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სრულიად  საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქ ილია II-ის  2018 წლის 
სააღდგომო ეპისტოლე 

„დაინთქა სიკვდილი ძლევითა!“
ყოვლადსამღვდელონო მღვდელმთავარნო, ღირსნო მოძღვარნო, დიაკონნო, 

ბერმონოზონნო, ჩემო საყვარელო სულიერო შვილებო, საქართველოს წმინდა მა
რთლმადიდებელი ეკლესიის წევრნო, სამშობლოში მკვიდრნო და ჩვენი ქვეყნის სა
ზღვრებს გარეთ მცხოვრებნო თანამემამულენო,

ქრისტე აღდგა!
მენელსაცხებლე დედებთან და მაცხოვრის მოწაფეებთან ერთად საფლავის 

ლოდსა ზედა მჯდომარე ანგელოზი ჩვენც გვამცნობს, რომ ჯვარცმული ღმერთი სა
ფლავში აღარ არის,

ქრისტე აღდგა!
აღდგა ღმერთი, უძლურთა ძლიერებაი, მდაბალთა აღმაღლებაი, მოკვდავთა უკ

ვდავებაი.
„სად არიან დამბეჭდველნი საფლავისანი? სად არის დასი პილატესი და მხედარ

ნი, რომელნიც სცვიდენ აკლდამასა?”
„სადა არის, სიკვდილო, საწერტელი შენი, სად არის, ჯოჯოხეთო, ძლევაი შენი?”
„მოვედით, ერნო, ვადიდებდეთ სამებასა ყოვლადწმიდასა და ვმადლობდეთ აღ

დგომილსა მხოლოდშობილსა ძესა და სიტყვასა“.
„ქებაი შენდა ქრისტე, ქებაი შენდა და დიდებაი მოსვლასა შენსა, დიდებაი ჯვარ

ცმასა შენსა, დაფვლასა და აღდგომასა“.
დღეს ტარიგი უფლისა საზეპურო სუფრაზე გვიხმობს და არა აქვს გარჩევა მდი

დრისა და გლახაკისა, უბირისა და განსწავლულისა, ყრმისა და ხანდაზმულისა; ტრა
პეზი გაშლილია და ლხინი განმზადებული.

მიწვეულია ყველა, ვინც გააცნობიერა ამქვეყნიური ცხოვრების აზრი, ვინც მა
დლიერებით მიიღო იესოს გამომხსნელობითი ღვაწლი და ნათლობით ქრისტესთან 
შეერთებულს სურს, მასთან ერთად აღდგომა;
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მათ კი, რომელთაც ჯერ არ გაუაზრებიათ მომხდარის სიღრმე და თავისი ამქვე
ყნიური მისია, მოკლედ შევახსენებთ შემდეგს:

ბიბლია გვასწავლის, რომ დედამიწაც და მთელი სამყაროც უფლის დიდების გა
მოვლინებაა. ღვთის ხატად და მსგავსად შეიქმნენ ჩვენი პირველმშობლები და ხილუ
ლი ქვეყნის პატრონად და განმგებლებად დადგინდნენ; მათი სრულქმნა დღეყოველ 
წარემართებოდა და სულიერ კიბეზე ზესვლა ხორციელდებოდა.

ამასთან, ადამსა და ევას მიეცათ კურთხევა, რომ გამრავლებულიყვნენ და მო
ეცვათ ქვეყანა. ამით დაეკისრათ პასუხისმგებლობა, შთამომავალნიც აღეზარდათ 
ღვთისადმი რწმენით და სულისკვეთებით, რომ ზედმიწევნით აღესრულებინათ 
უფლისგან მიცემული აკრძალვა არ ეგემათ კეთილისა და ბოროტის შეცნობის ხის 
ნაყოფი, რათა სრული ჰარმონია ყოფილიყო შემოქმედსა და ქმნილებას შორის.

ღმერთი სიყვარულია და სამყაროშიც ეს გრძნობა სუფევდა. ამიტომაც, დაცემა
მდელი ადამიანების მდგომარეობა იყო სიყვარულით, სიხარულით, ღვთისა და ერთ
მანეთისადმი მსახურებით აღსავსე სიცოცხლე.

მაგრამ ეს ნეტარებითი ცხოვრება დასრულდა. დასრულდა იგი მას შემდეგ, როცა 
ადამმა და ევამ აღარ შეასრულეს მიცემული მცნება, ერწმუნენ შურით აღძრულ ბო
როტ ძალას და მისი რჩევისამებრ მოიქცნენ.

ასეთმა ქმედებამ ისინი ღვთის მადლს განაშორა, გამოიწვია მათი ხორციელი და 
სულიერი სიკვდილი და ეს მდგომარეობა შთამომავლებსაც მემკვიდრეობით გადაე
ცათ.

დაცემა მოხდა იმიტომ, რომ ადამმა და ევამ, გველის შეგონებით, მოინდომეს, 
ღვთის გარეშე გამხდარიყვნენ უფრო დამოუკიდებელნი და შემოქმედს გატოლებოდ
ნენ. არადა, ბოროტმა შესაქმის გვირგვინს სიცრუითა და მზაკვრობით სწორედ თავი
სუფალება წაართვა და ცოდვას დაამონა. ამის გამო განეძარცვათ მათ ცხოველსმყო
ფელი მადლი ღმერთშემოსილობისა, საღვთო სიკეთეთა სულიერი ხედვის უნარი, 
სულიერი უმანკოება და უვნებობა ეგოისტური ზრახვებითა და ვნებებით შეეცვალათ 
და მწუხარება და განსაცდელი თანამგზავრად ექცათ.

ღვთისგან გაუცხოებულმა ცხოვრების წესმა სხვადასხვა ეპოქასა და სივრცეში 
სხვადასხვა გამოვლინება ჰპოვა. ჩვენს დროში კი განსაკუთრებული სიმწვავე შეიძინა.

ყველგან თვალშისაცემია ტრადიციულ ღირებულებათა მოსპობის, პატრიოტუ
ლი სულისკვეთების დაკნინების, ეროვნული მეობის გაქრობის ტენდენცია, დიდია 
მცდელობა ზოგიერთი მძიმე ცოდვის ბუნებრივ მდგომარეობად გამოცხადებისა, მა
სმედიითაც, ნებსით თუ უნებლიეთ, ხშირად ხელი ეწყობა აგრესიისა და უზნეობის, 
ნარკომანიისა და აზარტული თამაშების პროპაგანდას; ბილწსიტყვაობა, ტყუილი, 
ცინიზმი, საჯარო შეურაცხყოფა… ჩვეულებრივ მოვლენად იქცა;

გაჩნდა გრძნობა დაუცველობისა და ხვალინდელი დღის შიშისა, სულიერი სი
ცარიელის ფონზე ახალგაზრდებში გახშირდა თვითმკვლელობა, რისი ერთერთი 
მიზეზი ისიც არის, რომ მოქმედებენ გარკვეული ჯგუფები, რომელნიც მოზარდებს 
სხვადასხვა სახით აიძულებენ, სიცოცხლე ამ სახით დაამთავრონ. დაეცა განათლების 
დონე, მოზარდი თაობა ინტერნეტს მიეჯაჭვა და წიგნი დაივიწყა. დაიკარგა უფროსის 
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პატივისცემა, ებრძვიან ავტორიტეტებს, ქმნიან ახალი ღირებულებების შესაბამის პე
რსონებს და მათ წარმოაჩენენ მისაბაძად.

ამ მოვლენებს მეტნაკლებად საქართველოშიც აქვს ადგილი. ჩვენთან დიდია 
უმუშევართა, სოციალურად დაუცველთა და უცხოეთში სამუშაოდ წასულთა რიცხვი; 
იცლება სოფლები და რაიონები; დამაფიქრებელია ხალხის ჯანმრთელობასთან დაკა
ვშირებული პრობლემებიც, რასაც, ხშირ შემთხვევაში, სტრესული მდგომარეობა და 
მდარე პროდუქტებით კვება იწვევს.

შემოტევაა ეკლესიაზე და მრავალწლიანი მცდელობა, შეურყიონ ხალხს მისდამი 
სიყვარული. მავანნი შეურაცხყოფენ სიწმინდეებს, რელიგიურ გრძნობებს და განუკი
თხაობით ხარობენ.

ყურადღება მინდა, შევაჩერო დემოგრაფიულ საკითხზე.
როგორც სპეციალისტები ამბობენ, მოკლე დროში ნავარაუდევია მოსახლეობის 

28 პროცენტით კლება, რაც ისედაც მცირერიცხოვანი ჩვენი ერისთვის უმძიმესი შე
დეგის მომტანი იქნება.

ამ საგანგაშო მდგომარეობის ნაწილობრივ მაინც გამოსწორებისათვის, ჩვენი აზ
რით, აუცილებელია აბორტის, როგორც უმძიმესი ცოდვის, საწინააღმდეგო განწყო
ბის შექმნა და პირველ ეტაპზე, მრავალშვილიანი ოჯახების გარკვეული ნაწილისთვის 
ცალკე კანონის შემუშავება, რათა მათ დასახმარებლად ქმედითი ნაბიჯები გადაი
დგას.

უნდა შევნიშნოთ, რომ როდესაც ჩვენს ხალხზე ვსაუბრობთ, არ უნდა დაგვავი
წყდეს მსგავს, და ზოგ შემთხვევაში, უარეს მდგომარეობაში მყოფი, საქართველოში 
მცხოვრები სხვადასხვა ეთნიკური წარმომავლობის მოქალაქეები. ვგულისხმობ, მა
გალითად, აფხაზებს, უდინებს, ქისტებს, ჩერქეზებს, ოსებს, ასირიელებს, ლეკებს და 
სხვათ.

კარგი იქნება, ქვეყანამ განსაკუთრებული პირობები შეუქმნას როგორც ქა
რთველ, ისე ამ ეთნიკური წარმომავლობის იმ ოჯახებს, რომელთაც ოთხი და მეტი 
შვილი ჰყავთ და გაუწიოს მნიშვნელოვანი მატერიალური დახმარება, რაც უნდა მა
ტულობდეს შვილთა რაოდენობის ზრდის მიხედვით. ოჯახებმა უნდა იგრძნონ, რომ 
სახელმწიფო ზრუნავს მათზე და მადლიერია მათი თავდადებისა.

ხოლო, როდესაც საქართველო ეკონომიკურად გაძლიერდება, შეღავათები უნდა 
გავრცელდეს საერთოდ ყველა მრავალშვილიანზე.

ზემოთქმულზე, რა თქმა უნდა, დიდი პასუხისმგებლობა ეკისრება ხელისუფლე
ბას, სამთავრობო და არასამთავრობო სტრუქტურებში მომუშავეთ, მასმედიასა და 
ეკლესიას, განსაკუთრებით კი  კანონმდებელთ.

მინდა, მივმართო საქართველოს მოსახლეობას, ჩვენს გაუტეხელ, ქრისტეს
მოყვარე ერს: არ შეუშინდეთ დროის გამოწვევებს, თავს დატეხილ განსაცდელთ, 
პრობლემათა სიმრავლეს.

ჩვენ მაცხოვრის ეკლესიის წევრნი ვართ და ისეთი ბედნიერება გვაქვს მონიჭებუ
ლი, რომ ვერავითარი გარემოპირობები ამ სიხარულს ვერ დაჩრდილავს.

რა სიხარულია ეს?
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ეს არის სიხარული, უპირველეს ყოვლისა იმისა, რომ ჩვენ გამოხსნილნი ვართ! 
მოხდა სასწაული, რომელსაც ათასობით წლის მანძილზე ელოდებოდა ადამის მოდგ
მა და ეს სწორედ დღევანდელ დღეს განხორციელდა.

სიხარული გვაქვს იმისა, რომ ვინც ქრისტეს სახელით ჭეშმარიტ ეკლესიაში 
ინათლება, ღვთისგან, როგორც საბოძვარს იღებს სულიწმინდის მადლს, უფალთან 
ერთობას და ისეთ სულიერ მდგომარეობას, რომელშიც აღმოფხვრილია ადამისეული 
ცოდვის ის ფესვი, მთელი თაობები სიკვდილს რომ დაუქვემდებარა.

სიხარული გვაქვს იმისა, რომ ჩვენ გვეძლევა შესაძლებლობა ღვთის შემწეობით 
და ჩვენი ძალისხმევით მოვიპოვოთ ის მდგომარეობა, რისთვისაც სამოთხეში მყოფ 
ჩვენს პირველმშობლებს უნდა მიეღწიათ.

იესომ ახალ ერს, ბოროტების ძირისაგან თავისუფალ ახალ კაცობრიობას, და
უდო სათავე და ამიტომაც იწოდება მეორე ადამად; პირველი ადამისგან სიკვდილი 
შემოვიდა, მეორესგან კი  სიცოცხლე. „და როგორც ადამში კვდებიან ყველანი, ისე 
ქრისტეში იცოცხლებს ყველა“.

მაგრამ ჩვენი ცხონებისთვის  ფიზიკური და სულიერი სიკვდილისაგან გათავი
სუფლებისათვის ქრისტიანად გახდომა არ არის საკმარისი, რადგან მაცხოვარმა ზო
გადადამიანური ბუნება გამოიხსნა და, როგორც სამოთხეში, ახლაც კვლავ თავისუ
ფალი არჩევანი შემოგვთავაზა.

ჩვენი გადასაწყვეტია, რას მოვინდომებთ, ისევ ცოდვებს დამონებულ ყოფას, თუ 
ცხოვრების იმ წესს, რომლის მაგალითიც ამქვეყნად ღმერთმა მოგვცა.

სოფელი ბოროტსა ზედა დგას და, ბუნებრივია, ადვილად არ დათმობს ადამია
ნებს. ამიტომაც მორწმუნეთ სერიოზული წინააღმდეგობების დაძლევა უხდებათ და 
ყოველდღიური ბრძოლა საბოლოო გამარჯვებისთვის;

არსებული ყოფა არის ასპარეზი ჩვენი პიროვნების წარმოსაჩენად და რამდენა
დაც ეს გარემო დაშორებული იქნება ქრისტიანულ ღირებულებებს, იმდენად დიდი 
ძალისხმევა დაგვჭირდება მიზნის მისაღწევად, თუმცა საზღაური, შესაბამისივე იქნე
ბა ცათა შინა.

ჩვენს ყოველ მოქმედებას უდიდესი დატვირთვა აქვს, რადგან იმქვეყნად კარგიც 
და ცუდი საქმეებიც სხვა მასშტაბით გამოვლინდება და ჩვენს იქაურ შესაძლებლობე
ბს განაპირობებს.

მორწმუნე გაჭირვების ჟამს ხშირად სთხოვს დახმარებას წმინდანებს, ანგელოზე
ბს, ღვთისმშობელს…

გავიხსენოთ, მაგალითად, წმინდა გიორგი და წმინდა ნიკოლოზი; ერთმა დიდმო
წამეობით დაამოწმა ქრისტეს სიყვარული და მისი მცნებების ერთგულება, მეორემ 
კი  საკვირველი ღვთისსათნო ცხოვრებით; ისინი კონკრეტულ ადგილას და კონკრე
ტულ დროში მოღვაწეობდნენ, მაგრამ გარდაცვალების შემდეგ ყველა გულმხურვალე 
მლოცველის შემწე და მფარველნი გახდნენ ყველა ეპოქაში.

აღარაფერს ვამბობთ მოციქულებზე და ღვთისმშობელზე.
ასეთი საოცარი პოტენციალია ჩადებული თითოეულ ჩვენგანში!
და მხოლოდ ჩვენზეა დამოკიდებული, ხარისხობრივად, რა მდგომარეობას გა

ნვიკუთვნებთ ზეცაში ან ქვესკნელში.
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როგორია ჩვენი გული და გონება? როგორ ნიადაგს დაახვედრებს იგი ღვთის 
სიტყვას? ნარეკლიანს? სადაც ვერაფერი გაიხარებს. კლდოვანს? სადაც აღმოცე
ნებული ნერგი მალე გახმება, თუ ნოყიერ მიწას, დიდი ხეც რომ ადვილად გაიდგამს 
ფესვს?

უფლის სამეფო არის ჭეშმარიტი რწმენითა და სიყვარულით გაერთიანებულ პი
როვნებათა კრებული, რომელიც ცხოვრობს ურთიერთსიყვარულითა და ურთიერთმ
სახურებით, იმ წესით, დაცემამდელ ადამიანებს რომ ჰქონდათ და შემდეგ ჯვარცმუ
ლმა იესომ აღვიდგინა.

უფლის სამეფო არის იქ, სადაც მორწმუნენი სათნოებებით არიან შემოსილნი, 
ღვთის დიდებასა და მასთან ერთობას ესწრაფვიან და შთამომავლობასაც ამ პრინცი
პით ზრდიან.

უფლის სამეფო არის იქ, სადაც, თუნდაც დიდი შეცდომების მიუხედავად, დიდი 
სინანულია, სადაც მუდმივი ხსოვნაა ზეციური სასუფევლისა.

უფლის სამეფო დედამიწაზე ქრისტეს ეკლესიაა და აქ უხმობს იგი გადარჩენის 
ყოველ მსურველს.

ამ წიაღის განუყოფელ ნაწილად გახდომა უნდა იყოს ჩვენი უმთავრესი მიზანი 
და ამოცანა.

გავიხსენოთ როგორ გვარიგებს ძე ღვთისა: „ეძიებდით პირველად სასუფეველსა 
ღვთისასა და სიმართელესა მისსა და ესე ყოველი შეგეძინოს თქვენ.”

მისგან ნასწავლებ ლოცვაშიც, ვამბობთ: „მოვედინ სუფევა შენი, იყავნ ნება შენი, 
ვითარცა ცათა შინა, ეგრეცა ქვეყანასა ზედა“.

ვამბობთ ამას იმიტომ, რომ ჩვენი მოვალეობაა, ზეციური მეუფების ცხოვრების 
წესის დამკვიდრება ჩვენშიც და ჩვენს გარემოშიც და არა აქვს გადამწყვეტი მნიშ
ვნელობა, როგორ სახელმწიფო წყობასა და რომელ ეპოქაში მოგვიწევს არსებობა. 
ჩვენთვის მისაღები უნდა იყოს საზოგადოების მოწყობის ისეთი წესები, რაც ცათა 
სასუფეველთან არ დაგვაპირისპირებს.

თუ ჩვენ მკვეთრ წინააღმდეგობაში მოვდივართ შემოთავაზებულ ურთიერთო
ბებთან და კანონებთან, ჩვენი პროტესტი უნდა იყოს მკაფიო, მაგრამ ღირსეული, რომ 
არ დავაზარალოთ იდეა, რასაც ვიცავთ, არ დავაზიანოთ სხვისი და საკუთარი სული.

სიყვარულია რისი აღსრულებაც ამქვეყნად გვევალება. ქმედითი, ცოცხალი, ნამ
დვილი სიყვარული ღვთისა და მოყვასისა.

როგორ შეიძლება ეს გამოვლინდეს?
 ქრისტეს სახელით მოყვასისადმი მსახურებაში.
ამიტომაც ბრძანებს იგი: „მშიოდა, და მეცით მე ჭამადი; მწყუროდა და მასუთ 

მე; უცხო ვიყავ და შემიწყნარეთ მე; შიშუელ ვიყავ და შემმოსეთ მე; სნეულ ვიყავ და 
მომხედეთ მე; საპყრობილესა ვიყავ, და მოხუედით ჩემდა“.

სიყვარული არის საკუთარი ინტერესების ნებაყოფილობითი დათმობა, თავის 
უარყოფა იმისთვის, ვინც გვიყვარს.

მაგალითად, მშობელი ყველაფერს აკეთებს შვილისათვის და ეს მას სიხარულს 
ანიჭებს, რადგან უყვარს, ვისთვისაც იღვწის და შვილსაც უყვარს რა მშობელი, მთე
ლი გულით ცდილობს, ასიამოვნოს მას.
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უფრო მეტი სიძლიერით უნდა გვიყვარდეს უფალი, რომ მისი ღირსეული შვილე
ბი ვიყოთ.

ქრისტიანობა არის ერთადერთი რელიგია, სადაც მხოლოდ ადამიანები კი არ 
ემსახურებიან ღმერთს, არამედ თავად ღმერთი გვიჩვენებს კაცთათვის მსახურების, 
სიყვარულისა და თავგანწირვის საოცარ მაგალითს და ჩვენს წინაშე წარმოსდგება, 
როგორც მეფემსახური.

ქრისტე  მეფემსახური უნდა იყოს ნიშანსვეტი ყოველი ქრისტიანისთვის!
სერთოდ არა აქვს მნიშვნელობა თანამდებობრივად ან ქონებრივად, თუნდაც 

გავლენით, რას წარმოვადგენთ. ყოველ ჩვენგანს, ნებისმიერი სოციალური მდგომა
რეობის მქონეს, უნდა ჰქონდეს განცდა იმისა, რომ მაცხოვრის მსგავსად, თვითონაც 
იყოს მეფემსახური.

შენ ხარ მეფე იმდენად, რამდენადაც გაქვს უფლება, რომ შენი ცხოვრება თავი
სუფალი ნებით წარმართო და ღვთისგანვე შენთვის ბოძებული ყველა სხვა ნიჭი და 
უნარი ამ არჩევანის მიხედვით გამოიყენო.

ამიტომაც, მეფე შეიძლება იყოს ბევრი, მაგრამ მეფემსახური  მხოლოდ ჭეშმა
რიტი ქრისტიანი.

თუ არ ვცხოვრობთ მცნებებით, არა ვართ სათნოებებით შემოსილნი და სხვისი 
მსახურება თუ არ არის ჩვენი სურვილი, მეფემსახურნი, ანუ ჭეშმარიტი ქრისტიანნი, 
ვერ ვიქნებით, თუნდაც რომ მაღალი სასულიერო წოდება გვქონდეს;

სამწუხაროდ, ადამიანთა დიდი ნაწილი ესწრაფვის, მას მოემსახურონ და მზრუნ
ველობა მასზე გასწიონ, რომ ეგოისტური მოთხოვნილებები დაიკმაყოფილონ. 
სხვისთვის მსახურება მათთვის ტვირთია ან ღიმილისმომგვრელი მდგომარეობა და, 
რადგან თავისი ცხოვრების წესის გამო სულიერი სიხარული არ იციან რა არის, ბედ
ნიერებას მხოლოდ წარმავალ, მიწიერ კეთილდღეობაში ეძებენ; ამ ძებნაში კი ცოდვე
ბს ცოდვებზე ამატებენ და ბოროტისაგან სულ უფრო დამონებულნი ხდებიან.

ეკლესიის მისია, რა თქმა უნდა, არის საზოგადოებრივ ცხოვრებაშიც ჩართულო
ბა, მაგრამ უმთავრესია, სიმართლის გზა დაანახოს ხალხს და, ვისაც აქვს სურვილი, 
მოამზადოს გოლგოთის გავლით ცათა სამეფოს წევრობისათვის.

ამიტომაც განსაცდელების არ უნდა გვეშინოდეს და უნდა ვიცოდეთ: თუ ჭეშმა
რიტ მორწმუნეთა საზოგადოებად ჩამოვყალიბდებით, ვერავინ დაგვამარცხებს, თუ
ნდაც რომ დიდ ძალას დავუპირისპირდეთ, რადგან ჩვენ კი არა, ჩვენ გვერდით ჩვენს 
გადასარჩენად მებრძოლი უფალი იქნება უძლეველი და გამარჯვებული.

ფაქტია, ყველას გვინდა ძლიერი, განვითარებული ქვეყანა გვქონდეს. ამის მიღ
წევა კი მხოლოდ მაშინ არის შესაძლებელი, თუ საზოგადოებაში სწორ ღირებულე
ბათა სისტემა იარსებებს და ამ საფუძველზე მოხდება პოლიტიკური, ეკონომიკური 
თუ სოციალური პრობლემების მოგვარება. დეზორიენტირებული საზოგადოება კი 
ქაოსში ჩაიძირება და სახელმწიფოს დიდად დააზარალებს.

მიგვაჩნია, რომ, მართალია, ეკლესია და სახელმწიფო ინსტიტუციონალურად 
ერთმანეთისაგან გამიჯნული უნდა იყოს და არის კიდეც, მაგრამ ქვეყნის შენების 
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სრულიადსაქართველოსკათოლიკოს-პატრიარქისილიაII-ისსააღდგომოეპისტოლე

საქმეში აუცილებლად უნდა თანამშრომლობდნენ და ეს ურთიერთობა შეიძლება შეე
დაროს ადამიანის სულისა და სხეულის კავშირს.

ღვთის მადლით, ჩვენ გადაკვეთის არაერთი სფერო გვაქვს, მაგრამ მინდა გამო
ვყო აწყურის ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის ტაძრის აღდგენარესტავრაცია, რომე
ლიც ძირითადად სახელმწიფოს ძალისხმევით მიმდინარეობს. ეს ის ეკლესიაა, სადაც 
პირველი საუკუნიდან დაბრძანებული იყო წმინდა ანდრია პირველწოდებულისთვის 
ყოვლადწმინდა მარიამის მიერ გადაცემული მისი ხელთუქმნელი ხატი ყრმა იესოსთან 
ერთად.

დღეს, როცა ეს ტაძრი იწყებს განმზადებას ზეციური დედოფლის ხატის დასა
ბრძანებლად, ახალ სიცოცხლეს იძენს დედა ღვთისას ეს სიტყვებიც, წმ. მოციქულს 
რომ დააბარა: “შვილო ანდრია, წააბრძანე სახე ჩემი და სახე ძისა ჩემისა, ქვეყანასა 
ჩემდა წილხვდომილისა, რათა მე ვიყო განმგებელ ცხოვრებისა მათისა, ხელი აღვუ
პყრა და შევეწიო და არავინ სძლოს მათ.”

„შენ, ზეცისა წვიმისა საწმისო, მარიამ. მხევალო და დედაო და ქალწულო, ცაო 
ცათაო, მხოლოო ხიდო ღმრთისაო კაცთა მომართ მოსვლისა, ნუ დასცხრები ხსნად 
სულთა ჩვენთაცა, ამინ!

ყოველნო ქართველნო, აფხაზნო, ოსნო, ბერძენნო, უკრაინელენო, რუსნო, ებ
რაელებო, აზერბაიჯანელებო, სომეხნო, უდინნო, იეზიდნო, ასირიელნო, ქურთნო, 
ინგუშებო, ჩერქეზებო, ჩეჩნებო, ლეკნო... ყოველნო მკვიდრნო საქართველოისა და 
საზღვრებს გარეთ მცხოვრებნო თანამემამულენო,

ქრისტე აღდგა!
ინებოს ღმერთმა, საქართველოც აღდგეს!
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იუნესკოს გენერალური დირექტორის ოდრი აზულის მილოცვა

 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

100 წლის იუბილესთან დაკავშირებით

დიდი სიამოვნებით მინდა მოგილოცოთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
ყველა წარმომადგენელს 100 წლის იუბილე. 

ეს უნივერსიტეტი, როგორც პირველი ეროვნული უნივერსიტეტი საქართველო
ში და ასევე პირველი საგანმანათლებლო დაწესებულება ამიერკავკასიაში, დაარსდა 
ისტორიკოსისა და ენათმეცნიერის, ივანე ჯავახიშვილის მიერ 1918 წლის 8 თებერვა
ლს. მიუხედავად მისი ერთსაუკუნოვანი ისტორიისა, უნივერსიტეტმა ქვეყნის უფრო 
ადრეული საუკუნეების საგანმანათლებლო ცენტრების ტრადიციები მიიღო მემკვი
დრეობად. 

ათწლეულების განმავლობაში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს მნიშვნე
ლოვანი წვლილი შეაქვს რეგიონის სოციალურ, ეკონომიკურ და კულტურულ საქმი
ანობებში, რაც, გარკვეულწილად, განპირობებულია მისი სტუდენტებისა და მასწა
ვლებლების მულტიკულტურული შემადგენლობით. იგი წარმოადგენს რეგიონული 
განათლების ჰაბს და რეგიონში უმაღლესი განათლების განვითარებაზე მნიშვნელო
ვან გავლენას ახდენს. 

დღეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სწავლის შესაძლებლობა აქვთ 
სტუდენტებს სხვადასხვა ქვეყნიდან  როგორიცაა თურქეთი, სირია, ჩინეთი, ინდო
ეთი, ბანგლადეში და ერაყი. გაცვლითი პროგრამების თვალსაზრისით, საქართვე
ლოში ყველაზე დიდი რაოდენობით სტუდენტი ჩამოდის ევროკავშირის ქვეყნებიდან 
 პოლონეთის, იტალიის, ესპანეთის, პორტუგალიის, გერმანიის, ნიდერლანდების, 
ჩეხეთის რესპუბლიკისა და სლოვაკეთის ჩათვლით. ინტერკულტურული დიალოგი ამ 
უნივერსიტეტის გენშია ჩადებული. კულტურათა ურთიერთდაახლოების თვალსაზ
რისით, დღეს მსოფლიოს სწორედ ასეთი თავდადება ესაჭიროება მსოფლიო მოქალა
ქეთა ახალი თაობის აღსაზრდელად. 

იუნესკო სიამაყით უერთდება ამ იუბილეს, როგორც მონაწილე იმ ოფიციალური 
საზეიმო ღონისძიებებისა, რომელიც ჩვენი გენერალური კონფერენციის მიერაა მხა
რდაჭერილი. გილოცავთ დაბადების დღეს და გისურვებთ წარმატებულ და უმაღლე
სი განათლებისადმი თავდადების, სულ მცირე, კიდევ 100 წელიწადს, რითაც ხელს 
შეუწყობთ გენდერული თანასწორობის, კოლექტიური გონისა და ადამიანური ღირ
სების იდეალების დანერგვას.

ekonomika da biznesi, 2018, #2
ECONOMICS  AND  BUSINESS, 2018, #2
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ეკონომიკური ზრდა ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის 
ქვეყნებში

ვლადიმერ პაპავა
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, 

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი

ქვეყნები ეკონომიკურ ზრდის მაჩვენებლებს შორის განსხვავების რაოდე
ნობრივი შეფასებისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს მკვეთრი ზრდის 
ეფექტის გამორიცხვას. ამ მიზნით შესაძლებელია იმ მეთოდის გამოყენება, რო
მელიც ეფუძნება პროპორციული გადაფარვის ჰიპოთეზას.  

სამწუხაროდ, არადამაკმაყოფილებელია აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვე
ყნების ეკონომიკური ზრდის ტიპი. აშკარაა, რომ ამ ქვეყნებისთვის დამახასია
თებელია ეკონომიკური ზრდის ისეთი ტიპები, როგორიცაა ჩამორჩენილი ზრდა 
(უფრო ზუსტად კი � უკიდურესად ჩამორჩენილი ზრდა) და კუდში მიმდევარი 
ზრდა.

საკავანძო სიტყვები: ეკონომიკური ზრდა; მკვეთრი ზრდის ეფექტი; 
აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნები.

ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფორმატში შედის ექვსი ქვეყანა: 
აზერბაიჯანი, ბელარუსი, მოლდოვა, საქართველო, სომხეთი და უკრაინა. მათთვის, 
ისევე, როგორც ნებისმიერი სხვა ქვეყნისთვის, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, 
თუ როგორი ეკონომიკური ზრდა აქვთ, როგორც რაოდენობრივი, ასევე თვისებრივი 
მახასიათებლებით.
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წინამდებარე კვლევის მიზანია იმის გარკვევა, თუ რაოდენობრივად როგორ ხა
სიათდება აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების ეკონომიკური ზრდა ევროკავში
რის ეკონომიკურ ზრდასთან შედარებით.

ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლების მეტნაკლებად ობიექტური შეფასებისთვის 
გამოვიყენებთ მსოფლიო ბანკის მონაცემებს გლობალური ფინანსური და ეკონომი
კური კრიზისის დაწყებამდე და ამ უკანასკნელიდან მაქსიმალურად დაშორებული 
პერიოდისთვის. კერძოდ კი, ანალიზი მოიცავს 2006 და 2016 წლებს. ამით შევეც
დებით მაქსიმალურად გამოვრიცხოთ ამ კრიზისის ზეგავლენა კვლევაში მოცემული 
ქვეყნების ეკონომიკურ ზრდაზე. აქვე ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ სხვადასხვა ქვეყნის 
მთლიანი შიგა პროდუქტის მაჩვენებლები აღებულია საერთაშორისო დოლარში, მისი 
მყიდველობითი უნარის პარიტეტის (PPP – purchasing power parity) გათვალისწინებით.

ეკონომიკური ზრდის გაზომვისათვის, როგორც ცნობილია, გამოიყენება მაჩვე
ნებელი, რომელიც ასახავს რეალური მშპის ცვლილების (ანუ მშპის შესადარი და ბა
ზური პერიოდების სხვაობის) შეფარდებას რეალური მშპისბაზური პერიოდის მაჩვე
ნებელთან. ამ მაჩვენებელს ეკონომისტები გამოიყენებენ იმისთვის, რომ გაზომონ მო
ცემული ქვეყნის ეკონომიკური ზრდა და ის, თუ როგორ იცვლება ეკონომიკური ზრდის 
მაჩვენებელი წლების განმავლობაში. ამ მაჩვენებლით ორი ან მეტი ქვეყნის შედარება 
შეუძლებელია. კერძოდ, ამ შემთხვევაში, კაპიტალის კლებადი უკუგების გამო, სხვა თა
ნაბარ პირობებში, ეკონომიკური განვითარების შედარებით დაბალი დონის მქონე ქვე
ყნებში ეკონომიკური ზრდის უფრო მაღალი ტემპების მიღწევაა შესაძლებელი, ვიდრე 
ეკონომიკური განვითარების შედარებით მაღალი დონის მქონე ქვეყნებში. ამ მოვლენას 
მკვეთრი ზრდის ეფექტი ჰქვია [1, გვ. 532533; 2, გვ. 546547].

თუკი განვიხილავთ ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის წევრ ქვეყნებში 
ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლებს [3], ადვილი შესამჩნევია, რომ გლობალური კრი
ზისის წინა 2006 წელს, ეკონომიკური ზრდა აშკარად უფრო მაღალი იყო, ვიდრე 2016 
წელს (იხ. ცხრილი 1).

ცხრილი 1ის საფუძველზე, მკვეთრი ზრდის ეფექტის გამო, პრაქტიკულად შეუძ
ლებელია გავარკვიოთ, თუ რომელი ქვეყნის ეკონომიკას ახასიათებს ევროკავშირის 
ეკონომიკურ ზრდასთან მიმართებით დამწევი ზრდა, კუდში მიმდევარი ზრდა, თუ ჩა-
მორჩენილი ზრდა [4; 5; 6, გვ. 3435]. მაგალითად, ის, რომ 2006 წელს აზერბაიჯანში 
დაფიქსირდა ყველაზე მაღალი ფაქტობრივი ეკონომიკური ზრდა (34,5%), სულაც არ 
ნიშნავს, რომ აზერბაიჯანში აუცილებლად ადგილი ჰქონდა მოწინავე ზრდას [6,გვ. 34].

აშკარაა, რომ ცხრილში (1) მოცემული ქვეყნების ეკონომიკისთვის დამახასიათებე
ლია ნეკროეკონომიკა [7]. შესაბამისად, უფრო დაბალ სასტარტო პირობებში (რომლებ
შიც ეკონომიკური განვითარების დონით პოსტკომუნისტური ქვეყნები აღმოჩნდნენ) შე
დარებით მაღალი ეკონომიკური ზრდის მიღწევა მკვეთრი ზრდის ეფექტის გამო უფრო 
ადვილია, ვიდრე არაპოსტკომუნისტურ ქვეყნებში.

ეკონომიკური განვითარების დონე კი, როგორც წესი, ფასდება მოსახლეობის 
ერთ სულზე მშპის მოცულობით. აშკარაა, რომ ეს მაჩვენებელი ევროკავშირსა და 
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აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში არსებითად განსხვავებულია (იხ. ცხრილი 1) 
[8].

ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში ეკონომიკური ზრდისა
და ეკონომიკური განვითარების დონის მაჩვენებლები 2006 და 2016 წლებში 

ცხრილი 1

ქვეყნები

ეკონომიკური ზრდის 
ტემპები

(პროცენტებში)

მშპ მოსახლეობის ერთ სულზე, 
მყიდველობითი უნარის პარიტეტის 

მიხედვით
(მიმდინარე საერთაშორისო დოლარში)

წლები წლები

2006 2016 2006 2016

აზერბაიჯანი 34,5 -3,1 9 830,20 17 282,20
ბელორუსი 10 -2,6 11 389,60 18 090,70
მოლდოვა 4,8 4,1 3 190,10 5 342,60

საქართველო 9,4 2,8 4 985,30 10 024,00
სომხეთი 13,2 0,2 5 607,60 8 849,90
უკრაინა 7,3 2,3 7 184,20 8 271,80

ევროკავშირი 3,3 1,9 29 783,10 39 838,20

მაშასადამე, იმისთვის, რომ შევძლოთ ეკონომიკური განვითარების დონით სხვა
დასხვა სასტარტო პირობების მქონე ქვეყნების ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლების 
შედარება, აუცილებელია მკვეთრი ზრდის ეფექტის გამორიცხვა, რაც შესაძლებე
ლია, მაგალითად, იმ მეთოდის გამოყენებით, რომელიც პროპორციული გადაფა-
რვის ჰიპოთეზას ეფუძნება [9; 10]. კერძოდ, ჰიპოთეზის დონეზე შევთანხმდეთ, რომ 
რამდენადაც ეკონომიკურად უფრო განვითარებულია ერთი ქვეყანა მეორესთან შე
დარებით, იმდენად უფრო ძნელია პირველი ქვეყნისთვის ეკონომიკური ზრდის იმავე 
დონის მიღწევა, რასაც მეორე ქვეყანამ მიაღწია.

წინამდებარე კვლევის მიზნებიდან გამომდინარე ლოგიკურია, რომ „ეტალონუ
რი” მაჩვენებლის სახით აღებული იყოს ევროკავშირის მშპ მოსახლეობის ერთ სულ
ზე), რადგან სწორედ ამ შემთხვევაში გახდება შესაძლებელი ევროკავშირის ეკონომი
კური ზრდისა და ეკონომიკური განვითარების დონესთან მისი აღმოსავლეთ პარტნი
ორობის ქვეყნების შედარება.

მკვეთრი ზრდის ეფექტის პროპორციული გადაფარვის კოეფიციენტები (ანუ 
ევროკავშირის მოსახლეობის ერთ სულზე მშპის მაჩვენებლის თანაფარდობა შესაბამი
სი ქვეყნების იმავე მაჩვენებლებთან) მოცემულია ცხრილში 2. ამ ცხრილში წარმოდგე
ნილი პარამეტრები გვიჩვენებს, თუ რამდენჯერ მეტი ან ნაკლებია მთელ ევროკავშირში 
წარმოებული მშპ მოსახლეობის ერთ სულზე აღმოსავლეთ პარტნიორობის ცალკეული 
ქვეყნის შესაბამის მაჩვენებელზე.
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მკვეთრი ზრდის ეფექტის პროპორციული გადაფარვის კოეფიციენტები
(ევროკავშირის მოსახლეობის ერთ სულზე მშპ-ის მაჩვენებლის თანაფარდობა შესაბამისი 

ქვეყნების იმავე მაჩვენებლებთან)
ცხრილი 2

ქვეყნები
წლები

2006 2016

აზერბაიჯანი 3,029755 2,305158

ბელორუსი 2,614938 2,202137

მოლდოვა 9,336102 7,456706

საქართველო 5,974184 3,974282

სომხეთი 5,311203 4,501542

უკრაინა 4,145639 4,816146

ევროკავშირი 1 1

მკვეთრი ზრდის ეფექტის პროპორციული გადაფარვის კოეფიციენტებით ხდება 
ცხრილ 1ში მოყვანილი ეკონომიკური ზრდის ტემპების კორექტირება. კერძოდ, ეს 
უკანასკნელი მაჩვენებლები ხსენებული პროპორციული გადაფარვის კოეფიციენტებ
ზე უნდა გაიყოს.

ეკონომიკური ზრდის კორექტირებული მაჩვენებლები მოცემულია ცხრილში 3.

ბ ეკონომიკური ზრდის კორექტირებული მაჩვენებლები
ცხრილი 3

ქვეყნები
წლები

2006 2016

აზერბაიჯანი 11,38706 -1,34481

ბელორუსი 3,824182 -1,18067

მოლდოვა 0,514133 0,549841

საქართველო 1,573437 0,70453

სომხეთი 2,485313 0,044429

უკრაინა 1,760887 0,47756

ევროკავშირი 3,3 1,9

თუკი შევადარებთ ცხრილში 3 მოცემულ ეკონომიკური ზრდის კორექტირებულ 
მაჩვენებლებს ცხრილში 1 მოცემულ ფაქტობრივ მაჩვენებლებს, არსებით განსხვავე
ბას დავინახავთ.
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იმისთვის, რომ ნათლად წარმოვიდგინოთ, თუ ეკონომიკური ზრდის კორექტირე
ბული მაჩვენებლების მიხედვით რაოდენობრივად რა თანაფარდობაა ევროკავშირის 
არაპოსტკომუნისტურ და პოსტკომუნისტურ ქვეყნებსა და აღმოსავლეთ პარტნიო
რობის ქვეყნებს შორის, მიზანშეწონილია ამ მაჩვენებლების გრაფიკული წარმოდგენა. 
ამისათვის კი აუცილებელია ყველა მოცემული ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების 
დონის რანჟირება ევროკავშირის ეკონომიკური განვითარების დონის მიხედვით. ამ 
მიზნით, ქვეყნების მიხედვით მშპ მოსახლეობის ერთ სულზე გავყოთ ევროკავშირის 
შესაბამის მაჩვენებელზე. შესაბამისი მაჩვენებლები ასახულია ცხრილში 4.

ქვეყნების მიხედვით მოსახლეობის ერთ სულზე მშპ-ის მჩვენებლების თანაფარდობა 
ევროკავშირის იმავე მაჩვენებელთან

ცხრილი 4

ქვეყნები ევროკავშირის მიხედვით

წლები
2006 2016

აზერბაიჯანი 0,33006 0,43381
ბელორუსი 0,382418 0,454104
მოლდოვა 0,107111 0,134107

საქართველო 0,167387 0,251618
სომხეთი 0,188281 0,222146
უკრაინა 0,241217 0,207635

ევროკავშირი 1 1

აშკარაა, რომ უფრო ზუსტი დიაგნოზის გაკეთებისათვის, თუ როგორი ტიპის 
ეკონომიკური ზრდაა დამახასიათებელი ზემოგანხილული ქვეყნებისათვის, მარტო 
მკვეთრი ზრდის ეფექტის გამორიცხვა არ არის საკმარისი _ საჭიროა მაჩვენებელთა 
მთელი სისტემის გამოყენება [11]. ამასთან, სასურველია მეტნაკლებად ხანგრძლივი 
დროითი მწკრივის აღება, რომ უკეთ გამოჩნდეს ეკონომიკური ზრდის ტენდენცია. 
არანაკლებ მნიშვნელოვანია, რომ ამ დროითი მწკრივიდან გამოირიცხოს გლობა
ლური თუ რეგიონული ეკონომიკური და საფინანსო კრიზისების პერიოდები, რათა 
კრზისმა, თავის მხრივ, არ დაამახინჯოს ეკონომიკური ზრდის შესასწავლი ტიპის გა
მოვლინების სურათი.

მკვეთრი ზრდის ეფექტის გამორიცხვის შემდეგაც, 2006 წელს, მკაფიოდ გა
მოკვეთილი ეკონომიკური ზრდის მაღალი მაჩვენებლით გამოირჩევა აზერბაიჯანი, 
თუმცა ეს სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ ამ ქვეყნისთვის დამწევი ზრდაა დამახასი
ათებელი. თუკი გავიხსენებთ, რომ აზერბაიჯანის ეკონომიკისთვის აშკარა მახასია
თებელია ნავთობისა და გაზის მოპოვება და ექსპორტი (რითაც გამორჩეული იყო 
თუნდაც 2006 წელი [12]), უდავოა, რომ ამ ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის ტიპი არის 
კუდში მიმდევარი ზრდა. მსოფლიო ბაზრებზე ნავთობზე ფასების კლება კი საკმაოდ 
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ვლადიმერპაპავა

მტკივნეულად აისახა აზერბაიჯანის ეკონომიკაზე, რაც 2016 წელს დაფიქსირებული 
ეკონომიკური ვარდნის ერთერთი ყურადსაღები მიზეზია.

ერთმნიშვნელოვნად შეიძლება დასკვნის გაკეთება, რომ აღმოსავლეთ პარტნიო
რობის ქვეყნებისთვის საერთოდ არ არის დამახასიათებელი დამწევი ზრდის ტიპი და, 
სამწუხაროდ, მათი ეკონომიკური ზრდის ტიპი ან ჩამორჩენილი ზრდაა (შესაძლოა, 
უკიდურესად ჩამორჩენილი ზრდაც [13]), ან კუდში მიმდევარ ზრდა. ის, თუ კონკრე
ტულად რომელია, ამისთვის საჭიროა თითოეული ქვეყნის ეკონომიკის ძირითადი 
მახასიათებლების ცალკე შესწავლა.

თითოეული ქვეყნის მიხედვით ეკონომიკური ზრდის ტიპის მეტი სიზუსტით შეს
წავლის მიზნით, მას შემდეგ, რაც მოხდება მკვეთრი ზრდის ეფექტის გამორიცხვა, 
საჭიროა მაჩვენებელთა სპეციალური სისტემის გამოყენება.
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Excluding the catch-up effect is of special importance in making a quantitative assessment 
of the differences between the economic growth indicators of the countries. For this purpose, 
the method based upon the proportional overlap hypothesis can be used. Unfortunately, the 
economic growth types of the Eastern Partnership countries are not satisfactory. It is clear 
that characteristic to these countries are falling behind (or, more accurately, extremely falling 
behind) and coat-tail growth.
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ინოვაციური პოლიტიკის გამოწვევები აღმოსავლეთ ევროპის 
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eka.sepashvili@gmail.com

მსოფლიო ეკონომიკის განვითარებამ და გლობალიზაციის ტემპის განუ
ხრელმა ზრდამ ეროვნული ეკონომიკების წინაშე მდგარი ამოცანები გაართუ
ლა და უამრავი ახალი ასპექტი შესძინა. XXI საუკუნის დასაწყისი ციფრული 
ტექნოლოგიების არნახული ტემპით განვითარებით ხასიათდება. ჩვენ მეოთხე 
სამრეწეველო რევოლუციის ეპოქაში ვცხოვრობთ. შესაბამისად, თანამედროვე 
ეკონომიკური ზრდა რესურსების მწარმოებლურობის გადიდებას უკავშირდება, 
რაც ინოვაციების დანერგვისა და ხელშეწყობის ამოცანებს კიდევ უფრო აქტუ
ალურს ხდის. 

სტატიაში გაანალიზებულია სხვადასხვა რეგიონისა და ქვეყნის (მათ შორის 
აღმოსავლეთ ევროპის, რომელშიც საქართველოც მოიაზრება), განვითარების 
ზოგიერთი მაჩვენებელი, მათ შორის, ქვეყნების განვითარების სტადიები და 
კონკურენტუნარიანობის მაჩვენებლები, ციფრული ტექნოლოგიების ხელმისა
წვდომობა, ასევე, დანახარჯები განათლებასა და კვლევებზე. 

საკვანძო სიტყვები: გლობალური ეკონომიკა; ეკონომიკური ზრდა; ეკო
ნომიკური პოლიტიკა; ინოვაციები; აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები 

XXI საუკუნის დასაწყისი ციფრული ტექნოლოგიების არნახული ტემპით განვითა
რებით ხასიათდება. ჩვენ მეოთხე სამრეწეველო რევოლუციის ეპოქაში ვცხოვრობთ. 
ეს რევოლუცია ციფრული, ფიზიკური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიების შერწყმით 
ხასიათდება. ცვლილებები ისტორიულია მასშტაბებისა და ტემპების გათვალისწინე
ბით. მეოთხე სამრწეველო რევოლუცია არა იმდენად ახალი ტექნოლოგიების გამო
ჩენას უკავშირდება, რამდენადაც ახალ სისტემაზე გადასვლას, რომელიც ციფრულ 
ინფრასტრუქტურას ეფუძნება. ახალი ტენოლოგიების გავრცელების თანხვდენილად 
ფუნდამენტურად იცვლება წარმოების, მოხმარების, კომუნიკაციის, ტრანსპორტირე
ბისა და გადაადგილების, ენერგიის მიღებისა და ურთიერთობის გზები და საშუალე
ბები. ამ ცვლილებების ფუნდამენტური და გლობალური ხასიათი ახალ საფრთხეებსა 
და გამოწვევებს წარმოშობს და ეხება შრომის ბაზარს, შემოსავლების უთანაბრობას, 
გეოპოლიტიკურ უსაფრთხოებას, სოციალური ფასეულობების სისტემას და ა. შ. [17]. 

ekonomika da biznesi, 2018, #2,  gv. 24-39
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ინოვაციურიპოლიტიკისგამოწვევებიაღმოსავლეთევროპისქვეყნებისათვის

ამგვარ ახალ რეალობაში მთავრობების ძირითადი მიზანი –  გაზრდონ კეთილ
დღეობის დონე ქვეყანაში –  პირდაპირ უკავშირდება მეცნიერებაზე დაფუძნებული 
ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობას. კეთილდღეობის ზრდა რესურსების, ანუ 
შრომისა და კაპიტალის, ეფექტიანობის გაზრდას გულისხმობს. მეცნიერულტექნი
კური განვითარების თანამედროვე პირობებში კი რესურსების ეფექტიანობის ზრდა 
ინოვაციებისა და ახალი ტექნოლოგიური გადაწყვეტილებების ხარჯზე ხდება. აღ
ნიშნული ამოცანის შესრულება ბევრ ურთიერთდაკავშირებული ფაქტორის გათ
ვალისწინებას მოიხოვს. თანამედროვე მსოფლიოში ეკონომიკური ზრდა მხოლოდ 
მატერიალური დოვლათის გაზრდის ამოცანა აღარ არის. ეკონომიკური პროგრესი 
მჭიდროდ უკავშირდება ინკლუზიურ ზრდას, გარემოს მდგრად განვითარებას და 
ადამიანისეული კაპიტალის განვითარებას [27, გვ. 3]. 

გლობალური კონკურენტუნარიანობის ბოლო ანგარიში [27] სამ ძირითად გამო
წვევას გამოყოფს, რომელიც ახალი პოლიტიკის შემუშავებისას უნდა იქნეს გათვა
ლისწინებული: 1. ფინანსური არამდგრადობა, რომელიც საფრთხეს უქმნის ქვეყნების 
უნარს, დააფინანსოს ინოვაციები და ტექნოლოგიების ათვისება; 2. ახლადგამოჩენი
ლი ეკონომიკები, რომლებიც მნიშვნელოვან პროგრესს აჩვენებენ ინოვაციების ათვი
სებაში, მაგრამ მეტის გაკეთებაა შესაძლებელი სარგებლის გავრცელების თვალსაზ
რისით; და 3. სამუშაო ძალის ბაზრის მოქნილობა და მუშაკთა დაცვა, რაც აუცილე
ბელია კონკურენტუნარიანობისა და განვითარებისათვის

ამრიგად, ცოდნა, კვლევები და ინოვაციები ეკონომიკური განვითარებისა და 
ქვეყნის კონკურენტუნარიანობისათვის გადამწყვეტია. შესაბამისად, ინოვაციური პო
ლიტიკა თანამედროვე ეკონომიკური პოლიტიკის განუყოფელი ნაწილი გახდა. ბოლო 
პერიოდის ეკონომიკური კვლევები ცალსახად ადასტურებს, რომ ინოვაციები და 
კვლევები ხელს უწყობს ეკონომიკურ ზრდას [2,3,4,7,8,10,14]. თუმცა, კვლავ ცხარე 
დებატების საგანია, თუ როგორ უნდა შეეწყოს ხელი ახალი ცოდნისა და კვლევების 
დანერგვას ეკონომიკურ აქტივობაში. ზოგიერთი მკვლევარი განსაკუთრებულ როლს 
ანიჭებს კლასტერებს [15, 16, 19, 25], ზოგიც შრომითი რესურსების მობილობას [1], 
ზოგიც სხვა ფაქტორებსა და მდგენელებს [21].

როგორც მკვლევარები მიუთითებენ, საჭიროა ეკონომიკური ზრდისკენ მიმა
რთულია ისეთი პოლიტიკების შემუშავება, რაც მეტ ინოვაციას მოიტანს ეკონომი
კაში. ასე, რომ მიზანშეწონილია, მთავრობამ უფრო პოზიტიური როლი შეასრულოს 
ინოვაციების წასახალისებლად და იმავდროულად მოახდინოს მისი ინტეგრირება 
ეკონომიკურ ზრდასთან [16]. 

შესაბამისად, ჩვენ ყურადღებას ინოვაციურ პოლიტიკაზე და მის ზოგიერთ ასპექ
ტზე შევაჩერებთ, რადგან ყველა ასპექტის სათანადოდ მიმოხილვა შეუძლებელია 
მათი სირთულის, მნიშვნელობის და კომპლექსური ურთიერთქმედების გათვალისწი
ნებით. ასევე, ანალიზის პროცესში მხოლოდ რამდენიმე ქვეყნას გნვიხილავთ, მათ შო
რის აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონის ქვეყნებს, რომელთა შორისაა საქართველოც, 
რათა ცალკეული ქვეყნების მიერ გატარებული ზომებისა და მიღწეული შედეგების 
გაანალიზებით, გამოვკვეთოთ ის ძირითადი მომენტები, რომელთა გათვალისწინება 
აუცილებელია თანამედროვე ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავებისას. 
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ქვეყნების განვითარების დონეები და კონკურენტუნარიანობის 
რეიტინგი

ქვეყნები მნიშვნელოვნად განსხვავდებიან ერთმანეთისგან ინოვაციების დონისა 
და იმის მიხედვით, თუ როგორ ხდება კერძო სექტორის მიერ ინოვაციების მიღება 
და გამოყენება. შესაბამისად, ფირმების უნარი, აითვისონ და მოახდინონ კვლევის 
შედეგების კომერციალიზაცია და ქვეყანაში არსებული ბიზნესგარემო ურთიერთზე
მოქმედებს. მეცნიერები [12, 23] გამოყოფენ ამგვარი ურთიერთქმედების სამ ფაზას: 
1. პრეგამოყენებითი ფაზა, 2. გამოყენებითი ფაზა და 3. პოსტგამოყენებითი ფაზა 
(precatching phase, catching phase and postcatching phase). ფირმების მიერ 
ცოდნის გამოყენება, რომელიც ინოვაციებს იწვევს, ქვეყნის განვითარების დონეზეა 
დამოკიდებული. ამ თვალსაზრისით, ქყვეყნები შეიძლება დავყოთ ოთხ ჯგუფად. 1. 
დაბალი ინოვაციის ქვეყნები, სადაც მხოლოდ მცირე რაოდენობის ფირმები ყიდულო
ბენ ან აწარმოებენ ინოვაციისათვის საჭირო ცოდნას; 2. ქვეყნები, რომელთა ფირმე
ბი ძირითადად ყიდულობენ ტექნოლოგიებს, ხოლო შედარებით მცირე რაოდენობის 
ფირმები არიან ჩართული კვლევებსა და განვითარებაში, 3. ქვეყნები, რომელთა ფი
რმები უფრო მეტად აბანდებენ საკუთარ კვლევებში, ვიდრე პატენტებისა და ლიცენ
ზიების ყიდვაში და 4. ქვეყნები, რომელთა ფირმები აქტიურად აბანდებენ ფინანსურ 
სახსრებს ინოვაციების შექმნაში [5]. 

პოლიტიკის ამოცანებისა და ინსტრუმენტების კომბინაცია ქვეყნის განვითარე
ბის დონეს და ინოვაციური სისტემის ძლიერ და სუსტ მხარეებს უნდა მოერგოს და 
განსხვადებოდეს ქვეყნების მიხედვით [18].

გლობალური კონკურენტუნარიანობის ანგარიში ქვეყნებს განვითარების სტადი
ების მიხედვით აჯგუფებს. ამ კლასიფიკაციის თანახმად, 2017 წელს აღმოსავლეთ 
ევროპის ქვეყნებს შორის მხოლოდ მოლდოვა იმყოფება ფაქტორების განვითარების 
სტადიაზე. თუმცა, აღსანიშნავია, რომ 2006 წლის ანგარიშის თანახმად, განვითარე
ბის ამავე სტადიაზე იყო სომხეთი, აზერბაიჯანი, საქართველო და უკრაინაც. ეფექტი
ანობის ზრდის სტადიაზე ამავე წელს მხოლოდ რუსეთი და თურქეთი იმყოფებოდა. 
უკვე 2013 წლის შეფასებით, ქვეყნები საკმაოდ დაწინაურდნენ და სომხეთი, აზერბა
იჯანი და მოლდოვა გარდამავალი ფაზის სტადიაში გადავიდნენ. ამას მოწმობს მათი 
კონკურენუნარიანობის გაუმჯობესებული რეიტინგებიც (იხ. ცხრილი 1): 

ქვეყნების კონკურენტუნარიანობის რეიტინგი [26, 27, 28, 29]
ცხრილი 1 

2017-2018 ქულა 2016-2017 2013-2014 2006-2007 2006-2005
სომხეთი 73 4.19 79 79 82 81

აზერბაიჯანი 35 4.69 37 39 64 62
მოლდოვა 89 3.99 100 89 86 89

საქართველო 67 4.28 59 72 85 86
უკრაინია 81 4.11 85 84 78 68
თურქეთი 53 4.42 55 44 59 71
რუსეთი 38 4.64 43 64 62 53
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2013 წელს სომხეთი 82ე პოზიციიდან 79ე პოზიციაზე გადავიდა, აზერბაიჯანი 
კი  64იდან 39ზე. თუმცა, მოლდოვას მაჩვენებლი გაუარესდა ამავე პერიოდში და 
86ე პოზიციიდან 89ე პოზიციაზე გადაინაცვლა. მისი განვითარების ეს ჩამორჩენა 
შემდგომ წლებში აისახა და უკვე 20162017 წწ. ის კვლავ ფაქტორების განვითარე
ბის სტადიას დაუბრუნდა. 2013 წლისათვის საქართველო და უკრაინა ეფექტიანობის 
განვითარების სტადიაში გადავიდნენ. თუმცა, მათი რეიტინგები შესაბამისად არ შე
ცვლილა. კერძოდ, გაიზარდა საქართველოს რეტინგი 85დან 72მდე, ხოლო უკრაი
ნის რეიტინგი 78დან 84მდე შემცირდა. აღსანიშნავია, რომ 2013 წლისათვის აზერ
ბაიჯანის რეიტინგი გაცილებით უკეთესი მაჩვენებლით ხასიათდებოდა (39) ვიდრე 
საქართველოს რეიტინგი (72), თუმცა, საქართველო განვითარების თვალსაზრისით, 
ერთი საფეხურით უფრო მაღალ სტადიაზე იმყოფებოდა (იხ. ცხრილი2). 

ქვეყნების კლასიფიკაცია განვითარების სტადიების მიხედვით [26,27,28,29].
ცხრილი 2

2006 2013 2016 2017

1 სტადია 
ფაქტორების 
განვითარების 
სტადია

სომხეთი,
აზერბაიჯანი,
საქართველო,

მოლდოვა,
უკრაინა

მოლდოვა მოლდოვა

1 სტადიიიდან 
მე2 სტადიაზე 
გარდამავალი 
ეტაპი

სომხეთი,
აზერბაიჯანი,

მოლდოვა

აზერბაიჯანი,
რუსეთი,
უკრაინა

აზერბაიჯანი,
უკრაინა

2 სტადია 
–  რესურსების 
ეფექტიანობის 
განვითარების 
სტადია

საქართველო,
უკრაინა

სომხეთი
საქართველო

სომხეთი,
საქართველო,

რუსეთი

2 სტადიიიდან 
მე3 სტადიაზე 
გარდამავალი 
ეტაპი

რუსეთი,
თურქეთი თურქეთი თურქეთი

3 სტადია 
ინოვაციების 
განვითარების 
სტადია

20162017 წწ. მხოლოდ მოლდოვაა ფაქტორების განვითარების სტადიაზე და მისი 
რეიტინგიც შესაბამისად, ყველაზე დაბალია განხილულ ქვეყნებს შორის და 100ე პო
ზიციას იკავებს. აზერბაიჯანი, უკრაინა და რუსეთი ეფექტიანობის გაზრდის სტადი
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ისაკენ გარდამავალ პოზიციას იკავებენ. თუმცა, უკვე 2017 წელს, რუსეთი დაწინაუ
რდა და ეფექტიანობის განვითარების სტადიისაკენ გარდამავალ ჯგუფში მოხვდა და 
მისი კონკურენტუნარიანობის რეიტინგიც საკმაოდ გაუჯობესდა, 2017 წლისათვის 
38ე პოზიციაზეა. 

საქართველო და სომხეთი 20162017წწ. ეფექტიანობის განვითარების სტადიაზე 
იმყოფებიან, თუმცა, მათი რეიტინგები უცვლელია, მაგრამ ერთმანეთისაგან საკმა
ოდ განსხვავებულია: საქართველო –  59 და სომხეთი 79. ამავე დროს აზერბაიჯანის 
რეიტინგი ორივე ამ ქვეყნის რეიტინგს უსწრებს და 37ს შეადგენს. ამასთან, იგი უკე
თესია, ვიდრე თურქეთის რეიტინგი  55, რომელიც ყველა ამ განხილულ ქვეყანასთან 
შედარებით, განვითარების ყველაზე მოწინავე სტადიაზეა, კერძოდ, ინოვაციების 
განვითარებისაკენ გარდამავალ სტადიაზე. 2017 წელს აღმოსავლეთ ევროპის რეგი
ონის ყველა ქვეყნისათვის ფიქსირდება კონკურეტუნარიანობის რეიტინგის გაუმჯო
ბესება, საქართველოს გარდა. 2016 წელთან შედარებით, მაჩვენებლის გაუარესება 
მხოლოდ საქართველოს შემთხვევაში დაფიქსირდა: 59ე პოზიციიდან 2017 წელს მან 
67ე ადგილზე გადაინაცვლა. 

ამრიგად, ქვეყნის მხოლოდ კონკურენტუნარიანობის რეიტინგი არ განსაზღვრა
ვს მის უნარს, მოახდინოს რესურსების ეფექტიანობის ზრდა და შექმნას ინოვაციები
სათვის ხელსაყრელი პირობები. 

ციფრული ტექნოლოგიების ხელმისაწვდომობა 

ზოგადად, დაბალი განვითარების ქვეყნებში კერძო ფირმების მიერ ახალი ტექ
ნოლოგიების გამოყენება ძალიან ძნელად ხდება ან არ ხდება. ეს ნაწილობრივ გა
მოწვეულია არასაკმარისად განვითარებული ადამიანისეული რესურსებით, რისი 
უკმარისობაც, ან უფრო სწორად დაბალი განვითარება, ართულებს ახალი ტექნო
ლოგიების გამოყენებას. განვითარების თანხვდენილად, ახალი ტექნოლოგიების გა
მოყენებასთან ერთად იზრდება ახალი ცოდნისა და სიახლეების ოდენობაც. თუმცა, 
განვითარების მსგავსი დონეების ქვყენებს შორისაც შეიჩნევა მნიშვნელოვანი სხვაობა 
ახალი ტექნოლოგიების ათვისების თვალსაზრისით. ეს, პირველ რიგში, უკავშირდება 
ქვეყანაში არსებულ სისტემებს და პირობებს, რომელიც უზრუნველყოფს უცხოური 
ტექნოლოგიების ადვილად ხელმისაწვდომობას, განსაკუთრებით, ინფორმაციის და 
კომუნიკაციების ტექნოლოგიების ხელმისაწვდომობას (ICT).

გლობალურ ეკონომიკურ განვითარებას თვალს თუნდაც ზერელედ თუ გადა
ვავლებთ, ნათლად დავინახავთ, რომ XX საუკუნის 90იანი წლებიდან მოყოლებული 
დღემდე, ეკონომიკური ზრდას თან ახლდა ციფრული ტექნოლოგიების არნახული 
განვითარება. თვისებრივმა ცვლილებებმა საინფორმაციო ტექნოლოგიებში მოსა
ხლეობის უფრო ფართო მასებს და ფენებს მისცა ინტერნეტთან იაფი წვდომის სა
შუალება. თანამედროვე ცხოვრების განუყოფელი ნაწილი გახდა სხვადასხვა ელექტ
რომოწყობილობები, რაც მომხმარებლისათვის საკმაოდ იოლად აღსაქმელი და გა
მოსაყენებელია. გაფართოვდა და გაიოლდა სხვადასხვა მონაცემთა ბაზებთან დაკა
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ვშირების საშუალებები. საერთაშორისო სატელეკომუნიკაციო კავშირი საინტერესო 
სტატისტიკას გვთავაზობს სხვადასხვა რეგიონისა და ქვეყნების რეზიდენტების მიერ 
ინტერნეტთან წვდომის შესახებ (იხ. ცხრილი3). 

ინტერნეტმომხმარებლების რაოდენობა მოსახლეობის 100 სულზე [11,30]
ცხრილი 3

2000 2008 2013
მსოფლიო 10.77 23.13 37,97

განვითარებული ქვეყნები 37.99 64.22 78.20

განვითარებადი ქვეყნები 5.03 17.41 -

ნაკლებად განვითარებული ქვეყნები 0.26 2.06 7.13

ამერიკის ქვეყნები 27.68 44.15 60.45

ჩრდილოეთი ამერიკა 59.06 74.26 84.36

ლათინური ამერიკა 8.63 27.09 47.59

ევროპა 24.95 50.82 67.95

ევროკავშიორის 35.29 64.19 75.50

დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა 
თანამეგობრობა ევროპაში 3.83 29.77 -

ცენტრალური, აღმოსავლეთი და 
დანარჩენი ევროპა 18.28 40.40 -

აფრიკა 1.20 8.18 20.78

სამხრეთი აფრიკა 6.71 8.43

არაბული სახელმწიფოები აფრიკაში 2.11 17.33 37.65

აზია 5.79 15.99 31.18

იაპონია 46.59 75.40 86.25

ჩინეთი 4.60 22.60 45.80

ისრაელი 17.76 59.39 70.80

ინდოეთი 1.54 4.38 15.10

დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა 
თანამეგობრობა აზიაში 1.72 12.30

ახალი ინდუსტრიული ქვეყნები აზიაში 15.05 23.47

არაბული ქვეყნები აზიაში 4.05 19.38 38.59

საფრანგეთი - 70.68 81.92

გერმანია - 78.00 83.96

რუსეთის ფედერაცია - 26.83 61.40

აშშ - 74.00 84.20
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ეკასეფაშვილი

როგორც გლობალური მონაცემები მოწმობს, ინტერნეტმომხმარებელთა რა
ოდენობა განვითარებულ ქვეყნებში თითქმის გაორმაგდა და განვითარებად ქვე
ყნებში გასამმაგდა ძალიან მცირე პერიოდის  20002008 წწ., განმავლობაში. ასე, 
მაგალითად, 2000 წელს განვითარებულ ქვეყნებში მოსახლეობის 100 სულზე 37.99 
ინტერნეტის მომხმარებელი მოდიოდა, ხოლო განვითარებად ქვეყნებში მხოლოდ 
5.03. მაგრამ, უკვე 2008 წელს, ეს მაჩვენებლები მნიშვნელოვნად გაიზარდა და შეა
დგინა 64.22 და 1.41, შესაბამისად. მომდევნო 5 წლის მანძილზე ეს მაჩვენებელი კვლავ 
იზრდება და განვითარებული ქვეყნებისათვის შთამბეჭდავ მონაცემებს ვღებულობთ. 
ასე, მაგალითად, განვითარებულ ქვეყნებში ეს მაჩვენებელი 78.20 შეადგენს. თუმცა, 
ცალკეული ქვეყნებისათვის ინტერნეტმოსარგებლეთა რიცხვი მოსახლეობის 100 
სულზე 80ს აჭარბებს: საფრანგეთი  81.92, Gერმანია  83.96, იაპონია  86.25; დიდი 
ბრიტანეთი 89.84 და ა. შ. განვითარებად მსოფლიოში ეს მაჩვენებლი ჯერ კიდევ 
დაბალია. 2013 წლისათვის საშუალო განვითრების ქვეყნებისათვის 21.20 შეადგენს, 
ხოლო დაბალი შემოსავლის მქონე ქვეყნებისათვის  7.13, თუმცა, ზრდის ტემპები 
განუხრელად იზრდება. ასე მაგალითად, ცენტრალურ აზიაში 20082013 წლებში 
ინტერნეტმომხმარებელთა რიცხვი 9.35იდან 35.04მდე გაიზარდა, ხოლო აფრიკაში 
 8.18იდან 20.78მდე (იხ. ცხრილი 4). 

ინტერნეტმომხმარებლების რაოდენობა მოსახლეობის 100 სულზე აღმოსავლეთ ევროპის 
ქვეყნებში 2013-2016 წწ. [13,30].

ცხრილი 4

2013 2016
აზერბაიჯანი 58.7 78.2
ბელორუსი 54.2 71.1
მოლდოვა 48.8 71.00
სომხეთი 46.3 62.0
საქართველო 43.1 50.0
უკრაინა 41.8 52.50
რუსეთი 26.83 61.40

საქართველოსათვის ეს მაჩვენებელი 2013 წლისათვის 43.1ს შეადგენდა, თუმცა 
აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონის ქვეყნებს შორის ეს საშუალო მაჩვენებლია და ზოგად 
ტენდენციას ასახავს. მოსახლეობის 100 სულზე ინტერნეტმოსარგებლეთა რიცხვი 
ყველაზე მაღალი იყო აზერბაიჯანში –  58.7, შემდეგი ბელორუსი  54.2. მოლდოვა
ში ეს მაჩვენებელი 48.8, ხოლო სომხეთში 46.3 იყო. ამ მაჩვენებლით საქართველოს 
მხოლოდ უკრაინა ჩამორჩებოდა 2013 წელს –  41.8. მიუხედავად იმისა, რომ 2016 
წელს საქართველოსათვის ეს მაჩვენებელი 50.0მდე გაიზარდა, აღმოსავლეთ ევრო
პის რეგიონში საქართველო ბოლო ადგილზეა: აზერბაიჯანისათვის ეს მაჩვენებელი 
2016 წლისათვის 78.2მდე გაიზარდა, ბელორუსისათვის  71.1მე, მოლდოვასათვის 
 71.00მდე, სომხეთისათვის  62.0მდე და უკრაინისათვის  52.50მდე [13]. 
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აღსანიშნავია, რომ საქართველოს მთავრობამ ამ პრობლემის გადაჭრისაკენ ქმე
დითი ნაბიჯები უკვე გადადგა. განხორციელდა სპეციალური პროგრამა  „ინტერ
ნეტი ყველა სოფლის ბიბლიოთეკას“, რომელიც მიზნად ისახავდა საქართველოს 
მასშტაბით სოფლის ბიბლიოთეკების ინტერნეტითა და კომპიუტერული ტექნიკით 
აღჭურვას. პროექტის ფარგლებში 118 ბიბლიოთეკა აღიჭურვა შესაბამისი ტექნი
კით. ამჟამად ხორციელდება მეორე მნიშვნელოვანი პროექტი  “ინტერნეტი ყველა 
სოფელს”, რომელიც 2019 წლისთვის უნდა დასრულდეს და რომელიც მთელი ქვეყნის 
ინტერნეტიზაციას ითვალისწინებს, მათ შორისაა მაღალმთიანი რეგიონებიც. პრო
ექტის პირველი ფაზის ფარგლებში, ინტერნეტი ხელმისაწვდომი იქნება საქართვე
ლოს 10 რეგიონის 500მდე სოფლისთვის. საბოლოოდ კი, ამ პროექტის დასრულების 
შემდეგ ინტერნეტის ოპტიკურბოჭკოვანი კაბელი 2000ზე მეტ სოფელში შევა და 
მლნზე მეტ მომხმარებელს მოემსახურება. პროექტის დასრულების შემდეგ, ინტერ
ნეტმომხმარებელთა რაოდენობა 41%ით გაიზრდება და საქართველოს ტერიტორი
ის 91% ოპტიკურბოჭკოვანი ინტერნეტით დაიფარება. 

ინტერნეტის მომხმარებელთა რაოდენობა გვეხმარება, ვიმსჯელოთ ცოდნის გა
ვრცელების და ინოვაციების ეკონომიკაში დიფუზიის მხოლოდ აუცილებელ, მაგრამ 
არასაკმარის ასპექტზე. ეს არის ინფორმაცია მხოლოდ ცოდნისა და ინოვაციების ხე
ლმისაწვდომობის შესახებ, რაც საბაზისოა და შეიძლება ვთქვათ, რომ ერთგვარია 
„ნედლეულია“ შემდგომი განვითარებისათვის. სხვა სიტყვებით რომ გადმოვცეთ, 
ინტერნეტთან ხელმისაწვდომობა ან ინტერნეტმომხმარებელების რაოდენობა თა
ვისთავად არაფერს ნიშნავს, მაგრამ ამ ფაქტორის გარეშე წარმოუდგენელია ცოდნის 
წარმოქმნა, გენერირება, განვითარება და ინოვაციებში რეალიზაცია. 

ამრიგად, იაფი და იოლად ხელმისაწვდომი საინფორმაციო ტექნოლოგიები არ 
ნიშნავს, რომ იმ ქვეყნის ფირმები, რომელიც ამას უზრუნველყოფს, ავტომატურად 
მიიღებენ სარგებელს შექმნილი მდგომარეობიდან და მთავრობის მიერ განვითარებუ
ლი ამ ინფრასტრუქტურიდან ნებისმიერი ფირმა ინოვაციების განვითარებას შეეცდე
ბა. ამგვარი ვითარება მხოლოდ ხელსაყრელ პირობებს ქმნის შემდგომი განვითარები
სათვის და ხელს უწყობს ინოვაციების შექმნას, რომელიც რეალიზდება კომერციულ 
საქმიანობაში და შემოსავალს მოიტანს [20].

დანახარჯები განათლებასა და კვლევებზე

ახალი ტექნოლოგიების ათვისება სხვა მრავალ ფაქტორზეც არის დამოკიდებუ
ლი. მათ შორის შეიძლება გამოვყოთ კარგად გამართული საგანმანათლებლო სისტე
მა, რომელიც მაღალი ხარისხის განათლებას იძლევა და შესაბამისად, ხელს უწყობს 
ქვეყნაში განათლებული სამუშაო ძალის ჩამოყალიბებას. ასევე მნიშვნელოვანია კერ
ძო ფირმების მიერ საკუთარი მუშაკებისათვის განათლების პროგრამების შექმნა და 
განვითარება. ამასთან, ახალი ტექნოლოგიების მიღება და მისი მოდიფიკაცია ადგი



32

ეკასეფაშვილი

ლობრივ პირობებთან უფრო ეფექტიანია, როცა ადგილობრივ ფირმები თვითონ ეწე
ვიან კვლევასა და განვითარებაში თანხების დაბანდებას. 

საბაზისო და საშუალო განათლების დაწესებულებები მხოლოდ ფუნდამენტია 
კვალიფიცირებული კადრების მომზადებისათვის. გაცილებით მეტი მნიშვნელობა 
ენიჭება უმაღლესი სასწავლებლებს შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან კარგად მორ
გებული სასწავლო პროგრამებით, რომელიც არა მარტო მიმდინარე მოთხოვნებს 
პასუხობს, არამედ მომავალი განვითარების პერპექტივებსაც ჭვრეტს. მეცნიერული 
და კვლევითი მუშაობის შესაძლებელობები ლაბორატორიებსა და კვლევით ინსტი
ტუტებში, განათლების უმაღლესი საფეხურის განვითარება და შესაბამისი სამეცნიე
რო სკოლების გაძლიერება გადაუდებელი ამოცანაა. უნივერსიტეტები გლობალური 
მოთამაშეები გახდნენ. მსოფლიოს წამყვან უნივერსიტეტებს შორის მწვავე კონკურენ
ციაა, თუ ვინ მოიზიდავს უფრო მეტ ინვესტიციას, ცნობილ პროფესორებს და მკვლე
ვარებს, ნიჭიერ და მონდომებულ სტუდენტებს. ამ პროცესში აქტიურად გამოიყენება 
ციფრული ტექნოლოგიები, რასაც უნივერსიტეტები აქტიურად იყენებენ საკუთარი 
მიზნების მისაღწევად, იქნება ეს საერთაშორისო თანამშრომლობა, ონლაინ კურსები 
თუ ერთობლივი კვლევები. 

შესაბამისად, ბევრი ქვეყნის მთავრობა ხელს უწყობს საერთაშორისო თანამ
შრომლობის განვითარებას კვლევებისა და სწავლების სფეროში, რათა გაიზარდონ 
ქვეყნის კვლევითი და ინოვაციური პოტენციალი. როგორც სპეციალისტები ვარა
უდობენ, მომავალში კიდევ უფრო გაიზრდება კონკურენცია მაღალკვალიფიციურ 
მუშაკებს შორის გლობალურ დონეზე. ეს დამოკიდებეული იქნება მეცნიერებასა და 
ტექნოლოგიებში ინვესტიციების მოცულობასა და დემოგრაფიულ ტენდენციებზე 
(შობადობის დაბალი დონე, მოსახლეობის დაბერება). ქვეყნები უკვე აქტიურად ცდი
ლობენ მაღალკვალიფიცური მიგრანტებისა და წარმატებული უცხოელი სტუდენტე
ბის მოზიდვას საკუთარ ქვეყანაში ინოვაციური პროცესების ხელის შეწყობის მიზნით. 

მხოლოდ კერძო სექტორის ვერ პასუხობს გლობალიზაციის შედეგად გაჩენილ 
ტექნოლოგიურ გამოწვევებს. როგორც ზემოთ უკვე აღვნიშნეთ, მეცნიერებასა და 
კვლევებში ინვესტირება თუ ინვესტირების წახალისება უკვე ეროვნული პოლიტიკის 
აუცილებელი შემადგენელი ნაწილი გახდა ბევრი ქვეყნისათვის, რათა ხელი შეუწყონ 
ცოდნისა და ტენოლოგიების მთელ ეკონომიკაში გავრცელებას.

ევროკავშირი სპეციალურ პროგრამებს ამუშავებს, რათა მეცნიერთა და სტუ
დენტთა მობილობას შეუწყოს ხელი. 1999 წლის 19 ივნისს ევროკავშირის ქვეყნების 
უმაღლეს განათლებაზე პასუხისმგებელმა მინისტრებმა ხელი მოაწერეს ე.წ. ბოლო
ნიის დეკლარაციას, რომელმაც საფუძველი ჩაუყარა უმაღლესი განათლების ერთი
ანი ევროპული სივრცის ჩამოყალიბებას. ამჟამად ბოლონიის პროცესში 48 ქვეყანაა 
ჩართული. საქართველო აღნიშნულ ინიციატივას 2005 წელს შეუერთდა [6]. ევროკავ
შირის მიზანი ევროპის მოქალაქეთა დასაქმებისა და მობილობის გაზრდა იყო, რასაც 
ხელი უნდა შეეწყო უმაღლესი განათლების და შესაბამისად, ქვეყნების კონკურენტუ
ნარიანობის გაზრდისათვის. 
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ევროპული კვლევითი ინსტიტუტების კონკურენტუნარიანობის გაზრდის მიზ
ნით, 2000 წელს ევროკავშირის ევროპული კვლევითი სივრცის მიერ წამოყენებული 
ინიციატივები ითვალისწინებდა სპეცილური პროგრამების შემუშავებას მრავალმხრი
ვი კვლევითი თანამშრომლობისა და მკვლევარების საერთაშორისო მობილობის გაძ
ლიერებისათვის. ასე მაგალითად, ევროკავშირის მარი კიურის პროგრამა გასცემდა 
გრანტებს საერთაშორისო, ინტერსექტორული და ინტერდისციპლინური მობილობის 
ხელშეწყობისათვის. აქტიურად ხორციელდება Erasmus+ და Horizon 2020 პროგ
რამები. Erasmus+ განკუთვნილია განათლების ტრენინგის, ახალგაზრდობისა და 
სპორტის წახალისებისათვის. მისი ბიუჯეტი 14.7 მლრდ ევროს შეადგენს და 2020 
წლამდე გაგრძელდება. Horizon 2020 უშუალოდ კვლევებისა და ინოვაციების წა
ხალისებას ემსახურება. მისი ბიუჯეტი 20142020 წლებისათვის 80 მლრდ ევროს შეა
დგენს, რომელსაც კერძო შემოწირულობები ემატება. ამ პროგრამის მიზანი ეკონომი
კური ზრდა და სამუშაო ადგილების შექმნაა, რომელმაც ევროკავშირის გლობალური 
კონკურენტუნარიანობის გაზრდა უნდა უზრუნველყოს კვლევებისა და აღმოჩენების, 
ინოვაციების და სიახლეების დანერგვის საშუალებით. პროგრამას ევროპელი ლი
დერებისა და პოლიტიკოსებისგან ძლიერი პოლიტიკური მხარდაჭერა აქვს, რომ
ლებიც მიიჩნევენ, რომ კვლევებში ინვესტირება მდგრადი და ინკლუზიური ზრდის 
საწინდარია. მისი ამოცანაა, აღმოფხვრას ბარიერები ინოვაციების შემუშავებისა და 
დანერგვის საქმეში და ხელი შეუწყოს საჯარო და კერძო სექტორის თანამშრომლო
ბას ინოვაციების დანერგვასა და კომერციალიზაციაში. ყოველივე ზემოაღნიშნული 
ერთიანი ევროპული კვლევითი სივრცის შექმნას ემსახურება, რათა ცოდნის, კვლევე
ბისა და ინოვაციებისათვის რეალურად ერთიანი ბაზარი შეიქმნას ევროპაში. 

აღსანიშნავა, რომ საქართველო აქტიურად მონაწილეობს ევროკავშირის საგა
ნამანათლებლო და კვლევით პროგრამებში. 19952017 წწ. Erasmusის მობილობის 
პროგრამებში საქართველოდან მონაწილეობა მიიღო 3291მა აკადემიურმა პერსო
ნალმა და სტუდენტმა. 2016 წელს საქართველოს ერაზმუს+ის მობილობის პროგრა
მით, 1465 სტიპენდიატი ჰყავდა. 2016 წლიდან საქართველოს ასოცირებულია ევრო
კავშირის კვლევისა და ინოვაციების მერვე ჩარჩო პროგრამაში „Horizon 2020”, რაც 
დამატებით პოტენციალსა და შესაძლებლობებს აჩენს მეცნიერებისა და ტექნოლო
გიების სისტემის განვითარებისთვის.

2007 წელს, ანუ მსოფლიო ეკონომიკურ კრიზისამდე, მსოფლიოს მთლიანი დანა
ხარჯები კვლევასა და განვითარებაზე 1 132 მლრდ დოლარს შეადგენდა, ხოლო 2013 
წელს  1 478 მლრდს [23, გვ. 24]. ეს 47%ით ნაკლები იყო, ვიდრე 20022007 წწ. 
პერიოდში დაფიქსირებული ზრდა, თუმცა, კრიზისის გათვალისწინებით, მაინც მნიშ
ვნელოვანი ზრდაა. როგორც გლობალური მონაცემები მოწმობს, გლობალური მშპის 
ზრდა ჩამორჩება კვლევასა და განვითარებაზე დანახარჯების ზრდას (იხ. ცხრილი 5). 
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დანახარჯები კვლევასა და განვითარებაზე: გლობალური მონაცემები 2007-2013წწ. [22]
ცხრილი 5 

დანახარჯები კვლევასა და 
განვითარებაზე მლრდ დოლარი

წილი მსოფლიო დანახარჯებში 
კვლევასა და განვითარებაზე %

2007 2009 2011 2013 2007 2009 2011 2013

მსოფლიო 1 132.3 1225.5 1340.2 
1 477.7 100.0 100.0 100.0 100.0

მაღალი 
შემოსავლის 
ეკონომიკები

902.4 926.7 972.8 1 024.0 79.7 75.6 72.6 69.3

მაღალი 
საშუალო 
შემოსავლის 
ეკონომიკები

181.8 243.9 303.9 381.8 16.1 19.9 22.7 25.8

დაბალი 
საშუალო 
შემოსავლის 
ეკონომიკები

46.2 52.5 60.2 68.0 4.1 4.3 4.5 4.6

დაბალი 
შემოსავლის 
ეკონომიკები

1.9 2.5 3.2 3.9 0.2 0.2 0.2 0.3

ევროკავშირი 251.3 262.8 278.0 282.0 22.2 21.4 20.7 19.1
აშშ 359.4 373.5 382.1 396.7 31.7 30.5 28.5 28.1
იაპონია 139.9 126.9ბ 133.2 141.4 12.4 10.4ბ 9.9 9.6
საფრანგეთი 40.6 43.2 44.6 45.7 3.6 3.5 3.3 3.1
გერმანია 69.5 73.8 81.7 83.7 6.1 6.0 6.1 5.7
ჩინეთი 116.0 169.4ბ 220.6 290.1 10.2 13.8ბ 16.5 19.6
ინდოეთი 31.1 36.2 42.8 – 2.7 3.0 3.2 – 
ბრაზილია 23.9 26.1 30.2 31.3 2.1 2.1 2.3 2.2

სამხრეთ 
კორეა 38.8 44.1 55.4 64.7 3.4 3.6 4.1 4.4

როგორც გლობალური მონაცემები მოწმობს, მსოფლიო დანახარჯები კვლევე
ბსა და განვითარებაზე ყოველწლიურად იზრდება. მაგრამ, მონაცემების უფრო დე
ტალური ანალიზის შედეგად, აშკარად გამოიკვეთა შემდეგი ტენდენცია: მიუხედავად 
იმისა, რომ განვითარებულ ქვეყნებში დანახარჯები კვლევებზე იზრდება, მათი წილი 
აგრეგირებულ მაჩვენებელში განუხრელად ეცემა. ასე, მაგალითად, თუ 2007 წელს 
მაღალი შემოსავლის ეკონომიკები კვლევებისათვის 1 132.3 მლრდ დოლარს ხარჯავ
დნენ და მათი წილი მსოფლიო აგრეგირებულ მაჩვენებლში 79,7%ს შეადგენდა, უკვე 
2013 წელს კვლევებზე დახარჯული ფინანსური სახსრების აბსოლიტური მოცულობის 
გაზრდის მიუხედვადად (1 477.7 მლრდ დოლარამდე) მათი წილი მსოფლიო აგრეგი
რებულ მაჩვენებლში 69.3%მდე დაეცა. იგივე ტენდენცია შეინიშნება ცალკეულ მო
წინავე ქვეყანაში. აშშ 2007 წელს 359.5 მლრდ დოლარს ხარჯავდა კვლევებზე და ეს 
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მაჩვენებლი ყოველწლიურად იზრდებოდა. 2013 წლისათვის კვლევებზე დახარჯული 
სახსრების მოცულობამ 396.7 მლრდ დოლარი შეადგინა. ამავე პერიოდში მისი წილი 
მსოფლიო აგრეგირებულ მაჩვენებელში განუხრელად მცირდებოდა: 2007 წელს ის 
31.7%სშეადგენდა, 2009 წელს –  30.5%ს, 2011 წელს  28.5 და 20132 წლისათვის 
 28.1% შეადგინა. იგივე ტენდენციით ხასიათდება ეს მაჩვენებელი საფრანგეთის, გე
რმანიისა და იაპონიის შემთხვევაში (იხ. ცხრილი 5ის მონაცემები). განვითარებადი 
ქვეყნების შემთხვევაში ეს მაჩვენებელი 20072013 წწ. განუხრელად იზრდება, თუმცა, 
განვითარებული ქვეყნებისაგან განსხვავებით, მათი წილი გლობალურ მაჩვენებელში, 
ასევე, იზრდება. ასე, მაგალითად, დაბალი შემოსავლის ქვეყნების წილი 2007 წლის 
0.2%იდან 0.3%მდე გაიზრდა 2013 წელს. განსაკუთრებით შთამბეჭდავია ამ მაჩვე
ნებლის ზრდა ისეთი ქვეყნებისათვის, რომლებიც ამჟამად სწრაფად ვითარდებიან. 
ამავე პრიოდში მნიშვნელოვნადD გაიზრდა ჩინეთის (10.2%იდან 19.6%მდე), ინდო
ეთის (2,7%იდან 2011 წელს 3.2%მდე) და ბრაზილიის (2.1%იდან 2.2%მდე) წილი 
აგრეგირებულ დანახარჯებში [23]. 

რაც შეეხება აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონის ქვეყნებს, რომელშიც საქართვე
ლოც შედის, აქ ვითარება საკმაოდ განსხვავებულია. ეს 6 ქვეყანა ყოფილი საბჭოთა 
რესპუბლიკებია. შესაბამისად, საბჭოთა მემკვიდრეობა გარკვეულ როლს ასრულე
ბს. ბოლოდროინდელი მონაცემებით, ამ ქვეყნებში მთლიანი საშინაო დანახარჯები 
კვლევებსა და განვითარებაზე საბჭოთა პერიოდში გაცილებით მაღალი იყო, ვიდრე 
ამჟამად. ასე, მაგალითად, 1989 წელს უკრაინაში მშპის 3% იხარჯებოდა კვლევებზე. 
დანარჩენ ქვეყნებში  დაახლოებით 1% და აზერბაიჯანში  0,75%. მაგრამ უკვე 2010 
წლისათვის უკრაინაში ეს მაჩვენებელი 4ჯერ შემცირდა, სომხეთში 10ჯერ. 2013 
წელს უკრაინა თავისი მშპის 0.77% ხარჯავდა კვლევებზე, ბელორუსია 0,69%ს, მო
ლდოვა  0.36%ს, სომხეთი  0,24%ს და აზერბაიჯანი 0.21 %ს [24]. 

ქვეყნების ხარჯები განათლებაზე 2012წ. [23]
ცხრილი 6

ქვეყანა დანახარჯები უმაღლეს 
განათლებაზე (მშპის %)

მთლიანი დანახარჯები 
განათლებაზე

(მშპის %)
მოლდოვა 1.47 8.39

უკრაინა 2.16 6.66

ბელორუსი 0.92 5.12

საქართველო 0.38 1.98

აზერბაიჯანი 0.36 2.44

სომხეთი 0.20 2.25

ცხრილის მონაცემების მიხედვით, უმაღლეს განათლებაზე ყველაზე დიდი მოცუ
ლობის ინვესტიციას უკრაინა გამოყოფს, შემდეგ  მოლდოვა და ბელორუსი, ხოლო 
საქართველო ძალიან მოკრძალებული მაჩვენებლით ხასიათდება. მიუხედავად იმისა, 
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რომ ქვეყნის დანახარჯები უმაღლეს განათლებაზე აღემატება აზერბაიჯანისა და 
სომხეთის ანალოგიურ მაჩვენებელს, ეს უკანასკნელნი საერთო განათლებაზე უფრო 
მეტს, (2.44% და 2.25% შესაბამისად) ხარჯავენ. საქართველოს ანალოგიური მაჩვე
ნებლი 1,98%ია, რაც ყველაზე დაბალია რეგიონში. აღსანიშნავია, რომ საქართვე
ლოს ბიუჯეტის დანახაჯები უმაღლეს განათლებაზე 2005 წლიდან 6ჯერ გაიზარდა 
და 2017 წელს 137 მლნ ლარი შეადგინა. 2016 წელს მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა 
და ინოვაციების სისტემის სახელმწიფო დაფინანსება შეადგენდა 72 მლნ ლარს, რაც 
მშპის 0.3 %ია. ეს მაჩვენებელი საგრძნობლად ჩამორჩება ევროკავშირის სამიზნეს 
–  მშპის 3%ს.

ინოვაციიის ინდექსის გლობალური რეიტინგის მიხედვით, აღმოსავლეთ ევროპის 
ქვეყნები არასახარბიელო მდგომარეობაში არიან. ამას მოწმობს ქვემოთ მე7 ცხრი
ლში მოყვანილი მონაცემებიც, სადაც შედარებისათვის ცალკეული ქვეყნის მონაცე
მებიცაა.

გლობალური ინოვაციის ინდექსის რეიტინგი 2017 წ. [9]
ცხრილი 7

რეიტინგი ქულა დანახარჯები
(ქვეინდექსი) 

შედეგები
(ქვეინდექსი)

აშშ 4 61.40 5 4

გერმანია 9 58.39 17 7

სამხრეთ კორეა 11 57.70 16 9

იაპონია 14 54.72 11 20

საფრანგეთი 15 57.18 15 18

ჩინეთი 22 52.54 31 11

თურქეთი 43 38.90 68 36

რუსეთი 45 38.76 43 51

მოლდოვა 54 36.84 73 42

სომხეთი 59 35.65 82 47

უკრაინა 50 37.62 77 40

ინდოეთი 60 35.47 66 58

საქართველო 68 34.39 69 62

ბრაზილია 69 33.10 60 80

აზერბაიჯანი 82 30.58 78 89

ბელორუსი 88 29.98 63 109

ცხრილის მონაცემების მიხედვით, აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონის ზოგიერთი 
ქვეყანა გაცილებით ნაკლებ ძალისხმევას ახმარს კვლევებისა და განათლების და ზო
გადად, ინვესტიციების წახალისებისაკენ მიმართულ ღონისძიებებს. ამას მოწმობს 
დანახარჯების ქვეინდექსი, რომელიც უფრო ნაკლებია, ვიდრე საერთო რეიტინგი. 
ინოვაციებზე დანახარჯების ქვეინდექსში მოიაზრება ისეთი ფაქტორები, როგო



37

ინოვაციურიპოლიტიკისგამოწვევებიაღმოსავლეთევროპისქვეყნებისათვის

რიცაა: ინსტიტუტები, ჰუმანური კაპიტალის განვითარება, საინფორმაციო ტექნო
ლოგიებზე ხელმისაწვდომობა, ბაზრებისა და ბიზნესის კარგად ფუნქციონირებადი 
სისტემები. ასე, მაგალითად, საქართველოს რეიტინგი შედეგების ქვეინდექსში 62ე 
პოზიციაზეა, რაც უკეთესი შედეგია, ვიდრე რეიტინგი დანახარჯების ქვეინდექსის 
მაჩვენებელის მიხედვით (69) და საერთო რეიტინგი (68). ანალოგიური ვითარებაა 
უკრაინის, სომხეთის, მოლდოვას შემთხვევაში. ხოლო აზერბაიჯანი, რუსეთი და ბე
ლორუსი უკეთეს რეიტინგებს ფლობენ დანახარჯების თვალსაზრისით და უარესს 
პოზიციაზე არიან როგორც საერთო რეიტინგის, ასევე შედეგების ქვეინდექსისი მაჩ
ვენებლის მიხედვით. 

ამრიგად, მხოლოდ კვლევებსა და განვითარებაში ინვესტიციების ზრდა უშედე
გო ან ნაკლებად შედეგიანი იქნება, თუ ამავდროულად ხელი არ შეეწყო კვლევებისა 
და წარმოების თანამშრომლობას, ფირმების მიერ ახალი ტექნოლოგიების ათვისებას 
და დანერგვას, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას, ახალი საქონლისა და 
სერვისების შექმნას და ა. შ. 

დასკვნა 

თანამედროვე პერიოდში ქვეყნების უმრავლესობა ეკონომიკური ზრდისათვის 
ინოვაციების გადამწყვეტ მნიშვნელობას აღიარებს. ინოვაციების ხელშეწყობა და 
მისი ინტეგრირება, ინკლუზიური ზრდისკენ მიმართულ ეკონომიკურ პოლიტიკაში, 
მეოთხე სამრეწველო რევოლუციის პირობებში აუცილებელია, რათა ქვეყანამ სათა
ნადო ადგილი იპოვოს ცოდნაზე დაფუძნებულ გლობალურ ეკონომიკაში და იმავდ
როულად უზრუნველყოს საკუთარი მოქალაქეების კეთილდღეობის მაღალი დონე. 

აუცილებელია მთავრობებმა უფრო მეტი ყურადღება დაუთმონ ისეთი სტაბი
ლური გარემოს შექმნას, რომელიც უზრუნველყოფს ინოვაციებსა და ეკონომიკურ 
ზრდას შორის კავშირს. მთავრობებმა უნდა აღიარონ ინოვაციის მნიშვნელობა გრძე
ლვადიანი ზრდისთვის და ქმედითი დახმარება გაუწიონ სექტორს/ფირმებს ინოვაცი
ების განვითარებისათვის. 

პოლიტიკის ამოცანებისა და ინსტრუმენტების კომბინაცია უნდა მოერგოს ქვეყ
ნის განვითარების დონეს და ასევე, ინოვაციური სისტემის ძლიერ და სუსტ მხარეებს. 
ინოვაციების განვითარებაზე ზეგავლენა რამდენიმე მიმართულებით უნდა განხო
რიელდეს. ახალი კვლევების წარმოება და ახალი ტექნოლოგიების ათვისება გრძე
ლვადიანი პროცესია და მოკლე პერიოდში სასურველი შედეგის მიღება ნაკლებადაა 
მოსალოდნელი. აღსანიშნავია, რომ შესაძლებელია კვლევებისა და ინოვაციების წა
ხალისებამ გარკვეული შედეგები მოიტანოს, მაგრამ ქვეყნამ ვერ შეძლოს აღნიშნული 
შედეგების კომერციალიზაცია და რესურსების ეფექტიანობის გაზრდა. შესაბამისად, 
მხოლოდ კვლევების წახალისება და განათლებაზე დანახარჯების გაზრდა ვერ მოი
ტანს სასურველ შედეგს, თუ არ მოხდა კვლევის შედეგებისა და ინოვაციური მიღწევე
ბის კომერციალიზაცია და ინტეგრირება ეკონომიკაში. 
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ნინო პაპაჩაშვილი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

ასოცირებული პროფესორი
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ნაშრომში გაანალიზებულია არასატარიფო ზომების გამოყენება საქართვე-
ლო-ევროკავშირის ვაჭრობაში სავაჭრო ნეოპროტექციონიზმის კონტექსტით. 
სტატიაში აღნიშნულია, რომ ევროკავშირთან თანამშრომლობაში მიღწეულ ინ-
სტიტუციურ პროგრესს საჭიროა ამყარებდეს ეკონომიკური თანამშრომლობის, 
მეტადრე, მისი მთავარი მდგენელის - სავაჭრო ურთიერთობების გაფართოება. 
ნაშრომში განხილულია ნეოპროტექციონისტული გამოვლინებები თანამედრო-
ვე საერთაშორისო ვაჭრობაში და ამ კონტექსტით წამოყენებულია ჰიპოთეზა 
- არის თუ არა არასატრიფო ზომები საქართველოს ექსპორტისთვის დამაბ-
რკოლებელი. ამ მიზნით საქართველო-ევროკავშირს შორის ვაჭრობაში არსე-
ბული ბარიერები გაანალიზებულია, ერთი მხრივ, საერთაშორისო სტატისტი-
კურ ბაზაზე (Global Trade Alarm) და მეორე მხრივ, ქართველ ექსპორტიორთა 
გამოკითხვის შედეგებზე (კვლევა ჩატარდა თსუ-ის მიზნობრივი სამეცნიერო- 
კვლევითი პროექტის ფარგლებში 2016 წელს) დაყრდნობით. გამოვლენილია 
არასატარიფო ბარიერების ფრაგმენტული შემზღუდველობა ქართველ ექსპო-
რტიორთა კომერციული ინტერესების საზიანოდ; არასატარიფო ზომები არსე-
ბითად არ არის დამაბრკოლებელი საქართველო-ევროკავშირს შორის სავაჭრო 
ურთიერთიერთობებში. სანიტარიულ, ფიტოსანიტარიულ, ტექნიკურ და ა.შ. 
სტანდარტებთან დაკავშირებული მოთხოვნები მოქმედ ექსპორტიორთა მიერ 
დადებითადაა აღქმული და ქმნის სავაჭრო თანამშრომლობის გაფართოების 
შესაძლებლობებს.

საკვანძო სიტყვები: საქართველო; ევროკავშირი; არასატარიფო ბარიერე
ბი; ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმება; საქართვე
ლოევროკავშირის ვაჭრობა.

JEL Codes: F13, F15

20172020 წლებისთვის, ოფიციალურად ამოქმედდა საქართველოევროკავში
რის ასოცირების განახლებული დღის წესრიგი, რომელიც საქართველოს აძლევს სა
შუალებას 2020 წლამდე მაქსიმალურად მიუახლოვდეს ევროკავშირის სტანდარტებს 
და ნორმებს. ამ მიმართულებით ეტაპობრივად გადადგმული პროგრესული ინსტი
ტუციური ნაბიჯების მიღმა, დღის წესრიგში რჩება ეკონომიკური ურთიერთობების 

ekonomika da biznesi, 2018, #2,  gv. 40-51
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გაფართოება და განმტკიცება. ამ თვალსაზრისით საქართველოსა და ევროკავშირის 
ფართო ეკონომიკური ურთიერთობებიდან მნიშვნელოვანია გამოვყოთ ერთერთი 
ძირითადი მდგენელი  სავაჭრო ურთიერთობები და გავაანალიზოთ სავაჭრო პოლი
ტიკის ინსტრუმენტების რელევანტური გამოყენების საკითხი. 

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით (2018 წლის 
იანვარაპრილში), საქართველოს ექსპორტის 25,1% მოდის ევროკავშირზე, ხოლო 
ევროკავშირიდან იმპორტზე მოდის 29,4%. ორივე მაჩვენებელი ჩამორჩება დსთის 
ანალოგიურ მაჩვენებლებს. 

ნახ. 1. საქართველოს ექსპორტი ქვეყანათა ჯგუფების მიხედვით, 200817 წწ., ათასი აშშ 
დოლარი [20]

ნახ. 2. საქართველოს იმპორტი ქვეყანათა ჯგუფების მიხედვით, 200817 წწ., ათასი აშშ 
დოლარი [20]

ექსპორტისა და იმპორტის წილის მოყვანილი დინამიკა ქვეყანათა ჯგუფების 
მიხედვით, კიდევ ერთხელ ადასტურებს შესაძლებლობების ძიების აუცილებლობას 
საქართველოევროკავშირის ეკონომიკური კავშირების განმტკიცებისთვის. სამეც
ნიერო კვლევისთვის უმნიშვნელოვანესად მივიჩნევთ დავსვათ საკითხი, ხომ არ უშ
ლის ხელს საქართველოევროკავშირის სავაჭრო ურთიერთობების გაფართოებას 
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სავაჭრო პოლიტიკის ესა თუ ის ინსტრუმენტი, უპირველეს ყოვლისა, მხედველობაში 
გვაქვს არასატარიფო ბარიერები, ვინაიდან სატარიფო შეზღუდვები მოხსნილია საქა
რთველოევროკავშირს შორის ვაჭრობაში. ჰიპოთეზის ფორმირებისკენ გვიბიძგა იმ 
გარემოებამ, რომ გლობალური მასშტაბით ლიბერალური საერთაშორისო სავაჭრო 
პოლიტიკის მიღწევები ნეოპროტექციონისტული მიდგომების გააქტიურებამ ეჭვქვეშ 
დააყენა.

ბოლო 3 წლის განმავლობაში კომერციული ინტერესებისათვის საზიანო არა
სატარიფო ბარიერების კლების ტენდენციის მიუხედავად, ნეოპროტექციონისტული 
მიდგომების არსებობა განვითარებული ქვეყნების საგარეო სავაჭრო პოლიტიკაში 
საკითხს კვლავ აქტიური სამენიერო განხილვის ობიექტად ტოვებს. მაგალითად, სა
ინფორმაციო პორტალი, რომელიც გლობალური მასშტაბით საგარეო ვაჭრობაზე 
მოქმედ სახელმწიფო ინტერვენციებს აღწერს 2008 წლიდან (ის შეიქმნა ეკონომი
კური პოლიტიკის ლონდონის კვლევის ცენტრის მიერ და აღიარებულია ერთერთ 
სრულყოფილ ბაზად არასატარიფო ზომების მოცვის თვალსაზრისით, მ. შ. საერთა
შორისო სავალუტო ფონდის მიერ), ნათელ წარმოდგენას გვიქმნის სავაჭრო ზომების 
გამოყენების მასშტაბურობაზე (იხ. ცხრილი). ამასთან, გვაწვდის ინფორმაციას არა
სატარიფო ინსტრუმენტების ნაირსახეობისა და გამოყენების ინტენსივობის შესახებ 
ქვეყნების მიხედვით. 

საგარეო ვაჭრობაზე მოქმედი სახელმწიფო ინტერვენციები, 2008-2018 წწ. [19]

სახელმწიფოს მიერ განხორ-
ციელებული ინტერვენციები

სულ
14523

100%

მ.შ. „მწვანე“ (ვაჭრობის 
ლიბერალიზაციის სასარგებლოდ) 3692 25,42

მ.შ. „ქარვისფერი“ (კომერციული 
ინტერესების „თითქმის“ 
საზიანოდ)

642 4,42

მ.შ. „წითელი“ (კომერციული 
ინტერესების საზიანოდ) 10189 70,16

სავაჭრო ზომების გამოყენების კლების მიუხედავად (ნახ. 3), როგორც ვხედავთ, 
სავაჭრო ინტერესების დამაზიანებელ ინტერვენციებზე 95,58 % მოდის. თუ აღნიშ
ნულს დავუმატებთ იმ გარემოებას, რომ მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნების მიერ ხდება 
სავაჭრო ბარიერების ინიცირება (განსაკუთრებით საყურადღებოა აშშის პრეზი
დენტის დ. ტრამპის პროტექციონისტული განცხადებები და ღონისძიებები), ცხადი 
ხდება, რომ ფრიტრედერობისთვის მომართული გლობალური ლანდშაფტი რეალური 
საფრთხის ქვეშ არის. 

ზოგადად სატარიფო ბარიერების შემცირებას თან ახლდა არასატარიფო ბარი
ერების ზრდა, რაზედაც მეცნიერები მიანიშნებდნენ XX საუკუნის 90იანი წლების 
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კვლევებში  ბჰაგვატი [5], ბალდუინი [7] და სხვ., თუმცა, საკითხთან დაკავშირებუ
ლი სამეცნიერო დისკუსია ფართოდ გაიშალა 2008 წლის გლობალური საფინანსოე
კონომიკური კრიზისის შემდგომ პერიოდში. არასატარიფო ზომების მკვეთრ ზრდას 
არაერთი სამეცნიერო ნაშრომი მიეძღვნა, რომელთაგან აღსანიშნავია ევენეტის [9; 
10; 17], ფრიცის [10], მურინას და ნიკიტას [5], ბაგჩეტას, რიჩტერინგის, სანტანას 
[6] და სხვათა [13] ნაშრომები. აღნიშნულ მოვლენას სხვადასხვა დროს ვაშუქებდით 
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებში წარდგენილი მოხსენებებით და გამოქ
ვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომებით [14; 1516]. 

საერთაშორისო მასშტაბით კომერციული ინტერესებისათვის ეკონომიკური პო
ლიტიკის ინსტრუმენტარიუმის სტრუქტურაში საიმპორტო სატარიფო ზომებს მხო
ლოდ 15,7% უჭირავს; ვაჭრობის დაფინანსებაზე მოდის 17,4%; ანტიდემპინგურ ღო
ნისძიებებზე  12%; ფინანსურ გრანტებზე 6,5%; სახელმწიფო სესხზე  5,1%; სხვა 
დანარჩენ ფორმებზე  43,3 %, რომელთაგან უმრავლესობა სავაჭრო შეზღუდვის 
არატრადიციულ ფორმებს განეკუთვნება [19].

ნახ. 3. სახელმწიფო ინტერვენციების დინამიკა გლობალური მასშტაბით, 20092018 წწ.[19]

ზემოაღნიშნული ვითარების ფონზე განვიხილოთ არასატარიფო ბარიერების 
როლი საქართველოევროკავშირის ვაჭრობაში. 

დღეისათვის სავაჭრო ურთიერთობები საქართველოსა და ევროკავშირს შორის 
ხორციელდება ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის სივრცის შესა
ხებ შეთანხმების (Deep and Comprehensive Free Trade Area - DCFTA  არის ასოცირე
ბის შესახებ შეთანხმების უმნიშვნელოვანესი ნაწილი და 2014 წლის 1 სექტემბრიდან 
ამოქმედდა) ფარგლებში. ის ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების უმნიშვნელო
ვანესი ნაწილია და არა მარტო საქართველო–ევროკავშირის ურთიერთვაჭრობაში 
გამოყენებულ სავაჭრო პოლიტიკის ინსტრუმენტებს ადგენს, არამედ ვაჭრობასთან 
დაკავშირებულ ფართო ინსტიტუციურ ჩარჩოს განსაზღვრავს.

DCFTA მოიცავს შემდეგ სფეროებს: საქონლით ვაჭრობა, ვაჭრობაში დაცვითი 
ზომები, ტექნიკური ბარიერები ვაჭრობაში, სტანდარტიზაცია, მეტროლოგია, აკრე
დიტაცია და შესაბამიბის შეფასება; სანიტარიული და ფიტოსანიტარიული ზომები; 
საბაჟო და ვაჭრობის ხელშეწყობა; დაფუძნება, მომსახურებით ვაჭრობა და ელექტ
რონული კომეცია; მიმდინარე გადასახადები და კაპიტალის მოძრაობა; საჯარო შეს
ყიდვები; ინტელექტუალური საკუთრების უფლებები [18]. DCFTAის შემადგენელი 
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14 თავიდან 9 სწორედ არასატარიფო ზომების მოწესრიგებას უკავშირდება (წარმო
შობის წესები, საბაჟო საკითხები, დაცვითი ზომები, სანიტარიული და ფიტოსანიტა
რიული ზომები, ტექნიკური ბარიერები, კონკურენცია, ინტელექტუალური საკუთრე
ბა, სახელმწიფო შესყიდვები, ვაჭრობა და მდგრადი განვითარება). 

საბაჟო ტარიფების მოხსნის ფონზე ცალსახად მნიშვნელოვანი ხდება არასატა
რიფო ზომები. მიუხედავად იმისა, რომ ეტაპობრივად დაგეგმილია არასატარიფო 
ბარიერების მოხსნა, სავაჭრო პარტნიორთა ეკონომიკური განვითარების განსხვავე
ბული დონეების გათვალისწინებით, ეს პროცესი არ არის მარტივი. 

უნდა აღინიშნოს, რომ საერთაშორისო სტატისტიკური ბაზები საქართველოს 
მიმართ გამოყენებული არასატარიფო ბარიერების შესახებ მწირ და გასხვავე
ბულ ინფორმაციას იძლევა (მ. შ. ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის ინტეგრირე
ბული სავაჭრო ანალიზის პორტალი http://itip.wto.org/goods/Forms/TableView.
aspx?mode=modify ევროკავშირის მხრიდან საქართველოს მიმართ მხოლოდ 15 
სავაჭრო შემზღუდველი ზომის გამოყენებაზე მიუთითებს). ამ თვალსაზრისით შე
დარებით უფრო სრულყოფილი ზამოაღნიშნული გლობალური სავაჭრო საინფორ
მაციო ბაზაა (www.globaltradealert.org). ამ უკანსკნელზე დაყრდნობით ირკვევა, 
რომ ევროკავშირის ქვეყნებმა საქართველოს მიმართ 200918 წლებში 30 ვაჭრობის 
ლიბერალიზაციის ხელშემწყობი, ხოლო 38 ვაჭრობის საზიანო ღონისძიება განახო
რციელეს. პირიქით, საქართველოს მიერ გატარებულ რაიმე შემზღუდველ ზომებზე 
ბაზა არ იძლევა ინფორმაციას. ამიტომ ყურადღებას ქართული ექსპორტის დაბრკო
ლებებზე გავამახვილებთ. 

შესაბამისი ზომების გამოყენების დინამიკა ჩანს ნახაზებზე 4 და 5. საზიანო ზო
მებიდან 7 შეეხო ტრადიციულ საექსპორტო საქონელს  თხილს (0802), 4  ნავთობპ
როდუქტებს (2710), 3  სპილენძის ნარჩენებს და ჯართს (7404), 3  მედიკამენტებს 
(3004). დანარჩენი ღონისძიებებიდან, რომლებიც ერთ ან ორ შემთხვევას წარმოა
დგენდა, აღსანიშნავია ახალი ყურძნის ღვინის (2204) მიმართ გატარებული 2 ზომა. 

ნახ. 4. ევროკავშირის ქვეყნების მიერ საქართველოს მიმართ გამოყენებული ვაჭრობის საზიანო 
ღონისძიებები 200918 წწ. [19]
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ნახ. 5. ევროკავშირის ქვეყნების მიერ საქართველოს მიმართ განხორციელებული ვაჭრობის 
ლიბერალიზაციის ღონისძიებები 200918 წწ. [19]

საერთაშორისო სტატისტიკური ბაზების სიმწირემ გვიბიძგა საქართველოევროკა
ვშირის ვაჭრობაში არასატარიფო ზომების როლის გამოსავლენად კითხვარზე დაფუძ
ნებული სოციოლოგიური კვლევა ჩაგვეტარებინა [4], რომელიც ასახავს 131 ქართველი 
ექსპორტიორის კვლევის შედეგებს. ღრმა და ყოვლისმომცველი სავაჭრო სივრცის შესა
ხებ შეთანხმების გაფორმების შემდეგ ამ სახის კვლევა პირველად ჩატარდა. აღსანიშნა
ვია, რომ საქართველოევროკავშირის არსატარიფო ბარიერების კვლევა კითხვარზე და
ფუძნებული გამოკითხვით, დაახლოებით 10 წლის წინ ჩატარდა [8], რომლის შედეგებიც 
მხოლოდ ნაწილობრივ იძლევა შედარების საშუალებას მიღწეული პროგრესის (ანუ დაძ
ლეული ბარიერების) შესახებ განხსვავებული კითხვარის სტრუქტურის, გამოკითხულ 
საექსპორტო ფირმათა რაოდენობისა და სექტორული განაწილების გამო. 

მკვლევართა მიერ კითხვარი შედგენელია გაეროს ვაჭრობისა და განვითარების 
კონ ფერენციის არასატარიფო ბარიერების კლასიფიკაციის გათვალისწინებით [11; 14; 
21].

ნახ. 6. გამოკითხული ქართული კომპანიები საექსპორტო პროდუქციის სახეობების მიხედვით
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გამოკითხული კომპანიების 67%ს ევროკავშირის ბაზარზე ექსპორტის 5 ან მეტი 
წლის გამოცდილება ჰქონდა. 

ნებისმიერ სავაჭრო ზომასთან მიმართებით, გამოკითხულ ექსპორტიორთა არა
უმეტეს 5 % მიუთითებს მათ შესახებ როგორც ამკრძალავ ბარიერზე, თუმცა დამა
ბრკოლებელი და მეტისმეტად დამაბრკოლებელი ღონისძიებების შესახებ პასუხების 
უფრო მეტი წილი დაფიქსირდა. 

ნახ. 7. რამდენად შემზღუდველია ევროკავშირის ქვეყნების სანიტარიული და 
ფიტოსანიტარიული ზომები? 

გამოკითხულთა 76 % მიიჩნევს, რომ ევროკავშირის სანიტარული და ფიტოსანი
ტარული ზომები ან საერთოდ არ ზღუდავს ან ნაკლებად დამაბრკოლებელია, ხოლო 
დაახლოებით 20 %სთვის, დამაბრკოლებეი ან ნაკლებად დამაბრკოლებელია.

ნახ. 8. რამდენად შემზღუდველია სანიტარიულ და ფიტოსანიტარიულ ზომებთან 
დაკავშირებული ეტიკეტირების, მარკირების, შეფუთვის მოთხოვნები?

გამოკითხულთა 77% მიიჩნევს, რომ სანიტარიულ და ფიტოსანიტარიულ ზომებ
თან დაკავშირებული ეტიკეტირების, მარკირების, შეფუთვის მოთხოვნები არ არის 
შემზღუდველი, ხოლო 23 % კი მიიჩნევს რომ აღნიშნული მოთხოვნები დამაბრკოლე
ბელია. ამასთან, გამოკითხულთა მხოლოდ 23 % მიიჩნევს, რომ ჰიგიენური მოთხო
ნები შემზღუდველია და 21 % მიიჩნევს, რომ საბოლოო პროდუქტში მცენარეთა და 
ცხოველთა პარაზიტებსა და დაავადების გამომწვევი ორგანიზმების აღმოფხვის რე
ჟიმის მოთხოვნები შემზღუდველია. 
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გამოკითხულთა 26% მიიჩნევს, რომ სანიტარიულ და ფიტოსანიტარიულ ზომებ
თან დაკავშირებული შესაბამისობის შეფასების მოთხოვნები შემზღუდველია ექსპო
რტირებისას. 15 % აფიქსირებს, რომ ტექნიკური სტანდარტებით განსაზღვრული 
ზომები (აკრძალვები, ავტორიზაციის მოხოვნები, რეგისტრაციის მოთხოვნები, სხვა 
აკრძალვები/შეზღუდვები) დამაბრკოლებელია ექსპორტირების პროცესში.

ნახ. 8. რა ტიპის ტექნიკური სტანდარტების მოთხოვნების დაკმაყოფილება უწევთ 
ექსპორტიორებს?

ექსპორტიორთა უმრავლესობამ ტექნიკური სტანდარტების მოთხოვნებიდან 
დაასახელა შეფუთვის, მარკირებასა და ხარისხთან დაკავშირებული სტანდარტების 
დაკმაყოფილების მოთხოვნები.

გამოკითხულთა მხოლოდ 8 % მიიჩნევს,რომ საბაჟო ფორმალობები დამაბრკო
ლებელია. 

აღსანიშნავია, რომ ექსპორტიორებს სხვადასხვა ტიპის ცვლილების განხორცი
ელება უწევთ ევროკავშირის მხარეს არსებული მაღალი სტანდარტების გამო. მაგა
ლითად, გამოკითხულ ექსპორტიორთა 19%ს უწევს შეიტანონ გარკვეული ცვლი
ლებები საწარმოო პროცესში ევროკავშირის მხრიდან საწარმოო და წარმოებისშემ
დგომი პროცესების მიმართ წაყენებული მოთხოვნების გამო. მიუხედავად აღნიშნუ
ლისა, გამოკითხულ ექსპორტიორთა მოლოდინი ევროკავშირთან თანამშრომლობის 
გაფართოებისას უკავშირდება პროდუქციის ხარისხის ამაღლებას (23%), ქართული 
პროდუქციის ცნობადობის ზრდას (23%) და საერთო ანგარიშით, ექსპორტის ზრდას 
(27%).
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ნახ. 9. რა მოლოდინი აქვთ ექსპორტიორებს DCFTAდან (ღრმა და ყოვლისმომცველი 
თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებიდან)?

ამგვარად, თანამედროვე საერთაშორისო სავაჭრო ურთიერთოებები ხასიათდე
ბა არასატარიფო ბარიერების გამოყენების დიდი მრავალფეროვნებით და ამასთან, 
ზრდით, რაც აშკარად შეინიშნება 2008 წლის საფინანსოეკონომიკური კრიზისის შე
მდგომ პერიოდში. არასატარიფო ზომების ფართოდ გავრცელებისა გამო, სავაჭრო 
პოლიტიკა სულ უფრო რთული და მრავალმხრივი ხდება.

ინსტიტუციური ჩარჩოს მოწესრიგების თვალსაზრისით საქართველოევროკავ
შირს შორის გადადგმულ ნაბიჯებს საჭიროა ამყარებდეს მდგრადი სავაჭრო ურთიე
რთობები.

გლობალური ნეოპროტექციონისტული გამოვლინებების ფონზე შემოწმდა ჰიპო
თეზა  არის თუ არა არასატრიფო ზომები საქართველოს ექსპორტისთვის დამაბ
რკოლებელი. 

საერთაშორისო სტატისტიკურ ბაზასა (Global Trade Alarm) და კითხვარზე და
ფუძნებულ ქართველ ექსპორტიორთა გამოკითხვის შედეგებზე (კვლევა ჩატარდა 
თსუის მიზნობრივი სამეცნიერო კვლევითი პროექტის ფარგლებში 2016 წელს) დაყ
რდნობით გამოვლინდა საქართველოევროკავშირს შორის ვაჭრობაში არასატარიფო 
ბარიერების ფრაგმენტული შემზღუდველობა ქართველ ექსპორტიორთა კომერციუ
ლი ინტერესების საზიანოდ; არასატარიფო ზომები არსებითად არ არის დამაბრკო
ლებელი საქართველოევროკავშირს შორის სავაჭრო ურთიერთიერთობებში. სხვადა
სხვა სახეობის არასატარიფო ბარიერის მიხედვით მას არაუმეტეს ექსპორტიორთა 
5% მიიჩნევს ამკრძალავად, დამაბრკოლებლად ან მეტისმეტად დამაბრკოლებლად კი 
 არაუმეტეს 25%. სანიტარიულ, ფიტოსანიტარიულ, ტექნიკურ და ა.შ. სტანდარტებ
თან დაკავშირებული მოთხოვნები მოქმედ ექსპორტიორთა მიერ უფრო მეტად დადე
ბითადაა აღქმული და ქმნის სავაჭრო თანამშრომლობის გაფართოების შესაძლებ
ლობებს. მოსალოდნელია, რომ ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის 
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შეთანხმება ხელს შეუწყობს ქართული ექსპორტის ზრდას ევროკავშირში ინსტიტუ
ციური ჰარმონიზაციის გზით. ამიტომ ევროკავშირთან ეკონომიკური ურთიერთობი
დან მეტი სარგებლის მისაღებად საქართველოს საგარეო ეკონომიკური პოლიტიკის 
აქცენტები გადატანილი უნდა იყოს „გარე საზღვრებიდან“ ხარისხის საშინაო ინფრა
სტრუქტურის მოწესრიგებაზე, რაც ევროკავშირის შესაბამის სტრუქტურებთან ჰა
რმონიზაციას დააჩქარებს. ამასთან, უნდა აღინიშნოს, რომ ექსპორტის გაფართოე
ბისთვის სხვა (მოცემული კვლევის მიღმა არსებული) საკითხებია უმნიშვნელოვანესი, 
რომელთაგან საქართველოს ექსპორტის დივერსიფიკაციას, დაფინანსების და მასობ
რივი წარმოების პრობლემების გადჭრას გადაუდებელი ამოცანად მივიჩნევთ.
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The paper is dedicated to the analysis of using non-tariff measures in Georgia-EU trade 
in the context of trade neoprotectionism. The article points out that achieved institutional 
progress in the cooperation with the EU needs to be strengthened based on the trade 
relations as the main pillar of the economic relations. 

The work deals with neoprotectonist trends in the current international trade. The 
hypothesis is whether non-tariff measures impede Georgia’s exports. 

For this purpose, the existing trade barriers between Georgia and the EU are analyzed 
based on the international statistical base - Global Trade Alert and the results of the Georgian 
Exporters’ Survey based on questionaire (the survey was conducted within the framework of 
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The fragmentary harmful effects of non-tariff measures to the commercial interests 
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perceived by exporters positively and are supportive to the expantion of trade cooperation.
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ინოვაციური სისტემის მოდელები და საქართველო

ლელა გულედანი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
დოქტორანტი 

Lela.guledani@yahoo.com

თანამედროვე გლობალურ სისტემაში ყოველი ქვეყნის მდგომარეობა სულ 
უფრო და უფრო განპირობებული ხდება მისი კონკურენტუნარიანობით, რაც 
პირდაპირ დამოკიდებულია ეროვნული ინოვაციური სისტემის სტრუქტურასა და 
ეფექტიანობაზე. 

მსოფლიოში ქვეყნების ინოვაციური განვითარების სხვადასხვა გზა არ
სებობს. დღეს თითოეული ქვეყნისათვის, მიუხედავად განვითარების დონისა, 
ამოსავალია საკუთარი ეროვნული ინოვაციური სტრატეგიის შემუშავება. შესა
ბამისად, საქართველოსთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ეროვნული ინოვა
ციური სისტემის ფორმირება და ქვეყნის ინოვაციური განვითარების სტრატეგიის 
შემუშავება. 

დღესდღეობით საქართველოში შექმნილია მარეგულირებელი აქტები და 
საწყისი ინფრასტრუქტურა, მაგრამ არ არის ჩამოყალიბებული ინოვაციების შე
სახებ სტრატეგია, შესაბამისად, არც ტაქტიკა და სამოქმედო გეგმა არსებობს.

საქართველოში ეროვნული ინოვაციური პოლიტიკის სპეციფიკის განმსა
ზღვრელი უნდა გახდეს ქვეყნის ეროვნული პრინციპების, მიზნების, ამოცანების 
გამოკვეთა და მისი შესრულების მეთოდების უნიკალური კომბინაციების ფორმი
რება. ინოვაციური სტრატეგიის შემუშავებისას უნდა მოხდეს პროცესში მონაწი
ლეთა ინტერესების მაქსიმალური ჰარმონიზაცია. 

სწორედ აღნიშნულ პრობლემებზეა სტატიაში ყურადღება გამახვილებული. 
საკვანძო სიტყვები: ეროვნული ინოვაციური სისტემა; ინოვაციური სტრა

ტეგია; ინოვაციური სისტემის მოდელი; საქართველოს კანონი ინოვაციების შე
სახებ; საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო. 

ქვეყნის ინოვაციური განვითარების გზები

შრომის საერთაშორისო დანაწილების თანამედროვე გლობალურ სისტემაში 
უფრო და უფრო მძაფრდება კონკურენცია ეკონომიკის განვითარების მოდელებს 
შორის, ხოლო სახელმწიფოს მდგომარეობა საერთაშორისო არენაზე სულ უფრო და 
უფრო დამოკიდებული ხდება მისი კონკურენტუნარიანობის შესაძლებლობაზე. სახე
ლმწიფოს კონკურენტუნარიანობა კი პირდაპირ დამოკიდებულია ეროვნული ინოვა
ციური სისტემის სტრუქტურასა და ეფექტიანობაზე. 

ekonomika da biznesi, 2018, #2,  gv. 52-65
ECONOMICS  AND  BUSINESS, 2018, #2,  pp. 52-65
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ინოვაციურისისტემისმოდელებიდასაქართველო

სწორედ სახელმწიფოს ეროვნული ინოვაციური სისტემა, ინოვაციური პროცე
სებისა და ტენდენციების სიჩქარე, მოცულობა და მასშტაბები უზრუნველყოფს მის 
შესაძლებლობას დაიკავოს გამოკვეთილი ნიშა შრომის საერთაშორისო დანაწილების 
სისტემაში და შეიძინოს მნიშვნელოვანი ეკონომიკური და პოლიტიკური წონა საერთა
შორისო ურთიერთობებში, ასევე უზრუნველყოს ქვეყნის მოსახლეობის კეთილდღე
ობის მაღალი დონე. 

მსოფლიოში სულ უფრო იზრდება კონკურენცია, ვითარდება ტექნოლოგიები, 
მსოფლიო ეკონომიკა ხომ შეზღუდული რესურსების პირობებში ფუნქციონირებს, 
მცირდება პროდუქციის სასიცოცხლო ციკლი. ამიტომაც, თითოეული ქვეყნისათვის, 
მიუხედავად იმისა, განვითარების რა დონეზე იმყოფება ის, ამოსავალი წერტილია 
ეროვნული ინოვაციური სტრატეგიის შემუშავება. რაც შეეხება ინოვაციური საქმი
ანობის ინტერნაციონალიზაციას, ის საჭიროებს უდიდეს ადამიანურ, ეკონომიკურ, 
პოლიტიკურ და საკანონმდებლო ძალისხმევას. 

მსოფლიოში იზრდება ქვეყნების ინოვაციური განვითარების გზები, რადგან ისი
ნი ირჩევენ ცოდნაზე დაფუძნებულ ეკონომიკას. სახელმწიფოში ინოვაციური სისტე
მის განვითარება ხელს უწყობს საქმიანობის ყველა სფეროში ურთიერთობების ტრა
ნსფორმირებას და სტიმულირებას. 

იმისათვის, რომ შეიქმნას საქართველოს ეროვნული ინოვაციური სისტემა და 
შეფასდეს მისი ფორმირების პერსპექტივები, აუცილებელია საზღვარგარეთის ქვე
ყნების ინოვაციური სისტემის არსებული მოდელებისა და ინოვაციის განვითარების 
სტრატეგიების საფუძვლიანი შესწავლა და ადეკვატური გამოყენება. 

საზღვარგარეთის ქვეყნების ინოვაციური სისტემის მოდელები

ინოვაციურ სფეროში სახელმწიფო მხარდაჭერის გამოცდილება საზღვარგარე
თის ქვეყნებში მოწმობს იმაზე, რომ პირობითად შეიძლება გამოვყოთ სახელმწიფოს 
ინოვაციური განვითარების ორი ძირითადი მოდელი [1,გვ.25].

- პირველი მოდელი, ორიენტირებულია საერთო ეროვნული დანიშნულების 
მქონე მეცნიერულტექნიკური კვლევების, პროგრამებისა და პროექტების შესრუ
ლებაზე, რომელშიც მთავარი მიზანია ქვეყნისთვის პრიორიტეტული მნიშვნელობის 
დარგების შესაძლებლობების წახალისება და განვითარება;

- მეორე მოდელი, ორიენტირებულია გავრცელებული მეცნიერულტექნიკური 
ცოდნის „ნოუ ჰაუს“ გადმოტანაზე, სადაც მთავარ მიზანს წარმოადგენს ახალი ტექ
ნოლოგიების ათვისების შესაძლებლობების ამაღლება, ეკონომიკის დარგების ტექნო
ლოგიური შესაძლებლობების გაფართოება. ხშირად ეს ეხება ინოვაციური ინფრასტ
რუქტურის, განათლებისა და პროფესიონალური მომზადების სისტემის სრულყოფას. 

მოცემული მოდელების რეალიზაცია ხელს უწყობს ქვეყნის ეროვნული პრინცი
პების, მიზნებისა და ამოცანების, მათი შესრულების მეთოდების უნიკალური კომბი
ნაციების ფორმირებას, რომელიც განსაზღვრავს ეროვნული ინოვაციური პოლიტი
კის სპეციფიკას. 
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ლელაგულედანი

სხვადასხვა ქვეყნის მაგალითზე შეიძლება გამოვყოთ განვითარებული და გა
ნვითარებადი ქვეყნების სახელმწიფო ინოვაციური პოლიტიკის მნიშვნელოვანი მიმა
რთულებები. (იხ. ცხრილი 1) 

ინოვაციური პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებები სხვადასხვა ქვეყანაში [2,გვ.56] 
ცხრილი1 

ინოვაციური პოლიტიკის 
მიმართულება

ინოვაციური პოლიტიკის 
სპეციფიკა ქვეყნები

ეროვნული ინოვაციური 
სტრუქტურის ოპტიმიზაცია

სახელმწიფო სისტემის 
ოპტიმიზაცია ინოვაციის 
დაგეგმვისა და მართვის 

სფეროში

იაპონია, ნორვეგია, 
ინდოეთი, ჩილი

მეცნიერებისა და ინოვაციური 
სფეროს სახელმწიფო 

ფინანსირების ოპტიმიზაცია

აშშ, საფრანგეთი, დიდი 
ბრიტანეთი,

დანია, ნორვეგია, შვედეთი, 
ტაივანი, ავსტრალია

ფუნდამენტური კვლევების 
განვითარება

დიდი ბრიტანეთი, შვედეთი, 
სლოვენია

ბიზნესისა და მეცნიერების 
კოოპერაციის სტიმულირება 
(ქვეყნის შიგნით არსებული 
უნივერსიტეტები)

უნივერსიტეტების და 
კორპორაციების სიმეტრიული 

დაახლოების სტიმულირება
აშშ, ფინეთი, გერმანია

მეცნიერებასა და ინოვაციურ 
სფეროში მსხვილი სახელმწიფო 
შენატანები, ეროვნული კერძო 

კაპიტალის მოზიდვა
ისრაელი, ფინეთი

კერძო სექტორის ინოვაციური 
საქმიანობის სტიმულირება, 

უცხოური კაპიტალის მოზიდვა 
ინოვაციურ სფეროში

დიდი ბრიტანეთი, 
ირლანდია, ჩინეთი, 

სამხრეთ კორეა, მალაიზია, 
ინდოეთი, ისრაელი, 

რუსეთი
სამეცნიერო სექტორის 

ინოვაციური ინიციატივების 
სტიმულირება

გერმანია, იაპონია, ახალი 
ზელანდია, დანია

საერთაშორისო ინოვაციურ 
ქსელში ინტეგრაცია

კომპლექსური ინტეგრაცია
ფინეთი, ისრაელი, 

ნიდერლანდები, ჩინეთი, 
რუსეთი

ტექნოლოგიური სპეციალიზაცია
სამხრეთი კორეა, 

მალაიზია, სინგაპური, 
ტაივანი, ინდოეთი.

შიგა ინოვაციური ქსელების 
დალაგება

ინოვაციის სფეროში კავ ში რების 
შესაქმნალად განსა კუთრებული 

პირობების შექმნა
აშშ, ნორვეგია, ირლანდია, 

რუსეთი
ეროვნული რეგიონების 

ინიციატივების სტიმულირება საფრანგეთი, გერმანია, 
ფინეთი
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ეროვნული ინოვაციური 
სისტემის ფორმირება

მეცნიერების სახელმწიფო 
სექტორის რესტრუქტურიზაცია

რუსეთი, ბულგარეთი, 
პოლონეთი, ლიტვა, 

ესტონეთი
მეცნიერებისა და განათლების 

ინტეგრაციის ინიცირება
რუსეთი, ლატვია, 

ესტონეთი, ჩეხეთი.

ინოვაციურ სფეროში მცირე და 
საშუალო ბიზნესის ჩართვა

აშშ, ფინეთი, რუმინეთი, 
ჩეხეთი, სლოვაკეთი, 
ლატვია, ესტონეთი, 

თურქეთი, ჩილი
მაღალი ტექნოლოგიების 
სფეროში ექსპორტული 

მიმართულებების 
პრიორიტეტების გამოკვეთა

ჩეხეთი, რუმინეთი, ჩილი, 
თურქეთი

ქვეყანაში გატარებული ინოვაციური პოლიტიკის მიხედვით მსოფლიო შეიძლება 
დავყოთ სამ ძირითად ჯგუფად:

1. ქვეყნები, ორიენტირებული ლიდერობაზე მეცნიერებაში, მსხვილმასშტაბურ 
მიზნობრივ პროექტებზე, რომელიც მოიცავს ინოვაციური ციკლის ყველა სტადიას, 
როგორც წესი, მნიშვნელოვანი წილით სამხედრო სფეროს მეცნიერულ ინოვაციურ 
პოტენციალში (აშშ, დიდი ბრიტანეთი, საფრანგეთი და სხვა);

2. ქვეყნები, ორიენტირებული ხელსაყრელი ინოვაციური გარემოს შექმნაზე, 
ეროვნული ეკონომიკის ოპტიმიზაცია და დივერსიფიკაცია (გერმანია, შვედეთი, შვე
იცარია და სხვა);

3. ქვეყნები, რომლებიც ასტიმულირებენ სიახლეებს ინოვაციური ინფრასტრუქ
ტურის განვითარების გზით, მსოფლიო მეცნიერულტექნიკური პროგრესის მიღწე
ვების მგრძნობელობის უზრუნველყოფა, მეცნიერებისა და ტექნოლოგიის სფეროში 
სხვადასხვა სექტორის საქმიანობის კოორდინაცია. (იაპონია, სამხრეთი კორეა და 
სხვა).

უნდა აღინიშნოს, რომ სახელმწიფოს ინოვაციური პოლიტიკის ფორმირებისად
მი მიდგომა ყველა ქვეყანაში განსხვავდება და გამომდინარეობს ქვეყნის ეროვნული 
მახასიათებლებიდან. ასე, მაგალითად, ფინეთში  ეროვნული ეკონომიკის დივერსი
ფიკაცია, საფრანგეთში  მცირე ინოვაციური ბიზნესის შექმნა და განვითარება, აშ
შში ეროვნული ეკონომიკის რესტრუქტურიზაცია. 

ინოვაციური გრადაციის მიმართულებები
თითოეული სახელმწიფო ირჩევს საკუთარ ინოვაციურ პოლიტიკას, სახავს მიზ

ნებს შიგა და გარე ფაქტორების განვითარების გათვალისწინებით, მათი რეალიზა
ციის სტრატეგიას და ტაქტიკას, რომელიც საშუალებას მისცემს ქვეყანას მიაღწიოს 
ინოვაციური აქტიურობის მოთხოვნად დონეს. 

ინოვაციური აქტიურობის გრადაცია გულისხმობს შემდეგ მიმართულებებს:
- ინოვაციური აქტიურობა, მიმართული ტექნოლოგიური ინოვაციების სტიმუ

ლირებაზე;
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- ინოვაციური აქტიურობა, მიმართული სოციალურეკონომიკურ სიახლეზე;
- ინოვაციური აქტიურობა, მიმართული ეროვნული ეკონომიკის ფორმირებაზე;
- ინოვაციური აქტიურობა, მიმართული მსოფლიო საზოგადოების განვითარე

ბის მიმართულების შეცვლაზე. 
ინოვაციური აქტიურობის დონე მთლიანად განისაზღვრება ინოვაციური სტრა

ტეგიით, მისი პარამეტრებით, ინოვაციური პროცესით, რომელშიც ჩართულია საზო
გადოების ყველა ელემენტი, როგორც ყველა დონეზე, ასევე ჩართულობის მაღალი 
ხარისხის გათვალისწინებით. ამიტომ, ინოვაციის სტრატეგიის პარამეტრებზე შეთა
ნხმების დონე დამოკიდებულია ინოვაციურ პროცესებში მოცემული ელემენტების 
ინტეგრაციის დონესა და მისი რეალიზაციის ეფექტიანობაზე. 

ინოვაციური სტრატეგია იმ წესებისა და ნორმების ერთობლიობაა, რომელიც 
განსაზღვრავს სიახლეების შერჩევისა და რეალიზაციის სისტემას, პროცედურას, 
როგორც ტექნოლოგიაში, ასევე ტექნოლოგიების მართვაში, განვითარების საერთო 
ორიენტაციის შესაბამისად. 

ინოვაციური სტრატეგიის მთავარი ამოცანაა ინოვაციურ და სხვადასხვა პრო
ცესში მონაწილეების ინტერესების ჰარმონიზაციის მაქსიმალური შესაძლო დონის 
მიღწევა. 

მაღალგანვითარებული ქვეყნების გამოცდილება, რომლებმაც მიაღწიეს წარმა
ტებებს სიახლეების დანერგვასა და ინოვაციური პროდუქციის ექსპორტში, საშუალე
ბას იძლევა გამოვყოთ ინოვაციური პოლიტიკის განვითარების რამდენიმე სტრატე
გია:

„გადატანის“ სტრატეგია, ანუ გამოყენებადი მეცნიერულტექნიკური პოტენ
ციალის გადმოტანას საზღვარგარეთის ქვეყნებიდან საკუთარ ეკონომიკაში. მისი 
სპეციფიკაა ის, რომ ქვეყანა იმპორტირებას უკეთებს ტექნოლოგიებს მაღალი განვი
თარებული ქვეყნებიდან, შემდეგ ამატებს ტექნოლოგიებს და შესაბამის ბაზაზე ქმნის 
საკუთარ მეცნიერულტექნიკურ კომპლექსს.

ასეთი სტრატეგია წარმატებით განახორციელა იაპონიამ. იაპონია ბოლო ათწლე
ულში მაღალგანვითარებული ქვეყნებიდან (აშშ, ინგლისი, საფრანგეთი) ყიდულობდა 
ლიცენზიებს მაღალეფექტიან ტექნოლოგიებზე, რათა დაენერგა უახლესი პროდუქ
ციის წარმოება, განევითარებინა საკუთარი მეცნიერულტექნიკური და მეცნიერუ
ლსაწარმოო პოტენციალი, რომელიც შემდგომში უზრუნველყოფდა სრულ ინოვაცი
ურ ციკლს, დაწყებული  ინოვაციის ფუნდამენტალური კვლევებით, შემუშებითა და 
დანერგვით, ხოლო შემდეგ  ქვეყნის შიგნით და მსოფლიო ბაზარზე რეალიზაციით 
დამთავრებული. 

„სესხების“ სტრატეგიის არსია ის, რომ იაფ მუშახელზე დაყრდნობითა და სა
კუთარი მეცნიერულტექნიკური პოტენციალის გამოყენებით ხდება იმ პროდუქციის 
წარმოების ათვისება, რომელიც იწარმოებოდა განვითარებულ ინდუსტრიულ ქვე
ყნებში, შემდგომში, საკუთარი საინჟინროტექნიკური საშუალებების დახმარებით 
პროდუქციის წარმოების დაწყება, მეცნიერულ ტექნიკური პოტენციალის აღორძი
ნება, რომელიც შეძლებს ჩაატაროს საკუთარი მეცნიერულკვლევითი და საცდელსა
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კონსტრუქტორო სამუშაოები, ეკონომიკის საბაზრო და სახელმწიფო ფორმების შე
საბამისობის გამოყენებით ინოვაციური საქმიანობის აქტივიზაციის უზრუნველყოფა. 

ასეთი სტრატეგია ხორცილედება ჩინეთსა და სამხრეთაღმოსავლეთის ზო
გიერთ ქვეყანაში. კლასიკური მაგალითია სამხრეთ კორეის კონკურენტუნარიანი 
საავტომობილო მრეწველობის, საყოფაცხოვრებო ელექტროტექნიკისა და მაღალე
ფექტიანი საშუალებების, გამოთვლითი ტექნიკის შექმნა. 

„ზრდის“ სტრატეგია, რომელსაც ახორციელებს მაღალგანვითარებული ქვეყ
ნები, პირველ რიგში, აშშ, ინგლისი, გერმანია, საფრანგეთი, არის ის, რომ საკუთარი 
მეცნიერულტექნიკური პოტენციალის გამოყენებით, საზღვარგარეთის ქვეყნების 
მეცნიერებისა და კონსტრუქტორების მოწვევით, უნივერსიტეტების ფუნდამენტალუ
რი მეცნიერებისა და ფირმების გამოყენებითი მეცნიერების ინტეგრირებით, უწყვე
ტად იქმნება ახალი პროდუქტი სოციალურ სფეროში, ესე იგი ხდება ინოვაციების 
მუდმივი ზრდა. 

ზემოთ აღნიშნული ინოვაციური სტრატეგიის რეალიზაციის შედეგად ქვეყანა 
ირჩევს საკუთარ ინოვაციურ პოლიტიკას და ინოვაციური განვითარების მოდელს. 

დღეისათვის შეიძლება გამოვყოთ ინოვაციური განვითარების სამი საბაზისო მო
დელი: 

პირველი მოდელია „ტრადიციული მოდელი“.
ეს მოდელი გულისხმობს სრულ ინოვაციურ ციკლს  ინოვაციური იდეის ფორ

მირებიდან დაწყებული, ინოვაციური პროდუქტის მასობრივი წარმოებით დამთავრე
ბული. 

როგორც წესი, ეს მოდელი თავისთავში მოიცავს ეროვნული ინოვაციური სისტე
მის სტრუქტურის ყველა კომპონენტს: ფუნდამენტური და გამოყენებითი მეცნიერე
ბის მიღწევებს, კვლევებისა და შემუშავების სფეროს, პროდუქტის საცდელი ნიმუშის 
წარმოებასა და მასობრივი წარმოების ორგანიზებას და ექსპერტიზას, კადრების და
ფინანსებასა და რეპროდუქციას. 

ინოვაციური სისტემის ტრადიციული მოდელის თალსაჩინო მაგალითებია ევრო
პისა და ჩრდილოეთ ატლანტიკური რეგიონის ქვეყნები. 

მეორე მოდელია „თანამედროვე მოდელი“.
ინოვაციური განვითარების მოცემული მოდელი მნიშვნელოვნად განსხვავდება 

ზემოთ განხილული ტრადიციული მოდელისაგან და წარმოდგენილია ძირითადად 
აღმოსავლეთ აზიაში: იაპონია, სამხრეთი კორეა, ჰონგკონგი და ჩინეთი. 

აღმოსავლეთაზიურ ინოვაციურ ციკლში, როგორც წესი, არ არსებობს ფუნდამე
ნტური და გამოყენებითი მეცნიერება. ეს ინოვაციური მოდელები უპირატესად ორი
ენტირებულია მაღალტექნოლოგიური პროქდუქციის ექსპორტზე. ტექნოლოგიები 
მათ ნასესხები აქვთ ტრადიციული მოდელის ქვეყნებიდან. 

მესამე მოდელია „ალტერნატიული მოდელი“.
ინოვაციური განვითარების ეს მოდელი გამოიყენება ქვეყნებში, რომლებიც არ 

ფლობენ მნიშვნელოვან პოტენციალს ფუნდამენტური და გამოყენებითი მეცნიერე
ბის დარგში, სადაც სოფლის მეურნეობა ჯერ კიდევ ძველებურად ასრულებს მნიშ
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ვნელოვან როლს ეკონომიკაში, რომელიც არ გამოირჩევა იმ ნედლეულის მარაგების 
სიმდიდრით, რომლის გადამუშავების ტექნოლოგიები ან გაყიდვა შეიძლება გახდეს 
ეროვნული კონკურენტუნარიანობის საფუძველი.

აქედან გამომდინარე, მოცემული ქვეყნების ინოვაციების ციკლში არ არსებობს 
ფუნდამენტური და გამოყენებითი მეცნიერების ბლოკი და ასევე, პრაქტიკულად არ 
არსებობს მაღალტექნოლოგიური ციკლი. 

როგორც წესი, ასეთი ქვეყნების ინოვაციური პოლიტიკა კონცენტრირებულია 
ტექნოლოგიების სესხებასა და გავრცელებაზე, და არა ახალი ტექნოლოგიების შექ
მნაზე, ეკონომიკის დარგში მენეჯმენტის, ხოლო სოციოლოგიის და შრომის ფსიქო
ლოგიის დარგში განათლების განვითარებაზე, ფინანსური და სხვა საქმიანობისათვის 
კადრების გადამზადებაზე, მსუბუქი მრეწველობის ფრაგმენტების განვითარებაზე. 

მოცემული მოდელის ქვეყნებისათვის დამახასიათებელია ტექნოლოგიების სფე
როს განვითარების რეორგანიზაცია სოციალურ ინოვაციებზე. ასეთი მიდგომა ეხმა
რება მათ მიაღწიონ ეკონომიკური ზრდის მაღალ ტემპებს. 

ალტერნატიულ მოდელს იყენებს ტაილანდი, თურქეთი, პორტუგალია, ჩილე, 
იორდანია. 

ინოვაციური პროცესები საქართველოში 

დღეისათვის არსებობს ქვეყნების ინოვაციური განვითარების სხვადასხვა მოდე
ლი, რომლის ჩარჩოებშიც განისაზღვრება ინოვაციურ სფეროში სახელმწიფო პოლი
ტიკის ძირითადი მიმართულებები. დღეს საქართველომ უნდა აირჩიოს ინოვაციის 
აქტივიზაციის საკუთარი სტრატეგია, რომელიც დაეყრდნობა საკუთარ ინტელექტუ
ალურ და მეცნიერულტექნიკურ პოტენციალს, შეიმუშავებს ქვეყნაში ინოვაციური 
პროცესების პირდაპირი და ირიბი რეგულირების შესაბამისი მეთოდების კრებულს.

ინოვაციურ პროცესებთან დაკავშირებით საქართველო ახლა იწყებს ნაბიჯების 
გადადგმას. იმისათვის რომ დავინახოთ, თუ როგორ მიმდინარეობს ქვეყანაში ეს პრო
ცესი, გადავხედოთ საქართველოს პარლამენტისა და მთავრობის მიერ ბოლო წლებში 
მიღებულ დოკუმენტებს ინოვაციურ პოლიტიკასთან დაკავშირებით. ასევე შევაფა
სოთ, როგორ ხდება ამ დოკუმენტების მიხედვით დასახული ამოცანების აღსრულება. 

ქვეყნის ეკონომიკური, მათ შორის დარგობრივი პოლიტიკის შემუშავებასა და გა
ნსაზღვრაში, პირველ რიგში, საქართველოს პარლამენტი მონაწილეობს დარგობრივი 
ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის სახით. კომიტეტის საქმია
ნობა მოიცავს ყველა იმ სფეროს, რომელიც უკავშირდება ეკონომიკას ან პირდაპირ 
გავლენას ახდენს ქვეყნის ეკონომიკურ პოლიტიკაზე. კომიტეტს საქართველოს კანო
ნმდებლობა შესაბამისობაში მოჰყავს ქვეყნის ეკონომიკურ პოლიტიკასთან და თავი
სი კომპეტენციის ფარგლებში ახორციელებს საკონტროლო და კანონშემოქმედებით 
საქმიანობას, აქვს საკანონმდებლო ინიციატივის უფლება [3,გვ.6] .

კომიტეტის საქმიანობის პრიორიტეტულ მიმართულებებში, ერთერთია ინოვა
ციებზე დაფუძნებული ეკონომიკის სტიმულირება.
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2016 წლის 22 ივნისს საქართველოს პარლამენტმა მიიღო “საქართველოს კანო
ნი ინოვაციების შესახებ“, რომლის მიზანია საქართველოს სოციალურეკონომიკური 
განვითარებისათვის აუცილებელი ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის შექმნა და 
სრულყოფა, ქვეყანაში ცოდნასა და ინოვაციებზე დაფუძნებული ეკონომიკის მშენებ
ლობა, სხვა სახელმწიფოებში შექმნილი ტექნოლოგიების საქართველოში ათვისების 
ხელშეწყობა, საქართველოში შექმნილი ინტელექტუალური საკუთრებისა და ტექნო
ლოგიების დანერგვისა და ექსპორტის ხელშეწყობა, მოწინავე ტექნოლოგიების მეც
ნიერებისა და ეკონომიკის ყველა სფეროში შეღწევა ამ სფეროთა კონკურენტუნარია
ნობის ამაღლების მიზნით.

„ინოვაციების შესახებ“ კანონის მიხედვით, ინოვაციური საქმიანობის ხელშესა
წყობად სახელმწიფოში იქმნება შემდეგი ინფრასტრუქტურა [4,გვ.3]:

- ა) სამეცნიერო/ტექნოლოგიური პარკი;
- ბ) ბიზნესინკუბატორი;
- გ) ბიზნესამაჩქარებელი;
- დ) ტექნოლოგიების გადაცემის ცენტრი;
- ე) სამრეწველო ინოვაციების ლაბორატორია (FabLab) და ინოვაციების ლა

ბორატორია (ILab);
- ვ) ინოვაციების ცენტრი.
რაც შეეხება ქვეყნის აღმასრულებელ რგოლს, (საქართველოს მთავრობა, და

ინტერესებული სამინისტროები) 2014 წლის 17 ივნისის დადგენილებით, საქართვე
ლოს მთავრობამ საქართველოს სოციალურეკონომიკური განვითარების სტრატე
გია „საქართველო 2020“ დაამტკიცა, რომლის მიხედვითაც ინოვაციებისა და ტექ
ნოლოგიების განვითარების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის მთავარი ამოცანაა 
ინოვაციური საქმიანობის და უახლესი ტექნოლოგიების გადაცემისა და დანერგვის 
კომპლექსური ხელშეწყობა როგორც ეროვნულ, ასევე რეგიონულ დონეზე. [5,გვ.27] 

საკანონმდებლო და მთავრობის დოკუმენტების მიხედვით, ქვეყნის მიზანია ინო
ვაციისთვის საჭირო ინფრასტრუქტურის განვითარება, კვლევისა და განვითარე
ბისათვის საჭირო ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება და მათი კომე
რციალიზაციის ხელშეწყობა, ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების დაცვის 
გაძლიერება, ეკონომიკაში საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების 
მაქსიმალურად ფართოდ გამოყენების ხელშეწყობა. 

ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სფეროში გატარებული პოლიტიკით სა
ქართველოს მთავრობის სურვილია მიაღწიოს კომპანიების მიერ მოწინავე ტექნო
ლოგიების ტრანსფერისა და პრაქტიკაში დანერგვის გაძლიერებას, სამეცნიერო 
წრეებსა და ბიზნესს შორის კავშირის გამყარებას, ინოვაციების დამაკმაყოფილებე
ლი დონის არსებობას, ამის შედეგად, ადგილობრივი წარმოების კონკურენტუნარია
ნობის ამაღლებას, ქართული ექსპორტის უფრო მაღალტექნოლოგიურ პროდუქტზე 
ორიენტაციას [6,გვ.3].

ინოვაციური პროცესების პოლიტიკის განხორციელებაზე პასუხისმგებელ ინ
სტიტუციად საქართველოს მთავრობამ, 2014 წლის 18 თებერვლის №172 დადგენი
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ლებით, საჯარო სამართლის იურიდიული პირი  „საქართველოს ინოვაციებისა და 
ტექნოლოგიების სააგენტო“(სააგენტო) განსაზღვრა [7,გვ.1]. „ინოვაციების შესახებ“ 
კანონის მიხედვითაც სააგენტო ახორციელებს მთავრობის სათათბირო ორგანოს  
კვლევებისა და ინოვაციების საბჭოს საორგანიზაციო საკითხების უზრუნველყოფას. 
კვლევებისა და ინოვაციების საბჭო, თავის მხრივ, ზრუნავს ინოვაციების სფეროში 
სახელმწიფო სტრატეგიის, ეროვნული და რეგიონალური ინოვაციების ეკოსისტემე
ბის განვითარების კოორდინაციაზე, როგორც სახელმწიფო უწყებებს შორის, ასევე 
სახელმწიფო, კერძო, საგანმანათლებლო და სამეცნიერო სექტორებს შორის. საბჭო 
შედგება 21 წევრისაგან და მას თავმჯდომარეობს საქართველოს პრემიერმინისტრი. 
მასში შედიან როგორც მოქმედი მინისტრები და პარლამენტარები, ასევე მეცნიერები 
და ბიზნესწარმომადგენლები.

საბჭოს ფუნქციებში შედის პროექტ  „ინოვაციური საქართველო 2020“სა და 
ინოვაციების სფეროში სახელმწიფო სტრატეგიის შემუშავება. აქედან გამომდინა
რე, მოკლე, საშუალო და გრძელვადიანი პრიორიტეტების და მათზე დაფუძნებული 
პროგრამების განსაზღვრა და განხორციელების ხელშეწყობა [8,გვ.5]. 

სსიპ  „საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს“ მიერ და
ფუძნების დღიდან მოცემულ მომენტამდე, შექმნილია შემდეგი ინფრასტრუქტურები:

ა) ორი ტექნოლოგიური პარკი  თბილისსა და ზუგდიდში;
ბ)თბილისის ტექნოლოგიურ პარკში ხორციელდება ბიზნესინკუბატორის პრო

ექტი, რომელიც არის მიმდინარე და განახლებადი;
გ) 2016 წელს განხორციელდა ბიზნესამაჩქარებლის პროექტი;
გ) სააგენტოს მიერ საგრანტო დაფინანსების გზით შექმნილია:
- ოთხი სამრეწველო ინოვაციების ლაბორატორია;
- ოთხი ინოვაციების ლაბორატორია;
- სამი ინოვაციების ცენტრი.
ამჟამად სააგენტო მუშაობს საქართველოში პირველი ბიოტექნოლოგიების ცენ

ტრის პროექტზე. 
შემუშავებულია ტექნოლოგიების გადაცემის ცენტრის კონცეფცია და ამ ეტაპზე 

მიმდინარეობს მუშაობა ცენტრის ფუნქციონირებისთვის. 
სამწუხაროდ, მოცემული მომენტისათვის არ არის მომზადებული ანგარიში ინო

ვაციურ საქმიანობასთან დაკავშირებით, ასევე, არ არის დამტკიცებული ინოვაციების 
სფეროში სახელმწიფო სტრატეგია. 

ამჟამად საბჭოს დებულებაში შედის ცვლილება, რომლითაც უნდა განისა
ზღვროს საბჭოს მიერ ზემოაღნიშნული ანგარიშის წარდგენის ვადა და სტრატეგიის 
განხორციელებაზე პასუხისმგებელი პირი. 

20142015 წელს სააგენტომ განხორციელდა პირველი საგრანტო კონკურსი, 
[9,გვ.2], რომლის ფარგლებში გრანტის სახით 2014 წელს გაიცა დაახლოებით 300 000 
ლარი, ხოლო 2015 წელს  450 000 ლარი. პარალელურად, 2015 წელს დაიწყო და ამ
ჟამადაც მოქმედებს მცირე საგრანტო დაფინანსების პროგრამა, რომლის ფარგლებ
შიც კონკურსის შედეგად გაიცემა გრანტი (5000 ლარამდე) ინოვაციური პროდუქტის 
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პროტოტიპის შექმნის, ტესტირების, გრანტის მიმღების მიერ საერთაშორისო ღონის
ძიებაში მონაწილეობისა და საქართველოში გასამართი ღონისძიებების დასაფინან
სებლად. მცირე საგრანტო პროექტის ფარგლებში გრანტის სახით 2015 წელს გაიცა 
 84 000 ლარი, 2016 წელს  250 000 ლარი, 2017 წელს  180 000 ლარი.

2016 წლის ივნისიდან, ქვეყანაში ამოქმედდა ვენჩურული საინვესტიციო პროგ
რამა  «სტარტაპ საქართველო“, რომელმაც ფინანსური მხარდაჭერა აღმოუჩინა და
მწყები ბიზნესების ინოვაციურ იდეებს [10,გვ.2]. ის მოიცავს როგორც დაფინანსებას, 
ასევე, საგადასახადო და იურიდიული პროცედურების გამარტივებას, შესაბამისი გა
ნათლების ხელშეწყობას. სააგენტო აფინანსებს როგორც უნიკალურ მაღალტექნო
ლოგიურ ინოვაციურ იდეებს, როგორიცაა ავიაკოსმოსური წარმოება, ავტომობილე
ბი, ხელოვნური ინტელექტი, ბიოტექნოლოგიები, ბიოინფორმატიკა, კომპიუტერული 
ინჟინერია, კომპიუტერული მეცნიერება, ინფორმაციული ტექნოლოგიები, ნანოტექ
ნოლოგიები, ბირთვული ფიზიკა, ელექტრომაგნიტური გამოსხივება, რობოტიკა, 
ნახევარგამტარები და ტელეკომუნიკაცია, ასევე ინოვაციურ პროექტებს. მთლიანად 
პროგრამისთვის პირველ ეტაპზე გამოიყო 11 მლნ ლარი, რაც შემდეგ 35 მლნ ლა
რამდე გაიზარდა. 2016 წელს სააგენტომ დააფინანსა გამარჯვებული 10 სტარტაპ 
კომპანიის ინვესტიციები. ამჟამად სააგენტო მუშაობს სტარტაპ საქართველოს მეორე 
ეტაპის განხორციელებაზე. 

2016 წლიდან ბიზნესინკუბატორებსა და აქსელერატორებში ინკუბაციის პროცე
სი გაიარა 16მა გამარჯვებულმა გუნდმა. მოხდა მათი ინტელექტუალური და ინფრა
სტრუქტურული რესურსებით უზრუნველყოფა და პირველადი ინვესტიციის მისაღე
ბად მომზადება. 

სააგენტო ახორციელებს „სტარტაპ მეგობრულ“ს, რაც გულისხმობს ონლაინ 
პლატფორმას, რომელიც ერთმანეთთან აკავშირებს კერძო ბიზნესსა და სტარტაპებს, 
„სტარტაპ ბითს“ს, რომელიც გულისხმობს საქართველოს და უცხოეთში მომუშავე 
წარმატებული ქართველი მეწარმეების მიერ ქართველი სტარტაპებისთვის გამოცდი
ლების გაზიარებას და „Boot Camp“ს, რომელიც წარმოადგენს განათლების მიღების 
ინტენსიურ სესიას, რომლის მიზანია დაეხმაროს ინოვატორებსა და მეწარმეებს გა
დალახონ კონკრეტული გამოწვევები საკუთარი ბიზნესის განვითარების პროცესში 
და ხელი შეუწყოს მათ წარმატებული, ზრდაზე ორიენტირებული კომპანიის ჩამოყა
ლიბებაში.

2016 წლის 28 მარტს, საქართველოს მთავრობასა და რეკონსტრუქციისა და გა
ნვითარების საერთაშორისო ბანკს (IBRD)  შორის ხელი მოეწერა 5  წლიან (2016
2021 წლები) სასესხო ხელშეკრულებას საქართველოსათვის 40 მლნ აშშ დოლარის 
გამოყოფის შესახებ  ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის (GENIE) პროექტის  გა
ნხორციელების მიზნით. GENIE პროექტის მთავარი მიზანია საქართველოში ფირმე
ბისა და ფიზიკური პირების ინოვაციური საქმიანობის

გაფართოება და ციფრულ ეკონომიკაში მათი მონაწილეობის უზრუნველყოფა. 
აღნიშნულის მისაღწევად დაგეგმილია ინოვაციების რეგიონული და სათემო ცენ

ტრების ფორმირება, სოციალურად დაუცველი ოჯახებისა და მცირე ბიზნესისათვის 
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ინტერნეტზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა, მეწარმეებისათვის ციფრული და ელექტ
რონული წიგნიერების უნარების და შესაძლებლობების განვითარება, მაღალტექნო
ლოგიური და ინოვაციური სტარტაპებისათვის დაფინანსებასთან წვდომის უზრუნვე
ლყოფა.

ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტი 4 ძირითადი კომპონენტისაგან 
შედგება:

•	 ინოვაციების ინფრასტრუქტურის შექმნა;
•	 ინოვაციების ხელშემწყობი სერვისების უზრუნველყოფა;
•	 ინოვაციების დაფინანსება;
•	 პროექტის განხორციელებისათვის ტექნიკური დახმარების უზრუნველყოფა. 
ქვეყანაში ინოვაციური ეკოსისტემის ჩამოყალიბების ხელშესაწყობად და ციფრუ

ლი უთანასწორობის აღმოფხვრელად, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სა
მინისტრო 2016 წლის შემოდგომიდან ახორციელებს მაღალსიჩქარიან ინტერნეტთან 
წვდომის ხელშეწყობის პროგრამას მთელი საქართველოს მასშტაბით.

აღნიშნული პროგრამით საქართველოს მოსახლეობის 97%ისთვის 2025 
წლისთვის ხელმისაწვდომი იქნება არანაკლებ 30 მბტ/წმ სიჩქარის ინტერნეტი, რაც 
კიდევ უფრო გაზრდის ჩვენი მოქალაქეების ჩართულობას ქვეყნის სოციალურეკო
ნომიკურ ცხოვრებაში. ამასთან, პროგრამა ხელს შეუწყობს სატელეკომუნიკაციო 
სფეროში თავისუფალ სამეწარმეო საქმიანობას, კონკურენციის განვითარებას და 
კერძო ინვესტიციების მოზიდვას. 

საინტერესოა გადავხედოთ საერთაშორისო რეიტინგებსა და შეფასებებში საქა
რთველოს ინოვაციური შესაძლებლობების პოზიციებსა და დინამიკას 137 ქვეყანას 
შორის 2013  2017 წლებში (იხ. ცხრილი 2). 

საქართველო საერთაშორისო რეიტინგებსა და შეფასებებში (ცხრილი შედგენილია 
ავტორის მიერ) [11,12,13]

ცხრილი 2

ინდექსი 
2013 

-2014

2015 

-2016
2017 

ინოვაციის გლობალურ ინდექსში (GII) 94 64 68

ინოვაციების შესაძლებლობის ინდექსში (ICI) 126 123 118

გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსში(GCI) 72 66 67

ინოვაციების განხორციელების შესაძლებლობების 
მაჩვენებელი 53 121 99

კომპანიების დანახარჯები კვლევასა და განვითარებაზე (R&D) 36 127 122
სამეცნიეროკვლევითი ინსტიტუტების ხარისხი 85 119 127
თანამშრომლობა უნივერსიტეტებსა და წარმოებას შორის 
კვლევებსა და განვითარებაზე 50 128 116

ხელმისაწვდომობა მეცნიერებასა და ინჟინრებზე 73 113 125

(PCT) ინტელექტუალური საკუთრების დაცვა 97 60 70
მოწინავე ტექნოლოგიური პროდუქტების სახელმწიფო 
შესყიდვა 29 95 125
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ტექნოლოგიური მზადყოფნა 90 72 70

ტექნოლოგიების ათვისება 91 101 106

უახლეს ტექნოლოგიებზე ხელმისაწვდომობა 89 97 111
კომპანიების მიერ ტექნოლოგიების ათვისების დონე 87 103 108

უცხოური პირდაპირი ინვესტიციები (FDI) და ტექნოლოგიების 
ტრანსფერი

113 109 94

ინფორმაციებისა და კომუნიკაციების ტექნოლოგიების (ICT) 
გამოყენება

89 65 58

ინტერნეტმომხმარებელები 88 72 84

ფიქსირებული ფართოზოლოვანი ინტერნეტგამომწერები 77 60 56

ინტერნეტის სიჩქარე 50 42 46

მობილურის ფართოზოლოვანი გამომწერები 66 97 72

ცხრილის მონაცემებზე დაყრდნობით თამამად შეიძლება ითქვას, რომ საქართვე
ლოს, საერთო ანგარიშით, არა აქვს სახარბიელო პოზიციები ინოვაციების თვალსაზ
რისით, ყველაზე ცუდი პოზიციები ფიქსირდება შემდეგი მიმართულებით: კომპანიე
ბის დანახარჯები კვლევასა და განვითარებაზე, სამეცნიეროკვლევითი ინსტიტუტე
ბის ხარისხი, თანამშრომლობა უნივერსიტეტებსა და წარმოებას შორის კვლევებსა 
და განვითარებაზე, ხელმისაწვდომობა მეცნიერებსა და ინჟინრებზე. დაბალია ასევე 
კომპანიების მიერ ტექნოლოგიების ათვისების დონე, უახლოეს ტექნოლოგიებზე ხე
ლმისაწვდომობა, ტექნოლოგიური ათვისება, ასევე, უცხოური პირდაპირი ინვესტი
ციები და ტექნოლოგიების ტრანსფერი. 

* * *
დასასრულ, დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ ინოვაციური პოლიტიკის 

გატარება საქართველოში მხოლოდ საწყის ეტაპზეა, შექმნილია მარეგულირებელი 
აქტები და საწყისი ინფრასტრუქტურა, მაგრამ არ არის ჩამოყალიბებული ინოვაციე
ბის შესახებ სტრატეგია, შესაბამისად, არც ტაქტიკა და სამოქმედო გეგმა არსებობს. 

საქართველომ უნდა აირჩიოს საკუთარი ინოვაციური პოლიტიკა და მისი ფო
რმირება უნდა მოახდინოს ქვეყნის ეროვნული მახასიათებლებიდან გამომდინარე, 
რომელიც საშუალებას მოგვცემს მივაღწიოთ ინოვაციური აქტიურობის მოთხოვნად 
დონეს. ეროვნული ინოვაციური პოლიტიკის სპეციფიკის განმსაზღვრელი უნდა გახ
დეს ეროვნული პრინციპების, მიზნების, ამოცანების გამოკვეთა და მისი შესრულების 
მეთოდების უნიკალური კომბინაციების ფორმირება. 

ინოვაციური სტრატეგიის შემუშავებისას მთავარია ინოვაციურ და სხვადასხვა 
პროცესში მონაწილეების ინტერესების ჰარმონიზაციის მაქსიმალური შესაძლო დო
ნის მიღწევა. 
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The situation in every modern country in the modern global system is increasingly 
conditioned by its competitiveness, which directly depends on the structure and efficiency of 
the national innovative system. 

There are different ways of innovative development of countries around the world. 
Today, for each country, despite the level of development, the development of its own 
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national innovative strategy is a benchmark. Consequently, it is vital for Georgia to form a 
national innovation system and develop a country’s innovative development strategy.

Nowadays there are regulatory acts and initial infrastructure in Georgia, but there is no 
strategy on innovation, therefore there is no tactic and action plan.

The determinant of the specificity of national innovative policy in Georgia should become 
the country’s national principles, objectives, tasks and the formation of unique combinations 
of its implementation methods. In the development of an innovative strategy, the maximum 
harmonization of the participants’ interests should take place. 

The above mentioned problems are emphasized in the article.

Keywords: National innovation system; innovative strategy; model of innovative system; 
law of Georgia on innovations; Georgian innovations and technologies agency

JEL Codes: O30, O31, O38
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მდგომარეობა და გამოწვევები

ნათია აღლაძე
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი
natia.aghladze@gmail.com 

სოციალური კაპიტალი მნიშვნელოვნად მოქმედებს ქვეყნის ეკონომიკურ და 
სოციალურ განვითარებაზე, ვინაიდან ის განსაზღვრავს სოციუმის ჩართულო
ბის დონეს საზოგადოებრივ აქტივობაში, ნდობის ხარისხსა და დამკვიდრებულ 
ნორმებსა და სტანდარტებს. წინამდებარე სტატიაში მიმოხილულია საქართვე
ლოში არსებული სოციალური კაპიტალის თავისებურებები და სტრუქტურა, გა
ანალიზებულია მისი ფორმირების საფეხურები და გამოკვეთილია ის გამოწვევე
ბი, რომელთა წინაშეც დღევანდელი ქართველი საზოგადოება დგას. სტატიაში 
შემოთავაზებულია დასმული პრობლემების გადაჭრისა და საქართველოში არ
სებული სოციალურკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების გზები.

საკვანძო სიტყვები: სოციალური კაპიტალი; ნდობა; მოხალისეობა; საზო
გადოებრივი აქტივობა; საქართველო; სოციალური მეწარმეობა.

ტერმინი  „სოციალური კაპიტალი“ იგულისხობს სოციალური, ეკონომიკური 
და პოლიტიკური ფაქტორების სინთეზს, რომელთა ურთიერთქმედებისას ყალიბდე
ბა საზოგადოებრივი ნორმები და სოციალური ურთიერთობები. სოციალურ კაპი
ტალში მოიაზრება როგორც არაფორმალური, ასევე ფორმალური ურთიერთობები 
და სტრუქტურები, როგორიცაა: მთავრობა, პოლიტიკური რეჟიმი, კანონის ძალა, 
სასამართლო სისტემა, სამოქალაქო და პოლიტიკური თავისუფლება. სოციალური 
კაპიტალი საზოგადოებრივი სიკეთეა, რომლითაც ყველას შეუძლია სარგებლობა. 
თანამედროვე ეკონომიკურ ლიტერატურაში აღიარებულია, რომ სოციალური კაპი
ტალი ეკონომიკური ზრდის ისეთივე არსებითი ფაქტორია, როგორც კაპიტალის სხვა 
ფორმები. ამას შემდეგი არგუმენტები ადასტურებს: სოციალური კაპიტალი თავის 
გადამანაწილებელი ფუნქციებით აუმჯობესებს საბაზრო სისტემის ფუნქციონირე
ბას, სოციალური კაპიტალის ზრდა ხელს უწყობს ადამიანკაპიტალის რაოდენობრივ 
და თვისებრივ ზრდას, სიღარიბის დონის შემცირებას, შემოსავლების უთანაბრობის 
აღმოფხვრას, საზოგადოების გაჯანსაღებას, მართვის ხარისხის გაუმჯობესებას და 
ინსტიტუციურ განვითარებას. სწორედ აღნიშნული ფაქტორებია ეკონომიკური კე
თილდღეობის უმნიშვნელოვანესი ინდიკატორები.

სოციალური კაპიტალი საქართველოში
USAIDის კვლევის თანახმად საქართველოში სოციალური კაპიტალის სტრუქ

ტურა კომპლექსურია [1]. საქართველოში მეგობრებსა და ოჯახის წევრებს შორის 

ekonomika da biznesi, 2018, #2,  gv.  66-73
ECONOMICS  AND  BUSINESS, 2018, #2,  pp. 66-73
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კავშირები წარმოუდგენლად მაღალია, ამდაგვარი ნათესავურმეგობრული ურთი
ერთობები გამოვლინებას ჰპოვებს თანამედროვე ცხოვრების ნებისმიერ სფეროში, 
მაგალითად: განთლება, ბიზნესის დაწყება, უძრავი თუ მოძრავი ქონების შეძენა 
და ა.შ. აღნიშნული ფაქტი ცხადყოფს, რომ საქართველოში მაღალია შემაკავებელი 
(bonding) სო ცი ა ლუ რი კა პი ტა ლი, კავ კა სი ის კვლე ვის ცენ ტრმა ჩა ა ტა რა გა მო კითხ
ვა, სა ქარ თვე ლო ში ში და სო ლი და რო ბის დო ნის გან სა საზღ ვრად [2]. გა მო კითხ ულ თა 
93%მა და ა ფიქ სი რა აზ რი, რომ ფი ნან სუ რი პრობ ლე მე ბის შექ მნის შემ თხვე ვა ში მი
მარ თავს ოჯახს, ხო ლო 80%  მე გობ რებს.

და მა ინც, მთლი ა ნო ბა ში, სო ცი ა ლუ რი კა პი ტა ლის დო ნე სა ქარ თვე ლო ში არა და
მაკ მა ყო ფი ლე ბე ლია და ბა ლი გა მა ერ თი ა ნე ბე ლი (bridging) სოციალური კაპიტალის 
გამო, რომელიც ინდივიდებს აკავშირებს საზოგადოების უცხო წევრებთან. აღნიშ
ნულ მოსაზრებას ადასტურებს საქართველოს მოსახლეობის ამა თუ იმ საქმიანობის 
სფეროში კრახი, მაგალითად, ფერმერების წარუმატებელი ურთიერთქმედება და 
პრობლემები კოლექტიურ საქმიანობებში. კავკასიის კვლევის ცენტრის მიერ გამოქ
ვეყნებული ანგარიშის მიხედვით, საქართველოს მთლიანი მოსახლეობის მხოლოდ 
5%  ია ჩართული მოხალისეებად სამოქალაქო აქტივობებში [3], რაც კიდევ ერთხელ 
უსვამს ხაზს იმ ფაქტს, რომ ქვეყანაში ძირითადად შემაკავებელი სოციალური კაპი
ტალია განვითარებული  ქართველებს აქვთ კავშირები საკუთარ ნათესავებსა თუ 
მეზობლებთან, ხოლო უცხოებთან ურთიერთთანამშრომლობისგან თავს იკავებენ.

ლეგატუმის მსოფლიო კეთილდღეობის ინდექსის 2017 წლის მონაცემების მიხედ
ვით, საქართველო მსოფლიოს 149 ქვეყნიდან 84ე ადგილზეა  ნიკარაგუასა და გუა
ტემალას შორის [4] (იხ. დიაგრამა 1).

ინდექსის მიხედვით მოწინავე პოზიციები უჭირავთ შემდეგ ქვეყნებს: ნორვეგი
ას, ახალ ზელანდიას, ფინეთს, შვეიცარიას, შვედეთს და ნიდერლანდებს. აღსანიშნა
ვია, რომ ლეგატუმის კეთილდღეობის ინდექსი სხვადასხვა ინდიკატორის მეშვეობით 
ზომავს ქვეყნის განვითარების ხარისხს, რომელთაგან უმნიშვნელოვანესია შემდეგი 
ინდიკატორები: სოციალური კაპიტალის განვითარების დონე, ეკონომიკური მდგრა
დობა, მეწარმეობის შესაძლებლობები და ბიზნესგარემო, მმართველობა, განათლება, 
ჯანდაცვა, დაცულობაუსაფრთხოება, პიროვნული თავისუფლება, გარემოს დაცვა. 

საქართველოში ლეგატუმის მსოფლიო კეთილდღეობის ინდექსი [4] 2007 - 2017 წწ. 
დიაგრამა 1 
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როგორც ლეგატუმის კეთილდღეობის ინდექსის მაჩვენებლებით შედგენილი 
დიაგრამიდან ჩანს, 2007 წელს საქართველო 149 ქვეყნის რეიტინგში 99ე ადგილზე 
იმყოფებოდა, 20152016 წელს კი  85ე ადგილზე, თუმცა, 2017 წელს რეიტინგში 
ერთი ერთეულით ჩამოიწია. 

საინტერესო აღმოჩნდა ლეგატუმის მსოფლიო კეთილდღეობის ინდექსში შემავა
ლი ინდიკატორების ხვედრითი წონის წარმოჩენა (იხ. დიაგრამა 2).

ლეგატუმის ინდექსში შემავალი ინდიკატორების რეიტინგი [4], 2017 წ.
დიაგრამა 2 

როგორც ჩანს, საქართველო 149 ქვეყნიდან სოციალური კაპიტალის განვითარე
ბის დონით, 140ე ადგილზე მოხვდა, რაც არცთუ სახარბიელო მაჩვენებელია. ეკონო
მიკური მდგრადობის დონით – 95ე, მეწარმეობის შესაძლებლობების შეფასებისა და 
ბიზნესგარემოს ანალიზის შედეგად –  70ე, მმართველობის დონით – 52ე, განათლე
ბის დონით –  58ე, ჯანდაცვის დონით –  90ე, დაცულობაუსაფრთხოების ხარისხის 
მიხედვით – 71ე, პიროვნული თავისუფლების დონით 87ე, ხოლო გარემოს დაცვის 
ხარისხის მიხედვით 124ე ადგილზე.

ნდობა ქართული საზოგადოების წევრებს შორის დაბალია. როგორც კავკასიის 
კვლევის ცენტრის მიერ ჩატარებულმა გამოკითხვამ აჩვენა, რესპონდენტთა მხოლოდ 
24% ს მიაჩნია, რომ უცხო ადამიანების ნდობა შეიძლება [2], ასევე ირკვევა, რომ 
საქართველოს აგრარულ სექტორში, სახნავსათესად გამოსაყენებელი მიწების ნახე
ვარზე ნაკლები მუშავდება, ამავდროულად, სამუშაო ძალის ნახევარზე მეტი სოფლის 
მეურნეობაზე მოდის მაშინ, როცა სოფლის მეურნეობის წილი მშპ – ში 10%ზე ნა
კლებია. ქართველ მიწათმოქმედთათვის უმჯობესია საკუთარი პატარა ნაკვეთების 
დამუშავება, ვიდრე ერთმანეთთან სისტემური თანამშრომლობის ხარჯზე პროდუქ
ტიულობის ზრდა. ყოველივე ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმ აზრს, რომ ქართულ 
საზოგადოებას უჭირს გამაერთიანებელი სოციალური კაპიტალის ფორმირება და 
ეფექტიანი თანამშრომლობის ორგანიზება.
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დაბალი სოციალური კაპიტალის გამომწვევი ფაქტორები 
საქართველოში

დაბალი სოციალური კაპიტალის მიზეზების გასაანალიზებლად აუცილებელია 
სამეცნიერო კვლევების შედეგების მიმოხილვა. მარკ ჰოვარდმა გამოაქვეყნა სემინა
რული კვლევა აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების მაგალითზე და დაასკვნა, რომ სოცი
ალური კაპიტალისა და სამოქალაქო ჩართულობის დაბალ დონეს განსაზღვრავს სამი 
ძირითადი ფაქტორი, ესენია [5, გვ 157]: 

1. სოციალისტური წყობილებიდან გადმოყოლილი საზოგადოების უნდობლობა 
და მოხალისეობის კულტურის არქონა;

2. ჩაკეტილი საკონტაქტო ქსელების არსებობა (მეგობრები, ნათესავები და ა.შ), 
რაც იმის მიზეზია, რომ ინდივიდებს სოციალური წრის გაფართოების სურვილი აღარ 
უჩნდებათ;

3. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდგომ გამეფებული მასობრივი იმედგაცრუება. 
ბევრი მეცნიერი ეთანხმება ჰოვარდს იმ საკითხში, რომ სოციალიზმმა შეაფერხა 

სოციალური კაპიტალის დონის ზრდა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში, ვინაიდან ძალიან და
ეცა ინტერპერსონალური და გარეგანი ნდობის ხარისხი. ჯოუიტი ამტკიცებს, რომ 
სოციალისტურმა იდეოლოგიამ დანერგა უნდობლობა და ცინიზმი საბჭოთა კავშირში 
შემავალი ქვეყნების მოსახლეობაში [6]. საბჭოთა კავშირის არსებობის დროს საზოგა
დოების წევრები ძალდატანებით, თავიანთი ნების გარეშე იყვნენ გაწევრიანებულნი 
სხვადასხვა საზოგადოებრივ აქტივობასა თუ კავშირებში, ნაკლებად ხდებოდა მო
ხალისეობის კულტურის წახალისება და განვითარება, ამიტომ, ხალხის იძულებით ჩა
რთვამ სხვადასხვა აქტივობაში გრძელვადიან პერიოდში ნეგატიურად იმოქედა მათზე 
და საპირისპირო შედეგი გამოიღო. “ლენინური კულტურა” ხასიათდებოდა ნდობის და
ბალი ხარისხით და დაბეზღების ინსტიტუტით. მკვლევარი ნიკოლსი აღნიშნავს, რომ 
საბჭოურმა იდეოლოგიამ დაღი დაასვა საზოგადოებაში დემოკრატიული პრინციპების 
გაღრმავებასა და სოციალური კაპიტალის განვითარებას [7]. 

ამგვარად, პოსტსაბჭოთა ქვეყნების საზოგადოებამ გარდამავალი პერიოდი დაი
წყო სოციალური კაპიტალის ბაზისის გარეშე. ჰასანოვის მიერ ბაქოში ჩატარებულმა 
კვლევამ აჩვენა, რომ საქართველოს მსგავსად, აზერბაიჯანულ საზოგადოებაშიც სო
ციალური კაპიტალისა და ნდობის ხარისხის დაბალი დონე ფართოდაა გავრცელებუ
ლი “ტოტალიტარული რეჟიმის” გამოცდილებისა და სოციალისტური წყობის გამო [8].

ისტორიულმა წარსულმა გამოააშკარავა დაბალი დამაკავშირებელი სოციალური 
კაპიტალის არსებობის მიზეზები. ისტორიული წარსულის მნიშვნელობის შესაფასებ
ლად მოგვყავს დასავლეთ ევროპის მაგალითი. ისტორიკოსი ჰაროლდ ბერმანი აღ
წერს, თუ როგორ განვითარდა დასავლეთ ევროპაში სოციალური კაპიტალისა და 
სამოქალაქო ჩართულობის დონე [9]. იგი აღნიშნავს, რომ სოციალური კაპიტალის 
განვითარება დაიწყო 1075 წლიდან, როდესაც დასავლეთ ევროპაში გატარებულ იქნა 
გრეგორიანული რეფორმა. კანონიკური სამართლის მიხედვით, სოციალური ურთი
ერთობები დარეგულირდა კონსტიტუციაში გაწერილი ნორმებით, რაც ეფუძნებოდა 
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სამართლიანობისა და ჰუმანურობის პრინციპებს. აღნიშნულმა რეფორმამ ხელი შეუ
წყო სხვადასხვა ტიპის ასოციაციებისა და გაერთიანებების შექმნას. სწორედ ეს ასოცი
აციები გახდა დასავლეთ ევროპის დემოკრატიული განვითარების სათავე. სხვადასხვა 
სოციალური კავშირების წარმატებით თანამშრომლობის თვალნათელი მაგალითებია 
დღემდე შემორჩენილი არქიტექტურული ძეგლები, საკათედრო ტაძრები და სხვადას
ხვა შენობანაგებობა, რაც აშენებულ იქნა ადგილობრივი მოსახლეობისა და თვითმმა
რთველი ერთეულების წარმატებით თანამშრომლობის საფუძველზე.

საქართველოს უფრო შორეული ისტორიული წარსულის მაგალითით თუ ვიმსჯე
ლებთ, ნათელი გახდება ის ფაქტი, რომ ქვეყანაში შეზღუდული შესაძლებლობები არ
სებობდა დამაკავშირებელი სოციალური კაპიტალის განსავითარებლად. საქართველო 
საუკუნეების განმავლობაში იყო დაპყრობილი და იმყოფებოდა სხვა ქვეყნების ბატო
ნობის ქვეშ.

ისტორიული მოსაზრებების გარდა, არსებობს რიგი დამატებითი ფაქტორი, რაც 
გამოხატულებას ჰპოვებს სხვადასხვა ხარისხით სხვადასხვა სფეროსა და დარგში. ელი
ნორ ოსტრომმა, ფრიდრიხ ჰეიკიმა, დუგლას ნორთმა და სხვა ინსტიტუციონალისტმა 
ეკონომისტებმა აღნიშნეს, რომ კანონმდებლობა და ქვეყნის სამართლებრივი გარემო 
უზარმაზარ როლს თამაშობს სოციალური კაპიტალის განვითარების ხარისხზე [10]. 
დღესდღეობით ეს საკითხი მწვავედ დგას საქართველოში, ვინაიდან ქვეყნის თანამე
დროვე კანონმდებლობა არ არის ორიენტირებული სოციალური კაპიტალის განვითა
რებაზე. სწორედ საკანონმდებლო დაბრკოლებები და ორმაგი დაბეგვრის პრობლემა 
უშლის ხელს ფერმერების კოოპერატივების შექმნას.

არსებული გამოწვევები და სოციალური კაპიტალის განვითარების 
ხელშემწყობი ფაქტორები

სოციალური კაპიტალის განვითარებისას, საქართველო ოთხი უმნიშვნელოვანე
სი გამოწვევის წინაშე დგას. აღნიშნული გამოწვევები ითვალისწინებს საქართველოს 
სოციალური კაპიტალის ორივე პრობლემურ ასპექტს: ერთობლივი კოლაბორაციის 
ნაკლოვანებასა და საქათველოს პოსტ სოციალისტურ გარდამავალ პერიოდს. აღნიშ
ნული გამოწვევები და მათი გადაჭრის გზები ქართველ საზოგადოებას დაეხმარება 
სოციალურ კაპიტალთან დაკავშირებული დაბრკოლებების გადალახვაში.

პირველი გამოწვევა დაკავშირებულია საქართველოს სოციუმის ფენომენთან. 
ხალხში მასობრივად გამეფებული აპათიისა და უნდობლობის შეგრძნება მნიშვნელო
ვნად მოქმედებს გამაერთიანებელი სოციალური კაპიტალის განვითარებაზე. მოსა
ხლეობა გულგრილადაა განწყობილი ყოველივე იმ სარგებლის მიმართ, რაც შეიძლება 
მიღწეულ იქნეს ერთობლივი საქმიანობისა და კოლაბორაციის შედეგად, ასეთი მდგო
მარეობა კი პოტენციურ სოციალურ მეწარმეებს მიზნების მიღწევასა და რეფორმების 
გატარებაში ხელს უშლის. აღნიშნული მდგომარეობა ქმნის ნეგატიურ სოციალურ კა
პიტალს. პუტნამის აზრით, სწორედ აპათია და უნდობლობა წარმოადგენს სოციალუ
რი კაპიტალის ყველაზე დიდ შემაფერხებელ ფაქტორს [11]. მსოფლიო ბანკის კვლევის 
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მიხედვით, ქართველი საზოგადოება თავს იმედგაცრუებულად გრძნობს და არ გააჩ
ნია მომავლის რწმენა. სწორედ ეს განაპირობებს იმას, რომ ქართველი საზოგადოება 
ძალისხმევას არ ხარჯავს სოციალური წრეების ფორმირებაზე. აღნიშნული საკითხის 
მოგვარების მთავარი გზაა სოციალური წრის შემადგენელი ინდივიდებისათვის სრულ
ყოფილი ინფორმაციის მიწოდება იმ სარგებლისა და უპირატესობების შესახებ, რასაც 
ისინი მიიღებენ სოციალურ ალიანსებში გაწევრიანებით. 

მეორე გამოწვევა დაკავშირებულია ლიდერობის ფენომენსა და ქართველი საზო
გადოების მიერ ამ საკითხის აღქმასთან. მოსახლეობას ახასიათებს სოციალური მე
წარმეებისა და მათი საქმიანობის მიმართ უნდობლობა, ვინადან მიაჩნიათ, რომ ისი
ნი მოქმედებენ მხოლოდ პირადი კეთილდღეობის მისაღწევად. აღნიშნული კი იწვევს 
სოციალური წრეების მიმართ ინდიფერენტულობას. ეჭვებისა და ნეგატივის ტალღა 
თვით ლიდერებსაც უკარგავს მოტივაციას, რათა ჩამოაყალიბონ სოციალური ასოცი
აციები. კავკასიის კვლევის ცენტრის 2012 წლის მონაცემებით, მხოლოდ 18% ენდობა 
ან სრულად ენდობა არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ხოლო, 23% აბსოლუტურად 
არ ენდობა მათ [3]. სიტუაცია გაცილებით უარესია პოლიტიკური პარტიების მიმა
რთ: გამოკითხულთა მხოლოდ 7% ენდობა მათ ნაწილობრივ ან სრულად, ხოლო 53% 
უნდობლობას უცხადებს. არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ არსებულ უნდო
ბლობას ემატება ისიც, რომ რესპონდენტთა 35% – ის აზრით, არასამთავრობო ორგა
ნიზაციები ძირითადად საკუთარ დასაქმებულთა ინტერესებს იცავენ. 

მესამე გამოწვევას წარმოადგენს ინსტუტუტებისა და  მექანიზმების ფორმირე
ბა, რაც დაარეგულირებს სოციალურ წრეებში გაერთიანებული ინდივიდების უფლე
ბამოსილებებსა და პასუხისმგებლობას. აუცილებელია ისეთი კანონმდებლობის შემუ
შავება, რომელიც დაიცავს თითოეული წევრის უფლებებს. სწორედ “თამაშის წესების” 
ნაკლებობა იწვევს იმას, რომ დაუფასებელია სოციალური კავშირების წევრების მორა
ლური თუ ფინანსური სარგებელი, რაც გულგრილად განაწყობს სოციალური გაერთი
ანებების პოტენციურ წარმომადგენლებს.

მეოთხე დაბრკოლებაა საქართველოში არსებული არასტაბილური სოციოეკო
ნომიკური გარემო. მოუქნელი ინსტიტუციური გარემო და ბიუროკრატიული სირთუ
ლეები საწყის სტადიაზე სპობს სტარტაპ სოციალურ კავშირებს და არ აძლევს მათ 
განვითარების საშუალებას. ასევე, აღსანიშნავია პროტექციონიზმის პრობლემა და 
ახლობლების, ნათესავებისა და მეგობრების საქმიან ურთიერთობებში უპირატესობის 
მინიჭება, რაც განსაკუთრებით ართულებს გამაერთიანებელი სოციალური კაპიტა
ლის ფორმირებას. 

ტერმინი  „სოციალური მეწარმე” საუკეთესოდ ეხმიანება სოციალური კაპიტალის 
მობილიზებისა და განვითარების იდეას. სწორედ მათ გარეშემო ხდება სოციალური კა
პიტალის ფორმირება. სოციალური ლიდერების გარეშე ვერ ხერხდება საზოგადოების 
ინტეგრირება და მობილიზაცია. სოციალური მეწარმეების საქმიანობა უნდა წარიმა
რთოს უშუალოდ სამართლიანობის პრინციპის დაცვისა და კულტურული ასპექტების 
გათვალისწინებით, რათა შესაძლებელი გახდეს ამჟამინდელი სოციალურეკონომიკუ
რი გარემოს სირთულეების ეფექტიანად დაძლევა. 
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აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ სოციალურმა მეწარმეებმა უნდა გაამახვილონ ყუ
რადღება “ნათელ წერტილებზე” და დააკვირდნენ ინდივიდთა კოჰაბიტაციის პროცესს. 
აუცილებელია სოციალური კაპიტალის წევრების ინდივიდუალიზმის იდენტიფიცირე
ბა და მიღებული გამოცდილების სამუშაო პროცესში გამოყენება. ასევე, მნიშვნელოვა
ნია იმ ასპექტებზე ფოკუსირება, რაც აფერხებს სოციალური კაპიტალის ფორმირებას. 
საზოგადოებას უნდა ჰქონდეს უტყუარი ინფორმაცია იმ სარგებლის შესახებ, რასაც 
სოციალურ წრეებში გაერთიანებითა და აქტიური ჩართვით მიიღებს. 

***
დასასრულ, დასკვნის სახით უნდა აღვნიშნოთ, რომ დაბალი სოციალური კაპი

ტალის დონე ქართულ საზოგადოებას აკარგვინებს უზარმაზარ უპირატესობებს და 
აფერხებს ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული განვითარების დიდ შესაძ
ლებლობებს. ის ასევე უდიდესი გამოწვევაა დემოკრატიულ ქვეყანაში. საქართველოში 
სოციალური კაპიტალის კულტურის გასავითარებლად საჭიროა კარგი მენეჯმენტი და 
პროცესების თანმიმდევრული და გონივრული მართვა, განსაკუთრებით იმიტომ, რომ 
მოხალისეთა მობილიზება მოითხოვს მეთოდოლოგიური მიდგომების არსებობასა 
და გულმოდგინებას. ნდობის აღსადგენად და სოციალური ალიანსების შესაქმნელად 
აუცილებელია, თითოეული ინდივიდის უფლებები იყოს მაქსიმალურად დაცული და 
მათი ძალისხმევა არ უნდა იქნეს გამოყენებული ინსტრუმენტად სუბიექტური მიზნე
ბის მისაღწევად, სოციალური კაპიტალის თითოეულმა წევრმა თავი უნდა იგრძნოს 
გუნდის შემადგენელ სრულფასოვან და თანაბარუფლებიან ნაწილად.

საქართველოში სოციალური კაპიტალის განსავითარებლად ეფექტიანი იქნება 
დონორი ორგანიზაციების მიერ მოხალისეობისა და სოციალურ აქტივობაში მონაწი
ლეობის პრაქტიკის დანერგვა, ეფექტიანი სტრატეგია შეიძლება იყოს ნოუჰაუს გა
ზიარება და უნარჩვევების გაძლიერება, წარმატებული მოხალისეების მოწვევითა და 
მათი გამოცდილების გაზიარების დახმარებით. სოციალურ აქტიურობაში ჩართულო
ბის სტრატეგიის საკითხებზე ტრენინგებისა და სემინარების ორგანიზებით შესაძლე
ბელია ცინიზმისა და უნდობლობის დაძლევა. ყურადღების უპირველეს საგნად, რა 
თქმა უნდა, რჩება ორგანიზაციებში სწორი მენეჯმენტის საკითხი, რომელიც წარმა
რთავს პროცესს და უზრუნველყოფს მოხალისეობის შესახებ იმ პოზიტიური გამოც
დილების ჩამოყალიბებას, რომელიც კონკრეტულ შედეგებს აღწევს და თვალსაჩინოდ 
შეუძლია მეტი მოხალისეების მოზიდვა.
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სტატიაში განხილულია მაკროეკონომიკური ზრდის მოდელი, რომელშიც 
შრომასა და კაპიტალთან ერთად, ჩართულია ისეთი სფეროები, როგორიცაა 
მეცნიერება, განათლება და მართვა. მთლიანი შიგა პროდუქტის (მშპ) ზრდა 
ახსნილია როგორც ექსტენსიური ფაქტორების  შრომის და კაპიტალის, ასევე 
ინტენსიური ფაქტორების  სამეცნიეროსაგანმანათლებლო და ორგანიზაციუ
ლი პოტენციალების კომპონენტების მოქმედებით, რაც წარმოების ფაქტორების 
უკუგებას სახეს უცვლის. მიდგომის თავისებურება ისაა, რომ საწარმოო ფუნ
ქციის პარამეტრები შეფასებულია საბაზისო პერიოდის ყოველ ხუთწლეულში, 
ხოლო შემდეგ, ამ პარამეტრების დინამიკა ინტენსიფიკაციის შესაბამისი ფაქტო
რების ზრდითაა ახსნილი.

საკვანძო სიტყვები: ეკონომიკური ზრდა; ტექნოლოგიური პროგრესი; 
განზოგადებული მაკროეკონომიკური მოდელი; ინტენსიფიკაციის ფაქტორები.

ეკონომიკური ანალიზისა და პროგნოზირების სფეროში გამოკვლევების ხასია
თი უკანასკვნელ წლებში არსებითად შეიცვალა, საჭირო გახდა ეკონომიკური პრო
ცესების აღწერის ისეთი მეთოდებისა და მოდელების მოძიება, რომელიც უფრო მე
ტად შეესაბამება შესასწავლი მოვლენის შინაგან ბუნებას და დამახასიათებელ თა
ვისებურებებს. ამჟამად ნაკლებად საინტერესოა ეკონომიკის განვითარების ისეთი 
მოდელები, რომლებშიც შრომა და კაპიტალი გლობალური მაჩვენებლების სახითაა 
წარმოდგენილი, მათი შინაგანი სტრუქტურისა და დამატებითი თვისებრივი მახასია
თებლების გარეშე. ამიტომ, დღის წესრიგში დგება წარმოების ფაქტორების შინაგანი 

 mikroekonomika   makroekonomika  ekonometrika
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ekonomika da biznesi, 2018, #2,  gv. 74-87
ECONOMICS  AND  BUSINESS, 2018, 2,  pp. 77-87
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ხარისხობრივი ძვრების გაზომვის საკითხი, ასევე გამოსაკვლევია მათი ასაკობრივი 
სტრუქტურის ცვლილების გავლენა ეკონომიკურ დინამიკაზე. შრომის ფაქტორისათ
ვის ეს იმ გავლენის შესწავლაა, რომელსაც მუშაკთა კვალიფიკაციის და მათი განათ
ლების დონის ამაღლება ახდენს შრომითი დანახარჯების ეფექტიანობაზე, კაპიტალის 
ფაქტორისათვის კი  ხარისხობრივი სტრუქტურის გავლენა კაპიტალის დანახარჯე
ბის ეფექტიანობაზე.

ეკონომიკური ზრდის ექსტენსიურ და ინტენსიურ ფაქტორებს შორის თანაფა
რდობის დასადგენად ჯერ განხილული იქნა საწარმოო ფუნქცია გრძელვადიან პე
რიოდში, შემდეგ აგებული იქნა ორფაქტორიანი სპლაინ საწარმოო ფუნქცია, გამოთ
ვლილი იქნა ტექნოლოგიური პროგრესის პოტენციალები, განხილული იქნა წარმო
ების ეფექტიანობის დამოკიდებულება ინტენსიფიკაციის ფაქტორებზე, დაბოლოს, 
აგებულ იქნა ხუთფაქტორიანი საწარმოო ფუნქცია საქართველოს ეკონომიკური 
ზრდის ფაქტორებს შორის ოპტიმალური პროპორციების დასადგენად.

საწარმოო ფუნქცია გრძელვადიან პერიოდში

წარმოების პროცესში მონაწილეობს ფიზიკური კაპიტალი და ადამიანკაპიტალი. 
პირველი მოიცავს დანადგარებს, შენობებს, ინფრასტრუქტურას, სატრანსპორტო სა
შუალებებს, კომპიუტერებს. პრაქტიკულად ნებისმიერი სამუშაოს შესრულება მოი
თხოვს კაპიტალის გამოყენებას და იმ სამუშაო ადგილზე, რომელიც აღჭურვილია 
მეტი და უკეთესი კაპიტალით, მეტი პროდუქციის წარმოებაა შესაძლებელი. ადა
მიანკაპიტალის ცნებაში გამოხატულია შრომის ხარისხი, კერძოდ, მუშაკი შეიძლე
ბა იყოს სუსტი ან ძლიერი, ავადმყოფი ან ჯანმრთელი, ნაკლებად განათლებული ან 
პროფესიონალი და ა.შ.  ადამიანკაპიტალში ინვესტირება განათლების ფორმით 
მხოლოდ ნაწილობრივადაა ეკონომიკური გადაწყვეტილება. ადამიანები განათლებას 
უყურებენ როგორც უფრო მაღალი შემოსავლის მიღების საშუალებას, მაგრამ, ამავე 
დროს, როგორც მათი ინტელექტუალური და სულიერი ცხოვრების გამდიდრების სა
შუალებას [1, გვ. 150].

საწარმოო ფუნქცია ტექნოლოგიური პროგრესის წარმოებაზე გავლენის ანალი
ზის ფართო შესაძლებლობას იძლევა. მისი გამოყენებით შეიძლება შეფასდეს სამეცი
ეროკვლევით სამუშაოებზე დანახარჯების ეფექტიანობა, ტექნოლოგიური პროგრე
სის ტიპი (შრომატევადი, კაპიტალტევადი თუ ნეიტრალური), განისაზღვროს ტექნო
ლოგიური პროგრესის გავლენა ეკონომიკური განვითარების ტემპებზე.

ისტორიულად, საწარმოო ფუნქციასთან დაკავშირებით კვლევების შედეგები 
სერიოზული კრიტიკის ობიექტი იყო და დღესაც ასეა. უფრო ხშირად მის მაკროე
კონომიკურ მოდელებს აკრიტიკებდნენ. რაოდენობრივად შეფასებული მიკროეკონო
მიკური ფუნქცია, რომლითაც განისაზღვრება სხვადასხვა ფაქტორის გავლენა ფი
რმის გამოშვებაზე, რაიმე პრინციპულ წინააღმდეგობას არ იწვევს, ისევე, როგორც 
ზოგადად არავინ არ დავობს ეკონომიკაში რეგრესიული ანალიზის გამოყენებაზე. 
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მაგრამ საწარმოო ფუნქციის სახით აგებული მაკროეკონომიკური ფუნქცია არამხო
ლოდ რეგრესიული განტოლებაა, არამედ ეკონომიკური შინაარსის მქონე მოდელია, 
რომელიც ეკონომიკაში არსებით მახასიათებლებს და ურთიერთკავშირს იკვლევს თე
ორიული და პრაქტიკული თვალსაზრისით. მაკროეკონომიკური საწარმოო ფუნქცია 
ცხადად ან არაცხადად იყენებს გარკვეულ თეორიულ პოსტულატებს ეკონომიკური 
ზრდის მამოძრავებელი მიზეზების, წარმოების ეფექტიანობის მახასიათებლების, გა
ნვითარების ექსტენსიური და ინტენსიური ფაქტორების მიმართ. ამიტომ, საწარმოო 
ფუნქციის თეორიული კრიტიკის განეიტრალება არ შეიძლება მოხდეს იმ მიზეზით, 
რომ ეს ფუნქცია წარმოებაში წმინდა ტექნოლოგიურ დამოკიდებულებას შეისწავლის 
რეგრესიული ანალიზის გამოყენებით და მაღალ თეორიებთან საქმე არა აქვს.

საწარმოო ფუნქციას აკრიტიკებდნენ რეალური პროცესების ასახვის ადეკვატუ
რობის თვალსაზრისით. მის მთელ კლასზე ვრცელდება კრიტიკა, რომელიც ეხება 
 კობდუგლასის ტრადიციულ ფუნქციას, რომლის ორრესურსიან სტატიკურ ფუნ
ქციას ცოტა როდი აქვს სუსტი წერტილი: გამოშვების ზრდა მხოლოდ შრომისა და 
კაპიტალის რაოდენობის ზრდას მიეწერება, ის ითვალისწინებს მხოლოდ ნეიტრალურ 
ტექნოლოგიურ პროგრესს, რესურსების მხოლოდ მყისიერ გარდაქმნას, თითქმის შე
უზღუდავ ჩანაცვლებას, ჩანაცვლების ერთეულოვან ელასტიკურობას. 

კონკრეტული ფუნქციის ეს შეზღუდულობა შეიძლება გადალახული იქნეს საწა
რმოო ფუნქციის სხვადასხვა მოდიფიკაციის ფარგლებში, რომლებშიც გაითვალისწი
ნება მეტი დასახელების რესურსი, არანეიტრალური ტექნოლოგიური პროგრესი, 
მუდმივი ან ცვალებადი ჩანაცვლების ელასტიკურობა, მხოლოდ ახლადჩართული 
რესურსების ჩანაცვლება და სხვა. თუმცა, აღნიშნულ თეორიაში მრავალი სირთულე 
რეალურად ამჟამადაც გადაუწყვეტელია.

პირველი, უნდა მივუთითოთ იმ გარემოებაზე, რომ საწარმოო ფუნქციას ტრა
დიციული სახით ზედმეტად უნივერსალური ხასიათი აქვს. თავისი სტრუქტურის 
მიხედვით მას პრეტენზია აქვს წარმოების შედეგის ფაქტორებზე დამოკიდებულება 
აღწეროს ამ უკანასკვნელთა ცვლილების მთელ დიაპაზონზე. ყოველ შემთხვევაში, 
მათი ცვლილების რაიმე საზღვარი მითითებული არ არის. საკითხის ასე დასმის ადე
კვატურობა დიდ ეჭვს იწვევს. კაპიტალტევადობის მცირე მნიშვნელობებს, ცხადია, 
ისტორიულად მწარმოებლური ძალების სხვა სტრუქტურა შეესაბამება, ვიდრე  დიდ 
მნიშვნელობებს. შესაბამისად, წარსული, ამჟამინდელი და მომავალი პერიოდები არ
სებითად განსხვავებული ტექნოლოგიური კანონზომიერებით უნდა ხასიათდებოდეს. 
წარმოების პროცესის ევოლუციის წარმატებული აღწერა ერთი უნივერსალური ფუნ
ქციით შეუძლებელია. ჩვენი აზრით, ამ მიმართებით გონივრული იქნება საწარმოო 
ფუნქციის სპლაინური კონსტრუქციით აგება, რომლის დროსაც მისი პარამეტრები 
მუდმივი კი არ იქნება, არამედ ცალკეულ დროით ინტერვალებთან მიკუთვნებით გა
ნისაზღვრება შედარებით ერთგვაროვანი ტექნოლოგიური სტრუქტურისათვის. რო
გორც წესი, ასეთი ინტერვალების სიგრძე წინასწარ არ მოიცემა და დაკვირვებათა 
მთელ სიმრავლეზე უკეთესი აპროქსიმაციის მოთხოვნით განისაზღვრება.
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საქართველოს ეკონომიკური ზრდის ექსტენსიური და ინტენსიური ფაქტორების ...

როგორც განვითარებულ, ასევე გარდამავალი ეკონომიკის ქვეყნებში ძირითა
დი კაპიტალის სასიცოცხლო ციკლი დაახლოებით 510 წელს შეადგენს. ძირითად 
მოწყობილობათა შეცვლის პროცესი ტექნოლოგიური პროგრესის ეპოქაში იმდენად 
არსებით გავლენას ახდენს წარმოების ფუნქციონირების საერთო კანონზომიერება
ზე, რომ, როგორც ჩანს, ის აუცილებლად უნდა აისახოს საწარმოო ფუნქციაზე. ჩვენ 
მიერ ჩატარებულმა კვლევამ ეს ჰიპოთეზა დაადასტურა: შესაძლებლად მიგვაჩნია 
სპლაინური მიდგომის ისეთი მოდიფიკაციის გამოყენება, რომლის დროსაც წარმოე
ბის დროითი კანონზომიერებები წინასწარ მოიცემა. არსებითად აქ საქმე გვაქვს კო
რელაციური კავშირის პარამეტრების დინამიზაციის ხერხთან დროითი მწკრივების 
შესაბამისი კანონზომიერებების შესწავლის გზით.

მეორე, ტრადიციულ საწარმოო ფუნქციაში ჩადებული პირობა, რომ ფუნქცი
ის გრაფიკი კოორდინატთა სათავეში უნდა გადიოდეს, გარკვეულად შემზღუდავია. 
ერთი შეხედვით, ასეთი პირობა ბუნებრივია: ნულოვანი რესურსების შედეგიც ნუ
ლოვანი უნდა იყოს. თუმცა, თუ მსჯელობა იმაზეა, რომ ტექნოლოგიის კონკრეტუ
ლი კანონზომიერება, რომელიც საწარმოო ფუნქციის სახეში გამოჩნდება, წარმოე
ბის ფაქტორების ცვლილების მხოლოდ რომელიმე დიაპაზონს მიეკუთვნება, მაშინ 
მისი ექსტრაპოლაცია მისი საზღვრებიდან მოშორებით არასამართლიანი ხდება და 
მოთხოვნა, რომ იგი რეალურ შედეგებს იძლეოდეს, არასწორი იქნება. უფრო ზუსტად

ნახ.1 ტექნოლოგიური კანონზომიერების შეცვლა

საქმე პირიქითაა: თუ მოცემულ მომენტში მოქმედი კანონზომიერების ექსტრა
პოლაციას მოვახდენთ კაპიტალტევადობის დაბალ მნიშვნელობაზე, რაიმე კრიტი
კულ საზღვრებში წარმოების ფუნქციონირება შეუძლებელი გახდება და მისი შედეგი 
ნულისკენ მიისწრაფის. ამჟამად წარმოების ზრდა კაპიტალტევადობის მკვეთრი გა
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მერაბ ჯულაყიძე

დიდებით ხდება, მაგრამ მას უკუშედეგი აქვს იმ გარემოების გამო, რომ მისი შემცი
რება იმავე ტექნოლოგიურ წყობაში წარმოების სწრაფ შემცირებას იწვევს. ამ ფაქტის 
ილუსტრაცია წარმოდგენილია ნახ.1ზე.

დავუშვათ, დროის რაიმე  მომენტის შესაბამის  წერტილში, როცა წარმოე
ბის ფაქტორებს ჰქონდათ  და  მნიშვნელობები, ხოლო შედეგი იყო , ერთი 
ტექნოლოგიური კანონზომიერებიდან მეორეზე გადასვლა ხდება. თუ ეს გადასვლა 
გამართლებულია, მაშინ  მნიშვნელობა  დროის მომენტის შემდეგ, ე.ი.  წერტი
ლის მარჯვნივ, უფრო მაღალი უნდა იყოს, ვიდრე წინა კანონზომიერების მოქმედების 
გაგრძელების შემთხვევაში იქნებოდა (მრუდი პუნქტირებით). აქედან გამომდინარე, 
სპლაინური სფის მონაკვეთი უფრო მკვეთრად დახრილი უნდა იყოს, ვიდრე  
მონაკვეთი. მაშინაც კი, თუ იგი კოორდინატთა სათავეზე გადის, არაა აუცილებე
ლი მრუდმაც ასევე კოორდინატთა სათავეზე გაიაროს. რეალუად მრუდმა 
აბსცისთა ღერძი რაიმე  კაპიტალტევადობაზე უნდა გადაკვეთოს, რომელიც ის 
ზღვრული, ანუ კრიტიკული მნიშვნელობაა, რომლის ქვემოთ მოცემული ტექნოლო
გიური წყობა ფუნქციონირებას ვერ შეძლებს და გამოშვება ნულოვანი გახდება. ამი
ტომ, იმის და მიუხედავად, როგორი  წრფივი თუ არაწრფივი სპლაინური ფუნქცია 
გამოიყენება, არ არის აუცილებელი სფის მრუდი კოორდინატთა სათავეზე გადიო
დეს და, როგორც წესი, არ გადის.

მესამე, წარმოების ფაქტორების უბრალო რაოდენობრივი შეფასება საწარმოო 
პოტენციალის არასრულ დახასიათებას იძლევა. ტექნოლოგიური პროგრესის ეპო
ქაში სულ უფრო მეტ და გადამწყვეტ მნიშვნელობას იძენს კაპიტალის ტექნიკური 
შემადგენლობა, დასაქმებულთა პროფესიულკვალიფიკაციური დონე, ადამიანური 
ფაქტორის მიმართ ყურადღების ხარისხი  ე.ი. საწარმოო ფაქტორების ხარისხობრი
ვი მახასიათებლები და მათი ურთიერთქმედების პირობები. ხშირად ამ დამოკიდებუ
ლებათა კომპლექსის ასახვას სფში ტექნოლოგიური პროგრესის გათვალისწინებას 
უწოდებენ, თუმცა, რეალურად მსჯელობაა არამარტო სამეცნიეროტექნიკურ, ასევე 
საგანმანათლებლო, ორგანიზაციულიმართვის და, ზოგადად, სოციალურეკონომი
კურ პროგრესზე. 

წარმოების ფაქტორების ხარისხობრივი სრულყოფის ამ პრობლემათა კომპლექ
სის გათვალისწინების პირველი მცდელობა იყო იან თინბერჰენის [2] მიერ, რაგნარ 
ფრიშთან ერთად შემოღებული „ნეიტრალური“ ტექნიკური პროგრესის ექსპონენცი
ალური მამრავლი, რომელსაც შრომისა და გამოყენებული კაპიტალის რაოდენობის 
ზრდის გარდა თავის თავზე უნდა აეღო ზრდის ყველა დანარჩენი ფაქტორის როლი 
(„სოლოუს ნაშთი“). ამით შესაძლებელი გახდა მშპის ზრდაში ტექნოლოგიური პროგ
რესის ტემპისა და ინტენსიური ფაქტორების წილის შეფასება. ამავე დროს, ასეთი 
მიდგომისათვის დამახასიათებელია რიგი ნაკლოვანება: არ არის გამოკვეთილი კავ
შირი ტექნოლოგიური პროგრესის ტემპსა და სხვა ეკონომიკურ მაჩვენებლებს შორის; 
შეუძლებელია შევადაროთ ექსტენსიური და ინტენსიური ფაქტორების მოქმედების 
ეფექტიანობა და დავადგინოთ მათი ოპტიმალური თანაფარდობა; დიფერენცირებუ
ლი არაა ტექნოლოგიური პროგრესის ეკონომიკურ ზრდაზე ზემოქმედების სხვადას



79

საქართველოს ეკონომიკური ზრდის ექსტენსიური და ინტენსიური ფაქტორების ...

ხვა არხი, როგორიცაა კაპიტალის ტექნიკური და შრომის პროფესიულკვალიფიკა
ციური დონის ამაღლება, ასევე წარმოების ორგანიზაციის და მართვის სრულყოფა.

ს. ვიშნევმა [3] შემოგვთავაზა 5 ფაქტორიანი საწარმოო ფუნქცია, რომელშიც 
ტრადიციული ფაქტორების გარდა, შედიოდა დანახარჯები სამეცნიეროკვლევით 
სამუშაოებსა და განათლებაზე. ეს შემდგომი ნაბიჯი იყო, რომელმაც ტექნოლოგი
ური პროგრესის მატერიალური წყაროები გამოაცალკავა. მიდგომის ნაკლი იყო ის, 
რომ არ იქნა გათვალიწინებული სამეცნიეროტექნიკური და საგანმანათლებლო პო
ტენციალების ფორმირების კუმულაციური ხასიათი, რომლის ძალით განვითარებულ 
ქვეყნებში შედარებით მცირე დანახარჯებმა ინტენსიური ფაქტორების დიდი წვლილი 
უნდა უზრუნველყოს, ვიდრე განვითარებადი ქვეყნების დიდმა დანახარჯებმა; ამას 
გარდა, გათვალიწინებული არ იყო წარმოების ორგანიზაციის და მართვის, როგორც 
ინტენსიფიკაციის ფაქტორის, სრულყოფის როლი.

შემდეგი ნაბიჯი გადადგმული იქნა ე. ფაერმანის და თ. ოგნევას [4] მიერ. მათი 
ამოსავალი იყო სამეცნიეროტექნიკური (თეორიული და გამოყენებითი), საგანმა
ნათლებლო და ორგანიზაციული პოტენციალების ცნების დამკვიდრება, რაც კუმუ
ლაციურად ფორმირდება შეჯამებული დანახარჯების სახით, შესაბამის სფეროებში 
დაძველებული ელემენტების მწყობრიდან გამოსვლის გათვალისწინებით. ეს პოტენ
ციალები დროითი ლაგით ზემოქმედებს გამოყენებული კაპიტალის, შრომის და მათი 
ურთიერთქმედების ეფექტიანობაზე, „ეფექტიანი კაპიტალის“, „ეფექტიანი შრომის“ 
და „ეფექტიანი ორგანიზაციის“ ფორმირებით. ამ მიდგომის ნაკლად შეიძლება მივიჩ
ნიოთ სფ სპლაინური ტიპის იდეის გაუთვალიწინებლობა, ინტენსიფიკაციის ფაქტო
რების ზემოქმედების არასაკმარისი მიზანმიმართულობა: ყოველი მათგანი თითოე
ულ საწარმოო ფაქტორზე ზემოქმედების ობიექტად შეიძლება მივიჩნიოთ.

სტატიაში შემოგვაქვს საწარმოო ფუნქციის სპლაინური სტრუქტურა და ვით
ვალისწინებთ, რომ ინტენსიფიკაციის პოტენციალები ზემოქმედებს კაპიტალის და 
შრომის ხარისხზე, კონკრეტულად, მათი საბოლოო უკუგების ეფექტიანობაზე, ე.ი 
ფაქტორების მიხედვით შედეგების ელასტიკურობასა და მათი ურთიერთქმედების 
ეფექტიანობის კოეფიციენტზე. ამას გარდა, ჩვენ მიერ გათვალისწინებულია ინტენ
სიფიკაციის პოტენციალებსა და წარმოების ფაქტორებს შორის ოპტიმალური თანა
ფარდობის ეფექტი: ინტენსიფიკაციის პოტენციალების არასაკმარისი განვითარების 
პირობებში წარმოების ფაქტორი რაოდენობრივად შეიძლება დიდი მასშტაბის იყოს, 
მაგრამ ხასიათდებოდეს დაბალი უკუგებით (ასე ფორმირდება კაპიტალი სწრაფი 
ინდუსტრიალიზაციის ქვეყნებში: წილობრივი ზომით კაპიტალმა შეიძლება მიაღწი
ოს განვითარებული ქვეყნების დონეს, თუმცა ეფექტიანობა, გაზომილი პროდუქტის 
ელასტიკურობით ფაქტორის მიმართ, დიდი ხნის განმავლობაში შეიძლება დაბალ 
დონეზე დარჩეს); ამავე დროს, წარმოების ფაქტორებთან შედარებით ინტენსიფი
კაციის ფაქტორების სწრაფი ზრდისას წარმოების სისტემა ვერ შეძლებს დროულად 
აითვისოს და „გადახარშოს“ სიახლეები. პირველი, ამ გარემოებათა გასათვალისწი
ნებლად ჩვენ მიერ ინტენსიფიკაციის უშუალო ფაქტორის სახით განიხილება ინტენ
სიფიკაციის პოტენციალის შეფარდება წარმოების ფაქტორთან; მეორე, დადგენილია 
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არაწრფივი, მაქსიმუმის მქონე დამოკიდებულება წარმოების ფაქტორის საბოლოო 
უკუგებასა (გამოშვების ელასტიკურობა წარმოების ფაქტორის მიმართ) და მისი 
ინტენსიფიკაციის ფაქტორს შორის.

ორფაქტორიანი სპლაინ საწარმოო ფუნქცია

ეკონომიკური ზრდის საფუძველი წარმოების და მომსახურების სფეროს გაფა
რთოებაა. მშპის ფიზიკური მოცულობის ზრდა, უპირველესად, შემდეგი ორი ფაქტო
რის გავლენით ხდება:  გამოყენებული შრომა და  გამოყენებული კაპიტალი. ამ 
ორი ფაქტორის საბოლოო  გამოშვებასთან კავშირის აღსაწერად ფართოდ გამო
იყენება საწარმოო ფუნქციის აპარატი. მათგან ყველაზე გავრცელებულია კობდუგ
ლასის საწარმოო ფუნქცია:

 (1)
სადაც   გამოშვების და დანახარჯების თანაფარდობის მაჩვენებელია,   გამოსა
ხავს გამოშვების ელასტიკურობას კაპიტალის მიმართ,   გამოშვების ელასტიკუ
რობას შრომის მიმართ.

უმარტივეს შემთხვევაში, თუ  საწარმოო ფუნქცია მიიღებს შემდეგ 
სახეს:

 (2)
როცა საწარმოო ფუნქციას აქვს (2) სახე, კაპიტალტევადობის გადიდება, მოცე

მულ ტექნიკურ საფუძველზე, თეორიულად ძალიან ფართო დიაპაზონში შეიძლება 
წარმოვიდგინოთ. ამავე დროს ცხადია, რომ ეკონომიკური ზრდის სხვადასხვა პერი
ოდი განსხვავებულ კანონზომიერებას უნდა დაექვემდებაროს, კერძოდ, კაპიტალტე
ვადობა მოცემული ტექნოლოგიისთვის ნულის ტოლი არ უნდა იყოს. უფრო მეტიც, 
მას ისეთი არანულოვანი მნიშვნელობა უნდა ჰქონდეს, რომელიც უფრო რთულ ტექ
ნოლოგიაზე გადასვლისას გაიზრდება. თუ მოცემული ტექნოლოგიისას კაპიტალტე
ვადობას 2ჯერ შევამცირებთ, რაც რაოდენობრივი ასპექტით 1520წლიან რეტროს
პექტივას შეესაბამება, როგორც (2)დან გამომდინარეობს, წარმოება  ჯერ 
(  ე.ი. 25%ით კი არ შემცირდება, არამედ ფაქტობრივ ნულამდე დაეცემა. 
ამჟამად ტექნოლოგიური პროგრესის ტემპი ისეთია, რომ ყოველ 5 წელში, ყოველ 
შემთხვევაში წამყვან სფეროებში მაინც, წარმოების გადაიარაღება ხდება. აქედან გა
მომდინარეობს, რომ ყოველი ასეთი პერიოდი საწარმოო ფუნქციის ტრაექტორიის 
საკუთარი მრუდით(მონაკვეთით) უნდა დავახასიათოთ, რომელიც სპლაინურ სტრუქ
ტურას იძენს. ყოველი ასეთი მონაკვეთისთვის ვირტუალურად უნდა ვაწარმოოთ კა
პიტალტევადობის ზრდის ათვლა „კრიტიკული“ მნიშვნელობიდან.

თუ (2) ფუნქციას რამდენადმე განვაზოგადებთ, მივიღებთ:

 (3)
სადაც   მშპია ერთ დასაქმებულზე, ანუ შრომის მწარმოებლურობა,   კაპიტალის 
ოდენობა ერთ დასაქმებულზე, ანუ კაპიტალტევადობა,   ჩვენ მიერ შემოტანილი 
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სიდიდე, რომელიც შეიძლება დავახასიათოთ როგორც კაპიტალტევადობის რაიმე 
საწყისი დონე, რომელზე დაბლაც მოცემული ტექნოლოგიური წყობის საწარმოო 
პროცესი ფუნქციონირებას ვერ შეძლებს. ამ სიდიდის შემოტანის აუცილებლობა 
განპირობებულია იმით, რომ როგორც გამოკვლევამ აჩვენა, მწარმოებლურობასა 
და კაპიტალტევადობას შორის კანონზომიერი ფუნქციონალური დამოკიდებულების 
ექსტრაპოლაციისას კაპიტალტევადობის მცირე მნიშვნელობებისას შესაბამისი მ რ
უდ ს, ჯერ ერთი, სავსებით არა აქვს კოორდინატთა სათავეში გავლის მისწრაფება, 
მეორეც, საწყისი, ანუ საბაზისო კაპიტალტევადობის წერტილთა მდებარეობა დროის 
მიხედვით დიდად არ გადანაცვლდება. 

ტექნოლოგიური პროგრესის გათვალისწინებით (1) ფუნქცია შეიძლება ასე ჩაი
წეროს:

 (4)
სადაც   ავტონომიური(ნეიტრალური) ტექნოლოგიური პროგრესის მამრავლია  
დროის ფუნქციის სახით,   ტექნოლოგიური პროგრესის პარამეტრია.

დავუშვათ  მიიღწევა  დროის მომენტში, როდესაც , 
 . (1) ფუნქცია შემდეგი სახით შეიძლება წარმოვადგინოთ:

 (5)

ჩვენ გავაანალიზეთ საქართველოს ეკონომიკის შესაბამისი მაჩვენებლების 
დინამიკა 19952015 წლებში. ეს პერიოდი დაიყო ხუთხუთ წლად და ყოველი ხუ
თწლიანი პერიოდისათვის შეფასდა საწარმოო ფუნქციის პარამეტრები. რეგრე
სიული ანალიზის საიმედოობის ამაღლების მიზნით, ასევე გამოყენებული იყო ყო
ველკვარტალური სტატისტიკური მაჩვენებლები. ასე, რომ ყოველი ხუთი წლის 
პარამეტრების შესაფასებლად გამოიყენებოდა დროითი მწკრივები 20 წერტი
ლით(იხ. ცხრილი 1). ცხრილ 1ში  კაპიტალის ეფექტიანობაა, ხოლო   შრო
მის ეფექტიანობა. ეს მაჩვენებლები იცვლება ხუთწლეულების მიხედვით. ამიტომ, 
შრომის ეფექტიანობის დინამიკა განიცდის როგორც საკუთარი ინტენსიფიკაცი
ის ფაქტორში, ასევე კაპიტალის ეფექტიანობაში ცვლილების ზემოქმედებას. შე
საბამისად  კოეფიციენტის მნიშვნელობებთან ერთად მოტანილია შრომის და
მატებითი ეფექტიანობის მაჩვენებელი, რომელიც შემდეგნაირად გამოითვლება:  

 და იგი გვიჩვენებს შრომის ეფექტიანობის ზრდას მის იმ მნიშვნე
ლობის ზევით, რომელიც მხოლოდ კაპიტალის ზრდას(და ხარისხობრივ სრულყოფას) 
შეესაბამება. სამივე,    და A , პარამეტრი, ე.ი. კაპიტალის ეფექტიანობა, შრომის 
დამატებითი ეფექტიანობა და მათი შეთანაწყობის ეფექტიანობა დროის მიხედვით 
იზრდება, რაც ტექნოლოგიური პროგრესის სხვადასხვა ასპექტით უნდა აიხსნას.

ცხრილის მიხედვით, ამ პარამეტრების დინამიკა განხილულ დროის მონაკვეთში 
კარგად იკვეთება:  პარამეტრი 1.5 ჯერ გაიზარდა(0.206 დან 0.314მდე),  გაი
ზარდა 3.5ჯერ(0.079დან 0.274მდე), ხოლო A 1.8ჯერ გაიზარდა(1.414დან 2.5.1
მდე) და ის თავის მაქსიმუმთან ახლოსაა. აღსანიშნავია, რომ თანდათან, 7დან 5მდე 
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შემცირდა სხვაობა მიმდინარე წელსა და კრიტიკული კაპიტალტევადობის შესაბამის 
წელს შორის. მთლიანობაში, საწარმოო ფუნქციის პარამეტრები მეტნაკლებად რე
ალურად ასახავს საქართელოს ეკონომიკაში მიმდინარე სტრუქტურულ ძვრებსა და 
ტენდენციებს.

ორფაქტორიანი სპლაინური საწარმოო ფუნქციის პარამეტრების შეფასება საქართველოს 
ეკონომიკისათვის 1996-2015 წლებში

ცხრილი 1

1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2015

A 1.414 1.974 2.243 2.551

0.206 0.247 0.285 0.314

0.873 0.909 0.921 0.960

0.079 0.157 0.207 0.274

3 395 4 386 5 912 7 385

1991 1996 2003 2008

7 6 5 5

ტექნოლოგიური პროგრესის პოტენციალები

წარმოების შედეგების თვისებრივ ფაქტორებზე დამოკიდებულების შესაფასებ
ლად, პირველ რიგში, საჭიროა ყოველწლიურად რაოდენობრივად შეფასდეს ტექნო
ლოგიური პროგრესის პოტენციალი. მის განმსაზღვრელ ფაქტორებად ითვლება: 
სამეცნიეროტექნიკური, საგანმანათლებლო და ორგანიზაციული პოტენციალები. 
ეს უკანასკვნელნი განისაზღვრება შესაბამისად გამოყენებით და ფუნდამენტალურ 
გამოკვლევებსა და სამუშაოებზე, განათლებაზე, მართვაზე გაწეული დანახარჯების 
შეჯამებით. ამავე დროს, გათვალისწინებულ უნდა იქნეს შესაბამისი პოტენციალების 
ელემენტების დაძველების და მწყობრიდან გამოსვლის მაჩვენებელი. ტექნოლოგიური 
პროგრესი განიხილება ნაწილობრივ როგორც შრომასა და კაპიტალში განივთებული 
და ნაწილობრივ  როგორც ავტონომიური (ორგანიზაციული პოტენციალის გავლენა). 

აღვნიშნოთ სამეცნიეროტექნიკური პოტენციალი თი, საგანმანათლებლო 
პოტენციალი ით ორგანიზაციულ პოტენციალი  ისინი შეიძლება ასე 
შევაფასოთ:

 (6)

სადაც ,  და  დანახარჯებია  წელს მეცნიერებაზე, განათ
ლებასა და მართვაზე,   და  შესაბამისი დანახარჯების შედეგების დაძვე
ლების ტემპები.
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საქართველოს ეკონომიკური ზრდის ექსტენსიური და ინტენსიური ფაქტორების ...

მეცნიერებაზე გაწეული დანახარჯების დაძველების ტემპი  ფასდება 
გამოყენებითი კვლევების სამსახურის საშუალო ვადის გაანგარიშების საფუძველზე. 
განათლებაზე გაწეული დანახარჯების დაძველების ტემპი,  მიღებული 
იქნა აქტიური შრომითი საქმიანობის საშუალო ხანგრძლივობიდან გამომდინარე, 
რომელიც საშუალოდ 4244 წელს შეადგენს, ასევე პერსონალის მომზადებასა და 
გადამზადებაზე გაწეული დანახარჯების მიხედვით, რომელიც შრომითი აქტივობის 
პერიოდის მანძილზე თანაბრადაა განაწილებული. მართვაზე გაწეული დანახარჯე
ბის დაძველების ტემპი, მიღებული იქნა მმართველობაში დასაქმებულთა 
ასაკობრივი სტრუქტურის საფუძველზე.

საგანმანათლებლო პოტენციალი ფორმირდება საჯარო, საბაკალავრო და სა
მაგისტრო განათლებაზე, ასევე პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლებასა და გადა
მზადებაზე გრძელვადიანი და სისტემატური დანახარჯების შეჯამებით. მასში ასევე 
შედის ინვესტიციები სასწავლო დაწესებულებებში, მასწავლებელთა და დამხმარე 
პერ სონალის შრომის ანაზღაურება, სასწავლო დაწესებულებების მიმდინარე მატერი
ალური დანახარჯები, დასაქმებულებიდან მოსწავლეთა და სტუდენტთა გამოთიშვის 
კომპენსაცია და სხვა. საგანმანათლებლო პოტენციალი შეიძლება განვიხილოთ რო
გორც დაგროვილი კაპიტალის ანალოგი, ხოლო განათლებაზე დანახარჯები, როგო
რც ამ კაპიტალის შექმნაზე გაწეული დანახარჯების ანალოგი, რომელიც მოცემულ 
შემთხვევაში მათში ინვესტირებულ მთლიან თანხას მოიცავს. სამეცნიეროტექნიკუ
რი პოტენციალი მოიცავს მთლიან დანახარჯებს მეცნიერებაზე, ტექნიკაზე, დაპრო
ექტებაზე და სხვ. საორგანიზაციო პოტენციალი მოიცავს დანახარჯებს მართვაზე, 
საფინანსო სისტემაზე, საზოგადოებრივ მეცნიერებებზე, ხელოვნებაზე და სხვ.

აღსანიშნავია, რომ პოტენციალების ზრდის ტემპი მნიშვნელოვნად აღემატება 
შესაბამისი დანახარჯების ზრდის ტემპს. ასე, მაგალითად, განვლილ 20 წელში სა
განმანათლებლო პოტენციალი გაიზარდა  5.6 ჯერ, ხოლო შესაბამისი დანახარჯე
ბი  3.5  ჯერ. ეს პოტენციალების კუმულაციურ ხასიათთანაა დაკავშირებული. ამ 
კატეგორიის ასეთი წარმოდგენის მნიშვნელობა მისი ისტორიული ბუნებიდან გამო
მდინარეობს: ის არა ერთჯერადი აქტია, არამედ ქვეყნის ეკონომიკური ისტორიის 
ერთერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ტენდენციას წარმოადგენს. ამიტომ, ქვეყნის გა
ნვითარება მარტო ცალკეულ ინტენსიფიკაციის დარგებში მიმდინარე, ყოველწლიური 
დანახარჯებით კი არ განისაზღვრება, არამედ უფრო მნიშვნელოვანია ეკონომიკის 
განვითარების წინა ეტაპებზე დაგროვილი შედეგი. 

შემდგომი მიზნებისათვის გვჭირდება არამარტო ინტენსიფიკაციის პოტენცია
ლები, არამედ მათი ხვედრითი მაჩვენებლებიც, რაც წარმოების შესაბამის ფაქტო
რების ეფექტიანობაზე ზემოქმედების მასშტაბურობას ახასიათებს. მართლაც, რომ 
განვსაზღვროთ თუ რამდენად არსებით გავლენას ახდენს სამეციერო  ტექნიკური 
პოტენციალი კაპიტალის ეფექტიანობაზე, პოტენციალი უნდა შევაფარდოთ წარმოე
ბის მასშტაბთან, მაგალითად, გამოყენებული კაპიტალის მაჩვენებელთან. თუ ქვეყნის 
ეს ხვედრითი მაჩვენებელი მცირეა სხვა ქვეყნებთან შედარებით, მაშინ თვით პოტენ
ციალის მაღალი მაჩვენებლის მიუხედავად, სამეცნიეროტექნკური სიახლეეები ვერ 
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მოიცავს მოწყობილობათა, ტექნოლოგიური პროგრესის და ახალი მასალების ყველა 
სახეს, რაც წარმოების სისტემაში ფუნქციონირებს; პირიქით, თუ ასეთი ხვედრითი 
მაჩვენებელი ძალიან მაღალი იქნებოდა, წარმოების სისტემა ვერ შეძლებდა დრო
ულად აეთვისებინა ყველა სიახლე. დასაქმებულთა ოდენობა თუ არაოპტიმალური 
იქნება, იგი აისახება დასაქმებულთა კვალიფიკაციის არასაკმარის ზრდაზე ან საგან
მანათლებლო პოტენციალის არასაკმარის გამოყენებაზე, ან მმართველობითი კადრე
ბის სიჭარბეზე. ხვედრითი საგამანათლებლო პოტენციალი გაიზარდა 3.6 ჯერ, ხოლო 
აბსოლუტური  5ჯერ, ხვედრითი ორგანიზაციული პოტენციალი გაიზარდა 1.7 ჯერ, 
აბსოლუტური  2.7 ჯერ. ეს უკანასკვნელი გარემოება მართვის სფეროში ოპტიმალუ
რი პროპორციების ძებნის რთულ პროცესს ასახავს(იხ. ცხრილი 2)

საქართველოს ხვედრითი სამეცნიერო-საგანმანათლებლო და ორგანიზაციული 
პოტენციალები (ლარი)

ცხრილი 2

1995 2000 2005 2010 2015

ხვედრითი სამეცნიერო
ტექნიკური პოტენციალი 0.0599 0.0741 0.0831 0.0856 0.0899 

ხვედრითი საგანმანათლებლო 
პოტენციალი 1 741.9 2 427.1 3 252.4 4 177.5 6 234.5 

ხვედრითი ორგანიზაციული 
პოტენციალი 156.6 179.5 204.6 226.9  262.7 

წარმოების ეფექტიანობის დამოკიდებულება ინტენსიფიკაციის ფაქტორებზე
შემდგომი გაანგარიშებები ემყარება იმას, რომ (5) სფის ოთხივე პარამეტრი და

მოკიდებულია ტექნოლოგიური პროგრესის შესაბამის ხვედრით პოტენციალზე, რო
მელიც განიხილება როგორც მატერიალური წარმოების ინტენსიფიკაციის ფაქტორი:

A ; ; ;  (7)

ამ დამოკიდებულებების კონკრეტული სახე შემდეგნაირად ჩაიწერება:

 (8)

(8)ში მოცემული დამოკიდებულებების ემპირიული და შინაარსობრივი ანალიზი 
გვიჩვენებს, რომ ამათგან პირველ სამს აქვს ექსტრემუმი, რაც ახასიათებს ინტენ
სიფიკაციის ფაქტორებსა და შესაბამის წარმოების ფაქტორებს შორის წარმოშობილ 
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დისპროპორციას პირველთა ჭარბად განვითარების გამო. ამიტომ, პირველი სამი და
მოკიდებულების გამოსახვის მიზნით, გამოყენებული იქნა პარაბოლური (იხ. ცხრილი 
3), ხოლო მეოთხე დამოკიდებულებისთვის  ჰიპერბოლური ფუნქცია. მეოთხე დამო
კიდებულება ხასიათდება მოცემული ტექნოლოგიური ეპოქის წარმოების ფაქტორე
ბის ათვლის ოპტიმალური თარიღის სტაბილიზაციის ტენდენციით: მისი შეფასებული 
ვარიანტია:

საწარმოო ფაქტორების ეფექტიანობის ინტენსიფიკაციის ფაქტორებზე დამოკიდებულების 
განტოლებათა კოეფიციენტები

ცხრილი 3

საწარმოო 
ფუნქციის 

პარამეტრები
A + 2.36 +3.74 - 7.13

0.406 +9.189 29.087

+1.959 +7.21 -5.886

ამ 4 შეფასებული განტოლებისათვის დეტერმინაციის კოეფიციენტი(0.79, 0.94, 
0.88, 0.70), დარბინუოტსონის სტატისტიკა(2.2, 2.0, 1.4, 1.2) და აპროქსიმაციის სა
შუალო შეცდომა(2.5%, 2.7%, 3.4%, 6.7%) მისაღებ შედეგად შეიძლება ჩაითვალოს. 

ზემოთ აღნიშნულის გათვალისწინებით, (6) საწარმოო ფუნქცია ასე ჩაიწერება:

სადაც:  

 

 (10) 

ამ განტოლებებში   ორგანიზაციული პოტენციალია ერთ დასაქმებულზე 
გაანგარიშებით,   სამეცნიეროტექნიკური პოტენციალია 1 ლარის კაპიტალზე 
გაანგარიშებით,   საგანმანათლებლო პოტენციალია ერთ დასაქმებულზე,  

(9)
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მერაბ ჯულაყიძე

მიმდინარე წელია,   საბაზისო წელი,   დროის მომენტია, რომლიდან დაწყებული 
კაპიტალტევადობა წყვეტს ზრდას გამოსაკვლევ პერიოდში .

(9)–(10) არის საწარმოო ფუნქცია ენდოგენური განივთებული ტექნოლოგიური 
პროგრესით. მასში ტრადიციული საწარმოო  და  ფაქტორების გარდა, ასევე შე
დის  და  „ინტენსიფიკაციის პოტენციალები“. ეს ხუთფაქტორიანი საწა
რმოო ფუნქცია საქართველოს მშპის შემადგენელ ფაქტორებს შორის ოპტიმალური 
პროპორციების დადგენის საშუალებას იძლევა როგორც საბაზისო, ასევე პერსპექტი
ულ პერიოდებში.

 ამრიგად, საწარმოო ფუნქციის სპლაინური კონსტრუქცია არის მისი პა
რამეტრების დინამიზაციის ეფექტიანი ინსტრუმენტი. მისი საშუალებით საწარმოო 
ფაქტორების უკუგების ეფექტიანობა შეიძლება დავაკავშიროთ ინტენსიფიკაციის პო
ტენციალების მოქმედებასთან. რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, ასეთი კონსტრუქ
ციით პირველად მოხერხდა საქართველოს ეკონომიკის განვითარების ვარიანტის მი
ღება ზრდადი კაპიტალუკუგებით, რაც მანამდე ტრადიციულ მაკრომოდელებში თე
ორიულ ახსნას ვერ პოულობდა. განზოგადებული საწარმოო ფუნქციის საფუძველზე 
ჩატარებულმა ანალიზმა გვიჩვენა, რომ საქართველოში ინტენსიფიკაციის დარგების 
ეფექტიანობა ჯერ კიდევ აჭარბებს მატერიალური წარმოების ეფექტიანობას. ამი
ტომ, რიგი წლების განმავლობაში ინტენსიფიკაციის დარგები წინმსწრები ტემპით 
უნდა განვითარდეს საკუთრივ წარმოების სფეროსთან შედარებით. 
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მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების სახელმწიფო ხელშეწყობის 

მიმართულებები და შედეგები

მაია სანიკიძე
კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის

დოქტორანტი
sanikidzem@yahoo.com

მცირე და საშუალო ბიზნესი საბაზრო ეკონომიკის არსებითი და განუყოფე
ლი ნაწილია. მას შეუძლია დიდი წვლილი შეიტანოს ქვეყნაში სამუშაო ადგილე
ბის შექმნაში, ხელი შეუწყოს ექსპორტის, ინოვაციების, სამეწარმეო კულტურის 
განვითარებას და ამავე დროს განსაკუთრებული როლი შეასრულოს ქვეყნის 
კეთილდღეობის დონის ამაღლებაში. 

წარმოდგენილ სტატიაში გაანალიზებულია მცირე და საშუალო ბიზნესის 
მხარდაჭერის მიმართულებები განვითარებულ ქვეყნებსა და საქართველოში, 
დახასიათებულია ამ ხელშემწყობი მექანიზმების მეშვეობით მცირე და საშუა
ლო ბიზნესის განვითარების ტენდენციები, ყურადღება გამახვილებულია იმაზე, 
არის თუ არა საქართველოში მცირე ბიზნესის დახმარების სერვისებზე არსებუ
ლი მოთხოვნა თანხვედრაში მიწოდებასთან.

საკვანძო სიტყვები: მცირე და საშუალო ბიზნესი; სახელმწიფოს დახმარე
ბის პროგრამები; ტექნოპარკი; ფინანსური დახმარება.

განვითარებულ ქვეყნებში მცირე ბიზნესი მნიშვნელოვან სოციალურეკონომი
კურ ფუნქციას ასრულებს, რომელთა შორისაა: დასაქმების უზრუნველყოფა, კონკუ
რენტული გარემოს ფორმირება, სოციალური უთანასწორობის შერბილება და სხვ. 
ისტორიულად, მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში, მცირე ბიზნესი იყო ეკონომიკის ზრდის 
მამოძრავებელი. ამასთან, როგორც წესი, მცირე ბიზნესის განვითარებას განაპირო
ბებს სახელმწიფო მხარდაჭერა. ასე მაგალითად, აშშში სახელმწიფო მხარდაჭერის 
მთავარი ორგანოა მცირე ბიზნესის ადმინისტრაცია, რომელიც ჯერ კიდევ XX საუ
კუნის 50იან წლებში შეიქმნა. მისი ძირითადი ფუნქციებია: მცირე და საშუალო ბიზ
ნესის ფინანსური მხარდაჭერა; დახმარება სახელმწიფო შეკვეთების მისაღებად; კონ
სალტინგური დახმარება; სამმართველო გადაწყვეტილებების მიღებისას დახმარება; 
ბაზრის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება და ა.შ. «მცირე ბიზნესის ადმინისტრაციას“ 
ფილიალები აქვს აშშის თითქმის ყველა რეგიონში. გარდა «მცირე ბიზნესის ადმი

ekonomika da biznesi, 2018, #2,  gv. 88-99
ECONOMICS  AND  BUSINESS, 2018, #2,  pp. 88-99
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ნისტრაციისა“, აშშში ფუნქციონირებს როგორც სახელმწიფო, ასევე კერძო ორგა
ნიზაციები, რომელთა მთავარი ფუნქციაა მცირე და საშუალო ბიზნესის სხვადასხვა 
სექტორის განვითარების ხელშეწყობა.

იაპონიაში მცირე ბიზნესის დახმარების ძირითადი პროგრამები მოიცავს: შეღა
ვათიან კრედიტს და საკრედიტო გარანტიებს; შეღავათიან გადასახადებს; მცირე ფი
რმებისათვის კადრების მომზადებას; სუბსიდირებას; ბაზრის შესახებ ინფორმაციის 
მიწოდებას. ამასთან იაპონიის მთავრობამ ჩამოაყალიბა სადაზღვევო კორპორაცია 
მცირე და საშუალო საწარმოთა დაზღვევის მიზნით.

ჩინეთში, ისევე როგორც იაპონიაში, მცირე და საშუალო ბიზნესი ხშირად ინო
ვაციებისა და ახალი ტექნოლოგიების შექმინის მიმართულებით საკმაოდ დიდ როლს 
ასრულებს. ჩინეთის მთავრობა სხვადასხვა მეთოდით ცდილობს ხელი შეუწყოს მცირე 
და საშუალო ბიზნესის განვითარებას. მცირე ბიზნესის დახმარების ყველაზე აქტიური 
ორგანოა ბიზნესის კოორდინაციისა და კოოპერაციის ჩინური ცენტრი. მისი ფუნქცი
ებია: მცირე ბიზნესის პრობლემების გამოკვლევა; ბაზრების შესახებ ინფორმაციის 
მიწოდება; მცირე ბიზნესის დახმარების კომპლექსური სისტემის შემუშავება; ბაზრო
ბების, გამოფენებისა და საქმიანი შეხვედრების ორგანიზება მცირე ფირმებისათვის.

დიდ ბრიტანეთში სახელმწიფო დახმარება გულისხმობს კონსულტაციების გაწე
ვას მცირე ფირმებისათვის, ფინანსური დახმარებას, მცირე ფირმების საექსპორტო 
პოტენციალის წახალისებას და სხვ.

ევროკავშირში მცირე და საშუალო საწარმოთა მხარდაჭერის მიზნით შეიქმნა 
პორტალი European enterise Network , რომლის საშუალებითაც მათ შეუძლიათ მიი
ღონ ყველა საჭირო ინფორმაცია ამა თუ იმ დარგის განვითარების შესახებ, დაფინან
სების წყაროების, ახალი ტექნოლოგიების, შუამავალი კომპანიების შესახებ [1].

ედინბურგის ჯგუფის კვლევების მიხედვით, კითხვაზე  რა მიმართულებით უნდა 
დაეხმაროს სახელმწიფო მცირე და საშუალო ბიზნესს, რესპონდენტთა 14% გადა
სახადების შემცირებას მოითხოვს, 13%  დაფინანსების ხელმისაწვდომობის ზრდას, 
12%ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას, 11%  კონკურენტუნარიანობისათვის ხელ
შეწყობას, 6% სხვა ქვეყნის მთავრობებთან მოლაპარაკებებს მათ სასარგებლოდ და 
ა.შ. 

კითხვაზე  რა არის ყველაზე დიდი პრობლემა მცირე და საშუალო ბიზნესისათ
ვის. გამოკითხულთა 22%მა ეკონომიკური გაურკვევლობა დაასახელა, 12%მა  ფი
ნანსებზე ხელმისაწვდომობა, 12%მა მათ პროდუქციაზე და მომსახურებაზე ფასების 
დაწევის ზეწოლა, 8%მა მათ პორდუქციაზე და მომსახურებაზე ნაკლები მოთხოვნის 
არსებობა, 3%მა პერსონალის მოზიდვისა და შენარჩუნების სირთულე და ა.შ. [2].

სახელმწიფოს მხარდაჭერა განაპირობებს იმას, რომ განვითარებულ ქვეყნებში 
საკმაოდ მაღალია მშპში მცირე და საშუალო ბიზნესის წილი ( იხ. ცხრილი 1)
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მაია სანიკიძე

მცირე და საშუალო ბიზნესი განვითარებულ ქვეყნებში 2016 წელს [ 3] 
ცხრილი 1

ქვეყნები
მცირე და საშუალო 

ბიზნესი მოსახლეობის 
1000 სულზე

მცირე და 
საშულო ბიზნესში 

დასაქმქბულთა წილი 
(%)

მშპში მცირე 
და საშუალო 

ბიზნესის წილი 
(%)

დიდი ბრიტანეთი 46 49 >50

იტალია 68 73 >57

ევროკავშირი 45 72 >63

აშშ 74 54 >60

იაპონია 50 72 >60

საქართველოში არსებულ რეალობას თუ გადავხედავთ, მიუხედავად იმისა, რომ 
2016 წლის მონაცემებით დასაქმებულთა 67% სწორედ მცირე და საშუალო ბიზნესზე 
მოდიოდა, მშპში მისი წილი არ აღემატებოდა 20%ს.

აღსანიშნავია, რომ საქართველოში 2014 წლამდე არ არსებობდა მცირე და სა
შუალო ბიზნესის ხელშემწყობი სახელმწიფო პოლიტიკა. მცირე და საშუალო საწა
რმოების შექმნის, განვითარების და მათი კონკურენტუნარიანობის ზრდის მხარდა
ჭერისათვის საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს 
სისტემაში, 2014 წლის თებერვალში შეიქმნა ორი უწყება  მეწარმეობის განვითარე
ბის სააგენტო და საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო.

მეწარმეობის განვითარების სააგენტო წარმოადგენს მცირე და საშუალო მეწა
რმეობის მხარდამჭერი პოლიტიკისა და პროგრამების განხორციელების ერთადერთ 
მაკოორდინებელ სტრუქტურას საქართველოში. სააგენტოს ძირითადი მიზნებია: 
კერძო სექტორის კონკურენტუნარიანობის ამაღლება; დამწყები ბიზნესების მხარდა
ჭერა; თანამედროვე სამეწარმეო კულტურის დამკვიდრების მხარდაჭერა; საქონლისა 
და მომსახურების ექსპროტის დივერსიფიკაციის ხელშეწყობა და ა.შ. სააგენტოს მთა
ვარი ფუნქციებია: ბიზნესის მხარდჭერა DCFTAის (ღრმა და ყოვლისმომცველი თა
ვისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება) მოთხოვნებთან ადაპტაციის პრო
ცესში; სხვადასხვა სფეროში საკონსულტაციო მომსახურების გაწევა, საექსპორტო 
და ადგილობრივ ბაზრებზე არსებული მოთხოვნებისა და ვალდებულებების შესახებ 
ინფორმაციის შეგროვება და მეწარმეთათვის მიწოდება; მეწარმეთა დახმარების გა
წევა ბიზნესის დაგეგმვისა და განვითარების მიზნით; მეწარმეთა დახმარება დონორე
ბსა და ფინანსურ ინსტიტუტებთან ურთიერთობაში; ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის 
ზრდა სხვადასხვა სქემის გამოყენებით; საერთაშორისო ბაზრებზე მარკეტინგის პრო
ცესში დახმარება.
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მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების სახელმწიფო ხელშეწყობის მიმართულებები ...

საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო ცოდნასა და ინოვა
ციურ ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული ეკონომიკის განვითარების მხარდამჭერი ძი
რითადი უწყებაა. სააგენტოს მთავარი მიზნებია: ქვეყანაში ინოვაციური ეკოსისტემის 
შექმნის და მისი განვითარების პროცესის კოორდინაცია; ინოვაციების, თანამედროვე 
ტექნოლოგიების კვლევისა და განვითარების სტიმულირება, მათი კომერციალიზაცი
ის და გამოყენების ხელშეწყობა; ინოვაციური დამწყები კომპანიების (startup) ფორ
მირების და მათი კონკურენტუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა; სამეცნიერო და 
ბიზნესწრეებს შორის ურთიერთობების ხელშეწყობა; მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტის 
განვითარებისა და მისი გამოყენების ეფექტურობის ამაღლების ხელშეწყობა და ა.შ.

მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების, ახალი კონკურენტული 
ინდუსტრიების შექმნის და ასევე არსებულის გაფართოვების მიზნით, 2014 წელს სა
ქართველოს მთავრობამ დაიწყო სახელმწიფო პროგრამა  „აწარმოე საქართველოში“. 
პროგრმას ახორციელებენ: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 
სამინისტროს სსიპები მეწარმეობის განვითარების სააგენტო, საქართველოს ინოვა
ციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო, სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 
და საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტორს სსიპ სოფლის მეურნეობის 
პროექტების მართვის სააგენტო.

პროგრამაში ჩართვის პირობები: საბოლოო პროდუქტი უნდა შედიოდეს საქა
რთველოს მთავრობის მიერ მოცემული პროგრამის ფარგლებში დამტკიცებულ პრი
ორიტეტთა ნუსხაში. სესხის მოცულობის არანაკლებ 80% უნდა მოხმარდეს ძირი
თადი საშუალებების შეძენას. ახალი საწარმოს გახსნის შემთხვევაში უნდა მოხდეს 
წარმოების დაწყება კრედიტის/ლიზინგის საგნის გაცემიდან 24 თვის განმავლობაში. 
არსებული საწარმოს შემთხვევაში წარმოების დაწყება უნდა მოხდეს კრედიტის/ ლი
ზინგის საგნის გაცემიდან 12 თვის განმავლობაში [4].

პროგრამით გათვალისწინებული პრიორიტეტული მიმართულებებია: სამშენებ
ლო მასალები, მანქანათმშენებლობა, რეზინა და პლასტმასი, ქაღალდი და მუყაო, 
საფეიქრო წარმოება, ფარმაცევტიკა, ხის დამუშავება, ელმოწყობილობები, საკვები 
პროდუქტები, ლითონის ნაწარმი, მინერალური წყალი, მინერალური პროდუქტები, 
ქიმიური წარმოება. 

პროგრამა ფინანსური დახმარების ფარგლებში ითვალისწინებს ბანკის მიერ გა
ცემული სესხის საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსებას არაუმეტეს 10%ით ლა
რში გაცემულ სესხზე პირველი 24 თვის განმავლობაში. 

2015 წლიდან დაიწყო „აწარმოე საქართველოში“ მიკრო და მცირე მეწარმეობის 
ხელშეწყობის მიმართულება, რომლის ძირითადი მიზანია საქართველოს რეგიონებში 
ეკონომიკური აქტივობის ზრდის ხელშეწყობა. მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელ
შეწყობის მიმართულება ითვალისწინებს ორ კომპონენტს  ფინანსურ და ტექნიკურ 
დახმარებას.

ფინანსური დახმარება გულისხმობს თანადაფინანსებას ერთ მეწარმე სუბიექტზე 
 5000 ლარი, ორზე 10000 და სამზე 15000ლარის ოდენობით. ტექნიკური დახმარე
ბის ფარგლებში გათვალისწინებულია ინდივიდუალური და ჯგუფური კონსულტაცი
ები, ბიზნესგეგმის შედგენის ტრენინგი, ბიზნესის ადმინისტრირების ტრენინგი. 
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პროგრამაში მონაწილეობა შეუძლია ნებისმიერ პირს, თუ ის არის სრულწლო
ვანი (18 წელს მიღწეული) საქართველოს მოქალაქე, არ არის საჯარო მოხელე, არ 
გააჩნია მიმდინარე ვადაგადაცილებული საგადასახადო ვალდებულება სახელმწიფოს 
წინაშე, კონკურსში გამარჯვების შემთხვევაში, განახორციელებს მინიმუმ 20%იან 
თანხობრის თანამონაწილეობას; აცხადებს მზაობას ბიზნესგეგმების კონკურსში გა
მარჯვების შემთხვევაში დარეგისტრირდეს გადასახადის გადამხდელ პირად, რომლე
საც მინიჭებული აქვს გადასახადის გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერი, გარდა 
დღგის გადამხდელად რეგისტრირებული ფიზიკური პირისა

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს დაქვემდე
ბარებაში მყოფ სსიპ «ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს“ ერთერთ მთა
ვარ პროექტს წარმოადგენს, ტექნოპარკი, რომელიც ორიენტირებულია ქვეყანაში 
ინოვაციური წარმოების შექმნასა და განვითარებაზე. ტექნოპარკი არის ფიზიკური 
სივრცე, სადაც თავმოყრილია ტექნოლოგიური, საგანმანათლებლო და პროფესიო
ნალური რესურსები და წარმოადგენს ერთგვარ პლატფორმას ინოვაციებსა და ტექ
ნოლოგიებზე დაფუძნებული ბიზნესის განვითარებისთვის. ტექნოპარკი აერთიანებს 
სხვადასხვა მიმართულებისა და იდეების მქონე ადამიანებს და ხელს უწყობს მათ ტექ
ნოპარკის ინფრასტრუქტურის გამოყენებით შექმნან ახალი ტიპის, ტექნოლოგიებზე 
დაფუძნებული საწარმოები, რომლებიც კონკურენტუნარიანი იქნება როგორც ლოკა
ლურ, ასევე გლობალურ ბაზრებზე. 

ტექნოპარკი უზრუნველყოფს ღია დაშვებას თანამედროვე ტექნოლოგიებთან, 
ცოდნასა და განვითარების პერსპექტივასთან. ნებისმიერი დაინტერესებული პირი 
მიიღებს კონსულტაციებს იდეის დამუშავებიდან მის პროტოტიპად ჩამოყალიბებასა 
და ბიზნესად განვითარებამდე. ტექნოლოგიური პარკის საშუალებით, სახელმწიფო 
წაახალისებს ისეთი პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შემოდინებას, რომელთა 
მთავარი ამოცანაა მოწინავე ტექნოლოგიების შემოტანა  დანერგვა. ტექნოლოგიუ
რი პარკი დამწყებ და პატარა კომპანიებს სთავაზობს აქამდე ძნელად ხელმისაწვდომ 
რესურსებს. ის განსაკუთრებულ როლს ასრულებს ახალი ბიზნესისა და ახალი კომპა
ნიების შექმნაში, არსებული ბიზნესის განვითარებაში. ინოვაციების კომერციალიზა
ციასა და მაღალანაზღაურებადი სამუშაო ადგილების შექმნაში [5].

ტექნოპარკი მოიცავს, როგორც მცირე ინკუბატორებს, სასწავლო ცენტრებს 
და ლაბორატორიებს, ასევე დიდ ოფისებს კომპანიებისთვის, პარკის ტერიტორიაზე 
მუშაობს მაღალტექნოლოგიური კომპანიების ტრენინგ ცენტრები და შოურუმები, 
მაღალტექნოლოგიური ინკუბატორი, სამრეწველო ინოვაციების უნივერსალური 
ლაბორატორია (FabLab), საერთო სამუშაო სივრცე (co-working), საკონფერენციო და
რბაზი და სხვა სერვისები, რაც ხელს უწყობს მაღალტექნოლოგიური ინდუსტრიის 
განვითარებას. 

საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტომ ტექნოპარკში განა
თავსა საკონსულტაციო კომპანიების  „საქპატენტი“, „დელოიტი“, ..მართვის აკადე
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მია“ ოფისები, რომლებიც სტარტაპებს მომსახურებას უწევენ სხვადასხვა მიმართუ
ლებით. „საქპატენტი“  უზრუნველყოფს სტარტაპერების კონსულტაციებს საკუთრე
ბის დაცვის საკითხებში. „დელოტი“ ეხმარება ინოვატორებს ფინანსური საკითხების 
დაგეგმვასა და სამუშაო პროცესში წარმოქმნილი პრობლემების მოგვარებაში. «მა
რთვის აკადემია“ სტარტაპებს უწევს კონსულტაციას მარკეტინგისა და მენეჯმენტის 
მიმართულებით.

აღსანიშნავია ისიც, რომ დღევანდელი მდგომარეობით საქართველოში ამ პროგ
რამის ფარგლებში უკვე ფუნქციონირებს 22 ფაბლაბი (FabLab). არსებული ფაბლა
ბები, როგორც თბილისში ასევე რეგიონების მასშტაბით, აღჭურვილია ზუსტად იმ 
აპარატურული ციკლებით რომლის ანალოგებიც არის მასაჩუსეთის ტექნოლოგიურ 
უნივერსიტეტში. 

სამრეწველო ინოვაციური ლაბორატორია ულტრათანამედროვე აპარატურას 
სთავაზობს მომხმარებელს, 3D პროგრამირებადი დანადგარი საშუალებას აძლევს 
ინოვატორებს შექმნან საკუთარი გამოგონების პირველადი მუშა პროტოტიპები. და
ნადგარი, პოლიმერული მასალისაგან, შეცხელებაშეწებების მეთოდით ქმნის ნების
მიერი სირთულის, 100%იანი სიზუსტით შესრულებულ ნივთს.

მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობის მიზნით კიდევ ერთი პროგრამა 
ამოქმედდა 2016 წლის ივნისიდან  „სტარტაპ საქართველო“. პროექტის კოორდია
ნტორებია საპარტნიორო ფონდი და საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების 
სააგენტო. დაფინანსება ხდება მხოლოდ უნიკალურ მაღალტექნოლოგიურ ინოვაცი
ურ იდეებზე. მთლიანად პროგრამისათვის საწყის ეტაპზე გამოიყო 11 მლნ ლარი, 
რაც შემდეგ 35 მლნ ლარამდე გაიზარდა. მაღალტექნოლოგიურ იდეად ითვლება: 
ავიაკოსმოსური წარმოება, ავტომობილები, ხელოვნური ინტელექტი, ბიოტექნოლო
გიები, კომპიუტერული ინჟინერია, ბირთვული ფიზიკა და ა.შ.

მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების ტენდენციები

საინტერესოა, როგორია მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების ტენდენ
ციები და მოახდინა თუ არა მასზე გავლენა ახლადშექმნილმა მცირე და საშუალო 
ბიზნესის მხარდამჭერმა ინსტიტუტებმა. 

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, 2013 წელ
თან შედარებით 2017 წელს, პროდუქციის გამოშვება 23,553,6 მლნ ლარიდან 37,024,9 
მლნ ლარამდეა გაზრდილი, ანუ 36.3 %ით. აქედან საშუალო საწამოთა წარმოება გა
იზარდა 5,998,7 მლნ ლარიდან 9,178,9 მლნ ლარამდე, ანუ 34,6 % ით, ხოლო მცირე 
საწარმოთა წილი გაიზარდა 7,187,5 მლნ ლარიდან 12,563,0 მლნ ლარამდე ანუ 42.7 
%ით. (იხ. ცხრილი 2)
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პროდუქციის გამოშვება საქართველოს საწარმოთა ზომის მიხედვით (მლნ ლარი) 
2013-2017 წლები [6]

ცხრილი 2

წელი სულ
მსხვილი 
საწარ
მოები

საშუალო 
საწარ
მოები

მცირე 
საწარ
მოები

აბს. მნიშვ. %% აბს. მნიშვ. %% აბს. მნიშვ. %%

2013 23,553,6 10,367,5 44% 5,998,7 25,4% 7,187,5 30,6%

2014 26,068,6 11,188,2 42.9% 6,571,3 25,2% 8,309,1 31,9%

2015 29,933,9 12,520,0 41,7% 7,873,5 26,3% 9,600,4 32%

2016 34,156,9 14,201,5 41,5% 8,573,9 25,1% 11,381,4 33,4%

2017 37,024.9 15,282,9 41,2% 9,178,9 24,8% 12,563,0 34%

თუმცა აღსანიშნავია, რომ 2013 წლიდან მოყოლებული მცირდება გამოშვებული 
პროდუქციის მოცულობაში მსხვილ და საშუალო საწარმოთა წილი. თუ 2013 წელს 
მსხვილი საწარმოების წილი გამოშვებული პროდქციის სერთო მოცულობაში 44%ს 
შეადგენდა მომდევნო წლებში ეს მაჩვენებელი მცირდება და 2017 წლისათვის 41,2%
ს აღწევს. წარმოების საერთო მოცულობაში ასევე შემცირდა საშუალო საწარმოთა 
წილიც  25,4%იდან 24,8%მდე. ზრდის ტენდენციით მხოლოდ მცირე საწარმოები 
ხასიათდებიან  მათი წილი პროდუქციის წარმოების საერთო მოცულობაში 30,6%
იდან გაიზარდა 34%მდე. მაგრამ მტკიცება იმისა, რომ ეს სახელმწიფო პროგრამების 
ამოქმედებამ გამოიწვია საკმაოდ რთულია.

საინტერესოა, წარმოებული პროდუქციის მოცულობის ზრდა როგორ აისახა და
საქმებაზე. აღსანიშნავია, რომ საქართველოში მცირე და საშუალო ბიზნესში დასაქმე
ბულთა წილი აჭარბებს მსხვილ საწარმოებში დასაქმებულთა რაოდენობას. ვინაიდან 
წარმოებული პროდუქციის საერთო მოცულობაში მცირე საწარმოთა მიერ წარმოე
ბული პროდუქციის მოცულობა იზრდებოდა, ხოლო მცირე საწარმოებში დასაქმებუ
ლია მოსახლეობის არცთუ მცირე ნაწილი დასაქმებაც უნდა გაზრდილიყო, ვნახოთ 
რას გვიჩვენებს ამ მხრივ ოფიციალური სტატისტიკა (იხ. ცხრილი 3).

დასაქმებულთა რაოდენობა საწარმოთა ზომის მიხედვით 2013-2017 წლებში [6]
ცხრილი 3

წელი სულ მსხვილი 
საწარმოები

საშუალო 
საწარმოები

მცირე 
საწარმოები

აბს. მნიშვ. %% აბს. მნიშვ. %% აბს. მნიშვ. %%
2013 550,885 178,422 32,4% 125,925 22,8% 246.538 44,8%
2014 592,147 186,510 31,5% 126,432 21,3% 278,205 47,2%
2015 626,739 198,586 31,7% 137,171 21,9% 290,982 46,4%

2016 666,790 217,800 32,7% 142,447 21,4% 306,543 45,9%

2017 660.059 235,742 35,7% 147,624 22,4% 276,693 41,9%
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უნდა აღინიშნოს, რომ მიუხედავად პრიდუქციის გამოშვების ზრდისა 2017 წელს 
შემცირდა დასაქმებულთა საერთო რაოდენობა, და ზრდის ტენდენცია, რომელიც 
2013 წლიდან აღინიშნებოდა სამწუხაროდ 2017 წელს ვეღარ დაფიქსირდა. საინტერე
სოა ისიც, რომ დასაქმებულთა ზრდის ტენდენცია შენარჩუნდა მსხვილ და საშუალო 
ბიზნესში, ანუ დასაქმების საერთო დონის შემცირება სწორედ მცირე ბიზნესში და
საქმების შემცირებამ გამოიწვია. 

სტატისტიკის მიხედვით, მსხვილ საწარმოებში დსაქმებულთა წილი დასაქმებუ
ლთა საერთო რაოდენობაში იზრდებოდა 2013 წლიდან 2014 წლამდე, სანაცვლოდ 
ამ პერიოდში მცირდებოდა დასაქმებულთა წილი მცირე და საშუალო საწარმოებში. 
2014 წელს დაფიქსირდა მცირე საწარმოში დასაქმებულთ წილი 47,2 %, რაც მაქსიმა
ლურია 20132017 წლების მაჩვენებლების მიხედვით. 2015 წლიდან კი იწყება მცირე 
საწარმოებში დასაქმებულთა წილის შემცირების ტენდენცია. თუ გავითვალისწინებთ 
იმას, რომ სახელმწიფო პროგრამები მცირე ბიზნესის ხელშეწყობის მიმართულებით 
2014 წლიდან გადავიდა აქტიურ ფაზაში და მას წესით უნდა გამოეწვია მცირე ბიზ
ნესში დასაქმებულთა რაოდენობის ზრდა, სტატისტკა ამაზე ნამდვილად არ მეტყვე
ლებს. 

საინტერესოა, სახელმწიფოს მხარდამჭერი ინსტიტუტების მიერ რამდენი ბენე
ფიციარი დაფინანსდა, რამდენი დამატებითი სამუშაო ადგილი შეიქმნა და როგორია 
განხორციელებული ინვესტიციების მოცულობა რეგიონული და დარგობრივი ჭრი
ლით. ამჯერად ყურადღებას მხოლოდ ერთ პროექტზე »აწარმოე საქართველოში“ და 
მის ანალიზზე შევაჩერებ. 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს «აწარმოე 
საქართველოში“ პროექტის 2017 წლის ნოემბრის მონაცემებით, დაფინანსებულ ბენე
ფიაციართა რაოდენობამ შეადგენს, წარმოების სფეროში 200ს, სასტუმროები 35ს 
და სოფლის მეურნეობაში 14 ბენეფიაციარს. სულ 249 ბენეფიციარი. ინვესტიციის 
საერთო მოცულობამ შეადგინა 673,318,862 ლარი და დასაქმდა 10,510 ადამიანი. (იხ. 
ცხრილი 4).

სსიპ „აწარმოე საქართველოში“ პროექტის ფარგლებში დაფინანსებული ბენეფიციარ 
კომპანიათა რაოდენობა კომპონენტების მიხედვით [6]

ცხრილი 4

კატეგორია ბენეფიაციართა 
რაოდენობა

დამტკიცებული 
სესხის მოცულობა 

(ლარი)
ინვესტიცია 

(ლარი) დასაქმება

სულ 249 382,892,758 673,318,862 10,510

წარმოება 200 287,331,602 465,112,984 8,578

სასტუმრო 35 41,540,720 101,429.525  1,127

სოფლის 
მეურნეობა 14 54,020,437 106,776,354 805
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აღსანიშნავია, რომ დაფინანსებული საწარმოებიდან, 129 უკვე არსებული საწა
რმო იყო და მოხდა მათი გაფართოვება. ხოლო 120 ახლი საწარმოა.

2015 წლიდან დაწყებული, ახალი პროგრამის  მიკრო და მცირე ბიზნესის ხელ
შეწყობის ფარგლებში დამტკიცებული პროექტის რაოდენობა 20152016 წლებში 
შეადგენს 3204 პროექტს. აქედან არსებული საწარმოა 1545, ხოლო ახალი  1659. 
ამ პროექტებზე სახელმწიფოს მიერ გაცემული თანხის ოდენობამ კი შეადგინა 
22,949,474 ლარი, დასაქმდა 8000მდე ადამიანი. რეგიონებში, საქმიანობის სპეციფი
კიდან გამომდინარე, მიკრო და მცირე გრანტის სახით დამტკიცეებული პროექტე
ბის 30% მოდის სოფლის მეურნეობის პირველად და გადამამიშავებელ საწარმოებზე, 
22%  მომსახურების სფეროზე, 12% უშუალოს წარმოების სფეროზე, 11% კვების 
მრეწველობაზე, 15%  სასტუმროებზე, 5%  საფეიქრო/სამკერვალო მრეწველობაზე 
და სხვ. (იხ. ცხრილი 5).

გაცემული მიკროგრანტები დაფინანსებული სფეროების მიხედვით 2015-2016 წლები [6]
ცხრილი 5

დაფინანსებული 
დარგები

დამტკიცებული 
პროექტების 
რაოდენობა

გაცემული 
თანხა (ლარი)

ახალი 
საწარმო

არსებული 
საწარმო

მომსახურება 704 4,930,676 392 312

სოფლის მეურნეობა 
(პირველადი) 502 3,629,503 198 304

სოფლის მეურნეობა 
(გადამამუშავებელი) 463 3,519,237 238 225

სასტუმრო 483 3,874,735 264 219

წარმოება 399 2,866,487 201 198

კვების მრეწ. 352 2,408,214 198 154
საფეიქრო მრეწ. 156 823,217 79 77
ვაჭრობა 87 450,820 46 41

დასვენება, გართობა, 
ტურიზმი 58 446,586 43 15

სულ 3204 22,949,474 1,659 1,545

სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს 2017 წლის მონაცემე
ბით კი, „აწარმოე საქართველოს“ პროექტის ფარგლებში დაფინანსადა 165 ახალი 
საწარმო და გაძლიერდა 104 საწარმო. 165 ახალი საწარმოდან ღვინის წარმოებაა 
20, მეფრინველეობის პირველადი საწარმო14 მესაქონლეობა  16, სასათბურე მე
ურნეობა  11, პროდუქციის შენახვის საწყობი  22, თხილის გადამუშავება 11, რძის 
გადამამუშავებელი საწარმო  10 ხილის გადამამუშავებელი საწარმო  12 და სხვ. და
ფინანსებული რეგიონებიდან 35% კახეთზე მოდის, 13% სამეგრელოზე, 12% ქვემო 
ქართლზე, 12% შიდა ქართლზე და ა.შ. ყველაზე ნაკლებად პროექტში ჩართული რე
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გიონია რაჭა. იქ მხოლოდ ერთი საწარმო დაფინანსდა ამ პროექტის ფარგლებში. რაც 
შეეხება პროექტის ფარგლებში გაძლიერებულ საწარმოებს, 8 საწარმოა მხოლოდ 
გადამამუშავებელი, დანარჩენი მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი, მეცხვარეოაბა, მე
თევზეობის პირველადი საწარმოებია. დაფინანსებული რეგიონების მიხედვით კი 50% 
კახეთის რეგიონზე მოდის, ბოლო ადგილზე კი აჭარაა 1 დაფინანსებული საწარმოთი. 
[წყარო: სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო].

პროგრამა „აწარმოე საქართველოში“, შედეგების შეფასება არსებული ხელმი
საწვდომი ინფორმაციის ფარგლებში პრაქტიკულად შეუძლებელია. თვით სამინისტ
როებიც კი არ ფლობენ სრულ ინფორმაციას თუ რა შედეგები მოიტანა ან მომავალში 
შეიძლება მივიღოთ აღნიშნული პროგრამიდან. რაოდენ გასაოცარიც არ უნდა იყოს, 
უცნობია რა რაოდენობის კომპანია აგრძელებს მუშაობას დღეისათვის, რამდენი სა
მუშაო ადგილია კვლავ აქტიური, რომელიც „აწარმოე საქართველოში“ ფარგლებში 
შეიქმნა. არ არსებობს მონაცემები თუ რომელ სფეროში რა შედეგებს გვაძლევს სა
ხელმწიფო ფინანსების მიმართვა. ასე, მაგალითად რა ღირებულების პროდუქციას 
ქმნის ამა თუ იმ მიმართულებით განხორციელებული ინვესტიციები. უცნობია შექმ
ნილი 20000 ამდე სამუშაო ადგილიდან, რამდენია კვლავ აქტიური. საერთაშორისო 
გამოცდილებას თუ გადავხედავთ, განვითარებულ ქვეყნებში ყოველი 10 სტარტაპი
დან 89 პირველივე წელსვე კოტრდება. ქართულ პრაქტიკაში ბიზნესის განვითარება 
უფრო რთულია ვიდრე განვითარებულ ქვეყნებში. შესაბამისად გამოდის, რომ შექმ
ნილი სამუშაო ადგილებიდან დღეისათვის 2, მაქსიმუმ 3 ათასი სამუშაო ადგილი თუ 
შემორჩა. 

მიუხედავად იმისა, რომ «აწარმოე საქართველოში“ პროგრამა ყოველწლიურად 
უფრო და უფრო პოპულარული ხდება, რეგიონებში ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა 
მაინც საკმაოდ დაბალია. სსიპ „აწარმოე საქართველოში“, სათავო ოფისი თბილისშია 
განთავსებული. რეგიონებში მას წარმომადგენლობები არა ჰყავს. თუმცა, რეგიონებ
ში წარმომადგენლები ჰყავს სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს, 
და როგორც სსიპში «აწარმოე საქართველოში“ განაცხადეს, ისინი ურთიერთთანამ
შრომლობენ და იმ პროექტებს, რომლებიც არ ჯდება სოფლის მეურნეობის პროექტე
ბის მართვის სააგენტოს ფუნქციებში, მათთან ამისამართებენ. 

სამწუხაროა ასევე ისიც, რომ არცერთი ზემოთ აღნიშნული სააგენტო არ აღ
რიცხავს რომელ სფეროში რა თანაინვესტირებაა საშუალოდ საჭირო ერთი სამუშაო 
ადგილის შესაქმნელად და რომელ სფეროში უფრო სტაბილურია დასაქმება. უცნო
ბია რომელი მიმართულებით უფრო ხარჯეფექტურია სახემლწიფო ფინანსების მიმა
რთვა. რომელ სფეროში ჯობია დაფინანსების გააქტიურება, ინდუსტრიის, სოფლის 
მეურნეობის , სასტუმროების თუ სხვა. ასევე არაა ცნობილი რომელი ტიპის დახმარე
ბას მოაქვს უკეთესი შედეგი, თანადაფინანსებას, თუ გრანტებს.

უნდა აღინიშნოს, რომ მიუხედავად არსებული ხარვეზებისა, „აწარმოე საქართვე
ლოში“ პროგრამა მაინც დადებით როლს ასრულებს საქართველოში მცირე და საშუ
ალო ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობის მიმართულებით. 
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მაია სანიკიძე

დასკვნის მაგიერ

მსოფლიო ბანკის კვლევის მიხედვით, საქართველოში გამოკითხული რესპონდე
ნტებიდან 92%ს სურს იყოს თვითდასაქმებული და ჰქონდეს საკუთარი ბიზნესი [7]. 
სურვილი ერთია, მაგრამ შესაძლებლობა მეორე. ახალგაზრდა მეცნიერთა კავშირ 
«ინტელექტის“ მიერ ჩატარებულ კვლევაში გამოკითხულ რესპონდენტთა 95%მა აღ
ნიშნა, რომ ძირითადი პრობლემა, რაც ხელს უშლის საკუთარი ბიზნესის წამოწყებაში, 
ესაა: შემოსავლების სიმცირე, ფინანსური რესურსებისადმი წვდომის დეფიციტი, რეა
ლიზაციის ბაზრების არარსებობა [8]. ევროკომისიის კვლევის მიხედვით, გამოკითხუ
ლთა 79% თვლის, რომ რთულია ბიზნესის დაწყება ფინანსური მხარდაჭერის არარსე
ბობის გამო, 51%ს არ გააჩნია საკმარისი ინფორმაცია როგორ დაიწყოს ბიზნესი [9].

როგორც კვლევებიდან ჩანს, საქართველოში სურვილი იმისა, რომ საკუთარი 
ბიზნესი ჰქონდეთ, ძალიან მაღალია, საკმაოდ მარტივია საკუთარი ბიზნესის დარე
გისტრირებაც, ბიზნესის დასაწყებად საჭირო აუცილებელი იურიდიული პროცედუ
რების მოგვარებას საქართველოში ნაკლები დრო სჭირდება, ვიდრე სხვა პოსტსაბ
ჭოთა ქვეყნებში. ბიზნესის დაწყება ადვილია, მაგრამ გაგრძელებაა ძალიან ძნელი. 
კვლევების მიხედვით, პირველ პრობლემად სწორედ ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა 
სახელდება. გარკვეულწილად ეს პრობლემა შეამსუბუქა პროგრამამ  „აწარმოე სა
ქართველოში“. თუმცა, პრობლემად რჩება ბიზნესის შემდგომი მართვისა და შენა
რჩუნების თვალსაზრისით მეწარმეთა მოუმზადებლობა. საჭიროა მცირე მეწარმეებს 
მეტი ინფორმაცია ჰქონდეთ „შუამავალი“ ორგანიზაციების შესახებ, განსაკუთრე
ბით რეგიონში. მცირე და საშუალო ბიზნესისათვის აქტუალური და მნიშვნელოვანი 
პრობლემაა გაყიდვის ორგანიზიზაციაც. მათ, როგორც წესი, არ მიუწვდებათ ხელი 
სადისტრიბუციო სისტემაზე, არ ფლობენ შესაბამი მარკეტინგულ და გაყიდვასთან 
დაკავშირებულ ცოდნასა და უნარჩვევებს.

მიგვაჩნია, რომ საქართველოში მცირე ბიზნესის დახმარების სერვისებზე არსე
ბული მოთხოვნა მნიშვნელოვნად აჭარბებს მიწოდებას. ამიტომ, აუცილებელია რე
გიონებში შეიქმნას სპეციალიზებული კონკრეტული დარგების განვითარებაზე ორი
ენტირებული ბიზნესინკუბატორები, კონსალტინგური ფირმები, გაყიდვის კომპანიე
ბი, რათა ხელი შეეწყოს რეგიონების ეკონომიკურ განვითარებას. მცირე და საშუალო 
ბიზნესის ერთერთი ძირითადი თავისებურება ხომ ლოკალური მატერიალური და 
შრომითი რესურსების ეფექტიანად გამოყენებაა. 
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Small and Medium Business (SME) is a substantial and integral component of market 
economy. They are job creators and key factors facilitating the development of export 
industry, innovations and entrepreneurship culture as well as SMEs play an important role in 
the growth of welfare of the country.

The goal of specified article is: 
• to analyze the supporting mechanisms for SMEs in developed countries as well as in 

Georgia 
• to identify SME’s development trends caused by these supporting mechanisms and 
• to define whether existed demand for business supporting service in Georgia is 

consistent with supply or not.
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„მწვანე ეკონომიკის” ზოგიერთი საკითხი

      

ჟანა თოლორდავა
     ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი

tolordava@hotmail.com

ბოლო ოცი წლის განმავლობაში სულ უფრო ფართოდ გავრცელდა ეკონო
მიკისა და ეკომომიკური მეცნიერების ახალი მიმართულება, როგორიცაა მწვანე 
ეკონომიკა, რომელიც გულისხმობს ეკოლოგიური და ეკონომიკური სისტემე
ბის ერთდროულ მდგრადობას. ცხადია, გარემოს მართვის არასრულყოფილი 
სისტემა გარკვეულ ბარიერს უქმნის ეკონომიკის განვითარებას, რასაც ემატება 
ბუნებრივი რესურსების გამოლევა და პლანეტის ცვალებადობა. ამიტომ მწვანე 
ეკონომიკის კონცეფცია ყურადსაღებია და მან სათანადო ადგილი უნდა დაიკა
ვოს ყველა ქვეყნის ეკონომიკურ პოლიტიკაში.

მწვანე ეკონომიკის მომხრეებს შორის გამოირჩევიან მეცნიერები მ.ბუკჩინი, 
ჯ. ჯეკობსი, ე. შუმახერი, დ. მედოუზი, ა. ტვერსკი და სხვ. მწვანე ეკონომი
კის მომხრეებმა 2006 წელს დააარსეს ჟურნალი „International Journal of Green 
Economics“ და შექმნეს მწვანე ეკონომიკის ინსტიტუტი. დღეს ამ ინსტიტუტების 
ფართო ქსელი ცნობილია მთელ მსოფლიოში.

საკვანძო სიტყვები: მწვანე ეკონომიკა; მწვანე ზრდა; ეკოსისტემა; მწვანე 
სუფთა ტექნოლოგიები; მწვანე ინვესტიციები და ინოვაციები.

მწვანე ეკონომიკის ფორმირების პროცესის შესახებ 

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ფარგლებში არსებული გარემოს პროგ
რამის (UNEP), აზიისა და წყნარი ოკეანეს ეკონომიკური და სოციალური კომისია 
(ESCAP), გლობალური მწვანე ზრდის ინსტიტუტი (Global Green Growth Institute – GGGI) 
, ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია OECD (Organisation 
for Economic Co-operation and Development), სხვა მრავალი საერთაშორისო ორგანიზა
ცია და მთელი საერთაშორისო საზოგადოება ობიექტურად აფასებს მწვანე ეკონომი
კის განვითარების აუცილელობას. 

საერთაშორისო საზოგადოების აზრით, მწვანე ეკონომიკა უნდა გახდეს XXI სა
უკუნის მამოძრავებელი ძალა, რომელიც დამყარებულია რესურსდამზოგავ და ეკო
ლოგიურად უვნებელ წარმოებაზე, რაც მოსახლეობის ჯანმრთელობის გაუმჯობესო
ბასა და სოციალური სამართლიანობის დაცვას უწყობს ხელს. 

ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის განსა
ზღვრით, მწვანე ეკონომიკა არის ეკონომიკური განვითარების ის მოდელი, რომელიც 

ekonomika da biznesi, 2018, #2,  gv. 100-109
ECONOMICS  AND  BUSINESS, 2018, #2,  pp. 100-109
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დამყარებულია მდგრად განვითარებასა და ეკოლოგიური ეკონომიკის ცოდნაზე. 
მწვანე ეკონომიკა “ზრუნავს არამარტო კაპიტალის ზრდასა და შრომითი რესურსების 
განახლებაზე, ის განაახლებს ასევე მიწას (ბუნებრივ რესურსებს) როგორც წარმოე
ბის ფაქტორს“ [1].

მწვანე ეკონომიკის სხვადასხვა მკლევარი ძირითადად აღიარებს, რომ ეკოსისტე
მა, ეკონომიკა, მოსახლეობის კეთილდღეობა და მათთან დაკავშირებული კაპიტალი 
მჭიდრო კავშირშია ერთმანეთთან.

მწვანე ეკონომიკა ეკოსისტემის ნაწილად მოიაზრება და იგი პირდაპირ აფასებს 
ქვეყნის ბუნებრივ კაპიტალს, რომელსაც აქვს ეკონომიკური ღირებულება. “მწვანე 
ეკონომისტები“ იყენებებენ ტერმინ  Natural capital, ანუ ბუნებრივ კაპიტალს ბუნებ
რივი რესურსების ნაცვლად, იმიტომ რომ თვლიან სიტყვა „რესურსები, “ ეკონომიკაში 
ბუნების პასიური როლის ამსახაველია.

ცნობილია, რომ გლობალური ეკონომიკის უწყვეტი განვითარება შეუძლებელია, 
თუ ეკოსისტემები, რაზედაც დამოკიდებულია ის, ინგრევა. 

ამასთან დაკავშირებით საინტერესოა გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის 
გარემოს დაცვის პროგრამა (UNEP), სადაც მწვანე ეკონომიკა განისაზღვრება, რო
გორც ინსტრუმენტი, რომელიც ხელს უწყობს ადამიანების კეთილდღეობის ამაღლე
ბას, სოციალურ თანასწორობას და მნიშვნელოვნად ამცირებს არახელსაყრელ გა
ვლენას გარემოსა და ეკოლოგიური დეგრადაციის რისკებზე [2].

2010 წელს ბრეტონ ვუდსის სისტემის მთავარმა ინსტიტუტებმა, მსოფლიო ბანკ
მა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა დიდი მნიშვნელობა მიანიჭეს მსოფლიოს 
ბიომრავალფეროვნების შეფასების პრობლემას და გადაწყვიტეს მისი დაფინანსება. 

ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციამ OECD 
(Organisation for Economic Co-operation and Development) შეიმუშავა და საზოგადოებას 
შესთავაზა მწვანე ზრდის კონცეფცია, რომლის მიხედვით გათვალისწინებულია ეკო
ნომიკური ზრდისა და განვითარების მაქსიმალური უზრუნველყოფა ბუნებრივ რესუ
რსებზე ზედმეტი ზეწოლის გარეშე. ამ კონცეფციის მიხედვით, ფაქტობრივად, მწვანე 
ზრდა არის მშპის ზრდა, რომელიც მიიღწევა მწვანე სექტორებზე, ანუ, მწვანე სუფთა 
ტექნოლოგიებსა და ინვესტიციებზე დაყრდნობით.

2012 წელს ბრაზილიაში რიო+20 ის კონფერენციის ფარგლებში, სახელმწიფოე
ბი შეთანხმდნენ მწვანე ეკონომიკის კონცეფციის, როგორც მდგრადი განვითარების 
მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტის შექმნაზე. აქედან გამომდინარე შეიძლება დავასკვ
ნათ, რომ მწვანე ეკონომიკის კონცეფცია არ ცვლის მდგრადი განვითარების კონცეფ
ციას. ის შემუშავებულია მდგრადი განვითარების კონცეფციის ხელშემწყობი ინსტ
რუმენტის სახით და ორივე კონცეფციის მიზანია სოციალურეკონომიკური ეფექტისა 
და ეკოლოგიური უსაფრთხოების მიღწევა. 

სოციალურეკონომიკური ეფექტი მწვანე ეკონომიკაზე გადასვლასთან დაკავში
რებით, რიგი ავტორების აზრით, მიიღწევა შემდეგი ღონისძიებების კომპლექსის რეა
ლიზაციის შედეგად: მწვანე (ეკოლოგიურად სუფთა ტექნოლოგიების) წარმოების მო
ცულობის ზრდით მშენებლობისა და ტრანსპორტის დარგში, სოფლის მეურნეობაში 
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ეკოლოგიურად სუფთა კვების პროდუქტების წარმოების ხარჯზე გარემოსდაცვითი 
ინვესტიციების მოზიდვით; ეკონომიკის ენერგოეფექტიანობის ამაღლებით წარმოე
ბის ენერგოტევადობის შემციირების, განახლებადი ენერგიის წყაროებზე გადასვლი
სა და წყლის რესურსების არამწარმოებლური დანაკარგების კლებით; მოსახლეობისა 
და ეკონომიკის ობიექტების ნეგატიური ანტროპოგენური ზემოქმედებისაგან დაცვი
თა და ნარჩენების უტილიზაციის ღონისძიებათა კომპლექსის რეალიზაციით [3].

მწვანე ეკონომიკის კონცეფცია და პრინციპები

რიო+20 ის ფორუმზე ქვეყნებმა, კონცეფციის შემუშავებასთან ერთად, ფაქტო
ბრივად, აიღეს პასუხისმგებლობა მწვანე ეკონომიკაზე გადასვლის პროგრამის რეა
ლიზაციაზე.

მწვანე ეკონომიკის კონცეფცია გულისხმობს [1]:
1. სახელმწიფო მხარდაჭერას და კერძო ინვესტიციების დაბანდებას ცოდნის 

გავრცელებაზე, ინიციატივების რეალიზაციაზე, ნახშირბადის გამონაბოლქვის და 
დაბინძურების დონის შემცირების ხელშემწყობი ტექნოლოგიებისა და საწარმოების 
შექმნას;

2. მწვანე ტექნოლოგიების მეშვეობით ნარჩენების უფრო საფუძვლიან გადამუ
შავებას, ენერგიის მოხმარების შემცირებას ან ალტერნატიული ენერგიის მოხმარე
ბას, რითაც ჩნდება ეკონომიკის ახალი მწვანე სექტორები, მწვანე სამუშაო ადგილები. 
ნედლეულის რაციონალური გამოყენება იწვევს მწვანე პროდუქციის თვითღირებუ
ლების შემცირებას და მოგების ზრდას მწვანე საწარმოებში ტრადიციულთან შედა
რებით, რაც უფრო მაღალი ანაზღაურებისა და სიღარიბის დაძლევის საშუალებას 
იძლევა;

3. ენერგოეფექტიანობის ზრდას, რაც იწვევს საწვავის მოხმარების მოცულობი
სა და გარემოში ნახშირბადის გამონაბოლქვის შემცირებას. ეს, ბუნებრივი რესურსე
ბის თვითაღდგენის მნიშვნელოვანი პირობაა. დღეს მსოფლიოს ინოვაციების 40% მო
დის მწვანე ეკონომიკაზე და ის წარიმართება (50%) ენერგოდაზოგვისა და ენერგო
ეფექტიანობისთვის, რაც მწვანე ეკონომიკის საქვანძო ფაქტორებია. ენერგეტიკაზე 
მოდის ასევე დამაბინძურებელი გამონაბოლქვების 50 % და სათბურის აირების 70%, 
რაც, ბუნებრივია, არსებული მდგომარეობის ასაცილებლად საჭიროებს ინოვაციებს 
[4];

4. რესურსეფექტიანობის ამაღლებას, რაც იწვევს ნარჩენების წარმოქმნისა და 
გარემოს დაბინძურების შემცირებას და უზრუნველყოფს ეკონომიკის ამ სექტორის 
მდგრად არსებობას ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში, იცავს ბიომრავალფე
როვნების შენარჩუნების პირობებს, ორგანული მიწათსარგებლობას (ქიმიკატების 
გამოყენების მინიმიზაცია და ორგანულ სასუქებზე გადასვლა). ხელს უწყობს ადგი
ლობრივი ბუნებრივი რესურსების ხელმისაწვდომობას და სიღარიბის დაძლევას, ეკო
სისტემის მომსახურების განვითარებას იმ ქვეყნების მოსახლეობისათვის, რომლებ
მაც დაკარგეს ის.
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ამგვარად, მწვანე ეკონომიკის კონცეფცია შემუშავებულია მდგრადი განვითარე
ბის კონცეფციის ხელშესაწყობად, რაც საბოლოოდ, მსოფლიო ეკონომიკის მდგრა
დობის შენარჩუნებას ემსახურება.

2012 წელს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გარემოს დაცვის პროგრამის 
UNEPის მმართველი საბჭოს მიერ შემოთავაზებულ იქნა მწვანე ეკონომიკის პრი
ნციპები, რაც განსაზღვრავს თუ როგორი უნდა იყოს ეკონომიკა. 

„გლობალური განხილვის“ შემდეგ, რომლის ინიციატორი გახდა ე.წ. „მწვანე ეკო
ნომიკის კოალიცია“, ჩამოყალიბდა ჩამონათვალი ცხრა პრინციპის სახით [5].

ეს პრინციპებია:
მდგრადობის პრინციპი. მწვანე ეკონომიკა მოიცავს მდგრადი განვითარების 

ყველა ასპექტს  ეკოლოგიურს, სოციალურსა და ეკონომიკურს, რაც ხელს უწყობს 
კომპლექსური სტრატეგიების შემუშავებას, რითაც სამივე მიმართულებით მიიღწევა 
საუკეთესო შედეგები.

სამართლიანობის პრინციპი. მწვანე ეკონომიკა მხარს უჭერს სამართლიანო
ბასა და თანასწორობას ქვეყნებსა და თაობებს შორის. ის ხელს უწყობს ადამიანის 
უფლებების დაცვასა და კულტურული მრავალფეროვნების შენარჩუნებას. 

ღირსების პრინციპი. ეს პრინციპი გულისხმობს კეთილდღეობის ზრდისა და სი
ღარიბის დაძლევის პირობებს. ის უზრუნველყოფს ადამიანის განვითარების მაღალ 
დონეს ყველა ქვეყანაში, გენდერულ თანასწორობასა და ყველა სახის მომსახურების 
ხელმისაწვდომობას. 

ჯანსაღი პლანეტის პრინციპი. მწვანე ეკონომიკა აღადგენს ბიომრავალფერო
ვნებას, ახორციელებს ბუნებრივ სისტემებში ინვესტიციებს და აღადგენს იმ სისტემე
ბს, რომლებიც დეგრადირებს, უზრუნველყოფს ბუნებრივი რესურსების ეფექტიან გა
მოყენებას და ამასთან ერთად, არ უქმნის საფრთხეს მომავალი თაობების პერსპექტი
ვებს. მწვანე ეკონომიკა შეისწავლის (შეფასებას უკეთებს) ახალი ტექნოლოგიებისა 
და ინოვაციების პოტენციურ ზემოქმედებას, ეკონომიკური პოლიტიკის ეკოლოგიურ 
შედეგებს და საბოლოოდ ღებულობს გარემოსა და ადამიანებისთვის სარგებლობის 
თვალთაზრისით , ყველაზე მისაღებ ვარიანტს. 

მონაწილეობის პრინციპი. მწვანე ეკონომიკა დაფუძნებულია გამჭვირვალო
ბაზე, სამეცნიერო კვლევებსა და ყველა დაინტერესებული მხარის მონაწილეობაზე, 
რაც ხელს უწყობს მოქალაქეების შესაძლებლობების ზრდას ამ პროცესში და მათ 
ეფექტიან მონაწილეობას ყველა დონეზე. 

სათანადო მმართველობისა და ანგარიშვალდებულების პრინციპი. მწვანე 
ეკონომიკა გაზომვადია და გამჭვირვალე, სადაც პროგრესის შედეგები შეიძლება შე
ფასდეს როგორც მიკრო, ასევე მაკრო დონეზე. 

მოქნილობის პრინციპი. მწვანე ეკონომიკის მოდელი შეიძლება მოერგოს ნების
მიერ ქვეყნის სხვადასხვა კულტურულ, სოციალურ და გარემოსდაცვით თავისებურე
ბებს. 

ეფექტიანობისა და საკმარისობის პრინციპი. მწვანე ეკონომიკა ახორციელებს 
პრინციპს  „დამბინძურებელი იხდის“ და ცდილობს მიაღწიოს ნულოვან ემისიებს, ნუ
ლოვან ხარჯებს, რესურსეფექტიანობასა და წყლის რაციონალურ გამოყენებას. 
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თაობების პრინციპი. მწვანე ეკონომიკა ინვესტირებას ახორციელებს მწვანე 
ტექნოლოგიებსა და ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორში აწმყოსა და მომავალში. ის 
უზრუნველყოფს სამართლიანობას თაობებს შორის, ხელს უწყობს რესურსების რაო
დენობისა და სიცოცხლის ხარისხის შენარჩუნებას გრძელვადიან პერსპექტივაში.

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გარემოს დაცვის პროგრამის - UNEPის 
მმართველი საბჭოს მიერ შემოთავაზებული პრინციპები მწვანე ეკონომიკაზე გადას
ვლის ქმედითი პრაქტიკული ნაბიჯია, რაც ხელს შეუწყობს მის წარმატებულ განვი
თარებას. 

აღსანიშნავია, რომ დღეისათვის გააქტიურდა ე.წ. ,წვანე ინვესტორების საქმი
ანობა, რომლებიც რეალურად ეხმარებიან საწარმოებს ეკოლოგიური პრობლემების 
მოგვარებაში და მათი ინვესტიციები მიმართულია ეკოლოგიურად სუფთა ტექნოლო
გიების დანერგვაზე. კონსალტინგური ფირმის  „ნიუ ენერჯი ფაენსის“ ინფორმაცი
ის თანახმად, ბოლო წლების განმავლობაში აშშში „მწვანე ინვესტორების“ მიერ ამ 
მიმართულებით დაბანდებულ იქნა მილიარდობით დოლარი. მსჯელობაა იმ კომპა
ნიებზე, რომლებიც დაკავშირებულია ენერგიის ალტერნატიული წყაროების წარმოე
ბასთან, როგორიცაა მზის, ქარის, გეოთერმული ენერგია, ბიოსაწვავი და სხვ. მწვანე 
ინვესტორები თვლიან, რომ ეკონომიკის აღნიშნულ დარგებში კაპიტალის დაბანდება 
საუკეთესო პერსპექტივაა, როგორც გარემოს დაცვის, ასევე მისი უკუგების თვალსა
ზრისით [6].

გამომცემლობა Washington Profile http://posecur.ru/202.htm, აშშის ბიზნესსტრუქ
ტურების საქმიანობის შესახებ აღნიშნავს, რომ აქ უკვე გადავიდნენ ბიზნესის წარ
მართვის ახალ მოდელებზე, როდესაც იყენებენ მწვანე პოლიტიკას, ანუ კომპანიები 
ცდილობენ მიაღწიონ ფულადი სახსრების ეკონომიას და ამასთან ერთად, შეინარჩუ
ნონ საღი პლანეტა. ასე, მაგალითად, გადასვლა ელექტრონულ დოკუმენტბრუნვაზე 
კომპანიას ქაღალდის ყიდვაზე გაწეული ხარჯების ეკონომიის საშუალებას აძლევს 
და ამასთან ერთად ქაღალდის წარმოებისთვის საჭირო ხეტყის რესურსის დაზოგვა 
ხდება. ასევე, ინფორმაციული ტექნოლოგიების მასშტაბური გამოყენებით (ინტერ
ნეტკონფერენციები, სკაიპი) საქმიან პარტნიორებსა და კლიენტებთან სამივლინებო 
ხარჯების და ბენზინის ეკონომია მიიღწევა, ამავდროულად ეს გარემოს ნაკლები და
ბინძურების საშუალებაცაა. უცხოელ ბიზნესმენებს კარგად აქვთ გაცნობიერებული, 
რომ ბიზნესის განვითარება ეკოლოგიური ნორმების დაცვით, ხელს უწყობს კომპანი
ის დადებითი იმიჯის ფორმირებას მსოფლიო ბაზარზე და საზოგადოებაში [7].

საინტერესოა აშშის გამოცდილება, სადაც სადაზღვევო კომპანიები დიდი ხანია 
ჩაერთნენ ე.წ. მწვანე ინვესტორების მოძრაობაში და რეალურად ეხმარებიან საწა
რმოებს ეკოლოგიური პრობლემების მოგვარებაში ინვესტიციებით, რაც მიმართუ
ლია ეკოლოგიურად სუფთა ტექნოლოგიების დანერგვაზე. გარდა ამისა, აღნიშნულმა 
სტრუქტურებმა დაზღვევის სისტემა აქციეს რეგიონის ეკოლოგიური მდგომარეობის 
კონტროლის ქმედით ბერკეტად.
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მწვანე ეკონომიკაზე გადასვლის ზოგიერთი პრობლემა

ეროვნული ეკონომიკის განვითარების სტრატეგიაში მთელი რიგი ქვეყანა იყე
ნებს მწვანე ეკონომიკის სხვადასხვა ინსტრუმენტს. ამიტომ, ეს პრობლემა მოითხოვს 
დეტალურ ანალიზსა და დისკუსიებს იმის თაობაზე, თუ რამდენად მისაღებია ეს მი
დგომები ეფექტიანობის თვალთაზრისით. ამავდროულად, განვითარებადი ქვეყნები 
არ გამორიცხავენ, რომ მწვანე ეკონომიკის მოდელის გამოყენებამ შეიძლება დროე
ბით, მაგრამ გარკვეულწილად შეაფერხოს მათი განვითარების პროცესი.

მწვანე ეკონომიკაზე გადასვლა არ არის ადვილი იმ ქვეყნებისთვისაც კი, ვისაც 
აქვს კარგად განვითარებული სოციალური დაცვის სისტემა და საკმარისი ფინანსური 
შესაძლებლობები. განვითარებად და ნაკლებად განვითარებულ ქვეყნებს კი დასჭირ
დება საერთაშორისო დახმარება.

მწვანე ეკონომიკა ქმნის სამუშაო ადგილებს, რაც შესაბამისად შრომის ბაზრის 
ეფექტიან ფუნქციონირებას უწყობს ხელს და ადვილად მისაწვდომს ხდის მწვანე რე
სურსეფექტიან ეკონომიკაზე გადასვლის პროცესს. მაგრამ, ამავდროულად აქ გა
სათვალისწინებელია ისიც, რომ მწვანე ეკონომიკაზე გადასვლა იწვევს სერიოზულ 
ცვლილებებს, რაც დაკავშირებულია მუშების პროფესიულ შემადგენლობასა და და
საქმების სტრუქტურებთან, რაც დამატებით ხარჯებს მოითხოვს.

პრობლემაა ისიც, რომ მწვანე საინვესტიციო პროექტების დაფინანსების მექა
ნიზმი დიდად არ განსხვავდება ტრადიციული დაფინანსებისაგან, მისი რეალიზება 
ხდება იმავე სივრცეში, რაც არ გამორიცხავს მათ შორის კონკურენციას. იმის გამო, 
რომ მწვანე პროდუქციის ტექნოლოგია, ბაზარი, რომელზედაც ორიენტირებული ეს 
პროდუქცია,ნაკლებად არის შესწავლილი, მწვანე საინვესტიციო პროექტები მეტად 
ძვირი ჯდება და ნაკლებად პროგნოზირებადია. ინვესტორებს ამ შემთხვევაში უჭირთ 
რისკის აღება საკუთარ თავზე.

სპეციალისტების აზრით, ეროვნული ეკონომიკის მწვანე ზრდის დაფინანსებაში 
მნიშვნელოვანი როლი შეიძლება შეასრულოს ვენჩურულმა და კერძო აქციონერულმა 
კაპიტალმა, მაგრამ ეს ინვესტიციები, როგორც წესი, ხორციელდება იმ ეტაპებზე, 
როდესაც რისკი უმნიშვნელოა და ინვესტიციების ამოგების ვადა უფრო მოკლეა. ეს 
მაშინ, როდესაც პროექტების უმრავლესობა, კერძოდ, მწვანე ენერგეტიკის დარგში, 
მოითხოვს დიდ თანხებს საწყის ეტაპზე [8].

ამ პირობებში დიდი როლი ენიჭება მთავრობის მხარდაჭერას. სხვადასხვა ქვეყ
ნის მთავრობები, ეროვნული საფინანსო სისტემებში რეფორმების თანმიმდევრულად 
ჩატარების გზით, ქმნიან მწვანე პროექტების ინვესტირების მხარდამჭერ სახელმწი
ფო მექანიზმებს. სახელმწიფოს ჩარევა კერძო კაპიტალის მწვანე ეკონომიკაში დაბა
ნდების სტიმულირების საშუალებას იძლევა. 

იქ, სადაც მთავრობა მხარს უჭერს მწვანე ეკონომიკის ინიციატივას, გარკვეუ
ლი წარმატებებიც არის და ასეთი ქვეყანა  ლიდერებია: სამხრეთი კორეა, გერმა
ნია, საფრანგეთი, იტალია, რომლთა ინვესტიციები საკმაოდ დიდია. განსაკუთრებით 
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აღსანიშნავია მექსიკა, რომლის მწვანე ინვესტიციებს სტაბილურად აქვს ზრდის ტე
ნდენცია. რუსეთმა ბოლო წლებში განახორციელა ინვესტიციები 6 მლრდ დოლარის 
ოდენობით [8].

ამასთან ერთად უნდა აღინიშნოს, რომ მწვანე ეკონომიკა სახელმწიფო და კერძო 
სექტორს ერთმანეთისაგან არ მიჯნავს. ის ცდილობს მოძებნოს ეკონომიკური გადა
წყვეტილების პოზიტიური ალტერნატივა, რათა კერძო სექტორმა ხელი შეუწყოს ინ
ვესტიციებისა და მწვანე ინოვაციების განხორციელების ისეთ პროგრესულ და ჰუმა
ნურ მიმართულებას, როგორიცაა მწვანე ეკონომიკა.

საქართველოს როლი ეკონომიკის „გამწვანების“ მოძრაობაში

ბათუმის 2016 წლის მინისტრების მე8 საერთაშორისო კონფერენციაზე „ გა
რემო ევროპისათვის“ (Enviroment for Europe) მწვანე ეკონომიკის სფეროში ექსპე
რტების ჯგუფის მიერ შვეიცარიის ხელმძღვანელობით და გაერთიანებული ერების 
ორგანიზაციის გარემოს პროგრამის UNEPის მხარდაჭერით შემუშავდა ღონისძიე
ბათა ჩამონათვალი. ჯგუფში შედიოდნენ საქართველოს, გერმანიის, ლუქსემბურგის, 
ნიდერლანდების, მოლდოვის, შვეიცარიის, ბელარუსის, ევროპული ეკოფორუმის, 
OECDს, UNEPის, ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონული ეკოლოგი
ური ცენტრის და სხვა ექსპერტები.

ჩამონათვალში შეტანილია ის ღონისძიებები, რომლის მეშვეობით ეროვნუ
ლი მთავრობების გარემოს დაცვის მინისტრებს, სხვა სამინსტროებსა და შესაბამის 
სტრუქტურებთან თანამშრომლობით, შეუძლიათ ხელი შეუწყონ მწვანე ეკონომიკაზე 
გადასვლის პროცესს. აქ გათვალისწინებულია ეკონომიკის ეკოლოგიზაცია და ეკო
ნომიკის საკვანძო სექტორებისგანვითარებისადმი კომპლექსური მიდგომა ამ პრო
ბლემისადმი, რაც საბოლოოდ, მოგების მომტანია მდგრადი განვითარების თვალსა
ზრისით.

მწვანე ეკონომიკაზე გადასვლის სტრატეგია ღონისძიებათა კომპლექსია, რომე
ლიც ხელს უწყობს „ეკონომიკურ პროგრესს და ბუნებრივი კაპიტალის შენარჩუნებას, 
ინვესტიციების სტიმულირებას მწვანე ინოვაციებში და ბუნებრივი რესურსების რაცი
ონალურ გამოყენებას“ [9].

ბათუმის ინიციატივა ეკონომიკის ეკოლოგიზაციის შესახებ (BIGE), მოიცა
ვს მწვანე ეკონომიკის სფეროში ღონისძიებებს 20162030 წლამდე. პრიორიტეტულ 
სექტორებად რეგიონში მოიაზრება: 

- სოფლის მეურნეობა, მეტყევეობა, მეთევზეობა;
- ენერგეტიკა/ წიაღისეულის მოპოვება; 
- მრეწველობა, ტრანსპორტი; 
- წყალმომარაგება, ნარჩენების გატანა; 
- ტურიზმი;
- მშენებლობა/ შენობების ექსპლუატაცია.
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აღნიშნული ჩამონათვალი ღია რჩება დამატებებისა და ცვლილებებისათვის და 
დროთა განმავლობაში შეივსება ახალი სახის საქმიანობით მისი სხვადასხვა ქვეყნისა 
და ორგანიზაციის მიერ მწვანე ეკონომიკაზე გადასვლის ხელშეწყობის თვალსაზრი
სით პრაქტიკაში შემოწმების შემდეგ.

საქართველოში მუშაობა მწვანე ეკონომიკის მიმართულებით მხოლოდ აღნიშნუ
ლი მსოფლიო მნიშვნელობის მინისტერიალის ფორუმით არ შემოიფარგლება. მწვანე 
ეკონომიკის განვითარების საკითხებზე იმსჯელეს და გადაწყვეტილებები მიიღეს შე
ხვედრაზე გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ინიციატივით, 
პროექტის  „საქართველოში მცირე და საშუალო საწარმოების გარემოსთვის მისაღე
ბი ქმედებების ხელშეწყობა“  განხილვის დროს.

პროექტი, ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის 
(OECD) მხარდაჭერით, „EaP Green“ პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და 
მიზნად ისახავს ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში მწვანე ეკო
ნომიკის განვითარებას [10]. 

პროგრამა აღმოსავლეთ პარტნიორობის 6 ქვეყანაში, გაეროს ევროპის ეკონო
მიკური კომისიის (UNECE), გაეროს გარემოსდაცვითი პროგრამის (UNEP), გაეროს 
მრეწველობის განვითარების ორგანიზაციის (UNIDO) და ევროკომისიის (EC) ფინა
ნსური ხელშეწყობით მიმდინარეობს. სამუშაო რეჟიმით განიხილეს პროექტის ფარგ
ლებში ჩატარებული კვლევის  „საქართველოში მწვანე სერთიფიცირების სისტემის 
დანერგვა მომსახურების სფეროში“  შედეგები და „მწვანე სერთიფიცირების“ შე
მოთავაზებული გეგმა [10].

კიდევ ერთი ინიციატივა ამ მიმართულებით არის საქართველოს ეკონომიკისა და 
მდგრადი განვითარების სამინისტროს კოორდინაციით, მწვანე ზრდის პოლიტიკის 
სტრატეგიაზე მუშაობა გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება
სთან (GIZ) ერთად. სტრატეგიის შექმნაში ეკონომიკური პროფილის სამინისტროები 
და შემდეგი დონორი ორგანიზაციები მონაწილეობენ: ევროპის აღმოსავლეთი სამე
ზობლო ქვეყნების ეკონომიკების გამწვანების პროექტი (EaP GREEN), ეკონომიკუ
რი თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია (OECD) და გაეროს გარემო
სდაცვითი პროგრამა (UNEP) [10].

მწვანე ეკონომიკის ზრდის სტრატეგიის დოკუმენტმა უნდა მოიცვას ეკონომიკის, 
გარემოს დაცვის, ენერგეტიკის, სოფლის მეურნეობის, ინფრასტრუქტურის, განათ
ლების სექტორები, აგრეთვე, ამ სექტორებში განსახორციელებელი ღონისძიებები 
და მათი დაფინანსების საკითხები. აქ გათვალისწინებულია ისეთი „ახალი და მწვანე 
ტექნოლოგიების მოზიდვა, რაც საქართველოს მოწინავე ქვეყნების რიგებში გადაი
ყვანს. GIZის დახმარებით შემუშავებული მწვანე პოლიტიკის დოკუმენტი მთავრობას 
უახლოეს პერიოდში წარედგინება დასამტკიცებლად [10].

დასასრულ დასკვნის სახით შეიძლება აღინიშნოს, რომ მწვანე ეკონომიკაზე გა
დასვლის ხარჯები გაცილებით ნაკლებია, ვიდრე უმოქმედობის შედეგად მიღებული 
ზარალი, რაც ეწინააღდეგება კაცობრიობის ინტერესებს. განხილული სფეროს ყველა 
სპეციალისტის აზრი ერთიანია იმაში, რომ მწვანე ეკონომიკაზე გადასვლა არაა ად
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ვილი, მაგრამ ის ეკოლოგიური კრიზისის, რომელმაც თავისი მასშტაბებით მოიცვა 
მრავალი პოსტინდუსტრიული ქვეყანა, დაძლევის ქმედითი საშუალებაა.
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Over the past twenty years, green economy becomes the new and more widespread 
direction of economic science, which implies simultaneous sustainability of ecological and 
economic systems. It is clear that the imperfect system of environmental management 
creates a certain barrier to the development of the economy, which entails the exhaustion 
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of natural resources and the planet’s changes. Therefore, the concept of green economy is 
very important and it should take place in the economic policy of all countries. 

Keywords: “Green economy”; “green” growth; natural capital; ecosystem; risks of 
ecological degradation; “green” clean technologies; “green” investments and innovations.
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კვლევა განხორციელდა სოფელ ყუმისთავში პრომეთეს მღვიმის ტუ
რისტულ კომპლექსში ტურიზმის მდგრადი განვითარების შესწავლის მიზნით. 
კვლევის მიზანი იყო ლოკალურ განვითარებაზე ტურიზმის გავლენის განსა
ზღვრა ტრანსდისციპლინური მიდგომით  თუ რამდენად უწყობს ხელს მღვიმის 
არსებობა და ფუნქციონირება ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმებას, ოჯა
ხების შემოსავლების ზრდას, სოფელში ინფრასტრუატურის განვითარებას, რე
გიონში გეოგრაფიული გარემოს დაცულობასა და ეკოლოგიური წონასწორობის 
შენარჩუნებას. ინტერესის სფეროს შეადგენდა სამთავრობო და კერძო სექტო
რის ჩართულობის კვლევა სოფლის თემის ტურისტულ საქმიანობაში. მნიშვნე
ლოვანი იყო იმის დიფერენცირება, თუ რომელი ოჯახები იღებენ მეტ სარგე
ბელს ტურისტული ობიექტის არსებობით  ღარიბები თუ ნაკლებად ღარიბები 
და რამდენად არის გამართლებული მსგავს სასოფლო დასახლებებში ტურიზმის 
ინდუსტრიის შექმნა. 

საკვანძო სიტყვები: მდგრადი განვითარება; ტრანსდისციპლინარიზმი; 
სიღარიბის დაძლევაზე ორიენტირებული ტურიზმი. 

რეგიონის კვლევისადმი ტრანსდისციპლინარული 
მიდგომის საკითხები

სოფელ ყუმისთავით ჯერ კიდევ 1980იან წლებში დაინტერესდენ, სადაც კარ
სტული რელიეფისა და კონკრეტულად, მღვიმეების აღმოჩენაშესწავლის მიზნით, მი
ვლენილ იქნა მკვლევართა ჯგუფი საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ვახუშტი 
ბაგრატიონის სახელობის გეოგრაფიის ინსტიტუტიდან. სპელეოლოგიური ექსპედი
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ციის წევრებმა 1984 წელს მღვიმის ახალი დარბაზები აღმოაჩინეს [6]. მალევე დაი
წყო ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, რომელიც 1990იანი წლების დასაწყისამდე 
გაგრძელდა. 

მღვიმის ბუნების ძეგლად აღიარების შემდეგ, 2007 წლიდან, სახელმწიფოს ინი
ციატივითა და კერძო ინვესტორის მხარდაჭერით, დაიწყო დაცვითი და ინფრასტ
რუქტურული სამუშაოები ადგილის ტურისტულ ობიექტად (პრომეთეს მღვიმის სა
ხელწოდებით) გადაქცევისა და რეგიონში ტურიზმის დარგის შექმნის მიზნით [5]. ამ 
პროცესს უნდა გამოეწვია ადგილობრივი მოსახლეობის ეკონომიკური საქმიანობის 
გააქტიურება და ხელი შეეწყო მათი დასაქმებისათვის. პროექტი წარმატებით განხო
რციელდა და 2011 წლიდან პირველი ვიზიტორებიც მიიღეს. ყუმისთავის მღვიმემ 
საინტერესო ტურისტული იმიჯი შეიძინა, რაზეც მნახველთა მზარდი სტატისტიკაც 
მიუთითებს. დაცული ტერიტორიების სააგენტოს მონაცემებით, 2014 წელს კარსტუ
ლმა ობიექტმა 91 711 ვიზიტორი, 2015 წელს  106 959 დამთვალიერებელი, 2016 
წელს  138 227 ტურისტი მიიღო, 2017 წლის 10 თვის მონაცემებით კი, 160 445 სტუ
მარს უმასპინძლა. აღნიშნული სტატისტიკით, ის ყველაზე მონახულებადი ტურისტუ
ლი ობიექტია საქართველოში [2]. მღვიმეს ტურისტულ სეზონზე დღეში საშუალოდ, 
15002000 ვიზიტორი სტუმრობს.

ადეკვატური სამუშაოების დასრულების შემდეგ სოფელში მნიშვნელოვნად გა
უმჯობესდა, როგორც ინფრსტრუქტურა, ასევე მაცხოვრებელთა ეკონომიკური თუ 
სოციალური მდგომარეობა, გაიზარდა ბუნებრივი გარემოს დაცულობა, მკვეთრად 
შემცირდა ტყის გაჩეხვის შემთხვევები. ტურისტული ნაკადების მუდმივმა ზრდამ 
ხელი შეუწყო ადგილზე ნაწარმი პროდუქტის რეალიზაციას, სოფლის მოსახლეობის 
დასაქმებას სტაბილურად ანაზღაურებად სამუშაოზე და მოსახლეობის გადინების, 
გარკვეულწილად, შემცირებას. 

სოფელი ყუმისთავი, წყალტუბოდან 12 კმ_ის დაშორებით, წყალტუბოს ტალღო
ვან ვაკეზე, მდინარე ყუმის (გუბისწყლის მარცხენა შენაკადი) ხეობაში, ზღვის დონი
დან 220 მეტრზე მდებარეობს. თავად მღვიმის სიმაღლე ზ.დ. 100 მეტრს არ აღემატე
ბა. კარსტული ობიექტი გამომუშავებულია ქვედაცარცულ კირქვებში. მისი მთავარი 
შესასვლელიდან 60 მ_ის სიღრმეზე, სიფონური ტბა მდებარეობს, საიდანაც გამოედი
ნება მდინარე ყუმი [8; 9, გვ. 663]. მღვიმის ფართობია 46,6 ჰა, ჭერის სიმაღლე 20_25 
მეტრი, ხოლო ტურისტული ბილიკის სიგრძე 1420 მ_ს შეადგენს. მღვიმე მოიცავს 
17 სხვადასხვა ზომის დარბაზს და მდიდარია კალციტის ნაღვენთებით (სფეროსებუ
რი, დაკიდული ფარდისებრი, ტალღოვანი სტალაქტიდები, გაქვავებული ჩანჩქერები, 
მღვიმური მარგალიტები). გასასვლელი ბოლოვდება მდინარე ყუმით, რომელზეც ნა
ვით გასეირნებაა შესაძლებელი [4]. 

სოფელი არ გამოირჩევა ნაყოფიერი მიწებითა და საძოვრებით, დამუშავებისათ
ვის ვარგისი ფართობები მცირეა, რელიეფი მთაგორიანია. ტერიტორიის დიდი ნა
წილი დაფარულია რელიქტური კოლხური ტიპის ტყით, რომელსაც ქმნის წიფელი, 
წაბლი, თელა, რცხილა, ბზა, მუხა, ძელქვა, ცაცხვი [3]. 

მეურნეობის ძირითადი მიმართულება ტრადიციულად, მესიმინდეობა და მეფ
რინველეობაა. ზოგიერთ ოჯახს ჰყავს მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი ან მისდევს მე
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ფუტკრეობას, მაგრამ შემოსავლები მწირია. ადგილობრივი მოსახლეობის ტურიზმში 
ჩართვამ, ძირითადი შემოსავალი შექმნა უმეტესი შინამეურნეობისათვის. ჩვენი პრო
ექტის მთავარი მიზანიც იმის კვლევაა რამდენად უწყობს ხელს ტურიზმი მოცემულ 
სასოფლო თემში სიღარიბის დაძლევას და უზრუნველყოფს მდგრად განვითარებას.

საკითხი რეგიონის განვითარების შესახებ თავისი ხასიათითა და სტრუქტუ
რით, კომპლექსურია, რაც პრობლემის გადაჭრისათვის სხვადასხვა მიმართულების 
დისციპლინებისა და რეგიონის აქტორების ჩართულობას მოითხოვს. მონაწილეთა 
შერჩევისა და ინტეგრაციის ეს პროცესი, ტრანსდისციპლინური მიდგომის პრინცი
პითაა ცნობილი [14]. რეგიონის კვლევისას, მონაწილე სტრუქტურების, ანუ სტეიკ
ჰოლდერების შერჩევა, თავმოყრა და მათი გავლენის შესწავლა დარგის ეკონომიკურ 
განვითარებაზე, ადამიანურ რესურსებსა თუ გეოგრაფიულ გარემოზე გადამწყვეტია 
სწორი შედეგების მისაღებად. სტეიქჰოლდერები  სამთავრობო სტრუქტურები, ბიზ
ნესთა ჯგუფები, ადგილობრივი მოსახლეობა და თავად ტურისტებია, რომელთაც 
მიუძღვით წილი მოცემულ რეგიონში ტურიზმის განვითარებაში [13, გვ. 687]. აქედან 
გამომდინარე, ამ სოციალური ქსელის ანალიზი, მნიშვნელოვანია ყველაზე რეალურ 
თანამონაწილეთა როლის გამოსავლენად რეგიონის განვითარებაში [16, გვ.297]. 
ტრანსდისციპლინური მიდგომის (კონცეფციის) მთავარი არსი ისაა, რომ ერთმანეთს 
დაუკავშიროს თეორიულ ცოდნა და პრაქტიკული საქმიანობა. მისი მიზანია წარმა
ტებული შედეგის მისაღწევად აკადემიური ცოდნისა და ემპირიული გამოცდილების 
ერთიან სისტემაში თავმოყრა და ახალი ხედვის შემუშავება, რათა არ მოხდეს ამ ორი 
მიმართულების მხოლოდ პარალელური განვითარება [10, გვ.132133].

მდგრადობა ფუნდამენტური კონცეფციაა ტურიზმის როლის შესაფასებლად 
საზოგადოებაში. მსოფლიო ტურისტული ორგანიზაციის მიხედვით, მდგრადი ტუ
რიზმი აკმაყოფილებს თანამედროვე ტურისტთა მოთხოვნებს, იმავდროულად, იცავს 
ტურისტული დანიშნულების რეგიონებს და ზრდის სამომავლო შესაძლებლობებს. 
ტურიზმი პასუხობს ეკონომიკურ, სოციალურ და ესთეტიურ მოთხოვნებს რესურსე
ბის მართვის იმგვარი გზით, რაც შესაძლებელს გახდის შენარჩუნებულ იქნეს კულ
ტურული და ეკოლოგიური პროცესების ბიომრავალფეროვნებისა და სიცოცხლის 
უზრუნველმყოფი სისტემების მთლიანობა [16]. 

კვლევის მიზნისა და სამუშო ჰიპოთეზის შესახებ

ჩვენი კვლევის მიზანს შეადგენდა, დაგვედგინა თუ რამდენად უზრუნველყოფს 
ტურიზმი როგორც ეკონომიკის დარგი, რეგიონის მდგრად განვითარებას. ტურიზმის 
მდგრადი განვითარების მოდელი ეფუძნება ეკონომიკურ, სოციალურკულტურულ 
და ბუნებრივ გარემოზე ზემოქმედების დადებითი და უარყოფითი აქტივობების შე
ფასებას.

ჩვენი სამუშაო ჰიპოთეზაა ის, რომ ტურიზმი მთავარი წყარო უნდა იყოს მდგრა
დი რეგიონული განვითარებისათვის  დადებითი ეფექტით დასაქმებაში, შემოსავლე
ბის ზრდაში, ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებასა და გარემოზე უარყოფითი ზე
მოქმედების შემცირებაში. 
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ქმნის თუ არა პრომეთეს მღვიმის რეკრეაციული სტრუქტურა ცხოვრების უკე
თეს პირობებს ადგილობრივი მოსახლეობისათვის და ეხმარება თუ არა დაბალშე
მოსავლიან ოჯახებს სიღარიბის დაძლევაში? როგორია ბუნებრივ გარემოზე ზე
მოქმედების მასშტაბები სოფლის მკვიდრთა მხრიდან და როგორ აისახება მზარდი 
ტურისტული ნაკადების გავლენა ეკოსისტემის მდგრადობაზე? რამდენად წვდება 
ადგილობრივი თემის ყველა სოციალურეკონომიკურ და დემოგრაფიულ სეგმენტს 
ტურისტული ობიექტის გავლენა? როგორია მოსახლეობის ჩართულობა და რამდე
ნად მჭიდროა თანამშრომლობა სამთავრობო და არასამთავრობო სექტორებს, კერძო 
ბიზნესსა და ადგილობრივი თემის წევრებს შორის, ანუ რამდენად წარმატებით მუ
შაობს პრომეთეს მღვიმის ტურისტული კლასტერი. აი, საკითხები, რომლებზედაც 
ყურადღება გამახვილებულია სტატიაში.

ჩვენი კვლევა ეფუძნება შემთხვევების ანალიზის (Case Study method) მეთოდს. 
პროექტში გამოყენებულია თვისებრივი კვლევის მეთოდი სიღრმისეული ინტერვი
უს სახით ტურისტული ობიექტიდან 10 კმიან რადიუსში, რომელიც შეჯერებულია 
მეორად თეორიულ წყაროებთან; ერთერთ მეთოდად ასევე ავირჩიეთ სტეიქჰო-
ლდერების ანალიზის მეთოდი, რადგან მისი გამოყენება მდგრადი ტურისტული 
განვითარების ბევრად სრულყოფილ სურათს იძლევა. დასკვნებისა და რეკომენდა
ციების განსაზღვრისათვის ვისარგებლეთ საჭიროების ანალიზის (Need Analysis), 
იგივე დეფიციტის (ხარვეზის) ანალიზის (Gap Analysis) მეთოდით. ის გვიჩვენებს 
სხვაობას რეალურ მდგომარეობასა და სასურველს შორის. ეს მეთოდი უფრო მეტად 
ესადაგება არა იმის შეფასებას, რაც გაკეთდა ან რაც არის, არამედ იმას, რაც უნდა 
შესრულდეს. ამიტომ ამ მეთოდს, ზოგჯერ მოიხსენიებენ, როგორც «საჭიროების ანა
ლიზს/შეფასებას» [15, გვ.1). 

სულ გამოკითხულ იქნა 10 საოჯახო, და 12 არასაოჯახო სტრუქტურა და შედგა 
ერთი ფოკუსჯგუფი. კვლევა ჩატარდა 2017 წლის სექტემბერნოემბერში. 

პრომეთეს მღვიმის ტურისტული ობიექტის შესწავლის ჩვენეული სტრატეგია 
მიმართული იყო ტურიზმის სექტორში ჩართული სამთავრობო, კერძო ბიზნესის წა
რმომადგენელთა და რეგიონის მოსახლეობის როლისა და საქმიანობის კვლევისაკენ. 

სამთავრობო (სახელმწიფო) სტრუქტურები აქ წარმოდგენილია დაცული ტერი
ტორიების ეროვნული სააგენტოსა (ადმინისტრაცია) და ადგილობრივი მუნიციპალი
ტეტის სახით. ადმინისტრაცია, რომლის პასუხისმგებლობა ყველაზე დიდია მართვისა 
და ტურიზმის მდგრადი განვითარებისათვის, ქმნის საქმიანობის სტრატეგიას, ატა
რებს ტრენინგებს გამცილებლებისათვის მათი კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით, 
უზრუნველყოფს ვიზიტორთა ხარისხიან მომსახურებას რამდენიმე ენაზე, მონიტო
რინგს აწესებს და ზრუნავს ობიექტის ბუნებრივ და ტექნიკურ ინფრასტრუქტურაზე, 
აქვს კომუნიკაცია სოფლის მოსახლეობასთან გადაწყვეტილების მიღების პროცესში 
მათი ჩართულობის მიზნით, პასუხისმგებელია ტურისტთა და პერსონალის უსაფრ
თხოებაზე, უზრუნველყოფს კერძო ბიზნესების (კვებისა და ღამისთევის ობიექტები, 
გარე მოვაჭრეები) საქმიანობას კანონმდებლობის ფარგლებში.
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ია იაშვილი, თათია დოღონაძე

მუნიციპალიტეტის როლი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო პრომეთეს მღვი
მის კეთილმოწყობის საწყის ეტაპზე, როცა დაიგო გზა და სოფელი რაიონის საავტო
მობილო მაგისტრალს დაუკავშირდა. ამასთან ერთად, აღდგა რეგულარული მუნიცი
პალური სატრანსპორტო მიმოსვლა რაიონულ ცენტრთან. თითქმის ორი ათწლეულის 
განმავლობაში მოსახლეობას ფეხით უხდებოდა აღნიშნული მანძილის გავლა. დღეი
სათვის, მუნიციპალიტეტის დასუფთავების სამსახური უზრუნველყოფს ნაგვის გატა
ნას ტურისტული ობიექტის ტერიტორიიდან. პრომეთეს მღვიმის ტურისტული კომ
პლექსის კვლევისას ცალკეულ კერძო ბიზნესების მფლობელთა მხრიდან, გამოჩნდა 
ინფორმაციის არქონა არსებული მარკეტინგული სიტუაციის, კერძოდ კი, ბაზარზე 
ტურისტული მოთხოვნების შესახებ. ბიზნესის მფლობელები და მენეჯერები უჩივი
ან ტურისტთა მცირე მიმართვიანობას კვების ობიექტებზე, მაშინ როცა ვიზიტორთა 
ნაკადები ყოველწლიურად მზარდია. რამდენიმე კაფე და რესტორანი, რაც უკეთ 
ფუნქციონირებს, მენეჯმენტში საკუთარ გამოცდილებას ეყრდნობა, კარგად იცნობს 
სიტუაციას სოფლად და შედეგად, ბიზნესსაც ამ გამოცდილებითა და საკუთარი სო
ციალური რესურსებით უძღვება. ასეთი სიტუაცია კი სხვა ინვესტორებს არათანაბარ 
პირობებში აყენებს. ვფიქრობთ, სამთავრობო სტრუქტურების (მუნიციპალიტეტი, 
დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაცია) და არასამთავრობო ორგანიზაციების მი
ზანმიმართული კონსულტაციები, უთუოდ წაადგებოდა მცირე მეწარმეობის განვი
თარებას, ხელს შეუწყობდა მოსახლეობის სტიმულირებას ბიზნესსაქმიანობისათვის 
და შექმნიდა ჯანსაღ კონკურენციას ბაზარზე. 

ამდენად, საველე სამუშაობის შედეგების ანალიზმა გვიჩვენა, რომ სახელმწიფოს 
მიერ განხორციელებული ტურისტული ობიექტის შექმნის უპირველესი მიზანი, თა
ვად დარგის შექმნა და ჩამოყალიბებაა, რომელსაც ირიბად თან მოჰყვება კერძო ბიზ
ნესის სტიმულირება. მისი განვითარება ჩვენს შემთხვევაში, მთლიანად თვითრეგუ
ლირებადი პროცესია და მცირე გამონაკლისების გარდა, ვერ პასუხობს ტურისტული 
ბაზრის მოთხოვნებს. 

ტურიზმის განვითარება და მოსახლეობის ცხოვრების დონის 
ამაღლების პერსპექტივები

საკვლევ რეგიონში პროცესების თანამონაწილე და ერთერთი უმნიშვნელოვა
ნესი მხარე მკვიდრი მოსახლეობაა, რომელიც 490 კომლითაა (საჯარო რეესტრის 
მონაცემებით) წარმოდგენილი, თუმცა, დიდი ნაწილი მუდმივი მოსახლე არ არის და 
მხოლოდ სეზონურად აკითხავს საკუთარ კარმიდამოს. 

სამეცნიერო ლიტერატურაში [11; 12] ერთერთი მთავარი აქცენტი კეთდება იმა
ზე, თუ რამდენად განსხვავებულ გავლენას ახდენს ტურიზმის განვითარება ადგილო
ბრივ ღარიბ და არაღარიბ ოჯახებზე, საიდანაც უფრო ხშირად, არაკვალიფიციური 
შრომითი რესურსია დარგთან დაკავშირებული. პრობლემა არის ის, ვინ უფრო მეტად 
სარგებლობს  ღარიბი თუ შედარებით არაღარიბი ოჯახები, ან როგორ შეიძლება 
ტურიზმი ამ სოციალურ სეგმენტზე იყოს ორიენტირებული [11, გვ.17].
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ერთერთი მთავარი პრობლემა, რაც ამ შემთხვევაში დგება, არის შინამეურნეო
ბების სოციალურეკონომიკური სტატუსის განსაზღვრა: რომელი განეკუთვნება “ღა
რიბ”, “შედარებით არაღარიბ” და “არაღარიბ” (‘poor’, ‘notsopoor’, ‘nonpoor’) ოჯა
ხებს. რაოდენობრივად ამის დადგენა ძნელია, ამიტომ უფრო რეალურად, სიღარიბის 
კრიტერიუმებად მივიჩნიეთ, მაგალითად: დასამუშავებელი მიწების სიმცირე, არარე
გულარული შემოსავალი, ქვრივის ოჯახი, სხვაზე დამოკიდებული პირი, კვალიფიკა
ციის არმქონე, არამუდმივი სამუშაო, უმუშევარი [11, გვ.11], რომელსაც დავამატეთ 
ჩვენს მიერ განსაზღვრული პარამეტრებიც: მკურნალობის ხარჯებსა და მედიკამე
ნტებზე ხელმისაწვდომობა, დასაქმებულ წევრთა რაოდენობა ოჯახში, ანუ შრომითი 
საქმიანობისა და შემოსავლების დივერსიფიკაცია, აღებული მოსავლის რაოდენობა, 
მრავალფეროვნება და მოხმარების სტრუქტურა (სასქონლო ან სამომხმარებლო მიზ
ნით), საბანკო კრედიტზე ხელმისაწვდომობა, ბიზნესის წარმართვა, ცილოვანი პრო
დუქტების მოხმარების სიხშირე. აქედან გამომდინარე მოვახდინეთ შინამეურნეობათა 
კლასიფიცირება ეკონომიკური და სოციალური სტატუსების მიხედვით და გამოვი
კვლიეთ ტურიზმის დიფერენცირებული გავლენა მათზე, თუ რომელი კატეგორიის 
ოჯახი სარგებლობს მეტად და რატომ. კვლევის შედეგად, რესპონდენტთა 20% მიე
კუთვნა „ღარიბ”, 10% კი „შეძლებულ” ოჯახებს; 40% შეადგინეს ‘შედარებით არაღა
რიბმა’, ხოლო 30% ‘არაღარიბმა’ შინამეურნეობებმა. 

შედეგებმა აჩვენა, რომ საკვლევ რეგიონში ტურიზმის განვითარება, ყველაზე 
ეფექტიანად არაღარიბ ოჯახებზე აისახა. გამოიყენეს რა საკუთარი მატერიალური 
და სოციალური/ჰუმანური/ინტელექტუალური რესურსები (საცხოვრისი, კვალიფიკა
ცია, გამოცდილება, ფულადი და სხვა არაფულადი კაპიტალი), მათ ყველაზე უკეთ 
შეძლეს შრომითი საქმიანობის დივერსიფიკაცია, რამაც მნიშვნელოვნად გაზარდა 
შემოსავლები ტურისტული ბიზნესიდან. მათ შეძლეს, რომ მრავალფეროვანი საქმი
ანობით მიეღოთ სარგებელი ტურიზმიდან  დასაქმება კვალიფიციურ სამუშაოზე, 
მიწების იჯარით გაცემა ან რამდენიმე ნაკვეთის ქონის შემთხვევაში გაყიდვა, კერძო 
ბიზნესის აწყობა (ძირითადად კაფე ან ლუდხანა), სასოფლოსამეურნეო საქმიანობა 
და სხვ. 

რეგიონში ტურიზმის განვითარების შედეგად გამოწვეული ცვლილებებით, ნა
კლებად, მაგრამ ასევე სარგებლობენ შედარებით შეძლებული ოჯახები. ამას ხელს 
უწყობს მათი ინიციატივა  შრომითი საქმიანობის დივერსიფიკაციის გზით გაზარდონ 
საკუთარი შემოსავლები. გარე ვაჭრობა და სტაბილური ხელფასი დაბალი კვალიფი
კაციის სამუშაოდან პრომეთეს მღვიმის ტურისტულ ობიექტზე, სასოფლოსამეურ
ნეო საქმიანობასთან ერთად, ზრდის მათ შემოსვლებს. მეტად მნიშვნელოვნად მიგვა
ჩნია ის ფაქტი, რომ ტურისტულ ობიექტზე დასაქმებამ, ამ კატეგორიის ოჯახებიდან 
შეამცირა ქალთა გადინება სეზონურ სამუშაოებზე თურქეთში. 

საველე სამუშაოების ანალიზმა ვერ აჩვენა ტურიზმის არსებითი გავლენა რეგიო
ნის ღარიბ მოსახლეობაზე. ასეთი ოჯახები ვერაფერს სთავაზობენ (ფულადი და არა
ფულადი რესურსები) ტურისტულ ბაზარს. შესაბამისად, უკუგებაც ნაკლები აქვთ. 
რადგან საქართველოს ტურიზმის პოლიტიკა, პირველ რიგში, თავად დარგის განვი
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ია იაშვილი, თათია დოღონაძე

თარებაზეა ორიენტირებული და ლოკალურ მოსახლეობაზე მის დადებით გავლენას 
თანამდევ პროცესად მოიაზრებს, ღარიბი ოჯახები პროცესის მთავარი ბენეფიციარე
ბი ვერ არიან. თუმც, ჩვენს შემთხვევაში, სოციალური კაპიტალის (პროფესიული უნა
რები) და სხვა რესურსების არქონის მიუხედავად, ასეთი შინამეურნეობის, თუნდაც 
ერთი წევრის დასაქმება ტურისტულ ობიექტზე (სტაბილური ხელფასით), საკმაოდ 
ზრდის მათ ჩართულობას თემსა და საზოგადოებრივ საქმიანობაში და უდავოდ, და
დებითად უნდა შეფასდეს.

შეძლებული ოჯახის მფლობელობაში არსებული რესტორანი, რომელშიც სე
რიოზული ინვესტიციაა ჩადებული, პრომეთეს მღვიმეზე მოსული ტურისტებით ნა
კლებად იტვირთება, მენეჯმენტის მხრიდან კი არ ჩანს რაიმე მცდელობა სიტუაციის 
შეცვლისა. გადამწყვეტად მიგვაჩნია ის ფაქტი, რომ რესტორანი არ/ვერ თანამშრომ
ლობს ტუროპერატორებთან. მის მიმართ ნაკლები ინტერესი კი, ვფიქრობთ, დიდწი
ლად, არაინფორმირებულობით უნდა იყოს განპირობებული. რეალურად, ტურიზმის 
განვითარება მოცემული მოკლე პერიოდისათვის, ჯერჯერობით ვერ ახდენს მნიშვნე
ლოვან გავლენას შეძლებული ოჯახების შემოსავლებზე, რადგან ძვირადღირებულ 
ინფრასტრუქტურაში ჩადებულ ინვესტიციას უკუგებისათვის დროის შედარებით 
ხანგრძლივი პერიოდი სჭირდება. სამომავლოდ კი, როცა ყუმისთავის მარშრუტი გა
გრძელდება საწურბლიას მღვიმემდე [7], შესაძლებელია აღნიშნული ობიექტი უფრო 
დაიტვირთოს და ადეკვატური გახდეს ტურისტთა მოთხოვნებისათვის. 

კვლევის პროცსში, თითქმის ყველა რესპონდენტ ოჯახში წარმოჩნდა პრობლე-
მა დემოგრაფიული სტრუქტურის დისბალანსის სახით, რაც შრომისუნარიანი ასაკის 
ახალგაზრდა თაობის ნაკლებობაში გამოიხატება. ეს ფაქტორი, აქტიური ბიზნესის 
წარმართვისათვის ხელისშემშლელად მივიჩნიეთ. შინამეურნეობათა უმეტესობა მშო
ბლებისა და მცირეწლოვანი შვილების ან მხოლოდ ხანდაზმული მშობლების თაობი
თაა წარმოდგენილი. ახალგაზრდა სრულწლოვანი კონტინგენტი კი დედაქალაქშია. 
მით უფრო უარყოფითად უნდა შეფასდეს ის ფაქტი, რომ ამ ეტაპზე მათ არ აქვთ 
სურვილი ოჯახის ბიზნესში თანამონაწილეობისა, რომლის წინაპირობა მრავალი შეი
ძლება იყოს: ფინანსების სიმცირე, უფრო სერიოზული საქმიანობა ქალაქად, დროის 
მოკლე პერიოდი იმისათვის, რომ ტურისტულ ბიზნესში ჩართვა საიმედოდ მიიჩნიონ 
და სხვ. 

ხელისშემშლელ ფაქტორებს შორისაა ფინანსების სიმწირეც. რადგან ღარიბებს 
არ აქვთ სტაბილური ფულადი შემოსავალი და არც კომერციულ საქმიანობას ეწევი
ან, მათ ბანკის კრედიტზე ხელი არ მიუწვდებათ. თუმც, ბანკის მაღალი საპროცენტო 
განაკვეთის გამო, ეს საკითხი ასევე პრობლემურია შედარებით არაღარიბი ოჯახე
ბისთვისაც, რომელთაც სურთ საკუთარი მცირე ბიზნესის გაფართოვება. გარდა ამი
სა, მათ უმეტესობას, კომერციული საქმიანობისათვის თავიდანვე სამომხმარებლო 
სესხი აქვს აღებული, რადგან ბანკები სტარტაფებზე, თითქმის არ გასცემენ კრედიტს.

ამავე კატეგორიის ოჯახების კიდევ ერთ პრობლემა მღვიმეში შესასვლელი ბი
ლეთების გაძვირებაა. ისინი ეზოებს აქირავებენ საპიკნიკედ, რომელზეც მოთხოვნა 
ყველაზე მეტად სასკოლო ექსკურსიების მხრიდანაა. როგორც რესპონდენტები მი
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ტრანსდისციპლინური კვლევა მდგრადი ტურიზმის განვითარებისათვის

უთითებენ, აღნიშნული მიზეზის გამო, შემცირებულია მოსწავლეთა ორგანიზებული 
ჯგუფების შემოსვლა, რაც მათ შემოსავლებზე პირდაპირ აისახება. 

ერთერთი პრობლემა, რომელიც კვლევამ დაგვანახა, ტურისტთა მიღების 
ელექტრონული დაჯავშნის სისტემის არქონაა. მიგვაჩნია, რომ წინასწარი რეგისტრა
ცია, უფრო მოწესრიგებულს გახდიდა თითოეულ ვიზიტს, რადგან ზოგჯერ, რიგში 
დგომის ხანგრლივობა სეზონის პიკზე რამდენიმე საათსაც კი ითვლის. 

გვინდა აღვნიშნოთ იმ ანთროპოგენური გავლენის შესახებ, რომელიც გარკვეულ 
რისკებს შეიცავს და საფრთხეს უქმნის ტურისტულ ობიექტსა და თავად დარგის შე
მდგომ გაფართოებას. 

რადგან დაცული ტერიტორიების არეალში სამოსახლო ზონაც შედის, პრობლე
მად რჩება ტერიტორიების დანაგვიანება საყოფაცხოვრებო ნარჩენებით ადგილობ
რივი მოსახლეობის მიერ. წყალტუბოს რაიონი მთლიანად კარსტულ რელიეფზეა გან
ფენილი, შესაბამისად, ხშირია ზედაპირზე კარსტული ძაბრების გამოვლინება. როგო
რც ბუნებრივ სასულეს, მოსახლეობა მას ნაგავსაყრელად იყენებს (როგორც მყარი, 
ასევე თხევადი ნარჩენებისათვის). ასეთი ქმედება უაღრესად ართულებს არამარტო 
ჯერ კიდევ აუთვისებელი მღვიმეების ეკოლოგიურ მდგომარეობას, არამედ მთლი
ან ბუნებრივ სისტემას: ნარჩენები აბინძურებს ნიადაგს, ხვდება გრუნტის წყლებში, 
რომლითაც ის კორდიანი ზედაპირი საზრდოობს, მოსახლეობა რომ პირუტყვის სა
ძოვრად იყენებს. გარდა ამისა, ზარალდება მთლიანი არეალის რეკრეაციული პოტენ
ციალი. საქმე ის არის, რომ წყალტუბოს ტალღოვან ვაკეზე ათვისებული კარსტული 
ობიექტების პოპულარობა მზარდია და სულ უფრო მეტ ტურისტს იზიდავს. ახლო 
მომავალში, სავარაუდოდ, მოიმატებს სათავგადასავლო ტურიზმის მოყვარულთა 
რაოდენობაც, რომელთაც აუთვისებელი მღვიმეები უფრო აინტერესებთ. მსგავსი 
დაბინძურების პირობები კი, მხოლოდ დააფრთხობს ვიზიტორებს და მეტად უარყო
ფითად იმოქმედებს საერთო ტურისტულ იმიჯზე. იგივე შედეგამდე მიგვიყვანს ისეთი 
პრობლემაც, როგორიცაა კოცონების დანთება მღვიმეებში. ჭვარტლი აუნაზღაურე
ბელ ზიანს აყენებს გეოლოგიური ეპოქების განმავლობაში შექმნილ მღვიმის მორფო
სტრუქტურას. შედეგად, ვღებულობთ ურთიერთგამომრიცხავ ვითარებას, რომელიც 
პირიქით, ყველას საერთო ინტერესი უნდა იყოს  ხელი შეეწყოს ტურიზმის გაფა
რთოებას რეგიონში, რათა მეტმა ადგილობრივმა ისარგებლოს დარგის განვითარე
ბით. სანაცვლოდ, მოსახლეობა იმას ანადგურებს, რაც ახლო მომავალში რეალურად, 
მათი ოჯახების შემოსავლის წყარო შეიძლება გახდეს.

ჩვენი კვლევის შედეგებმა აჩვენა, რომ პრომეთეს მღვიმის კომპლექსზე ტურისტუ
ლი აქტივობის ზემოქმედების მასშტაბები გარემოზე უკვე შესამჩნევია. ტურისტული 
ფირმების ავტობუსები, რომელთაც ჯგუფები ორგანიზებულად მიჰყავთ მღვიმის მო
სანახულებლად, გამონაბოლქვით აბინძურებენ გარემოს. ლოდინის დროს მძღოლები 
არ თიშავენ მანქანის ძრავას სალონის უწყვეტ რეჟიმში კონდიცირების მიზნით, რაც 
საშუალოდ, საათზე მეტ ხანს გრძელდება. ტურისტულ სეზონზე კი ერთდროულად 
მოსული ავტობუსებისა და მსუბუქი მანქანების რაოდენობა, ხშირად ოც ერთეულზე 
მეტია, რაც კიდევ უფრო ახანგრძლივებს ვიზიტორთა ჯგუფების დალოდების პერი
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ოდს. გამონაბოლქვი შემაწუხებელია მოსახლეობისათვის, განსაკუთრებით იმ პირო
ბებში, როცა სოფლის ძალიან მჭიდრო სამოსახლო ზონა, ტურისტული ობიექტიდან 
სულ 510 მის მოშორებით მდებარეობს. გარდა ამისა, საქართველოში ძირითადად 
გამოიყენება ეთილირებული ბენზინი. მისი წვის შედეგად, გარემოში გამოიტყორ
ცნება ტყვია, რომელიც ილექება ნიადაგზე, მცენარეებზე და რაც მთავარია ხეხილის 
ნაყოფზე, რომელსაც ადგილობრივებიც მიირთმევენ და ტურისტებსაც სთავაზობენ. 

ჲუნებრივრეკრეაციული კომპლექსების შეფასებაში, ერთერთი ძირითადია 
მისი ესთეტიკური მიმზიდველობა (მაგ: ტყიანობის მაჩვენებელი და ტყის სახეობ
რივი შემადგენლობა), მისადგომობა და მის შიგნით მანევრირების შესაძლებლობა 
(ფეხით, ველოსიპედით, მოტო და ავტოტრანსპორტით) და მრავალფეროვნება, ანუ 
რეკრეაციის მიზნით მისი მრავალმხრივი გამოყენების შესაძლებლობა [1, გვ. 203] 
(მაგალითად, პრომეთეს მღვიმის შემთხვევაში, გამოყენება სპელეოტურიზმისათვის, 
პიკნიკების მოსაწყობად, კარსტული ლანდშაფტის გასაცნობად). ეს ფაქტორები ცა
ლსახად გულისხმობს ჭარბ ტურისტულ ნაკადებს მოცემულ ობიექტზე. პრომეთეს 
მღვიმის რეკრეაციულ კომპლექსზე, მიმზიდველობასთან ერთად, მეტად მნიშვნელო
ვნად მიგვაჩნია მისი საკმაოდ იოლი მისადგომობა. ვფიქრობთ, ეს გარემოებები გა
დმწყვეტია ვიზიტორთა მისაზიდად და პირველ რიგში უნდა იქნეს გათვალისწინებუ
ლი ეკოლოგიური წონაწორობის შესანარჩუნებლად. აღნიშნული ფაქტორები, ერთი 
მხრივ, განაპირობებს ობიექტის პოპულარობას, მაგრამ მეორე მხრივ, მეტად ზრდის 
ანთროპოგენური ზემოქმედების მასშტაბებს.

დასკვნები და რეკომენდაციები

1. მდგრადი განვითარების კონცეფციიდან გამომდინარე, პრომეთეს მღვიმის 
ტურისტული ობიექტის შექმნა, ნამდვილად განაპირობებს რეგიონის ეკონომიკურ 
განვითარებას და ქმნის ცხოვრების უკეთეს სოციალურ პირობებს ადგილობრივი 
მოსახლეობისათვის, უზრუნველყოფს მღვიმისა და მიმდებარე ტყის ეკოსისტემების 
დაცვას. თუმც, თუკი ადგილობრივ თემზე ტურიზმის გავლენას განვიხილავთ სიღა
რიბის დაძლევაზე ორიენტირებული ტურიზმის პოზიციიდან, აღმოჩნდება, რომ ყვე
ლაზე მეტად არაღარიბი ოჯახები სარგებლობენ, რომელთაც აქვთ საწყისი ფულადი 
და არაფულადი კაპიტალი, სთავაზობენ მას ტურისტულ ბაზარს და შესაბამისად, 
პასუხობენ კიდეც მომხმარებლის მოთხოვნებს; 

2. გამოიკვეთა პრობლემა, როგორც ღარიბი, ასევე შედარებით შეძლებული 
მოსახლეობისათვის, რასაც ბიზნესის წარმართვის არცოდნა ჰქვია. შეიძლება ით
ქვას, რომ კერძო ბიზნესი მხოლოდ პირადი კომერციული გამოცდილებით იქმნება 
და იმართება, ეს პროცესი კი უფრო ხშირად, მექანიკურად ვითარდება და მხოლოდ 
ზოგ შემთხვევაში ამართლებს. არც თუ იშვიათია, როცა შინამეურნეობა გარკვეულ 
რესურსს ფლობს, მაგრამ მისი მიზნობრივად გამოყენების შესაძლებლობას ტურიზ
მისათვის ვერ ხედავს. ასეთ ვითარებაში, მოსახლეობა ძალიან უფრთხის მცირე ბიზ
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ნესის წამოწყებას, რადგან არ აქვთ წინაპირობა იმისათვის, რომ მათი კომერციული 
საქმიანობა ბაზრის მოთხოვნებს დააკმაყოფილებს და წარმატებული იქნება. თუმცჱ, 
მათი სურვილი და მზაობა მიიღონ სათანადო კონსულტაციები, ისწავლონ თუ რო
გორ დაიწყონ და წარმართონ კომერციული საქმიანობა დიდია, მაგრამ ასეთი სტრუქ
ტურა არ ჩანს, რომელშიც როგორც სამთავრობო (მღვიმის ადმინისტრაცია), ასევე 
არასამთავრობო ორგანიზაციებს მოვიაზრებთ;

3. სოფლის ბუნებრივი გარემო ჯერჯერობით იტანს მზარდ ტურისტულ ნაკა
დებს, თუმც არსებული დინამიკა რამდენიმე წელიწადში დღის წესრიგში დააყენებს 
პარკირების არეალის გაფართოების საკითხს, რაც პრობლემას შექმნის, როგორც 
მჭიდრო სასოფლო განსახლებისათვის, ასევე უარყოფითად იმოქმედებს არსებულ 
ეკოსისტემებზე  გაზრდის ატმოსფეროს დაბინძურებას და მოახდენს მიწის რესუ
რსების შემცირებადეგრადაციას. საბოლოო ანგარიშით, აღნიშნული ცვლილებები 
დიდად გააუარესებს ადგილობრივი მოსახლეობის ცხოვრების პირობებს, რაც პირ
დაპირ თუ ირიბად, უთუოდ აისახება ტურიზმის განვითარებაზეც. ამჟამად, მღვი
მის ადმინისტრაცია მუდმივ მონიტორინგს ახორციელებს ბუნებრივი ლანდშაფტის 
მდგრადობის შენარჩუნებაზე;

4. ტურისტული მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით, აუცილებლად მიგვა
ჩნია ვიზიტების ელექტრონული დაჯავშნის სისტემის შემოღება, რაც მინიმუმამდე 
შეამცირებს მღვიმეში მისული ორგანიზებული ჯგუფებისა თუ ინდივიდუალურ ტუ
რისტთა რიგში დაყოვნების ხანგრძლივობას;

5. გეომორფოლოგიურად და ლანდშაფტურად საკვლევი სივრცე, კლასიკურ 
კარსტულ ვაკეს (წყალტუბოს ტალღოვანი ვაკე) წარმოადგენს. ხელისუფლების სა
მომავლო პოლიტიკა რეგიონში სპელეოტურიზმის მარშრუტების გავრცობაა (საწუ
რბლიისა და სხვა მღვიმეების სახით), რაც ყუმისთავის გარდა დანარჩენ სოფლებსაც 
მოიცავს. მსგავსი პროექტების მთავარი მიზანი ტურიზმის ინდუსტრიის გაფართოება 
და მეტი ვიზიტორების მიზიდვაა. თავის მხრივ, მღვიმეების გამოყენებაც მრავალ
ფუნქციურია: სპელეოტურიზმის, სპელეოსპორტის, სამკურნალო მიზნით. მაგრამ, 
უახლოეს პერიოდში თუ არ მოხდა ტურისტული აქტივობის გადანაწილება (დასრუ
ლებული პროექტია მხოლოდ პრომეთეს და სათაფლიის მღვიმეები) რეგიონში სხვა 
კარსტულ ობიექტებზე, ამ ორი ობიექტის მულტიფუნქციური დატვირთვა, უაღრე
სად გაზრდის უარყოფითი ანთროპოგენური ზემოქმედების მასშტაბებს გარემოზე და 
დააზიანებს თვით დარგს; ასევე დაიკარგება მისი თანამდევი ეფექტი  ადგილობრივი 
მოსახლეობის ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება, რაც სადღეისოდ, მეტად ღირე
ბული შედეგია.
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ტრანსდისციპლინური კვლევა მდგრადი ტურიზმის განვითარებისათვის

The Transdisciplinary Research for Sustainable Tourism Development 
(Case Study on Prometheus Carst Cave in Imereti Region)

Ia Iashvili, 
Tatia Doghonadze

Our project was aimed to research sustainable tourism development in Kumistavi, 
Tskaltubo municipality, the surrounded village of the Prometheus carst cave touristic 
destination. The main goal of the survey was to study the impact of tourism on local 
development from transdisciplinary approach, in particular in which extant does the 
recreational object contribute to the protection of the region’s natural environment and the 
preservation of the ecological balance, as well as to the development of the settlement’s 
infrastructure and labor occupation of locals, to the growth of households’ incomes, to the 
reduction of outmigration, assistance of return migration and to the creation of small-scale 
businesses. Our interest focused on studying the level of cooperation of public and non-
government sectors with the community members and their engagement to assist locals 
in awareness raising on tourism’s benefits in order to stimulate small-scale businesses. The 
main task was to identify how the tourism provides conditions for sustainable development 
in the region --- on the one hand how it contributes to the increase of the villagers’ incomes 
and thus poverty reduction and on the other provides protection of the region’s ecosystem. 
We consider important to identify which families benefit more from the Prometheus cave 
tourist business poor or non-poor households as well as to research if the establishment 
of the tourism industry in the small places like Khumistavi, is aimed to support the local 
population or the government’s main goal is the development of the field itself. 

Keywords: sustainable tourism development; transdisciplinarity; pro-poor tourism.
JEL Codes: L80, L83
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ალექსანდრე ვასილევი
საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის 

მაგისტრანტი, მმართველობის სკოლა, GIPA
vss.alex30@gmail.com

თბილისის  საბინაო ბაზრის სექტორის დამატებითი კვლევის აუცილებ
ლობა რამდენიმე მიმართულებითაა განპირობებული. პირველ ყოვლისა, საინ
ვესტიციო გარემოს გაუმჯობესების, ჯანსაღი კონკურენციის ჩამოყალიბებისა 
და,ზოგადად, სფეროს გაჯანსაღებაწახალისების მიზნით, სასურველია ისეთი 
მექანიზმების შემუშავება, რაც მომცემულ სექტორში გაყიდვების ზრდას, ფუნ
დამენტური ღირებულებების ფასეულობათა რეალური სურათის შენარჩუნებას, 
ინფლაციური პროცესების რეგულირებასა და გაყიდვაზე მოქმედი ნეგატიური 
გავლენების შერბილებას შეუწყობს ხელს.

ერთერთი ასეთი მიდგომა სწორედ იმ ფაქტორების ანალიზია, რაც მას
ზე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს, ამასთან, ისეთი სახელმწიფო პოლიტიკის 
შემუშავების მიზნით, რომლის მიზანი ქვეყანაში საბინაო უზრუნველყოფის სა
კითხის გადაწყვეტისკენ იქნება მიმართული და სექტორში მზარდი ვაკანტური 
ფართების ე.წ. „გაწოვას“ შეუწყობს ხელს, რამაც საბოლოო ანგარიშით, ქონების 
ბაზარზე წარმატებული ტრანზაქციების სიხშირის მატება უნდა უზრუნველყოს.

გარდა ამისა, ქალაქში მიმდინარე ქაოტური მშენებლობები (რაც, ხშირ 
შემთხვევაში, ქალაქის ურბანულ ცხოვრებაზე უარყოფითად აისახება) სახელ
მწიფო ჩარევას მოითხოვს, თუმცა ეს ჩარევაც სექტორში რაიმე მტკივნეული 
შეზღუდვებითა და ზოგადად ბაზრის დამახინჯებით არ უნდა ხასიათდებოდეს 
და კონსტრუქტიულ, მიზანმიმართულ ნაბიჯებს მოიცავდეს.

ბუნებრივია, ისეთი გამოსავლის მონახვა, სადაც ეკოლოგიის, კეთილმო
წყობის, მომხმარებელთა უფლებებისა და სამშენებლო კომპანიების ინტერე
სების გათვალისწინებაა შესაძლებელი ადვილი არ არის. გარდა ამისა, არ არ
სებობს ისეთი ფორმულა, რომელიც სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავებისას 
ერთიან გადაწყვეტას შეიმუშავებს. თუმცა, ჯამური სარგებლის გათვალისწინე
ბით, შედეგი, ხშირ შემთხვევაში, სწორედ განსხვავებული ინტერესების ბალან
სისა და შეჯერების ამსახველი უნდა გახდეს. 

სწორედ ამ მიმართულებით ჩვენი კვლევა სახლმწიფო პოლიტიკის შემუშა
ვების მიმართულებით განსხვავებულ ოპციებს ეთმობა, მათ შორის სხვადასხვა 
რეალიების (სცენარის) გათვალისწინებით განსხვავებული ჰიპოთეტური დაშვე
ბების რეჟიმით, რომელიც მიმდინარე სინამდვილეს უკეთ ასახავს და გაყიდვაზე 
მოქმედ სხვადასხვა პოზიტიურ ფაქტორებს გამოყოფს. 

მოცემული კვლევის არეალი ქ. თბილისის უძრავი ქონების საბინაოსაცხო
ვრებელი სექტორია, რომლის ფარგლებში ჩვენ მიერ წარმოდგენილი კვლევის 
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საფუძველზე ყურადღება იმ ფაქტორებს ეთმობა, რომლებიც მზარდი კონიუნ
ქტურული ციკლის პირობებში საბინაო ფართების რეალიზაციაზე დადებითად 
აისახება და გაყიდვის ტემპის ზრდით ბაზარზე ახალი წონასწორობის მიღწევის 
შეასძლებლობას იძლევა.

კვლევის ერთერთი ნაწილი საერთაშორისო გამოცდილებასაც ეთმობა. 
გარ და ამისა, არსებული სტატისტიკური წყაროებიდან მიღებული მასალე
ბის ანალიზზე ისეთი მეთოდოლოგიის გამოყენებაა შესაძლებელი, რომელიც 
ტრენდის განსაზღვრისა და განსხვავებული სცენარის (მათ შორის რისკების) 
დანახვის საშუალებასაც იძლევა. თავად კვლევის ბუნებიდან გამომდინარე, 
ის ძირითადად სტატისტიკურ მასალას ეყრდნობა, მათ შორის, ამ მონაცემე
ბის საფუძველზე მიღებულ ისეთ მოდელს, რომელიც კონკრეტული ამოცანის 
ფარგლებში ოპტიმალური გადაწყვეტებისა და გონივრული რეკომენდაციების 
გენერირების საშუალებას იძლევა. ამ მცდელობის გათვალისწინებით, სტატი
ის მიზანია ისეთი სახელმწიფო მიდგომის შემუშავება, რომელიც მზარდი კონი
უნქტურისა და ჯანსაღი საინვესტიციო გარემოს გათვალისწინებით, კვლევაში 
წარმოდგენილი რეკომენდაციებისა და გადაწყვეტების გათვალისწინებით, სწო
რედ ამ პრობ ლემის გადასაჭრელად იქნება მიმართული.

საკვანძო სიტყვები: უძრავი ქონების ბაზარი; საბინაოსამშენებლო 
სექტორი; საპროცენტო განაკვეთების ცვლილება; სახელმწიფო ჩარევა.

კვლევის ჰიპოთეზა

წარმოდგენილი კვლევის თანახმად, თბილისის უძრავი ქონების, საბინაოსამშ
ნებელო სექტორში ბაზრის გაჯერების ტენდენცია მკაფიოდ შეინიშნება (ამას რო
გორც წარმოდგენილი სტატისტიკური მონაცემები, ასევე სხვადასხვა კომპანიისა და 
ექსპერტების ანალიზი გვიჩვენებს). ბაზრის გაჯერების მიმდინარე ტენდენციის გათ
ვალისწინებით, საშუალოვადიან პერსპექტივაში უძრავი ქონების ვაკანტური ფართე
ბის სამომავლო ზრდამ შესაძლებელია ბაზრის გაჯერების ისეთი დონე აჩვენოს, რაც 
მოცემულ სექტორში ფასებზე ნეგატიურად აისახება და შესაძლო დეფლაციურ პრო
ცესებს მოასწავებს, განსაკუთრებით იმ პირობებში, როცა ფასის ცვლილება ბაზარზე 
მიწოდების ცვლილებას ახლოს მიჰყვება. 

ჩვენ მიერ წარმოდგენილი დაშვების შედეგად, იმ დროს, როცა საბინაო ფართე
ბის რეალიზაციის სიჩქარე (ტრანზაქციების მიმდინარე ცვლილება) ბაზრის გაჯერე
ბის შედეგად გაგრილებას დაიწყებს (და სამშნეებლო ფართების საერთო ლიკვიდობა 
მნიშვნელოვნად იკლებს), სექტორში დეფლაცია გარდაუვალი გახდება (მითუმეტეს 
იმ პირობებში, როცა ბოლო ათწლეულის განმავლობაში სარეზიდენციო ფართებზე 
ფასები ოდნავ, თუმცა მკაფიო კლებას აჩვენებს). ამ პირობებში ბაზრის „გაწოვა“ მზა
რდი (ვიტყოდით, წახალისებული) მოთხოვნის ხარჯზე უნდა განხორციელდეს, რა 
პირობებშიაც აუცილებელია ისეთი ცვლადის შემოღება, რაც ამ პროცესზე დადებით 
გავლენას მოახდენს და ოპტიმალური გადაწყვეტის მანიშნებელი გახდება. სწორედ 
ამ თვალსაზრისით, წარმოდგენილი კვლევის ფარგლებში ჩვენ სახელმწიფო ჩარევა 
დავაფიქსირეთ, რომლის მიერ გატარებული მონეტარული პოლიტიკა ბაზარზე ზე
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ალექსანდრევასილევი

მოქმედების საკმაოდ მძლავრ ბერკეტს წარმოადგენს და ამ კონკრეტულ შემტხვევა
ში იპოთეკური განაკვეთების ცლილებაზე გახდება ორიენტირებული. ჩვენი აზრით, 
იპოთეკური განაკვეთების შემცირება არის ერთერთი მძლავრი სტიმული, რომელიც 
საბინაო ბაზარზე მოთხოვნას წაახალისებს, რომლის მატების პირობებში (თუკი მი
წოდებას გადააჭარბა ან სატურაციის კოეფიციენტში კლება აჩვენა) აკუმულირებუ
ლი ვაკანტური ფართების ე.წ. „გაწოვა“ ან სატურაციის ზრდის ტემპი სავარაუდოდ 
შეფერხდება. 

შესაბამისად, ჩვენ მიერ წარმოდგენილი დაშვება შემდეგნაირად გამოიყურება:
H0: საბინაოსამშენებლო ბაზარზე საპროცენტო განაკვეთების შემცირება 

მოთხოვნაზე არსებით გავლენას არ იქონიებს;
H1: საბინაოსამშენებლო ბაზარზე საპროცენტო განაკვეთების შემცირება 

მოთხოვნაზე არსებით გავლენას იქონიებს, რადგან პირველადი ფართების მიწოდება 
მოკლე და საშუალოვადიან პერსპექტივაში არაელასტიურია და, როგორც აღინიშნა, 
ფასების კორექტირება გარკვეული შენელებით ხასიათდება. შესაბამისად, ბაზარზე 
შემომავალი ახალი ფართების საფასური დროის მოკლევადიან პერიოდში მნიშვნე
ლოვან ცვლილებას არ განიცდის. 

მოცემული ანალიზის მიზანია განვსაზღვროთ გაყიდვის საერთო დინამიკა, ავა
გოთ მოდელი, რომელიც მნიშვნელოვანი ფაქტორებისგან შემდგარ განტოლებას 
წარმოადგენს, გამოვიკვლიოთ სტატისტიკურად მნშვნელოვანი ცვლადები და სიჩქა
რეები, ხოლო წარმოდგენილი სენსიტური ანალიზის საფუძველზე საბინაოსამშენებ
ლო სექტორის შესაძლო განვითარების გზები დავსახოთ. ამავდროულად, მიმდინარე 
ანალიზის თანახმად მიგვაჩნია დროის ისეთი მონაკვეთის განსაზღვრა, რომლეზედაც 
თვითღირებულებისა და მოგების კოეფიციენტის კონვერგენციის დინამიკის ასახვა 
შესაძლებელი გახდება, რის საფუძველზე მიზანშეწონილია ისეთი სახელმწიფო პო
ლიტიკის (მიდგომის) შემუშავება, რომელიც ოპტიმალური მოთხოვნამიწოდების 
ხარჯზე ბაზრის ეფექტიანი ფუნქციონირების პერიოდს გაზრდის და ქვეყანაში ბინა
თმესაკუთრეობის საერთო დონეს აამაღლებს. ეს მიდგომა სწორი სახელმწიფო პო
ლიტიკისა და როგორც საჯარო, ისევე არასამთავრობო სექტორის მჭიდრო თანამ
შრომლობის საფუძველზე მიღწევად მიზნად მიგვაჩნია. 

წინამდებარე კვლევა რაოდენობრივი ხასიათისაა და ძირითადად სტატისტიკის 
ეროვნული სამსახურის, ეროვნული რეესტრის, ISET კვლევითი ინსტიტუტის, Colliers 
Georgia, Daloatte, Galt and Taggartის ყოველწლიური ანალიზისა და საერთაშორისო 
ექსპერტების მიერ მოყვანილი მონაცემების საფუძველზე იშლება. ბუნებრივია, მოცე
მული ანალიზის ფარგლებში გამოვიყენეთ სხვადასხვა პუბლიკაცა, ექსპერტების შე
ფასებები, ანალიტიკური ნაშრომები და სხვა ტიპის ლიტერატურა. ნაწილი ჩვენ მიერ 
ადრე ჩატარებული კვლევებზე მოდის. 

რაც შეეხება ანალიზის ნაწილში წარმოდგენილ მოდელს, ის რამდენიმე მნიშ
ვნელოვანი ცვლადის ერთობლიობას მოიცავს. ესენია: ტრანზაქციების მოცულობა, 
უძრავი ქონების საცხოვრებელი სექტორის ფასები, საპროცენტო განაკვეთები, უმუ
შევრობის დონე (პროცენტული სიდიდეებით) და სულადობრივი შემოსავალი. მულ
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საბინაობაზრისსახელმწიფოებრივირეგულირებისზოგიერთიასპექტი

ტიფუნქციური რეგრესიის შედეგად გამოვლენილი ცვლადები განტოლებაში ერთია
ნდება და შესაბამისი კოეფიციენტებით ხასიათდება:

Sales = 173.9 + 3.52 incom -142.6 r +1.09 price -0.72 E + e

სადაც incom  სულადობრივი შემოსავალია, r  საპროცენტო განაკვეთები, price - ფა
სები, E  ქვეყანაში უმუშევრობის დონე. 

წარმოდგენილი კვლევის ფარგლებში მულტირეგრესული მოდელის აწყობისას 
შვაბის [1] რეგრესული ფუნქცია გავითვალისწინეთ, რომელიც, ჩვენი აზრით, როგო
რც მოთხოვნის, ასევე მიწოდების ცვლადებს ყველაზე უკეთ ასახავს. თუმცა, შვაბის
გან განსხვავებით, რომლის მოდელი ძირითადად საბინაო ფასებზე რეგრესირდება, 
დამოკიდებულ ცვლადად ტრანზაქციების ცვლილებას წარმოაჩენს და მისი მთავარი 
ამოცანა სწორედ გაყიდვებზე მოქმედი ფაქოტრების სტატისტიკური მნიშვნელობის 
გამოვლენაა, რომლის დროის მწკრივის ერთეული (ბიჯი) ერთ თვეს შეადგენს, ხოლო 
ჯამურად  20152017 პერიოდს მოიცავს (საერთო ჯამში  25 ობსერვაციას). 

სახელმწიფო ჩარევის ზოგადი ასპექტები

საბაზრო სისტემა მოთხოვნამიწოდების პრინციპით ფუნქციონირებს, თუმცა, 
როგორც პრაქტიკამ არაერთხელ აჩვენა, ბაზრის რეგულირებისა და წონასწორული 
მდგომარეობის შენარჩუნების მიზნით, სახელმწიფოს მხრიდან გარკვეული მარე
გულირებელი ღონისძიებების გატარება მაინც აუცილებელია. ეს, ერთი მხრივ, ბა
ზრის დამახინჯების არიდებას, მეორე მხრივ, მზარდი კონიუნქტურული პროცესე
ბის შედეგად ფინანსური ბუშტის შესაძლო წარმოქმნას გამორიცხავს (თეორიულად 
მაინც). სახელმწიფო პოლიტიკის იმპლემენტაცია ბაზრის განვითარებას რამდენიმე 
მიმართულებით განსაზღვრავს  იგი ბაზარზე მიმდინარე კონიუნქუტის სიხშირეს 
არეგულირებს და ამ მხრივ მისი გაგრილებაგადახურების ერთგვარ მარეგულირე
ბელ მექანიზმს შეიმუშავებს (ფისკალური და მონეტარული გადამცემი მექანიზმების 
ამოქმედებით). შესაბამისად, იმისთვის რომ წარმატებული სახელმწიფო პროგრამა 
მივიღოთ მნიშვნელოვანია ზუსტად ის ფაქტორები გამოვყოთ, რომელთა ზემოქმედე
ბით დეველოპერების დაინტერესება ყველაზე უკეთ გამოიხატება და საინვესტიციო 
გადაწყვეტილებებს მიაღებინებს. ამავდროულად, მნიშნელოვანია იმ საშუალებების 
მიმოხილვა, რაც რაც სახელმწიფო განკარგულებაში რჩება (ესენია გდასახადების შე
მცირება/ გადავადება, რიგირ პირობების თანდართვით გადასახადებისგან გათავი
სუფლება, საშეღავათო სესხების გაცემა, ინფრასტრუქტურული პროექტების (თანა)
დაფინანსება, მოსახლეობისთვის საცხოვრებელი ფართების შეძენისკენ მიმართული 
სხვადასხვა პროგრამების შემუშავება, საფინანსო ინსიტუტებთან შუამდგომლობა და 
სხვა). ასევე მნიშვნელოვანია იმ სტიმულების ხაზგასმა, რაც კონკრეტული სახელ
მწიფო პოლიტიკის მიმართ გამოკვეთილ ცვლილებას მოასწავებს, ხოლო აგრეგირე
ბული სახით ბაზარზე მზარდი სარგებლის მომტანი გახდება (მაგალითად, მოთხოვ
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ალექსანდრევასილევი

ნის ზრდის პარალელურად, რეალიზაციის მზარდი მაჩვენებელი დამატებითი კაპი
ტალდაბანდებისთვის კარგ ნიადაგს შექმნის).

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ სახელმწიფო ჩარევის ერთერთი ყველაზე 
გავრცელებული (და ხშირად გამართლებული) ფორმა ეკონომიკური სტიმულებით 
ხასიათდება და როგორც ფისკალური, ასევე მონეტარული მექანიზმებით გამოიხა
ტება. როგორც წესი, სახელმწიფო აღნიშნულ მექანიზმებს რეცესიის ან ბაზარზე 
ინფლაციური პროცესების არიდების შემთხვევაში აამოქმედებს, თუმცა, ინფრასტ
რუქტურული პროექტების დაფინანსებით სახელმწიფო ეკონომიკური წინსვლის და 
შემდგომი განვითარების საფუძველსაც უზრუნველყოფს, წარმოქმნის რა დამატებით 
სტიმულებს, ქმნის დადებით საინვესტიციო გარემოს და შრომით ბაზარზე მეტ შე
საძლებლობებს აჩენს. ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარებით სახელმწი
ფო ურბანული განივთრების საქმეში მნიშვნელოვან როლს ასრულებს, რადგან რიგი 
მიმართულებით ამ საკითხით დაინტერესება კერძო სექტორის მხრიდან, როგორც 
წესი, ნაკლებია ან მხოლოდ სახელმწიფო ჩარევის თანადროულია. ამის ერთერთი 
მაგალითია „ძველი თბილისის ახალი სიცოცხლე“ (ეროვნული ბიუჯეტის, მერიის თუ 
საერთაშორისო პროგრამების დაფინანსებით განხორციელებული პროექტი). მსგავსი 
პროექტებით სახლმწიფო ჩარევამ რიგი პრობლემა გადაჭრა. გარდა იმისა, რომ საე
რთო ეკონომიკური აქტივობის წამახალისებელი გახდა (განსაკუთრებით 2008 წლის 
მსოფლიო რეცესიის შემდგომ), მათ შორის არაერთი დეველოპერული კომპანია გა
კოტრებისგან იხსნა. 

ცნობილია, რომ საჯარო პოლიტიკა გამოცდილებასა და პროგნოზს ეყრდნო
ბა და ამგვარი ქმედითი ღონისძიებების გატარების მიზნით განხორციელებადობის 
ანალიზთან ერთად, ეკონომიკური ხარჯსარგებლიანობის ანალიზი ამგვარი ჩარევის 
საფუძველს ქმნის. თავად ჩარევის მიმართულება როგორც ბიზნესის განვითარების 
ხელშეწყობას, ასევე მეტი საინვესტიციო პროექტის მოზიდვას ისახავს მიზნად, რაც, 
თავის მხრივ, პროცესში ჩართული აქტორების გათვალისწინებით, საჯარო სექტო
რის მხრიდან ბიზნესაქტივობის პროაქტიულ რეგულირებას მოითხოვს.

სახელმწიფო ჩარევის მიზეზები და პრეისტორია 
(დიდი ბრიტანეთის მაგალითზე)

ჯანდაცვა, თავდაცვა, განათლება, ეკოლოგია და სხვა, ეს ის საკითხებია, რო
მელთა გარშემო სახელმწფიო პოლიტიკა მუდმივად ეწყობა. რაც შეეხება საბინაო 
საკითხს, მას საჯარო პოლიტიკის ჭრილით დიდი ისტორია არ აქვს. მართლაც, სა
ხელმწიფო მხარდაჭერის გარეშე სფერო მთლიანად თავისუფალი ბაზრის კანონებით 
რეგულირდება და საბაზრო ძალებსაა მინდობილი. მდგომარეობა, რომელიც დიდ 
ბრიტანეთში XIX საუკუნის შუა პერიოდამდე ნარჩუნდებოდა [3] და ეკონომიკის სა
ხელმძღვანელოებში Laissez-Faire (სახელმწიფო ჩაურევლობის) პოლიტიკითაა ცნობი
ლი. ამ პირობებში ბაზარზე მიმდინარე ტრანზაქციები მხოლოდ დეველოპერებსა და 
მომხმარებლებს შორის რეგულირდება და ბრიტანეთის ისტორიის მთელ სიგრძეზე 
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საბინაო ურთიერთობის ეს მოდელი სწორედ ამ სახით რეგულირდებოდა: მომხმა
რებლები კოოპერატივების, სხვადასხვა შემწეობის, ერთობლივი ძალებითა და სხვა 
პირადი სახსრებით დეველოპერებთან საბინაო საკითხებს პირადი მოლაპარაკებე
ბის ხარჯზე წყვეტდნენ. თუკი უშუალოდ მიწის საკითხს არ ჩავთვლით, ეს საკითხი 
სახელმწიფო პოლიტიკის საგნად არც აღიქმებოდა. საქმე ისაა, რომ იმდროინდელ 
ბრიტანეთში მოსახლეობის მეტი წილი სოფლად ცხოვრობდა, ხოლო პოპულაციის ნა
მატი საუკუნეების მანძილზე მეტად მწირი იყო [3]. პარლამეტის გადაწყვეტილებები 
იმდროინდელ აგრარული კლასის ამსახველი იყო და, შესაბამისად, ინდუსტრიულსა
მეწარმეო ძალების გააქტიურებამდე ე.წ. „სტატუსკვო“ს შენარჩუნებას ემსახურე
ბოდა. მოგვიანებით ახალმა ტექნოლოგიებმა და თვისებრივად ახალმა საზოგადო
ებრივმა დინებებმა გამეფებული წესრიგისადმი კითხვები დაბადა. ძველი აგრარული 
ეკონომიკა ურბანულ ცენტრებად ნაცვლდებოდა, სადაც ფაბრიკაქარხნების მახლო
ბლად სამუშაო ძალის განსათავსებლად მეტი ინფრასტრუქტურული პროექტების ამ
შენებლობის პროცესები ვითარდებოდა. ამ გაფართოების გვერდიგვერდ სხვა ინფრა
სტრუქტურული პროექტებიც ერთვოდნენ. ამ მხრივ, სახელმწიფო რეგულეციების 
გარეშე მეწარმეებს სამუშაო ხელის უტილიზაციის სხვადასხვა ფორმის გამოყენების 
საშუალებაც ეძლეოდათ, რაც უმეტეს შემთხვევაში დასაქმებულთა ინტერესებს უხე
შად ლახავდა. მეტი მოგების მიზნით, სამუსაო ძალის ბინითა და შესაბამისი საცხო
ვრებელი პირობებით უზრუნველყოფაზე მეტად ნაკლები თანხები იხარჯებოდა, რაც 
საბოლოოდ ფრიად ნეგატიურ ექსტერნალიებს ქმნიდა (დაბინძურება, ეპიდემიები, 
სიკვდილიანობის მაღალი დონე და სხვა). საბოლოოდ, პრობლემის ნაწილობრივ გა
დაჭრის მიზნით, სახელმწიფომ მინიმალური სტანდარტები შემოიღო, რაც „ღატაკთა 
კანონებითაა’’ ცნობილი (Poor Laws). 1831 წელს ქოლერის ეპიდემიის შედეგად სახე
ლმწიფო იძულებული გახდა ე.წ. „ქოლერის აქტი“ მიეღო (Cholera Act, 1932), რომლის 
შემდეგ სახელმწიფო ჩარევის გააქტიურება სულ უფრო საგრძნობი გახდა. 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის აქტი (Public Health Act, 1848), მოგვიანებით კი საბი
ნაო აქტი (Housing Act, 1919) იმის მანიშნებელია, რომ სახელმწიფო რეგულაციები და 
კონტროლი სფეროში სულ უფრო შესაგრძნობი ხდებოდა, ხოლო გარკვეული ნორმე
ბისა და სამშენებლო სტანდარტების შესრულება საკანონმდებლო დონეზე განისა
ზღვრა. იმ დეველოპერების მიმართ, ვინც ამ სტანდარტებს დაიცავდა, სახელმწიფო 
გარკვეულ საგრანტოსაშეღავათო ანგარიშსწორებაშიც შემოვიდა, რაც საბოლოოდ, 
ქვეყანაში სტანდარტული ნორმებისა და ზოგადად ბინაშმშენებლობის პროცესის გა
რკვეულ მოწესრიგებას ნიშნავდა. ქვეყანაში მილიონობით ახალი საცხოვრებელი ფა
რთი აშენდა, თუმცა, იმდენად რამდენადაც კერძო საცხოვრებელი პირობების გაუმ
ჯობესება სახელმწიფო მხრიდან დიდ დანახარჯებსა და ადმინისტრაციულ რესურსს 
მოითხოვდა, საბინაო აქტი 1972 წელს გადაიხედა და ახალი აქტით მოდიფიცირდა. 

რიგი საკითხის მიმართ, როგორიცაა ინფლაცია, სულადობრივი შემოსავალი, სა
გადასახადო განაკვეთები, სახელმწიფო შესყიდვები და სხვა, სახელმწიფო ჩარევას 
შესაძლოა მოსახლეობისთვის შემოსავლის ზრდაც მოჰყვეს. შესაბამისად, სახელმწი
ფო პოლიტიკას საბინაო ფართებზე მიმდინარე მოთხოვნაზე მნიშვნელოვანი გავლე
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ნის მოხდენა შეუძლია. სწორედ ამ შესაძლებლობის მიხედვით, ბრიტანეთის ხელი
სუფლება XX საუკუნის პირველივე ნახევრიდან მის ხელთ არსებულ ფინანსურ და 
ადამიანურ რესურს ბინათმესაკუთრეობის წასახალისებლად იყენებს. შესაბამისად, 
სექტორს იმდენად დიდი ეკონომიკური მნიშვნელობა ენიჭება, რომ დღესდღეობით 
ვერც ერთი ადმინისტრაცია მის უფულვებელყოფას ვერ/ არ მოახდენს (წყარო: იქვე). 
ცნობისთვის, ამ მაჩვენებელმა ბრიტანეთში 62.9ს მიაღწია [4]. 

გიბსის ცნობით [3], საბინაო ფართების მიმართ არსებული მოთხოვნა რვა ძი
რითადი ფაქტორით განისაზღვრება. ესენია საცხოვრებელი ფართის საბაზრო ფასი, 
ოჯახის შემოსავალი, კრედიტისადმი ხელმისაწვდომობა, ოჯახის შემადგენლობა (სხვა 
დემოგრაფიული ფაქტორების ჩათვლით), ადგილმდებარეობა, ჩამნაცვლებლების სა
ფასური (ქირის საფასური იპოთეკურ შენატანებთან მიმართებით) და სხვა პრეფერენ
ციების მომცველი ფაქტორები (მაგალითად, პრესტიჟი, ეთნოკულტურული გარემო 
და სხვა). მართლაც, აღნიშნული ფაქტორების გათვალისწინებით, XX საუკუნის მე
ორე ნახევრიდან (60იანების ბოლოსთვის) ბინათმესაკუთრეობა კერძო საკუთრების 
ერთერთ ყველაზე გავრცელებულ ფორმად იქცა. ასეთ ვითარებაში, იმდენად რამდე
ნადაც საბინაო ფართების ხელმისაწვდომობა ძირითადად გრძელვადიანი იპოთეკური 
სესხებით წარმოებდა, კრედიტის ხელმისაწვდომობა (და საპროცენტო განაკვეთების 
განსაზღვრა) სახელმწიფოს მხრიდან საბინაო პოლიტიკის ძირითად ინსტრუმენტად 
იქცა. ამ ვითარებაში სახელმწიფო ერთგვარი მედიატორის როლს თამაშობს, რომე
ლიც ერთი მხრივ, დეველოპერებთან, მეორე მხრივ, მოსახლეობასთან სხვადასხვა 
საშეღავათო პირობების შემოღებითა და სტიმულებით კონიუნქტურული ციკლის 
წახალისებას ახდენს. ამდენად, იმ მესაკუთრეებს, რომელთაც მიღებული კრედიტის 
ამორტიზაცია უწევდათ, სახელმწიფო საგადასახადო შეღავათებს უწესებდა, ხოლო 
გამოთავისუფლებული თანხის ოდენობა კრედიტის მომსახურებას უნდა მოხმარებო
და. აღნიშნული პრაქტიკა ბრიტანეთში ორასი წლის წინ არსებობდა, თუმცა უფრო 
სრულყოფილი და მასშტაბური ხასიათი მან XX საუკუნის შუა პერიოდში, მეორე მსო
ფლიო ომის შემდგომ მიიღო [3]. 1980 წელს ბრიტანეთში საბინაო აქტის შემოღებამ 
(Housing Act, 1980) ქვეყანაში საბინაო მესაკუთრეების წილი უფრო გაზარდა: კერძოდ, 
აღნიშნული აქტით მესაკუთრეთა სუბიექტებს საბინაო საცხოვრებელი ფართების 
თანდათანობით გამოსყიდვის საშუალება მიეცათ. სახელმწიფო ამ შემთხვევაშიც უხვ 
საგადასახადო შეღავათებს აწესებს, რაც კერძო შემთხვევებში 70%საც კი აღწევს 
(ბინის გამოსყიდვის შემთხვევაში) [5] 

ადგილობრივი თვითმმართველობების დონეზე ბრიტანეთში საგრანტო პროგ
რამებიც მოქმედებენ, რომელთა ოპერირება ძირითადად ფინანსურად შეჭირვებული 
მოსახლეობის ბინით უზრუნველყოფაზეა ორიენტირებული. რაც შეეხება სახელმწი
ფო დოტაციაზე მცხოვრები მოსახლეობის ნაწილს, მისი უდიდესი ნაწილი (70%) სა
ხელმწიფოსგან სხვადასხვა საბინაო შემწეობით სარგებლობს.

ამრიგად, ჯერ კიდევ XIX საუკუნეში ბრიტანეთში შექმნილმა სახელმწიფო კამპა
ნიამ (რაც უამრავი პროგრამითა და რეგულაციით გამოიხატა) ჯერ საცხოვრებელი 
პირობების გაუმჯობესებას, ხოლო შემდგომში ბინათსაკუთრების დონის ამაღლებას 
დაუთმო. ამ მხრივ ბრიტანეთში სახელმწიფოსა და კერძო სექტორის თანამშრომლო
ბა მდიდარ ისტორიას მოითვლის და საინტერესო გამოცდილებას გვთავაზობს.
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სამშენებლო-საბინაო სექტორში სახელმწიფო ჩარევის აუცილებლობა 
და მიზეზები 

საბინაოსამშენებლო სექტორში სახელმწიფო ჩარევის არაერთი საფუძველი არ
სებობს, თუმცა, ამათგან მნიშვნელოვანია გამოვყოთ რამდენიმე, რაც აღნიშნული ჩა
რევის ძირითად ჩარჩოს ქმნის. ესენია: რაციონალური დაგეგმარების მოდელი, იდეო
ლოგიური, ეკონომიკური და რაციონალური ამომრჩევლის საფუძვლები.

მაგალითად, რაციონალური დაგეგმარების მოდელი არის სახელმწიფო ჩარე
ვის ისეთი სახე, რისი საშუალებითაც სახელმწიფო უკვე წარმოქმნილი პრობლემის 
გადაჭრას ცდილობს [6] ამრიგად, მოდელი რეაქტიულია და სამ ძირითად ფაზას 
მოითვლის: პრობლემის იდენტიფიცირება, საუკეთესო გადაწყვეტის შერჩევა და რე
ლევანტური პოლიტიკის იმპლემენტირება. აქაც, სახელმწიფო ზოგადი ფუნქციით გა
მოირჩევა და არა კონკრეტულ სფეროსთან მორგებული სპეციფიური ღონისძიებებით 
გამოდის. ამრიგად, საბინაო საკითხი შესაძლოა უფრო ფართე, სოციალური ტიპის 
პრობლემის გადაჭრის ერთერთ საშუალებად გამოდგეს, თან ისე, რომ უშუალოდ 
საბინაო საკითხის გადასაჭრელად მიმართული არც იყოს (წყარო: იქვე). მაგალითად, 
კეინსის მოდელი ცადყობს, რომ საბინაო ბაზრის წახალისება მოცემულ შემხვევაში 
შესაძლოა ეკონომიკური აქტივობის წახალისების მიზნითაც გამოდგეს (ხოლო სახე
ლდობრ უძრავი ქონების სპეციფიკაციაზე გათვლილი არც იყოს).

მოცემული მოდელის კიდევ ერთი ამოცანა ბაზრის მოთხოვნათა დამახინჯების 
თავიდან არიდება გახლავთ. მაგალითისთვის, საკრედიტო ხელმისაწვდომობის უზ
რუნველყოვით მეტ ინდივიდს (თუ ოჯახს), მათ შორის ნაკლებად შეძლებულ ფენას, 
საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების შესაძლებლობა ეძლევა, რაც სფეროში 
მოთხოვნის ზრას იწვევს.

რაც შეეხება გადაწყვეტილებების პოლიტიკურ მოტივს, ის ფართო ინტერპრე
ტაციის საშუალებას იძლევა და დროის მიმდინარე მონაკვეთში აქტუალური ფასეუ
ლობების გაზიარებით ხასიათდება. მაგალითად, სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფები 
ბაზარზე უფრო თავისუფალი ურთიერთობების მომხრეა, სხვები ცენტრალიზებული 
(გეგმური) ეკონომიკის მოდელებს ემხრობა („სოციალური სამართლიანობის“ პრი
ნციპებით მოქმედებენ). 

ეკონომიკური გათვლის მიხედვით, ძირითადი აქცენტი ეკონომიკურ ზრდაზე 
მოდის, რაც როგორც საფინანსო ინსტიტუტების, ასევე სხვა (და მათ შორის ინფრა
სტრუქტურული) პროექტების მხარდაჭერას გულისხმობს. ამ მხრივ პროცესი ურთი
ერთქმედითია  მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის თვალსაზრისით არა მხოლოდ 
უძრავი ქონების როლია აღსანიშნავი, არამედ ის ფაქტორებიც, რომლებიც საერთო 
ეკონომიკურ კონტექსტში სფეროზე უმნიშვნელოვანეს გავლენას ახდენს. ამ მხრივ 
უძრავი ქონების ბაზარზე ძირითადი მამოძრავებელი ძალებია სახელმწიფო ვალი 
(როგორც ეგზოგენური ფაქტორი), სულადობრივი შემოსავალი და ინფლაციის დონე 
[5] მათ შორის მნიშვნელოვანია მოლოდინებიც. კონკრეტულად საქართველოს შემ
თხვევაში სავალუტო კურსის ცვლა კიდევ ერთი უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია.
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და ბოლოს, მნიშვნელოვანია ამომრჩეველთა ნაციონალური ფაქტორიც აღინიშ
ნოს. საქმე ისაა, რომ სანამ ადმინისტრაცია თავის მოვალეობას შეუდგება, ის უნდა 
აირჩიონ. შესაბამისად, პოლიტიკური ხელმძღვანელობა საკუთარი პოლიტიკური შე
ხედულებების პარალელურად საკუთარი ამომრჩევლის წინაშე ანგარიშგებიანია. ამი
ტომ, ის ეცდება ისეთი პოლიტიკა გაატაროს, რომელიც ამომრჩეველთა ცენტრალურ 
ინტერესებს მოემსახურება და ჯერ მთავარ, ხოლო შემდგომში მარგინალურ ამოცა
ნებსაც მოეკიდება [7; 8]

ამგვარად, შეგვიძლია დავაკსვნათ, რომ რომელიმე ცალკეულად აღებული პო
ლიტიკური ჩარევის მოტივები და მიზეზები ცალსახა არაა და მრავალფაქტორული 
მიდგომით ხასიათდება [9;10]. 

საბინაო პოლიტიკის რეფორმები პოსტსოციალისტურ ევროპაში

უძრავი სექტორის განვითარება ეროვნული ეკონომიკის საერთო განვითარების 
პროცესის ერთერთი უმნიშვნელოვანესი კომპონენტია, განსაკუთრებით ისეთი ქვე
ყნებისთვის, რომლებიც ეკონომიკური ტრნასფორმაციის გზას გადიან ან მის დამას
რულებელ ეტაპზე იმყოფებიან. ამრიგად, აღნიშნული ქვეყნების მაგალითზე საბინაო
სამშენებლო სექტორის ჯეროვნად შეფასება და შესაბამისი საბინაო პოლიტიკის შე
მუშავება საჯარო პოლიტიკის მნიშვნელოვან მიმართულებას წარმოადგენს. გარდა 
ამისა, თავისუფალი ბაზრის პირობებში მიწის აქტივების განკარგვა საინვესტიციო 
კაპიტალდაბანდებისთვის ნოყიერ ნიადაგს ქმნის. მართალია, მთავრობები გეგმიური 
ეკონომიკის პირობებისგან განსხვავებით თავისუფალ საბაზრო პირობებში ფასს უკვე 
ვერ განსაზღვრავენ, თუმცა ისეთ გარემოს შექმნა უხდებათ, რომელიც სათანადო 
სახელმწიფო სერვისების უზრუნველყოფით კერძო სექტორის მხრიდან სფეროში მეტ 
ჩართულობასა და უკეთეს მართვას (good practices) განაპირობებს. ამ სერვისების ჩა
მონათვალში შესაძლებელია შემდეგი პუნქტები მივიჩნიოთ:

•	 ჯანსაღი საკანონმდებლო ბაზის ორგანიზება;
•	 სამართლიანი სასამართლო პრაქტიკის წარმოება;
•	 შესაბამისი ინსტიტუტების ჩამოყალიბება (land registries);
•	 ფიზიკური დაგეგმარებისა და სამშენებლო რეგულაციების განსაზღვრა;
•	 საჯარო სექტორში არსებული მიწებისა და ქოენბის სამართლიანი, გამჭვირ

ვალე და ეფექტიანი განკარგვა;
•	 სამართლიანი და ოპტიმალური საგადასახადო პოლიტიკის გატარება;
•	 სახელმწიფოს ხელთ არსებული რესურსების გამოყენება სამშენებლო ბაზ

რის წახალისებისა და ჯანსაღი განვითარების მიზნით და სხვა.
ესენი სწორედ ის მიმართულებებია (ბუნებრივია, არასრული სახით), რომელთა 

საშუალებით სახელმწიფო ჩარევას სფეროსთვის ჯანსაღი (და ეკონომიკურად გამა
რთლებული) შედეგების მოტანა ძალუძს. აქვე აღვნიშნავთ, რომ პოსტკომუნისტურ 
ქვეყნებში არსებული სახელმწიფო ინსტიტუტების სამუშაო პრაქტიკა, შესაძლოა, 
ახალი სინამდვილისთვის ნაკლებად მორგებული აღმონჩდეს, შესაბამისად, უშუა
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ლოდ პოლიტიკის შემუშავებაიმპლემენტაცია, პირველ ყოვლისა, ჯერ სახელმწიფო 
ინსტიტუტების დახვეწარეფორმირებით უნდა დაიწყოს.

მიწის კომუნალური განკარგვის წესი კომუნისტური იდეოლოგიის ქვაკუთხედს 
წარმოადგენდა [11] [John Charman, UK, Central and Estarn Europe: the Development of the 
Real Estate Market in Transition Economies], თუმცა შეზღუდული სახით გარკვეული ტი
პის ფულადსასაქონლო ურთიერთობები (მათ შორის არაფორმალურ ბაზარზე) მაი
ნც არსებობდა  მაგალითად, პოლონეთში სასოფლოსამეურნეო ტიპის მიწები კერძო 
მესაკუთრეთა ხელში რჩებოდა, მაშინ როცა ალბანეთში უძრავი ქონებაზე მხოლოდ 
სახელმწიფო საკუთრების ფორმა ვრცელდებოდა. არ ხდებოდა საცხოვრებელისაბი
ნაო ფართების გაქირავება, რადგან ასეთი ტიპის ფულადსასაქონლო ურთიერთობა 
იდეოლოგიურად იკრძალებოდა. შესაბამისად, თავისუფალ ბაზარზე გადასვლა არა 
მხოლოდ სახლემწიფო ინსტიტუტებისა და მიდგომების შეცვლარეფორმირებით 
უნდა დაწყებულიყო, არამედ მიწისა და ბინათმესაკუთრეობისადმი საზოგადოების 
ახლი მიდგომის ჩამოყალიბების თანადროულიც უნდა გამხდარიყო.

საბჭოთა ბანაკის ყოფილმა წევრებმა ე.წ. „დათბობის“ პერიოდშივე გარკვეული 
რეფორმები ჩაატარეს და მიწა (მთლიანად ან მეტწილად) საბაზრო ურთიერთობე
ბის მორიგ აქტივებში ჩართეს (პროცესი ჯერ კიდევ უნდგრეთში 1987 წელს მიწის 
საკანონმდებლო აქტში გაიწერა). საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდგომ მიწის რეფო
რმა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებმაც გაატარეს (მაგალითად, საქართველოში 1992 წელს 
დაიყო), თუმცა ამ ქვეყნებში იგი რიგი ხარვეზით ხასიათდებოდა და ეკონომიკური 
ეფექტიანობის ამოცანას მხოლოდ ნაწილობრივ პასუხობდა. თუმცა ეს პროცესი ცე
ნტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში თავდაპირველადვე მდორედ მიმდი
ნარეობდა. საქმე ისაა, რომ მიწის და ზოგადად უძრავი ქონების გააქტიურება სხვა 
ეკონომიკურ აქტორებთან პირდაპირ კავშირშია. ფინანსური ინსტიტუტების განუვი
თარებლობა, მაღალი რისკები, პოლიტიკური არასტაბილურობა, რთული სოციალუ
რი ფონი და სხვა პრობლემები ამ რეგიონებში უძრავი ბაზრის განვითარებას მეტად 
რთულ დაბრკოლებებსა და ხარვეზებს უქმნიდა. 

ცხადია, მდგრადი და ქმედითი უძრავი ბაზრის ჩამოყალიბებისთვის ეფექტიანი 
ფინანსური ინსტიტუტების ფუნქციონირება უცილებელი პირობაა. ამ მხრივ მნიშ
ვნელოვანი გახდა ისეთი სამართლებრივი სისტემის ჩამოყალიბება, რომელიც ფინა
ნსური ანგარიშგებიანობის, გაკოტრების, იპოთეკური სესხების მართვისა და საკონ
ტრაქტო პირობების ეფექტური აღსრულების მექანიზმებს მოიცავს. ამასთან, უძრავი 
აქტივების გათვალისწინებით, უძრავი ბაზრის ჯანსაღი განვითარებაც ფინანსური 
ბაზრებისთვის მნიშვნელოვან (და საიმედო) დასაყრდენს ქმნის. ამრიგად, ეს ბაზრები 
რიგი მიმართულებით მყარი კავშირით გამოირჩევა.

გარდამავალი ეკონომიკის პირობებში მთავარი პრობლემა სუსტი უძრავი ბაზა
რია, სადაც კომპანიებს (ინვესტორებს) სამშენებლო სესხების მისაღებად ფინანსურ 
ბაზრებზე მიწისა და ინგრასტრუქტურული აქტივების უზრუნველყოფა ეფექტიანად 
ვერ ძალუძთ. დასაქმების ბაზრის სიმწირის გამო რთულია იპოთეკური სესხების მო
მსახურებაც. დაბალია ეკონომიკური მობილობის სიხშირეც. საბანკო სისტემის არა
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სრულყოფილებაც ამ პრობლემას კიდევ უფრო ამწვავებს, განსაკუთრებით მაღალი 
რისკების გამო, რაც იაფი სესხის ხელმისაწვდომობას ბევრად ართულებს. მაღალია 
პირველადი შენატანი, მოკლეა სესხის მომსახურების ვადა და სხვა. ზოგადად, არ
სებობს აზრი, რომ უძრავი ქონების ბაზარზე ეფექტიანი და გამართული აქტივობა 
რთულ ეკონომიკურ ამოცანათა რიგში შედის და ბევრი ქვეყნისთვის ჯერ კიდევ გა
დაუჭრელი ხდება. გონივრული სახელმწიფო პოლიტიკის მხარდამხარ, უძრავი აქტი
ვების ეფექტიანი შეფასების მექანიზმის შემოღებითა და სფეროში ზოგადი განსწავ
ლულობის (ცნობიერების) ამაღლებით სფეროში უკეთესი გადაწყვეტების მოძიების 
შესაძლებლობა ჩნდება და ამ ბაზარზე ეკონომიკურ ეფექტიანობას ზრდის. 

უძრავი ქონების ბაზრის მოკლე მიმოხილვა საქართველოში

სადღეისოდ, საქართველოში მოსახლეობის ერთ სულზე ევროპულ საშულო 
მაჩვენებელთან შედარებით, საბინაო ფართის ოდენობა ორჯერ ნაკლებია [12]. სა
ქართველოს შემთხვევაში ზემოდხსენებული ეკონომიკური ტრანსფორმაციის პერი
ოდი მეტად რთული იყო. ამ მხრივ გამონაკლისს არც სამშენებლოსაბინაო ბაზარი 
წარმოადგენს. 

1988 წლისთვის საბჭოთა კავშირის მასშტაბით საბინაო ფონდის 61%ი სახელმწი
ფო, ხოლო 39%ი პირად საკუთრებაში იყო წარმოდგენილი (ურბანულ ნაწილში 79% 
და 21% შესაბამისად)[13] სურათი 1991 წლიდან შეიცვალა, როცა ე.წ. „შოკური თე
რაპიის“ შედეგად სახელმწიფო ინვესტირება კერძო ინვესტიციებით შეიცვალა, რასაც 
წინ პრივატიზაციის ნაჩქარევი პროცესი უსწრებდა. საბოლოოდ (1994 წლისთვის), 
საბინაო აქტი გაუქმნდა, ხოლო 199597 წლებიდან სახელმწიფო სამშენებლო კომპა
ნიებიც ან გაუქმდა ან მთლიანად კერძო მესაკუთრეთა ხელში აღმოჩნდა. 

პრივატიზაციის პროცესი, რიგი ხარვეზის გამო, სამშენებლო წარმადობებში იმ
თავითვე არ ასახულა. საქმე ისაა, რომ მეტად უარყოფითმა საინვესტიციო გარემომ, 
ფინანსური სექტორის თითქმის არარსებობამ, ხოლო რთულმა სოციალურმა ვითარე
ბამ სამშენებლო აქტივობა ქვეყანაში მთლიანად შეაჩერა (თუ ცალკეულ ამხანაგობე
ბს არ ჩავთვლით, რომელთა სპორადული სამშენებლო აქტივობა რეალურ სხვაობას 
არ იძლეოდა). სფეროს გააქტიურება რამდენიმე ფაქტორის თანდართვის შედეგად 
მოხდა. პირველწყოვლისა, ის სტაბილური პოლიტიკური სისტემის დამყარებით, შე
მოსავლების ზრდით, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შემოდინებით, საფინანსო 
სისტემის განვითარებითა და სახელმწიფო პოლიტიკის ხელშეწყობით დაიწყო. მნიშნ
ველოვნად შემცირდა ლიცენზიებისა და სპეციალური ნებართვების ვალდებულებები, 
შერბილდა ქალაქდაგეგმარების ნორმები, გამარტივდა არქიტექტურულსამშენებლო 
საქმიანობის წარმოება და სამშენებლო ნებართვების პროცედურები. გამარტივდა 
ადმინისტრაციული სერვისების მიწოდება [14]. ზემოდჩამოთვლილი ღონისძიებების 
(და არა მხოლოდ) შედეგად, სამშენებლო სექტორმა მნშვნელოვანი ზრდა იწყო და 
2016 წლის მდგომარეობით, მისი წილი მშპში 12.1%ს შეადგენს [15]. 
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საბინაო აქტივების ფასმა 2008 წელს თავის პიკს მიაღწია. საქმე ისაა, რომ ისევე 
როგორც მსოფლიოს სხვადასხვა რეგიონში, საქართველოშიც დაკრედიტების გამა
რტივებულმა პროცედურამ და ზოგადად, შერბილებულმა საკრედიტო პოლიტიკამ 
საბინაო ფართების სიმწირის გათვალისიწნებით, მოთხოვნა იმდენად გაზარდა, რომ 
დევლოპერები შეკვეთებს ვერ აუდიოდნენ, ხოლო საბინაო აქტივები რეალურ ღირე
ბულებას მნიშვნელოვნად ასცდნენ. იმატა გასახლებების რიცხვმა და უკვე 2008 წლის 
ზაფხულს საქართველოს უძრავი ქონების ბაზარი „გადახურდა.“ ფინანსური ბუშტის 
გასკდომის შედეგად მშენებლობაში მიმდინარე პროექტების უდიდესი ნაწილი შეწყდა 
ან დროებით შეჩერდა და დაახლოებით 15000 ოჯახი ან დაზარალდა ან უსახლკაროდ 
დარჩა [16]. შეიქმნა ვითარება, როცა სახელმწიფო ჩარევა და სწორი სახელმწიფო 
პოლიტიკის გატარება კრიტიკული მნიშვნელობის იყო, რადგან, იგივე საქართველოს 
შემთხვევაში, საბინაოსამშენებლო სექტორი სწორედ ის სფეროა, სადაც ეკონომი
კური აქტივობის ნიშნები მკაფიოდ შეინიშნება (პროაქტიური ხასიათისაა) და სწო
რედ ამ სფეროს ამოქმედებით ეკონომიკის საერთო გამოჯანსაღების პერსპექტივა 
ისახება. ამ მხრივ კერძო სექტორთან თანამშრომლობის საფუძველზე სახელმწიფომ 
„ძველი თვილისის ახალი სიცოცხლე“ წამოიწყო, პროგრამა, რომელიც როგორც სა
ბანკო სექტორის წახალისებას, ასევე სამშენებლო დარგში ფინანსური ინიექციების 
განხორციელებას ისახავდა მიზნად. პროექტის ფარგლებში არაერთი შეჩერებული და 
დაუმთავრებელი პროექტი დაფინანსდა და შედეგად სხვადასხვა გაკოტრების პირას 
მისულმა კომპანიამ ბაზარზე ფუნქციონირება განაგრძო. 

მართალია, ეს ნაბიჯი ყოველთვის ეფექტიანობით არ გამოირჩეოდა და მაღალი 
საპროცენტო განაკვეთების გამო როგორც მერიამ, ასევე სხვა სახელმწიფო უწყებებ
მაც გარკვეული ზარალი ნახეს, აღნიშნული პოლიტიკა შექმნილ ვითარებაში მაინც 
დადებითი ცვლილების მომტანი აღმოჩნდა [17]. პროცესს სახელმწიფო რეგულაცი
ებიც დაერთო. მაგალითად, 2016 წლის აგვისტომდე მოქმედი სამშნებელო კომპანი
ების სასარგებლოდ რიგი შეღავათი დაწესდა (ფინანსური ამნისტია, დღგს მოხსნა 
(2020 წლის 1 იანვრამდე) და სხვა. ეს ღონისძიებებიც წამოწყებული პროექტების და
სრულების ხელშეწყობის მიზნით ამოქმედდა და სავარაუდოდ, გარკვეული შედეგის 
მომტანი გახდება. 

ცხადია, რომ საქართველოს უძრავი ქონების ბაზარი 1991 წლიდან რიგ გამო
წვევას წააწყდა. როგორც პრაქტიკამ აჩვენა, კრიზისის შემდგომ პერიოდში ბაზრის 
მოწყვლადობა სრული სისავსით გამოვლინდა. ისევე როგორც სხვა ქვეყნების მაგა
ლითზე, საქართველოშიც მას სახელმწიფო ჩაურევლობის გარეშე დამოუკიდებლად 
არსებობის უნარი ჯერ არ გააჩნდა, ხოლო განვითარების შემდგომი პერსპექტივა 
არაერთგვაროვანი შეფასების საფუძველს იძლეოდა. ბუნებრივია, შექმნილი მდგო
მარეობა არ გულისხმობს, რომ დერეგულაციის თანამედროვე პირობებში მისი ფუნ
ქციონირება გაუმართავია (ან მეტ რისკებს უკავშირდება). პრობლემის არსი სწორი 
პოლიტიკური ანალიზის გატარების და ეფექტიანი მონეტარული მექანიზმის შემუშა
ვებაშია. პრაქტიკულ მაგალითზე, private- public partnership ფარგლებში მიმდინარე 
აქტიური თანამშრომლობის ფარგლებში ფრიად სასარგებლო შედეგების მიღწევაა 
შესაძლებელი.
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პირველადი საცხოვრებელი ფართის დინამიკა საქართველოს უძრავი ქონების ბაზარზე [21]

თბილისის უძრავი ქონების ბაზარი 
(არსებული მდგომარეობა, პერსპექტივები)

უძრავი ქონების ბაზარი არა ნაციონალური, არამედ ლოკალური ხასიათისაა. შე
საბამისად, როცა საქართველოში მიმდინარე სამშენებლო აქტივობას ვიხილავთ, კონ
კრეტულ ბაზრებს ვგულისხმობთ. ამ მხროვ მნიშვნელოვანია თბილისის უძრავი ქონე
ბის ბაზარი, რომელიც ქვეყანაში უმსხვილესია და ეროვნული მასშტაბით ბაზრის უმე
ტეს ნაწილს მოიცავს (ეროვნული რეესტრის თანახმად, 2016 წლის სექტემბერში დე
დაქალაქზე ქვეყნის მასშტაბით განხორციელებული ტრანზაქციების 37% მოდიოდა) 
[21]. მაგალითისთვის, Colliers Georgia-ს მიხედვით, თბილისის საბინაოსაცხოვრებელი 
სექტორის 2.9 მლნ კვ.მ. თბილისზე მოდის, ხოლო სექტემბერში თბილისის წილმა 
ქვეყანაში განხორციელებული გაყიდვების რაოდენობაში პიკს მიაღწია და 42.1%მდე 
გაიზარდა. Colliers Georgiaს მიხედვით, 2015 წლის მდგომარეობით 3908 ბინის მშე
ნებლობა დასრულდა და სარეალიზაციო ბაზარზე გავიდა; ხორციელდება 532 პრო
ექტი (29427 ბინა), რომელთა დასრულება 2018 წლისთვისაა დაგეგმილი. მიმდინარე 
მშენებლობების უდიდესი ნაწილი მცირე ზომის დეველოპერების მიერ ხორციელდება 
(47%), საშუალო დეველოპერების ოდენობა 38%ს შეადგენს, ხოლო მსხვილი დევე
ლოპერები ბაზარზე 11%ს იკავებენ. 4% პრობლემური პროექტების წილზე მოდის. 
მშენებლობის 64% დაბალი სეგმენტის კატეგორიას შეად გენს, 28%საშუალო, ხოლო 
8% პრემიუმ კლასს წარმოადგენს [18] 

სამშენებლო ბაზარზე არსებული ფუნდამენტალური ფაქტორების თვალსაზ
რისით, თბილისის საბინაოსამშენებლო სექტორიც მსოფლიოს სხვა ბაზრებთან შე
დარებით, მსგავსს სპეციფიკას ატარებს. კონიუნქტურული ციკლი მოთხოვნამიწო
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დების ძალებით განისაზღვრება, ხოლო ფასების განმსაზღვრელი ფაქტორები აქაც 
დემოგრაფიული დინამიკა, სიმდიდრის ეფექტი, დასაქმების დონე, სულადობრივი 
შემოსავალი, სესხების ხელმისაწვდომობა, სამშენებლო პრიექტების ღირებულება, 
ჩამნაცვლებლები, სავალუტო კურსის ცვლილება, ინფლაციის დონე და სახელმწიფო 
რეგულაციებია. თუმცა, როგორც მანამდე წარმოდგენილი ემპირიკა ცხადყობს, ამ 
მხრივ, კერძოდ თბილისის უძრავი ბაზრის პირობებში, განმსაზღვრელ ფაქტორებად 
ქვეყანაში დასაქმების დონე და შრომის ბაზარზე ანაზღაურების საშუალო დონე მოი
აზრება [19]. ბუნებრივია, სამშენებლო ბაზარი დინამიკური ცნებაა, შესაბამისად, სა
მომავლოდ შესაძლოა ბიზნესციკლების განსაზღვრისას, სხვა სტატისტიკურად მნიშ
ვნელოვანმა ფაქტორებმაც იჩინა თავი (რაც შემდგომი კვლევის საგანია).

დღევანდელი მონაცემებით, მიწოდების ფუნქციის განმსაზღვრელ ფაქტორებად 
შესაძლოა საშუალო შემოსავლის მატება, უმუშევრობის დონის ყოველწლიური კლება, 
ინფლაციის დასაშვებ ზღვარში შენარჩუნება, სამშენებლო და საფინანსო სფეროებში 
მიმდინარე მზარდი კონკურენცია და სავალუტო კურსის სტაბილურობა მივიჩნიოთ. 
აღნიშნული ფაქტორები საბინაო ფართების რეალიზაციის თვალსაზრისით ე.წ. „შოკს“ 
ქმნიან, და მართლაც, 2017 წლის ბოლო კვარტალში გაყიდვამ პიკურ მაჩვენებელს 
მიაღწია, თუმცა ბაზრის გაჯერების დონის ცვლილება ბაზრის უძრავი აქტივების 
ლიქვიდობაზე ნეგატიურად აისახება და საინვესტიციო დანახარჯების თვალსაზრი
სით, გარკვეულ შენელებას განაპირობებს (დაბალი ელასტიურობის პირობებში წონა
სწორული მდგომარეობის მისაღწევად ბაზარს კორექტირებისთვის სულ უფრო მეტი 
დრო ესაჭიროება). სწორედ ამ მხრივ იქმნება სიცრცე, სადაც სახელმწიფო ჩარევით 
შესაძლებელია მახვილი არა მხოლოდ მოთხოვნამიწოდების ბალანსის კორექტირე
ბის უზრუნველყოფის, არამედ გაჯერებული ფართების ე.წ. „გაწოვის“ მიზნით რიგი 
ღონისძიების გატარება. ამ დროს მნიშვნელოვანია ისეთი მექანიზმების შემოღება, 
რომელთა საშუალებით დამატებითი სტიმულები წარმოიქმნება მასზედ, რომ ერთი 
მხრივ გაჯერებული ბაზარი ე.წ. „ჩაწოლილი“ ფართებისგან გათავისუფლდეს, მეორე 
მხრივ, მოსახლეობის საშუალო ბინათსაკუთრების მაჩვენებელი ამაღლდეს, ხოლო მე
სამე მხრივ, ბაზარზე ჯანსაღი კონკურენციის პირობებში კაპიტალდაბანდების მეტი 
დაინტერესება შეიქმნას. ოპტიმალური მიწოდების განსაზღვრა (lean technique) წა
რმოადგენს ამოცანას, რომელიც როგორც კერძო, ასევე საჯარო სექტორის ერთო
ბლივი თანამშრომლობით უნდა გადაწყდეს. მიმდინარე ტრანზაქციების სიჩქარისა და 
მიწოდების მრუდის გათვალისწინებით, არსებული პრობლემის გადაწყვეტა მხოლოდ 
მოგების მარჟის შემცირებით ვერ მოხერხდება (opportunity window). ამ მხრივ, ერთე
რთი სცენარის მიხედვით შესაძლებელია ბაზარზე დეველოპერების გამსხვილება მი
ვიღოთ, ხოლო უარეს შემთხვევაში ბაზარზე რეცესიის მომსწრენი გავხდეთ (ლაგების 
ზრდის ფონზე შესაძლოა მიწოდების მნიშვნელოვანმა დაყოვნებამ ბაზრის სერიოზუ
ლი დამახინჯება გამოიწვიოს). ბუნებრივია, დღეს სამშენებლო ბაზარზე მიმდინარე 
დინამიკის მიხედვით რთულია სამომავლო რეცესიის ნიშნები დავინახოთ, თუმცა 
სფეროში ფასების მდგრადი ყოველწლიური კლების მაგალითზე (რასაც სამშენებლო 
ხარჯების შემცირება არ ახლავს) ზღვრული ამონაგების შემცირების ფონზე ზღვრუ
ლი კაპიტალდაბანდების მიზანშეწონილობა უკვე ნაკლებად ცალსახაა. 
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უძრავ ბაზარზე (საცხოვრებელ სექტორში) ახალი სამშენებლო პროდუქციის 
შემოდინებით და გაუყიდავი ფართების აკუმულირების გათვალისწინებით, დეფლა
ციური პროცესის აჩქარება გარდაუვალია. შესაბამისად, ზრდის წახალისება რამდე
ნიმე მნიშვნელოვანი ფაქტორის ხარჯზეა შესაძლებელი. ერთერთი გადაწყვეტა სა
მშენებლო ხარჯების შემცირებაა, ხოლო მეორე, ბაზარზე მოთხოვნის წახალისება 
 კერძოდ, იპოთეკური კრედიტებისადმი მეტი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, 
რაც საპროცენტო განაკვეთების შემცირებითა და საკრედიტო ვადების ზრდით უნდა 
განხორციელდეს. ბუნებრივია, უმუშევრობის დონის სამომავლო შემცირება, ხოლო 
საშუალო სულადობრივი შემოსავლის ზრდა ამ პროცესზე დადებითად იმოქმედებს 
და დამატებით სტიმულებს წარმოქმნის. 

დღესდღეობით თბილისის საშმენებლო ბაზრის ერთერთი პრობლემა პროფესი
ონალიზმის ნაკლებობაა. მაგალითად, თუკი XXI საუკუნის დასაწყისში გამოცდილი 
დეველოპერები მეტი სიფრთხილით მოქმედებდნენ, სადღეისოდ (და ნაწილობრივ 
საფინანსო ბაზრების ხელშეწყობით) სფეროში სულ უფრო მეტი სუბიექტი სწრაფი 
მოგების მიზნით ნაჩქარევად ებმევა. შესაძლოა აღნიშნული ტენდენცია იმითაც აიხ
სნებოდეს, რომ უძრავი ქონების აქტივი ფასიან ქაღალდებთან მიმართებით კაპიტა
ლდაბანდების კარგ ალტერნატივად მიიჩნევა, თუმცა დღევანდელი მასობრივი გა
ნაშენების პირობებში ეს მიზეზი ნაკლებად ვალიდურია, მითუმეტეს იმ პირობებში, 
როცა ფასიანი ქაღალდების ბაზარი საქართველოში ჯერ მხოლოდ ჩასახვის ფაზაშია 
და მისი პოტენციალი სადღეისოდ უცნობია. ამასთან, არსებობს მოლოდინი, რომ 
სამშენებლო ფართების რეალური ღირებულება მომავალშიც იმატებს. მართლაც, 
დღევანდელი მდგომარეობით, საბინაოსაცხოვრებელი სექტორის ასთი ჩქარი ზრდა 
სწორედ მოგების მარჟითაა განპირობებული (იმ პირობით, თუ ფასები დღევანდელ 
ნიშნულზე დარჩება), თუმცა ბაზარზე სულ უფრო მეტი აქტორის გამოჩენითა და ფა
სების თანადროული კლებით ეს პერსპექტივა სულ უფრო ვიწროვდება. უარყოფითი 
მოლოდინიც მხოლოდ მაშინ იმატებს, როცა დეფლაციური პროცესი დროის მოკლე 
მწკრივებზე მეტი ცვლილებით აღინიშნება. მაგალითად, Colliers Georgiaს წყაროზე 
დაყრდნობით, უკვე 2016 წლის მონაცემებით, საცხოვრებელი ფართების საშუალო 
ფასი ახალაშენებულ ბინებზე 7%ით, ხოლო ძველ პროექტებში 1%ით შემცირდა და 
ერთ კვ. მზე 612 აშშ დოლარი შადგინა. რაც შეეხება თავად ტრანზაქციების ტე
ნდენციას, ის ფასების კლების ფონზე საკმაოდ აქტიურად მიმდინარეობს, ხოლო 2017 
წლის აგვისტოში გაყიდვების პიკს (დაბალ სეგმენტში 9475 ერთეული) აღწევს, რაც 
2012 წლის შემდგომ ყველაზე დიდი მაჩვენებელია [20]. 

დღესდღეობით არ არსებობს საფუძველი თბილისის უძრავი ქონების ბაზრის სა
ბინაოსამშენებლო სექტორში ფასების ზრდა ვივარაუდოთ, და თუკი ეს მოხდება, 
უფრო საერთო ინფლაციური პროცესის შედეგი გვექნება, ვიდრე რეალური ღირე
ბულების ცვლილება (თუმცა, ფსიქოლოგიური ფაქტორი და მოლოდინი ამ პროცეს
ში მეტად მნიშვნელოვანია). თუკი გავითვალისწინებთ მეტად მაღალ უარყოფით სა
ლდოს და სავალუტო კურსის ცვლილებისადმი მაღალ სენსიტურობას, შეგვიძლია ვი
ვარაუდოთ, რომ ინფლაციური პროცესების განვითარების სცენარი უძრავი ბაზრის 
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სფეროსაც შეეხება, თუმცა ჯერ კიდევ მაღალი საპროცენტო განაკვეთები, კრედიტის 
ხელმისაწვდომობის დონე, დასაქმების ბაზარზე არსებული დღევნადელი მდგომარე
ობა და (რაც მეტად მნიშვნელოვანია) ბაზრის გაჯერებულობის დონე, ბაზრის გა
ძვირებაზე ნეგატიურად აისახება. 

დღესდღეობით, მსოფლიო ფინანსური კრიზისის პერიოდისგან განსხვავებით, 
საპროცენტო განაკვეთების ოდენობა მნიშვნელოვნად შემცირებულია, რაც რისკე
ბის თანადროული შემცირების ტრენდს გამოხატავს, თუმცა ეს ცვლილება ბაზარზე 
მოთხოვნის „აფეთქებას“ ვერ გამოიწვევს, განსაკუთრებით იმ პირობით, როცა სხვა 
ქვეყნებთან შედარებით, საქართველოში ეფექტიანი იპოთეკური განაკვეთი ჯერჯე
რობთ საკმაოდ მაღალია. 

საინტერესოა უძრავ ბაზარზე ფასების ცვლის დინამიკა, რომლიც, ISET კვლე
ვითი ინსტიტუტის თანახმად, კლებით გამოირჩევა [18, 21]. საქმე ისაა, რომ ფასების 
შემთხვევითი ცვლილება ბაზარზე მიმდინარე სეზონურობითაა გამოწვეული [22, 23]. 
ეს შესაძლოა ჩამნაცვლებლებითა და სხხვა ფაქტორებითაც ხასიათდებოდეს (მათ 
შორის დასრულებელი, პრობლემური ან დროში გაწელილი ფართების ოდენობაც 
შეიძლება მივიჩნიოთ), თუმცა, თუკი ფასების მიმდინარე ტრენდს დავაკვირდებით, 
ამ მხრივ უცაბედი ცვლილება სულ უფრო სპორადული და დროში ხანმოკლე ხდება. 
ჯამურად, როგორც ეს მოცემული სურათიდან ჩანს, ტრენდი ცალსახად კლებადია და 
უახლოეს მომავალშიც, სავარაუდოდ, ასეთი დარჩება.

უძრავი ქონების ფასების თბილისის საბინაო-სამშენებლო სექტორში [18;21]

იმ მიზნით, რომ თბილისის უძრავი ქონების ბაზარზე მოთხოვნამიწოდების სა
მომავლო ტენდენცია უკეთ განისაზღვროს, ხოლო საინვესტიციო გადაწყვეტილებები 
არგუმენტირებულ სცენარს დაეფუძნოს, მნიშვნელოვანია ბაზრის გაჯერებულობის 
უკეთ შესწავლა და ამ დინამიკის ცალკე გამოყოფა. სამწუხაროდ, ამ მხრივ სტატისტი
კურად სუფთა მონაცემები ჯერჯერობით ხელმისაწვდომი არაა, თუმცა, ზოგადი ანა
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ლიზის მიღება ტრანზაქციებზე მოქმედი ურთიერთდამაბალანსებელი ფაქტორების 
გაანგარიშებითა და სცენარის ანალიზის შედეგად მაინც შესაძლებელია. თუკი წინა
მდებარე კვლევებიდან გამოდინარე ბაზრის ზრდის ძირითად ფაქტორად შემოსავლის 
მატებას და ქვეყანაში დასაქმების დონის ზრდას მივიჩნევთ, არსებული მოდელები 
ხელახალი გადამოწმებითა და ახალი (სტატისტიკურად გასუფთავებული) მონაცემე
ბის ჩართვითმ შესაძლებელია ტრანზაქციის მატების პირობებში თავი იჩინოს ახალმა 
ფაქტორებმა, რაც ამოცანის კომპლექსურობას და გადაწყვეტის ნაირფეროვნებას 
წარმოაჩენს. 
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Some Aspects of State Regulation of the Housing Market 
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Master Student
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The need for additional research in the real estate housing spaces of Tbilisi real estate 
is determined by several directions. First of all, with the goal of improving the investment 
environment, and the formation of healthy competition and generally for encouraging and 
the recovery of the field it is desirable to devise mechanisms which in the sector of the sales 
growth will contribute to the maintenance of the image of fundamental values   and mitigate 
inflationary pressures in the regulation of the negative impact on sales. 

The survey area is a housing-residential segment of Tbilisi real estate; the research 
presented by us provides a positive impact on the realization of housing spaces in the 
conditions of an increasingly conjunctive cycle and provides a new opportunity for a new 
balance on the market with the growth of sales.

One part of the survey is dedicated to international experience. Additionally, a 
methodology can be used to analyze the materials obtained from the statistical sources, 
which allow the definition of the trend and the different scenarios (including risks). Depending 
on the nature of the research itself, it mainly relies on statistical material, including a model 
that is based on this data, which enables optimal solutions and generate recommendations 
within a specific task. Taking into account this effort, the aim of this paper is to develop 
a state approach that is aimed at solving this problem by taking into consideration the 
recommendations and solutions presented in the study, taking into account the growing 
conjuncture and healthy investment environment.

Keywords: Real estate market; housing-construction sector; change of interest rates; 
state intervention
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 ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი,
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თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
   ასოცირებული პროფესორი
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ადამიანური რესურსები ნებისმიერი საზოგადოების მთავარი სიმდიდრეა. 
მის შესახებ როგორც საზღვარგარეთ, ასევე საქართველოში მრავალი სამეც
ნიერო შრომაა გამოქვეყნებული. მიუხედავად ამისა, მოცემული პრობლემის 
სირთულისა და მრავალმხრივობის გამო, ის, როგორც ეკონომიკური კვლევის 
ობიექტი, კვლავაც აქტუალურია. მითუმეტეს, არის მოცემულ პრობლემასთან 
დაკავშირებული რიგი საკითხი, რომლებიც ქართველი ეკონომისტმკვლევართა 
მიერ ნაკლებად ან საერთოდ არაა შესწავლილი. სწორედ ასეთ საკითხზეა შეს
რულებული წინამდებარე სამეცნიერო სტატია. მის პირველ ნაწილში მოცემულია 
ადამიანური რესურსების მართვის ევროპული და ქართული საკანონმდებლო 
ბაზის შედარებითი ანალიზი, მეორე ნაწილში მსჯელობაა სხვადასხვა განვითა
რებულ ქვეყნაში ადამიანური რესურსების მართვის პრაქტიკის ზოგიერთ აქტუ
ალურ საკითხზე, ხოლო დასკვნით ნაწილში, ჩატარებული კვლევიდან გამომდი
ნარე, შემოთავაზებულია საქართველოში მისი მართვის სრულყოფის ზოგიერთი 
კონკრეტული გზა.

საკვანძო სიტყვები: ადამიანური რესურსები; ადამიანური რესურსების 
მართვა; ადამიანური რესურსების მართვის საკანონმდებლო ბაზა; ადამიანური 
რესურსების მართვის ევროპული გამოცდილება; ადამიანური რესურსების მა
რთვის ამერიკული გამოცდილება; ადამიანური რესურსების მართვის იაპონური 
გამოცდილება.
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ადამიანურირესურსებისმართვისმსოფლიოპრაქტიკადაქართულისინამდვილე

ადამიანური რესურსების მართვის ევროპული და 
ქართული საკანონმდელო ბაზის შედარებითი ანალიზი

სხვადასხვა ქვეყანაში ადამიანური რესურსების მართვის პრაქტიკაში არსებული 
განსხვავება განპირობებულია ხვადასხვა ფაქტორებით. მათ შორის ერთერთი წამ
ყვანია ადამიანური რესურსების მართვის საკანონმდელო ბაზა. მოცემულ შემთხვე
ვაში მხედველობაშია ადამიანური რესურსების მართვასთან დაკავშირებული ისეთი 
საკითხების ქვეყნის საკანონმდებლო დონეზე რეგულირება, როგორიცაა: სამუშაო 
ძალის დროებით დაქირავებაზე საკანონმდებლო შეზღუდვა, სამუშაო კვირის მაქ
სიმალური ხანგრძლივობა, სამუშოზე მიღებისას კანონით დადგენილი გამოსაცდე
ლი ვადა, გამოსასვლელ (უქმე) დღეებში მუშაობაზე შეზღუდვები, ზეგანაკვეთური 
მუშაობის მაქსიმალურად დასაშვები დროის ხანგრძლივობა და მისი ანაზღაურების 
წესი, საკანონმდებლო შეზღუდვები ღამის ცვლაში მუშობაზე, ოჯახური მდგომარე
ობის გამო კანონით გათვალისწინებული ანაზღაურებადი შვებულება, ორსულობასა 
და მშობიარობაზე კანონით გათვალისწინებული შვებულების ხანგრძლივობა, სახე
ლმწიფო დღესასწაულების რაოდენობა წელიწადში, პენსიაზე გასვლის ასაკი, კანონ
მდებლობით დადგენილი შვებულების ხანგრძლივობა, შრომითი ხელშეკრულების შე
წყვეტის შესახებ დასაქმებულისათვის შეტყობინების სახელმწიფოს მიერ დადგენილი 
ვადა და სხვ. მოკლედ თითოეული მათგანის შესახებ:

1) სამუშაო კვირის მაქსიმალური ხანგრძლივობა ევროკავშირის ქვეყნებში 
მერყეობს 40დან 48 საათამდე. მაგალითად, ის ბელგიაში, ფინეთში, შვედეთსა და 
ესპანეთში 40 საათია, პორტუგალიაში  44, საფრანგეთში  46, ხოლო გერმანიაში, 
საბერძნეთსა და იტალიაში 48 საათი. დიდ ბრიტანეთში კი სამუშაო კვირის მაქსიმა
ლურ ხანგრძლივობაზე შეზღუდვა დაწესებული არაა [1, გვ. 521525]. რაც შეეხება 
საქართველოს, აქ, ქვეყანაში მოქმედი შრომის კოდექსის მიხედვით, კვირაში სამუშაო 
დროის ხანგრძლივობა, ჩვეულებრივი სამუშაო რეჟიმისას, არ უნდა აღემატებოდეს 
40 საათს, ხოლო სპეციფიკური სამუშაო რეჟიმის პირობებში  48 საათს. ამასთან, 
16დან 18 წლამდე ასაკის მომუშავეთათვის სამუშაო კვირის მაქსიმალურ ხანგრძლი
ვობად დაწესებულია 36, ხოლო 1416 წლამდე ასაკის მქონე მომუშავეთათვის  24 
საათი [2,მუხლი 14]. ამდენად, მოცემულ სფეროში საქართველოში არსებული კანონ
მდებლობა სრულ შესაბამისობაშია მაღალი დემოკრატიის მქონე ქვეყნების შესაბამის 
კანონმდებლობასთან;

2) სამუშაო ძალის დროებით დაქირავებაზე საკანონმდებლო შეზღუდვა. 
ევროპის ქვეყნების უმეტესობაში, მაგალითად, დიდ ბრიტანეთში, ისლანდიაში, იტა
ლიაში, შვედეთში და ა. შ., არაა დაწესებული, ხოლო ზოგიერთში, მათ შორის, ნი
დერლანდებში, პორტუგალიასა და ესპანეთში, ის არსებობს. მაგალითად, ესპანეთში 
დროებითი პერსონალი შეიძლება გამოყენებულ იქნეს მხოლოდ დამატებითი მოცუ
ლობის სამუშაოს შესასრულებლად, რომელიც გრძელდება არაუმეტეს 6 თვისა, და 
ავადმყოფ მომუშავეთა შესაცვლელად. საქართველოში კანონმდებლობით ასეთი შე
ზღუდვა არ არსებობს.
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ნუგზარპაიჭაძე

3) სამუშაოზე მიღებისას კანონით დადგენილი გამოსაცდელი ვადა სხვადა
სხვა ქვეყანაში მკვეთრად განსხვავებულია. მაგალითად, ავსტრიაში იგი 1 თვეა, პო
რტუგალიაში   2 თვე, ხოლო შვედეთსა და ბელგიაში  1 წლამდე, შესასრულებელი 
სამუშაოს სირთულიდან გამომდინარე. საბერძნეთში, საფრანგეთში, გერმანიასა და 
დიდ ბრიტანეთში, ასეთი ვადა კანონმდებლობით საერთოდ არაა დადგენილი. საქა
რთველოს შრომითი კოდექსით სამუშაოზე მიღებისას გამოსაცდელი ვადა 6 თვემდეა, 
სამუშაოს სირთულიდან გამომდინარე.

4) გამოსასვლელ (უქმე) დღეებში მუშაობის შეზღუდვა არსებობს ევროპის 
ქვეყნების უმრავლესობაში. მაგალითად, ფინეთში, გერმანიაში, იტალიაში, ნიდერლა
ნდებში და ა.შ. ფინეთში გამოსასვლელ (უქმე) დღეებში მუშაობისათვის შრომის ანა
ზღაურების სიდიდე ორკეცდება. დანიაში, საფრანგეთში, საბერძნეთში, პორტუგა
ლიაში, ესპანეთსა და შვედეთში ასეთი შეზღუდვები კანონმდებლობით არაა დადგე
ნილი. რაც შეეხება საქართველოს, აქ შრომის კოდექსში მის შესახებ ცალკე მუხლი, 
ისე როგორც ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში, მაგალითად ფინეთში, არაა გამოყოფი
ლი. მის შესახებ მითითებულია ზეგანაკვეთური მუშაობისადმი მიძღვნილ აღნიშნული 
კოდექსის მე17ე მუხლში, რომლის მიხედვითაც გამოსასვლელ (უქმე) დღეებში მუშა
ობა ნაზღაურდება გადიდებული განაკვეთით ან მომუშავეს მიეცემა დასვენებისთვის 
ეკვივალენტური დრო, არსებული შრომითი ხელშეკრულების შესაბამისად.

5) ზეგანაკვეთური მუშაობის მაქსიმალურად დასაშვები დროის ხანგრძლი-
ვობა და მისი ანაზღაურების წესი ევროპის ქვეყნების უმეტესობაში (ბელგია, ფი
ნეთი, საფრანგეთი, საბერძნეთი, იტალია, ნიდერლანდები, პორტუგალია, ესპანეთი, 
შვედეთი) კანონმდებლობით დაწესებულია. ამასთან, იგი სხვადასხვა ქვეყანაში წა
რმოდგენილია მკვეთრად განსხვავებული ფორმით. მაგალითად, ბელგიაში ის შეა
დგენს 65 საათს თვეში, იმ პირობით, რომ მომდევნო კვარტალში მომუშავეს მიეცემა 
დასვენების ეკვივალენტური დრო, საფრანგეთში ასეთი შეზღუდვაა კვირაში 9 საათი, 
შვედეთში  200 საათი წელიწადში და ა.შ. დანიაში, გერმანიასა და დიდ ბრიტანეთში 
ასეთი შეზღუდვა კანონმდებლობით საერთოდ არაა დაწესებული. რაც შეეხება ზე
განაკვეთურად ნამუშევარი იმ საათების ანაზღაურებას, რომლის ეკვივალენტური 
ოდენობით მომუშავეს არ უსარგებლია დამატებითი დასვენებით, ნაზღაურდება გა
დიდებული ტარიფით. მისი მოცულობა სხვადასხვა ქვეყანაში განსხვავებულია. მაგა
ლითად, ფინეთში ასეთ შემთვევაში ზეგაკვეთურად ნამუშევარი საათების ანაზღურე
ბის ზრდის კოეფიციენტია 2. საქართველოში, მოქმედი შრომის კოდექსის მიხედვით, 
ზეგანაკვეთურად მიიჩნევა კვირაში ნამუშევარი საათების ის ოდენობა, რომლითაც 
ის აღემატება: სრულწლოვნებისათვის 40 (სპეციფიკური სამუშაო რეჟიმისას  48), 
16დან 18 წლამდე მომუშავეთათვის 36 და 14დან 16 წლამდე მომუშავეთათვის  24 
საათს [2, მუხლი 17]. ამავე კოდექსით ზეგანაკვეთური საათები უნდა ანაზღაურდეს 
გაზრდილი ოდენობით ან დამატებითი დასვენების მიცემით.

6) ანაზღაურებადი შვებულების დღეების რაოდენობა წელიწადში ოჯახური 
მდგომარეობის გამო განსხვავებულია ევროკავშირის სხვადასხვა ქვეყანაში. მაგა
ლითად, გერმანიაში ის 3 დღეა, ფინეთში, საბერძნეთში, საფრანგეთში, შვედეთში, 
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ესპანეთსა და ნიდერლანდებში  4, ხოლო პორტუგალიაში  30 დღე. იტალიაში ანა
ზღაურებადი შვებულება, 15 დღის ხანგრძლივობით, გათვალისწინებულია მხოლოდ 
დაქორწინებისას. საქართველოში ოჯახური მდგომარეობის გამო წელიწადში ანაზღა
ურებადი შვებულების დღეების რაოდენობა კანონმდებლობით არაა დადგენილი;

7) სახელმწიფოს მიერ დადგენილი დღესასწაულების (უქმე) დღეების რაო-
დენობა წელიწადში ევროპის ქვეყნებში 4დან 14მდეა. კერძოდ, ის საბერძნეთში 4, 
ნიდერლანდებში 8, შვედეთში 9, ფინეთში, დანიაში, საფრანგეთთში, გერმანიასა და 
იტალიაში 10, ავსტრიაში 13, ხოლო ესპანეთში 14 დღეა. საქართველოში სახელმწი
ფოს მიერ დადგენილი სადღესასწაულო დღეების რაოდენობაა 17. იგი ამ მხრივ მსო
ფლიოში პირველ ადგილზე თუ არა, ერთერთ პირველ ადგილზეა.

8) მომუშავეთა სამსახურიდან გათავისუფლების შესახებ დასაქმებულისათ-
ვის შეტყობინების სახელმწიფოს მიერ დადგენილი ვადა სხვადასხვა ქვეყანაში 
მერყეობს: ფიზიკური შრომის მუშაკთათვის 7დან 60 დღემდე, ხოლო მოსამსახურეე
ბისათვის_1დან 6 თვემდე, მათი ორგანიზაციაში მუშაობის სტაჟიდან გამომდინარე. 
საქართველოს კანონმდებლობით, მომუშავესთან შრომითი ხელშეკრულების შეწყვე
ტისას, დამსაქმებელი ვალდებულია არანაკლებ 30 დღით ადრე წერილობით გააფრ
თხი;ოს დასაქმებული ამის შესახებ და გასცეს მასზე კომპენსაცია 1 თვის შრომის 
ანაზღაურების ოდენობით [2, მუხლი 38];

9) კანონმდებლობით დადგენილი შვებულების ხანგრძლივობა ევროკავშირის 
ქვეყნებში მერყეობს 3 კვირიდან (ირლანდია) 6 კვირამდე ( დანია, გერმანია, შვედეთი 
და სხვ.), მუშაობის სტაჟიდან გამომდინარე. საქართველოში, მოქმედი შრომის კო
დექსით, მომუშავეს უფლება აქვს აიღოს ყოველწლიური ანაზღაურებადი შვებულება 
სულ მცირე 24 სამუშაო დღით და, ამასთან ერთად, ისარგებლოს ანაზღაურების გა
რეშე შვებულებით სულ მცირე 15 კალენდარული დღით [2,მუხლი 21];

10) ევროპის ქვეყნებში ორსულობასა და მშობიარობაზე კანონმდებლობით 
გათვალისწინებული შვებულების მინიმალური ხანგრძლივობაა გერმანიაში (12 
კვირა), ხოლო მაქსიმალური ფინეთში (6 თვე). ამასთან ერთად, ევროპის ზემოაღნიშ
ნულ ქვეყნებში ახალშობილის მოსავლელად ერთერთ მშობელს (სურვილის შესაბა
მისად) ეძლევა უფლება აიღოს უხელფასო შვებულება ბავშვის დაბადებიდან კანონ
მდებლობით განსაზღვრული დროის პერიოდში. ამ მხრივ ყველაზე კარგი პირობებია 
ფინეთში, სადაც ახალშობილის 3 წლამდე მიღწევამდე ერთერთ მშობელს შეუძლია 
აიღოს ასეთი შვებულება და, ამასთან ერთად, მიიღოს დახმარება განსაზღვრული 
ფიქსირებული განაკვეთით. საქართველოში, მოქმედი კანონმდებლობით, მომუშავეს 
ორსულობაზე, მშობიარობასა და ბავშვის მოვლაზე, თავისი მოთხოვნის საფუძველზე, 
ეძლევა შვებულება 730 კალენდარული დღით. აქედან ანაზღაურებადია 189 კალე
დარული დღე, მშობიარობის გართულების ან ტყუპების შობის შემთხვევაში კი_200 
კალენდარული დღე. 1 წლამდე ასაკის ბავშვის შვილად აყვანის შემთხვევაში, შვილად 
ამყვანს ეძლევა შვებულება ბავშვის დაბადებიდან 550 კალენდარული დღით. მათში 
ანაზღაურებადია 90 კალენდარული დღე [2,მუხლი 27]. ამასთან ერთად, საქართვე
ლოს შრომის კოდექსის მე19 მუხლის შესაბამისად, გათვალისწინებულია დამატები
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თი შესვენება მომუშავე მეძუძური ქალისათვის. კერძოდ, დასაქმებული, რომელიც მე
ძუძური ქალია და კვებავს ერთ წლამდე ასაკის ბავშვს, მისი მოთხოვნის საფუძველზე 
ეძლევა დამატებითი დასვენება დღეში არანაკლებ 1 საათისა. ბავშვის კვებისათვის 
შესვენება ითვლება სამუშაო დროში და ანაზღაურდება [2, მუხლი 10].

11) პენსიაზე გასვლის ასაკი ევროპის ზოგიერთ ქვეყნაში 65 წელია როგორც 
მამაკაცების, ასევე ქალებისათვის. ეს ქვეყნებია: ავსტრია, ნიდერლანდები, შვედეთი, 
დიდი ბრიტანეთი, ფინეთი. გერმანიასა და საფრანგეთში ორივე სქესის მოქალაქე
თათვის კანონმდებლობით განსაზღვრული საპენსიო ასაკია 60 წელი, საბერძნეთში 
მამაკაცებისათვის  65 წელი, ქალებისათვის  60 წელი, დანიაში კი  67 წელი რო
გორც მამაკაცების, ასევე ქალებისათვის. ევროპის სხვა ქვეყნებში  ბელგიაში კანო
ნმდებლობით პენსიაზე გასვლის ასაკია 60დან 65 წლამდეა, მომუშავეთა სურვილის 
შესაბამისად, ესპანეთში  69 წელი, იტალიაში  მამაკაცებისათვის 60 წელი, ქალები
სათვის 55 წელი, ხოლო პორტუგალიაში ის კანონმდებლობით საერთოდ არაა დადგე
ნილი. საქართველოში კანონმდებლობით დადგენილი საპენსიო ასაკია მამაკაცები
სათვის 65, ხოლო ქალებისათვის 60 წელი. თუმცა, საქართველოში დღეს, ფაქტობრი
ვად, არ არსებობს შრომითი პენსია, რადგან იგი (ე. წ. პენსია) საპენსიო ასაკში მყოფი 
მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლესობას ეძლევა სახელმწიფოს მიერ დადგენილი 
თანაბარი რაოდენობით1, მიუხედავად მათი შრომით საქმიანობაში მონაწილეობისა. 
ამდენად, თავისი არსით, იგი არის არა პენსია, არამედ სოციალური დახმარება. არის 
გამონაკლისები. მაგალითად, ქვეყნის ყოფილ პარლამენტარებს, მათივე დადგენილე
ბით, ის ეძლევა გადიდებული რაოდენობით, მაშინ, როცა საყოველთაოდ ცნობილი 
მეცნიერები და, ზოგადად, შრომით საქმიანობაში წარჩინებული საპენსიო ასაკში 
მყოფთა უმეტესობა ე. წ. პენსიას იღებს იმათ თანაბრად, რომელთაც, მიუხედავად 
მათი კარგი ჯანმრთელობისა, საზოგადოებრივ შრომით საქმიანობაში საერთოდ არ 
მიუღიათ მონაწილეობა. როგორც იტყვიან  კომენტარები ზედმეტია;

12) საკანონმდებლო შეზღუდვები ღამის ცვლაში მუშაობაზე. ევროკავშირის 
რიგ ქვეყანაში ხორციელდება მკაცრი კონტროლი ღამის საათებში მუშაობაზე. მა
გალითად, საბერძნეთში მათ, ვინც დასაქმებულია ღამის ცვლაში, ხელფასი ეძლევა 
1.25ჯერ მეტი, ვიდრე დღის ცვლაში მუშაობისას, ხოლო თუ ეს ხდება გამოსასვლელ 
(უქმე) დღეებში, შრომის ანაზღაურების სიდიდე ორკეცდება. ანალოგიურადაა ეს
პანეთსა და პორტუგალიაში. ესპანეთში აკრძალულია ღამის ცვლაში განამწესონ 
პირი, ვისაც არ მიუღწევია 18 წლისათვის. ნიდერლანდებში ღამის ცვლაში მუშაობაზე 
ნებართვა უნდა აიღონ შრომის სამინისტროდან. ბელგიაში ღამის ცვლაში მუშაობა 
ხორციელდება ნებაყოფლობით. ევროკავშირის ქვეყნებში ფეხმძიმე ქალებს უფლე
ბა აქვთ მოითხოვონ ღამის სამუშაოდან დღის სამუშაოზე გადასვლა. რაც შეეხება 
საქართველოს, აქ აკრძალულია არასრულწლოვანებისა და ქალების ღამის ცვლაში 
მუშაობა, მათი თანხმობის გარეშე. ღამის ცვლაში მუშაობისას შრომის ანაზღაურების 
სიდიდის თაობაზე საქართველოს შრომის კოდექსის შესაბამის მე18ე მუხლში არა
ფერია ნათქვამი. 

1  სამწუხაროდ, მისი სიდიდე რეალურ საარსებო მინიმუმზე დაბალია.
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სხვადასხვა ქვეყანაში ადამიანური რესურსების მართვის პრაქტიკის 
ზოგიერთი ასპექტი

ცხადია, საჟურნალო სტატიის მოცულობიდან გამომდინარე, საკვლევი პრობლე
მის ყველა საკითხის განხილვა მსოფლიოს ყველა ქვეყნის მაგალითზე შეუძლებელია. 
აქედან გამომდინარე, წინამდებარე სტატიაში მსჯელობაა ადამიანური რესურსების 
მართვის მხოლოდ ზოგიერთ მნიშვნელოვან საკითხზე ევროპის წამყვანი ქვეყნების, 
აშშსა და იაპონიის მაგალითზე.

სხვადასხვა ქვეყანაში ადამიანური რესურსების მართვის პრაქტიკაში გარკვე
ული განსხვავებებია. ის ძირითადად განპირობებულია შემდეგი ფაქტორებით: 1)
კულტურული ფაქტორები. ესენია: დამოკიდებულება მუშაობისადმი, წარმოდგენე
ბი მომუშავის ურთიერთდამოკიდებულებაზე სამუშაო ჯგუფთან, თავისუფლებისა და 
პატიოსნების გაგება სხვადასხვა შრომით სიტუაციაში, მატერიალური და მორალუ
რი წახალისების როლი და ა. შ.; 2) საკანონმდელო საფუძვლები. საქმე ისაა, რომ 
სხვადასხვა ქვეყანაში, როგორც უკვე აღნიშნული იყო, განსხვავებულია კანონები და 
ინსტრუქციები მომუშავეთა სამუშაოზე მიღებასა და სამუშაოდან გათავისუფლების 
წესზე, ჯანმრთელობის დაცვასა და წარმოებაში უსაფრთხოების ტექნიკაზე, მომუშა
ვეთა უფლებების დაცვაზე და სხვ.; 3) ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობა, რომელ
შიც იგულისხმება: უმუშევრობის დონე, ეკონომიკური ზრდის ტემპი, კონკურენციის 
ხარისხი საშინაო ბაზარზე. განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ამ უკანასკნელს, 
რამდენადაც ინტესიური კონკურენცია აიძულებს კომპანიებს გამოიყენოს მოქნილი 
შრომითი პრაქტიკა და მუდმივად მოიძიოს ადამიანური რესურსების მართვის ახალი 
პროგრესული მეთოდები, რაც ხელს შეუწყობს კომპანიის კონკურენტუნარიანობის 
ამაღლებას; 4) მომუშავეებთან ურთიერთდამოკიდებულების სისტემა, მათ შორის 
სახელმწიფოს მონაწილეობა შრომითი დავებისა და კონფლიქტების გადაწყვეტა-
ში და ა. შ.

ევროპის წამყვანი ქვეყნების მაგალითზე ადამიანური რესურსების მართვის პრო
ბლემების განხილვისას, ძირითადი ყურადღება გამახვილებულია მის ისეთ ერთერთ 
ყველაზე მნიშვნელოვან ფუნქციაზე, როგორიცაა  პერსონალის შერჩევა.

ევროკავშირის ქვეყნებში პერსონალის შეკრებასა და შერჩევაში ერთერთი მთა
ვარი თავისებურებაა, შრომითი მოწყობის მიზნით, კავშირის თითოეული ქვეყნის 
მოქალაქისათვის ევროკავშირის ნებისმიერ ქვეყანაში თავისუფალი გადაადგილე
ბის შესაძლებლობის მიცემა [1, გვ. 505507]. არსებობს წესი, რომლის მიხედვითაც 
ევროკავშირის ერთი ქვეყნიდან მეორეში გადაადგილებულ პირს, სამუშაოს მოძიე
ბის შემდეგ, ეძლევა მოცემულ ქვეყანაში ცხოვრების უფლება 5 წლის ვადით ოჯახის 
წევრებთან ერთად, აღნიშნული პროცედურის პერიოდული განმეორებით ყოველ 5 
წელიწადში. კანონით არ არის დადგენილი დროის ხანგრძლივობა, რომლის განმა
ვლობაში უცხოელ მოქალაქეს შეუძლია მოძებნოს სამუშაო სხვა ქვეყანაში. არსებობს 
მხოლოდ სასამართლო პრეცენდენტი, განხილული ევროპულ სასამართლოში 1982 
წელს, რომელმაც ასეთ ხანგრძლივობად განსაზღვრა 3 თვე. როცა უცხოელი მოქა
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ლაქე გადის პენსიაში, მას უნარჩუნდება ამ ქვეყანაში ცხოვრების უფლება იმ პირო
ბით, რომ საპენსიო ასაკს მიაღწია მოცემულ ქვეყანაში და იქ იცხოვრა არანაკლებ 3 
წლისა და უკანასკნელ 3 წელიწადში მუშაობდა დაქირავებით. პირებზე, რომლებმაც 
შრომისუნარიანობა დაკარგეს პროფესიული დაავადების ან წარმოებაში ავარიის შე
დეგად, აღნიშნული შეზღუდვები არ ვრცელდება. აღსანიშნავია, რომ ევროკავშირის 
ქვეყნებში ამ კავშირის რომელიმე წევრი ქვეყნიდან უცხოელი მომუშავე და მათი ოჯა
ხის წევრები სარგებლობენ მოცემული ქვეყნის მოქალაქეთა თანაბარი უფლებებით. 
არსებობს წესი, რომლის მიხედვით კერძო ორგანიზაციებს ეკრძალებათ უცხოელი 
მომუშავეთათვის ვაკანტური სამუშაო ადგილის დაკავებაზე უარის თქმა. რაც შეეხე
ბა სახელმწიფო სექტორს, აქ, სახელმწიფო ინტერესებიდან გამომდინარე, დასაშვე
ბია ვაკანტურ სამუშაო ადგილზე ევროკავშირის უცხოელი მოქალაქისათვის უარის 
თქმა, მაგრამ საჭიროა მისი დასაბუთება. 

ევროკავშირის მასშტაბით შრომის ერთიანი ბაზრის ჩამოყალიბებამ გამოიწვია 
ევროპული ქვეყნებიდან საზღვარგარეთ მომუშავე ემიგრანტების რაოდენობის მკვე
თრი ზრდა. ეს კი ქმნის გარკვეულ პრობლემებს ადამიანური რესურსების მართვის 
სფეროში, რაც დაკავშირებულია ისეთ საკითხებთან, როგორიცაა: 1) უცხოელი მომუ
შავეთათვის სამუშაო ადგილზე გადაადგილებასთან (სხვა ქვეყანაში გადასვლა, დაბი
ნავება, ბავშვების სკოლაში მოწყობა და სხვ.) დაკავშირებული დამატებითი დანახარ
ჯები. ამასთან ერთად, ზოგჯერ საჭირო ხდება უცხოელ მუშაკებს შესთავაზო შრო
მის ანაზღაურების უფრო მაღალი დონე, რომ წაახალისო მათი მუშაობა აღნიშნულ 
ქვეყანაში; 2)სიძნელეები უცხოელი მომუშავის ადაპტირებაში, რაც დაკავშირებულია 
ისეთ პრობლემებთან, როგორიცაა: ოჯახის შეთანაწყობა უცხო ქვეყანაში ცხოვრების 
კულტურულ საყოფაცხოვრებო პირობებთან, ადგილობრივ სკოლაში ბავშვების სწა
ვლებასთან დაკავშირებული საკითხები, მეუღლის მიერ შესაფერისი სამუშაო ადგი
ლის პოვნა და ა. შ.; 3)საზღვარგარეთ მომუშავეთა მშობლიურ ქვეყანაში დაბრუნები
სას მოცემული ქვეყნის ადგილობრივ პირობებთან შეგუება და სხვ.

ევროკავშირის ქვეყნებში,ადამიანური რესურსების მართვისას, განსაკუთრებუ
ლი ყურადღება ექცევა ორივე სქესის მომუშავეთათვის თანაბარი უფლებების დამკვი
დრებას. არსებობს ე. წ. რომის ხელშეკრულების 119ე სტატია, რომელიც მოითხოვს 
თანაბარ ანაზღაურებას მამაკაცებისა და ქალების მიერ შესრულებული ეკვივალენტუ
რი შრომისათვის. ეს მოთხოვნა სავალდებულოა ევროკავშირის ყველა ქვეყნისთვის 
[1, გვ.512]. ამასთან ერთად, დიდი ყურადღება ექცევა მომუშავეთა ჯანმრთელობისა 
და წარმოებაში უსაფრთხოების წესების დაცვას. 1989 წელს ევროკავშირმა შემოიღო 
მომუშავეთა ჯანმრთელობის დაცვისა და წარმოებაში უსაფრთხოების ტექნიკის საე
რთო პრინციპები. დამქირავებლები ვალდებული არიან თავიდან აიცილონ სამუშაო 
ადგილზე ნებისმიერი რისკი, მისცენ დასაქმებულებს ინფორმაცია უსაფრთხოების 
ტექნიკაზე, უზრუნველყონ მომუშავეთა წარმომადგენლების მონაწილეობა ჯანმრთე
ლობის დაცვისა და უსაფრთხოების ტექნიკის პრობლემების გადაწყვეტაში.

განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა მომუშავე ფეხმძიმე ქალებისა და ჩვილ ბა
ვშვთა უფლებების დაცვას. ყველა ფეხმძიმე ქალი გარანტირებულად დაცულია ორ
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სულობის გამო სამუშაოდან გათავისუფლებისაგან, მიუხედავად შრომითი სტაჟისა. 
ამასთან ერთად, არსებობს სხვადასხვა მნიშვნელოვანი შეღავათები.

ევროკავშირის ქვეყნებში განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა არასრული სა
მუშაო დღით და დროებითი მუშაობის პრაქტიკას. მაგალითად, ევროსტატისტიკის 
მონაცემების მიხედვით, ევროკავშირის ქვეყნების მომუშავეთა 15% დასაქმებულია 
არასრული სამუშაო დღით. მუშაობის ასეთი პრაქტიკა განსაკუთრებით დამახასიათე
ბელია ქალებისათვის. მათი 30% დასაქმებულია არასრული სამუშაო დღით. აღნიშ
ნული მაჩვენებელი ყველაზე მაღალია ნიდერლანდებში (80%), ხოლო ყველაზე დაბა
ლი_იტალიაში [14%], პორტუგალიასა და გერმანიაში (10%).რაც შეეხება დროებით 
შრომით საქმიანობას, მისი წილი მთლიანად დასაქმებულებში ყველაზე მაღალია ეს
პანეთსა და პოტუგალიაში (შესაბამისად, 22 და 19%), ხოლო ყველაზე დაბალი_ლუქ
სემბურგსა და ბელგიაში (შესაბმისად, 4 და 5%) [1,გვ.531532]. არასრული სამუშაო 
დღით და დროებით დასაქმებულთა უფლებები სათანადოდაა დაცული. მაგალითად, 
ბელგიაში არასრული სამუშაო დღით დასაქმებული მომუშავენი კანონმდებლობით 
უზრუნველყოფილი უნდა იყვნენ სრული დასაქმების არანაკლებ მესამედი ხანგრძლი
ვობის სამუშაო საათებით და ჰქონდეთ მიყოლებით 3 საათის სამუშაო ერთ სამუშაო 
ცვლაში. აღსანიშნავია,რომ ევროპის ქვეყნებში არასრული სამუშაო დღით და დრო
ებით დასაქმებულები ხელფასსა და სხვადასხვა შეღავათს ღებულობენ სრული სამუ
შაო დღით დასაქმებულების პროპორციულად, შრომით საქმიანობაში მათი წვლილის 
გათვალისწინებით.

საინტერესოა ადამიანური რესურსების მართვის ამერიკული გამოცდილება. აქ 
წინა პლანზეა წამოწეული ისეთი საკითხები, როგორიცაა: მომუშავის ინიციატივა და 
პასუხისმგებლობა, მომუშავის ღირსებაზე დაფუძნებული პერსონალის შერჩევა და 
დაწინაურება, მომუშავეთა მზადყოფნა_დამქირავებელმა ორგანიზაციამ გაათავი
სუფლოს მომუშავენი, რომელთა მუშაობა არ შეესაბამება დადგენილ მოთხოვნებს. 
აშშში დასაქმების სფეროში კანონმდებლობა ემყარება დაქირავების თავისუფლების 
ალტერნატივას, რაც გულისხმობს დამქირავებლის თავისუფლებას დაიქირაოს და 
გაათავისუფლოს მომუშავე თავისი სურვილით. აქედან გამომდინარე, დიდი მნიშ
ვნელობა ენიჭება შრომით კონტრაქტებს კოლექტიურ შრომით ხელშეკრულებასთან 
ერთად.

კოლექტიური შრომითი ხელშეკრულების დადება აშშში ძირითადად ხორციე
ლდება არა სახელმწიფო ან დარგობრივ დონეზე, არამედ უშუალოდ კომპანიებისა 
და ფირმების დონეზე. ამასთან ერთად, ამერიკული პროფკავშირები დამქირავებლებ
თან, გარდა შრომითი ურთიერთობებისა, მოლაპარაკებას აწარმოებენ ისეთ საკი
თხებზე, როგორიცაა: მომუშავეთა ჯანმრთელობა და სოციალური უზრუნველყოფა, 
შვებულების ხანგრძლივობა, საპენსიო უზრუნველყოფა და ა. შ.

აშშში დიდი ყურადღება ექცევა ხელმძღვანელთა და სპეციალისტთა შრომის 
ინდივიდუალური შედეგების შეფასებას, რომელიც საფუძვლად ედება მომუშავის 
ხელფასისა და პრემიის სიდიდის დადგენას, დაკავებულ თანამდებობასთან მისი შე
საბამისობის განსაზღვრას და დაწინაურებისა თუ დაქვეითების შესახებ გადაწყვეტი
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ლების მიღებას. მისგან გამომდინარე განსაზღვრავენ კვალიფიკაციის ამაღლებისა და 
გადამზადების აუცილებლობას [3, გვ.412]. კორპორაციათა უმეტესიბაში ხელმძღვა
ნელთა და სპეციალისტთა მუშაობის შეფასება ტარდემა ყოველწლიურად, ზოგიერთ
ში კი 6 თვეში ერთხელ.

მეტად საინტერესოა ადამიანური რესურსების მართვის იაპონური გამოცდილე
ბა. იაპონიაში ადამიანური რესურსების მართვის კონცეფცია ემყარება შრომის შიგა 
ბაზარს, რომლისთვისაც დამახასიათებელია მომუშავეთა დიდი ნაწილის ე. წ. „სამუ
დამო დაქირავების“ სისტემა. იგი გულისხმობს, რომ მომუშავეთა დაქირავება ხდე
ბა მათი შრომითი საქმიანობის მთელი პერიოდისათვის, რაც მიუთითებს პერსონა
ლის სწორი შერჩევის განსაკუთრებულ მნიშვნელობაზე. ამასთან, აღსანიშნავია,რომ 
ბოლო წლებში ადგილი აქვს ე. წ. „სამუდამო დაქირავების“ სისტემის დეფორმაციას, 
რაც ძირითადად გამოწვეულია იმით, რომ თანამედროვე ტექნოლოგიური პროგრე
სის პირობებში ის ვერ უზრუნველყოფს მუდმივი პერსონალის ოპტიმალურ რაოდე
ნობასა და სტრუქტურას, ამცირებს მაღალკვალიფიციური სამუშაო ძალის მობილუ
რობას და, შესაბამისად, აფერხებს მის რაციონალურ განაწილებას კორპორაციებს 
(ფირმებს) შორის.

იაპონიაში განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევენ კადრების მომზადებას. პერ
სონალის მომზადებაზე დაკავებულია მსხვილ კორპორაციებში შექმნილი შესაბამისი 
ფუნქციონალური სამსახურები. ასეთ სამსახურებს, როგორც წესი, ხელმძღვანელობს 
კორპორაციის ვიცეპრეზიდენტი. კადრების მომზადების პროგრამები დიფერენცი
რებულია მომუშავეთა ისეთი კატეგორიების მიხედვით, როგორიცაა: ახლად მისა
ღები ახალგაზრდები, საკადრო მუშები, ინჟინერტექნიკური მუშაკები, კანცელარიის 
მოსამსახურეები, ხელმძღვანელები და ა. შ.

საინტერესოა იაპონური გამოცდილება შრომის ანაზღაურების ორგანიზაციის 
სფეროში. ის აქ ხორციელდება სატარიფო სისტემის მეშვეობით. ხელფასის სტრუქ
ტურაში თავისი სიდოდით გამოიყოფა შრომის სატარიფო ანაზღაურება. ის იაპონია
ში ცნობილია „ძირითადი ხელფასის“ სახელწოდებით. კორპორაციებში (ფირმებში), 
სხვადასხვა პირობებიდან და ამოცანებიდან გამომდინარე, ფუნქციონირებს სატარი
ფო განაკვეთის შემდეგი სახეობები: განაკვეთი კვალიფიკაციისათვის, განაკვეთი სა
მსახურებრივ მოვალეობათა შესრულებისათვის, განაკვეთი სამსახურებრივ მოვალე
ობათა შეთავსებისათვის და სხვ. ხელფასის საერთო სიდიდე განისაზღვრება შემდეგი 
4 მაჩვენებლის მიხედვით: ასაკი, სტაჟი, საკვალიფიკაციო თანრიგი და შრომის 
შედეგიანობა [3,გვ.423].

იაპონურ კორპორაციებში (ფირმებში) დიდი ყურადღება ექცევა შრომით რო
ტაციას. როგორც წესი, მოსამსახურეები 5 წელიწადში ერთხელ იცვლიან სამუშაოს. 
ზოგჯერ როტაცია მიმდინარეობს ერთსა და იმავე სამუშაო ჯგუფში. ამასთან, ხელმ
ძღვანელ თანამდებობაზე დასაწინაურებელ კანდიდატს უცვლიან სამუშაოს.

ადამიანური რესურსების მართვის იაპონურ მოდელს აქვს როგორც დადებითი, 
ასევე უარყოფითი მხარეები. დადებითია ის, რომ ამა თუ იმ კორპორაციაში (ფირ
მაში) ადამიანები ორგანიზაციას, რომელშიაც ისინი მუშაობენ, აღიქვამენ როგორც 
საკუთარს და მშობლიურს და ცდილობენ მათი საქმიანობა იყოს რაც შეიძლება უფრო 
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ეფექტიანი. ამასთან ერთად, იმის გამო, რომ მოცემულ შემთხვევაში მომუშავენი მო
ნაწილეობენ მმართველობით გადაწყვეტილებათა შემუშავებაში, შესაძლებელია ამ 
უკანასკნელთა სწრაფად და ხარისხიანად შესრულება. ის ხელს უწყობს თანხმობის 
მიღწევას ხელმძღვანელებსა და მუშებს შორის. გარდა ამისა, მოცემულ შემთხვევაში 
მომუშავეებს მეტი საშუალება აქვთ განავითარონ თავიანთი უნარჩვევები. მათ შე
უძლიათ იყვნენ კონსტრუქციულები და აიღონ პასუხისმგებლობა თავიანთი შრომის 
შედეგების ხარისხზე. ადამიანური რესურსების იაპონური მოდელის უარყოფით მხა
რედ მოცემულ პრობლემაზე მომუშავე სპეციალისტებს [1,გვ.547] მიაჩნიათ ის,რომ 
ხელმძღვანელობისადმი მომუშავეთა მეტისმეტმა კონფორმიზმმა და ნდობამ შეიძლე
ბა შეანელოს ამ უკანასკნელთა მოქმედება, მათ საქმიანობაში ახალი პროგრესული 
მეთოდების ძიებაში. ამასთან ერთად, მოცემული მეთოდისას მუშაობა უკიდურესად 
ინტენსიურია, რის გამოც იაპონელ მუშებში ხშირად ადგილი აქვს ძლიერ სტრესს. 
გარდა ამისა, მიჩნეულია, რომ აქ პროფკავშირები შედარებით სუსტია და იგი ხშირად 
არა დაქირავებულ მომუშავეთა, არამედ დამქირავებელთა ინტერესების დამცველი 
ინსტრუმენტია.

საზღვარგარეთული გამოცდილება და საქართველოში ადამიანური
რესურსების მართვის სრულყოფის ზოგიერთი საკითხი

საქართველოში ადამიანური რესურსების მართვის სრულყოფის მიმართულე
ბით, ბოლო წლებში, ქვეყნის ხელისუფლების მიერ გატარდა გარკვეული ღონისძიე
ბები.მათ შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო 2013 წელს ქვეყნის პარლამენტის მიერ 
შრომის ახალი კოდექსში ცვლილებების შეტანა, რამაც მნიშვნელოვნად სრულყო 
ადამიანური რესურსების მართვის საკანონმდებლო ბაზა და მიუახლოვა ის შესაბამის 
ევროპულ საკანონმდებლო ბაზას. მიუხედავად ამისა, როგორც წინამდებარე სტატი
იდან ჩანს, ჩვენში აღნიშნული მიმართულებით ჯერ კიდევ ბევრია გასაკეთებელი.

შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოში ადამიანური რესურსების მართვის ამ
ჟამად მოქმედი საკანონმდებლო ბაზა ნაწილობრივ, მაგალითად, ისეთებში, როგო
რიცაა: „ორსულობასა და მშობიარობაზე კანონმდებლობით გათვალისწინებული 
შვებულების ხანგრძლივობა“, „სამსახურიდან გათავისუფლების შესახებ დასაქმებუ
ლთათვის შეტყობინების სახელმწიფოს მიერ დადგენილი ვადა“ და ა. შ., ძირითადად 
ემთხვევა შესაბამის ევროპულ საკანონმდებლო ბაზას. ამასთან, სამწუხაროდ, საქა
რთველოში მოქმედ შრომის კოდექსში აღნიშნული საკანონმდებლო ბაზის ზოგიერთი 
საკითხი ან საერთოდ არაა წარმოდგენილი, ან წარმოდგენილია, მაგრამ ბუნდოვანია, 
ან არ არსებობს მის შესრულებაზე კონტროლის მექანიზმი და, ფაქტობრივად, ის არც 
სრულდება. მოკლედ ზოგიერთი მათგანის შესახებ:

1) საქართველოში ამჟამად მოქმედი შრომის კოდექსის მიხედვით, როგორც უკვე 
აღნიშნული იყო, მოცემულია ზეგანაკვეთური მუშაობის საათების განსაზღვრისა 
და მისი ანაზღაურების წესი. კერძოდ, მითითებულია, რომ ზეგანაკვეთური საათე
ბი ნაზღაურდება გაზრდილი ოდენობით ან დამატებითი დასვენების მიცემით. აქ 
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არაფერია ნათქვამი ზეგანაკვეთურად ნამუშევარი საათების ანაზღაურების ზრდის 
სიდიდეზე, როგორც ეს ევროპის მრავალი ქვეყნის შესაბამისი კანონმდებლობითაა 
გათვალისწინებული. მაგალითად, ფინეთში, შესაბამისი კანონმდებლობით, მოცემულ 
შემთხვევაში შრომის ანაზღაურების სიდიდე ორკეცდება. ზეგანაკვეთურად მუშაო
ბის რეგულირების საკითხებს დიდი ყურადღება ექცევა, აგრეთვე, აშშში. ამაზე მე
ტყველებს, თუნდაც ის ფაქტი, რომ ჯერ კიდევ 1979 და 1985 წელს აშშის კონგრეს
მენმა მიჩიგანიდან ჯონ კომერსმა კონგრესის განსახილვებლად წარადგინა პროექტი, 
რომელიც ითვალიწინებდა ზეგანაკვეთურად ნამუშევარი საათებისთვის შრომის 
ანაზღაურების მატების კოეფიციენტის 2მდე გაზრდას [4,გვ.161]. ამასთან ერთად, 
ევროპული ქვეყნების უმეტესობაში, საქართველოსგან განსხვავებით, დაწესებულია 
დროის გარკვეულ მონაკვეთში (კვირში, თვეში, წელიწადში) ზეგანაკვეთური მუშაო
ბის დასაშვები მაქსიმალური დროის ხანგრძლივობა. საქართველოში ზეგანაკვეთური 
მუშაობის რეგულირებას სათანადო ყურადღება არ ექცევა. ის ხშირად არც კი აღი
რიცხება, რის გამოც მისი წილი შრომით დანახარჯებში, ოფიციალური სტატისტიკუ
რი აღრიცხვის მიხედვით, არც ისე დიდია. სინამდვილეში, ეს ასე როდია. მოცემულ 
პრობლემაზე ჩატარებული სპეციალური გამოკვლევის შესაბამისად, 2014 წელს საქა
რთველოში დასაქმებულთა 22% აცხადებდა, რომ უწევდა ზეგანაკვეთური მუშაობა 
[5,გვ.23]. აქედან გამომდინარე, აუცილებელია მეტი ყურადღება მიექცეს აღნიშნულ 
პრობლემას. მიზანშეწონილია საკანონმდებლო დონეზე დაწესდეს დროის გარკვეულ 
მონაკვეთში (კვირაში, თვეში, წელიწადში) ზეგანაკვეთური მუშაობის დასაშვები მაქ
სიმალური დროის ხანგრძლივობა, დადგინდეს ზეგანაკვეთურად ნამუშევარი საათე
ბის ანაზღაურების ზრდის კოეფიციენტი და აღმასრულებელი ხელისუფლების მხრი
დან გაძლიერდეს კონტროლი მის შესრულებაზე;

2) რაც შეეხება გამოსასვლელ (უქმე) დღეებში მუშაობის საკანონმდებლო დონე
ზე რეგულირებას, აქაც გარკვეული შენიშვნები გვაქვს. კერძოდ, საქართველოში ამ
ჟამად მოქმედ შრომის კოდექსში, გამოსასვლელ (უქმე) დღეებში მუშაობის თაობაზე 
ცალკე მუხლი არაა გამოყოფილი, მაგრამ მის შესახებ მითითებულია ზეგანაკვეთური 
მუშაობისადმი მიძღვნილი აღნიშნული კოდექსის მ17 მუხლში და აღნიშნულია, რომ 
გამოსასვლელ (უქმე) დღეებში მუშაობა ნაზღაურდება გადიდებული განაკვეთით ან 
მომუშავეს მიეცემა დასვენებისათვის ეკვივალენტური დრო. გამოდის, რომ მოცემულ 
შემთხვევაში შრომის ანაზღაურების ზრდის კოეფიციენტის სიდიდე ორგანიზაციის 
ხელმძღვანელობის კეთილ ნებაზეა დამოკიდებული. სასურველია ეს უკანასკნელიც 
დადგინდეს ქვეყნის შესაბამისი კანონმდებლობით, ისე როგორც ეს ევროპის ბევრ 
ქვეყანაშია. მაგალითად, ფინეთში გამოსასვლელ (უქმე) დღეებში მუშაობისათვის 
შრომის ანაზღაურების სიდიდე ორკეცდება.

3) ჩვენი აზრით, გარკვეულ კორექტივს მოითხოვს საქართველოს შრომის კოდექ
სის ის მუხლი, რომელიც ეხება ღამის ცვლაში მუშაობას. ევროპული ქვეყნების ანა
ლოგიურად, სასურველია დაკონკრეტდეს, თუ როგორი წესით ნაზღაურდება შრომა 
მოცემულ შემთხვევაში.
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საზღვარგარეთული გამოცდილებიდან გამომდინარე, საქართველოში ადამიანუ
რი რესურსების მართვის ორგანიზაციისა და მეთოდების სრულყოფის საკითხებზე, 
მისი მოცულობისა და მრავალმხრივობის გამო, დაწვრილებით არ შევჩერდებით. მხო
ლოდ მოკლედ მივუთითებთ ზოგიერთზე:

1) აუცილებელია საქართველოში შრომითი ურთიერთობების პრაქტიკაში განსა
კუთრებული ადგილი დაიკავოს პერსონალის შერჩევის, დაქირავების პირობებსა და 
შრომით ხელშეკრულებებთან დაკავშირებულმა საკითხებმა, ისე როგორც ეს ევროკა
ვშირის ქვეყნებშია [6,გვ.393; 7, გვ.1214];

2) ადამიანური რესურსების უკეთ გამოყენების მიზნით, მეტი ყურადღება უნდა 
დაეთმოს არასრული სამუშაო დღით და დროებითი მუშაობის პრაქტიკას. მუშაო
ბის ასეთი რეჟიმების გამოყენება მოსახლეობის დასაქმებისა და ცხოვრების დონის 
ამაღლების ერთერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია [8,გვ.135]. ის განსაკუთრებით 
მნიშვნელოვანია ქალებისათვის. როგორც უკვე აღნიშნული იყო, ევროკავშირის ქვე
ყნებში, ევროსტატისტიკის მონაცემებით, ქალების 30% დასაქმებულია არასამუშაო 
დღით (ნიდერლანდებში აღნიშნული მაჩვენებელი 80%ია). რაც შეეხება საქართვე
ლოს, აქ, სამწუხაროდ, არასრული სამუშაო დღით და დროებით დასაქმებულების რა
ოდენობის ოფიციალურ დონეზე აღრიცხვაც კი არ ხდება. საექსპერტო შეფასებით კი, 
დასაქმების აღნიშნული რეჟიმებით დასაქმებულთა წილი მნიშვნელოვნად დაბალია;

3)აუცილებელია განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმოს ხელმძღვანელთა და 
სპეციალისტთა შრომის ინდივიდუალური შედეგების შეფასებას, რომელიც საფუძვ
ლად დაედება მათი ხელფასისა და პრემიის სიდიდის დადგენას, დაკავებულ თანა
მდებობასთან მათი შესაბამისობის განსაზღვრას და დაწინაურებისა და დაქვეითების 
შესახებ გადაწყვეტილების მიღებას, როგორც ეს აშშია.

***

საზოგადოების მთავარი მამოძრავებელი ძალის – ადამიანური რესურსების რა
ციონალური გამოყენება შესაძლებელია მხოლოდ მისი ეფექტიანი მართვის პირობებ
ში. სადღეისოდ, მოცემულ სფეროში მსოფლიოში, მათ შორის ევროკავშირის ქვეყ
ნებში, აშშსა და იაპონიაში, ერთობ მდიდარი გამოცდილებაა დაგროვილი. ევროპის 
წამყვან ქვეყნებსა და საქართველოში არსებული ადამიანური რესურსების მართვის 
საკანონმდებლო ბაზის შედარებით ირკვევა, რომ საქართველოში 2013 წელს შრომის 
კოდექსში მნიშვნელოვანი ცვლილებების შეტანით, ის მნიშვნელოვნად დაუახლოვდა 
შედაბამისი ბაზის ევროპულ სტანდარტს. მიუხედავად ამისა, ამ მიმართულებით ჯერ 
კიდევ ბევრია გასაკეთებელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთული გამოცდილებიდან 
გამომდინარე, ადამიანური რესურსების მართვის ორგანიზაციისა და მეთოდების 
სრულყოფის საკითხებს, სტატიაში ყურადღება გამახვილებულია ისეთ მომენტებზე, 
როგორიცაა: არასრული სამუშაო დღით და დროებით მუშაობასთნ, აგრეთვე, პერ
სონალის შერჩევასა და შრომით ხელშეკრულებებთან დაკავშირებული საკითხების 
ევროპული გამოცდილება, კადრების შერჩევისა და ხელმძღვანელთა და სპეციალის
ტთა მუშაობის ინდივიდუალური შედეგების შეფასების ამერიკული მოდელი, შრომის 
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ანაზღაურებისა და კადრების მომზადებასთან დაკავშრებული იაპონური გამოცდი
ლება. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, სტატიის დასკვნით ნაწილში შემოთავაზე
ბულია, საქართველოში ადამიანური რესურსების მართვის სრულყოფის მიმართულე
ბით, ზოგიერთი კონკრეტული წინადადება.
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The article discusses human resources management and related issues such as: human 
resources management in European and Georgian legislative framework for the comparative 
analysis, some aspects of human resources management in the leading European countries, 
the US and Japan and based on them, improvement ways for Human Resource Management 
in Georgia.

The article concludes that despite the amendments made to the Labor Code of Georgia in 
2013, the legislative base of human resources has significantly drawn closer to the European 
standard there is still a lot to be done in this direction. The article focuses on issues such 
as: incomplete working days and temporary work, as well as the European experience in 
personnel’s assessment and labour agreements, American experience of personnel selection 
and assessment of leaders and specialists’ individual work, Japanese experience related to 
labour remuneration and training of staff.
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Based on the above mentioned, the final part of the article offers some specific 
proposals for improving human resources management in Georgia.

Keywords: human resources; management of human resources; human resource 
legislative ase; European experience in human resource management; American experience 
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თანამედროვე საქართველოსთვის მეტად მნიშვნელოვანია თვითმენეჯმე
ნტის სინერგიულ გააზრებასთან დაკავშირებული აქტუალური საკითხების 
კვლევა. კერძოდ, აუცილებელია ამ სფეროსათვის უმთავრესი თეორიულმე
თოდოლოგიური და ინფორმაციული წყაროს  ბიბლიის სათანადო შესწავლა. 
ამ მიზნით სტატიაში განხილულია შემდეგი საკითხები: ცნობილ მეცნიერთა, 
ეკლესიურ მოღვაწეთა და მეწარმეთა მოსაზრებები ბიბლიის, რელიგიისა და 
მეცნიერების შესახებ; თვითმენეჯმენტის ფუძემდებლური სინერგიული პარა
დიგმები; სამურნეომმართველობითი და თვითმართვის ბიბლიურსინერგიული 
გააზრება; ბიბლიის წიგნებში ასახული მმართველობითი და თვითმმართველო
ბითი ასპექტების გაშუქება; შემუშავებულია სინერგიული მართვისა და თვითმე
ნეჯმენტის მოკლე, სქემატური კონცეფცია.

საკვანძო სიტყვები: მეცნიერები სინერგიზმის შესახებ; თვითმენეჯმენტის 
სინერგიული პარადიგმები; ბიბლიის მმართველობითი მოძღვრება; სინერგიული 
მართვისა და თვითმენეჯმენტის კონცეფცია.

მთელი სამყაროს, საარსებო გარემოსა და საზოგადოებრივი ცხოვრების არსის 
სინერგიული აღქმის საფუძველზე უნდა შეიცნოს ყოველმა ადამიანმა საკუთარი პი
როვნება და მკაფიოდ გაიაზროს: თავისი წარმოშობა, დანიშნულება, მიზანი, სიცო
ცხლის საზრისი, პირადი და საზოგადოებრივი მოთხოვნილებები და თვითმენეჯმე
ნტის ეთიკური საფუძველი ამ მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებისათვის.

ნაშრომის მიზანია, საქართველში თვითმენეჯმენტის სინერგიულ გააზრება-
სთან დაკავშირებული აქტუალური საკითხების კვლევა. კერძოდ, ამ სფეროსათვის 
უმთავრესი თეორიულმეთოდოლოგიური და ინფორმაციული წყაროს  ბიბლიის შე
საბამისი თემატიკის შესწავლის საფუძველზე სათანადო პარადიგმების გაშუქება და 
ავტორისეული სქემატური კონცეფციის ჩამოყალიბება. 

მიწიერი მატერიალური ფასეულობების მოპოვებისათვის ზრუნვასთან დაკავ
შირებით ღმერთი ზეციური სასუფევლის მოპოვებისათვის ზრუნვის პირველადობის 
შესახებ გვასწავლის: „ეძებეთ უპირველესად უფლის სასუფეველი და სიმართლე 
მისი, და ყოველივე ეს მოგეცემათ თქვენ“ [1, მათ. 6, 33].
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საქართველოს კათოლიკოსპატრიარქი ილია II გადმოგვცემს საკუთარი თავის 
მართვის სინერგიული საფუძვლის საღვთო პარადიგმას, რომლის თანახმად, ადამი
ანის „მიზანი და დანიშნულება ღმერთში ცხოვრება და ნეტარი მარადიულობის 
მოპოვებაა“ [2, გვ. 63]. 

სწორედ თეოლოგიურ და სეკულარულ მოძღვრებათა სინერგიული გააზრების 
საფუძველზე გვაქვს ჩამოყალიბებული თვითმენეჯმენტის ჩვენეული განმარტება: 
თვითმენეჯმენტი არის ადამიანის მიერ საკუთარი თავის სინერგიულ შეცნობაზე 
დამყარებული პირადი ფიზიკური, სულიერი და სოციალური საწყისების, რესურ-
სების და პოტენციალის მართვა-განვითარება [3, გვ. 143].

თვითმენეჯმენტის ბიბლიური პარადიგმები

თვითმენეჯმენტის სინერგიული გააზრებისათვის უმთავრესი თეორიული და მე
თოდოლოგიურ და ინფორმაციული წყარო ბიბლიაა.

გავეცნოთ მსოფლიოს გამოჩენილ მკვლევართა, რელიგიურ მოღვაწეთა და 
მეწარმეთა მოსაზრებებს მეცნიერებისა და რელიგიის სინერგიულობისა და ბიბ-
ლიის შესახებ [4]:

•	 კარლ ლინეი: “არსებობს ღმერთი: დიდი, მარადიული და დაუსაბამო, რომე
ლმაც შექმნა ქვეყანა და ყოველივე, რაც არის მასში და მოაწესრიგა იგი“;

•	 ანდრე ამპერი: „ბუნებაში შეგვიძლია ვჭვრიტოთ შემოქმედის საქმეები და 
მათი საშუალებით მივიდეთ შემოქმედის შეცნობამდე“;

•	 ლუი პასტერი: „რაც უფრო ღრმად შევისწავლი ბუნებას, მით მეტად მაოცე
ბს შემოქმედის საქმეები და მოწიწება მიპყრობს. ლაბორატორიაში მუშაობისას ყო
ველთვის ვლოცულობ“;

•	 ანრი ბეკერელი: „სწორედ ჩემმა საქმიანობამ მიმიყვანა ღმერთთან, რწმენა
სთან“;

•	 მაქს პლანკი: „საითაც არ უნდა გავიხედოთ, რა საგანსაც არ უნდა დავა
კვირდეთ, ვერსად ვიპოვით წინააღმდეგობას მეცნიერებასა და რელიგიას შორის. 
პირიქით, ჩვენ აშკარად დავინახავთ მათ შორის სრულ ჰარმონიას  რელიგიაც და 
მეცნიერებაც ეძებს ჭეშმარიტებას და მიდის ღვთის აღიარებამდე“;

•	 ალბერტ აინშტაინი: “რაც უფრო მეტ აღმოჩენებს აკეთებს მეცნიერება ფი
ზიკურ სამყაროში, მით უფრო მეტად მივდივართ დასკვნებამდე, რომელთა გადაწყვე
ტა შესაძლებელია მხოლოდ რწმენით” [5, გვ. 41].

•	 საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი ილია ll : „მეცნიერებაც და რე
ლიგიაც ორი საშუალებაა ობიექტური რეალობის შესაცნობად და ისინი ხელს უნდა 
უწყობდნენ ჭეშმარიტების გზით კაცობრიობის განვითარებას“ [6, გვ. 4]. „ბიბლიის 
სიბრძნე ხსნის ჩვენი სულის უფაქიზეს შრეებს, თვალნათლივ გვიჩვენებს შედეგს 
ცოდვისა და ბოროტებისა, შედეგს სიყვარულისა და სიკეთისა, გვიჩვენებს მარადი
ულ და წარმავალ ღირებულებებს. თქვენი ყოველდღიური თანამგზავრი უნდა გახდეს 
წიგნი და მათ შორის უპირველესი წიგნი  ბიბლია“ [6, გვ. 13]; 
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•	 ალფ ბიერკე, ნორვეგიის ბიერკეს საღებავების კორპორაციის პრეზიდე-
ნტი: ”თანამედროვე მეცნიერებამ ვერ მოკლა ბიბლიის ფუნდამენტური ჭეშმარიტებე
ბი. მე მწამს ღმერთი, იესო ქრისტე, მე მწამს ბიბლია” [5, გვ. 41]. 

ვფიქრობთ, რომ თამამად შეგვიძლია ვერწმუნოთ ზემოთ ჩამოთვლილ მოღვაწე
თა მოსაზრებებს მეცნიერებისა და რელიგიის სინერგიულობისა და ბიბლიის შესახებ.

ბიბლიური მოძღვრება სინერგიული თვითმენეჯმენტის შესახებ

ბიბლიაში დიდ ადგილს იკავებს მთელი სამყაროს, სასიცოცხლო გარემოს, ეკ
ლესიის, საზოგადოების, ეკონომიკის, ოჯახის სინერგიული მართვისა და ცალკეული 
პიროვნების შესაბამისი თვითმენეჯმენტის თემატიკა. წინამდებარე სტატიისათვის 
საინტერესო სინერგიული თვითმენეჯმენტის საკითხები გადმოცემულია ბიბლიის 
არაერთ წიგნში. შევჩერდებით ზოგიერთ მათგანზე.

გამოსვლა (მოსეს რჯულის მეორე წიგნი) [1, გვ. 5895]
ზოგადად, მართვისა და, კერძოდ, თვითმენეჯმენტის სინერგიული გააზრები

სათვის ბიბლიიდან უმთავრესია ათი მცნება („მცნება“  უმთავრესი კანონი, წესი, შე
თახმების სიტყვები) [7; 1, გამ. 20, 217, გვ. 75]: 

1. მე ვარ უფალი ღმერთი შენი და არა იყვნენ შენდა ღმერთნი უცხონი ჩემსა 
გარეშე;

2. არა ჰქმნე თავისა შენისა კერპნი, არცა ყოვლადვე მსგავსი, რაოდენი არს 
ცათა შინა ზე, და რაოდენი არს ქვეყანასა ზედა ქვე, და რაოდენი არს წყალთა შინა 
ქვეშე ქვეყანისა; არა თაყვანისცე მათ, არცა მსახურებდე მათ;

3. არა მოიღო სახელი უფლისა ღვთისა შენისა ამაოსა ზედა;
4. მოიხსენე დღე იგი შაბათი და წმიდაჰყავ იგი. ექვს დღე იქმოდე და ჰქმნე 

მათ შინა ყოველივე საქმე შენი, ხოლო დღე იგი მეშვიდე შაბათი არს უფლისა ღვთისა 
შენისა;

5. პატივეც მამასა შენსა და დედასა შენსა, რათა კეთილი გეყოს შენ და დღე
გრძელ იყვე ქვეყანასა ზედა;

6. არა კაცჰკლა;
7. არა იმრუშო;
8. არა იპარო;
9. არა ცილი სწამო მოყვასსა შენსა წამებითა ცრუითა;
10. არა გული გითქმიდეს ცოლისათვის მოყვასისა შენისა, არა გული გითქმიდეს 

სახლისათვის მოყვასისა შენისა, არცა ყანისა მისისა, არცა კარაულისა მისისა, არცა 
ყოვლისა საცხოვარისა მისისა, არცა ყოვლისა მისთვის, რაიცა იყვეს მოყვასისა შენისა.

იგავნი სოლომონისა [1. გვ. 564586]
სოლომონ ბრძენი  - ებრაელთა  სახელმწიფოს მესამე მეფე, იყო დავით მე-

ფე-წინასწარმეტყველისა და ბერსაბეს ვაჟი, 
დავით მეფემ თავის სიცოცხლეშივე აკურთხა სოლომონი მეფედ და სინერგიულ 

ანდერძად დაუბარა მართვისა და თვითმენეჯმენტის წესები: „მივდივარ მთელი ქვე
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ყნის გზით, გამაგრდი და კაცი იყავი. აღუსრულე ვალი უფალს, შენს ღმერთს: იარე 
მის გზაზე, დაიცავი მისი წესები, მისი მცნებანი, მისი სამართალი, მისი მოწმობანი, 
როგორც სწერია მოსეს რჯულში, რომ ხელი მოგემართოს ყველაფერში, რასაც გა
აკეთებ, და ყველგან, საითკენაც პირს მიაბრუნებ. რომ აღასრულოს უფალმა ჩემზე 
ნათქვამი თავისი სიტყვა: თუ შენი შვილები დაიცავენ ჩემს გზას და ივლიან ჩემს წი
ნაშე ჭეშმარიტებით და მთელი გულითა და სულით, არ დაგელევაო კაცი ისრაელის 
ტახტზე“ [1, 3 მეფ. 2, 24, გვ. 296]. 

მეფედ კურთხევის შემდეგ გაბაონში სოლომონს ძილში ღმერთი გამოეცხადა და 
უთხრა: „მთხოვე, რა გინდა, რომ მოგცე“  სოლომონმა მიუგო: „მიანიჭე შენს მო
რჩილს გამგები გული, რათა განაგოს შენი ერი, რომ სიკეთე გაარჩიოს ბოროტების
გან; რადგან ვის შეუძლია განაგოს შენი ერი, ესოდენ მრავალრიცხოვანი?“ [1, 3 მეფ. 
3, 9, გვ. 298].

მოეწონა ღმერთს სოლომონის სათხოვარი და უთხრა მას: „იმის გამო, რომ მთხო
ვე ეს და არ მოითხოვე შენთვის ხანგრძლივი სიცოცხლე, არ მოითხოვე სიმდიდრე, 
არ მოითხოვე შენი მტრების სული, არამედ გონიერება მთხოვე სამართლის გასაკი
თხავად. აჰა, მომინიჭებია შენთვის ბრძენი და გონიერი გული, ისე რომ შენი მსგავსი 
არც შენამდე ყოფილა სადმე და არც შენს შემდეგ გამოჩნდება შენი მსგავსი. რაც არ 
გითხოვია, იმასაც მოგცემ: სიმდიდრესაც, დიდებასაც, ისე რომ, ვიდრე ცოცხალ ხარ, 
არავინ იქნება მეფეთა შორის შენი მსგავსი. თუ ივლი ჩემს გზაზე, დაიცავ ჩემს წესებსა 
და ჩემს ბრძანებებს, როგორც მამაშენი დავითი დადიოდა, დღეგრძელს გაგხდი“[1, 3 
მეფ. 3, 1114, გვ. 298]. და ასეც აღასრულა უფალმა. ცნობილია, რომ სოლომონ მეფე 
იყო საკუთარი თავისა და სახელმწიფოს ბრძენი მმართველი და უმდიდრესი ადამიანი. 

იგავნი სოლომონისა - ძველი აღთქმის წიგნი, ყველაზე ვრცლად წარმოადგე-
ნს ისრაელის სიბრძნეს. წიგნში თავმოყრილი გამონათქვამების უდიდესი ნაწილი, 
ესაა ღვთაებრივ სიბრძნეზე დამყარებული პარადიგმები, რaც ასახავს ცხოვრები
სეულ ვითარებას, ადამიანის დანიშნულებასა და მიზანს, მიზნის მიღწევის გზებს, 
მოთხოვნილებებს, გამოცდილებას, ზნეჩვეულებებს, პასუხისმგებლობას, ეთიკურ 
ნორმებს. მთლიანობაში, ეს არის სინერგიული თვითმენეჯმენტის თეორიულმეთო
დოლოგიური, ეთიკური და პრაქტიკული საფუძველი, რომელზეც უნდა ააგოს ყოვე
ლმა ადამიანმა საკუთარი სულიერი და ხორციელის საწყისების სინერგიული გააზრე
ბა და შესაბამისი ქმედებები. წიგნი განმსჭვალულია მშვიდი ოპტიმიზმის განწყობით, 
რომლითაც ადამიანს შესაძლებლობა ეძლევა, ცხოვრებაში სინერგიული წარმატების 
მისაღწევად საჭირო არჩევანი გააკეთოს და სწორი გადაწყვეტილება მიიღოს. 

ქვემოთ ჩამოვთვლით იგავთა წიგნში გადმოცემულ, ღვთაებრივი საწყისის 
ამსახველ თვითმენეჯმენტის უმნიშვნელოვანეს პარადიგმებს: 
1. უფალი იძლევა სიბრძნეს და მის ბაგეთაგან არის ცოდნა და შეგნება [1, იგავ. 2,6, 

გვ. 565];
2. ჩემი რჯული არ დაივიწყო, ჩემი მცნებები დაიმარხოს შენმა გულმა, დღეგრძე

ლობას, სიცოცხლის წლებს და ჯანმრთელობას შეგძენენ [1, იგავ. 3,1,2, გვ. 565]; 
3. ესავდე უფალს მთელი გულით და ნუ დაენდობი საკუთარ ჭკუას. შეეცადე მის 
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შეცნობას ყოველ შენს გზაზე და ის გაგისწორებს სავალს [1, იგავ. 3,56, გვ. 566];
4. პატივი მიაგე უფალს შენი ქონებიდან და მთელი შენი მოსავლის პირველმოწეული 

ნაყოფით. ჭერამდე აივსება შენი ბეღლები და მაჭრის ღვარს ადინებს საწნახლები 
[1, იგავ. 3,910, გვ. 566];

5. ბედნიერია ის კაცი, ვინც ჰპოვა სიბრძნე და ვინც გონიერება შეიძინა! რადგან 
მისი შეძენა სჯობს ვერცხლის შეძენას და მისი მოსავალი  ხალას ოქროს. მარგა
ლიტებზე უფრო ძვირფასია და შენგან სანატრელი არაფერი შეედრება მას [1, 
იგავ. 3,1315, გვ. 566];

6. აჰა, ექვსი რამ უფლის საძულველი, და აჰა, შვიდი სიბილწე მის თვალში: ამპარტა
ვანი თვალები, ცრუ ენა, უბრალო სისხლის მღვრელი ხელები, ავისმზრახველი 
გული, საბოროტოდ მარდი ფეხები, ტყუილების აღმომსუნთქველი, ცრუ მოწმე 
და ძმათა შორის შუღლის მთესველი [1, იგავ. 6, 1619, გვ. 568];

7. უფლის მოშიშება ახანგრძლივებს დღეებს, ხოლო ბოროტეულთა წლები შემოკ
ლდება. უფლის გზა სიმტკიცეა უმწიკვლოსთვის და დაღუპვაა ბოროტმოქმედ
თათვის [1, იგავ.10, 27, 29, გვ. 571];

8. შენი საქმეები უფალს ჩააბარე და აღსრულდება შენი განზრახვები [1, იგავ. 16,3, 
გვ. 575];

9. კაცის გული თავის გზებს გეგმავს, მის ნაბიჯებს კი უფალი წარმართავს [1, იგავ. 
16,9, გვ. 575];

10. ბოროტეულის გამამართლებელი და მართლის გამამტყუნებელი  ორთავე სი
ბილწეა უფლის წინაშე [1, იგავ. 17,15, გვ. 576];

11. ღარიბის მჩაგვრელი თავის შემოქმედს შეურაცხყოფს, მათხოვრის მწყალობელი 
კი უფლის მადიდებელია [1, იგავ. 14, 31, გვ. 574];

12. ვინც თავის ცოდვებს მალავს, ხელი არ მოემართება, ხოლო ვინც მათ აღიარებს 
და მიატოვებს, შეწყალებული იქნება [1, იგავ. 28,13, გვ. 584].

აქ კი გადმოვცემთ ადამიანური საწყისის ამსახველ თვითმენეჯმენტის უმნიშ-
ვნელოვანეს პარადიგმებს:
1. სულგრძელი კაცი მამაცს სჯობია, საკუთარი თავის ხელმწიფე კი  ქალაქის ამ

ღებს [1, იგავ. 16,32, გვ. 575];
2. დაიმარხე, შვილო, მამაშენის ანდერძი და დედაშენის რჯულს ნუ გადახვალ [1, 

იგავ. 6, 20, გვ. 568];
3. ვინც ცოლი ჰპოვა, სიკეთე ჰპოვა და უფლისგან წყალობა მიიღო [1, იგავ. 18,22, 

გვ. 577];
4. ღირსეული დედაკაცი ქმრის გვირგვინია, შემარცხვენელი კი მისი ძვლების გამო

მშრობელია [1, იგავ.12, 4, გვ. 572];
5. ვინ იპოვის გამრჯე დედაკაცს? მარგალიტზე ძვირია მისი ფასი. მისი ქმრის გული 

მასზე იქნება დანდობილი და შემოსავალი არ მოაკლდება [1, იგავ. 31,10,11, გვ. 
586];

6. ერთი ლუკმა ხმელი პური სიმშვიდეში უკეთესია, ვიდრე საკლავით სავსე სახლი 
უთანხმოებაში [1, იგავ.17,1, გვ. 576];

7. შენი მამაპაპის გავლებულ მიჯნას ნუ შეცვლი [1, იგავ. 22,28, გვ. 580];
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8. დედმამის მაგინებელს უკუნეთ ღამეში ჩაუქრება ლამპარი [1, იგავ. 20,20, გვ. 
578];

9. ყმაწვილი მისი გზის დასაწყისშივე გაწვრთენი და სიბერეშიც კი არ გადაუხვევს 
მას [1, იგავ. 22,6, გვ. 579];

10. უკეთესია მწვანილეული საზრდო და სიყვარული, ვიდრე ნასუქი ხარი და სიძულ
ვილი [1, იგავ. 15,17, გვ. 574];

11. თათბირის გარეშე ჩანაფიქრი იფუშება, მრავალი მრჩევლის შემწეობით კი ხო
რციელდება [1, იგავ. 15,22, გვ. 574];

12. სიძულვილი შუღლის აღმძვრელია, სიყვარული კი ყველა ცოდვას ფარავს [1, 
იგავ.10, 12, გვ. 570];

13. მართლის ბაგენი მადლს აუწყებენ, ბოროტეულთა პირი კი  ღალატს [1, 
იგავ.10,32, გვ.571];

14. ზარმაცი ხელი აღარიბებს, ხოლო გამრჯეთა ხელი ამდიდრებს [1, იგავ. 10, 4, გვ. 
570];

15. გამრჯეთა ხელი იხელმწიფებს, უდები კი მოხარკედ იქცევა. [1, იგავ.12, 24, გვ. 
572];

16. მრუდი პინები სისაძაგლეა უფლისთვის, სწორი საწონი  სასურველი [1, იგავ. 11, 
1, გვ. 571];

17. არავის არგებს სიმდიდრე რისხვის დღეს, სიმართლე კი იხსნის სიკვდილისგან [1, 
იგავ.11, 4, გვ. 751];

18. სიმართლის გზაზე სიცოცხლეა და მისი სავალი უკვდავებაა [1, იგავ.12, 28, გვ. 
572];

19. უკეთესია მცირედი, ოღონდ სიმართლით, ვიდრე დიდძალი მოგება უსამართლო
ბით [1, იგავ. 16,8, გვ. 575];

20. უმწიკვლოდ მავალი ღარიბი სჯობს გზაუკუღმართ მდიდარს [1, იგავ. 28,6, გვ. 
584];

21. კენჭისყრა ბოლოს უღებს დავას და ძლიერთა შორის აჩენს სამართალს [1, იგავ. 
18,18, გვ. 577];

22. თუ მეფე ღარიბღატაკებს სწორ სამართალს უჩენს, მისი ტახტი სამარადისოდაა 
განმტკიცებული [1, იგავ. 29,14, გვ. 584].

უდიდესი ბიბლიური მცნებები სიყვარულისა და სხვა ადამიანებთან 
ურთიერთობის შესახებ

სიყვარულის შესახებ ორი უდიდესი მცნებაა: „გიყვარდეს უფალი ღმერთი შენი 
მთელი შენი გულით და მთელი შენი სულით და მთელი შენი გონებით და მთელი შენი 
ძალით,  აი, უპირველესი მცნება. და მეორე, ამისი მსგავსი: გიყვარდეს მოყვასი შენი, 
ვითარცა თავი შენი. არ არსებობს ამათზე დიადი მცნება“ [1, მარკ. 12, 30,31, გვ. 
10041005; რჯლ. 6,5, გვ. 169; ლევ. 19,18, გვ. 114].

სხვა ადამიანებთან ურთიერთობის მართვის ძირითადი პრინციპია: „როგორც 
თქვენ გსურთ გექცეოდნენ კაცნი, თქვენც ასევე მოექეცით მათ, ვინაიდან ესაა რჯუ
ლი და წინასწარმეტყველნი“ [1, მათ. 7,12, გვ. 964].



160

გიორგიშიხაშვილი

ქრისტიანული სამოძღვრო პრინციპები თვითმენეჯმენტის სინერგიული 
გააზრებისათვის [7]

მთავარი ქრისტიანული სამოძღვრო პრინციპებია:
•	 სამი საღვთისმეტყველო სათნოება: 1) რწმენა; 2) იმედი; 3) სიყვარული.
•	 შვიდი ნიჭი სულიწმიდისა: 1) შიში ღვთისა; 2) ღვთისმსახურება; 3) ძლიერე

ბა; 4) ზრახვა; 5) მეცნიერება; 6) გულისხმიერება; 7) სიბრძნე.
•	 ცხრა ნაყოფი სულიწმიდისა: 1) სიყვარული; 2) სიხარული; 3) მშვიდობა; 4) 

სულგრძელობა; 5) სიტკბოება; 6. სიკეთე; 7) რწმენა; 8) მყუდროება; 9) მოთმინება.
•	 შვიდი საქმე ხორციელი სიბრალულისა: 1) მშიერთა დაპურება; 2) მწყუ

რვალთა სმევა; 3) შიშველთა შემოსვა; 4) უცხოთა შევრდომება; 5) სნეულთა მიხედვა; 
6) პატიმართა მოკითხვა; 7) მიცვალებულთა დამარხვა.

•	 შვიდი საიდუმლო ახალი აღთქმისა: 1) ნათლისღება; 2) მირონცხება; 3) ზი
არება; 4) სინანული; 5) ზეთის კურთხევა; 6) ქორწინება; 7) მღვდლობა.

•	 შვიდი საქმე სულიერ მოწყალებათა: 1) ცოდვილთა მოქცევა; 2) უმეცართა 
სწავლება; 3) დაბრკოლებულთა განმართვა; 4) მწუხარეთა ნუგეშინისცემა; 5) უსამა
რთლობის მოთმინებით ატანა; 6) შემცოდეთა მიტევება; 7) მოყვასის საცხოვნებლად 
ღვთისადმი ვედრება.

•	 შვიდი მომაკვდინებელი ცოდვა და წამალი მათი - შვიდი სათნოება: 1) 
ამპარტავნება  სიმდაბლე; 2) ანგარება  მოწყალება; 3) სიძვა  უმანკოება; 4) მრისხა
ნება  სიმშვიდე; 5) ნაყროვანება  მარხულობა; 6) შური  სიყვარული; 7) სასოწარკვე
თილება  სასოება.

ბიბლიურ-ქრისტიანული მოძღვრების საფუძველზე მართვის/თვითმართვის 
სინერგიული გააზრების შესახებ წმინდა ილია მართალი (ჭავჭავაძე) მიიჩნევს, 
რომ „სულიერ ღონესთან ერთად უნდა ვლიდეს ღონე ხორციელიც“. ხორციელ 
ღონეს იგი „საეკონომიო მოქმედებასაც“ უწოდებს. ყოველი ადამიანის, ერის და ქვე
ყნის ჭეშმარიტი, ღვთივსულიერი პროგრესი და სრულყოფილი თვითმენეჯმენტი და 
მართვა მხოლოდ მაშინ არის შესაძლებელი, როდესაც ეს ორი ძალღონე ჰარმონიუ
ლად შეერთდება და „ერთად და განუყრელად“ გვექნება. 

წმინდანი წერს: „მომწიფდა ჩვენში ის აზრი, რომ სულიერ ღონესთან ერთად უნდა 
ვლიდეს ღონე ხორციელიც, რომ სულის, ჭკუისა და გონების გაძლიერებას მხარდა 
მხარ უნდა მოსდევდეს ქონებისა, ჯიბის გაძლიერებაცა, რომ ერი და ქვეყანა, რომელ
თაც ან ერთი აკლია, ან მეორე, ცალფეხა კაცსა ჰგავს, და, როგორც ცალფეხა კაცი 
შორს მანძილს საჭირო სიმალით ვერ გაივლის, ისეც ერი, ქვეყანა ვერას გახდება, თუ 
თავის წარმატების საყევარში ეს ორი უღლადი, ყოველთშემძლებელი ძალღონე არ 
ეყოლება შებმული ერთად და განუყრელად“ [8, გვ. 337].

წმინდანი გვასწავლის თუ როგორ უნდა მივაღწიოთ წარმატებულ პიროვნულ და 
ეროვნულ მართვას ახალ დროში: „ ...ეხლა ან ადლი უნდა გვეჭიროს ხელში, ან გუთა
ნი, ან ჩარხი ქარხანისა, ან მართულები მანქანისა. ეხლა ვაჟკაცობა ომისა კი არ უნდა, 
რომ სისხლსა ჰღვრიდეს, ვაჟკაცობა უნდა შრომისა, რომ ოფლი ჰღვაროს. კიდევ ვი
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ტყვით, ქვეყანა ეხლა იმისია, ვინც ირჯება და ვინც იცის წესი და ხერხი გარჯისა, 
ვინც უფრო უფრთხილდება ნაშრომს, ვინც იზოგავს ნაღვაწს... ხმლიანმა მტერმა ვერ 
დაგვათმობინა, ვერ წაგვართვა ჩვენი მიწაწყალი, ჩვენი ქვეყანა. ...ხმლით მოსეულმა 
ვერა დაგვაკლორა,  შრომით და გარჯით, ცოდნით და ხერხით მოსეულიკი თან 
გაგვიტანს, ფეხქვეშიდამ მიწას გამოგვაცლის, სახელს გაგვიქრობს, გაგვიწყვეტს, 
სახსენებელი ქართველისა ამოიკვეთება, და ჩვენს მშვენიერს ქვეყანას, როგორც უპა
ტრონო საყდარს, სხვანი დაეპატრონებიან. შრომასა და გარჯას, ცოდნასა და ხერხს 
ვერავინღა გაუძლებს, თუ შრომა და გარჯა, ცოდნა და ხერხი წინ არ მივაგებეთ, წინ 
არ დავახვედრეთ, წინ არ დავუყენეთ“ [9, გვ. 1213].

დასასრულ, დასკვნის სახით გადმოვცემთ ჩვენ მიერ შემუშავებულ მოკლე, 
სქემატურ კონცეფციას – თანახმად ზემოთ აღწერილი ბიბლიური სოციალუ-
რ-ეკონომიკური, მმართველობითი და თვითმმართველობითი სინერგიული მო-
ძღვრებისა, ყოველმა ადამიანმა და ცალკეულმა ორგანიზაციამ შემდეგი მოვა-
ლეობები და საქმეები უნდა აღასრულოს, შეძლებისამებრ:

1. პატივი მიაგოს ღმერთს და სახსარი შესწიროს ეკლესიის განვითარებას;
2. დაეხმაროს სხვა ადამიანებს, განსაკუთრებით – გაჭირვებულებს;
3. მოიხადოს მოვალეობა სახელმწიფოსა და საზოგადოების წინაშე;
4. იზრუნოს ღმერთის ქმნილების – ბუნების დაცვაშენარჩუნებისათვის;
5. დაიკმაყოფილოს პირადი და საოჯახო მოთხოვნილებები;
6. გამონახოს, შეინარჩუნოს და განავითაროს შემოსავლის წყარო;
7. იზრუნოს მიცვალებულთა სულების საოხად.
ეს ღვთაებრივი სინერგიული სიბრძნე უნდა დაედოს კონცეპტუალურ საფუძ-

ვლად ყოველი ადამიანის, საზოგადოებისა და ერის საქმიანობას ცხოველქმედე-
ბის ყველა სფეროში, მათ შორის, უპირველესად, სამეურნეო-მმართველობით 
პრაქტიკასა და საკუთარი თავის მართვაში.

აღნიშნული მოვალეობები უფლისმიერად აკისრია ყველას – ცალკეულ ადამიანს, 
ოჯახს, სამთავრობო თუ არასამთავრობო, სამეწარმეო თუ არასამეწარმეო ორგანი
ზაციებს, პარლამენტს, სასამართლოს, მასმედიას, მთლიანად სახელმწიფოს, მის ლი
დერებს, მეფეებს, პრეზიდენტებს, პრემიერმინისტრებს და თვით ეკლესიასაც.
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ბიჯეტური დაგეგმვის სისტემა თანამედროვე ბანკის მართვის უაღრესად 
წარმატებული და ეფექტიანი ინსტრუმენტია და, აქედან გამომდინარე, მისმა 
უგულებელყოფამ შეიძლება სერიოზულად შეასუსტოს მენეჯმენტი და ბანკის 
ხელმძღვანელობა, ფაქტობრივად, არამარტო საფინანსო ნაკადების რეგული
რების ერთერთი ყველაზე ოპტიმალური საშუალების, არამედ თვითრეგული
რებისა და მოტივაციის ქმედითი მექანიზმის გარეშე აღმოჩნდეს. 

ნაშრომში განხილულია კომერციულ ბანკებში ბიჯეტური დაგეგმვის თა
ნამედროვე მოდელების არსი, თავისებურებანი და მათი უპირატესობებისა და 
ნაკლოვანებების შედარებითი ანალიზის საფუძველზე გაკეთებულია დასკვნა 
ოპტიმალური მოდელის შერჩევის შესახებ. 

საკვანძო სიტყვები: კომერციული ბანკი; ბიუჯეტური დაგეგმვის მოდე-
ლები; დანახარჯების ცენტრები; მოგების ცენტრები; შიდა სატრანსფერტო ფა-
სწარმოქმნა.

საბანკო სისტემის ფუნქციონირების მსოფლიო გამოცდილება ცხადყოფს, რომ 
ქვეყნის საკრედიტო სისტემის ბევრი რთული საკითხი შეიძლება დაიძლიოს, თუ გათ
ვალისწინებული იქნება ბიუჯეტური დაგეგმვის თანამედროვე მოდელები კომერცი
ულ ბანკებში[1; 2].

ბიუჯეტური დაგეგმვის სისტემა, ანუ ხარჯებისა და ცალკეული ეკონომიკური 
ოპერაციისა და ოპერატიული საქმიანობის პროცესში საქმიანობის სხვადასხვა სფე
როდან ფულადი საშუალებების შემოსულობის დეტალიზებული ბიუჯეტის ფორმი
რებისა და შესრულების კონტროლის პროცესი, თანამედროვე ბანკის მართვის უაღ
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რესად წარმატებული და ეფექტიანი ინსტრუმენტია და, აქედან გამომდინარე, მათი 
შესწავლაგაანალიზება უაღრესად აქტუალურია.

ბიუჯეტური დაგეგმვის ორგანიზაციის თანამედროვე მოდელები

დღეისათვის ბიუჯეტური დაგეგმვის ორგანიზაციის ტრადიციული მოდელი ყვე
ლაზე გავრცელებულია და ახასიათებს შემდეგი თავისებურებანი: ა) ქვეგანყოფილე
ბების დაყოფა დანახარჯების ცენტრებად და მოგების ცენტრებად, და ბ) შიდა სატ
რანსფერტო ფასწარმოქმნის მექანიზმის გამოყენება.

ბიუჯეტური დაგეგმვის ორგანიზაციის ტრადიციული მოდელის აგების ტექნო-
ლოგია შემდეგია: ორგანიზაციაში გამოიყოფა ფინანსური პასუხისმგებლობის ცენ
ტრები, ანუ ბიუჯეტური ერთეულები (სტრუქტურული ქვეგანყოფილებები, ცალკეუ
ლი პროექტები ან საქმიანობის მიმართულებები); შემდეგ, ბიუჯეტური ერთეულების 
მიერ რეალური შემოსავლების არსებობიდან გამომდინარე, გამოიყოფა დანახარჯე-
ბის ცენტრი და მოგების ცენტრი [1,გვ.3]. ბანკში მოგების ცენტრი შეიძლება იყოს 
ქვეგანყოფილება, რომელიც პასუხისმგებელია რესურსების განთავსებაზე (მაგ., სა
კრედიტო განყოფილება, ფასიანი ქაღალდების განყოფილება და ა.შ., ანუ ე.წ. გა-
ნთავსების ცენტრები) და, აგრეთვე ის ქვეგანყოფილებაც, რომელსაც რესურსების 
განთავსებასთან კავშირი არა აქვს, მაგრამ, აქვს შემოსავლები (მაგ., საოპერაციო 
განყოფილება, საერთაშორისო ანგარიშსწორებათა განყოფილება, ინდივიდუალური 
სეიფების განყოფილება და ა. შ., ანუ ე. წ. მომსახურების ცენტრები). 

აღნიშნული სქემის მიხედვით, დანახარჯების ცენტრებია მომსახურების უზ
რუნველმყოფი სამსახურები და ქვეგანყოფილებები (მაგ., კადრების განყოფილება, 
სამეურნეო და სატრანსპორტო სამსახურები, ბანკის ავტომატიზებულ სისტემათა 
და ტექნოლოგიების ქვეგანყოფილებები, ბუღალტერია, იურიდიული განყოფილება, 
დაცვის სამსახური, მარკეტინგის განყოფილება, კანცელარია, საკასო განყოფილება 
(თუმცა ყოველთვის არა), აგრეთვე ბანკის ხელმძღვანელობაც (ანუ უზრუნველყოფის 
ცენტრები), რომლებიც, მართალია, შემოსავლებს არ იღებენ, მაგრამ პასუხს აგებენ 
რესურსების მოზიდვაზე. მოზიდვის ცენტრი, უპირველეს ყოვლისა, სადეპოზიტო გა
ნყოფილებაა, გარდა ამისა, მასში შედის ის ქვეგანყოფილებებიც, რომლებიც ამავე 
დროს მომსახურების ცენტრის ფუნქციასაც ასრულებენ (მაგ., საოპერაციო განყო
ფილება ტრადიციულ საორგანიზაციო სტრუქტურაში ორმაგ ფუნქციას ასრულებს: 
ის, ერთი მხრივ, ემსახურება კლიენტებს და ამით უზრუნველყოფს საკუთარ შემოსა
ვლებს საკასოსაანგარიშსწორებო ოპერაციებიდან და, მეორე მხრივ, იმავდროულად 
წარმოადგენს ერთერთ ძირითად ქვეგანყოფილებას, რომელიც მოიზიდავს ყველაზე 
იაფ რესურსებს, თუმცა, თვითონ არ განათავსებს).

ბიუჯეტური დაგეგმვის ორგანიზაციის აღნიშნული სქემა უზრუნველყოფს ე.წ. 
შიდა სატრანსფერტო ფასწარმოქმნის მექანიზმის გამოყენებას: მოგების ცენტრების 
რეალური ხარჯებისა და შემოსავლების გარდა, ანგარიშებში აისახება შიდა ე.წ. ვირ-
ტუალური ხარჯები და შემოსავლები, რაც წარმოადგენს ქვეგანყოფილებების ურთი
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ერთკავშირების (სახელდობრ, ფულადი საშუალებების ყიდვაგაყიდვისა და ურთიერ
თმომსახურების პროცესების) შედეგს.

მოზიდვის ცენტრები სპეციალური მეთოდიკის საფუძველზე განსაზღვრავენ რე
სურსების ფასს, რომელსაც ანაზღაურებენ (ვირტუალურად) განთავსების ცენტრები. 
ბუნებრივია, აღნიშნული ფასები დაახლოებით ანალოგიური რესურსების მოზიდვის 
ბანკთაშორისი ბაზრის ფასების ტოლი უნდა იყოს, არც მეტი და არც ნაკლები, ვინა
იდან ასეთ შემთხვევაში მოზიდვის ცენტრებისთვის უფრო მომგებიანი იქნება არა სა
კუთარი ბანკის თავისუფალი რესურსების, არამედ გარე საშუალებების გამოყენება, 
რაც უმეტესწილად მიუწვდომელია.

დაახლოებით ანალოგიური სქემა ვრცელდება ურთიერთმომსახურების ანაზღა
ურებაზეც. ასე, მაგ., ერთი ქვეგანყოფილების (მოგების ცენტრის) თანამშრომელთა 
მიერ სხვა მოგების ცენტრის კოლეგებისთვის გაწეული კონსულტაციები უნდა ანა
ზღაურდეს, ვინაიდან თუ ეს სამუშაოები მნიშვნელოვან დროს საჭიროებს, მაშინ იგი 
დაკავშირებულია დანახარჯებთან, რომელიც საბაზრო მექანიზმის ფუნქციონირების 
პირობებში მომხმარებლის მიერ ამა თუ იმ მომსახურების გაწევის სანაცვლოდ უნდა 
იქნეს კომპენსირებული.

უნდა აღინიშნოს, რომ რესურსების შიდა ღირებულების განსაზვრა საბანკო 
პრაქტიკაში საკმაოდ განსხვავებული და ინდივიდუალური პროცესია, ვინაიდან დამო
კიდებულია არამარტო განსახორციელებელი ოპერაციის სახეობაზე, სტრუქტურასა 
და თავისებურებებზე, არამედ მოზიდული რესურსების ტიპზე, ქვეგანყოფილებების 
ურთიერთკავშირების ტექნოლოგიასა და საშუალებათა ავტომატიზაციის შესაძლებ
ლობებზე. თუმცა, ხანდახან იყენებენ შედარებით მარტივ სქემასაც, რომლის მიხედ
ვითაც რესურსების შიდა ღირებულება ყოველთვის საბაზრო ღირებულების ტოლია 
(დაფინანსების ალტერნატიული წყაროების პრინციპი). 

რესურსების შიდა ღირებულების განსაზღვრის შემდეგ ხორციელდება დანახარ
ჯების ცენტრების ხარჯების გადანაწილება მოგების ცენტრებს შორის, რომელთათ
ვისაც აღნიშნული ხარჯები საერთო საორგანიზაციო პირობით-მუდმივ დანახარჯებს 
წარმოადგენს. ის, აგრეთვე, შეიძლება განაწილდეს ინდივიდუალური მეთოდიკითაც, 
მაგ.: კადრების განყოფილებისა და სპეციალისტთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხარ
ჯები შეიძლება გადანაწილდეს მოგების ცენტრში თანამშრომელთა რაოდენობის 
პროპორციულად; ავტომატიზაციის ხარჯები  ქვეგანყოფილებაში არსებული კომპი
უტერების რაოდენობის პროპორციულად; ხოლო კანცელარიის დანახარჯები  თანა
ბრად მოგების ყველა ცენტრს შორის.

ამ მოდელის ფინანსური შედეგი ფასდება, როგორც წესი, თითოეული მოგების 
ცენტრის მიხედვით და გამოისახება შემდეგი ფორმულით [2, გვ.106]:

ფინანსური შედეგი(მოგება) = გარე რეალური შემოსავლები + შიდა სატრა-
ნსფერტო შემოსავლები --საკუთარი პირდაპირი ხარჯები - საერთო საორგანიზა-
ციო ხარჯები - შიდა სატრანსფერტო ხარჯები.

ამასთან, ყველა დანახარჯი, სახელდობრ, საკუთარი პირდაპირი ხარჯები, დამა
ტებული საერთო საორგანიზაციო და შიდა სატრანსფერტო ხარჯები, ერთობლიობა
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ში წარმოადგენს საბიუჯეტო ერთეულის თვითანაზღაურების სიდიდეს. ამ მნიშვნე
ლობაზე უფრო დიდი შემოსავლების მიღება ნიშნავს ქვეგანაყოფის რენტაბელობას, 
რომელიც გამოითვლება, როგორც პროცენტი დანახარჯებიდან.

რაც შეეხება პირდაპირი დანახარჯებით ბიუჯეტური დაგეგმვის მოდელს (Direct 
Costing), იგი აიგება შემდეგი ტექნოლოგიით: ქვეგანყოფილებები იყოფა მოგებისა 
და დანახარჯების ცენტრებად იგივე პრინციპით, როგორც ბიუჯეტური დაგეგმვის 
ორგანიზაციის ტრადიციულ მოდელში, იმ განსხვავებით, რომ მოგების ცენტრები 
მხოლოდ ის ქვეგანყოფილებები ხდებიან, რომლებიც დამოუკიდებლად იღებენ რეა
ლურ შემოსავლებს, სხვა დანარჩენი ბიუჯეტური ერთეულები დანახარჯების ცენტრს 
მიეკუთვნება. სახელდობრ, თუ რესურსების მოზიდვის ცენტრი, მაგალითად, დეპო
ზიტების განყოფილება მოგებას ვერ მიიღებს, მაშინ იგი მოგების ცენტრიდან დანა
ხარჯების ცენტრის კატეგორიაში გადადის. 

უზრუნველყოფის ცენტრების, ანუ სხვადასხვა დამხმარე სამსახურის საქმიანო
ბასთან დაკავშირებული დანახარჯები, ერთობლიობაში საერთო საორგანიზაციო და
ნახარჯებს შეადგენს. მაგრამ, წინა სქემისგან განსხვავებით, დანახარჯები მოგების 
ცენტრებს შორის არ ნაწილდება. მათი მართვა და ოპტიმიზაცია ბანკის ადმინისტრა
ციის ან უმაღლესი ხელმძღვანელობის პრეროგატივაა. ხშირად, პრაქტიკაში ამ მიზ
ნისთვის ბანკის მმართველობიდან გამოიყოფა კურატორი, რომლის ძირითადი ამო
ცანაა უზრუნველყოფის ცენტრების საქმიანობის მართვა და კონტროლი, ანუ მინი
მალური დანახარჯებით დამხმარე სამსახურების საქმიანობის მაქსიმალური ხარისხი. 

რესურსების მოზიდვაში მონაწილე ბიუჯეტური ერთეულები განსაზღვრავს რე
სურსების მოზიდვის თვითღირებულებას (საპროცენტო ხარჯებს, პერსონალის შრო
მის ანაზღაურებას და ა. შ.). ბიუჯეტის ფორმირებისას ეს დანახარჯები მთლიანად 
გადადის განთავსების ცენტრების დანახარჯებში. 

რესურსების მოზიდვის პირდაპირი დანახარჯების განაწილების აღნიშნული სა
ორგანიზაციო პროცესი არ გამორიცხავს სხვადასხვა მოდელის გამოყენებას, რომ
ლებიც წინა მოდელთან შედარებით გაცილებით უფრო მარტივია, ვინაიდან არაპირა
დაპირი დანახარჯები მხედველობაში არ მიიღება. ამ ამოცანის გადაწყვეტის ყველაზე 
მარტივი მოდელია რესურსების მოზიდვის თვითღირებულების საშუალოშეწონილი 
მაჩვენებლის განსაზღვრა. კონკრეტული რესურსის მოზიდვის თვითღირებულება, 
რომელიც განთავსების ცენტრის დანახარჯებში შედის, ტოლია განთავსების ცენ-
ტრის მიერ გამოყენებული რესურსების მოცულობა გამრავლებული მის საშუალო 
ღირებულებაზე. რესურსების საშუალო ღირებულების გაანგარიშების დროს ბანკის 
საკუთარი რესურსები ან კაპიტალი, კონკრეტული სიტუაციიდან გამომდინარე, შე
იძლება იქნეს (ან არც იქნეს) გათვალისწინებული. ზოგჯერ კაპიტალს განიხილავენ 
როგორც ფასიან წყაროს, განსაზვრავენ რა მისი შემოსავლიანობის მინიმალურ დო
ნეს ან როგორც მარჟას, რომელიც რესურსების ერთეულის საშუალოშეწონილი ფა
სის მინიმალური დონის დადგენისას გაითვალისწინება. სხვა შემთხვევაში, კაპიტალი 
შეიძლება განხილულ იქნეს როგორც უფასო რესურსი ან გაანგარიშებაში საერთოდ 
არც იქნეს გათვალისწინებული.
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ბიუჯეტური დაგეგმვის სისტემა - ფინანსური ნაკადების რეგულირების ინსტრუმენტი...

ბიუჯეტური დაფინანსების ასეთი სქემის დროს მოგების ცენტრის ფინანსური 
შედეგი ფასდება, როგორც სხვაობა პირდაპირი რეალური შემოსავლებისა და პირდა
პირი რეალური ხარჯებისა[2, გვ.108], ანუ:

ფინანსური შედეგი(მოგება) = გარე რეალური შემოსავლები - საკუთარი პირ-
დაპირი დანახარჯები - რესურსების მოზიდვის პირდაპირი დანახარჯები (მისი 
თვითღირებულება).

რესურსების მოზიდვის თვითღირებულების საშუალოშეწონილი მაჩვენებლის გა
ნსაზღვრის მოდელის მიხედვით, მოგების ცენტრის თვითღირებულება მხოლოდ პირ
დაპირი დანახარჯების ჯამს წარმოადგენს. უნდა აღინიშნოს, რომ ასეთი მოდელით 
რენტაბელობის ნორმისა და საერთოდ ფინანსური შედეგის შეფასება არსებითად გან
სხვავდება შიდა სატრანსფერტო ფასწარმოქმნისგან, სახელდობრ, ფინანსური შედეგი 
(მოცემული სქემით) ეკონომიკური თვალსაზრისით მიახლოებითია, ვინაიდან ყველა 
დანახარჯის მიხედვით სრულ შეფასებას არ მოიცავს [3, გვ.65]. ამის შედეგად, რო
გორც წესი, ქვეგანყოფილებებს რენტაბელობის უფრო მაღალი ნორმები უწესდებათ.

ბიუჯეტური დაგეგმვის მოდელების შედარებითი ანალიზი

აქ განვიხილავთ ბიუჯეტური დაგეგმვის მოდელებს მათი უპირატესობებისა და 
ნაკლოვანებების შედარებითი ანალიზის საფუძველზე.

სატრანსფერტო ფასების გამოყენებით ბიუჯეტური დაგეგმვის ტრადიციული 
მოდელის უპირატესობებია:

•	 ფინანსური შედეგების შეფასების საკმაოდ მაღალი სიზუსტე;
•	 მოგების ცენტრების მიერ ახალი შემოსავლების მოძიებისა და არსებულის 

ზრდის პროცესების სტიმულირება;
•	 ბიუჯეტურ ერთეულებზე ხელმძღვანელობის მხრიდან ზემოქმედების საკ

მაოდ მოხერხებული საშუალება საერთოსამეურნეო დანახარჯების რეგულირების 
გზით, რამდენადაც სქემის სირთულე საშუალებას იძლევა საკმაოდ ლოგიკურად გა
იზარდოს ან შემცირდეს კონკრეტული ერთეულების დანახარჯები მათი მოგების რე
გულირებისთვის [3, გვ.76]; 

•	 მოდელის კარგი თეორიული და პრაქტიკული დამუშავება, რაც ძირითადად 
ამ მეთოდოლოგიის მცოდნე და პრაქტიკული გამოცდილების მქონე სპეციალისტთა 
საკმაოდ დიდი რაოდენობით არის განპირობებული.

სატრანსფერტო ფასების გამოყენებით ბიუჯეტური დაგეგმვის ტრადიციული 
მოდელის ნაკლოვანებებია:

•	 არ ასტიმულირებს დამხმარე სამსახურებისა და მცირე მოცულობის შემოსა
ვლების მქონე მოგების ცენტრების დანახარჯების შემცირებას;

•	 შიდა სატრანსფერტო ფასწარმოქმნა პრაქტიკაში უკიდურესად ნეგატიურად 
აისახება როგორც ბანკის ქვეგანყოფილებებსა და თანამშრომლებს შორის ურთიე
რთობაზე, ასევე მთლიანად კოლექტივის ფსიქოლოგიურ კლიმატზე [3, გვ.77];
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ლეილა ღუდუშაური

•	 მოცემული მოდელის აგების სირთულე, რაც უპირველეს ყოვლისა, სატრანს
ფერტო ფასების მექანიზმშია, რომლის რეალიზაცია და მართვა საკმაოდ რთულია;

•	 მოდელის მუდმივი და საკმაოდ შრომატევადი დამატებითი რეგულირების 
აუცილებლობა;

•	 მოდელის რეალიზაციის საკმაოდ დიდი დანახარჯები, მათ შორის: თვით 
მოდელის შემუშავების, სპეციალური პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენების, 
ოპერატიული მართვისა და მოცემული სქემის რეგულირების ხარჯები.

პირდაპირი დანახარჯების გამოყენებით ბიუჯეტური დაგეგმვის მოდელის
(Direct Costing) უპირატესობებია:
•	 საკმაოდ ეფექტიანად მოქმედებს, როგორც დანახარჯების ოპტიმიზაციისა 

და შემცირების თვითრეგულირების მექანიზმი მოგების ყველა ცენტრისთვის, ასევე 
დანახარჯების ცენტრისთვისაც;

•	 ვინაიდან მოცემული მოდელი გულისხმობს შიგა «საბაზრო ურთიერთობებს“, 
უწინარესად კონკურენციასა და მუდმივ ბრძოლას ფინანსებისთვის, რომელიც მხო
ლოდ ქაღალდზე (ვირტუალურად) არსებობს, ამიტომ ფსიქოლოგიურ კლიმატზე ის 
გავლენას არ ახდენს;

•	 ბიუჯეტური დაგეგმვის მოცემული მოდელის აგების, დანერგვისა და ოპერა
ტიული მართვის შედარებითი სიმარტივე;

•	 როგორც წესი, მოდელი არ საჭიროებს მუდმივ რეგულირებას, ხოლო პირვე
ლადი შემუშავების პროცესი საკმაოდ მარტივია;

•	 ასტიმულირებს მოგების ცენტრების მიერ ახალი შემოსავლების მოძიებისა 
და არსებულის ზრდის პროცესებს;

•	 ეს მოდელი საკმაოდ ეფექტიანია ეკონომიკური თვალსაზრისით, ვინაიდან 
მისი რეალიზაციისა და ოპერატიული მართვის დანახარჯები შედარებით ნაკლებია.

პირდაპირი დანახარჯების გამოყენებით ბიუჯეტური დაგეგმვის მოდელის
(Direct Costing) ნაკლოვანებებია:
•	 ფინანსური შედეგების შეფასების არასაკმარისი სიზუსტე, ანუ შედეგები მია

ხლოებითია, ვინაიდან არ მოიცავს ყველა დანახარჯის სრულ შეფასებას;
•	 სქემის გამჭვირვალობა ბანკის ხელმძღვანელობას ქვეგანყოფილებების მანი

პულირებისა და ზემოქმედების საშუალებას არ აძლევს;
•	 მოდელის არასაკმარისი თეორიული და პრაქტიკული დამუშავება, რაც ძირი

თადად ამ მეთოდოლოგიის მცოდნე და პრაქტიკული გამოცდილების მქონე სპეცია
ლისტთა ნაკლებობითაა განპირობებული (აღნიშნული შეიძლება ითქვას საქართვე
ლოს შესახებაც). 

დასკვნები და წინადადებები

ამრიგად, ბიუჯეტური დაგეგმვის მოდელების შედარებითი ანალიზი ცხადყოფს, 
რომ სატრანსფერტო ფასების გამოყენებით ბიუჯეტური დაგეგმვის ტრადიციული 
მოდელის ძირითად ნაკლოვანებაა ის, რომ იგი არ ასტიმულირებს დამხმარე სამსახუ
რებისა და მცირე მოცულობის შემოსავლების მქონე მოგების ცენტრების დანახარჯე
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ბიუჯეტური დაგეგმვის სისტემა - ფინანსური ნაკადების რეგულირების ინსტრუმენტი...

ბის შემცირებას. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ: ჯერერთი, დანახარჯების ცენტრების ყვე
ლა დანახარჯი ნებისმიერ შემთხვევაში სრულად ეკისრება მოგების ცენტრებს, რაც, 
ბუნებრივია, ხელს არ უწყობს მათ შემცირებას; მეორე მხრივ, საერთოსამეურნეო 
ხარჯები, რაც მათზე გადანაწილდება, შეიძლება გაცილებით სჭარბობდეს საკუთარ 
დანახარჯებს და ამიტომ მათაც არ აწყობთ საკუთარი ხარჯების შემცირება, ვინაიდან 
საერთოსამეურნეო ხარჯების ტვირთი მნიშვნელოვანი მოგების მიღების საშუალებას 
არ იძლევა.

ზემოაღნიშნულისა და ბიუჯეტური დაგეგმვის ტრადიციული მოდელის სხვა ნა
კლოვანებების გაანალიზებიდან გამომდინარე შეიძლება დავასკვნათ, რომ პირდა
პირი დანახარჯების გამოყენებით ბიუჯეტური დაგეგმვის მოდელი (Direct Costing) 
წარმოადგენს უფრო პროგრესულს და უკეთ გადაჭრის ბიუჯეტური დაგეგმვის ძირი
თად საბაზო ამოცანებს. ამავე დროს, უნდა აღინიშნოს, რომ ბიუჯეტური დაგეგმვის 
რომელიმე კონკრეტული მოდელისათვის უპირატესობის მინიჭება პრაქტიკულად შე
უძლებელია, ვინაიდან ბიუჯეტური დაგეგმვის ამა თუ იმ მოდელის შერჩევა ინდივი
დუალურ ხასიათს ატარებს და მისი გადაწყვეტა მნიშვნელოვანწილად დამოკიდებუ
ლია კონკრეტული ბანკის საქმიანობის თავისებურებებსა და მოთხოვნებზე.

დაბოლოს, უნდა აღინიშნოს, რომ მკაცრი ბანკთაშორისი კონკურენცია და ფინა
ნსური მომსახურების ბაზრის მუდმივი ცვალებადობა, რაც ახალი ფინანსური პრო
დუქტებისა და ტექნოლოგიური ინოვაციების მზარდი ნაკადით ხასიათდება, თანა
მედროვე ბანკს უბიძგებს მუდმივად სრულყოს მართვის მექანიზმი, უპირატესობა 
მიანიჭოს ბიუჯეტური დაგეგმვის იმ კონკრეტულ მოდელს, რომელიც მაქსიმალურად 
გაითვალისწინებს მისი საქმიანობის თავისებურებებს და მდგრადი განვითარების 
პერ სპექტივებს უზრუნველყოფს.

ლიტერატურა:
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ниями (бизнес-единицами) с помощью технологии Business Unit Management. М., 
Дело ЛТД., 2011, -12 с. 
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Budget planning system is the highly successful and effective instrument of the modern 
bank management and, therefore, its neglect can seriously weaken management and the 
leadership of the bank, in fact, it can turn out without one of the optimal means of financial 
flows regulation but also without active mechanism of self-regulation and motivation.

The paper deals with contemporary models of the budget planning organization in 
commercial banks – the traditional model of budget planning using transparent prices and 
the direct cost of budget planning (Direct Costing).

Based on the study of peculiarities of these models, and comparative analysis of their 
advantages and disadvantages, the following conclusions are set out in the work:

The main drawback of the traditional model of budget planning using transparency 
prices is that it does not stimulate the expenditure of profit centers with auxiliary services 
and small volume revenues. This means that: First of all, all costs of expenditure centers in 
any case fully bear profit centers that naturally does not help to reduce it; on the other hand, 
the general expenditures that are allocated to them may exceed their own expenses so that 
they do not even reduce their costs, as the burden of the overall cost of the expenditures 
does not allow a significant profit.

Based on the consideration of the above-mentioned and other shortcomings of the 
traditional model of budget planning, it is suggested that direct costing is a more progressive 
way of utilizing direct expenses and enables better solution of the main basic tasks of budget 
planning. However, at the same time, it is worth mentioning that it is virtually impossible to 
give preference to any particular model of budget planning, because selection of a model 
of budget planning has an individual character and its solution depends largely on the 
specificities and requirements of the particular bank.

Finally, a strict inter-bank competition and the constant change of the financial services 
market, characterized by the growing flow of new financial products and technological 
innovations, constantly pushes the modern bank to the mechanism of perfect management, 
to give preference to the budget planning and management model that will maximize its 
work and ensure sustainable development perspectives.

Keywords: Commercial bank; budget planning models; cost centers; profit centers; 
internal transaction price formation

JEL Codes: G20, G21, G28



171

დაბეგვრის ტრადიციული და ესტონური მოდელების 

ურთიერთმიმართების საკითხისათვის

ბესიკ ბოლქვაძე
ეკონომიკის დოქტორი,

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
ასოცირებული პროფესორი

საქართველოს გარდამავალ ეკონომიკაში გატარებულ რეფორმებს შორის 
ერთერთ ყველაზე აქტუალური მიმართულება მოგების გადასახადით დაბეგ
ვრის ე.წ. ესტონური მოდელის დანერგვაა. ნაშრომში განხილულია დაბეგვრის 
ტრადიციული და ესტონური მოდელების ურთიერშედარების ასპექტები და, 
მათი გამოყენების შედეგების ანალიზის საფუძველზე, დასაბუთებულია სრულ
ყოფის ძირითადი მიმართულებების განსაზღვრის აუცილებლობა. 

საკვანძო სიტყვები: მოგების გადასახადი; ტრადიციული მოდელი; ესტო
ნური მოდელი განაწილებული მოგება; რეინვესტირება; დაბეგვრადი განაცემი.

მოგების გადასახადით დაბეგვრის ესტონური მოდელი ქვეყნის საგადასახადო 
სისტემაში ამოქმედდა 2017 წლის 1 იანვრიდან და მიზნად ისახავს ბიზნესის სარე
ინვესტიციო შესაძლებლობების გადიდების საფუძველზე ეკონომიკური ზრდის ხელ
შეწყობას, სათანადო საგადასახადო ადმინისტრირების პირობებში. გამომდინარე 
იქედან, რომ მოგების გადასახადი წარმოადგენს ნებისმიერი ბიზნესსუბიექტის მაგის
ტრალურ გადასახადს, რადგან უპირატესად სწორედ მასზეა დამოკიდებული, ერთი 
მხრივ, კომპანიის ფინანსური და ეკონომიკური პოტენციალის გამოყენება, ხოლო 
მეორე მხრივ, საგადასახადო ვალდებულებების შესრულების დონე, მნიშვნელოვანია 
იმ ძირითადი ასპექტების ანალიზი და შეფასება, რაც დაკავშირებულია მოდელის 
პრაქტიკაში იმპლემენტაციაფუნქციონირებასთან. 

* * *
ამთავითვე მიზანშეწონილია აღინიშნოს, რომ მსოფლიო საგადასახადო სისტე

მების პრაქტიკაში გამოიყენება მოგების გადასახადით დაბეგვრის კლასიკური და 
იმპუტაციური სისტემები. კლასიკური სისტემის პირობებში ადგილი აქვს მოგების 
გადასახადით დაბეგვრის პარალელურად განაწილებული დივიდენდების დაბეგვრას, 
ხოლო იმპუტაციური სისტემის გამოყენებისას მოგების გადასახადით დაბეგვრა გა
მორიცხავს დივიდენდებად განაწილებული მოგების დაბეგვრის მომენტს. არსებობს 
ასევე ნახევრად იმპუტაციური დაბეგვრის სისტემა, რომელიც ორმაგი დაბეგვრის 
თავიდან აცილების მიზნით, ითვალისწინებს სხვადასხვა ვარიაციით დივიდენდების 

ekonomika da biznesi, 2018, #2,  gv. 171-176
ECONOMICS  AND  BUSINESS, 2018, #2,  pp. 171-176
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ბესიკბოლქვაძე

დაბეგვრისაგან ნაწილობრივ გათავისუფლებას ან გამოქვითვას [3, გვ. 258259, 294
296]. ესტონური მოდელი შეიძლება განვიხილოთ, როგორც დაბეგვრის ნახევრად 
იმპუტაციური სისტემის თავისებური მოდიფიკაცია, რომლის პირობებში დივიდენდე
ბად განაწილებული მოგება იბეგრება იმ შემთხვევაში, როდესაც იგი ხმარდება ბიზ
ნესსუბიექტის რეინვესტირებას. 

უფრო კონკრეტულად, პრინციპულ სიახლეს დაბეგვრის ნოვატორულ სისტე
მასთან დაკავშირებით, წარმოადგენს ის გარემოება, რომ მოგების გადასახადით და
ბეგვრის გადავადება ხდება მანამ, სანამ არ მოხდება უშუალოდ მოგების განაწილება, 
რაც საშუალებას აძლევს ნებისმიერ კომპანიას დაზოგოს თანხები მოგების მიღები
დან მოგების განაწილებამდე პერიოდში და მიმართოს აღნიშნული სახსრები რეინვე
სტირებაზე, ანუ მოახდინოს ფინანსური რესურსების კაპიტალად ტრანსფორმაცია, 
რაც მნიშვნელოვანია როგორც მიკრო, ასევე მაკროეკონომიკური შეფასების თვალ
საზრისით. შევნიშნოთ, რომ დაბეგვრის ესტონური მოდელის მიხედვით, დაბეგვრის 
ობიექტს წარმოადგენს შემდეგი განაცემების ფაქტობრივად, რეალურად განხორციე
ლება: განაწილებული მოგება (მ.შ. ფასთაშორისი სხვაობები); არაეკონომიკური ხარ
ჯები და გადახდები; უსასყიდლო მიწოდება (მ.შ. საქონლის მიწოდება, მომსახურების 
გაწევა და ფულადი სახსრების გადაცემა); წარმომადგენლობითი ხარჯი ზღვრული 
ოდენობის ზევით. 

შევნიშნოთ, რომ მოდელის ტრანსფორმაციის არსებითი აქცენტი კონცენტრირ
დება განაწილებული მოგების მექანიზმის შემოღებაზე და მისი შინაარსობრივი დატ
ვირთვის სწორად გააზრებაზე, ვინაიდან დანარჩენი დაბეგვრადი განაცემები, ძირი
თადად, მაინც ტრადიციული მოდელში ჩაშენებული გამოქვითვების „შებრუნებული“ 
მიდგომაა. მარტივად თუ ვიტყვით, ხარჯების ის კატეგორია, რაც მთლიანად ან ნა
წილობრივ არ გამოიქვითებოდა (ტრადიციულ მოდელში), წარმოადგენს დაბეგვრად 
განაცემს (ესტონურ მოდელში), ცალკეული გამონაკლისების გარდა. განაწილებული 
მოგება საწარმოს მოგებაა, რომელიც ნაწილდება საწარმოს მიერ თავის პარტნიორებ
ზე, დივიდენდის სახით, ფულადი ან არაფულადი ფორმით. ამასთან, განაწილებული 
დივიდენდი იბეგრება მოგების გადასახადით გადახდის მომენტში, თუკი ის ნაწილდე
ბა ფიზიკურ პირზე, არაკომერციულ (არასამეწარმეო) იურიდიულ პირზე, არარეზი
დენტ პირზე ან მოგების გადასახადისგან გათავისუფლებულ საწარმოზე. დივიდენდი 
არ იბეგრება იმ შემთხვევაში, თუ ის ნაწილდება საწარმოზე, რომელიც გადასულია 
დაბეგვრის ესტონურ მოდელზე. განაწილებული დივიდენდის დაბეგვრის ასეთი მექა
ნიზმის არსია ის, რომ დაბეგვრას არ ექვემდებარება დივიდენდის სახით განაწილებუ
ლი ის სახსრები, რაც რჩება ბიზნესში და ქმნის შესაბამის დამატებულ ღირებულებას 
(საწარმო), ხოლო სახსრები, რაც განაწილდება ბიზნესის „გარეთ“, (ფიზიკური პირი, 
არაკომერციული იურიდიული პირი), ასევე სახსრები, რომელთა რეპატრიაციაც ხდე
ბა ქვეყნის გარეთ (არარეზიდენტი პირი) და სახსრები, რომელთა განაწილება პოტენ
ციურად დაკავშირებულია ისეთ ეკონომიკურ სუბიექტთან, რომელთანაც შეიძლება 
საწარმოს ჰქონდეს გარკვეული „გარიგებები’’ დაბეგრისაგან თავის არიდების თვალ
საზრისით (მოგების გადასახადისაგან გათავისუფლებული საწარმო), ასეთი განაცემი 
თანხები ექვემდებარება შესაბამის დაბეგვრას. 
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მოდელის პერსპექტიული გამოყენების სრულყოფის თვალსაზრისით, მნიშვნე
ლოვნად მიგვაჩნია მისი ტრადიციულ მოდელთან შეპირისპირება, დადებითი და უა
რყოფითი მხარეების შეწონვა, მოდელის მიმდინარე სტატუსის ანალიზის აუცილებ
ლობის დასაბუთება. სახელდობრ, მოგების გადასახადით დაბეგვრის ტრადიციულ 
და ესტონურ მოდელებს შორის არსებითი განმასხვავებელი თავისებურებანი შეიძლე
ბა შემდეგნაირად ჩამოვაყალიბოთ: 

1. ტრადიციული მოდელი ძირითად აქცენტს აკეთებს ბიზნესის ფინანსური შე
დეგების ფორმირებაზე, ანუ მოგების მიღებაზე (შედეგი), ხოლო ესტონური მოდელი 
ფოკუსირებულია მიღებული ფინანსური შედეგების განაწილებაზე (პროცესი), რაც 
მოგების გადასახადით დაბეგვრის თავისებური «ათვლის წერტილია’’; 

2. ტრადიციული მოდელის მიხედვით, გადასახადის გადამხდელია ყველა ეკონო
მიკური სუბიექტი (რეზიდენტი საწარმო და არარეზიდენტი საწარმოს მუდმივი და
წესებულება), თუ მას არ ეხება შესაბამისი დაბეგვრისაგან გათავისუფლება, ხოლო 
ესტონური მოდელის მიხედვით, დაბეგვრა არ ითვალისწინებს კომერციულ ბანკებს, 
მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, საკრედიტო კავშირებს, სადაზღვევო კომპანიებს, 
ლომბარდებს (საგადასახადო კოდექსის გარდამავალი დებულებებით განსაზღვრულ 
ვადამდე), სისტემურელექტრონული ფორმით მოწყობილ ტოტალიზატორებს და 
«ნავთობისა და გაზის შესახებ’’ კანონით დადგენილ საწარმოებს; 

3. ტრადიციულ მოდელში მოგების გადასახადის დაბეგვრის ობიექტია სხვაობა 
ერთობლივ შემოსავლებსა და გამოქვითვის თანხებს შორის, ანუ საგადასახადო მოგე
ბა, ამიტომ აქცენტი კეთდება შემოსავლების სრულყოფილ საგადასახადო აღრიცხვა
სა  და გაწეული ხარჯების გამოქვითვებზე სწორად მიკუთვნების მექანიზმზე, მაშინ, 
როდესაც ესტონური მოდელი მთლიანად აქცენტირებულია ფაქტობრივად განაცემი 
და ჩასათვლელი/შესამცირებელი თანხების მექანიზმზე; 

4. ტრადიციული მეთოდის მიხედვით, წლიური დეკლარირება ხდება გასული 
(წინა) წლის შედეგებიდან გამომდინარე, ხოლო ესტონური მოდელი ითვალისწინებს 
დაბეგვრადი განაცემების საფუძველზე ყოველთვიურ დეკლარირებას (შესაბამისად, 
დასაბეგრი განაცემების არარსებობის შემთხვევაში არ წარმოიშობა დეკლარაციის 
წარდგენის აუცილებლობა); 

5. გადასახადის განაკვეთის გაანგარიშება საგადასახადო ბაზასთან მიმართებით 
ითვალისწინებს, ერთ შემთხვევაში, სტანდარტულ ადვალურ განაკვეთს, ხოლო მეო
რე შემთხვევაში, გამოიყენება ე.წ. «აგროსვითი’’ დაბეგვრა; 

6. ტრადიციული მოდელი უპირატესად ორიენტირებულია საგადასახადო აღ
რიცხვაზე, ხოლო ესტონური მოდელში დაახლოებულია ერთმანეთთან ფინანსური 
და საგადასახადო აღრიცხვის სისტემები (მაგალითად, იგნორირებულია ცვეთით და 
სხვა მსგავსი მომენტებით გამოწვეული მუდმივი და დროებითი სხვაობები); 

7. ტრადიციული მოდელი იყენებს ე.წ. ზარალის გადატანის მექანიზმს, შემდგომ 
წლებში მისაღები მოგებებიდან წინა წლებში მიღებული ზარალის თანხების გამოკლე
ბის სახით, რაც უცხოა ესტონური მოდელისათვის, თავისი შინაარსიდან გამომდინა
რე; 
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8. ტრადიციული მიდგომის თანახმად, კომპანიის მიერ გაწეული ხარჯები რან
ჟირდება გამოქვითვად და გამოუქვითვად ხარჯებად და, შესაბამისად, საგადასახადო 
ხარჯებად ითვლება კანონმდებლობით ნებადართული მთლიანად ან ნაწილობრივ გა
მოქვითვადი ხარჯები, ხოლო გამოუქვითვადი ხარჯები იფარება დაბეგვრის შემდეგ 
მიღებული წმინდა მოგებიდან. რაც შეეხება ახალ მიდგომას, მის მიხედვით ძირითად 
დაბეგვრად განაცემებად იქცა სწორედ გამოუქვითვადი ხარჯები, ცალკეული გამო
ნაკლისის გარდა (მაგალითად, ბიუჯეტში გადახდილი ფინანსური სანქციები, ჯარიმე
ბისა და საურავების სახით, ტრადიციული მოდელის მიხედვით არ გამოიქვითებოდა, 
ხოლო ესტონური მოდელის მიხედვით არ იბეგრება, განსხვავებით სხვა გამოუქვით
ვადი ხარჯებისაგან);

9. ტრადიციული დაბეგვრის პირობებში, მოგების გადასახადისაგან გათავი
სუფლება რეინვესტირების ნაწილში ეხებოდა მხოლოდ სასოფლოსამეურნეო საწა
რმოებს და სამედიცინო დაწესებულებებს, ხოლო ესტონური მოდელი, თავისი შინაა
რსიდან გამომდინარე, ათავისუფლებს ყველა საწარმოს სარეინვესტიციო აქტიურო
ბას; 

10. ესტონული მოდელი ითვალისწინებს გარკვეულ „ასიმეტრიულ“ დაბეგვრას 
ორგანიზაციებთან მიმართებით, რაც გულისხმობს ეკონომიკური საქმიანობის ნაწი
ლში ორგანიზაციების დაბეგვრას ტრადიციული წესის მიხედვით, განსხვავებით ბიზ
ნესსუბიექტების საწარმოებისაგან. 

ესტონული მოდელის ტრადიციულ მოდელთან შედარებითი ანალიზის კო
ნტექსტთან ერთად, ხაზგასასმელია მოდელის ფუნქციონირების პოზიტიური და ნე
გატიური ასპექტების შეფასება. კერძოდ: 

ა) საგადასახადო ადმინისტრირების თვალსაზრისით, შეინიშნება ამბივალენტუ
რი დამოკიდებულება, ანუ საგადასახადო ადმინისტრირება შედარებით გამარტივე
ბულია ფინანსური და საგადასახდო აღრიცხვის სისტემათა დაახლოების ნაწილში, 
ხოლო გართულებულია ყოველთვიური დეკლარირების ნაწილში «შრომატევადობის’’ 
თვალსაზრისით; 

ბ) მოდელი უზრუნველყოფს ბიზნესსუბიექტების რეინვესტირების წახალისებას, 
თუმცა ამავე დროს ქმნის საოპერაციო ლიკვიდობის შემცირების წინაპირობებსაც 
(თანხების ყოველთვიური გადინება მოგების გადასახადის სახით); 

გ) მოდელი ხელს უწყობს კომპანიათა ფინანსური რესურსების დაზოგვას მოგე
ბის მიღებიდან მის განაწილებამდე, ხოლო ცალკეულ შემთხვევაში, პირიქით, ამძიმე
ბს საგადასახადო ტვირთს (კონტროლირებად და სხვა მსგავს ოპერაციებთან მიმა
რთებით); 

დ) ბიზნესის პოზიციიდან, დადებითი მომენტია მიმდინარე გადასახდელების მე
ქანიზმის ანულირება, ხოლო უარყოფითი –  ზარალის გადატანის მექანიზმის ავტომა
ტური დისფუნქცია; ე) პოზიტიურ მხარედ შეიძლება იქნეს განხილული, ასევე, გასულ 
წლებში (20082016) გადახდილი მოგების გადასახადის ჩათვლის შესაძლებლობა, 
უარყოფით მხარედ კი – საწარმოებთან შედარებით ორგანიზაციების ასიმეტრიული 
დაბეგვრა.
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* * *
მოგების გადასახადით დაბეგვრის მოდელების რელატიური ანალიზი და ესტო

ნური მოდელის პოზიტიურნეგატიური მხარეების შეფასება, საშუალებას იძლევა, 
გამოვკვეთოთ დაბეგვრის ესტონური სისტემამოდელის სრულყოფის შემდეგი ძირი
თადი მიმართულებები: 

1. დაბეგვრის მექანიზმის ეფექტიანობის სრულყოფის მიზნით, აუცილებელია 
შეიქმნას და მუდმივ განახლებას დაექვემდებაროს მოგების (ასევე, საშემოსავლო) გა
დასახადის გადახდისაგან გათავისუფლებული საწარმოების ერთიანი რეესტრი (მსგა
ვსად ოფშორული ქვეყნების რეესტრისა);

2. არაეკონომიკური ხარჯების დაბეგვრის ნაწილში, მიზანშეწონილად მიგვაჩნია 
გადაიხედოს მიკრო ბიზნესისა და ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელის სტატუ
სების მქონე პირების მიმართ არსებული ნორმა, სხვა სუბიექტებთან თანაბარ პირო
ბებში ჩაყენების თვალსაზრისით; 

3. ფინანსური ინსტიტუტების ესტონურ მოდელზე გადასვლა მოხდეს მხოლოდ 
სათანადო ანალიზისა და მაკროეკონომიკური და მაკროფინანსური ტრენდებისა და 
არსებული მდგომარეობის საფუძვლიანი შეფასების საფუძველზე; 

4. შეფასდეს მოდელის ოპერირების „მარგი ქმედების კოეფიციენტი“ სახელმწი
ფოგადამხდელის ადმინისტრაციული ურთიერთობის (საგადასახადო ადმინისტრი
რების) კუთხით; 

5. განხორცილედეს კვალიფიციური კომპლექსურდეტალური „შუალედური“ 
ემპირიული კვლევა სახელმწიფოს მხრიდან (აუთსორსინგის გზით), ესტონური მოდე
ლის მოლოდინების შესწავლის თვალსაზრისით, როგორც ბიზნესის სარეინვესტიციო 
პოტენციალის შესაძლო გაზრდის, ასევე მაკროეკონომიკური შედეგების (ეფექტების) 
ჭრილით, რათა განხორციელდეს გრძელვადიან პერიოდზე გათვლილი, დაბალანსე
ბული და ეფექტიანი კორპორაციული დაბეგვრის პოლიტიკა.

ლიტერატურა:

1. საქართველოს საგადასახადო კოდექსი [მუხლი 981  984].
2. საგადასახადო კრებულები [2601  2648].
3. James S., Nobes C. The Economics of Taxation (Principles, Policy, Practice). Ninth Edi-

tion. Birmingham, “Fiscal Publications”, 2009. 
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The paper refers to the pragmatic issue of the taxation policy in Georgia from corporate 
income tax point of view, where both the traditional and Estonian taxation models/systems 
and their correlation and interaction aspects are scrupulously analyzed. Herewith the role 
and importance of a new corporate taxation policy is presented, differences between 
the traditional and Estonian models are discussed, the essence of distributed profit and 
its elements are considered, the particularities and specificities of the Estonian model 
are analyzed, recommendations on perfection of model functioning are proposed, also 
the inevitability of conducting of interim complex and in-depth empirical research about 
the new model expectations is reasoned, the model’s positive and negative sides from 
business entities point of view are discussed, classical and imputative taxation systems, links 
between taxable expenses and distributed profit, taxation base elements, other directions 
of effectiveness of taxation model functioning are also characterized. Herewith, the author 
suggests some corresponding problem-solving recommendations directed towards taxation 
policy implementation in regard of taxation system improvement.
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reinvestment; taxable expenses. 
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ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი,
თსუის ასოცირებული პროფესორი
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სტატიაში გამოკვლეულია მეაბრეშუმეობის არსებული ვითარება და მისი 
განვითარების გამოწვევები საქართველოში, რომლის წინაშეც დგას ქვეყანა. 
შესწავლილია მეაბრეშუმეობის დარგის წარსული და დღევანდელი მდგომარე
ობა და განვითარების შესაძლებლობები, გადმოცემულია დარგის მნიშვნელობა 
სოფლად მოსახლეობის დასაქმებისა და შემოსავლების ზრდის საქმეში. ასევე 
გამოკვლეულია საქართველოში მეაბრეშუმეობის დარგის დეგრადაციის მიზე
ზები. სტატიის დასკვნაში წარმოდგენილია ის აუცილებელი ღონისძიებები, რო
მელიც უნდა გატარდეს აბრეშუმის ჭიის თესლის, აბრეშუმის ჭიის და თუთის 
ხეების მოშენების მიმართულებით.

საკვანძო სიტყვები: მეაბრეშუმეობა; აბრეშუმის პროდუქტები; რეაბილი
ტაციის პროექტები; მოთხოვნა აბრეშუმის პროდუქციაზე.

ნატურალური აბრეშუმის ბოჭკო ერთერთი ძვირფასი და ძვირადღირებული 
ნედლეულია საფეიქრო ბოჭკოებს შორის. ნატურალური აბრეშუმი ხასიათდება მა
ღალი ჰიდროსკოპული თვისებებით, კარგი სიმაგრითა და დრეკადობით, ჩინებული 
ბზინვარებით და მიმზიდველობით. აბრეშუმისგან ამზადებენ მსუბუქსა და ლამაზ 
ქსოვილებს, იყენებენ აგრეთვე მედიცინაში (ქირურგიულ ძაფად), ტექნიკაში (საიზო
ლაციო მასალად), თავდაცვის მრეწველობაში და სხვ [1; 3].

აბრეშუმი საქართველოში უძველესი დროიდან მზადდებოდა. ისტორიული წყა
როების თანახმად, ძველ კოლხეთში (დასავლეთ საქართველო) ჯერ კიდევ ძვ. წ. XIY 
საუკუნეში იცოდნენ როგორც სელის, ასევე აბრეშუმის ძაფის დამზადების საიდუმ
ლო. საქართველო „აბრეშუმის გზის“ არეალში მდებარეობდა, რაც მეაბრეშუმეობის 
განვითარებასაც უწყობდა ხელს. აბრეშუმის ქსოვილები უცხოეთშიც გაჰქონდა. მა
გრამ, მტრების გამუდმებული თავდასხმებისა და ომების შედეგად აბრეშუმის ჭიის 
მოყვანა ორგანიზებული ხასიათის არ იყო. აბრეშუმი კუსტარულად მზადდებოდა. 

analitikuri informacia

ekonomika da biznesi, 2018, #2,  gv. 177-193
ECONOMICS  AND  BUSINESS, 2018, #2,  pp. 177-193

ANALYTICAL INFORMATION



178

იზოლდაჭილაძე

ცნობილია, რომ XIX საუკუნეში, ქალაქ ბათუმიდან უცხოეთში 10.6 ტ გრენი (ჭიის 
თესლი) გაუტანიათ [1].

ქართულმა აბრეშუმმა 1850 წელს ტუნისსა და 1862 წელს ლონდონში მოწყობილ 
საერთაშორისო გამოფენებზე მედლები დაიმსახურა. 1998 წელს კი თუთის აბრე
შუმხვევიის ქართული ჯიშების პარკიდან ცივად ამოხვეული ძაფით დამზადებულმა 
ქსოვილმა, ესპანეთში მოწყობილ გამოფენაზე, ევროპის ხარისხის კომიტეტის ჯილ
დო  პლატინის ვარსკვლავი დაიმსახურა [4, გვ.45; 10. გვ,118].

XX საუკუნეში მეაბრეშუმეობა საქართველოში იყო მოსახლეობის მასობრივი 
დასაქმების საშუალება და ფულადი შემოსავლის მნიშვნელოვანი წყარო. გასული სა
უკუნის 60იან წლებში საქართველოში იწარმოებოდა 4,04,4 ათასი ტონა პარკი და 
ფულადი შემოსავალი 15,516,5 მლნ მანეთს შეადგენდა. აბრეშუმის პარკის წარმოე
ბაში დასაქმებული იყო 100120 ათასი ოჯახი, ხოლო აბრეშუმის მრეწველობაში  56 
ათასი კაცი. დარგში კონცენტრირებული იყო მძლავრი ინტელექტუალური რესურსი 
და სოლიდური კაპიტალური დაბანდება. სამწუხაროდ, სწორედ ამ ეტაპზე გავრცე
ლდა თუთის დაავადება, რომელმაც 15 მლნმდე ძირი მცენარე გაანადგურა, აბრე
შუმის პარკის დამზადება კატასტროფულად დაეცა. საქართელოში მომხდარი შიდა 
პოლიტიკური მოვლენების შედეგად კი 2002 წელს აბრეშუმის ჭიის პარკის დამზადება 
მთლიანად შეწყდა [4; 5; 8].

ამდენად, საქართველოში მაბრეშუმეობის დარგის რეაბილიტაცია და განვითა
რება დღეს ერთერთი მნიშვნელოვანი ამოცანაა. 

ისტორიული ექსკურსი

აბრეშუმის ჭიის ჯიშებს გეოგრაფიული წარმოშობის მიხედვით ხუთ მთავარ ჯგუ
ფად ყოფენ: 1.დასავლეთ აზიის (მასში შედის მცირე და შუა აზიის პირობებში წარმო
შობილი ჯიშები); 2. ევროპული; 3. იაპონური; 4. ჩინური; 5. კავკასიური [2, გვ. 72]. 

საქართველოში, აბრეშუმის ჭია ჩინეთიდან გავრცელდა და მეაბრეშუმეობა მისი 
ისტორიისა და კულტურის განუყოფელი ნაწილი გახდა. თვით ჩინეთში აბრეშუმის წა
რმოებას დიდი ისტორია აქვს. დასავლეთში კი საუკუნეების მანძილზე ძალიან ცოტა 
რამ იცოდნენ აბრეშუმისა და მისი დამამზადებლების შესახებ.

აბრეშუმის შესახებ წერდნენ აბრეშუმის გზის ცნობილი მოგზაურები: ფუ ჯეზი 
(Fu Jiezy. I), ბენ ჩაო (Ban Chao, II ს), ბენ იანგ (Ban Yong, III ს), ზენჯ ქინ (Zhang 
Qian. II ძვ.წ.), ხუანზენგ (Xuanzang, VII ს.), მარკო პოლო (Marco polo, XII ს) და სხვე
ბი. მათ თავიან ჩანაწერებში მრავლად აქვთ ინფორმაცია აბრეშუმის პარკის და ქსო
ვილებით ვაჭრობის შესახებ ჩინეთსა და აზიაში, ასევე საქართველოში [6; 9; 10; 12].

აბრეშუმის დიდი გზა ტრადიციულად იყო ჩინეთის, სპარსეთის, თურქეთის, ყი
რგიზეთის ტრანსკონტინენტური სავაჭროსაქარავნო გზა. რომელიც ჩინეთს ხმელ
თაშუა და შავი ზღვების სანაპიროებთან აკავშირებდა. ამ გზით ვაჭრობას დასაბამი 
მიეცა ძვ.წ. II საუკუნეში. აბრეშუმის დიდი გზა ორ განშტოებად მიემართებოდა და
სავლეთისკენ. ერთი, ჩრდილოეთის გზა, კასპიის ზღვის გავლით ამიერკავკასიას უკა



179

მეაბრეშუმეობისგანვითარებისათვისსაქართველოში

ვშირდებოდა, გადაკვეთდა საქართველოს და ფაზისიდან (ახლანდელი ფოთი) შავი 
ზღვით ბიზანტიასა და რომს უკავშირდებოდა. 

საქართველოში, როგორც ისტორიული წყაროები მოწმობს, დიდი ხნიდან არსე
ბობდა როგორც აბრეშუმის პარკის პირველად გადამამუშავებელი, ასევე აბრეშუმის 
ქსოვილების დამზადების შინა მრეწველობა. შრომის მეთოდები, რა თქმა უნდა, პრი
მიტიული იყო. სტრაბონის ცნობით საქართველო უძველესი დროიდან განთქმული 
იყო მატყლის, აბრეშუმის, სელისა და სხვა ძვრფასი ქსოვილების წარმოებით, რო
მელიც მზადდებოდა შინამრეწველური წესით. თბილისში მრავლად იყვნენ ფეიქრე
ბი და აბრეშუმის ქსოვილის დამამზადებლები, რომელთაც ზოგჯერ სპარსეთსა და 
რუსეთში იწვევდნენ. XIX საუკუნის ბოლოს, მარტო ზუგდიდის მაზრაში 300ზე მეტი 
აბრეშუმის საქსოვი მარტივი დაზგა აღმოჩნდა. აბრეშუმის ნაწარმი უმთავრესად იყი
დებოდა ხონის, ლანჩხუთის, სენაკის, ზუგდიდის, აბაშის, დიდი ჯიხაიშის და ქუთაი
სის ბაზრებზე [1, გვ.42]. 

ცხადია, ასეთი შინამრეწველობის პირობებში დამზადებული აბრეშუმის ძაფი 
რუსეთის იმპერიის მოთხოვნილებას ვერ აკმაყოფილებდა. 1827 წელს ქ. თბილისში 
იტალიელმა კასტელამ, იმპერატორის ბრძანებით ძაფსართავი ფაბრიკის მშენებ
ლობისათვის მიიღო 80000 მანეთი ვერცხლი. იტალიელი კასტელა რუსეთის ხელი
სუფლებას არწმუნებდა, რომ საქართველოში მებრეშუმეობის განვითარებისა და 
აბრეშუმის მრეწველობის (ძაფსახვევი და ძაფსაგრეხი მანუფაქტურის) განვითრების 
გზით ხაზინას შეუნარჩუნებდა იმ დიდ ხარკს, რასც რუსეთი ოქროს სახით უხდიდა 
უცხოეთს აბრეშუმის ნაწარმისათვის და ამასთანავე, რუსეთი თვითონვე დაიწყებდა 
საკუთრი აბრეშუმით ევროპის მომარაგებას. 

კასტელის ზემოთ დასახელებულ ფაბრიკაში დადგმულ იქნა 10 დაზგა და მუ
შაობდა 20 მუშა. 1829 წელს ეს წარმოება გადაკეთდა აბრეშუმის ძაფის ამოსახვევ 
სასწავლო სახელოსნოდ. მას უნდა მოემზადებინა ძაფის ამომხვევები საქრთველოს 
სხვადასხვა მხარეებიდან. მაგრამ, ეს წარმოება, რომელიც უფასო შრომას და უფასო 
ნედლეულის გამოყენებას ემყარებოდა, სასურველ შედეგს ვერ იძლეოდა და ეს გასა
კვირი არც იყო, რის გამოც, მთავრმართებელმა გოლოვინმა აღძრა შუამდგომლო
ბა სახელმწიფო ქონების სამინისტროს წინაშე ამ სასწავლოსახელოსნოს დახურვის 
მოთხოვნით, რაც დაუყოვნებლივ განხორციელდა [3, გვ. 341].

ამის შემდეგ, კიდევ რამდენიმე უცხოელის მიერ (ბერძენი მარკო პოლო, ფრა
ნგი როზმორდუკი, კ.დეფურე) გახსნილი ფაბრიკებიც მალევე დაიხურა. 1901  1902 
წლებში მოსკოვის სავაჭრო პალატამ დაბა სამტრედიაში ააგო ძაფსაღები და ძაფსა
რთავი ფაბრიკა, რომელიც იმ დროისათვის საუკეთესოდ ითვლებოდა მთელ კავკასი
აში. სოციალისტური რევოლუციის შემდეგ იგი ჩამოერთვა კერძო მფლობელებს და 
გადაეცა საქართველოს აბრეშუმის ტრესტს. 

ამდენად, აბრეშუმის გზის მეშვეობით საქართელოს მსოფლიო ბაზარზე გაჰქო
ნდა აბრეშუმის პარკი, გრენა (ჭიის თესლი), ქსოვილები და სხვა ნაწარმი. მეაბრეშუ
მეობამ საქართველოში წარმატებით გაუძლო მრავალსაუკუნოვან ისტორიას და მისი 
საყოვლთაო სახალხო სიყვარულით დღემდე არსებობს.
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XX საუკუნის დასაწყისში საქართველო მეფის რუსეთის კოლონია იყო და მეა
ბრეშუმეობის განვითარებას დიდი ყურადღება არ ექცეოდა. ასეთი დამოკიდებულება 
შეიცვალა საბჭოთა პერიოდში, როცა მთლიანად აბრეშუმის მოყვანისა და წარმოების 
ინდუსტრია ორ ძირითად დარგად იყოფოდა და შესაბამისი სამინისტროების პასუ
ხისმგებლობაში იყო. კერძოდ, მეაბრეშუმეობა გრენის შექმნიდან აბრეშუმის პარკის 
მიღებამდე, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს პრეროგატივა იყო, ხოლო მიღებული 
აბრეშუმის პარკიდან ძაფის ამოხვევასა და ქსოვილების დამზადებას მსუბუქი მრე
წველობის სამინიტრო მართავდა. საბჭოთა ხელისუფლების პერიოდში ძაფსახვევი 
და საქსოვი ფაბრიკები გაიხსნა თბილისში, ქუთისში, თელავში, წულუკიძეში და ა.შ., 
რამაც აბრეშუმის ქსოვილების წარმოების მოცულობაც გაზარდა.

მაბრეშუმეობა მოიცავდა შემდეგ რგოლებს (ღირებულებათა ჯაჭვი): 
1. საწყისი სპეციალური რესურსები, როგორიცაა: ა) აბრეშუმის თესლის (ანუ

გრენის) სელექცია და დამზადება; ბ) თუთის ჯიშების სელექცია და სანერგე ბაზა; 
2. ნედლი პარკის წარმოება: ა). აბრეშუმის ჭიის გამოკვებას და გამოზრდას; ბ).

ნედლი პარკის გაშრობას; 
3. ხამი ძაფის წარმოება - აბრეშუმის პარკისაგან ძაფის ამოხვევა;
4. ხამი ძაფის რეალიზაცია.
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაქვემდებარებაში იყო მეაბრეშუმეობის 

სამმართველო, რომელიც თავის მხრივ მართავდა „რაიაბრეშუმს“ (აბრეშუმის რაი
ონული სამმართველო), სასელექციო სადგურს, საგრენაჟე (გრენის, ანუ აბრეშუმის 
თესლის მწარმოებელ) ქარხანას და ასევე მონიტორინგს უტარებდა კოლმეურნეობე
ბის მფლობელობაში არსებულ თუთის სანერგეებს. იმ პერიოდისთვის არსებობდა 48 
აბრეშუმის რაიონული სამმართველო, 2 სასელექციო სადგური, სადაც აბრეშუმის თე
სლიდან ჭიის გამოყვანა ხდებოდა და 5 საგრენაჟე (სათესლე) ქარხანა. რაიაბრეშუმს 
ეკუთვნოდა 150 პარკსახმობი, სადაც ხდებოდა აბრეშუმის ნედლი პარკის გამოშრობა 
და ასევე გააჩნდა თუთის საკუთარი სანერგეები საკვები ბაზის უზრუნველსაყოფად 
[8]. მაშასადამე, საქართველოში მზადდებოდა აბრეშუმის ჭიის თესლი ანუ გრენა, 
აბრეშუმის პარკი და აბრეშუმის ხამი ძაფი. გავრცელებული იყო სანერგე ბაზა თუთის 
ხეების პლანტაციების სახით. 

საქართველოში თუთის მეცნიერულ სელექციას თითქმის საუკუნოვანი ისტორია 
აქვს. XX საუკუნის 60იან წლებში საბჭოთა კავშირში დარაიონებული თუთის 7 ჯიში
დან, 5 საქართველოში იყო გამოყვანილი. იმავე პერიოდში აბრეშუმის პარკის წლიური 
დამზადება 44,5 ათას ტონას აღწევდა, ხოლო ფულადი შემოსავალი 16 მლნ მანეთს 
აღემატებოდა. დარგში სეზონურად დასაქმებული იყო 100120 ათასი ოჯახი, ხოლო 
მიღებული პროდუქციის გადამუშვებას 56 ათასი კაცი ემსახურებოდა. თუთის აბრე
შუმმხვევიის ჯიშებიდან ცნობილია მზიური 2, რომლის ჰაერმშრალი პარკის აბრეშუ
მიანობა შეადგენს 50%ს, ხამი ძაფის გამოსავლიანობა 43%ს, ხოლო პარკის ძაფის 
სიგრძე 2232 მეტრია [10, გვ. 119].
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მეაბრეშუმეობის ძირითადი პროდუქციის საერთო დინამიკის ანალიზი აჩვენებს, 
რომ (იხ. ცხრილი 1), XX საუკუნის 60ანი წლებიდან აბრეშუმის პარკის დამზადება 
საქართველოში პერმანენტულად მცირდებოდა. მეაბრეშუმეობის კრიზისი განაპი
რობა 1964 წლიდან დასავლეთ საქართველოში გაჩენილმა თუთის მიკროპლაზმურმა 
დაავადებამ „ფოთლის სიხუჭუჭემ“, რომელმაც 15 მლნ ძირზე მეტი თუთის ხე გაანა
დგურა [8; 10; 11]. 

მეაბრეშუმეობის განვითარების ძირითადი მაჩვენებლების დინამიკა XX საუკუნის 
საქართველოში [4, გვ. 94]

ცხრილი 1

მაჩვენებ-
ლები

1910 1913 1920 1930 1935 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

აბრეშუმის 
პარკი (ტ)
აბრეშუმის 
გრენი (კგ)
თუთის ხეები 
(მლნ ძირი)
აბრეშუმის 
ხამი ძაფი (ტ)

2560

-

-

-

1520

- 

7

-

8 32

-

-

-

 -

-

-

-

 -

-

11

-

2490

-

-

-

3 440

2700

18

415.1

3763

3579

16

-

2120

- 

2

-

1900

-

2

-

1557

-

20

268

 2

0

2

0

საგანგებო ღონისძიებების გატარების შედეგად (მ.შ. ახალი ნერგების დარგვა), 
ოპერატიული მონაცემებით, საქართველოში 1990 წელს აღრიცხული იყო 20 მლნ 
თუთის მცენარე, რომელიც 24%ით აღემატებოდა 1964 წლის მაჩვენებელს. სამწუ
ხაროდ, 19641990 წლებში გაწეული ძალისხმევა, მიღწეული წარმატებები და კაპი
ტალური დაბანდება მავათა უყაირათობის შედეგად თითქმის მთლიანად უშედეგო 
აღმოჩნდა [11]. ამასთან, 1980იანი წლებიდან ქვეყანაში შექმნილი საზოგადოებრი
ვპოლიტიკური მოვლენების კიდევ უფრო ნეგატიური ზეგავლენის შედეგად აბრეშუ
მის პარკის წარმეობა კატასტროფულად დაეცა და ბოლოს, 2002 წლიდან, მთლიანად 
შეწყდა. ასე, რომ ყველაფერი თავიდან დასაწყები გახდა.

მეაბრეშუმეობის განვითარების გამოწვევები საქართველოში

XXI საუკუნის მეორე ათწლეულში საქართველოში აბრეშუმის პარკის წარმოე
ბის აღდგენის რამდენიმე ფრაგმენტული მცდელობა იყო, ყველა ეს არც თუ ისე წა
რმატებული აღმოჩნდა და მათი უმეტესობა მცირე ზომის კუსტარული წარმოების 
გამართვაზე იყო ორიენტირებული. 2007 წელს ბოლნისში დამზადებულა აბრეშუმის 
პარკი, მაგრამ, მთავრობის მიერ გამოყოფილი არასაკმარისი თანხების გამო, შემდეგი 
საფეხურების გავლა ვერ მოხერხდა.
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20142015 წლებში საქართველოში შეიქმნა რამდენიმე კოოპერატივი (ლანჩხუ
თის, ვანის, მარნეულის, ხარაგაულია. ახმეტის რაიონებში), რომელთა საქმიანობას 
აბრეშუმის პარკის წარმოება წარმოადგენდა. 2016 წელს გურჯაანშიც ერთმა ოჯახმა 
დაიწყო აბრეშუმის ჭიის მოშენება. 2015 წელს „ქართული აბრეშუმის კორპორაციის“ 
მიერ შემოტანილ იქნა 100 ათასი თუთის ჰიბრიდული ნერგი, რომელიც უფასოდ და
ურიგდა ქართველ ფერმერებს. მაგრამ, მათი საქმიანობა ჯერ ისევ ფრაგმენტული 
ხასიათისაა. 

მეაბრეშუმეობის რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით, ძირითადად აქცენტი კეთ
დებოდა (პუბლიკაციები, ღონისძიებები, მცირე ზომის პროექტები და ა.შ.) თუთის 
და ჭიის გენოფონდის აღდგენაზე და გლეხური მეურნეობების ჩართულობით და და
საქმებით დარგის აღდგენაზე. 2015 წელს საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამი
ნისტროს კვლევითი ცენტრის მიერ გამოცემულ იქნა ცნობარი „აბრეშუმის ჭიის მო
ვლა“, რომელშიც აღწერილია, თუ როგორ უნდა მოხდეს საჭიე ფართის მომზადება 
და მისი დეზინფექცია, აბრეშუმის ჭიის მოვლა სხვადასხვა ეტაპზე და გამოკვების 
წესები, თუთის ფოთლის შენახვა, ცახის შერჩევა, დამზადება და დადგმა, აბრეშუმის 
ჭიის მოვლა პარკის ახვევის პერიოდში და პარკის გამოკრეფის წესები [7].

ასევე, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს 
და საქართველოს „ინდუსტრიული განვითარების ჯგუფის“ მიერ, 2015 წელს, და
მუშავებულ იქნა მეაბრეშუმეობის რეაბილიტაციის პერსპექტიული ბიზნესპროექტი 
„აბრეშუმის სახლი“ [8]. ის მეაბრეშუმეობის დარგის განვითარების ინიცირებისათვის 
ხელსაყრელი მოდელია, რომელიც ითვალისწინებს ინდუსტრიულად საწარმოო სიმძ
ლავრეების შექმნას აბრეშუმის ხამი ძაფის წარმოებისათვის. 

საქართველოს „ინდუსტრიული განვითარების ჯგუფი“ შეიქმნა საქართველოს 
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში 2014 წლის ოქტომბერში. 
ჯგუფი ხელს უწყობს საქართველოში ახალი ეკონომიკური საქმიანობების წამოწყებას 
და განვითარებას სახელმწიფო და კერძო სექტორს შორის მჭიდრო თანამშრომლო
ბისა და ვერტიკალური ინტეგრაციის გზით. „აბრეშუმის სახლი“ წარმოადგენს აბრე
შუმის ხამი ძაფის წარმოების მაშტაბური ხასიათის ბიზნეს მოდელს, რომელიც მოი
ცავს: ხამი ძაფის ამოხვევის საწარმოს; აბრეშუმის ჭიის გამოკვების საწამოო ფართს 
და მასთან არსებულ ნედლი (ცოცხალი) აბრეშუმის პარკის შენახვისათვის საჭირო 
ფართს და დანადგარებს; თუთის ხეების ინდუსტრიულად გაშენებულ პლანტაციე
ბს. მაშასადამე, აღნიშნულ მოდელი ითვალისწინებს ერთი დასახელების შუალედური 
პროდუქტის  აბრეშუმის ნედლი (ცოცხალი) პარკის და ერთი დასახელების საბო
ლოო პროდუქტის  აბრეშუმის ხამი ძაფის წარმოებას [8. გვ.3].

აღსანიშნავია, რომ ბიზნესმოდელის ფარგლებში წარმოდგენილი ორივე პრო
დუქტით ვაჭრობა განხორციელდება საერთაშორისო ბაზარზე, თუმცა, აბრეშუმის 
პარკის გაყიდვის შემთხვევაში, ის გაშრობას საჭიროებს. ამასთან, აბრეშუმის ხამი 
ძაფის ხარისხი შედარებით მაღალია თუკი ის იწარმოება ნედლი პარკიდან და არა 
მშრალი პარკიდან. ამდენად, აღნიშნული მოდელი ითვალისწინებს აბრეშუმის ხამი 
ძაფის წარმოებას ნედლი პარკიდან.
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აღნიშნული მოდელი არ წარმოადგენს კონკრეტული საწარმოს ბიზნესგეგმას და 
საჭიროებს დამატებით დამუშავებას კონკრეტული საწარმოო შესაძლებლობების გა
მოსაკვები ბაზის შერჩევის შემთხვევაში. ასევე,მოდელი არ ითვალისწინებს გლეხური 
მეურნეობების მიერ წარმოებული აბრეშუმის პარკის შესყიდვას და აბრეშუმის პარკის 
შრობის საწარმოო პროცესს. რაც მის ხარვეზად მიგვაჩნია.

„აბრეშუმის სახლის“ ბიზნესმოდელს, მისი ფინანსური მომგებიანობის მიუხე
დავად, აქვს საკმაოდ ხანგრძლივი ინვესტიციის უკუგების პერიოდი და შედარებით 
დაბალი შიგა უკუგების განაკვეთი. ასეთი, შიგა უკუგების განაკვეთის მქონე ბიზნეს
მოდელის დაფინასება საქართველოში არსებული კომერციული ფინანსური კაპიტა
ლის მეშვეობით პრაქტიკულად შეუძლებელია. მეორე მხრივ, „აბრეშუმის სახლის“ 
ბიზნესმოდელის პრაქტიკაში 1000 ჰაზე მეტი მოცულობის საკვები ბაზის (თუთის 
პლანტაციების) მქონე ერთეულებად განხორციელება გართულებულია მიწის ფო
ნდის დანაწევრებულობის და ერთიანი მიწის ფონდის ნაკლებობის გამო. შესაბამი
სად, „აბრეშუმი სახლის“ ბიზნესს მოდელის განხორციელება პრაქტიკაში უპრიანია 
საშუალო ზომის ბიზნესერთეულების სახით  100200 ჰა საკვები ბაზის უზრუნვე
ლყოფით. ამდენად, „აბრეშუმის სახლის“ ბიზნესმოდელის განხორციელება შესაძლე
ბელია მხოლოდ სახელმწიფოს მხრიდან სტრატეგიული და ფინანსური მხარდაჭერის 
მეშვეობით, აღნიშნავენ თვით მოდელის ავტორები [8].

რაც შეეხება სს „საქაბრეშუმს“, მის ბალანსზე დღეისათვის დარჩენილია გარკვე
ული რაოდენობის შენობანაგებობები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში და ასევე 
სასოფლო და არასასოფლო მიწის ნაკვეთები. სს „საქაბრეშუმი“ გაკოტრების პრო
ცესშია და ამჟამად არ მიმდინარეობს არანაირი მცდელობა ან ინვესტიციის ჩადება 
მეაბრეშუმეობის ინდუსტრიის განახლებისთვის [5, გვ.9].

2016 წლის 28 ივლისს სოფლის მეურენობის მეცნიერებათა აკადემიაში მოეწყო 
მრგვალი მაგიდა თემაზე: „მეაბრეშუმეობის დარგის რეაბილიტაცია, კოოპერირება 
და ნედლეულის წარმოება“. გაიმართა დისკუსია BACSAს (მეაბრეშუმეობის საერთა
შორისო ასოციაციის), როგორც საქართველოში აბრეშუმის ჭიის გენოფონდის აღ
დგენისა და მეაბრეშუმეობის დარგის განვითარების კოორდინატორის შესახებ, გა
მოითქვა ბევრი საინტერესო წინადადება [11]. 

2017 წელს აზერბაიჯანის ქ. შეკში გაიმართა მეაბრეშუმეობის საერთაშორისო 
ასოციაციის (BACSA) მერვე საერთაშორისო კონფერენცია, სადაც საქართველოში 
მეაბრეშუმეობის დარგის არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების საკითხებზეც 
იმსჯელეს. 

ამრიგად, საქართველოში მეაბრეშუმეობის დარგის შემორჩენილი მეცნიერები, 
პრაქტიკოსები, აბრეშუმის მუზეუმი თუ ახლადშექმნლი კვლევითი ცენტრები, ჩა
რთული არიან საქართველოში მეაბრეშუმეობის დარგის რეაბილიტაციის პროექტე
ბის დამუშავების საქმეში, მაგრამ, პრაქტიკული შედეგები ჯერჯერობით არ ჩანს.
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ბაზრის მოთხოვნები აბრეშუმის პროდუქციაზე

მეცნიერთა აზრით, ნატურალური აბრეშუმი მსოფლიოში ჯერჯერობით შეუ
ცვლელია, რაც მრავალი კეთილშობილური თვისებებითაა გამოწვეული. ამასთან, 
აღმოჩნდა, რომ ხელოვნური ბოჭკოს (კაპრონის) და აბრეშუმის ძაფის სათანადო შე
რევით მიიღება ჯანმრთელობისათვის უვნებელი, გამძლე და ლამაზი ქსოვილი, რომე
ლიც არ იჭმუჭნება და აქვს მიმზიდველი შესახედაობა. ხოლო მისი თვითღირებულება 
ნატურალურ აბრეშუმთან შედარებით 2025%ით დაბალია. ყოველივე ამის შედეგად, 
აბრეშუმის ბუნებრივი ბოჭკოს წარმოება მსოფლიოში ზრდის ტენდენციით ხასიათ
დება [4, გვ. 42].

„აბრეშუმის სახლის“ პროექტის ფარგლებში ჩატარებული კვლევებით ირკვევა, 
რომ საქართველოში ადგილობრივი ბაზრის მოთხოვნა აბრეშუმის პარკსა, თესლსა და 
აბრეშუმის ხამ ძაფზე, მართალია მცირედ, მაგრამ, თანდათან იზრდება. 2014 წელს 
საქართველოში შემოსულია მცირე ოდენობის აბრეშუმის პარკი 0.44 (იხ. ცხრილი 2), 
აბრეშუმის ძაფი 0.12 და აბრეშუმის ქსოვილები 66.05 ათ აშშ დოლარის ოდენობით. 
სულ 66,44 ათასი, თუმცა უცნობია, რომელი ქვეყნიდან [8, გვ. 11].

ადგილობრივი ბაზრის მოთხოვნა შემოიფარგლება მხოლოდ აბრეშუმის ძაფის, 
ქსოვილებისა და უშუალოდ აბრეშუმის ტანსაცმელსა და აქსესუარებზე. საერთაშო
რისო ბაზარზე კი იზრდება მოთხოვნები ისეთ პროდუქტებზე, როგორიცაა აბრეშუ
მის ჭია, გრენა და პარკი.

საქართველოში ამჟამად არ ხორციელდება აბრეშუმის ძაფებისა და ქსოვილების 
წარმოება. შესაბამისად, ადგილობრივი ბაზრის საერთო წლიური თანხობრივი მოცუ
ლობა განისაზღვრება იმპორტირებული პროდუქციის ღირებულებით. საქართველოს 
სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებზე დაყრდნობით, 2014 წელს ადგი
ლობრივ ბაზარზე 66 ათასი აშშ დოლარის ღირებულების აბრეშუმის ნაწარმი შემო
ვიდა, მათ შორის აბრეშუმის ძაფი, ქსოვილები და მცირე ღირებულების აბრეშუმის 
პარკი (იხილეთ ცხრილი 2]. ბოლო 34 წლის მანძილზე. ყველაზე დიდი ღირებულების 
პროდუქცია 2012 წელს შემოვიდა, ხოლო 2015 წლის იანვარიივნისის პერიოდისათ
ვის მხოლოდ მცირე ღირებულების აბრეშუმის ძაფის იმპორტი დაფიქსირდა.

ადგილობრივ ბაზარზე შემოსული აბრეშუმის ნაწარმი ძირითადად საქართველო
ში რჩება, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ ადგილობრივი წარმოება ბაზრის მოთხოვნებს 
ვერ აკმაყოფილებს. საერთაშორისო ბაზარზე კი მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირვას 
აბრეშუმის ჭიას, გრენას და პარკს [8, გვ. 12].

2012-2015 წლებში საქართველოში იმპორტირებული აბრეშუმის ნაწარმი
[8, გვ. 12] (ათასი აშშ დოლარი) 

ცხრილი 2
2012 2013 2014 2015

აბრეშუმის პარკი  -  -  0,44  -
აბრეშუმის ძაფი  -  0,17  0.12  0.02

აბრეშუმის ქსოვილები 166,36  38.68  66.44  -

 სულ 66.36  38.85  67.0  0.02
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აბრეშუმის საერთაშორისო ბაზარზე ძირითად სავაჭრო პროდუქტებია აბრეშუ
მის პარკი, ხამი ძაფი და ასევე აბრეშუმის პარკის ნარჩენები. ქვეყნები, რომლებსაც 
არა აქვთ განვითარებული აბრეშუმის ადგილობრივად წარმოება ან აბრეშუმის ნაწა
რმის დეფიციტს განიცდიან, აქტიურად ახდენენ პროდუქციის იმპორტს აბრეშუმის 
მსხვილი მწარმოებლებისგან. 

აბრეშუმის პარკის ყველაზე მსხვილი მწარმოებელი ქვეყნები ძირითადად აზია
შია. მსოფლიოში ყველაზე დიდი ექსპორტიორები და იმპორტიორები არიან: ჩინეთი, 
ინდოეთი, იაპონია, ესპანეთი. თუმცა ასევე მნიშვნელოვანი მწარმოებელია ბრაზი
ლია, ტაილანდი, ვიეტნამი, ირანი, ჩრდილო და სამხრეთი კორეა.

ჩინეთის მიერ წარმოებული აბრეშუმის პარკი იზრდება ყოველწლიურად, დანა
რჩენი ქვეყნების კი (ყაზახეთი, ტაჯიკეთი, თურქმენეთი უზბეკეთი) მეტნაკლებად 
ფიქსირებულია (იხ. ცხრილი 3). 2015 წელს ჩინეთის მიერ წარმოებულმა აბრეშუმის 
პარკმა დაახლოებით 637 ათასი ტონა შეადგინა. 

აბრეშუმის პარკის წარმოება (ტ) [4, გვ. 40-42]
ცხრილი 3

 ქვეყნები  2008  2010  2015  2016  2017

ჩინეთი
ყაზახეთი
ტაჯიკეთი

თურქმენეთი
უზბეკეთი

 683 400

1,64

30,2

4 000

23 443

 655 000

2,33

2 785

4 025

25 159

637 000

6,9

3 550

4 010

27 900

 590 000

9,2

3 650

4 010

28 900

 420 000

18,5

3 880

4 010

30 000

 
ჩინეთი წარმოადგენს როგორც მსოფლიოს უმსხვილეს აბრეშუმის მწარმოებელს, 

ასევე უმნიშვნელოვანეს სავაჭრო რგოლსაც, რომელიც გამოირჩევა იმპორტისა და 
ექსპორტის დიდი მოცულობით. თუმცა ბოლო პერიოდში მისი პოზიციები თანდათან 
ეცემა. 

უზბეკეთი ერთერთი მნიშვნელოვანი მოთამაშეა აბრეშუმის ბაზარზე. შავი და 
კასპიის ზღვისა და ცენტრალური აზიის ქვეყნები ზოგადად გამოირჩევიან მეაბრე
შუმეობის უძველესი კულტურით, თუმცა რეგიონში არსებული ქვეყნების დიდმა ნა
წილმა საგრძნობლად შეამცირა ან საერთოდ შეწყვიტა აბრეშუმის წარმოება (მაგ. 
ყირგიზეთი). ამავდროულად, ტაჯიკეთსა და უზბეკეთში თავდაპირველად მხოლოდ 
მცირედით შემცირდა, ხოლო შემდგომ კი გაიზარდა კიდევაც წარმოება. უზბეკეთი 
ამჟამად აწარმოებს აღნიშნული რეგიონის აბრეშუმის 80%ზე მეტს. ქვეყნის სახე
ლმწიფო ეკონომიკური პოლიტიკა მიმართულია მეაბრეშუმეობის ინდუსტრიის შენა
რჩუნებასა და განვითარებაზე, რაც ხორციელდება თანამედროვე ტექნოლოგიების 
დანერგვით, განათლებისა და კვალიფიკაციის ამაღლებითა და ინვესტიციებით მეა
ბრეშუმეობის დარგში. 

მაშინ როდესაც უზბეკეთმა შეძლო მეაბრეშუმეობის დარგის შენარჩუნება და გა
ნვითარება, შავი და კასპიის ზღვისა და ცენტრალური აზიის რეგიონის ქვეყნების უმე
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ტესობაში აბრეშუმის ინდუსტრია შეიკვეცა ან საერთოდ შეწყდა. აღნიშნული ცვლი
ლება განპირობებული იყო შემდეგი ფაქტორებით: საერთაშორისო ბაზარზე ახალი 
სინთეზური ქსოვილების გამოჩენა; აბრეშუმის პარკის ფასების არასტაბილურობა 
ადგილობრივ ბაზრებზე; სწრაფი ურბანიზაცია და ინდუსტრიალიზაციის პროცესის 
დაწყება; სოფლის მეურნეობის სხვა დარგების შედარებით უფრო მეტი მომგებიანობა 
(მაგალითად ბამბა, შაქრის ჭარხალი, სიმინდი); მოძველებული ტექნოლოგიები და 
შესაბამისად აბრეშუმის ძაფის დაბალი ხარისხი; თუთის ფოთლის დაავადება, რამაც 
საგრძნობლად შეამცირა მოსავლიანობა და ხარისხი. 

კავკასიის რეგიონში შემავალი ქვეყნებიდან ირანი, აზერბაიჯანი და თურქეთი 
აქტიურად არიან ჩართულნი აბრეშუმის ინდუსტრიაში. რაც შეეხება საქართველოს, 
სომხეთსა და რუსეთს, აღნიშნული ქვეყნები შედარებით უფრო პასიური მოთამაშეე
ბია, თუმცა, მათი დაინტერესების შემთხვევაში კავკასიის რეგიონის სავაჭრო ქსელი 
კიდევ უფრო გაფართოვდება. 

ირანის აბრეშუმის ბაზარი საკმაოდ განვითარებულია კავკასიის რეგიონის სხვა 
ქვეყნებთან შედარებით. აბრეშუმის პარკის წარმოება შეადგენდა 3300 ტონას, ხამი 
ძაფის 900 ტონას. იგი ასევე ვაჭრობს აბრეშუმის პარკით, ხამი ძაფით და ნარჩენებით 
მსოფლიო ბაზარზე. ირანი ახორციელებს აბრეშუმის პარკისა და ძაფის იმპორტს და 
აბრეშუმის პარკის ნარჩენების ექსპორტს. იმპორტი ძირითადად ხორციელდება უზ
ბეკეთიდან და თურქმენეთიდან, ხოლო ექსპორტი  ჩინეთში [8].

თურქეთის აბრეშუმის ბაზარზე იწარმოება 50 ტონა ხამი ძაფი და 120150 ტ პა
რკი და საექსპორტოა მათი მხოლოდ მცირე ნაწილი. ადგილობრივი ბაზრის სიდიდისა 
და ასევე განვითარებული მსუბუქი მრეწველობის ფონზე თურქეთი ახდენს აბრეშუ
მის ძაფისა და ნარჩენების მნიშვნელოვან იმპორტს. ექსპორტი ძირითადად ხორცი
ელდება ჩინეთში, ინდოეთსა და ირანში, ხოლო იმპორტის შემთხვევაში პარტნიორი 
ქვეყნებია უზბეკეთი, ასევე ინდოეთი და ჩინეთიც. 

აზერბაიჯანში აბრეშუმის წარმოება ერთობ მცირე მასშტაბით შემოიფარგლება. 
კერძოდ, 2008 წლიდან 2013 წლამდე აზერბაიჯანში აბრეშუმის პარკის წარმოება 24 
ტონიდან 1 ტონამდე შემცირდა. იგი ძირითადად ახორციელებს აბრეშუმის პარკის იმ
პორტს ყაზახეთიდან და ხამი ძაფის ექსპორტს ირანში. იგი ასევე ვაჭრობს თურქეთსა 
და ჩინეთთან აბრეშუმის პარკის ნარჩენებით. 

რაც შეეხება რუსეთს, ის ახდენს მხოლოდ აბრეშუმის ხამი ძაფის იმპორტს ჩინე
თიდან და უზბეკეთიდან, ხოლო სომხეთი 2008 წლიდან ანხორციელებს აბრეშუმის 
ძაფის იმპორტს [8].

სპეციალისტების გათვლებით, კავკასიის რეგიონში საქართველოს აქვს პოტენ
ციალი მომავალში დაიკავოს მნიშვნელოვანი საბაზრო წილი. ამ მხრივ საქართველოს 
უპირატესობას წარმოადგენს მისი ტერიტორიული მდებარეობა და არსებობს აბრე
შუმის პარკისა და ხამი ძაფის გატანის შესაძლებლობა აზერბაიჯანში, თურქეთსა და 
რუსეთში [8]. 

სურსათისა და სოფლის მეურნეობის სააგენტოს მონაცემებით, აბრეშუმის პა
რკის იმპორტი 20102012 წლებში კავკასიის რეგიონის მასშტაბით განახორციელა 
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ირანმა და აზერბაიჯანმა. მიუხედავად იმისა, რომ აზერბაიჯანის აბრეშუმის პარკის 
იმპორტი მცირეა, საქართველოს წარმოების პოტენციალის მასშტაბის გათვალისწი
ნებით, ის შესაძლოა მნიშვნელოვანი სავაჭრო პარტნიორი გახდეს. რაც შეეხება კო
ნკურენტებს, აზერბაიჯანის ბაზარზე ძირითადი კონკურენტი ყაზახეთია, ხოლო ირა
ნის სავაჭრო პარტნიორები კი ავღანეთი, ტაჯიკეთი, თურქეთი და უზბეკეთი. მიუხე
დავად კონკურენტების სიმრავლისა, საქართველოს შეუძლია საკუთარი მცირე ნიშა 
დაიკავოს ბაზარზე.

რაც შეეხება აბრეშუმის ხამი ძაფის იმპორტს კავკასიის რეგიონში, ამ მხრივ გა
საღების ბაზარი გაცილებით დიდია. აბრეშუმის ხამი ძაფის იმპორტს ახორციელებს 
თურქეთი, აზერბაიჯანი, რუსეთი და ირანი, რომელთა ბოლო 3 წლის იმპორტის სა
შუალო ჯამური რაოდენობა 543 ტონას შეადგენს. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, კა
ვკასიის რეგიონის საშუალოწლიური იმპორტის მოცულობა დაახლოებით 543 ტონაა, 
საიდანაც საქართველოს შეუძლია დაიკავოს მნიშვნელოვანი საბაზრო წილი. რაც შეე
ხება კონკურენტებს, ესენი არიან: უზბეკეთი, თურქმენეთი, ჩინეთი და ბრაზილია [8].

საქართველოს ადგილობრივი ბაზრის მოთხოვნა ამჟამად შემოიფარგლება მხო
ლოდ აბრეშუმის ძაფის, ქსოვილებისა და უშუალოდ ტანსაცმლისა და აქსესუარების 
საბაზრო მოთხოვნით. რაც შეეხება საერთაშორისო ბაზარს, აბრეშუმის ინდუსტრიის 
განვითარების დონე ქმნის მოთხოვნას ისეთ პროდუქციაზე როგორიცაა აბრეშუმის 
ჭია, გრენა და პარკი. 

მებრეშუმეობის დარგის გამოწვევები და რეაბილიტაციის გზები 
საქართველოში

საქართველოში მეაბრეშუმეობის დარგი ჯერ კიდევ არ ფუნქციონირებს. გრენის 
სელექცია და მზადება ხორციელდება მცირე მოცულობით, ძირითადად სამეცნიერო 
მიზნებისათვის. მოქმედ მდგომარეობაში შენარჩუნებულია მხოლოდ ხონის სასე
ლექციო სადგური. 

საბჭოთა პერიოდში, პარკის შეგროვება, პირველადი დამუშავება და ხამი ძაფის 
ამოხვევა ორგანიზებული იყო „საქაბრეშუმის“ დაქვემდებარებაში მყოფი და საქა
რთველოს ტერიტორიაზე არსებული სადგურების დახმარებით. დღესდღეობით, აღ
ნიშნული ინფრასტრუქტურა განადგურებულია. ხოლო, 22 არასასოფლოსამეურნეო 
ობიექტი წარმოადგენს სს „საქაბრეშუმის“ ქონებას და როგორც უკვე აღვნიშნეთ, მი
მდინარეობს ამ საწარმოს ლიკვიდაციის პროცესი. 

მცირე და საშუალო ფერმერებს არ გააჩნიათ საკმარისი რესურსი ნედლი პარკის 
დამუშავებისა და ხამი ძაფის ამოხვევის პროცესის სათანადოდ ორგანიზებისათვის. 
ასევე გასათვალისწინებელია ის ფაქტიც, რომ პროდუქტის სტანდარტიზაციისა და 
ხარისხის შენარჩუნების თავლსაზრისით, არ არის მიზანშეწონილი ხამი ძაფის ამოხ
ვევა კუსტარულ პირობებში. 

ასევე, დარგის სპეციალისტების მოსაზრებით, წლების განმავლობაში დარგის 
უმოქმედობის გამო, აბრეშუმის ჭიის შენარჩუნებული ადგილობრივი ჯიშების ვარგი
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სიანობა ინდუსტრიული გამოყენების თვალსაზრისით და მათი მდგრადობა დაავადე
ბების მიმართ საეჭვოა. თუმცა, იმავე სპეციალისტების აზრით, სათანადო ბიოქიმუ
რი მეთოდების გამოყენებით, შესაძლებელია აბრეშუმის ჭიის დაავადებების თავიდან 
აცილება და პარკის გამოსავლიანობის ამაღლება[2, გვ. 7087].

ამასთან, საქართველოში კი ჯერ კიდევ მწვავეა ეკოლოგიური გარემოს დაცვის 
პრობლემა. დღემდე, პრაქტიკულად არაეფექტიანია გარემოზე სისტემური ზედა
მხედველობისა და რეაგირების ღონსძიებათა სისტემა. საფრთხეები ცნობილი ხდება 
მხოლოდ არასასურველი ფაქტის მოხდენის შემდეგ. რეალობა ადასტურებს, რომ სა
ქართველოს ბუნება დიდი ეკოლოგიური საფრთხეების წინაშე იმყოფება. ყოველივე 
ეს, დაავადებების მიმართ თუთის ახალი ჯიშების მდგრადობას ეჭვქვეშს აყენებს. 

შესაბამისად, აბრეშუმის ჭიის ადგილობრივი გენოფონდის აღდგენა/შექმნა და 
თუთის პლანტაციების დაცა დაავადებებისაგან დიდ ყურადღებას მოითხოვს მთა
ვრობის მხრიდან. 

ასევე, მთავრობამ დღემდე ვერ შეძლო სისტემური ხასიათი მისცემოდა აბრეშუ
მის პარკის წარმოებას საქართველოში, ვერ განახორციელა ინვესტიციები დარგის 
რეაბილიტაციის მიზნით. 

მიუხედავად მრავალი საინტერესო პროექტის და წინადადებების არსებობისა, 
დღეისათვის მეაბრეშუმეობის დარგი საქართველოში და მასთან ერთად მეაბრეშუ
მეობის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი განადგურებულია. მასზე ზრუნვა თი
თოოროლა ენთუზიასტი მეცნიერის და პრაქტიკოსის ინიციატივაზეა მიტოვებული. 
ასევე უყურადღებოდაა აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმი, რომლის კედლები ლამის 
ჩამოინგრეს. მაშინ როდესაც იგი ის იშვიათი ადგილია, სადაც ქართული აბრეშუმის 
ისტორიის გაცნობა შესაძლებელი. ადგილია, სადაც ლამაზი წარსულის გვერდით, 
გთრგუნავს დღევანდელი მტვერმიყრილი სინამდვილე. 

მეაბრეშუმეობის დარგის სახელმწიფო პრიორიტეტად გადაქცევა დამოკიდე
ბულია კონკრეტული ქვეყნის სოციალურეკონომიკურ მდგომარეობაზე. არსებობს 
რიგი ფაქტორი, რომლის საფუძველზეც შეიძლება განისაზღვროს რა სარგებელი შე
იძლება მოიტანოს აღნიშნული დარგის ჩამოყალიბებამ და განვითარებამ ამა თუ იმ 
ქვეყნისთვის.

მეაბრეშუმეობა ეკოლოგიურად სუფთა დარგია, რადგან წარმოების პროცესში 
გამოყოფილი ნარჩენების უტილიზაცია ან მათი გამოყენება შეიძლება სხვადასხვა და
ნიშნულებისათვის, რაც კიდევ უფრო ხელსაყრელია მეაბრეშუმეებისთვის.

მსოფლიო პრაქტიკიდან გამომდინარე, მეაბრეშუმეობის განვითარება ხელსაყ
რელია ისეთი ქვეყნებისთვის, რომლებიც ხასიათდებიან შემდეგი სოციალურეკონო
მიკური ფაქტორებით: ინდუსტრიალიზაციის დაბალი დონე; სოფლის მოსახლეობის 
მაღალი წილი; უმუშევრობის მაღალი დონე; იაფი მუშახელი. მაშასადამე, საქართველ
ლოში ამ დარგის აღდგენა სოციალურეკონომიკური თვალსაზრისითაც მისაღებია.

მეაბრეშუმეობის დარგის აღდგენის მიზნით საქართველოს შეუძლია საერთაშო
რისო, არამედ საკუთარი გამოცდილებებიც გამოიყენოს. საქართველოში არიან ამ 
დარგის მეცნიერებიც და პრაქტიკოსებიც, რომლებსაც ამ მიმართულების ადეკვატუ
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რი პროექტები აქვთ შექმნლი. ამ მხრივ მნიშვნელოვანია ე.წ.  „აბრეშუმის სახლი“, 
რომელზეც ზემოთ აღვნიშნეთ და რომლის წარმატებაც დამოკიდებულია საკვები ბა
ზის ხარისხსა და მდგრადობაზე. აბრეშუმის ჭიის იმპორტი არ არის დაკავშირებული 
განსაკუთრებულ სიძნელეებთან, მაგრამ, საქართველოს პირობებზე ადაპტირებული 
თუთის თესლნერგების მისაწვდომობა კრიტიკულია ბიზნესის სიცოცხლისუნარია
ნობისათვის. ამდენად, აღნიშნული ბიზნესმოდელის განხორციელებისას მნიშვნელო
ვანია სახელმწიფოს ჩართულობა საკვები ბაზის უზრუნველყოფის მიმართულებით, 
კერძოდ თესლნერგების გამოყვანა. 

მაგალითად, ჩინეთი სპეციალიზებულია მეაბრეშუმეობის ყველა საფეხურზე, 
რომელიც იწყება გრენის მოყვანით და გრძელდება მსუბუქი მრეწველობით. სახელ
მწიფო, განვითარების თითოეულ ეტაპზე ასტიმულირებს ტექნოლოგიების განახლე
ბას და მინიმუმამდეა დაყვანილი აბრეშუმის ჭიის დაავადების გავრცელების რისკი. იქ 
არსებული გამოცდილება შეიძლება საქართველომაც გამოიყენოს.

მდგრადი საკვები ბაზა გულისხმობს თუთის პლანტაციების საქართველოს კლი
მატურ და მიწის პირობებზე ადაპტირებულ და საქართველოსთვის დამახასიათებე
ლი თუთის დაავადებების მიმართ მდგრადი ჯიშების არსებობას, და გაშენებას. მა
გალითად, ქართველი მეცნიერების მიერ დამუშავებულია ბუნებრივი თბილი წყლით 
გამთბარ გრუნტში დაავადებათა გამძლე თუთის ჯიშების კალმების დაფესვიანებით 
სანერგეების მოწყობა [2; 5].

„აბრეშუმის სახლის“ ბიზნესმოდელის პრაქტიკაში 1000 ჰაზე მეტი მოცულობის 
საკვები ბაზის (თუთის პლანტაციების) მქონე ერთეულებად განხორციელება გართუ
ლებულია პრივატიზების შედეგად მიწის ფონდის დანაწევრებულობის და ერთიანი 
მიწის ფონდის ნაკლებობის გამო. შესაბამისად, „აბრეშუმი სახლის“ ბიზნესმოდელის 
განხორციელება პრაქტიკაში უფრო მოსახერხებელია საშუალო ზომის ბიზნესერთე
ულების სახით  100200 ჰა საკვები ბაზის უზრუნველყოფით. 

ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე, „აბრეშუმის სახლის“ ბიზნესმოდელის 
განხორციელება შესაძლებელია მხოლოდ სახელმწიფოს მხრიდან სტრატეგიული და 
ფინანსური მხარდაჭერის მეშვეობით. 

აბრეშუმის პარკის დამზადებაში უფრო მარტივია ოჯახების ჩართვა, რადგან 
ასეთი პრაქტიკა საქართველოში არსებობდა და მოსახლეობასაც აქვს აბრეშუმის მო
ვლის გამოცდილება. ამასთან, მიწებიც პრივატიზებულია

სახელმწიფოს მიერ მეაბრეშუმეობის დარგში განათლების სისტემის ჩამოყალი
ბება და განვითარება აგრეთვე ხელს შეუწყობს დარგის სწრაფ რეაბილიტაციას. 

დასკვნები და წინადადებები 

ამრიგად, თუთის ფოთლის დაავადების გავრცელების შედეგად და ასევე, საქა
რთველოში მომხდარი საზოგადოებრივპოლიტიკური მოვლენების გავლენით, მეა
ბრეშუმეობის ინდუსტრია თანდათან შეიკვეცა და ბოლოს, პრაქტიკულად მისი არსე
ბობა შეწყდა. ბოლო რამდენიმე წლის მანძილზე იყო მისი აღდგენის მცდელობა, მა
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გრამ საერთო სახელმწიფოებრივი კოორდინაციის არარსებობის გამო, ყველა კერძო 
მცდელობა უშედეგოდ დასრულდა, ის ჯერჯერობით, ისევ გაჩერებულია. ვითარება 
ძალიან მძიმეა, რაც საქართველოს მთავრობისა და ქართული ბიზნესის დიდ უპასუ
ხისმგებლობად მიგვაჩნია. 

მეაბრეშუმეობა მოითხოვს ხელით შრომას, ამიტომ ის მისაღებია საქართველო
სთანა განვითარებადი ქვეყნისათვის. ის სოფლის მოსახლეობის დასაქმებას იწვევს, 
სჭირდება შედარებით ნაკლები ინვესტიცია და ნედლეულით უზრუნველყოფს ქსო
ვილების წარმოებას. ბაზრის მოთხოვნა კი აბრეშუმის ქსოვილზე, რომელიც ეკოლო
გიურად სუფთა და ჯანსაღია, სულ უფრო იზრდება. ამასთან, აბრეშუმის ერთეულის 
ფასი თითქმის ოცჯერ აღემატება ბამბის ერთეულის ფასს. 

კვლევამ აჩვენა, რომ საქართველოში დღეისათვის არსებობს საქართველოს სო
ფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის, საქართველოს სოფლის მეურნეობის 
კვლევითი ცენტრის, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამი
ნისტროსთან არსებული საქართველოს ინდუსტრიული განვითარების ჯგუფის და ამ 
დარგის მეცნიერებისა და პროფესიონალების მიერ დამუშავებული მნიშვნელოვანი 
პროგრამები, ღონისძიებები და რეკომენდაციები, რომელთა განხორციელება რეა
ლურად შესაძლებელია და გააცოცხლებს მეაბრეშუმეობას საქართველოში. მაგრამ, 
სამწუხაროდ, არ ჩანს მთავრობის პოლიტიკური ნება და ადეკვატური პასუხიმსგებ
ლობა პრობლემების რეალური მოგვარების მიმართულებით.

ჩვენი აზრით, მეაბრეშუმეობის აღდგენის მიზნით აუცილებელია გატარდეს 
შემდეგი ღონისძიებები:

შეიქმნას საქართველოს სამთავრობო დოკუმენტი  „საქართველოში მეაბრეშუმე
ობის აღდგენისა და განვითარების სტრატეგიის შესახებ“, რომლის განხორციელებას 
ზედამხედველობას გაუწევს საქართველოს პარლამენტის სოფლის მეურნეობის სათა
ნადო კომიტეტი მეაბრეშუმეობის დარგის მეცნიერებთან ერთად.

უპირატესობა უნდა მიენიჭოს აბრეშუმის პარკის ოჯახურ წარმოებას, სადაც თა
ნდათან დაინერგება გამოკვების ახალი მეთოდები და სხვა შესაბამისი ტექნოლოგიე
ბი. შემდეგ ეტაპზე შეიძლება შეიქმნას კოოპერატივები (ამხანაგობები);

დიდი მუშაობაა ჩასატარებელი საქართველოს თუთის და თუთის აბრეშუმმხვე
ვიის მდიდარი გენოფონდის აღდგენაშენარჩუნებისათვის, რაც მეცნიერების მიერ 
თეორიულად დამუშავებულია და განხორციელება სჭირდება;

შესაძლებელია საბოლო პროდუქტის წარმოება (ხამი ძაფი, ქსოვილი, გრენა) 
მოხდეს ეტაპობრივად;

მეაბრეშუმეობის ეფექტიანობის ამაღლებისათვის დიდი მნიშვნელობა ენიჭება 
არამარტო პარკის ხარისხის გაუმჯობესებას, არამედ პარკში აბრეშუმიანობის პრო
ცენტის ამაღლებას, რაც ახალი მაღალპროდუქტიული ჯიშების გამოყვანას და დანე
რგვას მოითხოვს;

საჭიროა მეაბრეშუმეობის დარგში განათლების ახალი სისტემის ჩამოყალიბება. 
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამეცნიეროკვლევით ცენტრში 
შეიძლება გაიზარდოს მეაბრეშუმეობის სპეციალისტების რაოდენობა, რომლებიც 
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სამეცნიერო საქმიანობასთან ერთად მუდმივ ზედამხედველობას და დახმარებას გა
უწევენ საქართველოს რაიონებში მეაბრეშუმეობის აღდგენაგანვითარების პროცესს;

საქართველოს მთავრობამ დაუყოვნებლივ უნდა დააფინანსოს მეაბრეშუმეობის 
სამეცნიეროკვლევითი ინსტიტუტის და აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმის აღდგე
ნაგანვითარების პროექტები; 

კერძო ბიზნესმა, მ.შ. კომერციულმა ბანკებმა სოციალური პასუხისმგებლობის 
პროგრამების ფარგლებში უნდა დააფინანსონ ოჯახების მომარაგება დაავადებების 
მიმართ გამძლე ჯიშის თუთის ნერგებით;

ქვეყანაში მინიმუმამდე უნდა იქნეს დაყვანილი თუთის ხეებისა და აბრეშუმის 
ჭიის დაავადებების გავრცელების რისკი.

მოყვანილი და სხვა სათანადო ღონისძიებების დანერგვისა და განხორციელების 
შედეგად მოხდება მეაბრეშუმეობის აღდგენა და განვითარება საქართველოში, რაც 
თავის მხრივ, ხელს შეუწყობს სოფლად ქალების, მოზარდების, მოხუცების და უნა
რშეზღუდული პირების დასაქმებასაც კი და შესაბამისად, ოჯახების შემოსავლების 
ზრდას. 

გამომდინარე იქედან, რომ მსოფლიოში იზრდება მოთხოვნა აბრეშუმზე, ამიე
რკავკასიაში შეიქმნება კარგი საერთაშორისო პერსპექტივები აბრეშუმის პროდუქცი
ის მოთხოვნაზე. მეაბრეშუმეობის განვითარების შედეგად, საქართველო თანდათან 
აბრეშუმის ექსპორტსაც შეძლებს, რაც ხელს შეუწყობს უცხოური ვალუტის მოზიდ
ვას ქვეყანაში.
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The purpose of the article is to study the development perspectives of the sericulture 
in Georgia. The subject of research is the silkworm culture in Georgia. In the study uses 
historical and statistical analysis methods.

Silk is an integral part of Georgian history. It was located on the way to the Great Silk 
Road, and as-yet in the15th century BC, the silk worm’s seed, and silk cocoon were exporting 
to foreign countries. But, for reason the constant attacks of hostile countries, the sericulture 
was often hindered in Georgia. In the twentieth century, savings were a massive employment 
for the Georgian population and an important source of monetary revenue.

In the 60s of the last century, 4.0-4,4 thousand tons of cocoon was produced in Georgia 
and the monetary income was 15.5-16,5 million rubles. Silk cocoon production was employed 
by 100-120 thousand households, and 5-6 thousand men in the silk industry. Unfortunately, 
at this time the mulberry disease, which destroyed about 15 million plants, made the silk 
cocoon catastrophically fell. Herewith, as a result of the political events that took place after 
the announcement of independence of Georgia, getting silk cocoon was completely stopped 
from 2002.

As a result of the research, the Georgian Agricultural Research Center, Silk Museum 
of Georgia, and the Ministry of Sustainable Development of Georgia are currently working 
on the programs the restoration of the gene pool of the mulberry and silkworm in Georgia, 
but the sericulture industry is stopped still in Georgia. No attempts are currently underway 
to make an investment in renewing industry of sericulture. While the demand and price for 
silk products on the world market are growing. For example, the price of the 1 kg silk rough 
thread is 58-55 dollars. 

Thus, the death of the silk industry is a big irresponsibility the government of Georgia. 
Rehabilitation of the sericulture industry is necessary, which requires greater support from 
the government. In the silkworm production should be actively involved the farming industry, 
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which will also promote the strengthening of the village. The serious challenges are ecological 
threats that the government needs very active and very thoughtful actions.

The Government of Georgia shall provide financial support for the development of the 
Silk State Museum and the Scientific Institute of the Sericulture

Private business and commercial banks to fund the population with the new varieties 
of mulberry plantation;

Keywords: Sericulture; silk seed; silkworm; silk cocoon; mulberry plantation; silk rough 
thread. 
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კომუნიკაციის კროსკულტურული გამოწვევები გლობალურ ბიზნესში 

ლალი ხიხაძე
ეკონომიკის დოქტორი, 

თსუის მოწვეული ლექტორი

XXI საუკუნეში კაცობრიობის წინაშე დგას მრავალი პრობლემა და გამო
წვევა, მაგრამ განსაკუთრებით საყურადღებოა კულტურული გლობალიზაცია, 
რომელიც მიზნად ისახავს რელიგიური, ეთნიკური, ეროვნული და კულტურული 
განსხვავებების წაშლას და ერთსახოვანი გლობალური კულტურის ფორმირე
ბას. კულტურული გლობალიზაცია დასავლური სამყაროს პირმშოა. გლობა
ლური კულტურა და მასთან დაკავშირებული პროცესები. მომდინარეობს თა
ნამედროვე მსოფლიოს ძლიერი მეტროპოლიებიდან და კულტურის უმსხვილესი 
ცენტრებიდან. აღსანიშნავია, რომ ამგვარი გლობალური კულტურა და კოსმო
პოლიტური იდეები ყოველთვის წინააღმდეგობაშია და შეუთავსებადია სახელ
მწიფოს ეროვნულ პოლიტიკასთან, რაც ყველაზე მთავარია, თითოეული ქვეყნის 
კულტურულ მახასიათებლებთან. კულტურას აქვს დიდი გავლენა საერთაშო
რისო ბიზნესის კომუნიკაციებზე. ფაქტობრივად, კულტურულ განსხვავებებს 
შეუძლია გავლენა იქონიოს იმაზე, თუ რას ელოდება პერსონალი უცხოური 
დამსაქმებელი კომპანიისგან, როგორ ეგუება ემიგრანტი უცხო გარემოს, რო
გორ აბანდებენ ტრანსეროვნული კომპანიები ინვესტიციებსა და აწარმოებენ სა
ერთაშორისო კომერციულ ოპერაციებს სხვადასხვა ქვეყანში. კროსკულტურულ 
განსხვავებებს შესწევს უნარი ჩამოაგდოს უთანხმოება და კონფლიქტები, ისევე, 
როგორც მოუტანოს დიდი სარგებლი გლობალური ბიზნესის ყველა სეგმენტს. 
ეფექტიანი კროსკულტურული ბიზნესკომუნიკაცია ძალზე მნიშვნელოვანი და 
აუცილებელი უნარია საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტისათვის, აგრეთვე, 
მულტიკულტურული პერსონალის მქონე საერთაშორისო კომპანიებისათვის, 
როგორც საბაზო, ასევე რეციპიენტ ქვეყნებში. ბიზნესსუბიექტები ყურადღეე
ბით უნდა იყოს კულტურული განსხვავების გამოვლინებისადმი და გათვითცნო
ბიერებული კულტურული ხმაურის შესახებ ბიზნესკომუნიკაციისა და საქმიანი 
მოლაპარაკების პროცესში.

საკვანძო სიტყვები: კროსკულტურა; ბიზნესკომუნიკაციები; კულტურუ
ლი გლობალიზაცია; მულტიკულტურა; ვერბალური და არავერბალური კომუ
ნიკაცია; მაღალი და დაბალკონტექსტის კულტურები; მონოქრონული და პო
ლიქრონული კულტურები.
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კულტურათაშორისი კომუნიკაციის თავისებურებები და გამოწვევები 
გლობალურ ბიზნესში

მთელი კაცობრიობისთვის და შესაბამისად, ყველა კულტურისთვის მრავალია 
საერთო ფასეულობა, მრწამსი და ქცევა, მაგრამ, ასევე ბევრია კულტურის კერძო და 
სპეციფიკური ასპექტები, ის, რაც ერთ კულტურას მეორესგან განასხვავებს. სხვა
დასხვა ქვეყნის კულტურა მნიშვნელოვნად განსხვავებულია ერთმანეთისგან, აუცი
ლებელია კულტურული ფენომენების შესწავლა, რათა ბიზნესის კომუნიკაციის პრო
ცესმა მეტი ეფექტიანობა მოიტანოს. მოლაპარაკებების თუ სხვა საქმიანი ურთიერ
თობების მნიშვნელოვანი პროცესების ეფექტიანობა გაიზრდება მაქსიმუმამდე, თუ 
კულტურულ გამოწვევებსა და ქვეყნების მახასიათებელ კულტურულ სტერეოტიპებს 
შევისწავლით. განსაკუთრებულ მნიშვნელობას კულტურული თავისებურებების გა
მოკვლევა და შესწავლა იძენს, რაც აუცილებელია თანამედროვე მსოფლიო გლობა
ლიზაციის პირობებში. კულტურის თვითმყოფადობისა და მისი თვისებების შენარჩუ
ნება დამოკიდებულია თავად იმ ქვეყნის, ერის, მოსახლეობის ეროვნულ სიძლიერეზე, 
თუ რამდენადაა ის ეროვნულად შეკრული და გაერთიანებული, რამდენად ძლიერი, 
ღრმაა მათი კულტურული მახასიათებლები, ისტორიული ფესვები, რამდენად ფასეუ
ლია ეს ტრადიციები, რამდენად მიიღებს მათი კულტურა გარედან შემოსულ გლობა
ლურ გარდაქმნებს. მიუხედავად იმისა, რომ ერის როლი და მისი ფუნქცია სწორედ ამ
გვარი გარდაქმნების ფონზე საგრძნობლად შესუსტდა, იგი მაინც არსებობს და ზოგ 
ქვეყანაში გზასაც უღობავს და აფერხებს გლობალური კულტურის ცვლილებებსა 
და სიახლეებს, რაც მათი ეროვნული, თვითმყოფადი კულტურისათვის მიუღებელია. 
კოსმოპოლიტური, კულტურის ტალღა, ყველა ქვეყანაში სხვადასხვა დონეს აღწევს 
და სხვადასხვაგვარად ვითარდება, რადგან თითოეული ერის კულტურა, იდეოლო
გია განსხვავდება სხვა ერის, ქვეყნის კულტურული ცნობიერებისაგან. ხშირად ხდება 
ეროვნული ტრადიციების, კულტურული ფასეულობების უგულებელყოფა, მათი შე
რწყმა მასობრივ გლობალურ პროცესებთან, რაც თავისთავად უკარგავს ერს კულ
ტურულ ინივიდუალიზმსა და მხოლოდ ამ ერისთვის მახასიათებელ ცნობიერებას. 
ახალი გლობალური კულტურა სულ უფრო ჰიბრიდულ და მრავალგვაროვან ხასიათს 
ატარებს, რადგანაც ინტერნაციონალური პროცესების ურთიერთდამოკიდებულება 
მსოფლიოში ეფუძნება გლობალური ტელეკომუნიკაციებისა და ინფორმაციული ტექ
ნოლოგიების უზარმაზარ სისტემას.

მეცნიერული გამოკვლევები ცხადყოფს, რომ კომუნიკაცია კულტურის ნაწილია, 
თუკი კულტურას განვსაზღვრავთ ფართოდ და არამხოლოდ როგორც «მაღალინტე
ლექტუალურ მოღვაწეობასა და ინტერესებს’’, ფართო გაგებით კულტურა აღნიშნა
ვს ყველაფერს, რაც საზოგადოებაში არსებობს, რომელიც გადაიცემა თაობიდან თა
ობაში. კულტურული ნორმები და ფასეულობათა სისტემა წარმოდგენილია შემდეგი 
დეტერმინანტებით: განათლება, ენა, ეთიკური ქცევის წესები და სტანდარტები, ეტი
კეტის ნორმები, სოციალური და ეკონომიკური ფილოსოფია, რელიგია, კანონებიც 
კი, რომელთა ცოდნასა და პრაქტიკულ გამოყენებას განსაკუთრებული მნიშვნელობა 
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ლალიხიხაძე

გააჩნია გლობალურ ბიზნესში[2]. კულტურული თავისებურებები ერთერთი მნიშვნე
ლოვანი ფაქტორია საერთაშორისო ბიზნესში კომუნიკაციის დაწყებისას, რომელიც 
უნდა გაითვალისწინოს ბიზნესსუბიექტებმა ნებისმიერ ქვეყანაში . ეს, პირველ რიგში, 
აუცილებელია იმისთვის, რომ თავიდან აირიდონ შესაძლო გაუგებრობა. ამისათვის 
საჭიროა მხარეები საქმიან შეხვედრამდე გაეცნონ ერთმანეთის კულტურას ზოგადად 
მაინც და არ დაუშვან გამოუსწორებელი შეცდომები. 

საერთაშორისო კომპანიებში ბიზნესკომუნიკაცია გულისხმობს ინფორმაციული 
ნაკადების როგორც გარე, ასევე შიდა ნაკადებს. ამ ნაკადების მნიშვნელობა საერთა
შორისო ბიზნესში განისაზღვრება იმით, რომ კომუნიკაციური აქტის მონაწილეები 
ხშირად იმყოფებიან უცხო ქვეყნებსა და კონტინენტებზე და არიან სხვადასხვა კულ
ტურის მატარებლები. ეს ქმნის კომუნი კაციის პრობლემებს, რომლებიც განსხვავდე
ბიან კომპანიისათვის ჩვეულისაგან.

საერთაშორისო კომპანიის გარე საინფორამციო ნაკადები მოიცავს საზღვარგა
რეთელ ბიზნესპარტნიორებსა და მომხმარებლებთან, მომწოდებლებსა და მოიჯა
რეებთან, სუბარენდა ტო რებსა და მიმღები ქვეყნის მთავრობებთან, საერთაშორისო 
ორგანიზაციებთან საქმიან ურთიერ თო ბებს. ადგილობრივი კანონმდებლობა, ეკო
ნომიკური განვითარების დონე, განსხვავებული ტრადი ციები, ენობრივი ბარიერები 
დიდად ზემოქმედებენ კომპანიის გარე კომუნიკაციაზე.

გარე კომუნიკაცია კომპანიისათვის კულტურათაშორისად იქცევა, თუ მას არ გა
აჩნია საგარეო ეკონომიკური ურთიერთობები, მაგრამ ქვეყნის შიგნით მრავალი ერი
სა და ეთნოსის წარმოადგენელი ცხოვრობს (აშშ, კანადა, რუსეთი, საქართველოდა 
ა.შ). კომუნიკაციის სუბიექტები არიან სხვადასხვა კულტურის წარმომადგენლები. 

საერთაშორისო კომპანიებში კომუნიკაცია განსხვავდება იმის მიხედვით, თუ სად 
და როგორ, რა სიჩ ქარითა და რა არხებით, ფორმალურად თუ არაფორმალურად 
ხდება მისი გავრცელება. ცენტრალი ზე ბული ტიპის ორგანიზაციულ სტრუქტურებში, 
მაგალითად, სამხრეთ ამერიკაში, საინფორმაციო ნაკადების მეტი წილი ტოპმენეჯე
რებისაგან გამომდინარეობს. თანამშრომელთა პასუხისმგებ ლობის ხარისხი მენეჯე
რის ინფორმაციით უზრუნველყოფისთვის აქ ნაკლებია, ვიდრე ჩვეუ ლებრივ ამერი
კულ კომპანიებში, სადაც ინფორმაცია მენეჯერიდან თანამშრო მელზე მიემარ თება.

ბიზნესკომუნიკაცია საქმიან ურთიერთობებში და მოლაპარაკებების დროს შესაძ
ლებელია განხორციელდეს წერილობითი, ვერბალური, არავერბალური და ელექტ
რონული ფორმით. ზოგჯერ ბიზნესსუბიექტები საფრთხეში იგდებენ თავს იმის გამო, 
რომ კომუნიკაცია მიაჩნიათ ყველგან ერთნაირი. ამერიკელისთვის, მაგალითად, პა
უზა საუბარში აღიქმება, როგორც შესაძლებლობა საპასუხოდ. ხანგრძლივი პაუზა 
დისკომფორტს ქმნის და აღძრავს სურვილს შეივსოს სიჩუმე. მაგრამ ფინეთსა და 
იაპონიაში გრძელი პაუზები საუბარში სავსებით ნორმალური და მოსალოდნელია. 
შეყოვნება მიანიშნებს, რომ ვიღაცა ფრთხილად განსჯის ნათქვამს. ფაქტობრივად, 
სწრაფი პასუხი ამ ქვეყნებში შეიძლება შეურაცხმყოფელად აღიქვან. საერთაშორისო 
ბიზნესში კომუნიკაციის ეფექტიანობის ამაღლებისათვის, ორგანი ზაციაში კომუნიკა
ციის დახვეწილ ჩვეულ ზომებთან (საინფორმაციო ნაკადების რეგუ ლირება, უკუკავ
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შირთა სისტემა, საინფორმაციო ბიულეტინი და სხვა) ერთად შეიძლება გადაიდგას 
სხვა ნაბიჯებიც, რაც მიმართულია ენობრივი ბარიერების გადალახვის, თანამედრო
ვე საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ეფექტიანი გამოყენებისაკენ. 
მულტინაციონალური კომპანიები ქმნიან ინტერნეტის ანალოგიურ ქსელს, რომელიც 
შიდასაფირმოა და მოიცავს მის ლოკალური დაწებულებებსაც. ეს დიდად აადვილებს 
შიდასაფირმო კომუნიკაციას (კომპანიის სიახლეები, ახალი ტექნოლოგიები, კომპანი
ის ბაზრებზე სტრატეგიული ქცევის, საქონლისა და მომსახურების შეთავაზებების, 
შიდა კონფლიქტების მოგვარების, შიდასაფირმო გადაწყვეტილებების, სხვადასხვა 
ანგარიშის მომზადების, კომპანიის მონაცემთა ბაზით სარგებლობის, ქალიშვილ, შვი
ლობილ კომპანიათა და ფილიალთა საქმეები და მრავალი სხვა). 

კომუნიკაციის ელექტრონული და ციფრული საშუალებები კულტურათაშორის 
კომუნი კაციებს უფრო სწრაფად უზრუნველყოფს, ვიდრე ოდესმე. გარდა ამისა, ის 
ხსნის კულტურათა შორის კომუნიკაციაში არსებული ხმაურის პრობლემას. არავერ
ბალური ურთიერთობის საშუალებები ელექტრონული კომუნიკაციის შემთხვევაში 
კარგავს თავის მნიშ ვნელობას. მართალია, კომუნიკაციის ამ სახეობაში შემოღებულია 
ემოციების გამომხატველი სპეციალური ნიშნები, მაგრამ, მათ ერთნაირი მნიშვნელო
ბა აქვთ ყველა მომხმარებლისთვის. კომუნიკაციური აქტის მონაწილეთა ფიზიკურად 
დასწრების საჭიროების არარსებობასთან ერთად მოიხსნა კომუნიკაციის ისეთი ბა
რიერები, როგორიცაა სქესი, ასაკი, რასობრივი და ეთნიკური კუთვნილება. ამის მიუ
ხედავად, კროსკულტურული უთანხმოების შესაძლებლობის პოტენციური პრობლე
მები მაინც არსებობს. კულტურული სხვაობები ზეგავლენის მოახდენს კომუნიკაციის 
განვითარებაზე ელექტრონულ გარემოშიც კი, ეს ხდება კიბერსივრცეში წამოჭრილი 
კონფლიქტების მიზეზი. მაღალკონტექსტუალური კულტურის წარმომადგენლები, 
მაგალითად, იაპონელები განიცდიან ერთგვარ პრობლემას ამერიკელებთან ურთიე
რთობის პროცესში, რომლებიც არ არიან მიჩვეულები არავერბალური კომუნიკაციის 
ნიშნებზე დაყრდნობას. უმრავლეს შემთხვევაში კომუ ნიკაციის ურთიერთმისაღები 
საშუალებების არჩევა უნდა გაკეთდეს მანამ, სანამ პირადი შეხ ვედრის მაგივრად გა
მოყენებული იქნება ხმოვანი ან ელექტრონული ფოსტა ან ფაქსი. კომპიუტერული 
კომუნიკაციის სისტემებს შეიძლება ჰქონდეთ ისეთი დიზაინი, რომელიც უკეთეს 
კროსკულტურულ კომუნიკაციასაც კი უზურუნველყოფს, ვიდრე შეიძლება ამის პი
რადი კავშირებით მიღწევა. მცდელობაა ისეთ გლობალურ კომპიუტერულ ქსელებზე, 
პროექტზე კოლექტიური მუშაობის ავტომატიზაციის საშუალებებზე, რომელთანაც 
მნიშ ვნელოვანია კროსკულტურული ასპექტი. 

ამის მიუხედავად, ეფექტიანი ელექტრონული კომუნიკაცია კულტურულ სიფა
ქიზესა და მგრძნობე ლობას მოითხოვს მეტადაც კი, ვიდრე ბიზნესსუბიექტების საქ
მიანი ურთიერთობები, ვინაიდან ამ დროს არ არსებობს რეაგირების, უკუკავშირის, 
რეგულირებისა და კონტროლის საშუალებები. ინტერნეტის, როგორც კომუნიკაციის 
გლობალური ინსტრუმენტის გამოყენება, საშუა ლებას აძლევს ნებიმისმიერი სიდიდის 
კომპანიას, შედარებით სწრაფად დააფიქსიროს თავისი არსებობა მსოფლიოს მრა
ვალ ბაზარზე. მაგრამ გლობალური ბაზრის მონაწილედ დაფიქსირება თავისთავად 
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არ ხდის კომპანიას გლობალურს. თანდათან კომპანიები არკვევენ, რომ საჭიროა სა
კუთარი ელექტრონული კომერციისა და ბიზნესის (PR სისტემების მსგავსი) დამატე
ბითი პროგრამების ადაპტირება, რაც გაცილებით შრომატევადია, ვიდრე უბრალოდ 
სხვა ენაზე თარგმნა. იმ ქვეყნებში (მხედველობაშია აფრიკული, აზიური, არაბული 
სახელმწიფოები), სადაც ადამიანები არ არიან ჩვეულნი პირადი ინფორმაციის გაცე
მას, ელფოსტის დაფიქსირების მოთხოვნასაც კი შეუძლია კულტურული ბარიერების 
გამოწვევა. ამდენად, საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტში ელეტრონული კომუნი
კაცია უნდა ითვალის წინებდეს განსხვავებებს ენებში, კულტურაში, ადგილობრივ კა
ნონმდებლობაში, ბიზნესმოდელებში და რაც მთავრია, გასათვალისწინებელია ადგი
ლობრივი საკომუნიკციო სისტემის განვითარების დონეც.

თანამედროვე ეტაპზე კულტურული გლობალიზაციის პროცესი დიდ წინააღმდე
გობებსა და შეზღუდვებს აწყდება, რადგანაც ყოველი ქვეყნის კულტურა გამოირჩე
ვა სპეციფიკით, თვითმყოფადობით, ისტორიული ტრადიციებით, ღირებულებებით, 
რომლებიც მეტნაკლებად აფერხებენ ე.წ კულტურული გლობალიზმის მზარდ პრო
ცესს. მაგრამ ხდება პირიქითაც, როდესაც ქვეყნის კულტურა იზღუდება, იჩრდილება 
და ცვლილებას განიცდის გლობალური კულტურაც. მიუხედავდ ამგვარი გავლენისა, 
ქვეყნის, ერის კულტურა მაინც ინარჩუნებს საკუთარ ბუნებას, რადგან მას გლობალი
ზაციის მავნე პროცესებისაგან გარკვეული სახის „თავდაცვითი მექანიზმები“ გააჩნია. 
აქ გარკვეულწილად, იგულისხმება ის მახასიათებლები, რომლებიც თითოეული ერის, 
ეროვნული კულტურის განმასხვავებელ ნიშნებს მოიცავს, ესენია: 1) ეროვნული ხასი
ათი, 2) ისტორია, 3) ერისადმი კულტურული იდენტობის აღქმა და განცდა 4) დროის 
ფაქტორი, 5) გარკვეულ გეოგრაფიულ სივრცეში არსებობა, 6) ენა, 7) არავერბალური 
კომუნიკაცია, 8) ეროვნული ფასეულობანი, 9) ეტიკეტის ეროვნული ქცევის ნორმები 
და წესები, ტრადიციები და ჩვეულებები 10) სოციალური ჯგუფები, გაერთიანებები 
და კავშირები.

ზოგიერთი ქვეყნის კულტურა გასაკუთრებულად მგრძნობიარეა დასავლური, 
გლობალური ფასეულობებისადმი. დასავლური კულტურის გლობალური პროცესე
ბი, საბაზრო ეკონომიკა, კომუნიკაციური ტექნოლოგიების სწრაფი ზრდა მსოფლი
ოში ყველაზე ნათლად აისახება და ვლინდება აფრიკის, აზიის, ლათინური ამერიკის 
კონტინენტზე, სადაც მძლავრი გლობალური პროცესები ყველაზე ადვილად და მასო
ბრივად მკვიდრდება და ერთერთი მიზეზი არის ამ ქვეყნების უკიდურესად ღარიბი 
და მწირი ეკონომიკური, სოციალური პირობები. უნდა ითქვას, რომ განსაკუთრებით 
აფრიკელი ხალხი ძალიან სწრაფად ითვისებს იმ მატერიალურ და ინდივიდუალუ
რი კულტურის ღირებილებებსა და ფასეულობებს, რაც სათავეს იღებს დასავლური 
კულტურიდან. მიუხედავად ამ ქვეყნების უკიდურესად ღარიბი შიდა რესურსებისა, 
მაინც რთულია ახსნა რამ, გამოიწვია ამგვარი უეცარი ვესტერნიზაცია სრულიად 
სხვა კულტურის მატარებელი, აფრიკელი ხალხის . ძირითადი მიზეზი ისევ და ისევ 
მსოფლიო ეკონომიკის სტრუქტურული ცვლილებაა. უამრავი საჭირო პროდუქციისა 
და საქონლის შედინება ამ ქვეყნებში საჭიროა აფრიკის სოციალურად ღარიბ და და
უცველ საზოგადოებისათვის.
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კულტურათაშორისი კომუნიკაციის თავისებურებების გათვალისწინება აქტუ
ალური ხდება იმ კომპანიებისთვისაც, რომელთა საქმიანობა არ სცდება საბაზისო 
ქვეყნის ჩარჩოებს. ასე, მაგალითად, ამერიკული კომპანიების (ლოკალურ დონეზე) 
პერსონალი შედგება სხვადასხვა რასის, კულტურისა და რელიგიის ადამიანებისაგან. 
აშშში სამუშაო ძალა ფორმირდება იმიგრანტებისგან ევროპიდან, კანადიდან, ლათი
ნური ამერიკიდან. აზიიდან და ისინი სხვადასხვა ეთნიკურ ჯგუფებს მიეკუთვნებიან 
(აფროამერიკელები, ესპანურენოვანი ამერიკელები, აზიური წარმოშობის ამერი
კელები). ყველა მათგანს შეაქვს კოლექტივში თავისი ენა და კულტურა. დღეს აშშის 
მოსახლეობის შემდგომი მატების მესამედი კი იმიგრანტების ხარჯზე მოხდება.

მსგავსი პრობლემები ანგარიშგასაწევია სხვა ქვეყნებსა და კომპანიებშიც, მაგა
ლითად, საქართველოში, სადაც მოსახლეობა პოლიეთნიკურია. ამის შედეგად, კომუ
ნიკაციები როგორც ორგანიზაციის შიგნით, ასევე მის გარეთ, კროსკულტურული 
ხდება. კულტურული ცვლადების ზეგავლენით შეიძლება აიხსნას კომუნიკატიური 
ქცევის სხვაობები, საინფორმაციო ნაკადების მართვა, მათი მიმართულება და სიჩქა
რეც. ნებისმიერი კომპანია ახდენს ინფორმაციული ნაკადების რეგულირებას, რათა 
მიიღოს გადაწყვეტილებები, მართოს პოლიტიკა და პროცედურები, მოახდინოს ქვე
დანაყოფების კოორდინაცია და სხვა. რომელი ინფორმაცია არის საჭირო და როგორ 
ცილკურირებს იგი, ვისგან გამომდინარეობს და ა.შ.  ყოველივე ეს განა პირობებს 
კულტურულ პრიორიტეტებს იერარქიაში, ფორმალიზაციასა და თანამ შრომ ლობას.

ფრანგული კომპანიების მენეჯერების დახასიათებით, ფრანგული კომპანიე
ბი ხასიათდება, როგორც cloisonne (განყოფილებებად დაყოფილი), ანუ მკაფიოდ 
სტრუქტუ რირებული ჰორიზონტალურად და ვერტიკალურად. ეს მკაფიოსა და ნა
თელს ხდის კომპანიის იერარქიაში პერსო ნალურ როლებს, პასუხისმგებლობა პრივი
ლეგიებსა და მოვალეობებს. ყოველივე ამის შედეგად ჯგუფთაშორისი საკომუნიკა
ციო ნაკადები შეზღუდულია. ითვლება, რომ ინფორმაცია, რომელიც ფართოდ ვრცე
ლდება, ნაკლებად სასარგებლოა. გარდა ამისა, ფრანგული პოლიტიკური კულტუ
რის ტრადიციების თანახმად, ორგანიზაციებში ინფორმაცია განიხილება, როგორც 
ძალაუფლების წყარო. ამდენად, ინფორმაცია თავისუფლად არ უნდა გავრცელდეს. 
გასაკვირი არ არის, რომ ფრანგულ ფირმებში არაფორმალური კომუნიკაცია შესამ
ჩნევ როლს თამაშობს. მეტიც, არაერთი კვლევით წარმოჩინდა, რომ ინფორამციის 
უმეტესობა შეიძლება იქნეს გაგებული ჭორის დონეზე და არა უშუალო ხელმძღვანე
ლისაგან.

შვედური მენეჯმენტისათვის დამახასიათებელია გაურკვევლობისადმი მეტი 
ეგალიტა რობა და ტოლერანტობა, იერარქიული და ფორმალური სტრუქტურების 
ნაკლები მნიშვნელობა. შვედური საკომუნიკაციო სქემა არის უფრო გახსნილი და 
არაფორმალური. შვედური მენეჯმენტი ორგანიზაციას განიხილავს, როგორც ინ
სტრუმენტულ, ვიდრე სოცი ალურპოლიტიკურ ფენომენს. განვიხილოთ მაგალითი. 
გამჭვირვალობის, ანუ ინფორმაციის ღია გაცვლის შვედურ მოთხოვნამ თავდაპირ
ველად სიძნელეები შეუქმნა შვედურ კომპანია ELEQTROLUX_ის კოლექტივს, როცა 
მან შთანთქა თავისი იტალიური კონკურენტი ZANUSSI. იტალიელი მენეჯერები და 
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ლალიხიხაძე

პროფკავშირი, რომლებიც მიუჩვეველნი იყვნენ ამას, დროთა განმავლობაში ნდობით 
განეწყვნენ „ვიკინგებისადმი“, მაგრამ ამის მიუხედავად, ZANUSS-ის მენეჯერები დრო 
და დრო დისკომფორტს განიცდიდნენ, ვინაიდან იტალიური ტრადიციის თანახმად 
მალავდნენ ინფორმაციას ძალაუფლების შენარჩუნების მიზნით.

კულტურული სხვაობების საკომუნიკაციო პროცესზე ზეგავლენის შედარებითი 
ანალიზი წარმოდგენილია ქვემოთ.

კულტურული სხვაობების ზეგავლენა კომუნიკაციის პროცესზე [1]

დიდი ბრიტანეთი საფრანგეთი შვედეთი

1. მნიშვნელოვანი და 
ფასეულია ზეპირი 
კომუნიკაცია

1. წერით კომუნიკაციას 
ენიჭება უპირატესობა 

1. კომუნიკაცია არის ვერბა
ლური, არაფორმალური და 
ძალ იან მკა ფიო

2. უპირატესობა 
ენიჭება პირ ოვ  ნულ 
ურთიერთობებს

2. ვერბალური 
კომუნიკაცია ხში რად 
ფორმალურია

2. ხელმისაწვდომობა და 
გახსნილობა  ნორმაა

3. კომუნიკაცია 
პრაგმატულია და არა 
დიდაქტიკური

3. კომუნიკაცია არის 
აბსტრაქ ტული და 
დიდაქტიკური

3. კომუნიკაცია ლაკონურია 
და ფოკუსირდება საქმიან 
მხარეზე

4. კომუნიკაციური 
ტრადი ციები აძლიერებს 
ძალაუფ ლებრივს 

კულტურა მხოლოდ იმას არ გვასწავლის, განსხვავებულ სიტუაციაში როგორ 
მოვიქცეთ. ის სხვისი ქცევის შეფასებაზეც ახდენს გავლენას. მრავალ კულტურაში 
არსებობს გამოთქმები, რომელიც ურთიერთობების პროცესში კულტურის მნიშვნე
ლობაზე მიუთითებს. ძველი ლათინური გამოთქმა გვეუბნება  „რომში ისე მოიქეცი, 
როგორც რომაელები იქცევიან“. ქართულში მსგავსი აზრის გამომხატველია გამოთ
ქმა  „სადაც წახვალ იქაური ქუდი დაიხურე“. ბიზნესის წარმატების საწინდარია და 
არსებითი მნიშვნელობა აქვს ეფექტიანი კომუნიკაციის უნარებსა და კლიენტის კულ
ტურის გათვალისწინებას.

განსაკუთრებით საყურადღებოა აღმოსავლურ და დასავლურ კულტურებს შო
რის განსხვავება. დასავლეთისთვის, რომელშიც მოიაზრება ევროკავშირი, აშშ და კა
ნადა, დამახასიათებელია მეტყველების პირდაპირი სტილი, ე.ი. საკუთარი მოთხოვნე
ბის, აზრებისა თუ გრძნობების პირდაპირ გამოხატვა, მაშინ, როდესაც აღმოსავლური 
კულტურისთვის, მაგ. თურქეთი, იაპონია, არაბული ქვეყნები, უფრო დამახასიათე
ბელია სურვილისა და შეხედულებების არაპირდაპირი გზით, ხშირად მინიშნებებით 
გამოხატვა, რაც გულისხმობს, რომ მნიშვნელობის წვდომა, თავად კომუნიკაციის 
მიმღებმა უნდა მოახერხოს.
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კროსკულტურული კომუნიკაციის ნაკადები და სტილი

ბიზნესკომუნიკაციის ნაკადებზე დიდ ზეგავლენას ახდენს კონტექსტი, რომელ
საც ზოგიერთ კულტურაში დიდი, ხოლო ზოგში კი  მინიმალური მნიშვნელობა გა
აჩნია, მსოფლიო ქვეყნების განსხვავებული კულტურა განაპირობებს მათ განსხვა
ვებულ მიდგომებს ორი საკითხისადმი. მაგალითად, ზოგადი კლასიფიკაციით არსე
ბობს ორი ტიპის  მაღალი კონტექსტის და დაბალი კონტექსტის ქვეყანა[3]. ასეთ 
ქვეყნებს შორის კომუნიკაცია, იქნება ის ბიზნესპარტნიორებს შორის, პოლიტიკური 
მოლაპარაკებების წარმოება თუ მარტივი კომუნიკაცია, საკმაოდ რთულია. ეფექტი
ანი კულტურათაშორისი კომუნიკაცია მოითხოვს კომუნიკაციის სხვადასხვა სტილის 
ცოდნასა და გამოყენების უნარს. განვიხილოთ რამდენიმე კულტურული სტილი:

•	 კომუნიკაციის პირდაპირი და არაპირდაპირი სტილი - კომუნიკაციის სტი
ლის არჩევა დამოკიდებულია კულტურათა კონტექსტუალობაზე. ასე, მაგალითად, 
მაღალკონტექ სტუალურ კულტურებში უპირატესობას ანიჭებენ არა პირდაპირ, 
არამედ ორაზროვან კომუნიკაციას. ერთერთი მიზეზია , რომ კომუნიკაციური პრო
ცესის მონაწილეები  ოჯახის წევრები, მეგობრები, კოლეგები, კლიენტები, ცდილო
ბენ დაამყარონ ახლო პიროვნული ურთი ერ  თობა და მოახდინონ ფართო საინფორმა
ციო ქსელის ფორმირება. შედეგად ამ ქსელში ყველამ ყველაფერი იცის ერთმანეთის 
შესახებ, ამიტომ, აზრის გამოთქმის მარტო ვერბალურ საშუა ლებებზე დაყრდნობა 
აუცილებლობას არ წარმოადგენს. ინფორმაციის გადაცემის პროცესში მნიშვნელობა 
აქვს ინტონაციას, პაუზას, სახის გამომეტყველებას. დაბალკონტექ სტუალურ კულ
ტურებში გამოიყენება საქმიანი ურთიერთობის პირდაპირი სტილი. ადამიანები ხში
რად შედიან კონ ტაქტში რაიმე ამოცანის გადასაწყვეტად. ამდენად, ვინაიდან ისინი 
კარგად არ იცნობენ ერთმანეთს, უხდებათ თვით კომუნიკაციაზე ფოკუსირება და 
პირდაპირობა;

მაგალითად, კომუნიკაცია საქმიან პარტნიორებს შორის, რომელთაც მრავალი 
წლის თანამშრომლობა და გამოცდილება აქვთ, მაღალი კონტექსტით ხასიათდე
ბა. მხოლოდ მცირედი ინფორმაციის გაცემა საჭირო დროის ნებისმიერ მონაკვეთში 
იმისთვის, რომ მხარეებმა ერთმანეთს გაუგონ. ძალიან პატარა ინფორმაცია შეიძლე
ბა საკუთარ თავში დიდ შინაარსს იტევდეს და ეს ორივე მხარისათვის ობიექტურად 
იყოს აღქმადი და გასაგები. მაღალი კონტექსტის კულტურის ქვეყნებია იაპონია, 
ჩინეთი, ინდოეთი, სამხრეთ კორეა, ხმელთაშუაზღვისპირეთისა და არაბული ქვეყ
ნები. ამ ქვეყნებში არსებობს მჭიდრო საინფორმაციო სისტემები და ახლო საქმიანი 
ურთიერთობები. ასეთ კულტურაში ადამიანები, ყოველთვის არიან ინფორმირებული 
იმ ადამიანებსა და მოვლენებზე, რაც მათთვის საინტერესოა და მნიშვნელოვანი.

სამხრეთაღმოსავლეთი აზიის (იაპონია, ჩინეთი, სამხრეთ კორეა) და არაბული 
რეგიონის(საუდის არაბეთი, ქუვეითი, ომანი, ბაჰრეინი, არაბთა გაერთიანებული ემი
რატები, აბუდაბი, ეგვიპტე) კულტურები მაღალკონტექსტუა ლურებად ითვლებიან, 
ვინაიდან ინფორმაციის უმეტესობა არა სიტყვების, არამედ არავერ ბალური კომუნი
კაციის ნიშნების მეშვეობით გადმოიცემა. ეს ნიშნებია გარეგნული იერსახე, ავტომო
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ბილის მარკა, ქცევის მანერა, ოფისის მოწყობილობა და ავეჯი და ა.შ. აღმოსავლეთის 
ქვეყნების მაცხოვრებელთათვის სიტყვები მხოლოდ სასიამოვნო ბგერებია, რომლის 
მიღმა იმალება მოსაუბრის ჭეშმარიტი მიზნები. ინფორმაციის გადაცემისას აღმოსავ
ლეთის მაცხოვრებელი უფრო იმას აქცევს ყურადღებას, ვისთან და რა სიტუაციაში 
ხდება საქმიანი ურთიერთობა. უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება შეტყობინების ფორ
მას, ანუ იმას, თუ როგორ არის ნათქვამი და არა იმას, რა არის ნათქვამი. საუბარი 
შეიძლება იყოს ბუნდოვანი და არაკონ კრეტული, გამონათქვამები მიახლოებითი („შე
საძლოა“, „იქნებ“, და ამდაგვარი). სწორედ ამიტომ საუბრობენ იაპონელები ბუნდო
ვნად საქმიანი მოლაპარაკების დროს, მსჯელობენ რაზეც გნებავთ, მოლაპარაკების 
საგნის გარდა. ეს სტრატეგია აძლევს მათ საშუალებას, უკეთ შეიტყონ პარტნიორის 
მისწრაფებები, რათა განეწყონ მთავარი თემისათვის ან ღირსეული ოპონენტობა გაუ
წიონ მის არგუმენტებს. კომუნიკაციის ასეთივე სტილი ახასიათებს დასავლეთ და შუა 
აზიის ზოგიერთ ქვეყნებსაც.

დაბალი კონტექსტის კულტურის ქვეყნებია აშშ, გერმანია, შვეიცარია, სკანდინა
ვიის ქვეყნები და დასავლეთი ევროპის სხვა ქვეყნები. ამ კულტურებში პირადი ურთი
ერთობები, ადამიანების მრავალფეროვანი ინტერესების და საქმიანობის სფეროე
ბის გამო წყდება. ასეთ კულტურებში დიდია შესავლის ტიპის ინფორმაციის გაცვლა 
კომუნიკაციის პროცესში. გარდა ძირითადი საკითხებისა, მხარეები ერთმანეთს აწ
ვდიან ზოგად ინფორმაციას, რომელსაც შესაძლოა საქმესთან არ ჰქონდეს არსებითი 
კავშირი. ეს ქვეყნები განსაკუთრებულად ხასიათდებიან მოცულობითი წერილობითი 
კომუნიკაციით. 

დასავლეთის კულტურებში, დაბალი კონტექსტუალური ჯგუფის, წერილობითი 
ან და ზეპირი შეტობინებების ინფორმაციის უდიდესი ნაწილი სიტყვიერადაა გადმო
ცემული. მენეჯერებს ასწავლიან პირდაპირ, უშუალოდ თემის ირგვლივ, ღია ლაპა
რაკს, როცა ყველაფერს ერქმევა თავისი სახელი და უკრძალავენ ისეთი გამონათქვა
მების გამოყენებას, როგორიცაა: „სასურველია“, „ხომ არ შეგიძლიათ, რომ ...“ და ა.შ. 
უფრო დიდი ყურადღება ეთმობა იმას, თუ რა არის ნათქვამი (ანუ შინაარსს), და არა 
იმას, როგორ არის ნათქვამი. საკუთარი პოზიციის გადმოცემის ასეთი მანერა გაუგე
ბარია მაღალკონტექსტუალური კულტურის ქვეყნებისათვის, ზედმეტი პირდაპირობა 
მათ მიერ აღიქმება, როგორც სიუხეშე და არათავაზიანობა.

გარდა ამისა, დასავლური და აღმოსავლური კულტურები განსხვავებულად 
ეპყრობა ასაკს, სქესს და ა.შ., მაგალითად, თუკი აღმოსავლეთისათვის საქმიანი შეხ
ვედრის დროს ასაკოვანი პირისადმი ღრმა პატივისცემა ნორმაა, დასავლეთისთვის ეს 
პროგრესის შემაფე რ ხებელ პატრიარქალობად აღიქმება. და პირიქით, სპეციალისტის 
ახალგაზრდა ასაკი დასავ ლეთის საქმიან კულტურაში ითვლება ღირსებად, ხოლო 
აღმოსავლეთში კი ახალგაზრდები მხოლოდ გამოუცდელებად აღიქმება.

„მაღალი კონტექსტი“ ნიშნავს, რომ ბიზნესპარტნიორებს შორის საქმიან ურთიე
რთობაში დიდია ტრადიციების როლი, ინტუიცია და სიტუაცია. ასეთ საზოგადოებაში 
ხდება ზეპირად მიღ წეული შეთანხმების მკაცრი დაცვა, ამიტომაც, წერილობითი კო
ნტრაქტის შედგენის აუცი ლებლობა შეიძლება არც კი დადგეს. „დაბალი კონტექსტი“ 
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სრულიად საპირისპიროა: პიროვ ნული კონტაქტები მკაცრად არის ფორმალიზებუ
ლი, საქმიანი ურთიერთობისას მკაფიო ფორმული რებები გამოიყენება, რომელთა 
მნიშვნელობა არ არის დამოკიდებული სიტუაციასა და ტრადი ციაზე. 

მაღალი და დაბალი კონტექსტის თავისებურებების გაუთვალისწინებლობა, 
კომუნიკაციის სტილში შესაძლოა გაუგებრობების საფუძველი გახდეს. მაღალი კო
ნტექსტის კულტურის წარმომადგენელმა შესაძლოა დაბალი კონტექსტის კულტურის 
წარმომადგენელი შეაფასოს, როგორც ზედმეტად მოსაუბრე, ზედმეტად ზუსტი, არა
საჭირო ინფორმაციის მომწოდებელი. მეორე მხრივ, დაბალი კონტექსტის კულტუ
რის წარმომადგენელმა მაღალი კონტექსტის კულტურის წარმომადგენელი შესაძლოა 
შეაფასოს არაჭეშმარიტ (რადგან ინფორმაციის ნაწილი უთქმელია და ნაგულისხმევი) 
და არასანდო ბიზნეს პარტნიორად. 

კომუნიკაციის დახელოვნებული, ზუსტი და მოკლე სტილი. ასეთი სტილი და
მახასიათებელია არაბული ქვეყნებისათვის. აქ დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ საქმიან 
ურთიერთობას, მოვლენათა და საგანთა აღწერა დეტალურია, ხოლო სუფრაზე მიპა
ტიჟებაზე უარის თქმას თან ახლავს მრავალჯერადი ფიცი და დარწმუნებები. ზუსტი 
სტილი, რომელიც მიღებულია გერმანიაში, ინგლისსა და შვედეთში გულისხმობს 
შეტყობინების მინიმალური სიტყვათა მარაგის გამოყენებით გადაცემას. სამხრეთა
ღმოსავლეთ აზიაში კი ეყენებენ კომუნიკაციის მოკლე სტილს, რომელსაც ახასია
თებს თავის არიდება, პაუზები, სიჩუმე. უცნობ სიტუაციებში ისინი იქცევიან ისე, რომ 
არ „დაკარგონ სახე“.

•	 კომუნიკაციის ინდივიდუალური და კოლექტიური სტილები. სიტუაციუ
რი სტილი აქცენტირდება კომუნიკაციური პროცესის მონაწილეების ურთიერთქმე
დებაზე და დამახა სიათებელია კოლექტივისტური კულტურებისათვის. ინდივიდუა
ლისტური კულტუ რებისთვის დამახასიათებელია პიროვნული კომუნიკაციის სტილი, 
რომელშიც აქცენტი პიროვნებაზე კეთდება;

ინდივიდუალიზმი უშუალოდ მიმართულია პიროვნების კეთილდღეობისკენ, 
ინდივიდუალისტური კულტურა ძირითადად დაბალი კონტექსტის ქვეყნებს ახა
სიათებთ. ის ხაზს უსვამს ინდივიდუალურ თავისუფლებას, პიროვნების პირველხა
რისხოვან მნიშვნელობას, პირად დამოუკიდებლობას და აღიარებს „საკუთარი თავის 
იმედად ყოფნის“ პრინციპს. ინდივიდუალიზმის ქვეყნებს მიეკუთვნება აშშ, კანადა, 
ავსტრალია, დასავლეთი ევროპის ქვეყნები.

კოლექტივიზმი გულისხმობს საერთო ინტერესების პრიორიტეტს პიროვნულთან 
შედარებით. კოლექტივისტურ საზოგადოებებში ინდივიდი ძირითადად მოტივირებუ
ლია იმ ჯგუფის, თუ ჯგუფების ინტერესებით, რომელთა წევრიცაა იგი. ამ ჯგუფების 
წევრობა, ხშირ შემთხვევაში, უფრო ტრადიციულია და არა ნებაყოფლობითი. ჯგუფი 
შეიძლება იყოს დიდი (ერი, სახელმწიფო, რელიგიური ერთობა და სხვ.) და შედარე
ბით მცირე (ნათესაობა, სამეზობლო, ნაცნობმეგობართა წრე და სხვა). კოლექტივი
ზმი, როგორც წესი, ახასიათებთ მაღალი კონტექსტის ქვეყნებს  სამხრეთ აღმოსა
ვლეთის და არაბულ ქვეყნებს. საქართველო წარმოადგენს კლასიკურ „მცირეჯგუფო
ვან“ კოლექტივისტურ კულტურას, სადაც ძირითად სოციალურ ერთეულს შეადგენს 
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ნათესაობა, სამეგობრო, ნაცნობთა წრე და ყოველდღიურ ცხოვრებას განსაზღვრავს 
სწორედ ამ ჯუფებში არსებული ნორმები.

კომუნიკაციის ინსტრუმენტული და აფექტური სტილი. აფექტური სტილი 
ორიენტირებულია მსმენელზე, ინფორმაციის მიმღებსა და თვით კომუნიკაციურ 
პროცესზე. მსმენელისაგან აქ მოითხოვება სიტყვების რეალური მნიშვნელობის გაგე
ბის ინტუიციური უნარი, ვინაიდან გადაცემული ინფორმაცია ხშირად არავერბალუ
რია. ამასთან, არავერბალურ ინფორმაციას, ხშირ შემთხვევაში, ვერბალურზე მეტი 
მნიშვნელობა გააჩნია. ეს სტილი სახასი ათოა კოლექტივისტური, მაღალკონტექსტუ
ალური კულტურებისათვის, მაგალითად, ახლო აღმო სავ ლეთის (საუდის არაბეთი და 
ეგვიპტე), ლათინური ამერიკისთვის, აზიისთვის (იაპონია, კორეა). ინსტრუმენტალუ
რი სტილი კი ორიენტირებულია მოლაპარეკასა და კომუ ნიკაციის მიზანზე. ამ დროს 
ინდივიდი ნათლად აყალიბებს, რა უნდა, რომ შეიტყოს მეორე მხარის წარმომადგენ
ლისაგან. ასეთი სტილი უფრო მეტად სახასიათოა ინდივიდუალისტური, დაბალკო
ნტექსტუალური კულტურისათვის (შვედეთი, დანია, კანადა, აშშ და ა.შ.). მაგრამ, 
უნდა აღინიშნოს, რომ კომუნიკაციის ყველა ხსენებული სტილი მეტნაკლებად ყველა 
კულ ტუ რისათვის არის სახასიათო. სხვა საქმეა, რომ ისტორიულად ჩამოყალიბებული 
ფასეულობები და ნორმები, რაც კულტურის საფუძველია, აისახება ბიზნესსკომუნი
კაციის კონკრეტულ სტილში.

მსოფლიოში მიმდინარე რეალური პროცესებისა და პრობლემების გაანალიზების 
საფუძველზე თუ შევაჯამებთ ზემოთ აღნიშნულ გამოწვევებს, მიგვაჩნია, რომ გლო
ბალიზაციის ეპოქაში არსებითი მნიშვნელობა გააჩნია კულტურათაშორისი კომუნი
კაციის განმასხვავებელი თავისებურებების გათვალისწინებასა და კომუნიკაციური 
აქტის მონაწილეთა სხვადასხვა კულტურის წარმომადგენელ ბიზნესპარტნიორების 
მიერ ადეკვატურ ურთიერთგაგებას. ამასთან ერთად, ბიზნესსუბიექტების ეფექტიანი 
კომუნიკაციის ჩვევები კულტურული ფასეულობების განსხვავების პირობებში დიდად 
შეუწყობს ხელს გლობალურ ბიზნესში მის აქტიურ ჩართულობას, კულტურული ბა
რიერების შემცირებასა და მაქსიმალური შედეგების მიღწევას.
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In the XXI century mankind faces many problems and challenges, but cultural 
globalization is especially remarkable, which aims elimination of religious, ethnic, national 
and cultural differences and formation of uniform global culture. Cultural globalization is 
the successor of western universe. Global culture and processes related to it, come from 
strong metropolises of the modern world and largest cultural centers. It’s remarkable that 
such global culture and cosmopolite ideas always are in contradiction and incompatible with 
the state national policy, and what is the main, with cultural characteristics of each country. 
Culture has a great influence over the international business communications. In fact, 
cultural differences can have an influence on the fact, what the personnel is waiting from 
the foreign employment company, how the emigrant deals with s strange environment, 
how the trans-national companies make investments and do the international commercial 
operations in different countries. Cross-cultural differences can raise disagreement and 
conflicts, as well bring profit in every segment of global business. Effective cross-cultural 
business communication is very important necessary ability for the international business 
management, as well for the international companies with multi-cultural personnel, in basic, 
as well in recipient countries. Business subjects must be attentive towards detecting the 
cultural differences and be well aware of cultural noise in business communication and 
business negotiation process. 

Keywords: cross-culture, business communication, cultural globalization, multi-cultural, 
business negotiations, electronic communication, verbal and non-verbal communication, 
monochromic and polychromic cultures, global business. 
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სტატიაში გაანალიზებულია საქართველოში ტუ რის ტული ნა კა დების ქცე
ვა. ამ ულამაზეს ქვეყანაში ტურისტების მი  ზიდ ვის თვალსაზრისით არსებობს 
ბუ ნებრივი სანახაობებისა და ის ტო რი ულკულ ტუ რუ ლი ძეგლების გაცნობის 
უამ რავი საინტრესო შესაძ ლებ ლო ბა. ტუ რისტებს იზიდავს საქართველოს ბუ
ნება, ეკლე სიამონასტრები, ადგილობრივი მოსახ ლე ო ბის ყო ფაცხოვრება, 
ტრადიციები, ფოლ კლო რი და სხვა. სტატიაში მოყ ვა ნილია 2015-2017 წლების, 
ტუ რისტების საერთო რაო დე ნო ბი ს სა შუ ალო ტენდენციისა და გაფან ტუ ლო ბის 
რიცხვითი საზომების მნიშ ვნე  ლობები, კორელაციისა და დეტერმინაციის კო ე
ფი  ციენტები. აგებულია, აგ რეთ  ვე, ტურისტების რაოდენობის წრფივი ტრენდის 
გან ტოლება. ეს შედე გე  ბი დიდ დახ  მარებას გაუწევს ტურიზმის ბიზ ნესში და
საქ მებულ მკვლე ვა რებ სა და პრაქ   ტიკოსებს დაგეგმვის, კონ ტრო ლი სა და პროგ
ნოზირების ამოცა ნე ბის გა დაწ    ყვეტაში.

საკვანძო სიტყვები: ტურისტების რაოდენობა; საპროგნოზო განტოლება; 
გაფანტულობის რიცხ ვითი საზომი; კორე ლა  ცი ი ს კოეფიციენტი; დეტერმინაცი
ის კოეფიციენტი.

ტურიზმის ბიზნესი მჭიდროდაა დაკავშირებული ქვეყნის ეკო ნო მი კას ა და ეკო
ლოგიასთან. საინტერესოა აღვნიშნოთ, რომ ტურიზმის ბიზ ნესთან და კავ ში რებულ 
პრობლემატიკაში კვლევები მიმდინარეობს, მაგა ლი თად, ისეთ მი მარ თულებებში, 
როგორიცაა: ტურიზმის ინდუსტრია, ტურიზმის ეკონომიკა, ეკო ლოგიური ტურიზმი 
და სხვა.

ტურიზმის ინდუსტრია საკმაოდ რთული სისტემაა. ტურის ტების გადაადგილე
ბის მომსახურება ტურიზმის მნიშ ვნე ლო ვანი შემადგენელი კომ პონენტია. აქ იგუ
ლისხმება სახმელეთო, საჰაერო, სამ დინარო და სხვა სა ხის გადაყვანები განსხვავე
ბული სატრანსპორტო საშუ ა ლებებით. სწორედ ამ სა კითხების სათანადო მოგვარება 
დიდწილად განსაზღვრავს ტუ რის ტების მოგ ზაურობის და სახული მიზნების მიღწევას 
[1, გვ. 36; 9, გვ. 63].

ტურიზმის ეკონომიკის პრობლემატიკის კვლევა მოითხოვს ტურიზმის სფეროში 
დასაქმებული ადამიანების სპეციალურ განათლებას, ცოდნას და დაკავშირებულია 
შემდეგ საკითხებთან: ტურისტული პროდუქტი, ბაზრები, ფასწარმოქმნა, მოთხოვნა 
ტურიზმზე, ტურიზმის მიწოდება, კონკურენცია და სხვა. აქედან გამომდინარე შეიძ

ekonomika da biznesi, 2018, #2,  gv. 206-211
ECONOMICS  AND  BUSINESS, 2018, #2,  pp. 206-211
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ლება ითქვას, რომ ტურიზმის ეკონომიკის ძი რი თა დი მიზანია ტურიზმის ბიზნესში 
ეკონომიკური პროცესების შესწავლა და ანა ლიზი [2, გვ. 35]. ტურიზმის ძირითადი 
ცნებების საფუძვლიანი ცოდნა და სწო რი მენეჯმენტი შეიძლება გახდეს ქვეყნის ეკო
ნომიკური და სოცია ლურპო ლიტიკური სფეროების გაუმჯობესების მნიშვნელოვანი 
ფაქტორი და ხე ლი შე უწყოს ერის მატერიალური კეთილდღეობის უზრუნველყოფას 
[3, გვ. 6].

ეკოლოგიური ტურიზმი (ეკოტურიზმი) გულისხმობს გარემოს დაცვას და ად
გილობრივი მოსახლეობის კეთილდღეობის გაუმჯობესებას. არსებობს ბუ ნე ბის თვის 
უსარფრთხო ტურიზმის სახეობები, როგორიცაა: მწვანე ტურიზმი, ბუ ნების მოყვა
რულთა ტურიზმი, საპასუხისმგებლო ტურიზმი და სხვა. სამწუხაროდ, ტუ რის ტუ ლი 
ნაკადების გაზრდასთან ერთად შეინიშნება ბუნებ რი ვი შესაძ ლებ ლო ბე ბის გადატ
ვირთვა, ტერიტორიების ეკოლოგიურად ბარ ბა რო სუ ლი გამოყენება, რაც იწვევს ამ 
ტერიტორიების რეკრეაციული მიმ ზიდ ვე ლო ბის დაკარგვას და გა ნადგურებას. ამას 
ემატება სხვადასხვა სახის და ბინ ძუ რე ბა, რამაც, სა ბო ლოო ანგარიშით, შეიძლება 
ეკოლოგიური კატასტროფაც კი გამოიწვიოს. ამი ტომ აუცი ლებელი გახდა მდგრადი 
ეკოლოგიური ტუ რიზ მის ადეკვატური და კე თილგონიერი მენეჯმენტი, რათა თავი
დან ავიცილოთ აღ ნიშნული საფ რთხე ე ბი. ამასთან დაკავშირებით, მნიშვნელოვანია 
შემდეგი საკითხები: ტურისტების უსაფ რთხო გადაადგილება, განთავსება, კვება, სა
განმანათლებლო პროგრა მე ბი, ეთიკა, რეკლამირება, მარკეტინგი და უამრავი სხვა 
[4, გვ. 39].

საქართველოში ზოგადად, და მის ულამაზეს მხარეებში ტუ რიზ მის თით ქმის 
ყველა სახეობის განვითარების დიდი პერსპექტივა არ სე ბობს. ტურიზმის სწო რი მე
ნეჯმენტი ხელს შეუწყობს ქვეყანაში სოციალურეკო  ნომიკური მდგო მა რეობის გაუმ
ჯობესებას, უცხოური ვალუტის შე მო დი ნე ბას და დამატებითი სა მუშაო ადგილების 
შექმნას. ამას თან, შემოსული თან ხის ნაწილი უნდა მოხ მარ დეს ტურიზმთან დაკავში
რებულ ინ ფრა სტრუქ ტუ რას და ტერიტორიების ეკო ლოგიური გაჯანსაღების სამუ
შა ო ებს.

რა თქმა უნდა, ყველაფერ ამასთან ერთად, საჭიროა ტურიზმთან დაკავ ში რე
ბული სათანადო პირობების შექმნა. კერძოდ, უნდა არსებობდეს სპორ ტუ ლი მოედ
ნები, საცურაო აუზები, ცხენოსნობის საშუალება და უამ რა ვი სხვა. ეს კიდევ უფრო 
შეუწყობს ხელს ტურისტების ურთიერთგაცნობას და კავ ში რის დამყარებას, რაც სა
ბოლოო ანგარიშით, ქვეყნის ტურისტულ მიმ  ზიდვე ლო ბას გააუმჯობესებს [10, გვ. 
4546; 11, გვ. 36].

ტურიზმის ბიზნესის პრობლემატიკის თეორიულ კვლევასთან ერთად, სა ჭი როა 
რაოდენობრივი ანალიზის გამოყენება [8, გვ. 148]. ამ ანალიზის ჩასა ტა რებ ლად უნდა 
გვქონდეს სათანადო სტატისტიკური მონაცემები.

20152017 წლებში, თვე ების მი ხედ ვით, ტურისტების რაოდენობის დინამიკა 
მოყვანილია ცხრილში (1).

აღვნიშნოთ ტურისტთა რაოდენობის მონაცემები ( )X t თი, 1, , 25t = K ; მო ნა
ცემ თა საშუალო და სტანდარტული გადახრა,   შესაბამისად, x  და s  ასო ე ბით. x   
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და s  სიდიდეების გამოსათვლელად გამოვიყენოთ შემდეგი ფორ მუ ლე ბი [6, გვ. 58

61]:

( )2
1 1

1 1
,

n n

i i
i i

x x s x x
n n= =

= = + −∑ ∑      (1)

სადაც ix , 1, ,i n= K  არის ( )X t  სიდიდეზე დაკვირვებული მნიშ ვნე ლო ბე ბი, ხოლო 

n  _ დაკვირვებების რაოდენობა. 

ტურისტთა რაოდენობის (ათასობით) დინამიკა (2015 წლის ივნისი - 2017 წლის ივნისი) [5]
ცხრილი 1

 

1

2015

თვე

VI VII VIII IX X XI XII

ტურისტთა 
რაოდენობა

15.1 6.6 7.8 7.6 8.7 16.5 20

2

2016

თვე

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

ტურისტთა 
რაოდენობა

6.6 8.5 9.3 11.2 6.6 7.9 11.1 12.8 24.2 31.2 7.4 10.1

3

2017

თვე

I II III IV V VI

ტურისტთა 
რაოდენობა

12.4 15.5 8.3 10 12.6 14.3

ცხრილი 1ისა და (1) ფორმულების გამოყენებით ადვილად გამოვითვლით საჭი
რო სიდიდეების რიცხვით მნიშვნელობებს. გვაქვს:

954.3, 125.61x s= = ;

ქვემოთ მოყვანილია საქართველოში ტურისტების რაოდენობის მაჩვენებ ლის
თვის შემდეგი მნიშვნელოვანი სიდიდეები:
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1. ტურისტთა ( )X t  რაოდენობის საშუალო ტენდენციის, ანუ ტრენდის საპ
როგ ნო ზო განტოლებები დროში თვეების მიხედვით,

2. კორელაციის კოეფიციენტი r ,
3. დეტერმინაციის კოეფიციენტი: 2R .
ამ სიდიდეების გამოთვლისთვის გამოყენებულია სათანადო ფორმულები [6, გვ. 

219221; 7, გვ. 168169] ნაშრომებიდან. ეს ფორმულებია:

( )
25 25

2

1 1

1 1
,

25 5i i

t i i tσ
= =

= = + −∑ ∑ ,   (2)
25

1

1
25

i

i

x x i t
r

s σ=

− −= ⋅∑ ,     (3)

( )22R r= ,        (4)

( ) s s
X t r t x r t

σ σ
= + − .     (5)

ცხრილი 1ის მონაცემებისა და (1)(5) ფორმულების გამოყენებით ჩვენ მიერ ჩა
ტარებული ანალიზის საფუძველზე ვასკვნით:

1. ტურისტთა საშუალო რაოდენობის წრფივი ტრენდის განტოლება 
 

( ) 0.14 10.2X t t= + ;       (6)

გამოვიყენოთ (6) განტოლება საქართველოში ტურისტთა საშუალო რა ო დენობის 
გამოსათვლელად 2017 წლის VIIXII თვეების შემთხვევაში. ამასთან შევ ნიშნავთ, რომ 
(6) განტოლება წარმოადგენს ტურისტთა საშუალო რაო დე ნობის ტენდენციის (ტრე
ნდის) განტოლებას და არა ცალკეულ თვეებში ტუ რის ტების რაოდენობის სტატისტი
კურ შეფასებას. (6) განტოლების თანახმად გვექნება შემდეგი (იხ. ცხრილი 2).

ტურისტთა რაოდენობის დინამიკა საქართველოში 2017 წელს (ათასობით)
ცხრილი 2

თვე

VII VIII IX X XI XII
ტურისტთა 
რაოდენობა

13.84 13.98 14.02 14.16 14.3 14.44

2. კორელაციის კოეფიციენტი _ 0.1371r = ;
3. დეტერმინაციის კოეფიციენტი _ 

2 0.0188R = .
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* * *
საქართველოში ტურისტთა რაოდენობის დინამიკასთან და კავშირებით შე იძლება 

გავაკეთოთ შემდეგი დასკვნები:
•	 რადგან (6) განტოლების საკუთხო კოეფიციენტი დადებითია, საქარ თვე

ლოში ტურისტების რაოდენობას აქვს ზრდის ტენდენცია;
•	 რადგან კორელაციის კოეფიციენტი 0.1371r =  მოთავსებულია ( )0; 0.5  

შუ ალედში, დროის ფაქტორსა და ტურისტების რაოდენობას შორის არ სებობს სუსტი 
დადებითი კავშირი;

•	 რადგან დეტერმინაციის კოეფიციენტია 2 0.02R = , დროის ფაქტორის 
გათვა ლის წი ნებით, ტურისტების რაოდენობის ცვალებადობის 2% ის ახსნაა შესაძ
ლებელი. არსებობს სხვა ფაქტორებიც, მაგალითად, ტემ პე  რა ტურა, მზიანი დღეებისა 
და ნალექების რაოდენობა, მომ სა ხუ რე ბის ფა სები, რაც გავლენას ახდენს ტურისტე
ბის რაოდენობაზე.
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Some Issues of Statistical Analysis of Tourist Flows in Georgia 
George Kikvidze

The article analyzes the behavior of tourism flows in Georgia. In this beautiful country 
there are many interesting opportunities for the acquaintance of natural sights and historical-
cultural monuments in terms of attracting tourists. Tourists are delighted by churches, the 
life of local population, the folklore and the other things. According to the last three year 
months in the paper there are provided the values, correlation and determinative coefficients 
of the average trends and scalability numerals of the total number of tourists. There is also 
a straight line forecasting equation of tourists. These results will be of genuine assistance to 
researchers and practitioners employed in tourism business in solving the planning, control 
and forecasting tasks.

Keywords: Number of tourists; linear forecasting equation of tourist flow; numerical 
measurement of scattering; correlation and determination coefficients

JEL Codes: L80, L83
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 ფიქრები ერთი საინტერესო ნაშრომის გარშემო
(რევაზ გოგოხია, ბიბლიურ-ფილოსოფიურ-ანთროპოლოგიური სიბრძნე: 
„შეიცან თავი შენი“ და თანამედროვეობა. რედ. პროფესორი ჯ. ხარებავა, 

თბ., 2017).

გლობალიზაციის როგორც ურთულესი და მრავალწახნაგოვანი მოვლენის, თანა
მდევ პოზიტიურ და ნეგატიურ შედეგებზე მრავალი საინტერესო ნაშრომი დაიწერა. 
დღეს არავინ დავობს იმაზე, რომ გლობალიზაციის პროცესი მრავალ სიკეთეს უქადის 
თანამედროვე კაცობრიობას, მაგრამ ისიც ცხადია, რომ უმართებულოა ეს პროცესი 
ცალსახად დადებით მოვლენად იქნეს მიჩნეული. კერძოდ, გლობალიზმი უკვე განი
ხილება მთლიანად მსოფლიო განვითარების საშიშ ტენდენციად. ამიტომაც სავსებით 
გასაგებია, რომ ანტიგლობალურ მოძრაობაში ჩართულია მსოფლიოს ასზე მეტი ქვე
ყანა, ათასობით არასამთავრობო ორგანიზაცია და მრავალი ცნობილი საზოგადო 
მოღვაწე, მეცნიერი, მწერალი, ხელოვნების სხვადასხვა დარგის წარმომადგენელი.

ჩვენს დროში, გლობალიზაციის პროცესი თავისი მასშტაბებითა და სპეციფი
კური თავისებურებებით, აისბერგის მსგავსად  ფარული და უხილავი მომენტებით, 
ერთობ უპრეცედენტო მოვლენად იქცა და ამდენად, ამ პროცესის თანმხლები მოვლე
ნების სწორი გააზრება, მისი განვითარების ტენდენციათა გონივრული წარმართვა, 
თანამედროვეობის უმნიშვნელოვანესი გამოწვევაა. ამასთანავე უნდა ითქვას, რომ 
გლობალიზაციის პროცესის დადებითი მხარეების გაშუქება ბოლო ხანებში უფრო 
ინტენსიურად მიმდინარეობს, ვიდრე იმ უარყოფითი შედეგების ანალიზი, რაც ამ მე
ტად რთულ პროცესს ახასიათებს. ამ მხრივ საგანგებოდ შეიძლება მიჩნეული იქნეს 
ის გარემოება, რომ ამჟამად მიმდინარე მოვლენებში, კერძოდ კი  გლობალიზაციის 
პროცესისადმი მსოფლიოში განსაკუთრებული ყურადღების გამოჩენის ვითარებაში, 
ქართველი საზოგადოების, მეცნიერების, მწერლების, ხელოვნების წარმომადგენელ
თა უმეტესობა ისეთ პოზიციას ინარჩუნებს, თითქოს გლობალიზაციის პროცესი ჩვენ 
ნაკლებად გვეხება ან თუ გვეხება, ჩვენს ნაცვლად ყველა პრობლემას სხვები მოაგვა
რებენ. არადა, უკვე სულაც არ არის სათუო, რომ გლობალიზაცია განვიხილოთ ნეგა
ტიურ მოვლენადაც, რომელიც გაქრობით, ნიველირებით ემუქრება ცალკეულ ეროვ
ნულ სახელმწიფოებს, მათ სუვერენიტეტს, მცირერიცხოვან ერებს, მათ იდენტობას, 
კულტურულ თავისებურებებს, თვითმყოფად, უნიკალურ კულტურებს, რომელთა 
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ფიქრები ერთი საინტერესო ნაშრომის  გარშემო

ერთიანობა შეადგენს სწორედ ზოგადსაკაცობრიო კულტურის მრავალფეროვნებასა 
და სიმდიდრეს.

გენიალური სოკრატეს დროიდან მოყოლებული დღემდე, ბასრი მახვილივით 
ჰკიდია ადამიანისა და მთელი კაცობრიობის თავზე დელფოს ტაძრის ფრონტონზე 
გაკეთებული წარწერა: „შეიცან თავი შენი“. კაცობრიობის გენიალურ ქმნილებათა 
ავტორები, რელიგიური თუ ზნეობრივი მოღვაწეები, ამისკენ მოუწოდებდნენ ადამია
ნებს. მაგრამ ფუფუნებას, კომფორტს, ყოველდღიურ წვრილმანებსა და სიამოვნებას 
გამოდევნებულმა, „ნივთებით მოჯადოებულმა“ ცივილიზაციამ და ადამიანმა საკუ
თარი თავის შესაცნობად არაფერი არ იღონა, შესაბამისად, დაკნინდა ადამიანი, და 
ცივილიზაცია, მაღალ იდეალებზე ორიენტირებული კულტურა დეკადანსმა მოიცვა. 
ადამიანი უზნეობაში ჩავარდა და წაიშალა ზღვარი სიკეთესა და ბოროტებას შორის. 
ბოროტებამ საბოლოოდ გამოამზიურა საკუთარი სიავე, ანუ ბოდრიარისა არ იყოს  
„გამჭვირვალე გახდა“. 

ევროპული კულტურის (და არა მარტო ევროპის) მწუხრსა და დეგრადაციას 
ზღვარი არ გააჩნია. ინსტრუმენტულმა და პრაგმატულმა აზროვნებამ უღმერთო
ბამდე მიიყვანა ადამიანი და ჰუმანიზმის ჰორიზონტზე ბარბაროსობა გამოჩნდა. ამ 
ბარბაროსობის თანამედროვე ლიბერალური თუ ლიბერტარიანული ფორმებია გა
მოაშკარავებული პროფესორ რევაზ გოგოხიას განსახილველ ნაშრომში. ეს დიდი 
გულისტკივილიანი ნაშრომია, რომელშიც ნაჩვენებია როგორ იკარგება ქართული 
ეროვნული იდენტობა, მაღალი სულიერი და ზნეობრივი იდეალები. ნაშრომის აქტუა
ლურობაზე მეტყველებს, უწინარესად, თუნდაც მისი სტრუქტურა, რომელიც წარმო
დგენილია შემდეგი ქვეთავებით: საყოველთაო გლობალიზაციის გლობალური საფრ
თხეები; ღვთისაგან გლობალური განდგომა; საქართველო  უძველესი ცივილიზაცი
ის აკვანი; ძირს ლიბერტარიანიზმი; „შეიცან თავი შენი“ მარადიული სიბრძნე; „უფალ 
ჩვენთან არს“  საქართველო გაბრწყინდება.

ავტორი კატეგორიულად ეწინააღმდეგება მსოფლიოს პროგრესული კაცობრიო
ბისათვის მავნე და მიუღებელ „თეორიას“, რაც მსოფლიო კოსმოპოლიტური გლობა
ლიზაციის სახელით ბოგინობს და რომლის მიზანია დენაციონალიზებული მსოფლიო 
საზოგადოების ჩამოყალიბება ყოველგვარი განსაზღვრული რელიგიურზნეობრივი 
ფასეულობების, კულტურულ  ისტორიული ორიენტაციის გარეშე.

ავტორის აზრით, ეს სხვა არაფერია, თუ არა ღვთისაგან და ადამიანურობისა
გან გლობალური განდგომა. სამწუხაროდ, ამის აშკარა გამოვლინება საქართველო
ში დღეს უკვე სახეზეა. მომხმარებლურმა სულისკვეთებამ ადამიანში თვითშეცნობის 
სურვილი ჩაკლა. ამიერიდან მას მხოლოდ საკუთარი კეთილდღეობაღა აინტერესე
ბს. ამ ტიპის ადამიანმა კარგა ხანია ზურგი აქცია ცოცხალ სამყაროს და ხელოვნურ 
რეალობაში გადავარდა. ასეთ ადამიანებს ფსიქოლოგები „მონოცერებრალურ“ ერ
თგანზომილებიანს უწოდებენ. დღეს ეს განზომილება ვირტუალურია. მონოცერებ
რალურ სუბიექტს ნარცისიზმის გარკვეული ფორმა ახასიათებს, რომლის დროსაც 
ყოველი მისი სწრაფვა წარმატების მიღწევაზეა მიმართული. ასე იქმნება, ვითომდა, 
წარმატებული და ამბიციური ადამიანის სახე. ამით წარმატების იდეის დევალვაციას 
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ამირან ბერძენიშვილი, ირაკლი კალანდია, იაშა (კოკა) კუტუბიძე, კახა ქეცბაია

აქვს ადგილი. წარმატების მწვერვალი ეკრანზე მოხვედრა და ვარსკვლავად გახდო
მაა. ამიერიდან სახეზეა იდენტობის დეკონსტრუქცია, ნარცისიზმისა და მოხმარების 
კულტი, რომელმაც საზოგადოებრივი ცხოვრების ნებისმიერი სფერო მოიცვა.

ასეთ სიტუაციას, ავტორის აზრით, კიდევ უფრო ამწვავებს მედია და რეკლამა, 
რომელიც აქტიურად ავრცელებს ამნეზიის ყოველგვარ შესაძლებელ ტექნიკას, რაც 
დიდწილად „ანტიმეხსიერების“ სტრატეგიაზეა აგებული. ანტიმეხსიერების ფართოდ 
რეკლამირებული ფიგურები ტრადიციის იმიტაციითა და ფსევდოფასეულობებით 
ეტალონურ სიმულაკრად გვევლინება და საკუთარის გარდა სხვა წარსულს არ ცნობს. 
მისი კულტურული კონტექსტი პირდაპირ კავშირშია მაკდონალდსთან, ჰოლივუდსა 
და დისნეილენდთან. ამ სახის პერსპექტივაში პრინციპული განსხვავება სიკეთესა და 
ბოროტებას შორის გამქრალია.

ნაშრომში უამრავი მაგალითია მოყვანილი იმისა, რომ პოსტთანამედროვე ადა
მიანთა ცნობიერებაში კულტურული პარადიგმების ცვლილებებსა და ტრანსფორმი
რებას აქვს ადგილი. ამ ტიპის ადამიანმა არამხოლოდ უარი თქვა ჭეშმარიტებაზე, 
არამედ, ბუნდოვანი და გაუგებარი გახადა მისი სტატუსი. მან დიადი და ამაღლე
ბული მორალური და რელიგიური, ეგზისტენციალური მიზნებისადმი ინტერესი და
კარგა. კულტურა მასკულტურად, შინაარსიანი და საზრისიანი ცხოვრება ცარიელ, 
ეფემერულ რეალობად გადაიქცა, რამაც ადამიანი რეალურ სინამდვილეს მოსწყვიტა. 
საზოგადოება „სპექტაკლის საზოგადოება“ გახდა, რომელიც რეკლამისა და მედიის 
ტოტალურ ძალაუფლებაზეა დამყარებული. რეალური პოლიტიკა პოლიტტექნოლო
გიებმა, ხოლო საზოგადოების ისტორიული განვითარება  „შოუ  ხელისუფლებამ“ 
შეცვალა. ამ ტიპის საზოგადოებაში ყველაფერი  სექსუალური ცხოვრებით დაწყე
ბული, ფეხბურთითა და პოლიტიკით დამთავრებული, თეატრალიზებულია. ამიერი
დან პოლიტიკა თითქმის აღარ არის ადამიანის სერიოზული საქმიანობა. ის ძალზე 
ხმაურიანი სანახაობა და ემოციური განტვირთვის სფეროა, ხოლო ნამდვილი პოლი
ტიკოსი ის არის, რომელიც კარგ შოუსა და სანახაობას მოიფიქრებს და განახორცი
ელებს. თანამედროვე პოლიტიკური ბატალიები მეტწილად უშედეგოდ მთავრდება. 
გართობაზე ორიენტირებული კარნავალური პოლიტიკა თვისებრივი გარდაქმნები
საგან შორს დგას. ასეთ ვითარებაში პოლიტიკა ტრანსპოლიტიკად, საზოგადოება კი 
ტრანსაზოგადოებად გადაიქცევა და გამორიცხული არაა ადამიანისა და მთლიანად 
საზოგადოების ცხოვრება ზეხელოვნურობის სტადიაში გადავიდეს. ზეხელოვნურო
ბაში ადგილი აქვს გენდერულ იმპლოზიებსა და სქესთა აღრევას, ერთნაირსქესიანთა 
ქორწინების დაკანონებას და გარყვნილ უმცირესობათა უფლებების დაცვას. ეს მა
შინ, როცა ისინი გააფრთებით ებრძვიან თითქმის ყოველგვარ ეროვნულს, ქართულ 
სამეცნიერო სკოლებს და მთლიანად სულიერებას. საკითხის ამ ასპექტით განხილვი
სას, ნაშრომის ავტორი საქართველოსათვის ერთერთ მწვავე პრობლემად მიიჩნევს 
სოციალურეკონომიკური განვითარების ეროვნული კონცეფციის, ეროვნული იდეო
ლოგიის უქონლობას, რამაც უნდა განსაზღვროს ერის კონსოლიდაცია, მისი მოძრაო
ბა ერთი საერთო მიზნისაკენ. ეროვნული იდეოლოგიის საფუძველი უნდა იყოს ისტო
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ფიქრები ერთი საინტერესო ნაშრომის  გარშემო

რიულად ჩამოყალიბებული ტრადიციები, რაც შეზავებული იქნება ქრისტიანულ 
მართლმადიდებლურ მოძღვრებასთან ( გვ. 31 ). 

მთლიანობაში, ნაშრომის პათოსი ასეთია: ადამიანი უნდა დაუბრუნდეს სოკრა
ტულ მოწოდებას საკუთარი თავის შეცნობის შესახებ, ხოლო ერმა, თუნდაც თავგან
წირვის ფასად, დაიცვას ქრისტიანულ  მართლმადიდებლური მცნებები და ზნეობ
რივი ცხოვრების პრინციპები. ყოველივე ზემოაღნიშნული საკმარისია იმის ნათელ
საყოფად, რომ პროფესორ რევაზ გოგოხიას მოცულობით, თუმცა მცირე, მაგრამ 
ერთობ შინაარსიანი, საინტერესო და საჭირო ნაშრომი, უდავოდ აქტუალურია. ის 
საფუძვლიანად და ძალზე ორიგინალურად პასუხობს თანამედროვეობის ერთერთ 
სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან გამოწვევას. ნაშრომი ნამდვილად კარგი საჩუქარია 
მკითხველთა ფართო წრისათვის. მას გულდასმით უნდა გაეცნოს საზოგადოება, 
რათა სათანადო მოქმედებისათვის განგვაწყოს თითოეული ჩვენგანი. 

ამირან ბერძენიშვილი,

ირაკლი კალანდია,

იაშა (კოკა) კუტუბიძე,

კახა ქეცბაია
ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორები
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პროფესორ ნიკოლოზ ქოიავას დაბადების 125 წლისადმი მიძღვნილი 

საიუბილეო სხდომა

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკო
ნომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე გაიმართა გამოჩენილი ქართველი მეცნიერისა 
და პედაგოგის, პროფესორ ნიკოლოზ ქოიავას დაბადების 125 წლისადმი მიძღვნილი 
საიუბილეო სხდომა.

სხდომა გახსნა თსუის ფინანსებისა და საბანკო საქმის კათედრის ხელმძღვანე
ლმა, საქართველოს პარლამენტის საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარემ, პროფე
სორმა ირაკლი კოვზანაძემ. მისასალმებელი სიტყვით გამოვიდა ეკონომიკისა და 
ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი გიორგი ღაღანიძე. მოხსენება პროფე
სორ ნიკოლოზ ქოიავას ცხოვრებისა და მოღვაწეობის შესახებ წაიკითხა პროფესორმა 
გედევან ხელაიამ. მოგონებებით გამოვიდნენ პროფესორები: მირიან ტუხაშვილი, 
ნუგზარ პაიჭაძე, დავით იაკობიძე, რევაზ კაკულია, ნოდარ ბაგრატიონი, რევაზ 
ჯავახიშვილი და სხვები. სხდომაზე მოწვეულები იყვნენ ნიკოლოზ ქოიავას ოჯახის 
წევრები, სამადლობელი სიტყვით გამოვიდნენ შვილიშვილები  მაია ზურაშვილი და 
ნიკოლოზ ვაჩეიშვილი.

წლების განმავლობაში პროფესორი ნიკოლოზ ქოიავა იყო თბილისის სახე
ლმწიფო უნივესიტეტის ფინანსებისა და კრედიტის კათედრის გამგე, ეკონომიკის 
ფაკულტეტის დეკანი და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პრორექტორი. 
 პრფესორ ნიკოლოზ ქოიავას სამეცნიეროკვლევითი მოღვაწეობა მოიცავდა ფულისა 
და კრედიტის თეორიის; ფულის მიმოქცევის, კრედიტისა და ფინანსების ისტორიის; 
ფულის, კრედიტისა და ფინანსების გამოყენების და ორგანიზაციის სფეროებს. მის 
კალამს ეკუთვნის 80ზე მეტი გამოკვლევა, აქედან განსაკუთრებით აღსანიშნავია 
«მსოფლიო ფული», «ფულის მიმოქცევა, კრედიტი და ფინანსები XVIII საუკუნის ქა
რთლკახეთში», «ძვირფასი ქვები შოთა რუსთაველის პოემაში», «შრომის იარაღები და 
პირადი მოხმარების საგნები «ვეფხისტყაოსანში», აგრეთვე, შემოქმედე ბითად დაწე
რილი სახელმძღვანელოები, მრავალი მეცნიერული წერილი და საჟურნალო სტატია.

პროფ. ნიკოლოზ ქოიავას ცხოვრებისა და მოღვაწეობის შესახებ ვრცელი ინფო
რმაცია იხ. პროფ. გ.ხელაიას ნაშრომში  პროფესორი ნიკოლოზ ქოიავა  125. თბ., 
2018.
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