად მოითხოვს მისი მენეჯმენტის ევოლუციის
ეტაპების სრულყოფილ გამოკვლევას, იმის შესწავლას, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ურბანული რეგენერაცია იმიჯის რეკონსტრუქციისა და ქალაქის მარკეტინგისათვის. განსაკუთრებული შესწავლის საგანია ქალაქის ბრენდად ჩამოყალიბების ეტაპი, ამ მიზნით გამოყენებული ტექნოლოგიები და მისი გავლენა ქალაქის
იმიჯზე. ბრენდირება მრავალ მარკეტინგულ მიდგომას ემყარება: რეკლამირება,
ივენთების, პერსონალური გაყიდვების, R-ის ორგანიზება, ტურისტების პოზიტიური განწყობების შექმნა, ინოვაციური და კრეატიული მედიამესიჯების გამოყენება, საინფორმაციო მხარდაჭერა და სხვ. გლობალურ ბაზრებზე ქალაქების ბრენდად ქცევისათვის მნიშვნელოვანი როლის შესრულება პოლიტიკურ, კულტურულ,
სპორტულ ღონისძიებებს შეუძლია, რაც მის სწორად ორგანიზებას და რეკლამირებას მოითხოვს, მიზნობრივი აუდიტორიის ცნობიერ აღქმაზე პოზიტიური ზემოქმედების მიზნით.
ქალაქის ბრენდინგი- ეს არის ბრენდის მიზანმიმართული ჩამოყალიბების,
ე.ი. ქალაქის იდენტობის ძიების, გამოხატვის და განვითარების პროცესი. ქალაქის
მნიშვნელობის, მისი კონკურენტული უპირატესობების და უნიკალურობის ასახვით, ბრენდი ქმნის ქალაქის იმიჯს, რომელიც მიმზიდველი და სასურველი ხდება
მომხმარებლისათვის. ცნობილია, რომ სახელმწიფოს იმიჯზე აქტიურ გავლენას
ახდენს ქვეყანაში საყოველთაოდ აღიარებული დარგების და საქმიანობის სფეროების არსებობა. მაგ: გერმანიის ბიზნეს-იმიჯი ათწლეულების მანძილზე იქმნებოდა
Mersedes, Volkswagen, Simens და სხვა ბრენდირებული ფირმების მიერ, ამასთან,
თვით გერმანიის არსებული რეპუტაცია ხელ უწყობს მისი ახალი პროდუქტის პოპულარიზაციას და დადებითი იმიჯის შექმნას. იაპონია თავად არის ბრენდი ელექტრონული საქონლის ბაზარზე. პროდუქციისა და ქვეყნის ერთიანი უნიკალური
ბრენდის მაგალითია ფრანგული სუნამო და ღვინო, იტალიური სამზარეულო,
ინგლისური მატყლის ქსოვილი, შვეიცარიული საათების, საფინანსო და ტურისტული პროდუქტის წარმოება, ბელგიური შოკოლადის, ჰოლანდიის და ისრაელის სოფლის მეურნეობის პროდუქციის წარმოება და სხვა. ქვეყნის ბრენდს,
სასაქონლო ნიშანთან ერთად, ხშირად მისი კულტურული ფასეულობებიც აყა-
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ლიბებს. მაგალითად, აშშ-ის იმიჯი უაღრესად განვითარებული მეცნიერებით და
განათლებით, სრულყოფილი დემოკრატიული სისტემით ჩამოყალიბდა, ფინეთის
საერთაშორისო იმიჯს okia-თან ერთად, ე.წ. „ფინური აბანოც“ განსაზღვრავს,
ირლანდიის საერთაშორისო ცნობადობა ლუდთან ერთად, River ance-მა განსაზღვრა, ხორვატიის იმიჯზე დადებითი გავლენა იქონია ეროვნული ნაკრების
წარმატებამ ფეხბურთში და ა. შ. ქვეყნების მსგავსად, ქალაქების იმიჯს მნიშვნელოვანწილად განსაზღვრავს მათი სამეურნეო აქტივობები და ცხოვრების ძირითადი მიმართულებები.
ქალაქის კონკურენტუნარიანობის ზრდის სულ უფრო მეტად გავრცელებული მექანიზმი ხდება ქალაქის ბრენდინგი. ამ მიზნით საჭიროა განისაზღვროს
ქალაქის რესურსები, მისი უნარები, საკვანძო ფასეულობები, უნდა ჩამოყალიბდეს
სათანადო მიდგომები და ბრენდირების პრინციპები. ამ ფაქტორების კომბინირების გზით, უნდა მოხდეს ცალკეული მიზნობრივი ჯგუფისათვის მათი დიფერენცირება, რის საფუძველზეც შემუშავდება ინტეგრირებული ბრენდ-პლატფორმა,
შემდეგ კი-კომუნიკაციური სტრატეგია და მისი რეალიზაციის გეგმა. ქალაქის
ბრენდირებაში მონაწილეობს მისი ე.წ. „სახის ფორმულა“. ეს არის 2-3 ობიექტი,
რომელსაც სტუმართათვის პირობითად მომგებიანი ვიზუალური და დასამახსოვრებელი რეპრეზენტაცია აქვს. „სახის ფორმულაში“ მონაწილეობს არტფაქტორები, რაც ხაზს უსვამს რა შედარებით მნიშვნელოვან კომპონენტებს, მთლიანობაში
ემსახურება ფართო კონტექსტით ქალაქის იმიჯის წინ წაწევას. სახე-არქეტიპების
მოდელი საშუალებას იძლევა გამოიყოს დომინანტი ელემენტები ქალაქის იმიჯის
წინ წაწევის სხვადასხვა სტრატეგიის შექმნის მიზნით, როგორიცაა – „ტექსტური
იმიჯის“, „მითოლოგიური სახის“, „შინაარსობრივი იმიჯის“ და სხვა სტრატეგიები.
აუცილებელია ჩვევების, რესურსების და უნარების იმგვარი კომბინირება, რომ
მან უზრუნველყოს თითოეული მიზნობრივი ჯგუფისთვის რელევანტური უპირატესობები და ინფორმაციის აღქმადი წვდომა მათი ცნობიერებისათვის.
მარკეტინგი ადგილის შეფასების მრავალ მეთოდს და ინსტრუმენტს იცნობს, ყველაზე მეტად გამოიყენება გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსი (IMD), GCI ინდექსი, IRX ინდექსი, სააგენტო RCR R-ის სამომხმარებლო კალათა, ბრიტანული ჟურნალის The Ekonomist-ის რეიტინგი, მსოფლიო ქალაქების
ბრენდის რეიტინგი (NBI), ასევე SWOT, STEP, ABC და XYZ – ანალიზები. თითოეული
ეს ინდექსი ემსახურება ქალაქების განვითარების დონის, მათი კონკურენტული
უპირატესობების განსაზღვრას და ანალიტიკური შეფასების გზით, განვითარების
ყველა ძირითადი რესურსის გამოვლენას. The Ekonomist-ის კვლევებით საუკეთესო საცხოვრებელი პირობები (კრიტერიუმები: სტაბილური გარემო, განათლება,
კულტურა, ინფრასტრუქტურა, ჯანდაცვა) დაფიქსირდა მელბურნში, ვენაში, ტორონტოში, პარიზი 16-ე ადგილზე აღმოჩნდა, ნიუ-იორკი 56-ზე და ა. შ. პოტენციური შესაძლებლობების გამოყენების ოპტიმიზაცია და სწორი მართვა ამ რე-
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სურსებს ქალაქების ბრენდირების და მათი იმიჯის ზრდის რეალურ საშუალებად
აქცევს.
ქალაქის მაღალ იმიჯზე და კონკურენტულ უპირატესობებზე ნათლად
მეტყველებს ტურისტების სიმრავლე, ეს ქალაქის პოპულარობის და მიმზიდველობის ერთ-ერთი რეალური მახასიათებელია. შემოსავლების ზრდასთან ერთად,
ტურისტები ქალაქის რეკლამირებას და პოპულარიზაციას ახდენენ. სწორედ ტურისტების შეხედულებაა ძალიან მნიშვნელოვანი ქალაქის იმიჯის სრულყოფისთვის, იმაზე მეტად, ვიდრე ნებისმიერი რეკლამა თუ ოფიციალური ინფორმაცია.
PR-ის სპეციალისტების ამოცანაა ქალაქის ისეთი პოზიტიური იმიჯის შექმნა, რომელიც სულ უფრო მეტ ტურისტს დააინტერესებს. ამ თვალსაზრისით
საქმიანობის რამდენიმე მიმართულება გამოიყენება: მასმედიასთან თანამშრომლობა, საინფორმაციო ცნობარების გამოშვება, სარეკლამო მოგზაურობების
ორგანიზება, მსხვილი ღონისძიებების ჩატარება, საერთაშორისო ტურისტულ
გამოფენებში მონაწილეობა, საერთაშორისო საინფორმაციო ინტერნეტ-საიტების შექმნა, ქალაქის სტრატეგიული განვითარების გეგმის ძირითადი მიმართულებების ფართო საზოგადოებისათვის შეთავაზება კონფერენციებზე, „მრგვალ
მაგიდასთან“ სპეციალისტების მოწვევა, საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვა [1].

2. ბრენდის იდეა და ელემენტები
ადგილის ბრენდინგის პროცესში პოპულარული ხდება ღონისძიებების
(EVENT) ორგანიზება. მაგალითად, რ.ჯანისკი მიიჩნევს, რომ ღონისძიებების
ეფექტი იმიჯის შესახებ ასოციაციური სურათის განვრცობაში მდგომარეობს, ეს
ღონისძიებები ქალაქებს უფრო მრავალფეროვანს, იმიჯს კი – ცოცხალს და მდიდარს ხდის [2]. ღონისძიებების მენეჯმენტის ერთ-ერთი წამყვანი მკვლევარი დ.
გეტცი ღონისძიებას განმარტავს როგორც დასვენებისა და სოციალური აქტივობის შეხამების განუმეორებელ შესაძლებლობას, იგი ემსახურება ტურისტების
მოზიდვას, დასაქმების ზრდას, ადგილის იმიჯის განვითარებას, ადგილობრივი
მოსახლეობის თვითშეფასების ზრდას [3]. ცივილიზებულ სამყაროში ოჯახების
უმეტესობა დასვენების ადგილის არჩევანს სწორედ სხვდასხვა შემეცნებით თუ გასართობ ღონისძიებას უკავშირებს.
ადგილის პოპულარიზაციაში, მისი პოზიტიური იმიჯის შექმნაში განსაკუთრებით ხშირად გამოიყენება Co-branding – ადგილის და ღონისძიებების ერთობლივი კომუნიკაციის მეთოდი. ორი ან მეტი ბრენდის ერთობლივი კომუნიკაცია ზრდის თითოეული მათგანის ცნობადობას, ამყარებს, ცვლის და ამდიდრებს
მათთან დაკავშირებულ ასოციაციურ სურათს, რისთვისაც საჭიროა ადგილისა და
ღონისძიებებს შორის გარკვეული თანხვედრის არსებობა (Match-up). ამ ბრენდტექნოლოგიის კარგი ნიმუშია ავსტრალიის ჩრდილო-აღმოსავლეთის ორი საკუ-
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რორტო ადგილის მაგალითი – „ორქოს სანაპირო“ და „მზიანი სანაპირო“. პირველთან დაკავშირებულია დროის გატარება, აღტაცება, კაზინო, შოპინგი, ღამის
ცხოვრება, მეორესთან კი - ტროპიკული ტყის, საოჯახო დასვენების, სიმშვიდის,
რელაქსაციის ასოციაციები. ორივე კურორტის ბრენდის გასაძლიერებლად გამოიყენება კულტურული თუ ისტორიული ღონისძიებები.
ქალაქის ბრენდის და ივენთების კორორდინაციის საუკეთესო მაგალითია
სიდნეის ოლიმპიადა. ავსტრალიის ტურიზმის კომისიის დასკვნით [4], სიდნეიმ
ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ ქვეყნის აღქმა ოლიმპიადასთან ასოცირებულიყო. იგი გახდა ადგილის და ივენთის ერთობლივი კომუნიკაციის საუკეთესო
მაგალითი და Co-Branding-ის საუკეთესო ნიმუში ბრენდინგის მენეჯერებისთვის.
ქვეყნის ლოგოტიპი (კენგურუ) განთავსდა ოლიმპიური თამაშების სიმბოლიკის
გვერდით, რამაც ადამიანთა ცნობიერებაში ერთმანეთს დაუკავშირა ადგილი და
ღონისძიება. ოლიმპიური თამაშების ტრანსლაციის პარალელურად მაყურებელი ბევრ ინფორმაციას იღებდა ავსტრალიის შესახებ. ამ გზით მიწოდებული ინფორმაციის მედიადაფარვა 2,1 მლრდ დოლარად შეფასდა [5], საინტერესო იყო
ახალ ზელანდიური კომპანიის – Midle-earch Official Airlines რეპოზიციონირება,
რომელიც მგზავრებს მოუწოდებდა გამგზავრებულიყვნენ არა ახალ ზელანდიაში,
არამედ „ბეჭდების მბრძანებელის~ ფანტასტიკურ სამფლობელოში. მრავალ სხვა
მარკეტინგულ აქტივობასთან ერთად, საბოლოო ანგარიშით, სიდნეის ბრენდინგის სტრატეგია უაღრესად წარმატებული გახდა ახალი ზელანდიისავის [6].
ქალაქის ბრენდინგი მოითხოვს მისი საკვანძო ფასეულობების და მუშაობის მიმართულებების განსაზღვრას, რის საფუძველზეც აიგება ქალაქის განვითარების სტრატეგია. მსოფლიო ლიდერები - ნიუ-იორკი, ლონდონი, ყურადღებას
ამახვილებენ ფინანსურ მომსახურებაზე, ტურიზმსა და გართობაზე, ამასთან, მათი
ბრენდი არ იზღუდება მხოლოდ ერთი მიმართულებით და თითოეულის ბრენდინგი განსხვავებულია ერთმანეთისაგან. ნიუ-იორკი მეწარმეობის, კელთიდღეობის
სიყვარულის ქალაქია, ლონდონი კი ადგილი, სადაც არანაკლებ უყვართ სიცოცხლე, მაგრამ ამასთან ერთად, იგრძნობა ე.წ. ბრიტანული „მაღალი საზოგადოების
მსუბუქი არომატი“. ქალაქებისათვის დამახასიათებელი ასეთი ინდივიდუალისტური ნიშნები ხელს უწყობს მის ბრენდად ჩამოყალიბებას, რაც დროთა განმავლობაში ამაღლებს ქალაქის იმიჯს.
ბრენდი ის ფასეულობაა, რომელიც ქალაქის განუმეორებელ ორიგინალურ სამომხმარებლო ნიშნებს, მის იდენტურობას ასახავს, ეს, უპირველეს
ყოვლისა, ბრენდის იდეა და ბრენდის ელემენტებია /ლოგოტიპი, დევიზი, სიმბოლიკა/. ბრენდის დანიშნულება დადებითი შთაბეჭდილების მოხდენა, პოზიტიური ასოციაციების ფორმირება და ამ შთაბეჭდილებების დადასტურებაა
მიზნობრივ აუდიტორიასთან ბრენდის ურთიერთობის დროს. ბრენდის ჩამოყალიბება მისი საერთო ჩანაფიქრის, ქალაქის ბრენდის კონცეფციის შექმნით
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იწყება, კონცეფციის საფუძველი ბრენდის იდეაა, რომელიც ქალაქის იდენტობას ასახავს. ქალაქის ბრენდინგის დასამახსოვრებელი კონცეფციები შექმნეს
ამსტერდამმა – “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 „გარდიანმან 2008 წელს გამოაქვეყნა ქალაქის ბრენდინგთან დაკავშირებით ოთხი ექსპერტის /რობერტ ჯონსი, ჯონათან გები, მაიკლ ჰამილტონი, მარკუს მიშელი/ ინტერვიუ, მათი საექსპერტო შეხედულებით, წარმატებული ბრენდინგ-კამპანიები ჰქონდათ პარიზს – „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.
განვითარებული სახელმწიფოების თავისებურებას, მნიშვნელოვანწილად, განსაზღვრავს ის, რომ ახალი პროდუქტის უდიდესი ნაწილი ინტელექტუალური კაპიტალის ხარჯზე იქმნება. ევროპული ურბანისტიკის კონცეპტუალური საფუძველი, სწორედ, ქალაქის რესურსული უპირატესობა და მისი
გამოყენების ფართო შესაძლებლობებია. შემოქმედებითი აქტივობის შედეგად
მრავალი ქალაქის კულტურა და მათი ბრენდული სახე შეიქმნა, ჩამოყალიბდა
ძლიერი ანკლავები და ხელი შეეწყო მათი დადებითი საერთაშორისო რეპუტაციის ფორმირებას. რესურსების ეფექტიანი მართვის მეტი შესაძლებლობები
და კრეატიული იდეების სიმრავლე გახდა პარიზის „სიყვარულის ქალაქის“,
ჰადერსფილდის „კრეატიული ქალაქის“, მილანის “მოდის დედაქალაქის“,
ბერლინის „სიყვარულის ფესტივალის“, ჰელსინკის „ტექნოლოგიური
ნოვაციების“, ტილბურგის „მმართველობითი სიახლეების“ ქალაქბრენდებად ჩამოყალიბების წინაპირობა.
ქალაქების პოპულარიზაციის და რეპუტაციის ამაღლების ბრენდ-კამპანიებში დიდ ცოდნას იძლევა მსოფლიოს მრავალი ურბანული ცენტრის გამოცდილების შესწავლა, ამის საუკეთესო ნიმუშებია:
ბარსელონა – მან მსოფლიო აღიარება 1992 წლის ოლიმპიური თამაშების შემდეგ მოიპოვა, იგი გახდა მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე რადიკალური ურბანული ტრანსფორმაციის და საოცარი პრომოციის ნიმუში. ოლიმპიურმა თამაშებმა მკვეთრად აამაღლა ქალაქის საყოველთაო ცნობადობა და
გაზარდა ტურისტების რიცხვი, დღეს ამავე მიზნით ქალაქის ადმინისტრაცია
თანამედროვე ხელოვნების ინოვაციურ კამპანიებზე დამყარებულ ღონისძიებებს მიმართავს - კინო, მუსიკა, ხელოვნება, მოდის ინდუსტრია და სხვა;
ჰააგა – მისი კრეატიული მარკეტინგის კონცეფციაა „სამართლის და
მშვიდობის საერთაშორისო ქალაქი“. ბრენდის თავისებურება განაპირობა
იმან, რომ ცხოვრების მაღალი დონის გამო, აქ არ გახდა საჭირო ურბანული
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განახლება. მნიშვნელოვანი აღიარების მოსაპოვებლად იგი კრეატიულ ფორმებს იყენებს, მან მსოფლიოში პირველმა პრომოციისათვის აუდიო-ვიზუალური ლოგო გამოიყენა;
ბილბაო – ძველი ურბანული სტილიდან თანამედროვე ქალაქად ტრანსფორმაციამ ქალაქის ეკოლოგიური გარემოს გაუმჯობესება და შემდგომ ურბანული განახლება მოიცვა, რამაც ადგილობრივი მოსახლეობის თვითშეფასება აამაღლა და გაზარდა მსოფლიოში ქალაქის ცნობადობა, რაც გამოვლინდა
კიდეც ტურისტთა რიცხვის არსებით ზრდაში;
ჰონგ-კონგი – ქალაქმა ჩაატარა ბრენდინგის კამპანია, რომელიც ხაზს
უსვამდა მის კოსმოპოლიტურ ფასეულობებს და მიზანს – განიხილებოდეს საეტაპო ქალაქად აზიაში, მისი ლოგო გახდა „ჰონგ-კონგი - მსოფლიო აზიური
ქალაქი“.
ცალკეული ღონისძიებით შეუძლებელია ქალაქისათვის საყოველთაო
აღიარების მოპოვება, ამისათვის ხანგრძლივი, კომპლექსური მუშაობაა საჭირო, მისი მთავარი რესურსი ადამიანია. ადამიანის გონება, მისი სურვილი,
მოტივები, წარმოსახვა და შემოქმედებითი უნარი სულ უფრო ხშირად განიხილება როგორც ქალაქის განვითარების სტრატეგიული რეზერვი, რომელიც თანდათან ანაცვლებს ქალაქის ისეთ ღრებულებებს, როგორიცაა მისი
ადგილმდებარეობა, ბუნებრივი რესურსები და ბაზრების სიახლოვე. სწორედ
ადამიანების შემოქმედებითი პოტენციალი, კრეატივი და მიზანდასახულობა
განსაზღვრავს ქალაქის წარმატებებს.

3. ქალაქ-ბრენდის შექმნა და მისი განვითარების ძირითადი
მიმართულებები
ქალაქების შემოქმედებითი პოტენციალის რეალიზაციისთვის საინტერესო პროექტები განახორციელა სააგენტო „კომედიამ“, ეს არის პროგრამა„ინიციატივების კრეატიული ქალაქი“ (Creative City Initiative) ჰალდერსფილდში,
პროგრამა „შემოქმედებითი პოტენციალის მაქსიმიზაცია“ (Maximizing Creative
Potential Programme) ჰელსინკში. დიდი მნიშვნელობა იქონია ევროკავშირის
„ქალაქის საპილოტო პროექტების პროგრამამ~ (Urban Pilot Projecty Programme),
რომლის ფარგლებშიც განხორციელდა ევროკომისიის საპილოტე პროგრამა ემპშერ-პარკში (Urban Pilot Programme), /1990-96 წლებში – 33 პროექტი, 108 მლნ.
დოლარი, 1997-2000 წწ. – 26 პროქტი-70 მლნ. დოლარი/. პროგრამის მიზანი იყო
ქალაქის განახლების ინოვაციური სტრატეგიების მხარდაჭერა. განსაკუთრებული
ყურადღება დაეთმო იმ პროექტებს, რომლებიც ხელს უწყობს ქალაქების კონკურენტუნარიანობის ზრდას, სოციალური უთანაბრობის დაძლევას და ქალაქების
მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფას. ამ პროექტის ფარგლებში საინტერე-
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სო იყო კოპენჰაგენში „კონვერსიის“ პროექტის განხორციელება, რომლის ფარგლებშიც ძველი ბაზრის ადგილზე შეიქმნა ურბანული ეკოტექნოლოგიების ცენტრი (Centre For Urban Eco-technology). ქ. პორტოში მოხდა ერთ-ერთი უძველესი
ისტორიული რაიონის რეგენერაცია, მისი მოდერნიზება და დანიშნულების ტრანსფორმაცია. ასევე პრიორიტეტული პროგრამა იყო ქალაქების კონკურენტუნარიანობა, რისი მაგალითიც გახდა ინგლისის ქ. სტოუკში კერამიკული დიზაინის ცენტრის გახსნა, რომელმაც ერთმანეთს დაუკავშირა კულტურული ინდუსტრიები,
მუზეუმები და ტრადიციული კერამიკული მრეწველობა. ვენეციაში კი, ტრადიციული მრეწველობის ნაცვლად, აქცენტი მდგრად ეკონომიკურ საქმიანობაზე გაკეთდა. ამ მიზნით შეიქმნა საზღვაო ტექნოლოგიების სერვისული ცენტრი (Marine
Technology Service Centre), ასევე რეგიონული მნიშვნელობის სამეცნიერო-ტექნოლოგიური პარკი, ახალი მასალების, რესტავრაციის და გარემოს დაცვის კვლევითი ცენტრი. ეკონომიკური რეგენერაციის პროგრამის ფარგლებში როტერდამში
განხორციელდა ქალაქის შიდა რეკონსტრუქცია (Inner Cities Programme). აღნიშნულმა „საქალაქო საპილოტე პროექტზე“ დიდი გავლენა იქონია 1998 წ. ვენაში
შედგენილმა „სახელმძღვანელო მოქმედებისთვის“ (Framework for action), რამაც
აქტუალობა შესძინა ქალაქის პრობლემების კვლევას ევროკავშირის ქვეყნებში, ამ
პროექტის შედეგების გათვალისწინებით აშშ-მა მესამე ეტაპის პროექტიც შექმნა /
800 მლნ დოლარი/.
ქალაქ-ბრენდის შექმნას მნიშვნელოვნად განაპირობებს ადამიანის კრეატიული, /ზოგჯერ წარმოუდგენელი/ იდეები, რაც ულტრათანამედროვე, მაღალგანვითარებული ქალაქების წარმოშობას ედება საფუძვლად. კრეატიული ქალაქის
იდეაა ის, რომ ნებისმიერ დასახლებას შეუძლია თავისი არსებობის წარმართვა
დიდი წარმოსახვის ფონზე, შემოქმედებითი და ნოვატორული ფორმით, „კრეატიული ქალაქის კონცეფციაში ცენტრალური ადგილი ორგანიზაციული კულტურის პრობლემებს უჭირავს, ყველაზე მეტად ნაყოფიერი იდეების შექმნა და ხორცშესხმა არის იქ, სადაც არსებობს თანამშრომლობის და ურთიერთპატივისცემის
განწყობა. ეს ნიშნავს იმას, რომ ქალაქებში უნდა არსებობდნენ ლიდერები (მოქალაქეები, ორგანიზატორები), რომელთაც შეეძლებათ ძალაუფლების დათმობა
საკუთარი საქმიანობის ეფექტიანობის ამაღლების მიზნით“ [7].
ქალაქის ბრენდინგის წარმატების მნიშვნელოვანი წინაპირობა მის კომპლექსურ ხასიათსა და საქმიანობის სწორად ორგანიზების უნარში მდგომარეობს.
სტრატეგიული დაგეგმვის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების ეტაპზე განსაკუთრებული როლი ადგილობრივ ადმინისტრაციას ეკისრება, მან უნდა განსაზღვროს
ქალაქის ბრენდ-სტრატეგიის ფორმირების მთლიან სამუშაოზე პასუხისმგებელი
სტრუქტურა, შეარჩიოს შესაბამისი კონსალტინგური კომპანიები, შექმნას სამუშაო ჯგუფები, საორგანიზაციო ქსელური სტრუქტურები ანალიტიკური, საპროგნოზო და სარეალიზაციო ბლოკებით. ამასთან, მუნიციპალური და სახელმწიფო
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ადმინისტრაცია არ არის ქალაქის მართვის ერთადერთი ექსკლუზიურად პასუხისმგებელი სტრუქტურა, უცილებელია იმ სუბიექტების გამოვლენა, რომლებსაც
ექნება სისტემის განვითარების გონივრული მართვისათვის საჭირო რესურსები.
ამიტომ ხდება საჯარო მმართველობის ფუნქციური ტრანსფორმაცია, მმართველობითი დეცენტრალიზაციის, ხელისუფლების ორგანოების ადმინისტრაციული
და ორგანიზაციული საქმიანობის გააქტიურების, საზოგადოებრივი პარტნიორობის ზრდის თვალსაზრისით.
სახელმწიფო სტრუქტურები და კერძო სექტორის ძირითადი ჯგუფები უნდა შეთანხმდნენ ქალაქის განვითარების პერსპექტივების ერთობლივად
განსაზღვრის თაობაზე. ევროპის დედაქალაქების ადმინისტრაციული სისტემების ფუნქციონირების შესწავლამ აჩვენა, 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 ბრენდკამპანიის წარმატებას? კერძოდ:
-განვითარების კურსის, მისი პოტენციალის და დანიშნულების ცოდნა, ე.ი
მომავალში მისი განვითარების ნათელი, დასაბუთებული სურათის არსებობა;
- ქალაქის მოსახლეობის არანაკლებ 1% თავს ლიდერად უნდა მიიჩნევდეს და იქცეოდეს შესაბამისად, საჭიროა ასეთი განწყობების ყოველმხრივი
სტიმულირება;
- ქალაქის ფორმირებაში ადამიანების შემოქმედებითი მონაწილეობის
ხელის შეწყობა, რისთვისაც საჭიროა გამჭვირვალობის პრინციპებზე დაფუძნებული სისტემის ფარგლებში, რისკიანი გადაწყვეტილებების მიღების წახალისება.
ქალაქის განვითარების კონცეფცია სისტემურობის ფაქტორს უნდა ითვალისწინებდეს, რადგანაც ქალაქის ბრენდად გადაქცევას ვერ უზრუნველყოფს მისი ფუნქციონირების ცალკეული სფეროს განვითარების მოკლევადიანი, ინდივიდუალური გეგმების რეალიზაცია/განსაკუთრებით მსხვილ ქალაქებში/, აუცილებელია ქალაქის კონკურენტუნარიანობის ამაღლების ყოვლისმომცველი სტრატეგიის შემუშავება და საკითხისადმი კომპლექსური მიდგომა.
მხედველობაშია მისაღები ისიც, რომ ქალაქის სწრაფ პროგრესს შეიძლება
„სპეკულაციური საპნის ბუშტის“ ეფექტი ჰქონდეს, რამდენადაც ბრენდ-ქალაქი
იწვევს რა დიდ ინტერესს საზოგადოების მხრიდან, ზრდის გარემოს ანთროპოგენულ დატვირთვას, ძვირდება საცხოვრებელი გარემო, იზრდება ადგილობრივი
გადასახადები, რაც მოსახლეობის ნაწილს ქალაქის დატოვებას აიძულებს. ამი-
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ტომ ბრენდინგის სტრატეგია მეცნიერულ არგუმენტაციას და ოპტიმიზაციის
ნორმატიული კრიტერიუმების გამოყენებას მოითხოვს.
ქალაქების რებრენდინგი მთლიანად ქვეყნის ბრენდის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია, ცალკეული ქალაქის ცნობადობის ამაღლება გავლენას
ახდენს თავად ქვეყნის იმიჯზე და პირიქით, ამ თვალსაზრისით არსებითი მნიშვნელობა აქვს ქვეყანაში პოლიტიკური სტაბილურობის უზრუნველყოფას და
სამართლის პრინციპების დაცვას. თანამედროვე აქტიური ტურისტული და მიგრაციული პროცესების პირობებში, ქვეყნისა და ქალაქების იმიჯის ზრდას მნიშვნელოვნად განაპირობებს კომუნიკაციის და სატრანსპორტო უზრუნველყოფის
გამართული სისტემის არსებობა. მაგ. საქართველოს ტურისტული მიმზიდველობა მნიშვნელოვნად გაზარდა ქუთაისის და მესტიის აეროპორტების ამოქმედებამ,
რაც, თავის მხრივ, ხელს უწყობს ამ ქალაქების ბრენდად ფორმირებას. მიუხედავად ტურისტების რიცხვის მკვეთრი ზრდისა, ჯერ კიდევ ვერ ასრულებს თავის ფუნქციას სრულყოფილად საქართველოს ახალი სლოგანი – „საქართველოსიცოცხლის ქვეყანა“, ჯერ კიდევ ბევრი იდეაა შესაქმნელი, ბევრი პროექტი
გასატარებელი, მრავალი ბრენდ-პარამეტრი დასახვეწი, რომ საქართველომ,
როგორც ბრენდ-ქვეყანამ, თავისი ადგილი დაიკავოს მსოფლიო ტურისტულ და
საინვესტიციო ბაზარზე.

xxx
ქალაქის ბრენდირება მის პოპულარიზაციას ემსახურება, მისი მეშვეობით
ხდება ქალაქების წარმატებული იმიჯის ფორმირება და საზოგადოებრივი აღიარების მოპოვება. ადამიანები ბრენდს პერსონალური იდენტიფიცირების საზომად
აღიქვამენ, ამიტომ აუცილებელია ისეთი იმიჯის შექმნა, რაც მათ დადებით დამოკიდებულებას გაუჩენს ბრენდ-ქალაქის მიმართ. ბრენდი ინტერსების სტიმულირებას ახდენს და კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღებისათვის განაწყობს
მომხმარებელს. გლობალიზაცია და თანამედროვე ინოვაციური ტექნოლოგიები
ხელს უწყობს პოზიტიურ ცვლილებებს და ბრენდ-ქალაქების წარმატებას, ბრენდი, თავისთავად გულისხმობს პროგრესს, იგი გამარჯვებასთან ასოცირდება,
შესაბამისად, ქალაქების აქტიური საბაზრო პოზიციონირებისათვის, ბრენდინგი
ყველაზე მძლავრ და ეფექტიანი 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, socialeconomic 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, brandcampaign, creative city
JEL Codes: M30, M31, O18
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ფინანსური რისკების ანალიზის აქტუალური საკითხი
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

ბევრმა შეგნებულმა ადამიანმა და მით უმეტეს, ინვესტორმა კარგად იცის, რომ ნებისმიერი საინტერესო ფინანსური გადაწყვეტილება
დაკავშირებულია არამხოლოდ მოგებასთან, არამედ რისკებთანაც. თავისი ბუნებით ინვესტირება წარმოადგენს განსაზღვრული თანხის დაბანდებას დღეს, მომავალში განუსაზღვრელი თანხის მიღების მოლოდინით.
იმისათვის, რომ ფულადი ნაკადების დისკონტირების მეთოდებმა მოგვცეს სარგებელი ინვესტიციების შეფასებისას, ის უნდა ითვალისწინებდეს
არამხოლოდ მოგებას, არამედ რისკებსაც. ორივე აღნიშნულ ფაქტორს
გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება. გამოყენებით დონეზე რისკი ართულებს რელევანტური ფულადი ნაკადების განსაზღვრას, მაგრამ ამასთან
მთავარია ის, რომ კონცეპტუალურ დონეზე რისკი თავისთავად წარმოადგენს საინვესტიციო ღირებულების უმთავრეს შემადგენელს, ე.ი. თუ
ორი ინვესტიცია გვპირდება ერთი და იმავე მოგებას, მაგრამ განსხვავებული რისკის ხარისხით, უმრავლესობა უპირატესობას მიანიჭებს ნაკლებად რისკიან ვარიანტს. ეკონომიკურ ენაზე, ეს ნიშნავს, რომ არ ვართ კეთილად განწყობილი რისკების მიმართ, რის შედეგადაც რისკი ამცირებს
საინვესტიციო ღირებულებას. სწორედ ამ და მასთან დაკავშირებულ საკითხებზეა ყურადღება გამახვილებული სტატიაში.
საკვანძო სიტყვები: რისკები; ინვესტიცია; ფინანსური ინსტრუმენტები; საკრედიტო რისკი; სავალუტო რისკი; ეკონომიკური რისკი; მყიდველუნარიანობის პარიტეტი; ვალუტის კურსი; საპროცენტო რისკი.
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რისკებისა და შემოსავლიანობის თანაფარდობა
ადამიანების და კორპორაციების ცუდი განწყობილება რისკების მიმართ
განსაზღვრავს საინვესტიციო რისკებისა და ინვესტიციების შემოსავლიანობის
(რენტაბელობის) ზოგად მოდელს, რაც წარმოდგენილია სქემაზე.


ڿڽڷەۈڿۇڽڷڸ ڿہڻۃںۄہڷۈۄۂ
 ڷڸۄۃڷڿہڼڷۈۄۂڻۏͷ

 
 



ۈڿڸڻڿۑڷڹڿہڸۄۄۋڿۓۂہڻەڷۈ
ڿھڻڼۀڷۃڷڹۄۉۃڻۑۄۇۅڷۈ


ڿۀۈڿۇۄڿۑڿۉۈڻڼۃڿڷۈ

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 იმიტომ, რომ რისკებისა და შემოსავლიანობის
თანაფარდობის წარმოდგენილი მოდელი კარგია თეორიულად, მაგრამ პრაქტიკაში ყოველთვის არ ხდება მისი რეალიზება. თუ ინვესტიციები მაღალი რისკით
ასევე არ გვპირდება მაღალ შემოსავლიანობას, მაშინ ასეთი რისკის მიმართ არაკეთილად განწყობილი ინვესტორები თავს შეიკავებენ მისი განხორციელებისაგან.
აღნიშნული კომპრომისი რისკებსა და შემოსავლიანობას შორის საფუძვლად უდევს ფინანსურ მენეჯმენტს. ბოლო 50 წლის კვლევებმა დაადასტურეს,
რომ მხოლოდ იდეალურ შემთხვევებში, თანაფარდობა რისკებსა და შემოსავლიანობას შორის შეიძლება წარმოადგენდეს სწორ ხაზს, როგორც ეს წარმოდგენილია
სქემაზე. ამ წრფეს უწოდებენ საბაზრო ხაზს (წრფეს) და ასახავს რისკებისა და მოსალოდნელი შემოსავლიანობის კომბინაციას, რაც შესაძლებელია ეფექტიანი ეკონომიკის პირობებში [1].
მოცემულ მომენტში ჩვენ ბაზრის ხაზი არ უნდა გვაინტერესებდეს. მთავარია იმის გაგება, რომ ჩვენთვის ცნობილიც რომ იყოს შემოსავლიანობა ამა თუ იმ
ინვესტიციიდან, ეს მაინც საკმარისი არ იქნება მისი ღირებულების შესაფასებლად.
ინვესტიციის შეფასება უნდა ითვალისწინებდეს რისკებსა და შემოსავლიანობას
შორის თანაფარდობას. ამიტომ, საინვესტიციო შესაძლებლობების შეფასებისას
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უნდა გავარკვიოთ არა შემოსავლიანობის ნორმა, არამედ ეს შემოსავალი გაამართლებს თუ არა რისკს. სქემაზე ნაჩვენები და ინვესტიციები ადასტურებს აღნიშნულს. კერძოდ, მოსალოდნელი შემოსავლიანობა ინვესტიციიდან უფრო მაღალია,
ვიდრე -დან, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ვარიანტი ითვლება უფრო მიზანშეწონილად. მიუხედავად დაბალი, უფრო მოკრძალებული შემოსავლიანობისა, ინვესტიცია იმყოფება ბაზრის ხაზის ზემოთ, ე.ი. ის თავისი რისკების გათვალისწინებით
გვპირდება უფრო მაღალ შემოსავალს. რაც შეეხება ინვესტიციას, ის იმყოფება
ბაზრის ხაზის ქვემოთ, რაც იმაზე მეტყველებს, რომ არსებობს სხვა ვარიანტები,
რაც იძლევა უფრო მაღალ შემოსავლიანობას იმავე ხარისხის რისკის პირობებში.
მაშასადამე, რისკის კატეგორია საკმაოდ რთული და მრავალასპექტიანია.
სწორედ ამიტომაა, რომ ეკონომიკურ ლიტერატურაში მოყვანილია მისი მრავალი სახეობის განმარტება. რისკის ქვეშ ჩვეულებრივ გულისხმობენ დანაკარგების
საფრთხეს, პოტენციურ ზარალს, არასასურველი მოვლენების დადგომის ალბათობას და შესაძლებლობას [3].
რისკი არის სასურველი და არასასურველი შედეგების ალბათობა, რაც შეიძლება დადგეს გაურკვევლობების პირობებში ალტერნატიული გადაწყვეტილების
რეალიზაციისას.
როგორც წესი, დღეისათვის საწარმოებმა ფინანსური ანგარიშგების განმარტებით შენიშვნებში უნდა გააშუქონ ინფორმაცია, რომელიც ფინანსური ანგარიშგების მომხმარებელს საშუალებას მისცემს, შეაფასოს ფინანსური ინსტრუმენტებიდან წარმოშობილი იმ რისკების ბუნება და დონე, რაც საწარმოზე გავლენას
ახდენდა საანგარიშგებო პერიოდში.
ფინანსური ანგარიშგების მე-7 საერთაშორისო სტანდარტში მოცემულ განმარტებებში, აქცენტი გადატანილია ფინანსური ინსტრუმენტებიდან წარმოშობილ რისკებს და იმაზე თუ როგორ განხორციელდა ამ რისკების მართვა. ეს რისკები, როგორც წესი, მოიცავს საკრედიტო რისკს, ლიკვიდობის რისკსა და საბაზრო
რისკს, მაგრამ მარტო ამით არ შემოიფარგლება [5].
რაოდენობრივ ინფორმაციასთან დაკავშირებული ხარისხობრივი ინფორმაციის გამჟღავნება მომხმარებლებს ამ ინფორმაციის ერთმანეთთან დაკავშირების
საშუალებას აძლევს და, მაშასადამე, მომხმარებლები შეძლებენ ფინანსური ინსტრუმენტებიდან წარმოქმნილი რისკების ხასიათისა და დონის შესახებ საერთო
წარმოდგენის შექმნას. ხარისხობრივი და რაოდენობრივი ინფორმაციის ურთიერთქმედება ხელს უწყობს ისეთი ინფორმაციის მიწოდებას მომხმარებლებისათვის,
რაც მათ საწარმოს რისკების შეფასების საშუალებას მისცემს.
ხარისხობრივიინფორმაციისგანმარტება:ფინანსურიინსტრუმენტებიდან
წარმოშობილი რისკების თითოეული კატეგორიისათვის საწარმომ შენიშვნებში
უნდა გააშუქოს ინფორმაცია:
ა) რისკის წარმოშობისა და საწარმოზე მისი გავლენის შესახებ;
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ბ) რისკის მართვის მიზნების, პოლიტიკის, პროცედურებისა და რისკის შესაფასებლად გამოყენებული მეთოდების შესახებ;
გ) (ა) და (ბ)-ში მომხდარი ცვლილებები წინა პერიოდის შემდეგ.
რაოდენობრივი ინფორმაციის განმარტება: ფინანსური ინსტრუმენტებიდან წარმოშობილი რისკების თითოეული კატეგორიისათვის საწარმომ უნდა წარმოადგინოს:
ა) რაოდენობრივი მონაცემების მოკლე მიმოხილვა, რაც ეხება საანგარიშგებო თარიღისათვის საწარმოზე ამ რისკის გავლენას. აღნიშნული განმარტებები
უნდა ეყრდნობოდეს იმავე ინფორმაციას, რომელიც საწარმოში მიეწოდება უმაღლესი რანგის ხელმძღვანელ პერსონალს. მაგალითად, საწარმოს დირექტორთა
საბჭოს ან მთავარ აღმასრულებელ პირს;
ბ) ფინან.სური ანგარიშგების მე-7 საერთაშორისო სტანდარტით მოთხოვნილი ინფორმაცია (საკრედიტო რისკი, ლიკვიდობის რისკი და საბაზრო რისკი) ისეთი დონით, რომელიც ნაჩვენები არ არის (ა) პუნქტის მიხედვით;
გ) რისკების კონცენტრაცია, თუ ეს არ ჩანს (ა) და (ბ) ქვეპუნქტების შესაბამისად წარმოდგენილი ინფორმაციიდან.
თუ საანგარიშგებო თარიღის მდგომარეობით წარმოდგენილი რაოდენობრივი მონაცემები არ ასახავს საწარმოზე რისკის გავლენის იმავე ხარისხს, რასაც
ადგილი ჰქონდა საანგარიშგებო პერიოდის მანძილზე, საწარმომ დამატებით უნდა
წარმოადგინოს სხვა რეპრეზენტაციული ინფორმაცია [5].
ამასთან ერთად, ფინანსური ინსტრუმენტებიდან წარმოშობილი რისკების
თითოეული კატეგორიისათვის საწარმომ უნდა წარმოადგინოს:
I. საკრედიტო რისკი: რისკი იმისა, რომ ფინანსური ინსტრუმენტის ერთი
მხარის მიერ ვალდებულების შეუსრულებლობა გამოიწვევს მეორე მხარის ფინანსურ ზარალს.
ფინანსური ინსტრუმენტების თითოეული კატეგორიისათვის საწარმომ უნდა აჩვენოს:
ა) თანხა, რომელიც ყველაზე უკეთ ასახავს საკრედიტო რისკის მაქსიმალურ
გავლენას საწარმოზე საანგარიშგებო თარიღისათვის, საწარმოს მიერ ფლობილი
ყოველგვარი უზრუნველყოფის ან კრედიტის საგარანტიო სხვა საშუალებების გაუთვალისწინებლად (მაგ. ურთიერთჩათვლის შეთანხმება, რომელიც არ აკმაყოფილებს ურთიერთგადაფარვის კრიტერიუმს ბასს 32-ის შესაბამისად); ამ ინფორმაციის გამჟღავნება არ მოითხოვება ისეთი ფინანსური ინსტრუმენტებისათვის,
რომელთა საბალანსო ღირებულება საუკეთესოდ ასახავს საკრედიტო რისკის მაქსიმალურ გავლენას;
ბ) კრედიტის გარანტიის სახით ფლობილი უზრუნველყოფა ან კრედიტის საგარანტიო სხვა საშუალებები და მათი ფინანსური ეფექტის აღწერა (მაგალითად,
რაოდენობრივი შეფასება იმისა, რამდენად ამცირებს საკრედიტო რისკს უზრუნ-
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ველყოფა და კრედიტის საგარანტიო სხვა საშუალებები) იმ თანხასთან მიმართებით, რაც საუკეთესოდ ასახავს საკრედიტო რისკის მაქსიმალურ გავლენას (რაც
გამჟღავნებული იქნება ან (ა) ქვეპუნქტის შესაბამისად, ან გამოსახული იქნება ფინანსური ინსტრუმენტის საბალანსო ღირებულებით);
გ) ინფორმაცია ისეთი ფინანსური აქტივების საკრედიტო ხარისხის შესახებ,
რომლებიც არც ვადაგადაცილებულია და არც გაუფასურებული.
ვადაგადაცილებული ან გაუფასურებული ფინანსური აქტივები: ფინანსური აქტივების თითოეული კატეგორიისათვის საწარმომ უნდა წარმოადგინოს:
ა) საანგარიშგებო თარიღისათვის ვადაგადაცილებული, მაგრამ არა გაუფასურებული ფინანსური აქტივების ასაკობრივი ანალიზი;
ბ) საანგარიშგებო თარიღისათვის ცალ-ცალკე გაუფასურებულად მიჩნეული
ფინანსური აქტივების ანალიზი.
მიღებული უზრუნველყოფა ან კრედიტის საგარანტიო სხვა საშუალებები: როდესაც საწარმო საანგარიშგებო პერიოდის განმავლობაში მოიპოვებს ფინანსურ ან არაფინანსურ აქტივებს იმ თვალსაზრისით, რომ მის მფლობელობაში
გადადის კრედიტის უზრუნველყოფა ან კრედიტის საგარანტიო სხვა საშუალებები (მაგ., გარანტიები) და ეს აქტივები აკმაყოფილებს სხვა ფასსდების აღიარების
კრიტერიუმებს, მან საანგარიშგებო თარიღისათვის მის მფლობელობაში მყოფი
ამგვარი აქტივების შესახებ უნდა წარმოადგინოს შემდეგი ინფორმაცია:
ა) მიღებული აქტივების ბუნება და საბალანსო ღირებულება;
ბ) აქტივების გასხვისების ან საწარმოს საქმიანობაში გამოყენების პოლიტიკა, თუ ზემოაღნიშნული აქტივები არ არის ადვილად კონვერტირებადი ნაღდ ფულით [5].
II. სავალუტო რისკი: ადგილობრივი ვაჭრობისაგან განსხვავებით, სავალუტო რისკი წარმოიქმნება იმ კომპანიებისათვის, რომლებიც საგარეო ვაჭრობას
ეწევიან.
უცხოური ვალუტის გაუფასურება და გამყარება: როდესაც ხდება უცხოური ვალუტის გაუფასურება, იგი უფრო ნაკლებად ღირებულია ადგილობრივ
ვალუტასთან მიმართებია.

შემოსავლები – არასასურველი მიმართულება – ნაკლებს მიიღებთ
ადგილობრივი ვალუტით;

გადახდები – სასურველი მიმართულება – ნაკლებს გადაიხდით ადგილობრივი ვალუტით.
მარტივი მისახვედრია, რომ უცხოური ვალუტის გამყარების შემთხვევაში,
მისი ღირებულება ადგილობრივი ვალუტით უფრო მეტია.
 შემოსავლები – სასურველი მიმართულება – მეტს მიიღებთ ადგილობრივი ვალუტით;
 გადახდები – არასასურველი მიმართულება – მეტს გადაიხდით ადგილობრივი ვალუტით.
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სავალუტო პრობლემები: ვალუტის გამყარების დროს კომპანიები ჩივიან,
რომ თავიანთ პროდუქციას ვეღარ ყიდიან საზღვარგარეთ, ხოლო დასაქმებულებს
აღელვებთ სამუშაოს დაკარგვის საშიშროება.
ვალუტის გაუფასურების დროს უკვე მომხმარებლები არიან უკმაყოფილო,
რადგან მათ ქვეყანაში ინფლაციის იმპორტი ხდება, ხოლო მათ საზღვარგარეთ
ყოფნისას ფული ბევრად ნაკლები მოგზაურობის საშუალებას აძლევს.
მაგალითი: დავუშვათ, მიმდინარე სავალუტო კურსი აშშ დოლარსა და დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგს შორის 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 დოლარის გაუფასურებას (ერთი გირვანქა სტერლინგის შესაძენად დაგჭირდებათ უფრო მეტი დოლარის გაყიდვა). ახლა $10 მლნ. ფულადი
სახსრების ნაკადი უდრის £5.88 მლნდს. დიდ ბრიტანეთში არსებული კომპანიისთვის, რომელმაც ეს ფულადი სახსრები უნდა მიიღოს, არასასიამოვნო სიახლე
იქნება, მაგრამ გადახდის შემთხვევაში უკვე კარგი სიახლეა.
სავალუტო კურსის სისტემები: მსოფლიოს ისეთი წამყვანი ვალუტის კურსები, როგორიცაა: აშშ დოლარი, იაპონური იენა, დიდი ბრიტანეთის გირვანქა
სტერლინგი, ევროპული ევრო მუდმივად იცვლება ერთმანეთთან მიმართებით,
თუმცა, ვალუტათა მხოლოდ მცირე რაოდენობა იყენებს ამ სისტემას.
სხვა სისტემებია: ა) ფიქსირებული სავალუტო კურსები; ბ) თავისუფლად
რხევადი სავალუტო კურსები; გ) სავალუტო კურსები კონტროლირებადი რხევებით [2].
ა) ფიქსირებული სავალუტო კურსები გულისხმობს კონკრეტული ვალუტის (ან ვალუტების ნაკრების) მიმართ მიზნობრივი პარიტეტის გამოქვეყნებას და
მონეტარული პოლიტიკის (საპროცენტო განაკვეთები) და სავალუტო რეზერვების იმგვარად გამოყენების ვალდებულებას, რომ საკუთარი ვალუტის სპოტკურსი შენარჩუნებული იყოს ამ მიზნობრივი კურსის მახლობელ გარკვეულ სავაჭრო
საზღვრებში.
ფიქსირებული სავალუტო კურსის ერთ ვალუტასთან ქვეყანა თავის სავალუტო კურსს აფიქსირებს სხვა ქვეყნის ვალუტასთან მიმართებით. ამგვარი მეთოდით 50-ზე მეტი ქვეყანა აფიქსირებს თავის სავალუტო კურსს, უმთავრესად
ამერიკულ დოლართან მიმართებით.
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ფიქსირებული კურსები მუდმივად ფიქსირებული არ არის და, პერიოდულად, ქვეყნის ეკონომიკური საფუძვლების ძლიერი ცვლილებების (მაგ., ინფლაციის მაჩვენებლების ცვლილება) დროს, ხდება საკუთარი კაპიტალის გამყარება/
ან გაუფასურება.
ფიქსირებული სავალუტო კურსი ვალუტების ნაკრებთან მიმართებით:
ვალუტების ნაკრების გამოყენების მიზანია ვალუტის კურსის დაფიქსირება, უფრო მდგრად სავალუტო ბაზასთან მიმართებით, ვიდრე ეს შესაძლებელი იქნებოდა, მხოლოდ ერთ ვალუტასთან მიმართეით დაფიქსირების შემთხვევაში, ხშირად
ეს ნაკრები ისეა შედგენილი, რომ აისახოს ქვეყნის უმთავრესი სავაჭრო კავშირები.
ბ) თავისუფლად რხევადი სავალუტო კურსები: ნამდვილი თავისუფალი
რხევა გულისხმობს, რომ სავალუტო კურსი მხოლოდ და მხოლოდ სავალუტო ბაზარზე არსებული მოთხოვნა-მიწოდებით რეგულირდება და მასზე გავლენის მიზნით, არ ხდება როგორც საბაზრო პროცესებში ჩარევა ოფიციალური სავალუტო
რეზერვებით, ასევე სავალუტო კურსის გათვალისწინება საპროცენტო განაკვეთებთან მიმართებით გადაწყვეტილებების მიღებისას. ინგლისის ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტი გადაწყვეტილების მიღებისას აშკარად ითვალისწინებს გირვანქა სტერლინგის საგარეო ღირებულებას. ამგვარად, მიუხედავად იმისა, რომ გირვანქა სტერლინგი უკვე აღარ არის ფიქსირებული სავალუტო კურსის
სისტემაში, არც იმის მტკიცება იქნება სწორი, რომ იგი სრულად ექვემდებარება
თავისუფალ რხევას [4].
გ) სავალუტო კურსები კონტროლირებადი რხევებით: სხვადასხვა ქვეყნის ცენტრალური ბანკი იყენებს რა კონტროლირებადი რხევების სისტემას, ცდილობს სავალუტო ურთიერთდამოკიდებულებების შენარჩუნებას ღირებულებების
წინასწარ დადგენილ (ჩვეულებრივ, ფართო საზოგადოებისათვის უცნობ) საზღვრებში და ხშირად ახორციელებს სავალუტო ბაზრებზე საკუთარი ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებს, სავალუტო კურსის დადგენილ საზღვრებში შენარჩუნების მიზნით.
სავალუტო რისკის ტიპები: ვინაიდან ფირმები რეგულარულად ვაჭრობენ
სხვა ვალუტის მქონე ქვეყნების ფირმებთან და თავადაც შეუძლიათ საზღვარგარეთ საქმიანობა, არსებითია გავიგოთ, რა გავლენის მოხდენა შეუძლია კომპანიის
საქმიანობაზე სავალუტო კურსის ცვლილებებს. უწინარესად, განვიხილოთ საოპერაციო რისკი – ოპერაციის ჩატარებისა და შესაბამისი ანგარიშსწორების თარიღებს შორის დროის პერიოდში სავალუტო კურსის ცვლილების რისკი, ე.ი. ვალუტის კონვერტაციისაგან წარმოქმნილი მოგება ან ზარალი.
მაგალითი: დიდ ბრიტანეთში არსებულმა ფირმამ 1 იანვარს კონტრაქტი
დადო აშშ-ში არსებულ ფირმასთან დანადგარის შესყიდვაზე $300 000-ად. ანგარიშსწორება ანგარიშ-ფაქტურაზე უნდა მოხდეს 31 მარტს.
პირველ იანვარს სავალუტო 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 რისკი, რომლის წინაშეც შეიძლება აღმოჩნდეს დიდ ბრიტანეთში
არსებული ფირმა.
31 მარტისათვის გირვანქა სტერლინგის გამყარების შემთხვევაში, დიდ
ბრიტანეთში არსებული ფირმა მიიღებს მოგებას 16 071 გირვანქა სტერლინგის
ოდენობით, რომელიც მიიღება შემდეგი გაანგარიშებით: (300 000 : 1.6 = 187
500) დ (300 000 : 1.75 = 171 429) = 16 071.
ეკონომიკური რისკი არის, სავალუტო კურსების მოულოდნელი ცვლილებების გამო, საქმიანობის (ფულადი სახსრების სამომავლო ნაკადის მიმდინარე ღირებულება) ღირებულების ცვალებადობა. ეს არის საოპერაციო რისკის გრძელვადიანი ვერსია [2].
იმ კომპანიისათვის, რომელიც ექსპორტს ეწევა, ამ რისკს შეიძლება ადგილი
ჰქონდეს მაშინ, როდესაც:
 ადგილობრივი ვალუტა გამყარდება იმ ვალუტასთან მიმართებით,
რომლითაც ეს კომპანია ვაჭრობს,
 კონკურენტების ადგილობრივი ვალუტა გაუფასურდება იმ ვალუტასთან მიმართებით, რომლითაც ეს კომპანია ვაჭრობს.
აშშ-დან ექსპორტიორი კომპანია ერთ-ერთ პროდუქტს ყიდის ევროპაში
თვითღირებულებას დამატებული ფასნამატით.
გასაყიდი ფასის საფუძველია აშშ-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.
ამერიკული ფირმა, რომელიც ევროპაში ყიდის საქონელს 16 აშშ დოლარად, მისი ღირებულება მიმდინარე სავალუტო კურსით ევროპაში შეადგენს 20,16
ევროს (16x1.31). მაშასადამე, დოლარის გამყარება ექსპორტიორს ყოველ ერთეულ პროდუქციაზე მოუტანს მოგებას 0,80 ევროს ოდენობით (20,96 დ 20,16).
არსებობს ორი ფაქტორი, რითაც კომპანია დგება ეკონომიკური რისკის
საფრთხის წინაშე:
ა) პირდაპირი: თქვენი ფირმის ადგილობრივი ვალუტის გამყარების შემთხვევაში, უცხოელ კონკურენტებს შეეძლებათ გაყიდვების გაზრდა თქვენს ხარჯზე, რადგან თქვენი პროდუქცია უფრო ძვირადღირებული გახდება (ან თქვენ
უნდა შეამციროთ თქვენი მოგების მარჟა) მომხმარებლების თვალში, როგორც
საზღვარგარეთ, ასევე თქვენს ქვეყანაში.
ბ) არაპირდაპირი: იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც თქვენი ადგილობრივი ვალუტა, თქვენი მომხმარებლების ვალუტის საპირისპიროდ არ მოძრაობს, თქვენ
მაინც შეიძლება დაკარგოთ კონკურენტული პოზიცია. მაგალითად, განვიხილოთ
სამხრეთ აფრიკული ფირმა, რომელიც ვაჭრობს ჰონგ კონგში და მისი მთავარი
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კონკურენტია ახალზელანდიური ფირმა. ახალზელანდიური დოლარის ჰონგ კინგის დოლართან მიმართებით გაუფასურების შემთხვევაში, სამხრეთ აფრიკული
ფირმა დაკარგავს გარკვეულ კონკურენტულ პოზიციებს [4].
მყიდველობითუნარიანობის პარიტეტის თეორია (PPPT): ამ თეორიით,
ორ ვალუტას შორის სავალუტო კურსი დამოკიდებულია შესაბამისი ქვეყნების ინფლაციის ფარდობით განაკვეთებზე. მყიდველუნარიანობის პარიტეტის თეორია
ეფუძნება „ერთი ფასის კანონს“ – წონასწორობის შემთხვევაში, იდენტური საქონელი ერთი და იგივე უნდა ღირდეს, მიუხედავად იმ ვალუტისა, რომელშიც იგი
იყიდება. მაგალითი:
პროდუქცია აშშ-ში ღირს $3,000 დავუშვათ, რომ გირვანქა სტერლინგი
და აშშ დოლარი წონასწორობაშია, მყიდველუნარიანობის პარიტეტის თეორიით,
$1.50/£ მიმდინარე სპოტკურსით, ე.ი. ფასი გირვანქა სტერლინგში x მიმდინარე
$1.50 სპოტკურსზე = ფასს აშშ დოლარში.
სპოტკურსი არის კურსი, რომლითაც შეიძლება ვალუტის გადაცვლა
დღეს.
აშშ ბაზარი
პროდუქციის ახლანდელი
ღირებულება
შეფასებული ინფლაცია
ღირებულება ერთი წლის
შემდეგ

$1.50 $3,000

დიდი ბრიტანეთის
ბაზარი
Ⴓ2,000

5%

3%

$3,150

£2,060

„ერთი ფასის კანონის“ ძალით, პროდუქცია ყოველთვის ერთი და იგივე უნდა ღირდეს. ამიტომ ერთი 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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სავალუტო კურსის უმთავრესი ფუნქციაა ერთი ვალუტით გამოსახული
ფასების სხვა ვალუტით გადაანგარიშების საშუალებების უზრუნველყოფა, რათა
დადგინდეს სავალუტო კურსი (გარკვეულწილად) ამ ფასებს შორის ურთიერთდამოკიდებულებით. ეს მიიღება „ერთი ფასის კანონიდან“.
„ერთი ფასის კანონით“ კონკურენცია თავისუფალ ბაზარზე (ვაჭრობის შემზღუდავი ბარიერების, აგრეთვე ტრანსპორტირებისა და საოპერაციო დანახარჯების გარეშე) უზრუნველყოფს, რომ ნებისმიერ მოცემულ პროდუქტს მხოლოდ ერთი ფასი ჰქონდეს. ფასებს შორის განსხვავება წარმოქმნისთანავე აღმოიფხვრება
არბიტრაჟის გამო: მეწარმეები იყიდიან დაბალფასიან ბაზარზე და გადაყიდიან
მაღალფასიან ბაზარზე. ეს აღმოფხვრის ფასთა შორის სხვაობას.
თუ ამ კანონს გამოვიყენებთ საერთაშორისო ოპერაციებისათვის, იგი გულისხმობს, რომ სავალუტო კურსები ყოველთვის ისე დაკორექტირდება, რომ
მხოლოდ ერთი ფასი იარსებებს იმ ქვეყნეებს შორის, რომელთა შორისაც შედარებით თავისუფალი ვაჭრობაა.
ამგვარად, თუ საქონლის გარკვეული სიმრავლე აშშ-ში $1,000 ღირს და
იგივე სიმრავლე დიდ ბრიტანეთში £500 ღირს, თავისუფალი ვაჭრობა წარმოქმნის სავალუტო კურსს £1 $2-ად.
საპროცენტო განაკვეთების პარიტეტის თეორია (IRPT): ამ თეორიის მიხედვით, სპოტ და ფორვარდულ სავალუტო კურსებს შორის განსხვავება თითოეულ ვალუტით ხელმისაწვდომ საპროცენტო განაკვეთებს შორის დიფერენციალის
ტოლია.
ფორვარდული კურსი არის ამჟამად შეთანხმებული სამომავლო სავალუტო კურსი, სამომავლო შეთანხმებული თარიღისათვის ვალუტის გარკვეული
მოცულობის შესყიდვაზე ან გაყიდვაზე [2].
საპროცენტო განაკვეთების პარიტეტის თეორიით, იმ ქვეყნის ვალუტა, რომელშიც უფრო მაღალია საპროცენტო განაკვეთები, გაუფასურდება.
საპროცენტო განაკვეთების პარიტეტის თეორია პრაქტიკაშიც ამართლებს.
არ არსებობს ერთ ვალუტაში უფრო მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთები სესხებზე/დეპოზიტებზე, ვიდრე მეორე ვალუტაში.
სავალუტო რისკის მართვა: როდესაც კომპანიისათვის სავალუტო რისკი
მნიშვნელოვანია, მან რაიმე ზომები უნდა მიიღოს მის აღმოსაფხვრელად ან შესამცირებლად, რასაც ეწოდება რისკის ჰეჯირება ან რისკის საფრთხის ჰეჯირება.
სავალუტო რისკის მართვის პრაქტიკული მეთოდები მოიცავს: საქმიანობას
ადგილობრივი ვალუტით, არაფრის გაკეთებას, დაჩქარებას, შენელებას, დაბალანსებას, საბანკო ანგარიშებს უცხოური ვალუტით.
საქმიანობა ადგილობრივი ვალუტით, ნიშნავს ყველა მომხმარებელს დაჟინებით მოსთხოვოთ, რომ გადაგიხადონ ადგილობრივი ვალუტით, ხოლო თქვენ
ყველა იმპორტზე ანგარიშსწორება მოახდინოთ ადგილობრივი ვალუტით. ეს მე-
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თოდი რისკებს გადასცემს მეორე მხარეს და შეიძლება არ იყოს კომერციულად
მისაღები.
არაფრის გაკეთება: გრძელვადიან პერსპექტივაში კომპანია „რაღაცას
მოიგებს, რაღაცას წააგებს“. ეს მეთოდი ვარგისია მცირე მოცულობის შემთხვევითი ოპერაციებისათვის, ახდენს საოპერაციო დანახარჯების ეკონომიას.
ۖۀڻ ڻ

ՐՍզբՍ՝ՑՎՍ

ڿہۊۋڿہڿںەڷںڷڹ







ڿہۊۋڿہڻںەڷۈڷںڷڹ

შემოსავლები – თუ ექსპორტიორი ელის, რომ მისაღები ვალუტა გაუფასურდება შემდეგ რამდენიმე თვეში, იგი შეიძლება შეეცადოს გადასახდელი თანხის დაუყოვნებლივ მიღებას. ამის მიღწევა შესაძლებელია დაუყოვნებლივ გადახდის შემთხვევაში ფასდათმობის შეთავაზებით.
եՑՙՑՑՎՍ

 ڿہۊۋڿہڻںەڷۈڷںڷڹ





ڿہۊۋڿہڿںەڷںڷڹ


ՏՍՐՍիՐՑՎՕ௬ڿڷڸڻںۇۊۈڷۋۊڷڹڷۉۊہڷڼڿہڻںەڷۈڷںڷڹۂۄۇۈڿہڻڿۇۄڿۉۇۄۅۂڿۊھ

გადახდები – თუ იმპორტიორი ელის, რომ გადასახდელი ვალუტა გაუფასურდება, იგი შეიძლება შეეცადოს თანხის გადახდის გადავადებას. ამის მიღწევა
შესაძლებელია შეთანხმებით ან საკრედიტო ვადების გაზრდით [4].
შესაბამისობაში მოყვანა (დაბალანსება): როდესაც კომპანიას ფულადი
შემოსავლები და გადახდები ერთდროულად აქვს ერთსა და იმავე უცხოური ვალუტით, მას შეუძლია მარტივად შეუსაბამოს ისინი ერთმანეთს. ასეთ შემთხვევაში,
აუცილებელი იქნება გარიგებების დადება სავალუტო ბირჟაზე მხოლოდ მთლიანი
ოპერაციებიდან შეუსაბამოდ დარჩენილ ნაწილზე.
საბანკო ანგარიშები უცხოურ ვალუტაში: როდესაც ფირმას რეგულარულად აქვს ფულადი შემოსავლები და გადახდები ერთსა და იმავე ვალუტით, მან
შეიძლება არჩიოს უცხოური ვალუტით საბანკო ანგარიშების გამოყენება. ეს მოქმედებს, როგორც შესაბამისობაში მოყვანის მუდმივი პროცესი. სავალუტო რისკის
საფრთხე შემოისაზღვრება მხოლოდ ანგარიშზე არსებული წმინდა ნაშთით.
III. საპროცენტო რისკი
ფინანსური მენეჯერი უპირისპირდება საპროცენტო განაკვეთების ცვლილებებისგან წარმოქმნილ რისკს, ე.ი. საქმე აქვს გაურკვევლობასთან, ფულადი
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სახსრების შემოსავლებისა და გასავლების მოცულობასა და ვადებთან დაკავშირებით [4].
მრავალი კომპანია იღებს სესხს და, ასეთ დროს, მათ უნდა გააკეთონ არჩევანი ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთით (ჩვეულებრივ, ობლიგაციების ემისიის გზით), ან მცოცავი (ცვლადი) საპროცენტო განაკვეთით სესხის აღებას შორის
(შესაძლოა, საბანკო სესხების მეშვეობით). არსებობს გარკვეული რისკი მცოცავგანაკვეთიანი და ფიქსირებულგანაკვეთიანი სესხების დაბალანსებაზე გადაწყვეტილების მიღებაში. ძალიან დიდი მოცულობის ფიქსირებულგანაკვეთიანი სესხის
შემთხვევაში, იქმნება საფრთხე, რომ მომავალში გრძელვადიანი საპროცენტო განაკვეთები შეიძლება შემცირდეს, ხოლო ძალიან დიდი მოცულობის მცოცავგანაკვეთიანი სესხის შემთხვევაში, იქმნება მოკლევადიანი საპროცენტო განაკვეთების
გაზრდის საფრთხე.
დამატებით, კომპანიების წინაშეა რისკი, რომ იმ მომენტიდან, როდესაც
კომპანია დაადგენს სესხის აღების ან ინვესტირების საჭიროებას, იმ მომენტამდე,
როდესაც დაიდება შესაბამისი გარიგება, შეიძლება შეიცვალოს საპროცენტო განაკვეთები.
ხელმძღვანელი პერსონალი, ჩვეულებრივ, რისკის მოწინააღმდეგეა. ამდენად, ისინი ეძებენ ამ რისკების მართვისა და შემცირების საშუალებებს.
განსხვავება საპროცენტო განაკვეთებში/საპროცენტო საფრთხე: საპროცენტო რისკი მიეკუთვნება საპროცენტო განაკვეთების არახელსაყრელი ცვლილებების და, ამგვარად, კომპანიის წმინდა ფულადი ნაკადის შემცირების რისკს.
საპროცენტო განაკვეთების არახელსაყრელი ცვლილებები
ڻڽڸڻەۈڻۈڿڸڻھڻڼۀڷۃڷڹۄۉۃڻۑۄۇۅڷۈ



ڻڽڸڻەۈڻۈڿڸڻھڻڼۀڷۃڷڹۄۉۃڻۑۄۇۅڷۈ








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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Методика определения, оценки и прогноза кредитного риска
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; ожидаемые потери; экспертная оценка.

Настоящая методика предназначена для прогноза возможных потерь и
количественного измерения уровня дефолта (кредитного риска) по кредитному
портфелю в коммерческих банках (далее - банк) и позволяет произвести 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 специалистом кредитного
подразделения банка на основе финансовых документов заемщиков, качества
текущего обслуживания и обеспеченности банковского займа. В данной методике
расчет вероятности дефолта проведен с использованием двух методов [1,2].
Первый метод, основанный на оценкe вероятности дефолта на статистической
базе данных и позволяющий определить вероятность дефолта в заданном
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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

Валюта

Филиал

Стоимость
Предмета
залога

Сумма
внебаланса

Сумма
выдачи

% ставка

Дата
погашения

Дата
выдачи

Отрасль

Заемщик

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.

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
Ɇɟɫɹɰ

Ƚɨɞ

ɂɸɥɶ
Ⱥɜɝɭɫɬ
ɋɟɧɬɹɛɪɶ
Ɉɤɬɹɛɪɶ
ɇɨɹɛɪɶ
Ⱦɟɤɚɛɪɶ
əɧɜɚɪɶ
Ɏɟɜɪɚɥɶ
Ɇɚɪɬ
Ⱥɩɪɟɥɶ
Ɇɚɣ
ɂɸɧɶ
ɂɸɥɶ
Ⱥɜɝɭɫɬ
ɋɟɧɬɹɛɪɶ
Ɉɤɬɹɛɪɶ
ɇɨɹɛɪɶ
Ⱦɟɤɚɛɪɶ
əɧɜɚɪɶ
Ɏɟɜɪɚɥɶ
Ɇɚɪɬ
Ⱥɩɪɟɥɶ

2012
2012
2012
2002
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014

Таблица 1

Ɉɛɴɟɦ
Ɉɛɴɟɦ
ɋɭɦɦɚ ɞɟɮ. Ʉɨɥ-ɜɨ
ɩɨɪɬɮɟɥɹ
ɞɟɮɨɥɬɨɜ
ɡɚɣɦɨɜ
ɞɟɮɨɥɬɨɜ
ɭ.ɟ.
ɭ.ɟ.
10,179,606
6,259
7
4,940
0
0
0
10,798,594
5,898
11
4,347
0
0
0
12,162,128
79,000
1
56,427
13,831,693
36,141
15
15,313
15,973,464
25,960
4
26
17,510,315
2,862
6
1,903
0
0
0
20,932,968
56,005
4
56,005
21,514,954
16,948
14
13,483
23,155,380
28,766
16
17,372
0
0
0
0
0
0
28,344,179
6,576
2
6,414
29,095,413
137,030
1
394
31,520,321
296,600
2
170,743
30,354,872
492
3
280
0
0
0
32,404,977
3,495
1
3,495
0
0
0
36,645,755
346,667
3
308,447

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:
ɪ

MMR t

ɋɭɦɦɚ ɡɚɣɦɨɜ , ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɨɛɴɹɜɥɟɧ ɞɟɮɨɥɬ ɜ ɡɚɞɚɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ t
(1);
Ɉɛɴɟɦ ɩɨɪɬɮɟɥɹ ɧɚ ɧɚɱɚɥɨ ɩɟɪɢɨɞɚ t

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: SR 1  MMR
t

t

(2);

3. Вероятность “выживаемости~ на протяжении T лет:
T

SRt

 SR (3);
t

t 1
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4. Вероятность дефолта в период t при условии “выживаемости~ в
предшествующие периоды:
MRt MMRt  SRt 1 (4);
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:

CMRT

T

T

t 1

t 1

¦ MR t 1   SRt (5);

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):

AMR 1  T 1  CMRT (6);
Пример. На основании исходных данных таблицы 1 производим расчет
коэффициентов.
Расчет коэффициентов
Таблица 2
Месяц

Год

Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014

Объем
Сумма деф.
MMR(t)
SR(t)
портфеля
займов
у.е.
у.е.
10 179 606
6 259 0,06%
99,94%
0 0,00% 100,00%
10 798 594
5 898 0,05%
99,95%
0 0,00% 100,00%
12 162 128
79 000 0,65%
99,35%
13 831 693
36 141 0,26%
99,74%
15 973 464
25 960 0,16%
99,84%
17 510 315
2 862 0,02%
99,98%
0 0,00% 100,00%
20 932 968
56 005 0,27%
99,73%
21 514 954
16 948 0,08%
99,92%
23 155 380
28 766 0,12%
99,88%
0 0,00% 100,00%
0 0,00% 100,00%
28 344 179
6 576 0,02%
99,98%
29 095 413
137 030 0,47%
99,53%
31 520 321
296 600 0,94%
99,06%
30 354 872
492 0,00% 100,00%
0 0,00% 100,00%
32 404 977
3 495 0,01%
99,99%
0 0,00% 100,00%
36 645 755
346 667 0,95%
99,05%

MR(t)

0,00%
0,05%
0,00%
0,65%
0,26%
0,16%
0,02%
0,00%
0,27%
0,08%
0,12%
0,00%
0,00%
0,02%
0,47%
0,94%
0,00%
0,00%
0,01%
0,00%
0,95%

169

Закоян Арутюн Вараздатович

Исходя из полученных данных, определяем S
R
AMR =0,19%.

T

=96%, CMRT =4% и

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:
ɪɭ
ɪ ɭ
ɭ
ɭ

ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɡɚɥɨɝɚ
(7);
ɋɭɦɦɚ ɨɫɬɚɬɤɚ ɩɨ ɡɚɣɦɭ

R

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):

S
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P  1 r
PR
 1 d 
 d (8);
1  rf
1  rf
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Отсюда следует, что вероятность дефолта составляет:

d

1 § 1  rf
 ¨1 
R ¨© 1  r

·
¸¸
¹

r  rf
R  1 r

(9);

где r  r f - 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:

P

1
1 r

T

1
1  rf

T

 1 d

T



R
1  rf

T

 1 1 d

T

(10);

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:
r  r f d r  1  R  p d r  LGD  p (11);
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
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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.

R

ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɡɚɥɨɝɚ
(12);
ɋɭɦɦɚ ɨɫɬɚɬɤɚ ɩɨ ɡɚɣɦɭ

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
основной 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 рассматриваемым 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:
N

CL

¦ b  CE  LGD
i

i

i

(13);

i 1

E i – суммарная подверженность риску дефолта по i-му заемщику, равная
где C
сумме основного долга;
bi – двоичная случайная переменная, принимающая значения `1» в случае
наступления дефолта с вероятностью PD и `0» – в противном случае;
172

Методика определения, оценки и прогноза кредитного риска

LGDi – безвозвратные потери в случае дефолта.

§ ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɡɚɥɨɝɚ
·
1  ¨¨
 Ɋɢɫɤ ¸¸ (14);
© ɋɭɦɦɚ ɨɫɬɚɬɤɚ ɩɨ ɡɚɣɦɭ
¹

LGD 1  R  Ɋɢɫɤ

При этом при уровне восстановления меньше, чем уровень риска, выражение (R – Риск) принимается равным 0,1. Определить чистую подверженность
кредитному риску по портфелю можно путем суммирования по заемщикам:
N

¦ CE

CE

i

(15);

i 1

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:

PVECL

¦
t

E CLt
1  rt

¦
t

PDt  ECEt  1  R
1  rt

(16);

где rt – ставка дисконтирования для периода t;
E(CLt) – ожидаемые потери по портфелю;
ECE – ожидаемая подверженность кредитному риску (expected credit exposure).
N

E CL

¦d

i

 CEi  LGDi (17);

i 1

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:

UCL MCL  ECL (18);
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
Заемщик
1
А
…
Б
…
В

Таблица 3

Сумма ссудной Остаток ссудной Сумма
Сумма
Ставка
Обеспечение
задолженности задолженности резерва
обеспечения
вознаграждения
у.е.
у.е.
у.е.
у.е.
2
3
4
5
6
7
41 655 000
41 655 000 4 582 050 Недвижимость
13 329 450
14,00%
…
…
…
…
…
…
8 662 000
8 000 000
720 000 Товары в обороте
11 609 468
17,00%
…
…
…
…
…
…
97 216 000
97 216 000 19 443 200 Недвижимость
109 174 230
13,00%

Следующим этапом является присвоение экспертной оценки и соответствующего кредитного рейтинга каждому заемщику. К таблице 3 добавляются
следующие столбцы данных:
Присвоение кредитного рейтинга
Заемщик
1
А
…
Б
…
В

Таблица 4

Система присвоения рейтинга
Финансовое Платежеспособ
Оценка по
Залоги
состояние
ность
программе
8
9
10
11
3
3
4
18
…
…
…
…
3
2
4
17
…
…
…
…
4
4
1
18

Риск
12
20%
…
15%
…
20%

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:

d
174

r  rf
(19);
R
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где r f – безрисковая процентная ставка, устанавливаемая в размере ставки по
депозитам ( в расчетах принимается равной ставке рефинансирования).
R  – скорректированный на текущее финансовое состояние коэффициент
восстановления R   R  Ðèñê , при этом принимается минимальное значение
R  , равное 10%.

Таблица 5

Вычисление коэффициента задолженности
Заемщик
1
А
…
Б
…
В

Сумма ссудной Остаток ссудной
Обеспечение
задолженности
задолженности
у.е.
у.е.
2
3
5
41 655 000
41 655 000 Недвижимость
…
…
…
8 662 000
8 000 000 Товары в обороте
…
…
…
97 216 000
97 216 000 Недвижимость

Сумма
R
обеспечения
у.е.
6
13
13 329 450 32%
…
…
11 609 468 100%
…
…
109 174 230 100%

тычисление вероятности дефолта

Заемщик

Ставка
вознаграждения

1

7

А
…
Б
…
В

Таблица 6

Сист
Риск

R

12
13
14
14,00% 20% 32% 58,34%
…
…
…
…
17,00% 15% 100% 11,76%
…
…
…
…
13,00% 20% 100% 7,50%

Определение потери по кредитному портфелю
Заемщик
1
А
…
Б
…
В
Итого

CL
ó.å.

d

Остаток ссудной
Обеспечение
задолженности
у.е.
3
5
41,655,000 Недвижимость
…
…
8,000,000 Товары в обороте
…
…
97,216,000 Недвижимость
146,871,000

Сумма
обеспечения
у.е.
6
13,329,450
…
11,609,468
…
109,174,230

15
36 656 550
…
1 200 000
…
19 443 200

Таблица 7
Сист
Риск

R

12
13
20% 32%
…
…
15% 100%
…
…
20% 100%

CL
у.е.
15
36,656,550
…
1,200,000
…
19,443,200
57,299,750
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Ожидаемые потери по портфелю
Заемщик
1
А
…
Б
…
В
Итого

Таблица 8

Остаток ссудной
E(CL)
R
d
задолженности
у.е.
у.е.
3
13
14
16
41,655,000 32% 58.34% 16,523,733
…
…
…
…
8,000,000 100% 11.76%
0
…
…
…
…
97,216,000 100% 7.50%
0
146,871,000
16,523,733

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 использованием 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 продуктов.
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სტატიაში განხილულია ფულის გათეთრებასთან დაკავშირებული
დანაშაულის წარმოშობისა და გავრცელების მოკლე ისტორია, ასევე
ფულის გათეთრების მსგავსი ქმედებების კონკრეტული მაგალითები,
რაც ასახავს ამ მოვლენის არსებობას ისტორიის სხვადასხვა ეტაპზე.
ამასთან, სტატიაში გაანალიზებულია ფულის გათეთრების განმსაზღვრელი ფაქტორები, ასევე, მსოფლიო გამოცდილების გათვალისწინებით, გამოკვლეულია შავი ფულის გათეთრების მიზეზები საქართველოში, რის საფუძველზეც შემუშავებულია რეკომენდაციები აღნიშნული
პრობლემის მინიმუმამდე დასაყვანად.
საკვანძო სიტყვები: ფულის გათეთრება; ჩრდილოვანი ეკონომიკა; კორუფცია; საინვესტიციო შიმშილი; ეკონომიკური თავისუფლება.

ფულის გათეთრება ახალი მოვლენა არ არის. ბიზნესოპერატორების
ნაწილი ყოველთვის ცდილობდა შემოსავლების ჭეშმარიტი წყაროს დაფარვას, თუმცა, თუ ეს პრობლემა XX საუკუნის 80-იან წლებამდე განიხილებოდა
მხოლოდ შიგასახელმწიფოებრივ დონეზე, დღეისათვის მან საერთაშორისო
მნიშვნელობა შეიძინა, ვინაიდან ლეგალიზებული სახსრების მოცულობა საფრთხეს უქმნის როგორც ცალკეული ქვეყნის, ასევე მსოფლიო ეკონომიკასაც,
რაც ფინანსური ბაზრის მთლიანობის რღვევით გამოიხატება.
საქართველო ევროპისა და აზიის გასაყარზე მდებარეობს, ფულის გათეთრების სქემები კი ძირითადად ტრანსნაციონალური ხასიათისაა, რაც ამ
სქემებში საქართველოს რეზიდენტების ჩართვის საფრთხეს განაპირობებს.
სახელმწიფოს მხრიდან აუცილებელია სწრაფი და გააზრებული რეაგირება,
რათა ქვეყნის განვითარება არ შეფერხდეს. ფულის გათეთრების პრობლემა
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კი საქართველოში საკმარისად არ არის გამოკვლეული. აღნიშნულიდან გამომდინარე, საქართველოში აღნიშნული პრობლემის ეკონომიკაზე iემოoმედების საკითხებიც არ არის სრულყოფილად შესწავლილი. საქართველოში შავი
ფულის გათეთრების საკითხების შესწავლას ეძღვნება მხოლოდ რამდენიმე
მეცნიერის - ს.ასანიძის, გ.ღლონტის, გ.მოსულიშვის, მ.დაუთაშვილის შრომები. ხსენებულმა გარემოებამ კი, თავის მხრივ, განაპირობა შავი ფულის გათეთრების ფენომენისა და მასზე მოქმედი ძირითადი ფაქტორების კვლევის
აუცილებლობა, რის საფუძველზეც შევიმუშავეთ ახალი მიდგომები აღნიშნული
პრობლემის დროული იდენტიფიცირებისა და მისი შემდგომი აღმოფხვრისათვის. კვლევის ფარგლებში გავაანალიზეთ მსოფლიოსა და საქართველოში შავი
ფულის გათეთრების ისტორია, მისი გამომწვევი მიiეiები, რის საფუძველზეც
შევიმუშავეთ რეკომენდაციები აღნიშნული პრობლემის პრევენციის მიზნით.

ფულის გათეთრების საწყისები მსოფლიოში
ფულის გათეთრების ანალოგიური ქმედებები ჯერ კიდევ შუა საუკუნეების ევროპაში იყო ცნობილი. მევახშეები და ვაჭრები მიმართავდნენ სხვადასხვა მეთოდს, რომელიც დახვეწილობის კუთხით ფულის გათეთრების თანამედროვე ხერხებს არ ჩამოუვარდება. მაგალითად, ვაჭრები მევახშეებთან
წინასწარი მოლაპარაკების საფუძველზე, პროცენტს იხდიდნენ ვადაგადაცილების ჯარიმის სახით. ამასთან, საბუთებში ისინი შეგნებულად ზრდიდნენ
გაცვლით კურსს პროცენტების გადახდის დასაფარად; მევახშე ხელს უწყობდა
ვაჭარს, გაეთეთრებინა არალეგალურად მიღებული სახსრები. ვაჭარი ვადაგადაცილების პერიოდში მევახშეს ჯარიმების სახით აწვდიდა სოლიდურ თანხას,
რომელიც სახელმწიფო ორგანოებისათვის ოფიციალურად მიღებულს წარმოადგენდა [1, გვ.1].
შავი ფულის გათეთრების მდიდარი ისტორიის მანიშნებელია XVII საუკუნის დასაწყისში არსებული თანამედროვე `ფინანსური სამოთხეების~ პროტოტიპი – მეკობრეების საზღვაო თავშესაფრები. ხმელთაშუა და კარიბის
ზღვების აუზის ცალკეულ ქვეყნებს შორის მეკობრეებისა და მათი კაპიტალის მოსაზიდად კონკურენცია მიმდინარეობდა. მეკობრეები დანაშულის გამოსასყიდად და სამშობლოში დაბრუნების უფლების მისაღებად მოგროვებულ
ძვირფასეულობას იყენებდნენ. 1612 წელს მოხდა დანაშაულებრივი გზით მიღებული შემოსავლების პირველი ამნისტია: ინგლისმა მეკობრეებს თავიანთ
საქმიანობაზე ხელის აღების სანაცვლოდ სრული შეწყალება და საკუთრების
უფლების შენარჩუნება შესთავაზა [2, გვ.21-24].
ეს ფაქტი ასწლეულებით უსწრებს ანალოგიურ შეთანხმებებს, რომლის
მიღწევასაც ცალკეულ სახელმწიფოებთან დღესდღეობითაც ცდილობენ მსხვი-

179

ალექსანდრე მიქელაძე

ლი ნარკომოვაჭრეები. თუ ოფშორულ ზონაში ინვესტირების წყაროს არ აქვს
არსებითი მნიშვნელობა, ანალოგიური სიტუაცია მეორდებოდა ხმელთაშუა და
კარიბის ზღვების აუზის ქვეყნებისათვის.
უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ისტორია აშშ-ში XX საუკუნის 20იან წლებში დაიწყო. `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.
მსოფლიოში ძალიან დიდი ოდენობით ფინანსური ნაკადებია, რასაც
ეკონომიკური მნიშვნელობაც აქვს და პოლიტიკურიც. ყველა დიდ ქვეყანას
აქვს თავისი ე.წ. სამალავი, სადაც ისინი ფულს ათეთრებენ და გადასახადებს
მალავენ. მაგალითად, აშშ-ს აქვს თავისი ოფშორი. არა ერთი თავისუფალი
ზონა და რამდენიმე ოფშორი აქვს თავის ტერიტორიაზე ინგლისს, რომელთა შორისაცაა კაიმანის კუნძულები; ჰონკონგის სახით აქვს ოფშორი ჩინეთს;
ოფშორი აქვს იტალიას მონაკოს სახით, რომლითაც ასევე სარგებლობს საფრანგეთიც; გერმანიას – თავისი და ა.შ., რაც იმას ნიშნავს, რომ ფარულად
თუ ღიად, მსოფლიოს წამყვანი სახელმწიფოებიც უწყობენ ხელს ე.წ. გადასახადების გადამხდელებს გადასახადის დამალვაში. ოფშორების საშუალებით
მილიარდობით დოლარია დამალული აშშ-ის, გერმანიის, ინგლისის და სხვა
ქვეყნების ბიუჯეტისთვის [8, გვ.9].
საქართველოში დღესდღეობით აქტიურად ფუნქციონირებს თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა, რომელიც არის სპეციალური ეკონომიკური ზონის
ერთ-ერთი სახე, სადაც საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით მოქმედებს
საგადასახადო შეღავათები და დამატებითი პირობები. სპეციალური ეკონომიკური ზონები მსოფლიოში ფართოდ არის გავრცელებული. მას აქტიურად
იყენებს აშშ, სამხრეთი კორეა, თურქეთი, არაბთა გაერთიანებული ემირატები,
გაერთიანებული სამეფო, ირანი, ინდოეთი, რუსეთი, ჩინეთი, მალაიზია, ფილიპინები და სხვა. სპეციალური ეკონომიკური ზონების შექმნა მიზნად ისახავს
ინვესტიციების გაზრდას ბიზნესისთვის მაქსიმალურად მისაღები ეკონომიკური
გარემოს შექმნით. დღესდღეობით, სპეციალური ეკონომიკური ზონების ყველაზე უფრო გავრცელებული სახეებია: ურბანული ეკონომიკური ზონა, ინდუსტრიული ზონა, თავისუფალი სავაჭრო ზონა, თავისუფალი ეკონომიკური
ზონა და თავისუფალი პორტები.
საქართველოში თავისუფალი ინდუსტრიული ზონების შექმნა 2008 წლიდან დაიწყო. შეიქმნა თავისუფალი ინდუსტრიული ზონები ქუთაისში, ფოთში,
ყულევში [9, გვ.1]. განისაზღვრა საგადასახადო შეღავათები და სხვა დამატებითი ეკონომიკური წამახალისებელი პირობები თავისუფალ ინდუსტრიულ
ზონაში დარეგისტრირებული კომპანიებისა და თავისუფალი ინდუსტრიული
ზონების ორგანიზატორებისათვის, რომელიც შეიძლება იყოს საწარმო, აღრიცხული გადასახადის გადამხდელად. ორგანიზატორმა უნდა უზრუნველყოს
თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის კანონმდებლობის შესაბამისად აღჭურვა
და ფუნქციონირება.
საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად, თავისუფალი ინდუსტრიული
ზონის შექმნის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს საქართველოს მთავრობა,
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თუმცა, ინდუსტრიული ზონის შესაქმნელი დოკუმენტაციის შემოწმებასა და
ამ ინდუსტრიული ზონის ფუნქციონირების დაწყებაში მნიშვნელოვან როლს
თამაშობს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო და შემოსავლების სამსახური. კერძოდ, შემოსავლების სამსახური, თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის მიერ ფუნქციონირების დაწყებამდე, ვალდებულია ფიზიკურად შეამოწმოს, აკმაყოფილებს თუ არა აღნიშნული ინდუსტრიული ზონა
კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებს. მხოლოდ ასეთი შემოწმებისა და
შემოსავლების სამსახურის მიერ დადებითი დასკვნის შემთხვევაში შეუძლია
თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონას დაიწყოს ფუნქციონირება და შესაბამისად,
ამოქმედდეს საგადასახადო შეღავათები და დამატებითი პირობები.

ფულის გათეთრებაზე მოქმედი ფაქტორები
ფულის გათეთრების არსის გასაანალიზებლად აუცილებელია ნათლად
გავიაზროთ ის ფაქტორები, რომლებიც არსებით გავლენას ახდენს მასზე. ძირითად ფაქტორებში იგულისხმება მნიშვნელოვანი მოვლენები და პროცესები,
რომლებიც ფულის გათეთრების პროცესისათვის ხელშემწყობ მიზეზებსა და
პირობებს წარმოადგენს. ყველა ფაქტორი, რომელიც გავლენას ახდენს უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციაზე, შეიძლება ძირითად 2 ჯგუფად დავყოთ:
1. ზოგადი ხასიათის ფაქტორები, რაც ფულის გათეთრების სფეროზე
ახდენს ირიბ ზემოქმედებას;
2. კონკრეტული ხასიათის ფაქტორები, რაც მოქმედებს უშუალოდ უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის სფეროში.
ფულის გათეთრებაზე მოქმედი ძირითადი მიზეზები და პირობები კი
შეიძლება დავაჯგუფოთ სხვადასხვა ნიშნის მიხედვით:
საერთო-სოციალური;
ეკონომიკური;
სახელმწიფო-პოლიტიკური;
სამართლებრივი;
ტექნოლოგიური და სხვ. [4, გვ.82].
საერთო-სოციალურ მიზეზებსა და ხელშემწყობ პირობებში შეიძლება
გავაერთიანოთ შემდეგი მოვლენები:
ჯინის კოეფიციენტის მაღალი მაჩვენებელი - მოსახლეობის დაბალ-შემოსავლიანი ფენის ნაწილი გასამრჯელოს სანაცვლოდ ცდილობს დაკარგულის
ანაზღაურებას, მათ შორის, სხვადასხვა სახის ეკონომიკური დანაშაულის ჩადენით. სწორედ ასეთი პირების საიდენტიფიკაციო მონაცემები, საბანკო ანგარიშები გამოიყენება ტრანზაქციების შესრულებისას (იხ.ცხრილი 1).
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ჯინის კოეფიციენტის მაჩვენებელი საქართველოში [10]

მთლიანი
ფულადი
სახსრების
მიხედვით2

მთლიანი
სახსრების
მიხედვით3

მთლიანი
სამომხმარებლო
ხარჯების
მიხედვით4

მთლიანი
ფულადი
ხარჯების
მიხედვით5

მთლიანი
ხარჯების
მიხედვით6

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

მთლიანი
შემოსავლების
მიხედვით1

ცხრილი 1.

0.45
0.46
0.45
0.46
0.46
0.46
0.43
0.42
0.41
0.42

0.53
0.53
0.53
0.53
0.52
0.52
0.49
0.46
0.46
0.47

0.47
0.47
0.47
0.48
0.48
0.48
0.46
0.43
0.43
0.44

0.4
0.41
0.41
0.42
0.43
0.42
0.41
0.4
0.4
0.4

0.47
0.48
0.49
0.49
0.5
0.5
0.49
0.47
0.48
0.48

0.42
0.43
0.44
0.44
0.46
0.46
0.45
0.44
0.45
0.452

ჯინის ინდექსი, რომელიც მონაცემების გაფანტულობის საზომია, ადგენს უთანაბრობას მონაცემთა განაწილებაში. ინდექსის მნიშვნელობა 0 უთითებს, რომ უთანაბრობა არ არსებობს, ხოლო 1 უთითებს, რომ უთანაბრობა
მაქსიმალურია.
საქართველოს ჯინის კოეფიციენტი სამომხმარებლო ხარჯების მიხედვით
გრაფიკი 1.

[10]
ჯინის კოეფიციენტის მიხედვით, საქართველო იმ ქვეყნების ჯგუფშია,
რომელთა მოსახლეობის საშუალო ფენა არ არსებობს ან მცირერიცხოვანია.
ასევე, სოციალური მიზეზებს განეკუთვნება:
 მოსახლეობის გულგრილი დამოკიდებულება აღნიშნულ პრობლემასთან დაკავშირებით. საინტერესოა ის ფაქტი, რომ ხშირად ბანკის თანამშრომელი უწევს კონსულტაციას კლიენტს, თუ როგორ განახორციელოს ტრანზაქცია ისე, რომ არ დაექვემდებაროს სავალდებულო ანგარიშგებასა და მონი184
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ტორინგს. ამასთანავე, სპეციალური პროგრამების, მათ შორის პუბლიკაციების
სერიის არ არსებობა მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებში, რომელიც მიეძღვნება მოსახლეობის ფსიქოლოგიური გულგრილობის ანალიზს სხვადასხვა
საშიშ დანაშაულებთან, მათ შორის უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციასთან
მიმართებით. თუმცა, ნაჩვენები არ არის ასეთი დამოკიდებულების შედეგები,
რაც საბოლოო ანგარიშით, აისახება ქვეყნის განვითარების დონესა და მოსახლეობის სოციალურ-მატერიალურ მდგომარეობაზე [11, გვ.2].
 პრობლემის გათვითცნობიერების დონე - თუ მოსახლეობას არ ექნება გააზრებული ის საფრთხეები, რომელსაც შავი ფულის გათეთრება იწვევს,
სავსებით შესაძლებელია, მარტივად მოხდეს მათი ჩართვა შემოსავლების ლეგალიზებასთან დაკავშირებულ საქმიანობაში [12, გვ.1].
უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის პროცესზე არსებით ზეგავლენას
ახდენს ეკონომიკური ხასიათის ფაქტორები. ამ ჯგუფის ფაქტორებს შორის
მოიაზრება:
 ჩრდილოვანი ეკონომიკის არსებობა, მოიცავს ასევე უკანონო, ფარულსა და კორუფციულ ეკონომიკას [13, გვ.39,40].
 დანაშაულებრივი სამყაროს მიერ უზარმაზარი მოგების მიღების შესაძლებლობა - გაეროსა და მსოფლიო ბანკის მონაცემებით, ნარკობიზნესს
დანაშაულებრივი სამყაროსათვის წელიწადში 150-მდე მლრდ დოლარი მოგება
მოაქვს. ნარკოტიკების ბრუნვის დაახლოებით 65% ნაღდი ფულის ბრუნვაზე
მოდის, ამიტომ ნარკოსაქმოსნები ცდილობენ ასეთი დიდი რაოდენობის ნაღდი
ფული როგორმე მოაქციონ უნაღდო ბრუნვაში, რისთვისაც ფულის გათეთრების სხვადასხვა ხერხსა და მეთოდს მიმართავენ [14].
ჩრდილოვანი ბიზნესისათვის გაცილებით მარტივია შეაღწიოს მომსახურების სფეროში, ვიდრე რეალურ წარმოებაში. შესაბამისად, ამ სფეროს ზრდა
ქმნის პირობებს უკანონო ოპერაციების შესანიღბად. საქართველოში 2016
წლის მშპ-ის მაჩვენებელმა, წინასწარი მონაცემებით, მიმდინარე ფასებით, 33
921,6 მლნ ლარი შეადგინა, რაც 6,8%-ით აღემატება წინა წლის მაჩვენებელს.
მშპ-ის რეალური ზრდა წინა წელთან შედარებით 2,7%-ით განისაზღვრა.
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.
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2015 და 2016 წლებში ერთ სულზე გაანგარიშებულ მაჩვენებლებში
ასახულია მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის მონაცემები. წინა წლების მაჩვენებლებში გამოყენებულია აღწერამდელი დემოგრაფიული მონაცემები. წინა
წლების მოსახლეობის რიცხოვნობა, აღწერის მონაცემების გათვალისწინებით,
დაზუსტდება 2017 წელს.
`საინვესტიციო შიმშილი~ - ცალკეული სახელმწიფოები არალეგალური კაპიტალის მოზიდვის პირობების შექმნით, ცდილობენ ეკონომიკური განვითარების დაფინანსების კანონიერი წყაროების არარსებობის კომპენსირებას. ცალკეულ ეკონომისტთა მოსაზრებით, საბაზრო ეკონომიკისთვის არ
აქვს მნიშვნელობა ეკონომიკურ ბრუნვაში ლეგალური კაპიტალი ერთვება თუ
არალეგალური. ასეთ შეხედულებას, ბუნებრივია, ვერ დავეთანხმებით. ერთი
შეხედვით, ლეგალურ ბრუნვაში კრიმინალური კაპიტალის გამოყენებას კანონიერი მეწარმეობის განვითარების საქმეში საზოგადოებისთვის სარგებლობა
მოაქვს - მუშაობს საწარმოები, საქმდება მოსახლეობა. თუმცა, არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ლეგალურ ბრუნვაში ჩართული ფული ხშირად რეინვესტირდება ისევ კრიმინალურ საქმიანობაში, სამეწარმეო სფეროში ამკვიდრებს დანაშაულებრივი სამყაროს წეს-ჩვეულებებს. ეს ყველაფერი იწვევს საზოგადოების
დაძაბულობის დონის ამაღლებას და ბაზრის კანონმორჩილი სუბიექტების
ინვესტიციების გადინებას, რის შედეგადაც ღრმავდება ეკონომიკური კრიზისი.
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.

სამი უმსხვილესი სექტორის წილმა (განხორციელებული პუი-ების მიხედვით) 2016 წელს 61% შეადგინა. ყველაზე მეტი პუი ტრანსპორტსა და
კავშირგაბმულობაში განხორციელდა და 645 მლნ დოლარი შეადგინა, რაც
მთლიანი პუი-ების 39%-ია. მეორე ადგილზეა ენერგეტიკის სექტორი 203 მლნ
დოლარით, ხოლო მესამეზე - მშენებლობა - 163 მლნ დოლარით.
უმსხვილესი პუი ეკონომიკის სექტორების მიხედვით 2016 წელს (%) [10]
დიაგრამა 2
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ფულის გათეთრებისთვის მიმზიდველი სფეროებია კავშირგაბმულობა,
სასტუმრო ბიზნესი და საფინანსო სექტორი. დღესდღეობით, აღნიშნული სახის სერვისები განხორციელებული ინვესტიციების მაღალი მაჩვენებლით მასშტაბურ სახეს იძენენ და ვინაიდან ასეთ ოპერაციებს ახასიათებთ სისწრაფე
და ნაკლები გამჭვირვალობა, ეს ფულის გათეთრების მეტად ხელსაყრელ
საშუალებად შეიძლება იქცეს. ამიტომაც მეტად მნიშვნელოვანია, რომ კანონმდებლობა არ ჩამორჩეს ფინანსური ინსტიტუტების მიერ ბაზრისთვის ახალი
პროდუქტების შეთავაზების ტემპს. ასეთი ტიპის გარიგებებთან მიმართებით,
აუცილებელია სპეციალური ადეკვატური ზომების მიღება მათთან დაკავშირებული ფულის გათეთრების მაღალი რისკის თავიდან ასაცილებლად.
ინვესტიციების წყაროსთან დაკავშირებით არსებობს რამდენიმე სხვადასხვა მოსაზრება. ფულის გათეთრების სოციალური შედეგები: დანაშაულებრივი
ორგანიზაციების ცალკეული ფინანსური დაწესებულებების ყოველგვარი კონტროლის გარეშე გამოყენება სახელმწიფოში ზიანს აყენებს მთელ ფინანსურ
სისტემას, განსაკუთრებით კი - განვითარებადი ქვეყნებისას. დანაშაულებრივი
ორგანიზაციების ფინანსური და ეკონომიკური ძალაუფლების ხელში ჩაგდებამ
შეიძლება მოშალოს ამ ქვეყნების ეროვნული ეკონომიკა და მისი დემოკრატიული ინსტიტუტები.
საინტერესოა, რამდენიმე მოსაზრება ფულის გათეთრების ეფექტების
შესახებ. ერთი შეხედვით, ზოგიერთი მოცემული კონტრარგუმენტი დამაჯერებლად გვეჩვენება, მაგრამ რეალურად მცდარია და საკმაოდ საშიში გარდამავალ პერიოდში მყოფი ქვეყნების ეკონომიკისათვის. დანაშაულებრივი გზით
მოპოვებული ფული ახალი დანაშაულის ჩადენას ხმარდება, რაც ეკონომიკის
მოშლას უწყობს ხელს [15, გვ.38-47].
დებულება იმის შესახებ, თითქოს ფულის გათეთრებასთან ბრძოლა
ხელს უშლის საერთაშორისო ეკონომიკური თანამშრომლობის განვითარებას,
FATF-ის ხელმძღვანელობის აზრით, განსაკუთრებით საზიანოა. `საინვესტიციო
შიმშილის~ პირობებში არალეგალური ინვესტიციების მოზიდვამ ქვეყნის ეკონომიკას შესაძლებელია მხოლოდ დროებითი დადებითი შედეგები მოუტანოს
[16, გვ. გვ.229-231].
უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის პროცესზე მნიშვნელოვან ზეგავლენას ახდენს პოლიტიკური და ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ხასიათის
ფაქტორები [17, გვ.147].
ფულის გათეთრების მასტიმულირებელ სახელმწიფო-პოლიტიკურ მიზეზებსა და ხელშემწყობ პირობებში მოიაზრება:
სახელმწიფო ნების არარსებობა ებრძოლოს ამ მახინჯ მოვლენას;
საკანონმდებლო ხარვეზები – ფულის გათეთრების აღკვეთის თვალსაზრისით განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ ნორმატიული ბაზა პასუხობ-
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დეს უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის წინააღმდეგ ეფექტიანი ბრძოლის
მოთხოვნებს;
კორუფცია - არ შეიძლება უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის
პრობლემის გადაჭრა კორუფციისგან იზოლირებულად.
კონკრეტული ხასიათის დეტერმინანტებს შორის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ფაქტორად შეიძლება მივიჩნიოთ ბანკირები, ბუღალტრები, რომლებიც
გეგმავენ და უზრუნველყოფენ უკანონო შემოსავლების წყაროს დაფარვასა და
შემდგომში ლეგალურ ბიზნესში გამოყენებას სოლიდური საკომისიოს სანაცვლოდ [18, გვ.219].
მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომელიც გავლენას ახდენს უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციაზე, არის გლობალიზაცია, რაც გამოწვეულია საფინანსო
ბაზრის ინტეგრაციით [4, გვ.90]. გლობალიზაციის განხილვისას წარმოუდგენელია არ აღვნიშნოთ ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსიც, რომელიც
საკმაოდ მნიშვნელოვან როლს თამაშობს უცხოური კაპიტალის მოზიდვაში. ინვესტორებისათვის მნიშვნელოვანია ეკონომიკის თავისუფლების ინდექსი, რომელიც შეიქმნა 1995 წელს აშშ-ის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი კვლევითი ორგანიზაციის - The Heritage Foundation-ის მიერ. ინდექსი ყოველწლიურად ზომავს
178 ქვეყნის ეკონომიკურ თავისუფლებას 10 რაოდენობრივი და თვისებრივი
პარამეტრის მიხედვით, რაც 4 ძირითად კატეგორიაშია მოქცეული:
კანონის უზენაესობა (საკუთრების უფლება, კორუფციისგან თავისუფლება);
მთავრობის ზომა (ფისკალური თავისუფლება, საბიუჯეტო დანახარჯები);
რეგულირების ეფექტიანობა (ბიზნესის თავისუფლება, შრომის თავისუფლება, მონეტარული თავისუფლება);
ბაზრის გახსნილობა (ვაჭრობის თავისუფლება, ინვესტირების თავისუფლება, ფინანსური თავისუფლება) [19].
შედეგების შეფასების მიზნით, 100 - ქულიანი შკალა დაყოფილია ეკონომიკური თავისუფლების 5 დონედ: თავისუფალი (80-100); უმეტესად თავისუფალი (70-79.9); ზომიერად თავისუფალი (60-69.9); უმეტესად არათავისუფალი (50-59.9); არათავისუფალი (0-49.9). 2016 წლის ინდექსით, საქართველოს მიენიჭა „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 მე12 ადგილზეა. ამ მაჩვენებლით საქართველო ხვდება „უმეტესად თავისუფალი“
ეკონომიკის მქონე ქვეყნების კატეგორიაში, სადაც ასევე იმყოფება ბალტიის
ქვეყნები, აშშ და განვითარებული ქვეყნების დიდი ნაწილი [19].
საქართველო თითქმის ყველა პარამეტრით უსწრებს მის ოთხივე მეზობელ ქვეყანას და პოსტსაბჭოთა ქვეყნების უმეტესობას, ხოლო საერთო შედეგით - აღმოსავლეთ ევროპის ყველა ქვეყანას (იხ. ცხრილი 4).
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ფულის „გათეთრების“ ფაქტორული ანალიზი
საქართველო და სხვა ქვეყნების გადანაწილება ეკონომიკის თავისუფლების ინდექსის კატეგორიების მიხედვით
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“.
კორუფციისგან თავისუფლება - 52%: მიუხედავად იმისა, რომ 52%
ეკონომიკური თავისუფლების დანარჩენ კომპონენტებთან შედარებით დაბალი
მაჩვენებელია, სხვა ქვეყნებთან შედარებით ეს არ არის ცუდი შედეგი. კორუფციის აღქმის ინდექსის მიხედვით, 100-დან 52 ქულით საქართველო 48-ე
ადგილზეა 168 ქვეყანას შორის, რითიც წინ უსწრებს აღმოსავლეთ ევროპისა
და ცენტრალური აზიის 19 ქვეყანას და ევროკავშირის წევრ 7 სახელმწიფოს.
ფინანსური თავისუფლება - 60%: საქართველოს 60 ქულას ინდექსი
შემდეგნაირად ახასიათებს: „სახელმწიფოს ზომიერი ჩარევა. საბანკო და საფინანსო რეგულაციები გარკვეულწილად მძიმეა. მთავრობა ფლობს და აკონტროლებს ფინანსური სექტორის მნიშვნელოვან ნაწილს. გარკვეული შეზღუდვები არსებობს ფინანსური ინსტიტუტების მიერ ფინანსური მომსახურების
გაწევაზე“.
უმაღლესი ქულა საქართველომ მოიპოვა შემდეგ კატეგორიებში:
ბიზნესის თავისუფლება - 86.5%: რეგულაციებისა და ინფრასტრუქტურული შეზღუდვების სიმცირე ბიზნესის დაწყების, კეთებისა და შეწყვეტის
დროს.
მონეტარული თავისუფლება - 80.5%: ფასების სტაბილურობა, ინფლაციის დაბალი დონე და ფასების შეზღუდული კონტროლი სახელმწიფოს მიერ.
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ვაჭრობის თავისუფლება - 88.6%: იმპორტზე დაწესებული დაბალი
ტარიფები და არასატარიფო ბარიერების სიმცირე.
ინვესტირების თავისუფლება - 80%: შეზღუდვების ნაკლებობა ინვესტიციების შემოდინება/გადინებაზე.
ფისკალური თავისუფლება - 87.6%: ფისკალური თავისუფლება გულისხმობს დაბალ გადასახადებს მთავრობის ყველა დონეზე. ამ კომპონენტში
დიდი განსხვავებაა საქართველოსა და დასავლეთ და ჩრდილოეთ ევროპის
ქვეყნებს შორის.
ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსის შედეგების გათვალისწინება რამდენიმე მიზეზის გამოა მნიშვნელოვანი:
ინვესტორები სწორედ ასეთი ტიპის ინდექსების შედეგების საფუძველზე იღებენ ამა თუ იმ ქვეყანაში თეთრი ფულით ინვესტიციების დაბანდების
გადაწყვეტილებას.
მიუხედავად ზოგადი დადებითი მაჩვენებლისა, საქართველოსთვის
კვლავ რჩება გამოწვევად ფინანსური სექტორის თავისუფლებისა და კანონის უზენაესობის დაბალი დონე, კონკრეტულად კი - საკუთრების უფლების
დაუცველობა, კორუფცია და სასამართლო ხელისუფლების არასაკმარისი დამოუკიდებლობა. კორუფციის მაღალი დონე და სასამართლო ხელისუფლების
არასაკმარისი დამოუკიდებლობა კი შავი ფულის გათეთრების პრობლემას
ღიად ტოვებს.
ამრიგად, ფულის გათეთრების დეტერმინანტების (მიზეზების) დადგენის
საფუძველზე გამოვლინდა, რომ მოსახლეობისა და ბიზნესის არაოფიციალური
შემოსავლების დიდი წილი, ჩრდილოვანი ეკონომიკის, ფინანსური ინსტიტუტების საქმიანობაზე კონტროლისა და მონიტორინგის მექანიზმების არასრულყოფილება, ფინანსური საქმიანობის რეგულირების საერთაშორისო სტანდარტების შეუსრულებლობა, გამჭვირვალობის არასაკმარისი მოთხოვნები ფინანსურ
ოპერაციებსა და აქტივების საკუთრებასთან დაკავშირებით, ანონიმური ანგარიშების არსებობა, ქვეყნის შიგნით მრავალი `თავისუფალი სავაჭრო ზონის
არსებობა~, დანაშაულის მაღალი ლატენტურობა ხელს უწყობს შავი ფულის
გათეთრების მასშტაბების ზრდას.
აღნიშნული ფაქტორების განხილვის შედეგად დავასკვენით, რომ აუცილებელია ფულის გათეთრების პროცესების მუდმივი შესწავლა, ვინაიდან
გლობალიზაციის პირობებში აღნიშნული ფაქტორები სწრაფად იცვლება.
ამასთანავე, სამომავლოდ აუცილებელი იქნება, სოციალური ღონისძიებების
ადეკვატური სისტემის შემუშავების მიზნით, განხილული ზოგადი ხასიათის
ფაქტორების ერთობლიობის ანალიზი ფულის გათეთრების პროცესზე მათი
გავლენის მინიმიზაციის მიზნით. განსაკუთრებით დეტალურ ანალიზს მოითხოვს კონკრეტული ხასიათის ფაქტორები, ვინაიდან მხოლოდ ამ გზით არის
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შესაძლებელი შავი ფულის ლეგალიზაციის საწინაამღდეგო სპეციალური ზომების მიღება.
ფულის გათეთრების პრობლემის პრევენციის მიზნით, აუცილებელია,
ჩავწვდეთ ძირითადი ფაქტორების, ხელშემწყობი მიზეზების არსს, რომლებიც გავლენას ახდენს ამ პროცესზე. აუცილებელია ყურადღება მიექცეს
“ჩრდილოვანი” ეკონომიკის, ორგანიზაციული დანაშაულის მასშტაბებს ისევე, როგორც პოლიტიკურ ნებას. ასევე, გათვალისწინებულ უნდა იქნეს სამართალდამცავი ორგანოების სუსტი პოტენციალი. პრობლემის აღმოფხვრის
მიზნით აუცილებელია, გაძლიერდეს როგორც საკანონმდებლო, ასევე ინსტიტუციური ჩარჩო და ექსპერტების საქმიანობა საერთაშორისო და ევროპული
სტანდარტების შესაბამისად; ასევე, აუცილებელია ჩრდილოვანი ეკონომიკის,
ჯინის კოეფიციენტის მაჩვენებლების მინიმუმამდე დაყვანა.
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In Georgia, the money laundering problem is not suﬃciently researched.
The men oned circumstance has led to the study of the main factors that aﬀect
the phenomenon of money laundering.
Based on the money laundering determinants, the share of income received
from unoﬃcial 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 coeﬃcient.
Keywords: Money laundering; shadow economy; corrup on; investment
hunger; economic freedom
JEL Codes: K40, K42, O17
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საქართველოს ფინანსური სექტორი: თანამედროვე მდგომარეობის
ანალიზი და ახალი გამოწვევები
ალექსანდრე ერგეშიძე
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის დოქტორანტი
a.ergeshidze@gmail.com

ბოლო წლებში ლარის გაცვლითი კურსის გაუფასურების გამო აქტიურად განიხილება საქართველოს ფინანსური სექტორის სტაბილურობისა
და მისი მომგებიანობის საკითხები. ასევე, მთავრობა და ეროვნული ბანკი ერთობლივად მუშაობენ ეკონომიკის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევის
მაღალი დოლარიზაციის შემცირების საკითხზე. შესაბამისად, სტატიაში
განხილულია საქართველოს ფინანსური სექტორის მიმდინარე მდგომარეობა ფინანსური სტაბილურობის მაჩვენებლების ტენდენციის გაანალიზებით, როგორიცაა კაპიტალის ადეკვატურობა, უმოქმედო სესხების
კოეფიციენტი და მომგებიანობა. ასევე, გაანალიზებულია ლარიზაციის
გაზრდისთვის დაგეგმილი ღონისძიებები, მოსალოდნელი შედეგები და საერთაშორისო გამოცდილებაზე დაყრდნობით შემუშავებულია რეკომენდაციები დოლარიზაციის შესამცირებლად.
საკვანძო სიტყვები: ფინანსური სექტორი; ფინანსური სტაბილურობის მაჩვენებლები; ლარიზაცია; დოლარიზაცია; ფინანსური კრიზისი.

ფინანსურ სექტორს არსებითი მნიშვნელობა აქვს ქვეყნის ეკონომიკის სწრაფი განვითარებისთვის, რადგან ის ასრულებეს ეფექტიანი შუამავლის ფუნქციას
დეპოზიტარებსა და მსესხებლებს შორის. ბოლო ათწლეულში ეკონომიკურ აღმავლობას საქართველოში მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი საკრედიტო პორტფელის
სწრაფმა ზრდამ. თუმცა, ფინანსური სექტორის ზომით საქართველო კვლავ მნიშვნელოვნად ჩამორჩება ცენტრალური და აღმოსავლეთი ევროპის განვითარებად
ქვეყნებს. ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა, რომელიც საქართველოს ეკონომიკის
წინაშე დგას, არის მაღალი დოლარიზაციის მაჩვენებელი [1], რომელიც უარყოფითად მოქმედებს ეკონომიკის გრძელვადიან ზრდაზე, რადგან ასუსტებს მონე-
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ტარული პოლიტიკის ცვლილების ზეგავლენას ქვეყნის ეკონომიკაზე, ამცირებს
ეკონომიკის მოქნილობასა და მის ეფექტიანობას, ზრდის საკრედიტო და ფინანსური სტაბილურობის რისკებს და უარყოფითად მოქმედებს ქვეყნის რისკპრემიუმზე. წარმატებული დედოლარიზაციის პოლიტიკის მქონე ქვეყნების ემპირიული
გამოცდილება ცხადყოფს, რომ მაკროეკონომიკურ სტაბილურობას, სანდო მონეტარულ და ფისკალურ პოლიტიკას, დაბალ და სტაბილურ ინფლაციას, კარგად
განვითარებულ შიგა ფინანსურ ბაზარს, ეფექტიან მაკროპრუდენციულ პოლიტიკასა და კარგ კომუნიკაციას ბაზრის მონაწილეებთან, უდიდესი მნიშვნელობა აქვს
დოლარიზაციის შესამცირებლად.

საქართველოს ფინანსური სექტორის ანალიზი
საქართველოს ფინანსურ სექტორში წამყვანია საბანკო სექტორი, რომლის
წილი ფინანსური ბაზრის მთლიან აქტივებში 90%-ს შეადგენს. შესაბამისად, არასაბანკო სექტორის როლი საქართველოს ფინანსურ ბაზარზე მოკრძალებულია.
მართალია, ბოლო წლებში მისი წილი მზარდია, თუმცა მისი აქტივების წილი ბაზრის მთლიან აქტივებში მხოლოდ 10%-ია, რაც მისგან საბანკო სექტორზე რისკების გადადების საფრთხეს ნაკლებად მოსალოდნელს ხდის. არასაბანკო სექტორში
მნიშვნელოვანი წილი უკავიათ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებსა (ბაზრის წილი
5,8%) და სადაზღვევო კომპანიებს (1.9%) [2, გვ. 31] .
საქართველოში საბანკო სექტორის საქმიანობა საკმაოდ კონსერვატიულია.
კომერციული ბანკები პასიურები არიან წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტების (დერივატივების) ვაჭრობის კუთხით. იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოს საბანკო სექტორი ნაკლებად ინტეგრირებულია საერთაშორისო ფინანსურ
ბაზრებთან, განვითარებად ქვეყნებში არსებული სუვერენული და ფინანსური
კრიზისები ნაკლებად ზემოქმედებს ქვეყნის საბანკო სექტორის სიჯანსაღეზე. აღსანიშნავია, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდისა და საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ საბანკო სექტორის მდგრადობა პოზიტიურადაა შეფასებული. მათ
მიერ ჩატარებულმა სტრესტესტებმა აჩვენა, რომ სისტემა საკმარისად კაპიტალიზებულია საგარეო შოკების შემთხვევაში. თუმცა, საბანკო სექტორის გამოწვევად
რჩება აქტივების მაღალი კონცენტრაცია, რაც შესაძლებელია კონკურენციის ნაკლებობით იყოს გამოწვეული. ჰერფინდალ-ჰირშმანის ინდექსმა, რომელიც კონკურენციის გასაზომად გამოიყენება, 2016 წლის ივნისში 21.5% შეადგინა, რაც წინა
წელთან შედარებით კონკურენციის ზრდაზე მიუთითებს [2, გვ. 27] .
საბანკო სექტორისთვის მნიშვნელოვანია ადეკვატური კაპიტალიზაციის
მაჩვენებელი. ბოლო 10 წლის განმავლობაში, საბანკო სექტორის კაპიტალიზაცის
კოეფიციენტი მაღალ ნიშნულზე ნარჩუნდება და საზედამხედვლო მოთხოვნას საშუალოდ 5 პროცენტული პუნქტით აღემატება (იხ. დიაგრამა 1). აღსანიშნავია,
რომ საზედამხედველო კაპიტალის დაახლოებით 80% პირველადი კაპიტალია.
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დიაგრამა 1. საზედამხედველო კაპიტალის თანაფარდობა მის მოთხოვნასთან (%) [3]

2008-2009 წლებში, მსოფლიო ფინანსური კრიზისისა და აგვისტოს ომის
შედეგად გამოწვეული რეცესიის მიუხედავად, ფინანსური სექტორი განაგრძობს
ზრდას და მისი ინდიკატორები ეტაპობრივად უმჯობესდება. საბანკო სექტორი
საშუალოდ სტაბილურად მომგებიანი იყო ბოლო 5 წლის განმავლობაში – კაპიტალზე უკუგების კოეფიციენტმა 14% შეადგინა. ბოლო წლებში, მომგებიანობის
ზრდას მნიშვნელოვანწილად საკრედიტო პორტფელის ზრდის ტემპი განაპირობებდა, თუმცა ასევე მნიშვნელოვანი იყო ეფეტიანობისა და საკრედიტო პორტფელის ხარისხის გაუმჯობესება. ეფექტიანობის ზრდა შეზღუდული რჩება არასაკმარისი მასშტაბის ეკონომიითა და პესონალის მაღალი ხარჯით, რაც 2-ჯერ და
მეტად აღემატება განვითარებადი ქვეყნების შესაბამის მონაცემს. პორტფელის
ხარისხის გაუმჯობესებაზე მიუთითებს მთლიან სესხებში უმოქმედო სესხების წილის დაღმავალი ტენდენცია. 2008 წლის კრიზისის შემდეგ აღნიშნული მაჩვენებელი განახევრდა და 2016 წლის სექტემბრის მდგომარეობით 4% შეადგინა. აღსანიშნავია, რომ უმოქმედო სესხების კოეფიციენტი საქართველოში მნიშვნელოვნად
ნაკლებია მსგავსი ქვეყნების შესაბამის მაჩვენებელზე (იხ. დიაგრამა 2).
დიაგრამა 2. უმოქმედო სესხების წილი მთლიან სესხებში (შედარება სხვა ქვეყნებთან) [3]

აღსანიშნავია, რომ ფინანსური შუამავლობის როლი ეკონომიკაში განაგრძობს გაღრმავებას. 2016 წლის მეორე კვარტლის მდგომარებით, სესხების
ფარდობამ მშპ-სთან 51%-ს მიაღწია. ბაზელის კომიტეტის მიერ შეთავაზებულია სესხების მშპ-სთან ფარდობის ჩამორჩენა, როგორც ათვლის წერტილი
კაპიტალის ბუფერის დასაგროვებლად. სხვა საზომებთან შედარებით, აღნიშნული მაჩვენებელი ყველაზე უკეთ აფასებდა მოსალოდნელ კრიზისს [4,
გვ. 55]. ბაზელის რეკომენდაციის გათვალისწინებით ტრენდის შესაფასებლად
გამოყენებულია ფილტრი (აღებულია წრფივი ტრენდი), შედეგად სესხების მშპ-
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სთან ფარდობა 1.9 პროცენტული პუნქტით აღემატება ტრენდს. აღსანიშნავია,
რომ 2015 წლიდან არსებული დადებითი გაპი ლარის დოლართან მიმართებით
გაუფასურების შედეგია და არა მაღალი საკრედიტო ზრდის. შესაბამისად,
შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ საკრედიტო ბუშტის არსებობის რისკი ამჟამად
დაბალია. თუმცა, აღსანიშნავია, რომ წრფივი ტრენდი ნაკლებად რეალისტურია შენარჩუნდეს გრძელვადიან პერიოდში განვითარებად ქვეყანაში, რადგან წონასწორობის წერტილთან მიახლოებასთან ერთად, სესხების და მშპ-ის
ზრდის ტემპი უნდა მიუახლოვდეს ერთმანეთს (იხ. დიაგრამა 3).
დიაგრამა 3. სესხების მშპ-სთან ფარდობის გაპი [3]

საკრედიტო პორტფელის ზრდის შესაძლებლობის შესაფასებლად, შეგვიძლია შევადაროთ საქართველოში სესხების მშპ-სთან ფარდობის მაჩვენებელი მსგავსი ქვეყნების მაჩვენებელს. საბანკო სისტემის განვითარებასთან
ერთად გაიზრდება სასესხო პორტფელის მშპ–სთან ფარდობაც, თუმცა, ამჟამად მნიშვნელოვნად ჩამორჩება განვითარებული ქვეყნების ანალოგიურ მაჩვენებელს. როგორც დიაგრამა 4 გვიჩვენებს, საქართველოში სესხების ფარდობა
მშპ-სთან 51%-ს შეადგენს, მაშინ როცა შესაბამისი მაჩვენებელი ესტონეთში
80%-ს აღემატება. აქედან გამომდინარე, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ საკრედიტო პორტფელის მნიშვნელოვნად გაზრდა და ეკონომიკური ზრდის დაჩქარება შესაძლებელი იქნება, თუ საბანკო სექტორის ეფექტიანობა და გრძელვადიანი ლარის რესურსზე წვდომა გაიზრდება, რაც საპროცენტო განაკვეთების
შემცირებას გამოიწვევს.
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დიაგრამა 4. სესხების მშპ-სთან ფარდობის მაჩვენებლები საქართველოსა და სხვა
ქვეყნებში [3]

დოლარიზაციის დონე საქართველოში
მნიშვნელოვანი გამოწვევა, რომელიც საქართველოს ეკონომიკის წინაშე
დგას, არის დოლარიზაციის მაღალი მაჩვენებელი. მიუხედავად იმისა, რომ დოლარიზაციის დონე შემცირების ტენდენციით ხასიათდება გასული რამდენიმე წლის
განმავლობაში, მაჩვენებელი კვლავ მაღალი რჩება. სესხების, დეპოზიტებისა და
ვალდებულებების 65%-ზე მეტი კვლავ დენომინირებულია უცხოური ვალუტით
(იხ. დიაგრამა 5).
საქართველოში დოლარიზაციის განმაპირობებელი მთავარი ფაქტორი
ეროვნული ვალუტის მიმართ დაბალი ნდობაა, რაც ისტორიულ გარემოებებთანაა
დაკავშირებული. 1990-იან წლებში ვალუტის გაუფასურებამ, მაღალმა ინფლაციამ და ინფლაციის გაზრდილმა მერყეობამ მნიშვნელოვნად გაზარდა ეროვნული
ვალუტით დაზოგვის რისკები და ხელი შეუწყო დანაზოგების დოლარიზაციას.
დეპოზიტების დოლარიზაციას ასევე ხელს უწყობს გზავნილების მაღალი წილი
(2015 წლის მონაცემებით, გზავნილების მშპ-სთან ფარდობამ 11% შეადგინა).
გარდა ამ ფაქტორებისა, ეროვნული ვალუტის ნდობის გასაზრდელად მნიშვნელოვანია მაკროეკონომიკური სტაბილურობა და პოლიტიკის გამტარებელი ინსტიტუტების მიმართ ნდობა.
დოლარიზაციის მაღალი მაჩვენებელი უარყოფითად მოქმედებს ეკონომიკის გრძელვადიან ზრდაზე, რადგან:
 ასუსტების მონეტარული პოლიტიკის გადაცემის მექანიზმს. დოლარიზაცია აფერხებს მონეტარული პოლიტიკის ეფექტიან მუშაობას. იქიდან
გამომდინარე, რომ ეროვნულ ბანკს შეუძლია მართოს საპროცენტო განაკვეთები ლარის ბაზარზე, დოლარიზაცია ასუსტებს მონეტარული პოლიტიკის
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გადაცემის არხს. შედეგად პოლიტიკის ცვლილება ნაკლები სიმძლავრით ახდენს გავლენას ერთობლივ მოთხოვნასა და ფასების დონეზე. იქედან გამომდინარე, რომ საქართველოს და აშშ-ს არ აქვთ მსგავსი ბიზნესციკლები და
არც მუშახელის მობილობაა მაღალი, მნიშვნელოვანია ეფექტიანი, დამოუკიდებელი მონეტარული პოლიტიკის ქონა. გარდა ამისა, მაღალი დოლარიზაციის
დროს გაცვლითი კურსის შოკი ზრდის ინფლაციურ წნეხს და ამავდროულად
შესაძლოა უარყოფითად აისახოს ეკონომიკურ ზრდაზე, რაც ეროვნულ ბანკს
ინფლაციასა და ეკონომიკურ ზრდას შორის არჩევნის წინაშე აყენებს. სუსტი
მონეტარული პოლიტიკის გადაცემის მექანიზმი თავის მხრივ ამცირებს ნდობას ეროვნული ბანკის მიმართ;
დიაგრამა 5. დოლარიზაცია საქართველოში [3]

 ამცირებს ეკონომიკის მოქნილობასა და ეფექტიანობას. მაღალი დოლარიზაციის პირობებში გაცვლითი კურსის მოქნილობის გავლენა ეკონომიკაზე შეზღუდულია, რადგან კურსის გაუფასურებას თან ახლავს ვალის ტვირთის
ზრდა და უარყოფითი ეფექტი საბალანსო უწყისზე. კურსის გაუფასურება,
ერთი მხრივ ზრდის მწარმოებლების ხარჯებს და ზეწოლას ფასების ზრდაზე, ხოლო, მეორე მხრივ, ამცირებს ადგილობრივ მოთხოვნას. აღსანიშნავია,
რომ ემპირიული ლიტერატურის მნიშვნელოვანი ნაწილი [5; 6; 7] მხარს უჭერს
მოსაზრებას რომ მაღალდოლარიზებული ქვეყნისათვის უმჯობესია მცურავი
გაცვლითი კურსი ქონა, ვიდრე ნაკლებად მოქნილი კურსის შენარჩუნება.
 ზრდის საკრედიტო და ფინანსური სტაბილურობის რისკებს. მაღალი დოლარიზაციის შედეგად გაცვლითი კურსის რისკი, ერთ-ერთი მთავარი
პრობლემაა, რომელიც მსესხებლებისა და ფინანსური სექტორის წინაშე დგას
საქართველოში. მაღალი დოლარიზაცია პრობლემატურია საქართველოსთვის,
რადგან ის წარმოშობს სავალუტო რისკებს არაჰეჯირებული მსესხებლებისთვის - ზრდის როგორც ლიკვიდობის რისკებს, ეროვნული ბანკის ბოლო ინ200
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სტაციის მსესხებლის ფუნქციის შეზღუდვით, ასევე საბანკო სექტორისთვის
საკრედიტო და ფინანსური სტაბილურობის რისკებს;
 უარყოფითად მოქმედებს ქვეყნის რისკპრემიუმზე. როგორც მეექვსე
დიაგრამაზეა ნაჩვენები, მაღალდოლარიზებულ ქვეყნებში კრიზისის შემდეგ
რისკპრემიუმები უფრო მეტად გაიზარდა, ვიდრე ნაკლებად დოლარიზებულ
ქვეყნებში. დოლარიზაციის უარყოფითი გავლენა საქართველოს საერთაშორისო რეიტინგზე ასევე ხაზგასმულია სარეიტინგო კომპანიების ფითჩისა [8]
და მუდისის [9] ანგარიშებში.

ზოგიერთი გაკვეთილი ფინანსური კრიზისიდან
მაღალი დოლარიზაცია ზღუდავს გაცვლითი კურსის გამოყენების შესაძლებლობას შოკების შთანთქმისთვის. ფინანსურმა კრიზისმა აჩვენა, რომ
განვითარებად ქვეყნებს, რომლებმაც შედარებით უკეთ შეძლეს კრიზისიდან
გამოსვლა, ახასიათებდათ კურსის მაღალი მოქნილობა დაბალი დოლარიზაციის პირობებში და ინფლაციის თარგეთირება. აღნიშნულმა ქვეყნებმა, მონეტარული პოლიტიკის მნიშვნელოვნად შერბილებით და კურსის გაუფასურებით
შეძლეს ხელი შეეწყოთ ეკონომიკის აღდგენისათვის, ინფლაციის მნიშვნელოვნად გაზრდის გარეშე. საპირისპიროდ, მაღალდოლარიზებულმა ქვეყნებმა ნაკლებად მოქნილი გაცვლითი კურსით, აჩვენეს შედარებით უარესი მაკროეკონომიკური შედეგი.
მაგალითად, პოლონეთმა, სადაც დოლარიზაციის (უცხოური ვალუტის
სესხების წილი მთლიანი სესხებში) მაჩვენებელი 2009 წელს 33%-ს შეადგენდა, შეძლო მონეტარული პოლიტიკის შერბილებითა და გაცვლითი კურსის
60%-ით გაუფასურებით შოკის შთანთქმა და აღნიშნულ წელს ეკონომიკა, შემცირების ნაცვლად, 1.7%-ით გაიზარდა, მაშინ როცა ლატვიამ, სადაც დოლარიზაციის მაჩვენებელი იმავე წელს 89%-ს შეადგენდა, ვერ შეძლო გაცვლითი
კურსის სრულად კორექტირება (კურსი მხოლოდ 15%-ით გაუფასურდა) და
შედეგად მშპ 18%-ით შემცირდა. გარდა ამისა, დოლარიზაციის მაღალმა მაჩვენებელმა ნაწილობრივ განაპირობება ქვეყნის რისკპრემიუმის გაზრდა. როგორც დიაგრამა 6-იდან ჩანს, ქვეყნებს, რომლებსაც მაღალი დოლარიზაცია
ჰქონდათ, რისკპრემიუმი უფრო მეტად გაეზარდათ, ვიდრე ქვეყნებს დაბალი
დოლარიზაციით [10].
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დიაგრამა 6. სესხების დოლარიზაციისა და ქვეყნის რისკპრემიუმის კავშირი [10]

ლარიზაციის ხელშემწყობი ღონისძიებები საქართველოში
ლარიზაციის გაზრდა, დღეისათვის, ეროვნული ბანკის ერთ-ერთი პრიორიტეტია. აღსანიშნავია, რომ 2016 წლის ბოლოს, ლარიზაციის წახალისების
მიზნით მთავრობამ და ეროვნულ ბანკმა შეიმუშავეს ღონისძიებები, რაც მოიცავს ლარის გრძელვადიანი სესხების ხელმისაწვდომობის გაზრდას, ლარით
ფასდადებასა (ფასის გამოცხადებას) და სავალუტო რისკების ადეკვატურ გადანაწილებას [3].
ლარის გრძელვადიანი სესხების ხელმისაწვდომობის გაზრდის ხელშესაწყობად იგეგმება:
 გირაოს ბაზის გაფართოება, რაც საშუალებას მისცემს კომერციულ
ბანკს გააუმჯობესოს ლიკვიდობის მართვა და უზრუნველყოს მოკლევადიანი
დეპოზიტებით გრძელვადიანი სესხების დაფინანსებას. აღნიშნული, ასევე გაზრდის მონეტარული პოლიტიკის გადაცემის მექანიზმის ეფექტიანობას;
 საზედამხედველო მოთხოვნებში ეროვნული ვალუტისთვის უპირატესობის მინიჭება. გარდა არსებული, უცხოური ვალუტით მოზიდულ სახსრებზე უფრო მაღალი სარეზერვო მოთხოვნისა (ოცხოური ვალუტით მოზიდულ
დეპოზიტებზე სარეზერვო მოთხოვნა 20%-ს აღწევს, ხოლო ლარით – 7%-ს) და
უცხოური ვალუტის აქტივების დამატებით 75%-იანი შეწონვისა, ეროვნული ბანკი გეგმავს ლიკვიდობის გადაფარვის კოეფიციენტში უპირატესობა ლარს მიანიჭოს;
 კაპიტალის ბაზრის განვითარება, რაც საშუალებას მისცემს კომპანიებს გამოუშვან ფასიანი ქაღალდები და მიიზიდონ დამატებითი კაპიტალი;
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 ადგილობრივი სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების ბაზრის განვითარება, რაც გულისხმობს მთავრობის ფასიანი ქაღალდების ემისიის კალენდრის
შექმნას, რათა ეკონომიკურმა აგენტებმა უკეთ გათვალონ საბაზრო განაკვეთები;
 საპენსიო რეფორმის განხორციელება, რაც გაზრდის მოთხოვნას ლარის გრძელვადიან ინსტრუმენტებზე და შედეგად ბაზარზე გაჩნდება გრძელვადიანი ლარის რესურსი, რისი მნიშვნელოვანი დეფიციტიც აღინიშნება ამჟამად.
ლარით ფასდადების უზრუნველსაყოფად იგეგმება:
 სავალდებულო გახდეს უძრავი ქონების ფასის ლარით გამოქვეყნება;
 კომერციულ ბანკებში უძრავი ქონების ყიდვა-გაყიდვის დროს რისკების შესამცირებლად დაცული მომსახურების დანერგვა, რაც დამატებითი
სტიმული იქნება ეროვნული ვალუტით ანგარიშსწორების წასახალისებლად.
ხოლო სავალუტო რისკების ადეკვატური განაწილებისათვის:
 იკრძალება მცირე (100 000 ლარამდე) სესხების უცხოური ვალუტით
გაცემა მსესხებლების სავალუტო რისკისგან დასაცავად;
 ეროვნული ბანკი, სავალუტო ფონდის რეკომენდაციების შესაბამისად, უზრუნველყოფს მაკროპრუდენციული ინსტრუმენტების გამოყენებით
არაჰეჯირებული მსესხებლებისათვის ადეკვატური ბუფერის არსებობას. მაკროპრუდენციულ ინსტრუმენტებში მოიაზრება სესხის მომსახურების ხარჯის
ფარდობა შემოსავლთან (PTI, DSTI) და სესხის მოცულობის ფარდობა უძრავი
ქონების ღირებულებასთან (LTV). აღნიშნულის ამოქმედების შემთხვევაში, სავალუტო რისკების შესამცირებლად შესაბამისი კოეფიციენტის მოთხოვნები
უფრო მკაცრი იქნება არაჰეჯირებული კლიენტებისათვის;
 განხორციელდა ერთჯერადი ღონისძიება, ე.წ. გალარების პროგრამა
იმ მსესხებლებისათვის, ვინც ყველაზე მეტად დაზარალდა გაცვლითი კურსის
გაუფასურებით. გალარების პროგრამა ითვალისწინებდა ფიზიკური პირების
2015 წლის 1 იანვრამდე გაცემული უძრავი ქონებით უზრუნველყოფილი აშშ
დოლარით დენომინირებული საბანკო სესხების ნებაყოფლობით გალარებას.
აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მთავრობამ უზრუნველყო შეღავათიანი
კურსით (გალარების დღეს არსებულ ოფიციალურ გაცვლით კურსს გამოკლებული 20 თეთრი) სესხების გალარების ხარჯების სუბსიდირება.
აღნიშნული კომპლექსური ღონისძიებების გატარების შედეგად, მოსალოდნელია, რომ 2017 წლის ბოლოსთვის, ლარიზაციის მაჩვენებელი დაახლოებით 10 პროცენტული პუნქტით გაიზრდება. უნდა აღინიშნოს, რომ ფინანსური სექტორის ლარიზაცია გრძელვადიან პერიოდში ხელს შეუწყობს გაცვლითი
კურსი გამყარების ტენდენციას, უცხოური ვალუტის სესხის დასაფარად უცხოურ ვალუტაზე მოთხოვნის შემცირებით.

203

ალექსანდრე ერგეშიძე

დედოლარიზაციის საერთაშორისო გამოცდილება
საერთაშორისო გამოცდილებაზე დაყრდნობით, ლიტერატურაში გამოყოფენ დოლარიზაციის შემცირების რამდენიმე გზას, მათ შორის მაკროეკონომიკურ
სტაბილურობას, რაც გულისხმობს დაბალ და მცირე მერყეობის მქონე ინფლაციას
[11]. აღნიშნულის მიღწევაში ინფლაციის თარგეთირებამ შესაძლოა მნიშვნელოვანი როლი ითამაშოს; ასევე, მცურავი გაცვლითი კურსის რეჟიმის არსებობა ხელს
შეუწყობს დეპოზიტებისა და სესხების ლარიზაციას; გარდა ამისა, მნიშვნელოვანია ფინანსური ბაზრისა და ფინანსური ინსტრუმენტების, მათ შორის ჰეჯირების,
განვითარება, რაც დედოლარიზაციის განხორციელების ერთ-ერთი მთავარი წინაპირობაა. ასევე, შესაძლებელია დამატებით ეროვნული ვალუტის სტიმულირება, უცხოურ ვალუტაზე მაღალი რისკის წონების, სარეზერვო და ლიკვიდობის
მოთხოვნოვნების დაწესებით. გარდა ამისა, ზოგიერთმა ქვეყანამ გამოიყენა ადმინისტრაციული შეზღუდვები, რაც გულისხმობს უცხოური ვალუტით გარკვეული ტიპის სესხების გაცემის აკრძალვას და დეპოზიტების ეროვნული ვალუტით
კონვერტირებას.
დოლარიზაციის მაღალი მაჩვენებელი ბევრი ქვეყნისთვის რჩება მნიშვნელოვან გამოწვევად, თუმცა, არის ქვეყნები, რომელთაც წარმატებით შეძლეს
დედოლარიზაცია. ასეთებია ისრაელი და პოლონეთი [12, გვ. 5]. პირველ რიგში,
ორივე ქვეყანამ უზრუნველყო მაკროეკონომიკური სტაბილურობა და ინფლაცია დაბალ, სტაბილურ დონეზე შეინარჩუნა. გარდა ამისა, ისრაელის შემთხვევაში გაღრმავდა და განვითარდა ფინანსური შუამავლობა, რამაც ხელი შეუწყო
ჰეჯირების ინსტრუმენტების განვითარებას. პოლონეთმა, ფინანსური სექტორის
ლიბერალიზაციითა და ეროვნული ვალუტის დეპოზიტებზე მაღალი საპროცენტო განაკვეთებით, ხელი შეუწყო დედოლარიზაციის პროცესს. აღსანიშნავია, რომ
ორივე ქვეყანა ასევე იყენებდა პროდენციულ რეგულაციებს დედოლარიზაციის
წასახალისებლად. თუმცა, მხოლოდ პრუდენციული და ადმინისტრაციული გზებით დედოლარიზაციამ შესაძლოა ქვეყნიდან ფინანსური რესურსის გადინება გამოიწვიოს, რისი მაგალითიცაა ლათინური ამერიკის ქვეყნები: პერუ და ბოლივია
[13, გვ. 3]. აღსანიშნავია, რომ ამ ორმა ქვეყანამ, შემდეგ ეტაპზე მაკროეკონომიკური სტაბილურობის უზრუნველყოფით, ეტაპობრივად შეძლო დედოლარიზაციის მიღწევა.
როგორც საერთაშორისო გამოცდილების ანალიზი აჩვენებს, ლარიზაციის მისაღწევად აუცილებელი პირობა მაკროეკონომიკური სტაბილურობაა. ინფლაციის თარგეთირების რეჟიმის შემოღების შემდეგ საქართველოს ეროვნულმა
ბანკმა შეძლო ინფლაციის საშუალო მაჩვენებლის და მისი მერყეობის შემცირება.
თუმცა, საჭიროა საზოგადოებასთან კომუნიკაციის გაუმჯობესება, რათა გაიზარდოს ეროვნული ბანკის მიმართ ნდობა და საზოგადოების ფინანსური განათლება.
დოლარიზაციის შესამცირებლად საჭიროა ეროვნული და უცხოური ვალუტით გა-
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ცემულ სესხებს შორის სპრედის შემცირება, ხოლო დეპოზიტების მხარე სპრედის
გაზრდა, რაც პრუდენციული რეგულაციების ამოქმედებითაა შესაძლებელი. სხვა
ქვეყნების მსგავსად, საქართველოს ეროვნული ბანკი ასევე იყენებს პრუდენციულ რეგულაციებს (განსხვავებულ სარეზერვო მოთხოვნებს, რისკის წონებს ვალუტების მიხედვით) დედოლარიზაციის წასახალისებლად, თუმცა შესაძლებელია
არსებული რეგულაციების უფრო მეტად გამკაცრება და ახალი პრუდენციული
რეგულაციების შემოღება, მაგალითად, ლიკვიდობის მოთხოვნაზე, რაც დამატებით სტიმულს მისცემს ლარიზაციას. ასევე, შესაძლებელია არაჰეჯირებული მსესხებლებისთვის უცხოური ვალუტით სესხის გაცემის აკრძალვის განხილვა. გარდა
ამისა, მნიშვნელოვანია, ეროვნულმა ბანკმა ხელი შეუწყოს ფინანსური სისტემის
და ჰეჯირების ინსტრუმენტების განვითარებას. დოლარიზაციის კიდევ ერთი გამომწვევი ფაქტორი აქტივების, მათ შორის უძრავი ქონების და მანქანების, დოლარით კოტირება წარმოადგენს. აღნიშნული ფასების ლარით კოტირებამ შესაძლოა
მნიშვნელოვნად შეუწყოს ხელი დედოლარიზაციას, როგორც ეს პერუს შემთხვევაში მოხდა. დაბოლოს, ლარიზაციის წასახალისებლად საჭიროა გრძელვადიანი
ლარის რესურსის არსებობა. ამისთვის, მნიშვნელოვანია სახელმწიფო სახაზინო
ფასიანი ქაღალდების და ინფლაციით ინდექსირებული ფასიანი ქაღალდების გამოშვება.

ზოგიერთი წინადადება
საქართველოს ეკონომიკის დოლარიზაციის შესამცირებლად დამატებით
საჭიროა:
 ეროვნული და უცხოური ვალუტით გაცემულ სესხებს შორის სპრედის
შემცირება, ხოლო დეპოზიტების მხარეს – სპრედის გაზრდა, რაც პრუდენციული
რეგულაციების გამკაცრებითაა შესაძლებელი;
 ფასების ლარით კოტირება. დოლარიზაციის კიდევ ერთი გამომწვევი
ფაქტორი აქტივების დოლარით კოტირება წარმოადგენს. აღნიშნული ფასების
ლარით კოტირებამ მნიშვნელოვნად უნდა შეუწყოს ხელი დედოლარიზაციას;
 კომუნიკაციის გაუმჯობესება ბაზრის მონაწილეებთან;
 ფინანსური სისტემის და ჰეჯირების ინსტრუმენტების განვითარების ხელშეწყობა ეროვნული ბანკის მიერ;
 გრძელვადიანი ლარის რესურსის არსებობა. ამისთვის მნიშვნელოვანია
როგორც სახელმწიფო სახაზინო, ასევე ინფლაციით ინდექსირებული ფასიანი ქაღალდების გამოშვება.
ჩამოთვლილი კომპლექსური ღონისძიებები ხელს შეუწყობს გრძელვადიან
პერიოდში დოლარიზაციის მნიშვნელოვნად შემცირებას, რაც გაზრდის მონეტარული პოლიტიკის ეფექტიანობას, შეამცირებს საკრედიტო და ფინანსური სტაბილურობის რისკებს, გაზრდის ეკონომიკის მოქნილობას და შემაცირებს ქვეყნის
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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 financial sector is crucial for the country’s rapid economic development,
as it plays the role of an eﬃcient 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 financial sector in Georgia is s ll considerably smaller than in Central
and Eastern European developing countries. This study examines current state of the
financial 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 aﬀects the long-term economic growth, as it: weakens the
monetary policy transmission mechanism, increases credit and financial stability
risks, reduces economic flexibility and eﬃciency and increases country risk premium.
Empirical evidence of countries with successful de-dollariza on policy suggest that
macroeconomic stability, credible monetary and fiscal policy, low and stable infla on,
well developed domes c financial market, eﬀec ve macro-pruden al policies and
good communica on with market par cipants are necessary to significantly reduce
high rates of dollariza on.
Keywords: Financial sector; financial stability indicators; dollariza on;
lariza on; financial crisis.
JEL Codes: G18, G20, E50
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saqarTvelos konstituciis axali redaqciis ganxilva
DISCUSSION OF AMENDMENTS TO THE CONSTITUTION OF GEORGIA
ეროვნული თანხმობა - საქართველოს მიწის გადარჩენის
აუცილებელი პირობა
პაატა კოღუაშვილი
ეკონ. მეცნ. დოქტორი, პროფესორი,

დავით ზარდიაშვილი
სამართლის დოქტორი

მიწის საკითხში ქართველი ერი ოდითგანვე თვითგამორკვეულია,
ამიტომ, კონსტიტუციის ახალი რედაქცია უნდა დაეყრდნოს რა ქვეყნის
ისტორიულ-სამართლებრივ მემკვიდრეობას, თანამედროვე პირობებისა
და გამოწვევების შესაბამისად, სათანადო ფორმით უნდა ასახოს და დაამკვიდროს მიწათმფლობელობისა და მიწათსარგებლობის მომწესრიგებელი ფუძემდებლური პრინციპები, კერძოდ:
1.ფასეულობათა პრინციპი - მიწა არამხოლოდ ბუნებრივი რესურსი
და ზოგადად, ეკონომიკური კატეგორიაა, არამედ – ქართველთა იდენტობის დამდგენი ფასეულობითი - ეროვნული საუნჯე და მარადიული სამკვიდრო;
2. მიწის მესაკუთრის დამავალდებულებელი პრინციპი - საკუთრება. არამხოლოდ უფლებაა, არამედ ვალდებულებაც – მისი გამოყენება
იმავდროულად საზოგადოებრივ სიკეთეს უნდა ემსახუროს; ეს პრინციპი
საქართველოს 1921წლის კონსტიტუციის 116-ე მუხლის ისტორიული მემკვიდრეობაა;
3. გარდა ამ ფუძემდებლური პრინციპებისა, კონსტიტუციით გამყარებული უნდა იქნეს მიწაზე საკუთრების ფორმები - სახელმწიფო, მუნიციპალური (სათემო) და კერძო საკუთრება;
4. მიწის სამართლის დამდგენი კონსტიტუციური პრინციპი - კონსტიტუციის ტექსტში მკაფიოდ უნდა იქნეს მითითებული, რომ მიწათმფლობელობა და მიწათსარგებლობა ორგანული კანონით - მიწის კოდექსით წესრიგდება.
საკვანძო სიტყვები: მიწის საკუთრება; მიწათსარგებლობა; კონსტიტუცია; ორგანული კანონი; მიწის კოდექსი, ეროვნული კონსენსუსი; ბუნებრივი რესურსი; მუნიციპალური (სათემო) საკუთრება.
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საქართველო, როგორც დედამიწის ნაწილი, ეკუთვნის ქართველ ერს, როგორც კაცობრიობის ნაწილს. ქართველი ერი შედგება ეთნიკური ქართველებისგან და საქართველოს მოქალაქეთა მთელი კრებულისგან. ქართველი ერის
(ხალხი) უფლებაა, ეს ტერიტორია (მიწა) გამოიყენოს თავისი საზოგადოების,
ქვეყნის აღმშენებლობისათვის, თავისი ფიზიკური, მენტალური, სულიერი შესაძლებლობების, მიდრეკილებების, ტრადიციებისა და გემოვნების მიხედვით, ანუ
ეძებოს საკუთარი გზები კაცობრიობის საერთო მარადიული მიზნებისა და იდეალების რეალიზაციისათვის.
საქართველოს მოქალაქეთა თანასწორობა ნიშნავს ყველას თანასწორობას
კანონის წინაშე და თანასწორ უფლებას, რომ საქართველოს ბუნებრივი და დღეს
არსებული ცივილიზაციური რესურსები განვიხილოთ, როგორც ჩვენი, ასევე
მარადიული შთამომავლობის სარჩენი და საარსებო ბაზა.

***
მიწის საკითხში ქართველი ერი ისტორიულად თვითგამორკვეულია, ვინაიდან ქართველმა ოდითგანვე იცოდა, რომ:
1. მიწა, ე.ი. მამული მისი იდენტობის (ვინაობისა და რაობის) დამდგენი
მთავარი ფასეულობააა-წინაპართაგან საპატრონოდ მემკვიდრეობით მიღებული, შთამომავალთათვის დასატოვარი მარჩენალი და სამკვიდრო;
2. სამკვიდროს პატრონობა, ე.ი. მისი ჯეროვანი მოვლა, სასიკეთოდ გამოყენება და დაცვა, არამხოლოდ ქართველის ხელშეუვალი უფლებაა, არამედ მისი
უპირველესი მოვალეობაც საკუთარი ოჯახის, თემისა თუ სახელმწიფოს წინაშე;
3. მიწის კერძო საკუთრებასთან ერთად ხელშეუვალია საზოგადო, ანუ სათემო საკუთრებაც - სათემო (სოფლის) სამკვიდროს პატრონობა, ისევე როგორც კერძო სამკვიდროსი, შეადგენს თემის ყოველი წევრისა და მთლიანობაში
- თემის უწინარეს მოვალეობას;
4. ქვეყნის ტერიტორია, ანუ მამული, - ამ კერძო და სათემო სამკვიდროთა
ერთობლიობა და ერთიანი ეროვნულ-ტერიტორიული იდენტობის მქონე მთლიანობაა, ხოლო მისი პატრონობა ამ ქვეყნის ყოველი მკვიდრის წმინდათაწმინდა
მოვალეობა.
ქართველი გლეხკაცი თავის პირად მამაპაპურ მამულს იცავდა თავისი
დიდი მამულის - სამშობლოს, სახელმწიფოს დაცვის სახით. (ისევე, როგორც
თავის დიდ მამულს, - სამშობლოს, სახელმწიფოს, - დაცვით იგი იცავდა თავის მამაპაპურ მამულსაც).
ისტორიულად არსებული ამგვარი თვითგამორკვევა, საუკუნეების სიღრმიდან მომდინარე, სწორედ ეს ფუძემდებლური პრინციპები, მიწაზე უფლება-ვალდებულებათა განუყოფლობას მარად გულისხმობდა. სწორედ ეს ქმნიდა
მიწათმფლობელობისა და მიწათსარგებლობის გამორჩეულ წესრიგს ქართულ
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სამართალსა და ყოფაში; სწორედ ამ ისტორიული თვითგამორკვევის პრინციპების ურყევობის წყალობით მოატანა სრულიად საქართველომაც და მისმა სოფლებმაც დღემდე.
სწორედ ამ პრინციპებზე დაყრდნობით შესძლო ქართველობამ თითქმის
შეუძლებელი - მიუხედავად ისტორიული ბედუკუღმართობისა და დრო-ჟამის
ცალკეულ პერიოდში ქართული ტერიტორიების ნაწილზე, თუნდაც სრულად
(მაგ. რუსეთის იმპერიის პირობებში) სუვერენიტეტის დაკარგვისა, არც ეროვნული იდენტობა და არც სამკვიდრო ქართველებს ჯერ არ დაუკარგავს.
ეროვნული სუვერენიტეტის აღდგენა და განხორციელება უცილობლად
ნიშნავს „ახალ თვითგამორკვევას“ - ეროვნულ-სახელმწიფოებრივი თანაცხოვრების ფუძემდებლური პრინციპებისა და წესრიგის უკვე თანამედროვე ეპოქაში,
ახალი გარემოებებისას ხელახალ გარკვევასა და თვითდამკვიდრებას;
ეს „ახალი თვითგამორკვევა“ დღეს საკონსტიტუციო პროცესის სახეს
ატარებს; ამ პროცესშიც სამკვიდროს, ანუ მიწის საკითხი, სასიცოცხლოდ ყველაზე არსებითი საკითხია, თუნდაც მხოლოდ იმიტომ, რომ ეროვნულ-სახელმწიფოებრივი არსებობა სხვადასხვა პოლიტიკური წყობის (მაგ. საპარლამენო
ან საპრეზიდენტო რესპუბლიკა) პირობებში სავსებით შესაძლებელია, მაგრამ
სამკვიდროს ბედის ცხადად გარკვეულობის გარეშე - ყოვლად წარმოუდგენელი.
სწორედ ამიტომ, ზემოთ მოყვანილი ისტორიულად არსებული თვითგამოსარკვევი პრინციპები, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე მეტად ფასეული ისტორიულ-სამართლებრივი მემკვიდრეობა, ჯეროვნად უნდა იქნეს გათვალისწინებული და ასახული ახალ კონსტიტუციაში.ეს პრინციპები, რაც ქართველთა საერთო ეროვნულ იდენტობას (ვინაობისა და რაობის) მარად განსაზღვრავდა და
რამაც ჟამის ყოველ გამოცდას თუ ძნელბედობას ათასწლეულების განმავლობაში გაუძლო, თანამედროვე ქართველებისათვისაც კვლავაც უნდა გახდეს მყარი
საერთო ნიადაგი, მაშასადამე - ეროვნული თანხმობის მტკიცე დასაყრდენი.
ამ ფუძემდებლურ პრინციპებს კონსტიტუციის ტექსტში სათანადო, ეპოქისა და დღევანდელი გარემოებებისათვის შესაფერისი ფორმა უნდა მიეცეს,
მაგრამ არსებითად არ უნდა შეიცვალოს, რაც ნიშნავს:
1. კონსტიტუციის ზოგად დებულებებში მკაფიოდ უნდა იქნეს მოცემული
ფასეულობითი ნორმა-პრინციპი მიწის შესახებ - მიწა არამხოლოდ ბუნებრივი
და ოდენ ეკონომიკური რესურსია (როგორც ეს ფორულლირებულია კონსტიტუციის პროექტის მე-19 მუხლის მე-4 პუნქტში), არამედ ჩვენი იდენტობის დამდგენი ერთ-ერთი უმთავრესი ფასეულობა. არსებობს ისტორიული შანსი, რომ
ამ ფასეულობითი ნორმა-პრინციპის ზოგად დებულებებში ასახვით, უკვე კონსტიტუციით გაცხადდეს საქართველოს რაობის დამდგენი მარადიული ქართული ტრიადა: „მამული, ენა, სარწმუნოება!“ ეს ისტორიული შესაძლებლობა არ
შეიძლება, ხელიდან გაშვებული იქნეს.
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2. მიწაზე საკუთრების ძირითადი ფორმები - სახელმწიფო, მუნიციპალური
(სათემო სარგებლობა და მფლობელობა) და საქართველოს მოქალაქეთა საკუთრება, ასევე კონსტიტუციით უნდა იქნეს გამყარებული;
3. საკუთრების შესახებ მუხლში (დღევანდელი პროექტის მე-19 მუხლი) აუცილებლად უნდა იქნეს გათვალისწინებული, რომ საკუთრება (განსაკუთრებით
მიწის საკუთრება) არა მხოლოდ უფლებაა, არამედ ვალდებულებაც; აქ შეიძლება დავეყრდნოთ როგორც საკუთარ გამოცდილებასა და ისტორიულ-სამართლებრივ მემკვიდრეობას (საქართველოს 1921 წლის კონსტიტუციის 116-ე
მუხლი), ასევე ყველაზე მოწინავე სოციალური სახელმწიფოს - გერმანიის კონსტიტუციის მიერ საკუთრების ინსტიტუტის, როგორც იმთავითვე სოციალური
ვალდებულებით დატვირთული უფლების, მოაზრებას (იხ. გერმანიის კონსტიტუციის მე-14 მუხლი);
4. კონსტიტუციამ მკაფიოდ უნდა მიუთითოს, რომ არამხოლოდ მიწათმფლობელობას (როგორც ეს არის წარმოდგენილი პროეტში), არამედ მიწათსარგებლობასაც (მიწების აღრიცხვა, მიწათმოწყობა, მიწის, განსაკუთრებით სასოფლო-სამურნეო დანიშნულების მიწის ჯეროვანი გამოყენება და დაცვა, და
სხვ.) აგრეთვე, მიწის სახელმწიფო და ადგილობრივი (მუნიციპალური და სათემო) პოლიტიკის სამართლებრივ საფუძვლებსაც ორგანული კანონი აწესრიგებს;
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 კოდექსის სახით უნდა იქნეს მომზადებული და მიღებული;
5. უცხოელებზე მიწის გასხვისების შეზღუდვა სწორედ ამ კონსტიტუციური
პრინციპებიდან (მიწა, როგორც ეროვნული იდენტობის დამდგენი ფასეულობა
და მიწაზე საკუთრების სოციალურად დამავალდებულებელი ბუნება) უნდა გამომდინარეობდეს; გასხვისება მხოლოდ ორგანული კანონით დაგენილ გამონაკლის შემთხვევებში და პირობებით (საინვესტიციო სამოქმედო გეგმა დატვირთული აგროსამეურნეო ვალდებულებებით და სხვ.), როცა აშკარაა განსაკუთრებული სოციალურ-პოლიტიკური ინტერესი და საზოგადოებრივი სიკეთე, შესაძლოა იყოს დასაშვები; ამასთან, ორგანული კანონით უნდა განისაზღვროს,
რომ ამჟამად სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების მიწა მუნიციპალურ საკუთრებაში უნდა გადავიდეს და შესაბამის
თემს მუდმივ და უსასყიდლო სარგებლობასა და მფლობელობაში გადაეცეს,
რაც სახელმწიფოს მიერ მის გაყიდვას, განსაკუთრებით უცხოელებზე, სრულიად გამორიცხავს.
ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე, მიწის საკითხთან დაკავშირებით ეროვნული თანხმობის მისაღწევად საკონსტიტუციო ნორმები შესაძლოა ამ
სახით ჩამოყალიბდეს:
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ა) კონსტიტუციის პროექტის ზოგად დებულებებს უნდა დაემატოს შემდეგი
შინაარსის მუხლი:
„მუხლი .... მიწა
1. მიწა, მიუხედავად მისი საკუთრების ფორმისა, წარმოადგენს ქართველი ხალხის განსაკუთრებულ ეროვნულ საუნჯეს - წინაპარი, აწმყო და
მომავალი თაობების მარადიულ სამკვიდროს, რომელსაც იცავს ხალხი და
სახელმწიფო.
სასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების მიწა ერის (ხალხი) უალტერნატივო სასიცოცხლო ბაზაა, რომელსაც განუმეორებადი სოციალური და
კულტურული ფუნქცია (ფასეულობა) აქვს. მისი სრულად შენარჩუნება და
მომავალი თაობებისათვის გადაცემა სახელმწიფოსთვის შეუვალი მოვალეობაა;
2. მიწა შეიძლება იყოს სახელმწიფო, მუნიციპალურ (სათემო სარგებლობასა და მფლობელობაში) და საქართველოს მოქალაქეების საკუთრებაში. მიწის
ჯეროვანი მოვლა-პატრონობა, ხოლო სასოფლო- სამეურნეო დანიშნულების მიწის შემთხვევაში, აგრეთვე, მისი სათანადო დამუშავება, შეადგენს მიწის მესაკუთრის მოვალეობას ხალხისა და ადგილობრივი თემის წინაშე;
3. მიწათმფლობელობა და მიწათსარგებლობა, აგრეთვე მიწის სახელმწიფო
და ადგილობრივი (მუნიციპალური, სათემო) პოლიტიკის სამართლებრივი საფუძვლები წესრიგდება ორგანული კანონით...
ბ) კონსტიტუციის პროექტის მე-19 მუხლის 1-ელი პუნქტი ამ რედაქციით
უნდა ჩამოყალიბდეს (შესაბამისად, ზედმეტია მე-4 პუნქტი და იგი ამოღებული
უნდა იქნეს):
„1. საკუთრების და მემკვიდრეობის უფლება აღიარებული და უზრუნველყოფილია. საკუთრება ავალდებულებს მისი გამოყენება იმავდროულად
საზოგადოებრივ სიკეთეს უნდა ემსახუროს. საკუთრების უფლების შინაარსი და ფარგლები კანონით, ხოლო მიწის საკუთრებისა - ორგანული კანონით
განისაზღვრება.“
ეს კონსტიტუციური პრინციპები, რაც საქართველოს ისტორიულ-სამართლებრივ და მოწინავე საერთაშორისო (უწინარესად - ევროპულ) გამოცდილებას ემყარება, ამავდროულად ამ საკითხზე ეროვნულ თანხმობასაც ასახავს,
შექმნის მტკიცე გარანტიას, რომ მიწის კანონმდებლობა, რომელიც დღეს სავალალო დღეშია, ჯეროვნად გაიმართოს, რათა მიწათმფლობელობასა და მიწათსარგებლობაში კვლავაც, როგორც ეს გეორგიანული (სამიწათმოქმედო) ცივილიზაციისათვის ოდითგანვე იყო დამახასიათებელი (ქართველთა მიწასთან მარადიული ურთიერთობის ტრადიცია), გამორჩეული წესრიგი დამყარდეს. ყოველივე ეს ნიშნავს, რომ სწორედ ამ პრინციპებზე დაყრდნობითა და თანამედროვე
გამოწვევების გათვალისწინებით, მიწის ახალი, გამართული კანონმდებლობის
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შესაბამისად უნდა მომზადდეს და გატარდეს ქვეყნისათვის სასიცოცხლოდ აუცილებელი მიწის რეფორმა (რისთვისაც შესაქმნელია მიწათსარგებლობის მონიტორინგისა და ლანდშაფტურ-ეკოლოგიური მართვის სამსახური).
აქვე ხაზგასასმელია, რომ დღეს არსებული გამოშიგნული და სახედაკარგული 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 სასოფლოსამეურნეო დანიშნულების და არა ზოგადად - მიწასთან დაკავშირებულ ურთიერთობებს, თანაც მხოლოდ უაღრესად ფრაგმენტულად შეეხება; ხოლო
ახლახანს ინიცირებული ცვლილებები, რაც უცხოელებისათვის სასოფლოსამაურნეო 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 ამოქმედებისთანავე. 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.“
დასასრულ, დასკვნის სახით აღვნიშნავთ, რომ საქართველოს მიწა არის
ქართველი ერისა და საქართველოს ყველა მოქალაქის თავისრჩენისა და ცხოვრების უალტერნატივო მარადიული ბაზა და მის თაობათა სრულფასოვანი გაზრდის, მათი ფიზიკური, მენტალური და სოციალური განვითარების შეუცვლადი ასპარეზი. საქართველოს მიწის დაცვა და მომავალი თაობებისათვის მისი
გადაცემა ფართობის შეუმცირებლად და მისი მაღალი ეკოლოგიური ხარისხის
შენარჩუნებით, არის საქართველოს სახელმწიფოს შეუვალი მოვალეობა მომავალ თაობათა წინაშე.
მიწის საკითხზე ეროვნული თანხმობა არამხოლოდ კონსტიტუციის ლეგიტიმურობის, არამედ ქართველთა ღირსეული თანაცხოვრების ფუძემდებლური

213

პაატა კოღუაშვილი, დავით ზარდიაშვილი

და სავალდებულო პირობაა, ამიტომ, ამ თანხმობის მისაღწევად, საზოგადოებამაც და ხელისუფლებამაც ძალისხმევა არ უნდა დაიშუროს.
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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

214

ეროვნული თანხმობა  საქართველოს მიწის გადარჩენის აუცილებელი პირობა

obliges: its use must be at the same me for the benefit 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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THE BRIGHT MEMORY
ღვაწლმოსილი მეცნიერი, პედაგოგი, ღირსეული მოქალაქე

(პროფესორი გიორგი ადეიშვილი – 90)
ქართული ეკონომიკური მეცნიერების თვალსაჩინო წარმომადგენელს,
ამაგდარ პედაგოგს, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორსა და წლების განმავლობაში კათედრის გამგეს – გიორგი
ადეიშვილს 90 წელი შეუსრულდებოდა. რამდენიმე ათეული წელი პროფ. გიორგი ადეიშვილი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ერთგულად ემსახურებოდა ეკონომიკური თეორიის აქტუალური პრობლემების კვლევისა და სტუდენტი
ახალგაზრდობის პროფესიული დაოსტატების საქმეს.
გიორგი ადეიშვილი დაიბადა 1927 წლის 2 მაისს ვანის რაიონის სოფელ ყუმურში. საშუალო სკოლის წარჩინებით დამთავრების შემდეგ სწავლა გააგრძელა
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტზე. სწავლის პერიოდში იგი გამოირჩეოდა თავისი სიბეჯითით და საქმისადმი უაღრესად პასუხისმგებლური დამოკიდებულებით. ხელმძღვანელობდა სტუდენტთა სამეცნიერო
წრეს. 1950 წელს, უნივერსიტეტის წარმატებით დამთავრების შემდეგ, ჩაირიცხა
ასპირანტურაში და 1954 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია. პროფესიული
კარიერა გიორგი ადეიშვილმა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის პოლიტიკური ეკონომიის კათედრაზე დაიწყო და თანმიმდევრულად გაიარა ასისტენტის, უფროსი მასწავლებლის, დოცენტის თანამდებობები. 1972 წელს, სადოქტორო დისერტაციის დაცვის შემდეგ, მან დაიკავა პროფესორის თანამდებობა, ხოლო 1986 წელს არჩეული იყო ამავე კათედრის გამგედ,
სადაც სიცოცხლის უკანასკნელ დღემდე მუშაობდა.
პროფესორი გიორგი ადეიშვილი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში
მოღვაწეობას წარმატებით უთავსებდა სხვადასხვა სამეცნიერო და ადმინისტრაციულ თანამდებობებზე მუშაობას. 1972-1976 წლებში იგი იყო საქართველოს სახალხო მეურნეობის დაგეგმვისა და მართვის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის
უფროსი მეცნიერი მუშაკი, 1976-1978 წლებში - საქართველოს მინისტრთა საბჭოს პროფესიულ-ტექნიკური განათლების სახელმწიფო კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე, 1975-1977 წლებში უძღვებოდა ამავე კომიტეტის
სამეცნიერო-მეთოდურ საბჭოს, 1985-1987 წლებში მუშაობდა საქართველოს
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მეცნიერებათა აკადემიის ეკონომიკისა და სამართლის ინსტიტუტის დემოგრაფიის განყოფილების უფროს მეცნიერ მუშაკად. წლების განმავლობაში იყო საქართველოს სწავლულ ექსპერტთა საბჭოს ეკონომიკის დარგობრივი სექციის წევრი,
ჟურნალების „ეკონომისტისა“ და „მაცნეს“ სარედაქციო კოლეგიის წევრი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან არსებული პოლიტიკური ეკონომიის სპეციალობით დისერტაციების დაცვის სპეციალიზებული სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე, საზოგადოება „ცოდნის“ გამგეობის წევრი და სხვ. პროფესორ გიორგი
ადეიშვილის სამეცნიერო ავტორიტეტი აღიარებული იყო საკავშირო მასშტაბით,
რასაც მოწმობს ის ფაქტი, რომ იგი იყო მ. ლომონოსოვის სახელობის მოსკოვის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის დემოგრაფიული პრობლემების კვლევის საორგანიზაციო კომიტეტის და სსრ კავშირის განათლების სამინისტროს პოლიტიკური
ეკონომიის მეთოდური სექციის წევრი.
გიორგი ადეიშვილი აქტიურად მონაწილეობდა საქართველოს და საერთაშორისო მასშტაბით გამართულ სამეცნიერო კოფერენციებსა და სიმპოზიუმებზე, სადაც ღირსეულად წარმოაჩენდა ქართული ეკონომიკური მეცნიერების
პრესტიჟს. ლექციების წასაკითხად მივლინებული იყო გერმანიის ფედერაციულ
რესპუბლიკასა და მექსიკაში. ბატონ გიორგის გამოქვეყნებული აქვს 70-ზე მეტი
სამეცნიერო ნაშრომი, რომელთაგან 10 მონოგრაფიაა. მისი ნაშრომები მუდამ იმსახურებდა ყურადღებას სპეციალისტთა მხრიდან.
პროფესორ გიორგი ადეიშვილის სამეცნიერო კვლევის სფერო მოიცავს
ეკონომიკის როგორც თეორიული, ასევე გამოყენებითი ხასიათის მნიშვნელოვან
პრობლემებს. განსაკუთრებით აღსანიშნავია მეცნიერის წვლილი დემოგრაფიული
პროცესების შესწავლაში. უნდა აღინიშნოს, რომ ივანე ჯავახიშვილისა და ფილიპე გოგიჩაიშვილის გარდაცვალების შემდეგ საქართველოში ამ მიმართულებით
კვლევა შეწყდა. იყო მისი განახლების მცდელობა 1950-იანი წლების დასაწყისში,
თუმცა ეს პროცესი აქტიურად 1960-იანი წლებიდან დაიწყო აკადემიკოს პაატა
გუგშვილისა და პროფესორ ვახტანგ ჯაოშვილის მიერ, რომლებიც სწავლობდნენ
დემოგრაფიული სტატისტიკისა და მოსახლეობის დემოგრაფიის პრობლემებს.
დემოგრაფიის თეორიულ კანონზომიერებათა კვლევაში პიონერი პროფესორი
გიორგი ადეიშვილი იყო, რომელიც 1966 წლიდან აქტიურად მონაწილეობდა დემოგრაფიიის საკითხებისადმი მიძღვნილ კონფერენციებსა და სიმპოზიუმებში, მან
მრავალი სამეცნიერო სტატია გამოაქვეყნა საქართველოში დემოგრაფიულ პროცესებთან დაკავშირებულ პრობლემებზე, ამ სფეროში არსებულ სირთულეების
გამომწვევ მიზეზებსა და დაძლევის გზებზე.
აღსანიშნავია პროფესორ გიორგი ადეიშვილის დამსახურება სტუდენტი ახალგაზრდობის აღზრის საქმეში. მისი აღზრდილებიდან დღეს ბევრი ნაყოფიერად მოღვაწეობს სამეცნიერო, სამეურნეო, სახელმწიფო მმართველობის სფეროში და მადლიერებით იხსენებს თავისი მასწავლებლის ღვაწლს.
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გიორგი ადეიშვილის ხელმძღვანელობით მომზადდა 20-ზე მეტი საკანდიდატო დისერტაცია. მასთან სტაჟირება გაიარეს როგორც ჩვენი ქვეყნის, ასევე
საზღვარგარეთიდან ჩამოსულმა მეცნიერ-მუშაკებმა და ასპირანტებმა.
პროფესორი გიორგი ადეიშვილი განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევდა სტუდენტებისათვის საჭირო სახელმძღვანელოების მომზადებას. ჯერ კიდევ
ახალგაზრდა მონაწილეობდა პოლიტიკური ეკონომიის პირველი ქართული ორიგინალური სახელმძღვანელოს დაწერაში, რომელსაც 1963 წელს უნივერსიტეტის
პირველი ხარისხის სამეცნიერო პრემია მიენიჭა.
1980 წელს მან მეუღლესთან – როზეტა ასათიანთან თანაავტორობით
გამოსცა დამხმარე სახელმძღვანელო – „პოლიტიკური ეკონომიის საკითხები“,
რომელმაც დიდი აღიარება ჰპოვა სტუდენტ-ახალგაზრდობაში. პროფესორ გიორგი ადეიშვილის რედაქტორობით და თანაავტორობით საქართველოსათვის უმძიმეს პერიოდში – 1992 წელს გამოვიდა დამხმარე სახელმძღვანელო –
„ეკონომიკური თეორიის საფუძვლები“, რომლითაც იმხანად ეკონომიკური თეორიის სასწავლო დისციპლინას სწავლობდა საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლების ეკონომიკური ფაკულტეტის სტუდენტები.
1998 წელს პროფესორ გიორგი ადეიშვილისა და პროფესორ როზეტა ასათიანის რედაქტორობითა და თანაავტორობით გამოიცა პირველი ორიგინალური
სახელმძღვანელო ეკონომიკურ თეორიაში (კათედრის წამყვანი პროფესორების
მონაწილეობით), რომელიც სავსებით ესადაგებოდა პოსტკომუნისტური გარდამავალი პერიოდის რეალობას.
სამწუხაროდ, გიორგი ადეიშვილი თავისი სულიერი და ინტელექტუალური
სიმწიფის პერიოდში წავიდა ამ ქვეყნიდან, როცა მას უნივერსიტეტისათვის და ზოგადად ქვეყნისათვის კიდევ ბევრი სასარგებლო საქმის გაკეთება შეეძლო. მისი,
როგორც თავისი ქვეყნის გულმხურვალე პატრიოტის, ოჯახისა და მეგობრების
მოსიყვარულე, ახალგაზრდობის აღზრდისათვის თავდადებული პიროვნების, გამოჩენილი მეცნიერისა და სახელმწიფო მოღვაწის სახელი დიდხანს იცოცხლებს
მისი მეგობრების, კოლეგების, აღზრდილი სტუდენტების ხსოვნაში. სწორედ ბატონი გიორგისნაირი ადამიანები სანთელივით უნათებენ გზას სხვებს ცხოვრების
გრძელ და ძნელ გზაზე.
აკადემიკოსი ვლადიმერ პაპავა
აკადემიკოსი ავთანდილ სილაგაძე
პროფესორი თეიმურაზ ბერიძე
პროფესორი რევაზ გოგოხია
პროფესორი ელგუჯა მექვაბიშვილი
პროფესორი მიხეილ ჯიბუტი

218

ekonomika da biznesi, 2017, 2, gv. 219-222
ECONOMICS AND BUSINESS, 2017, 2, pp. 219-222

ღვაწლმოსილი მეცნიერი და პედაგოგი,
ახალგაზრდობის დიდი მოამაგე

(პროფესორი ოთარ საღარეიშვილი – 90)
`არიან ადამიანები, ღვთის ნიჭით გამორჩეულნი, რომლებიც თესენ
სიყვარულს, 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-შემოქმედებითი 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 ინსტიტუტთან, 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 აღსავსე პუბლიკაციები: `აგრარული კონცეფცია“, `ეროვნული მეურნეობის სამომავლო 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 კაცობრიობის 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, სამართლიანობა, გარემოებათა გონივრული განსჯა, თვითდაოკება, სხვისი ნიჭის
და თავდადების დაფასება, ღირსეულთა შექება და გზასაცდენილთა გვერდით
დგომა.
და, რაც მთავარია, ოთარ საღარეიშვილი, უნივერსიტეტის, ოჯახის, აღზრდილების 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“. ბატონი ოთარი არა მარტო ჭეშმარიტი მეცნიერი იყო
მრავალწახგნაგოვანი და ღრმა კვლევებით, არამედ საოცარი ალღოთი არჩევდა
მეცნიერული ჟინით შეპყრობილ ახალგაზრდებს და თავის ცოდნას უშრეტელად,
ზოგჯერ საკუთარი ჯანმრთელობის ხარჯზეც კი, გადასცემდა მათ. ახალგაზრდებთან მისი დამოკიდებულება ყოველთვის მამაშვილური იყო, დიდი სიყვარულით დატვირთული.
ბატონ ოთარს ყოველთვის თავისი სულიერი სამფლობელო ჰქონდა და ამ
სამფლობელოში უდავოდ მეცნიერული სული ბატონობდა. სადაც მეცნიერების
სული ბატონობს, იქ დიდი საქმეები მცირე საშუალებებითაც კეთდება. სწორედ ეს
იყო ბატონ ოთარის მუშაობის სტილი და ცხოვრების წესი. მისთვის სიცოცხლის
შეგრძნება არა მხოლოდ სუნთქვა, არამედ მუდმივი ქმედება, მუდმივად სიახლის
ძიება იყო.
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ნიჭიერება, გამორჩეული აზროვნება, დიდბუნოვნება, უჩვეულო კაცთმოყვარეობა, შრომის განსაკუთრებული უნარი, ენით აუწერელი წესრიგი, მიმტევებელი - ასეთი უნდა იყოს ჭეშმარიტი აღმზრდელი. დიახ, ყველა ამ თვისების მატარებელი იყო უნივერსიტეტის, ოჯახის, აღზრდილების თვალისჩინი ოთარ საღარეიშვილი.
ადამიანები მოკვდავები არიან, თუმცა, მცირეთა ხვედრია სიკვდილის შემდეგაც იცოცხლო, ანუ ადამიანად დარჩე. უკვდავება დიდბუნოვანთა სულში ბინადრობს და ასეთი ბედისწერა მხოლოდ რჩეულთა ხვედრია. რჩეულ ადამიანთა
შორის კი ჭეშმარიტად არის ბატონი ოთარი, რადგან მან დატოვა ფასეული ნაშრომები, მრავალ ახალგაზრდას შესძინა მეცნიერული და ცხოვრებისეული უნარები, ასწავლა მოყვასის, ოჯახის, უნივერსიტეტისა და სამშობლოს სიყვარული.
ბატონი ოთარი, თავისი ცხოვრების წესით, შრომისმოყვარეობით, კეთილსინდისიერებით, მეცნიერული კვლევებით, ოჯახისადმი სიყვარულით, დღესაც ეტალონია მრავალი ადამიანისათვის.
ბატონ ოთარის სიმდიდრე მისი ოჯახი იყო: მეუღლე, ყველასადმი დედობრივი მზრუნველობით აღსავსე ქალბატონი იუზა; დღეს წარმატებით მოღვაწე, განათლებითა და ინტელიგენტურობით გამორჩეული შვილები - ზაალი და ირაკლი.
ბატონ ოთარის უკვდავება მის შვილიშვილებში - ნინო და მარიამ საღარეიშვილებშიც ღირსეულად გრძელდება.
დასასრულ, ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ ბატონი ოთარი დიდად დააკლდა თავის ოჯახს, დედაუნივერსიტეტს, ქართველ ინტელიგენციას, სრულიად საქართველოს. თუცაღა, ბიბლიური სენტენცია - გარდაცვალება სიკვდილია
ცოდვილთათვის, განწმენდილთათვის - მარადიულობის დასაწყისი - გვანუგეშებს.
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)
მძიმე ავადმყოფობის შემდეგ გარდაიცვალა ქართველი ინტელიგენციის შესანიშნავი წარმომადგენელი, ღირსეული პიროვნება, ჭეშმარიტი მამულიშვილი,
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ეკონომიკური პოლიტიკის კათედრის პროფესორი, ეკონომიკური პოლიტიკისა და ეკონომიკური განათლების ქართულ-გერმანული ინსტიტუტის თანამშრომელი შალვა გოგიაშვილი. იგი დაიბადა 1948 წლის
2 მაისს, წითელწყაროს რაიონის სოფელ ოზაანში.
ბატონმა შალვამ 1966 წელს ოქროს მედალზე დაამთავრა საშუალო სკოლა,
1971 წელს – თსუ საინჟინრო- ეკონომიკური ფაკულტეტი ეკონომისტ-მათემატიკოსის კვალიფიკაციით. 1974-1978 წლებში სწავლობდა მოსკოვის ცენტრალური
ეკონომიკურ-მათემატიკური ინსტიტუტის ასპირანტურაში, 1980 წელს მას მიენიჭა ეკონომიკურ მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი, ხოლო 1985 წელს – უფროსი მეცნიერ-მუშაკის წოდება. 1995 წელს მან ვენის გაერთიანებულ ინსტიტუტში
გაიარა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ ორგანიზებული გრძელვადიანი
კურსი – „მაკროეკონომიკა და პოლიტიკა“.1997 წელს კი – USAID -ის მიერ სახელმწიფო ანტიმონოპოლიური სამსახურის თანამშრომლებისათვის ორგანიზებული
ტრენინგი კონკურენციის დაცვის პრობლემებსა და გამოცდილებაზე. 1973-1995
წლებში იგი იყო საქართველოს სახელმწიფო საგეგმო კომიტეტთან არსებული სახალხო მეურნეობის ეკონომიკის, დაგეგმვისა და მართვის სამეცნიერო- კვლევითი
ინსტიტუტის ლაბორანტი, უმცროსი მეცნიერ-თანამშრომელი, უფროსი მეცნიერთანამშრომელი,ლაბორატორიის გამგე,ხოლო შემდეგ – განყოფილების გამგე.
ბატონი შალვა1984-2006 წლებში ეწეოდა სამეცნიერო-პედაგოგიურ მუშაობას ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ეკონომიკური პროფილის ფაკულტეტებსა და სხვა საერო ინსტიტუტებში მოწვეული მასწავლებლის, სახელმწიფო საგამოცდო კომისიის წევრისა და თავმჯდომარის, სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელის რანგში. 2006 წლიდან გარდაცვალებამდე იყო თსუ - ის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ეკონომიკური
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პოლიტიკის კათედრის პროფესორი. იგი სხვადასხვა დროს უძღვებოდა ეკონომიკური და ანტიმონოპოლიური პოლიტიკის, საქართველოს ეკონომიკის, ბიზნესის
საფუძვლებისა და სხვა სასწავლო კურსებს. ფართო და მრავალფეროვანი იყო
მისი სამეცნიერო ინტერესების სფერო: მოსახლეობის კეთილდღეობის კრებსითი პარამეტრების ანალიზი და პროგნოზირება, სოციალური ინფრასტრუქტურის
სრულყოფის საკითხები, ეკონომიკისა და ბიზნესის სახელმწიფო რეგულირების
პრობლემები, ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებები და
მათ შორის განსაკუთრებით კონკურენციის პოლიტიკა და მისი განხორციელების
პროცესები ინსტიტუციონალური რეფორმების გათვალისწინებით. აღნიშნულ
პრობლემებზე ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე გამოქვეყნებული აქვს
140-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომი, მათ შორის 7 მონოგრაფია, 3 სახელმძღვანელო და ლექციების კურსი.
აღსანიშნავია ისიც, რომ პროფესორი შალვა გოგიაშვილი აქტიურად მონაწილეობდა სიმპოზიუმების, სემინარებისა და კონფერენციების მუშაობაში
ეკონომიკის აქტუალურ პრობლემებზე, განსაკუთრებით პოსტსოციალისტური
ეკონომიკის რეფორმირების მიმართულებით, კერძოდ, 45-ზე მეტი კონფერენციის მუშაობაში როგორც საქართველოში, ასევე საზღვარგარეთ (ალმა-ატა,ბაქო,
ბერლინი, ბუდაპეშტი, ბუქარესტი, ერევანი, ვენა, ვილნიუსი, კიევი, კიშინიოვი,
მოსკოვი, ოდესა, რიგა, სოფია,სტამბოლი, ტალინი, ულან-ბატორი). ბატონი შალვა, ასევე დიდი ენთუზიაზმით მონაწილეობდა „ეკონომიკურად დამოუკიდებელი
საქართველოს კონცეპტუალურ-ნორმატიული მოდელის“ შემუშავებაში აკადემიკოს ვლადიმერ პაპავას ხელმძღვანელობით. 2016 წლიდან ის, როგორც
მეცნიერ-მკვლევარი, იყო თსუ-ის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის – „სოციალური მეწარმეობის განვითარების
ტენდენციები საქართველოში“, აქტიური წევრი. მნიშვნელოვანია ასევე ბატონი
შალვას ადმინისტრაციული საქმიანობა აღმასრულებელ ხელისუფლებაში,
კერძოდ, 1995 – 2007
წლებში ის საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს ანტიმონოპოლიური
პოლიტიკის მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილეა, შემდეგ სამმართველოს უფროსი, სამინისტროსთან არსებული სახელმწიფო ანტიმონოპოლიური
სამსახურის უფროსის პირველი მოადგილე, სამმართველოს უფროსი, სამინისტროსთან არსებული თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის სააგენტოს მთავარი ექსპერტი.
ყველა აღნიშნულ სამეცნიერო-პედაგოგიურ თუ სამეურნეო-ადმინისტრაციულ სფეროში ბატონი შალვა ეწეოდა ქვეყნისა და საზოგადოებისათვის, სტუდენტი – ახალგაზრდობისათვის ფრიად ნაყოფიერ და ეფექტიან საქმიანობას,
იგი იყო პატიოსნების, წესიერების, ერთგულებისა და სანდოობის განსახიერება,
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საქმის სიღრმისეული მცოდნე, ძალზე მოწესრიგებული და პრინციპული, ამასთან,
მეტად გულისხმიერი, თბილი და განსაკუთრებული ავტორიტეტითა და სიყვარულით სარგებლობდა თსუ-ის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებლებსა და სტუდენტობს შორის, სადაც მან იმოღვაწა სიცოცხლის
ბოლომდე. ამიტომაც, მისი სახელი დიდხანს დარჩება მეგობარი კოლეგებისა და
მრავალრიცხოვან სტუდენტთა ხსოვნაში.
მსუბუქი იყოს თქვენთვის მშობლიური მიწა ბატონო შალვა!
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი,
თსუ-ის ეკონომიკური პოლიტიკის კათედრა
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