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ეკონომიკურ-პოლიტიკური და კულტურული ვითარება რუსთაველის 

ეპოქის საქართველოში*
1

ვასილ ჩანტლაძე  (1905-1995)

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის 
აკადემიკოსი, ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი,

პროფესორი

რუს თა ვე ლის ეპო ქა არის გან ვი თა რე ბუ ლი ფე ო და ლიზ მის პე რი ო დი სა-
ქარ თვე ლო ში, რო მე ლიც მო ი ცავს XI, XII სს. და XIII ს. 20-ი ან წლე ბამ დე. იგი 
წარ მო ად გენს სა ქარ თვე ლო ში პო ლი ტი კურ -ე კო ნო მი კუ რი და კულ ტუ რუ ლი აყ-
ვა ვე ბის უდი დეს ხა ნას. ამ დროს მოხ და სა ქარ თვე ლოს მი წა- წყლის გა ერ თი-
ა ნე ბა და მი სი ერ თი ან სა ხელ მწი ფოდ ჩა მო ყა ლი ბე ბა. გა ერ თი ან და ქარ თლი, 
და სავ ლეთ სა ქარ თვე ლო, ტა ო- კლარ ჯე თი და კა ხეთ -ჰე რე თი ერ თი ან სა ხელ-
მწი ფო ებ რივ და სა ეკ ლე სიო ენა ზე. ამ დროს მო ა ხერ ხა სა ქარ თვე ლოს ცენ ტრა-
ლურ მა ხე ლი სუფ ლე ბამ და ეძ ლია ში ნა უ რი მტრე ბი, მო წი ნა აღ მდე გე დიდ გვა-
რი ა ნი აზ ნა უ რე ბი, და ე მარ ცხე ბია გა რე შე მტრე ბი, მო ეს პო არაბ დამ პყრობ თა 
ნაშ თე ბის თვით ნე ბო ბა სა ქარ თვე ლო ში და გზა გა და ე ღო ბა ბი ზან ტი ის გა ბა ტო-
ნე ბი სათ ვის აღ მო სავ ლეთ ში. ქარ თუ ლი ფე ო და ლუ რი სა ზო გა დო ე ბის ნა წილ-
მა მო ახ დი ნა პლი ტი კუ რი გა დატ რი ა ლე ბა, რა საც შე დე გად მოყ ვა ახალ გაზ რდა 
და ვი თის (IV) გა მე ფე ბა. და ვით მა სას ტი კი ბრძო ლა გა მო უცხ ა და დიდ გვა რი ა ნი 
აზ ნა უ რო ბის თავ გა სუ ლო ბას, მან მო ა წეს რი გა ურ თი ერ თო ბა ეკ ლე სი ას თან სა მე-
ფო ხე ლი სუფ ლე ბის გან მტკი ცე ბის მი მარ თუ ლე ბით; დე მოკ რა ტი ზა ცია მო ახ დი ნა 
სამ ხედ რო საქ მი სა, შექ მნა ლაშ ქა რი ყმა მო ლაშ ქრე ე ბი სა გან და წვრი ლი აზ ნა-
უ რე ბი სა გან; ჩა მო ა ყა ლი ბა მუდ მი ვი ჯა რი და გა მო ი ყე ნა და ქი რა ვე ბუ ლი ჯა რიც1

2, 
რაც ფუ ლა დი ურ თი ერ თო ბის გან ვი თა რე ბას და ვა ჭარ თა კლა სის ინ ტე რე სე ბის 
დაც ვის გაძ ლი ე რე ბას გუ ლის ხმობ და. ყო ვე ლი ვე ეს, თა ვის მხრივ, მოძ რა ვი სა-
კუთ რე ბის ავ ტო რი ტეტს ამაღ ლებ და.

* ამონარიდი წიგნიდან - ვასილ ჩანტლაძე, შოთა რუსთაველის ეკონომიკური შეხე-
დულებები, თბ., მეცნიერება, 1992, გვ. 17-40.

1 დაქირავებული ჯარი ფეოდალიზმის სისტემის საწინააღმდეგო მოვლენას წარ-
მოადგენდა, ის ხელს უწყობდა ფულადი მეურნეობის გაფართოებას, რაც ძირს 
უთხრიდა ფეოდალიზმს; მეორე მხრივ, ეს ჯარი მეფეს შეეძლო ფეო დალური 
არისტოკრატიის წინააღმდეგ გამოეყენებინა საჭირო შემთხვევაში.

ekonomika da biznesi, 2016, 3,  gv. 9-29

ECONOMICS  AND  BUSINESS, 2016, 3,  pp. 9-29
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ამას მოყ ვა სა ქარ თვე ლო სათ ვის ხელ საყ რე ლი სა ერ თა შო რი სო ვი თა რე-
ბა. ეს იყო, ერ თი მხრივ, სელ ჯუკ სულ თა ნის მემ კვიდ რე ებს შო რის ამ ტყდა რი 
და უნ დო ბე ლი ში ნა ომი, მე ო რე მხრივ, და ვი თის მი ერ სელ ჯუკ თა კო ა ლი ცი უ რი 
არ მი ის გა ნად გუ რე ბა მან გლის -დიდ გო რის ომ ში და ჯვა როს ნუ ლი ლაშ ქრო ბა ნი 
იე რუ სა ლი მის გა სან თა ვი სუფ ლებ ლად.

სა ქარ თვე ლომ შე მო ი ერ თა ჰე რეთ -კა ხე თი, ცი tე oა ლა oი სამ შვილ დე, oა-
ლა oი რუს თა ვი, ქვე მო ქარ თლის დი დი ნა წი ლი, ლო რის ცი ხე, გა ან თა ვი სუფ ლა 
არაბ თა ბა ტო ნო ბი სა გან თბი ლი სი, და ვით IV-მ ასე ვე სას ტი კად და ა მარ ცხა სულ-
თა ნი, რო მელ მაც მაჰ მა დი ან თა დი დი ჯა რი შე მო უ სია სა ქარ თვე ლოს, შე მო ი ერ-
თა შირ ვა ნი და მაჰ მა დი ა ნე ბი სა გან გა ან თა ვი სუფ ლა სომ ხე თის დე და ქა ლა ქი. ამ-
გვა რად, სა ქარ თვე ლოს საზღ ვრე ბი გა და ი შა ლა ნი კოფ სი ი დან და რუ ბან დამ დე 
(დერ ბენ ტი), ჩრდი ლო ეთ ოსე თი დან არა გა წამ დე.

ამას ემა ტე ბა გი ორ გი III-ის, თა მარ მე ფის და ლა შა გი ორ გის წარ მა ტე ბა ნი, 
რო დე საც სა ქარ თვე ლომ მი აღ წია ირა ნის შუ ა გუ ლამ დის, ტა მი ნის ნა ხე ვარ კუნ ძუ-
ლამ დე, აფ შე რო ნამ დე და არ და ვე ლამ დე; თა მარ მა ჩა მო ა ყა ლი ბა აგ რეთ ვე სა-
ქარ თვე ლოს ორი ენ ტა ცი ის ტრა პე ზუნ ტის სა ხელ მწი ფო. სა ქარ თვე ლო გა და იქ ცა 
ეკო ნო მი კუ რად და წი ნა უ რე ბულ და პო ლი ტი კუ რად მძლავრ სა ხელ მწი ფოდ.

XI-XII სა უ კუ ნე ებ ში სა ქარ თვე ლო ში და წი ნა ურ და სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა, 
გა უმ ჯო ბეს და სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო ია რა ღე ბი, გა მო ყე ნე ბულ იქ ნა გუთ ნე უ ლი 
კა ვის ნაც ვლად, ორ ბორ ბლი ა ნი ურე მი ბარ ში, გაყ ვა ნილ იქ ნა არ ხე ბი და წყალ-
სა დე ნე ბი ტი რი ფო ნის ველ ზე, რუ ის -ურ ბნი სის მი და მო ებ ში, მუხ რან ში, სამ გორ ში 
და სხვ.; აგე ბულ იქ ნა რთუ ლი ნა გე ბო ბე ბი, გა მო ყე ნე ბულ იქ ნა მი წის ქვე შა წყა-
ლი, დაძ ლე ულ იქ ნა წყლის მი სა ღე ბი პუნ ტქე ბის სი მაღ ლის დო ნე თა სხვა დას-
ხვა ო ბა.

ამ დროს მო ყავ დათ უხ ვმო სავ ლი ა ნი პუ რე უ ლი, პარ კო სა ნი მცე ნა რე ე ბი 
და ბრინ ჯი; მის დევ დნენ მე ვე ნა ხე ო ბას, მე ხი ლე ო ბას, მე ბა ღე ო ბას, მე ბოს ტნე-
ო ბას; მო ყავ დათ საკ ვე ბი და ტექ ნკუ რიმ ცე ნარეები. მევე ნახე ო ბა მა ღალ გან ვი-
თარე ბუ ლი იყო .აკად. ივ. ჯავა ხიშვი ლის და მოწ მე ბით ,იმ ხანად სა ქარ თველოშიც-
ნობი ლიი ყო420-მდეჯი შის ყურ ძე ნი; ღვინო ექ სპორ ტის სა განს წარ მო ად გენდა .
იმ დროინ დელ საქართვე ლო ში გან ვი თარე ბუ ლიიყო მსხვილ ფე ხა დაწვრილ ფე-
ხამე სა ქონ ლე ო ბა; აშე ნებ დნენ სა უ კე თე სო ჯი შის ცხე ნებს, რომ ლის ექ სპორ ტიც 
წარ მო ებ და; გავ რცე ლე ბუ ლი იყო ცხვრის სხვა დას ხვა ჯი ში. მე სა ქონ ლე ო ბა შე-
მო სავ ლის წყა რო იყო ეკ ლე სი ა- მო ნას ტრე ბი სათ ვის, რომ ლე ბიც გა სა ყიდ სა ქო-
ნელს აშე ნებ დნენ. მატყ ლი ფარ თო ვაჭ რო ბის სა განს წარ მო ად გენ და, მის დევ-
დნენ მე ფუტ კრე ო ბა საც.

ფარ თოდ იყო გავ რცე ლე ბუ ლი სამ რეწ ვე ლო და ნიშ ნუ ლე ბის ტექ ნი კუ რი 
მცე ნა რე ე ბი: სე ლი, კა ნა ფი, რომ ლე ბიც საზღ ვარ გა რე თაც გა ი ზი დე ბო და, სე ლის 
ზეთს ასან ტე ბად ხმა რობ დნენ. მო ყავ დათ ბამ ბაც, აწარ მო ებ დნენ აბ რე შუმს, რო-
მე ლიც იმ დე ნად გან ვი თა რე ბუ ლი იყო, რომ გა სა ყი და დაც გაჰ ქონ დათ. ამ დარ-
გის მე ურ ნე ო ბა ზე სპე ცი ა ლუ რი გა და სა ხა დიც, „სა ყა ჭო“ იყო და წე სე ბუ ლი.
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სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის და სა ხე ლე ბულ პრო დუქ ტთა უმ რავ ლე სო ბა საზღ-
ვარ გა რე თაც გა ი ზი დე ბო და.

ის ტო რი უ ლი წყა რო ე ბით დას ტურ დე ბა1, რომ მი წათ მფლო ბე ლო ბის ყვე-
ლა ფორ მა ში – სა მე ფო- სა ხელ მწი ფო სა კუთ რე ბის, სა უფ ლის წუ ლო, კერ ძო 
მე მა მუ ლუ რი, სა აზ ნა უ რო თუ სა ეკ ლე სი ო- სა ტაძ რო – რენ ტის ცნო ბი ლი სა მი 
ფორ მი დან სა ქარ თვე ლო ში X-XIII სა უ კუ ნე ებ ში სჭარ ბობ და პრო დუქ ტა დი რენ-
ტა, ამას თა ნა ვე, ფარ თოდ გა მო ი ყე ნე ბო და ფუ ლა დი რენ ტაც. რენ ტის ეს ფორ-
მე ბი, შრო მა მი გე ბით რენ ტას თან შე და რე ბით, რო გორც აღ ნიშ ნუ ლი გვქონ და, 
უფ რო მეტ თა ვი სუფ ლე ბას ანი ჭებ დნენ პრო დუქ ცი ის უშუ ა ლო მწარ მო ებ ლებს; 
გარ და მი სა, პრო დუქ ტა დი რენ ტა უფ რო მწარ მო ებ ლუ რია კი დევ იმი ტომ, რომ 
უშუ ა ლო მწარ მო ე ბე ლი იხ დის პრო დუქ ცი ის მხო ლოდ გა დაკ ვე თის რა ო დე ნო-
ბას და ყვე ლა ზედ მე ტი რჩე ბა მას, რაც მწარ მო ებ ლის და ინ ტე რე სე ბას ზრდის 
და მე ურ ნე ო ბა უფ რო ინ ტენ სი უ რი ხე ბა. რაც შე ე ხე ბა ფუ ლად რენ ტას, ის კი-
დევ უფ რო მეტ მო ხერ ხე ბუ ლო ბას უქ მნის უშუ ა ლო მწარ მო ე ბელს, რამ დე ნა დაც 
თა ვი სუფ ლე ბას ანი ჭებს აირ ჩი ოს პრო დუქ ცი ის წარ მო ე ბის ერ თი ან რამ დე ნი მე 
დარ გი სა ბაზ რო პი რო ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით და მას ში დას პე ცი ალ დეს. ამ დე-
ნად, რენ ტის ეს ფორ მე ბი წარ მო ე ბის ინ ტენ სი ფი კა ცი ას, ეფექ ტუ რო ბას და სა ზო-
გა დო ებ რი ვი სიმ დიდ რის ზრდას, სხვა შრო მა მი გე ბით ფორ მას თან შე და რე ბით, 
უფ რო მე ტად უწყ ო ბენ ხელს.

XI-XIIIსს. 20-ი ან წლე ბამ დე სა ქარ თვე ლო ში ფარ თოდ და მა ღალ დო ნე ზე 
იყო გან ვი თა რე ბუ ლი ხე ლოს ნო ბა.

სწრა ფად გან ვი თარ და ქა ლა ქე ბი: სამ შვილ დე, რუს თა ვი, თბი ლი სი, დმა-
ნი სი, გო რი; აშენ და ახა ლი ქა ლა ქე ბიც, რომ ლე ბიც წარ მო ად გენ დნენ ხე ლოს-
ნო ბი სა და ვაჭ რო ბის ცენ ტრებს. აქ გან ვი თა რე ბუ ლი იყო უამ რა ვი დარ გი: მე-
თუ ნე ო ბა- მე კე ცე ო ბა, მე ჭურ ჭლე ო ბა, მჭედ ლო ბა, კა ლა ტო ზო ბა, დურ გლო ბა, 
მე ხამ ლე ო ბა, ოქ რომ ჭედ ლო ბა, მე პუ რე ო ბა, მე ნელ საცხ ებ ლო ბა, წიგ ნე ბის გა-
და წე რა, აკინ ძვა. მზად დე ბო და აგუ რი, კრა მი ტი, მო ჭი ქუ ლი ჭურ ჭე ლი, თი ხის 
მი ლე ბი, სპი ლენ ძი სა და ოქ რო- ვერ ცხლის ჭურ ჭე ლი და სხვ. მე ჭურ ჭლე ო ბა და-
წი ნა უ რე ბუ ლი დარ გი იყო. 

ქსო ვა და კერ ვა – სა ქარ თვე ლო ში ძველ თა გან ვე ცნო ბი ლი დარ გი – ამ 
პე რი ოდ ში მაღ ლად გან ვი თა რე ბუ ლი იყო. არ სე ბობ და სამ კერ ვა ლო ე ბი ქა ლის 
შე სა მო სე ლი სა, სა დარ ბა ზო, სა მე ფო, სა ქორ წი ნო, სამ ღვდე ლო და სხვ. სა მო-
სე ლი სა.

ცალ კე დარ გებს შე ად გენ და ქარ გვა, რთვა; ხა ლე ბის, ნო ხე ბის, აბ რე შუ-
მის, ფარ ჩის, შა ლის ქსო ვი ლე ბის წარ მო ე ბა. ასე ვე ცალ კე დარ გად იყო ჩა მო ყა-
ლი ბე ბუ ლი მე ხამ ლე ო ბა – ფეხ საც მლის კერ ვა. ხე ლოს ნო ბის დარგს შე ად გენ-
და აგ რეთ ვე მე ნელ საცხ ე ბელ ნი და „დამყვანელნი წვერთანი“ ანუ „მკვეცარნი“ 

1  სარგის კაკაბაძე, ორი საშემოსავლო ნუსხა. – საისტორიო კრებული, წიგნი IV, 
1929; ტფ. უნივ. სიძვ. საცავის საბუთი №15; გიორგი III-ის სიგელის ტექსტი, თ. 
ჟორდანია, ქრონიკები..., – 265.
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და სხვ. მრა ვა ლი; წარ მო ებ და ძვირ ფა სი ქვე ბის მო პო ვე ბა- და მუ შა ვე ბა, სამ კა უ-
ლე ბის დამ ზა დე ბა და სხვ. იყ ვნენ ისე თი ხე ლოს ნე ბიც, რომ ლე ბიც სა შო ვარ ზე 
და დი ოდ ნენ1. თა ვი სუ ფა ლი ხე ლოს ნე ბიც მრავ ლად იყ ვნენ. ზო გი ერ თე ბი დიდ 
მო გე ბა საც ღე ბუ ლობ დნენ2. იყ ვნენ ყმა ხე ლოს ნე ბიც, რომ ლე ბიც თა ვი ან თი პატ-
რო ნე ბი სათ ვის მუ შა ობ დნენ.

ხე ლოს ნებ ში შრო მა და ნა წი ლე ბუ ლი იყო: ზო გი ერ თნი დაკ ვე თით მუ შა ობ-
დნენ, ნა წი ლი სა ბაზ როდ მუ შა ობ და. ქა ლა ქებ ში ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი იყო ხე ლო-
სან თა ამ ქრე ბი, რომ ლე ბიც ამ დრო ი სათ ვის მსხვილ სა ზო გა დო ებ რივ ძა ლად 
გა და იქ ცნენ და და მო უ კი დე ბელ ნი გახ დნენ.

იმ ხა ნად სა ქარ თვე ლო ში და წი ნა ურ დნენ ქა ლა ქე ბი, და წი ნა ურ და არ ტა-
ნუ ჯი, ტა ო- კლარ ჯე თის რე ზი დენ ცი ა, სა დაც X სა უ კუ ნე ში იყო დი დი სა საწყ ო ბო 
ად გი ლი შა ვი ზღვის სა ნა პი რო დან შე მო ზი დუ ლი სა ქონ ლი სათ ვის. თბი ლი სი 
ფარ თო ვაჭ რო ბას ეწე ო და ჩრდი ლო -აღ მო სავ ლეთ ევ რო პის ქვეყ ნებ თან. ქ. 
რუს თა ვი ორი დი დი სა ვაჭ რო გზით უკავ შირ დე ბო და უცხ ო ე თის ქვეყ ნებს. ერ თი 
გზა იყო ბარ დავ -თბი ლი სი; ამ გზა ზე მდე ბა რე ობ დნენ ქა ლა ქე ბი: გან ძა, ხუ ნა ნი, 
შამ ქო რი; მე ო რე იყო ბი ზან ტი ი სა კენ მი მა ვა ლი გზა, რო მე ლიც გა დი ო და თბი-
ლი სი- დმა ნი სი -ა ნი სი- კარ ნუ ქა ლაქ ზე და ჯა ვა ხეთ -მეს ხე თით ერ ზრუ მი დან მი ე-
მარ თე ბო და აფ ხა ზე თი სა კენ.

სა ხელ მწი ფო ხელს უწყ ობ და ვაჭ რო ბის გან ვი თა რე ბას. ამ მიზ ნით გაყ ვა-
ნილ იქ ნა ახა ლი გზე ბი, შე კეთ და ძვე ლი, აშენ და ხი დე ბი, სას ტუმ რო ე ბი, ქარ ვას-
ლე ბი და სა ერ თოდ, ფარ თოდ ჩა ტარ და ამ გვა რი მშე ნებ ლო ბე ბი.

იმ ხა ნად სა ქარ თვე ლო ში თით ქმის ყვე ლა სა გა ნი იყო ყიდ ვა- გა ყიდ ვის 
ობი ექ ტი. თან და თან ფარ თოვ დე ბო და ვაჭ რო ბა სა მომ ხმა რებ ლო და წარ მო ებ-
რი ვი მოხ მა რე ბის საგ ნე ბით. წი ნა სა უ კუ ნე ებ შიც კი ბა ზარ ზე იყი დე ბო და სამ შე ნებ-
ლო მა სა ლა (ქვა, ქვი შა, კი რი, ხე- ტყე), ლი თო ნი, სახ ნი სი, ნედ ლე უ ლი, მატყ ლი, 
ტყა ვი და სხვ. იყი დე ბო და წარ მო ე ბის სა შუ ა ლე ბა ნი და წარ მო ე ბის პი რო ბა – მი-
წის ნაკ ვე თე ბი: მა მუ ლე ბი, ყა ნე ბი, ვე ნა ხე ბი და თვით სოფ ლე ბიც3.

იმ ხა ნად სა ქარ თვე ლოს სა ვაჭ რო ურ თი ერ თო ბა ჰქონ და არა ბეთ თან, ბი-
ზან ტი ას თან, იტა ლი ას თან, ეგ ვიპ ტეს თან, ირან თან, რუ სეთ თან, ჩი ნეთ თან, ინ-
დო ეთ თან, სა სომ ხეთ თან და სხვ.

სა ქარ თვე ლო დან გაჰ ქონ დათ უცხ ო ეთ ში შა ლის, ბამ ბის, აბ რე შუ მის ნა-
წარ მი, სხვა დას ხვა სა ხის ხა ლი ჩე ბი, ტა ნი სა მო სი, სა ი უ ვე ლი რო ხე ლოვ ნე ბის ნივ-
თე ბი, კე რა მი კუ ლი ნა წარ მი.

აღ მო სავ ლე თუს ქვეყ ნე ბი დან შე მოჰ ქონ დათ ნელ საცხ ე ბე ლი, ცხე ნის აღ-
კაზ მუ ლო ბა, ძვირ ფა სი ქვე ბი, თვალ მარ გა ლი ტი, ზო დუ რი ოქ რო, ფო ლა დი, შა-
ქა რი, სხვა დას ხვა ქსო ვი ლი, კე რა მი კა. ბი ზან ტი ი დან შე მოჰ ქონ დათ ქსო ვი ლი, 
სა მე ფო და საღ ვდელ მსა ხუ რო ნივ თე ბი, სა სომ ხე თი დან ფარ ჩე უ ლო ბა, ეგ ვიპ ტი-
დან ხა რის ხი ა ნი მატყ ლი და სხვ.

1 აბუსერიძე ტბელი, საქართველოს ისტორია, III, გვ. 107.
2 ივ. ჯავახიშვილი. საქართველოს ისტორია, 1907, გვ. 40.
3 ივ. ჯავახიშვილი. საქართველოს ისტორია, 1907, გვ. 31-32.
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ამ მჭიდ რო სა ვაჭ რო ურ თი ერ თო ბა ზე ლა პა რა კობს უცხო მო ნე ტე ბის გავ-
რცე ლე ბა სა ქარ თვე ლო ში. მაგ., X-XIII სა უ კუ ნე ებ ში სა ქარ თვე ლო ში ტრი ა ლებ-
და კონ სტან ტი ნა ტი და პერ პე რა, დრაჰ კა ნი კონ სტან ტი ნა ტი, დუ კა ტი, დრაჰ კა ნი 
დუ კა ნი, ბო ტი ნა ტი, დრა მა, დან გი და სხვ. სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო რი ა ზე აღ მო-
ჩე ნი ლია აგ რეთ ვე ეი უ ბი დე ბის, ელ დი გი ზი დე ბის, მო სუ ლის ათა ბე გე ბის, ორ თუ-
კა დე ბის, რუ მის სელ ჩუ კი დე ბის, ჯა ლა ლე დი ნის, ჰუ ლა გუ ი დე ბის და სხვ. მო ნე ტე-
ბი. ამას ვე ლა პა რა კობს ქარ თუ ლი მო ნე ტე ბის გავ რცე ლე ბა უცხო ქვეყ ნებ ში. X 
სა უ კუ ნე ში თბი ლის ში გა ჭე დი ლი ფუ ლე ბი დიდ სივ რცე ზე, გა ფან ტუ ლად, ნა პოვ-
ნია ჩრდი ლო რუ სეთ ში, სკან დი ნა ვი ის ქვეყ ნებ ში და აღ მო სავ ლეთ გერ მა ნი ა ში1.

ამ დროს, გაცხ ო ვე ლე ბუ ლი ვაჭ რო ბის ნი ა დაგ ზე, არ სე ბობ და შე საძ ლებ-
ლო ბა დი დი ფუ ლი და ეგ რო ვე ბი ნათ ვაჭ რებს. ცნო ბი ლია დიდ ვაჭ რე ბის პი როვ-
ნე ბე ბიც, რო მელ თა ავ ტო რი ტე ტი და გავ ლე ნა იმ დე ნად ძლი ე რი ყო ფი ლა, რომ 
თა მა რის საქ მროს მოყ ვა ნა დიდ ვა ჭარს და ე ვა ლა. დი დი ვაჭ რის ავ ტო რი ტეტ ზე 
მეტყ ვე ლებს შემ დე გიც: ულუ და ვი თის დროს უმე ფოდ დარ ჩე ნილ აღ მო სავ ლეთ 
სა ქარ თვე ლო ში შე იქ მნა იმის სა შირ შრო ე ბა, რომ სა მე ფო მე სა ჭე ო ბა ხელ ში ჩა-
ეგ დო დიდ ვა ჭარს შა დინს2.

ამას ვე ადას ტუ რებს ბაგ რატ კუ რა პა ლა ტის სა მარ თლის წიგ ნი (XIს.), სა დაც 
ნათ ქვა მი ა: „დიდი ვაჭარი კარგი და წკვიანი მოსამართლე იქნება, რომელიც არ 
იტყვის რაიმე არაკანონიერს“3.

სა ქარ თვე ლოს სა ში ნაო და სა გა რეო ვაჭ რო ბა ზე ზე გავ ლე ნას ახ დე ნენ 
დიდ ვაჭ რე ბი, ისი ნი მე თა უ რობ დნენ სა ქა რავ ნო- სატ რან ზი ტო ვაჭ რო ბას.

სა ქონ ლურ -ფუ ლად მე ურ ნე ო ბა ში ფუ ლი აუ ცი ლე ბე ლია ყვე ლა წრი სათ-
ვის. სა გა რეო ვაჭ რო ბის გან ვი თა რე ბა ზრდის ოქ რო- ვერ ცხლის მოთხ ოვ ნას. 
ფუ ლის ნაკ ლე ბო ბა იწ ვევს კრე დიტს. მო ცე მულ ეპო ქა ში გა ჩა ღე ბუ ლი იყო სა-
სეს ხო- ვახ შუ რი ოპე რა ცი ე ბი. კა პი ტა ლე ბის დაგ რო ვე ბამ, თა ვი სუ ფა ლი კა პი ტა-
ლე ბის არ სე ბო ბამ ხე ლი შე უწყ ვეს ვაჭ რო ბის და კავ ში რე ბას სა ბან კო საკ რე დი ტო 
საქ მი ა ნო ბას თან. რო გორც ვხე დავთ, იმ ხა ნად სა ქარ თვე ლო ში ტრი ა ლებ და რო-
გორც შინ მოჭ რი ლი, ისე უამ რა ვი სხვა დას ხვა ქვეყ ნის უცხ ო უ რი ფუ ლი, რა საც 
აუ ცი ლებ ლად უნ და გა მო ეწ ვია ფუ ლის დამ ხურ და ვებ ლე ბის და გა დამ ცვლე ლე-
ბის წარ მო შო ბა. ეს მო ითხ ოვ და საქ მის ცოდ ნას, მო ითხ ოვ და სპე ცი ა ლის ტე ბის 
სხვა დას ხვა ფუ ლე ბის ღირ სე ბა ში რომ გარ კვე უ ლიყ ვნენ, შე ნო ბებს მო ნე ტე ბის 
შე სა ნა ხად და და სა ცა ვად. არ სე ბობ და ვა ჭარ თა მსხვი ლი გა ერ თი ა ნე ბე ბი, რომ-
ლებ საც უწო დებ დნენ, ქარ ტუ ლი წყა რო ე ბის მი ხედ ვით, „ორტაღებს”, რუსულ 
წყაროებში მოხსენებულია „ურტაღების” სა ხელ წო დე ბით. ეს ტერ მი ნი ქარ-
თულ ძეგ ლებ ში მოხ სე ნე ბუ ლია XIII სა უ კუ ნის შუა წლებ ში. იგუ ლის ხმე ბა, ისი ნი 
ასე თი თუ სხვა სა ხელ წო დე ბით მა ნამ დე, ბევ რად უფ რო ად რეც არ სე ბობ და. 

1 საქართველოს ისტორიის ნარკვევები, ტ. III, გვ. 108-109.
2 საქართველოს ისტორიის ნარკვევები, ტ. III, გვ. 573.
3 ი. დოლიძე, ძველი ქართული სამართალი, 1953. გვ. 335; საქ. სიძ. ნარკვევი, გვ. 
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„ორტაღი” თათრული სიტყვაა და ნიშნავს ამხანაგს ან ამხანაგობის წევრს. ეს 
გაერთიანებები მოძრავი ქონებითაც ვაჭრობდნენ და ადგილ-მამულებითაც.

ორ ტა ღე ბი წარ მო ად გენ დნენ არა მარ ტო სა ვაჭ რო, არა მედ საკ რე დი ტო 
ორ გა ნი ზა ცი ებ საც.

ისი ნი დიდ სა ვაჭ რო და საკ რე დი ტო ოპე რა ცი ებს აწარ მო ებ დნენ. სარ გებ-
ლის აღე ბით დიდ თან ხებს ასეს ხებ დნენ, რამ დე ნი მე ათე უ ლი თუ ასე უ ლი ათა სი 
თეთ რის ოდე ნო ბით.

და სავ ლეთ ევ რო პა ში მსგავს ორ გა ნი ზა ცი ებს უწო დებ დნენ «ცომ მე ნო -ებს.
ვა ჭარ თა ამ ორ გა ნი ზა ცი ებ თან კავ ში რი ჰქონ და ფე ო და ლურ არის ტოკ რა-

ტი ა საც. ზო გი ერ თი ფე ო და ლი ამ ორ გა ნი ზა ცი ის წევ რი იყო. მა გა ლი თად, ასე-
თად ცნო ბი ლია ერის თავ თე რის თა ვი და მე ჭურ ჭლე თუ ხუ ცე სი კა ხა, რო მე ლიც 
ორ ტა ღე ბის გან დიდ ძალ სესხს იღებ და და სხვა დას ხვა გა რი გე ბებს დებ და. ასეთ 
ორ გა ნი ზა ცი ებ ში ჩაბ მუ ლი იყ ვნენ დიდ ვაჭ რე ბი – ზო რა ბა ბე ლი, შა დი ნი და სხვ.

ორ ტა ღე ბის ფორ მით მე წარ მე საქ მი ა ნობ და არა მარ ტო თა ვი სი კა პი ტა-
ლით, არა მედ იყე ნებ და სხვის კა პი ტა ლებ საც, რომ ლე ბიც აქ ტი უ რად ვერ ან 
არ მო ნა წი ლე ობ დნენ ამ საქ მე ში. უნ და ვი ვა რა უ დოთ, რომ ასე თი კა პი ტა ლე ბი 
გა მო ი ყე ნე ბო და არა მარ ტო სა ქონ ლით და ფუ ლით ვაჭ რო ბა ში, არა მედ მრეწ-
ვე ლო ბა შიც. ბუ ნებ რი ვი ა, ორ ტა ღის წევ რებს სამ რეწ ვე ლო ოპე რა ცი ე ბის ჩა ტა-
რე ბის სურ ვი ლიც აღეძ ვრო დათ იქ, სა დაც სამ რეწ ვე ლო საქ მი ა ნო ბა უფ რო მეტ 
მო გე ბას უქად და.

ამ გვა რად, არ სე ბობ და თა ვი სე ბუ რი ფორ მის ბირ ჟაც, სა დაც სა ქო ნე ლი 
იყი დე ბო და ბი თუ მად და ნი მუ შე ბით, ხურ დავ დე ბო და და იყი დე ბო და სხვა დას ხვა 
ქვეყ ნის ფუ ლე ბი.

სა ვაჭ რო საკ რე დი ტო საქ მი ა ნო ბა ში ჩაბ მუ ლი იყ ვნენ მო ნას ტრე ბიც, შიო 
მღვი მის მო ნას ტრებს თბი ლის ში ჰქონ დათ დუქ ნე ბი1, ყმა ვაჭ რე ბი ჰყავ და ქ. ჟინ-
ვალ ში2 და სა ქარ თვე ლოს სხვა ქა ლა ქებ ში3. თა მარ მე ფის როს რუს თა ვის ეპის-
კო პოსს ქ. რუს თავ ში ჰყავ და 65 კომ ლი ყმა მო ქა ლა ქე.

ეკ ლე სი ა- მო ნას ტრე ბის ყმა ვა ჭარ თა გან ზო გი იყო ფე ო და ლე ბის მი ერ შე-
წი რუ ლი, ზო გი თვით ეკ ლე სი ა- მო ნას ტრე ბის მი ერ შე ძე ნი ლი.

ფუ ლის დიდ მა სა ჭი რო ე ბამ აი ძუ ლა მე ფე ე ბი და ინ ტე რე სე ბუ ლიყ ვნენ მოძ-
რა ვი სა კუთ რე ბით. ეს ტენ დენ ცია გან სა კუთ რე ბუ ლად აღი ნიშ ნა ბაგ რატ III-ის, 
და ვით აღ მა შე ნებ ლის და გი ორ გი III-ის დროს. სა მე ფო ხე ლი სუფ ლე ბამ და-
იწყო ბრძო ლა ქა ლა ქე ბის და უფ ლე ბი სათ ვის. და ვით აღ მა შე ნე ბელ მა, თურ ქ-
სელ ჯუ კე ბის გა რეკ ვის შემ დეგ, ქა ლა ქე ბი სა მე ფო ხე ლი სუფ ლე ბას და უ მორ ჩი-
ლა, გი ორ გი III-მ ქა ლა ქე ბი ჩა მო არ თვა ფე ო და ლებს. ქა ლა ქის მო სახ ლე ო ბის 
ნა წი ლიც მე ფეს უჭერ და მხარს. ამის შე დე გად «მე ფის ხელ ში აღ მოჩ ნდა ქა ლა-

1 თ. ჟორდანია, შიო მღვიმის მონასტრის ისტორიული დოკუმენტები, თბ., 1896, გვ. 
16.

2 იქვე, გვ. 22.
3 საქართველოს სიძველენი, ტ. III. დამატება, თბ., 1926, გვ. 5.
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ქე ბი: თბი ლი სი, რუს თა ვი, გო რი, ქუ თა ი სი, სამ შვილ დე, დმა ნი სი, ატე ნი, ხუ ნა ნი 
და სხვ”.1

სა ვაჭ რო და სა ვახ შო კა პი ტა ლი სა ქარ თვე ლო ში თა ვის ორ ბი ტა ში ამ-
წყვევ და ფე ო და ლურ არის ტოკ რა ტი ას, მი სი წარ მო მად გენ ლე ბი და კავ ში რე ბუ-
ლი იყ ვნენ არა მარ ტო ქა ლა ქის ვაჭ რო ბას თან, არა მედ სახ სრებს აბან დებ დნენ 
მსხვილ სა ბი თუ მო- სა ქა რავ ნო სა გა რეო ვაჭ რო ბა ში, მსხვილ ვა ჭარ თა კომ პა ნი-
ებ ში – ორ ტა ღებ ში. ზე მოხ სე ნე ბუ ლი კა ხა ერის თავ თე რის თა ვი და მე ჭურ ჭლე თუ-
ხუ ცე სი, ერ თ-ერ თი უძ ლი ე რე სი დი დე ბულ თა გა ნი თა ვი სი თა ნამ დე ბო ბით, და-
კავ ში რე ბუ ლი იყო ქა ლა ქის მო სახ ლე ო ბას თან, მაგ რამ მი სი მო ქა ლა ქე ებ თან 
კავ ში რი ამით არ ამო ი წუ რე ბო და. ის აქ ტი უ რად მო ნა წი ლე ობ და ქა ლა ქის ვაჭ-
რო ბა ში და ამ გზით დიდ მო გე ბას ღე ბუ ლობ და. ფე ო და ლუ რი არის ტოკ რა ტი ის 
ასე თი ვე წარ მო მად გე ნე ლი იყო თა მა რის მე ჭურ ჭლე თუ ხუ ცე სი ყუთ ლუ -არ სლა-
ნი. იგი, მოხ ვდა რა ფე ო და ლუ რი არის ტოკ რა ტი ის რი გებ ში, მჭიდ რო კავ შირ ში 
იყო ქა ლა ქის სა ვაჭ რო წრე ებ თან, რის გა მოც ზო გი ის ტო რი უ ლი წყა რო მას 
თვლის სიმ დიდ რით აღ ზე ვე ბულ პი როვ ნე ბად.

თბი ლი სის სა ქა ლა ქო ცხოვ რე ბას თან იყო და კავ ში რე ბუ ლი აგ რეთ ვე ქარ-
თლის ერის თა ვი და თბი ლი სის ამი რა აბუ ლა სა ნი, მის ხელ ში იყო ქა ლა ქი რუს-
თა ვიც. ვა ხუშ ტი ბაგ რა ტი ო ნი ამ მსხვილ ფე ო დალს თბი ლი სელ ვა ჭარს უწო-
დებს2.

ერ თ-ერ თი ქარ თვე ლი ფე ო და ლი, შან შე მხარ გრძე ლი 15 ქა ლა ქის 
მფლო ბე ლი იყო3.

ქა ლა ქის ფე ო და ლუ რი არის ტოკ რა ტი ის მჭიდ რო კავ ში რი დიდ ვაჭ რებ-
თან აშო რებ და მათ ფე ო და ლე ბი სა გან და აახ ლო ვებ და ბი ურ გე რებ თან, რაც 
ფე ო და ლიზ მის დაშ ლას უწყ ობ და ხელს4.

ფე ო და ლუ რი არ სი ტოკ რა ტი ის და ინ ტე რე სე ბა ქა ლა ქე ბის ხელ ში ჩაგ დე-
ბით და მა თი ქა ლა ქებ ში გა ბა ტო ნე ბა მაჩ ვე ნე ბე ლი იყო იმი სა, რომ ფე ო და-
ლუ რი სიმ დიდ რის, ად გილ -მა მუ ლე ბის, სხვა ნა ი რად, უძ რა ვი სა კუთ რე ბის სა ხით 
გა მო ხა ტუ ლი სიმ დიდ რის გვერ დით გან ვი თარ და მოძ რა ვი სიმ დიდ რით, ე.ი. 
ფუ ლით გა მო ხა ტუ ლი სა კუთ რე ბა, რო მე ლიც თა ვის კენ ით რევ და ფე ო და ლურ 
არის ტოკ რა ტი ა საც. სა ვაჭ რო და სა ვახ შო კა პი ტალს რღვე ვა შეჰ ქონ და ფე ო და-
ლიზ მის სის ტე მა ში. აქ ისა ხე ბო და და თან და თან ღრმავ დე ბო და წი ნა აღ მდე გო-
ბა ფე ო და ლიზ მის ურ თი ერ თო ბის ეკო ნო მი კურ სა და მის პო ლი ტი კურ ფორ მას 
შო რის. 

მას შემ დეგ, რაც ჯვა როს ნულ მა ომებ მა დი დი დარ ტყმა აგე მეს მუს ლი მან-
თა და ბი ზან ტი ლე თა ვაჭ რო ბას, მას შემ დეგ, რაც ქარ თველ თა ჯა რებ მა მრა-

1 საქართველოს ისტორიის ნარკვევები, ტ. III, 1979, თბ., გვ. 116.
2 ვახუშტი. საქართველოს ცხოვრება, დ. ბაქრაძის გამოცემა, თბ., 1885, გვ. 188.
3 მ. თამარაშვილი. ისტორია კათალიკოსობისა ქართველთა შორის. თბ., 1902, გვ. 

9.
4 საქართველოს ისტორიის ნარკვევები. III. 1979, გვ. 118.
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ვალ გზის მო ი გე რი ეს მუს ლი მან თა შე მო სე ვე ბი, და ა მარ ცხეს მა თი ჯა რე ბი მათ სა-
ვე ტე რი ტო რი ა ზეც და სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბამ ტრა პე ზუნ დის სა მე ფოც კი ჩა-
მო ა ყა ლი ბა, სა ქარ თვე ლო იქ ცა მო წი ნა ვე სა ხელ მწი ფოდ ახ ლო აღ მო სავ ლეთ-
ში, გა ი ზარ და მი სი ვა ტო რი ტე ტი ვაჭ რო ბა შიც. თუ XI სა უ კუ ნემ დე სა ერ თა შო რი სო 
ვაჭ რო ბა ში აქ ტი ურ როლს თა მა შობ დნენ არა ბი და ბი ზან ტი ე ლი ვაჭ რე ბი, ჯვა-
როს ნებ მა არა ბე ბი და ა მარ ცხეს, ბი ზან ტია გა ა ნად გუ რეს. ცხა დი ა, გა ი ზარ და იტა-
ლი ის, ვე ნე ცი ის ვაჭ რო ბა და გა ფარ თოვ და სა ქარ თვე ლოს სა გა რეო ვაჭ რო ბაც.

სა ქარ თვე ლო ში XII-XIII სა უ კუ ნე ე ბის ვაჭ რო ბის სის ტე მა ში მომ ხდა რი 
ცვლი ლე ბე ბი, თა ვის მხრივ, მეტყ ვე ლე ბენ იმ დრო ინ დე ლი სა ქარ თვე ლოს ღრმა 
სო ცი ა ლურ პრო ცე სებ ზეც1.

სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბამ, რო მე ლიც სა გა რეო ვაჭ რო ბის პო ლი ტი კას 
ეწე ო და, მიზ ნად და ი სა ხა გა ბა ტო ნე ბუ ლი ყო მთა ვარ სა ქა რავ ნო გზა ზე, და ეპყ რო 
ირა ნი დან ლე ვან ტი სა კენ მი მა ვა ლი გზა, ამით სა ქარ თვე ლო შუ ა მავ ლის როლს 
შე ას რუ ლებ და და სავ ლეთ სა და აღ მო სავ ლეთს შო რის; ამი სათ ვის სა ჭი რო იყო 
ხლა თის ხელ ში ჩაგ დე ბა2.

ქა ლა ქის მო სახ ლე ო ბის ერ თი ნა წი ლი წარ მო ად გენ და ღა რიბ -ღა ტა კებს. 
ეს იყო ერ თ-ერ თი სე რი ო ზუ ლი პრობ ლე მა იმ დრო ი სათ ვის, რაც მო ითხ ოვ-
და სა ხელ მწი ფო ებ რი ვი ღო ნის ძი ე ბე ბის გა ტა რე ბას და და საქ მე ბის პრობ ლე მის 
მოგ ვა რე ბას, ეს სა კითხი გან სა კუთ რე ბუ ლი სიმ წვა ვით იდ გა გი ორ გი III-ი სა და 
თა მა რის მე ფო ბის დროს. ეს გა რე მო ე ბაც, თა ვის მხრივ, მო ითხ ოვ და მრეწ ვე-
ლო ბი სა და ვაჭ რო ბის საქ მე ებ ში მთავ რო ბის ჩა რე ვას, გლა ხაკ თა საქ მი ა ნო ბის 
მოგ ვა რე ბას.

გრიგოლ ხანძთელის დროს გლახაკების გარკვეული ნაწილი თავს 
ირჩენდა „ხელსაქმარით”. რო დე საც ისი ნი სა ეკ ლე სიო და სა მო ნას ტრო მშე ნებ-
ლო ბა ში და ა საქ მეს, ცხა დი გახ და, რომ „ხელსაქმეობას” უკ ვე ვე ღარ გას წევ დნენ 
და ამი ტომ სა ერ თო დახ მა რე ბას მი მარ თეს. მო ნას ტრებ ში მო ნაზ ვნე ბი თვი თონ 
მუ შა ობ დნენ. შემ დეგ ში მო ნას ტრებ მა მოძ რა ვი და უძ რა ვი ქო ნე ბაც შე ი ძი ნეს და 
შიგ ნით სიგ ლა ხა კე მოს პეს, გამ დიდ რდნენ და და ქი რა ვე ბუ ლი მომ სა ხუ რე ნიც 
გა ი ჩი ნეს. რო გორც აკად. ივ. ჯა ვა ხიშ ვილს აქვს გა მოკ ვლე უ ლი, მო ნას ტრებ ში 
ნამ დვი ლი აღებ -მი ცე მაც გა ჩაღ და. „შე წი რუ ლო ბა უსას ყიდ ლო აღარ იყო, აზ ნა-
უ რი ან ხე ლი სუ ფა ლი მო ნას ტერს მა მულს აძ ლევ და, რომ სიკ ვდი ლის შემ დეგ 
მო ნას ტერს მი სი სუ ლი ღვთა ე ბი სათ ვის შე ე ვედ რე ბი ნა. მო ნას ტრებ მა დიდ ძა ლი 
ქო ნე ბა და აგ რო ვეს3: მა მუ ლე ბი, სახ ნა ვი და სა ძო ვა რი ად გი ლე ბი, წვრილ ფე ხა 
და მსხვილ ფე ხა სა ქო ნე ლი, სახ ლე ბი და ქულ ბა ქე ბი და სა კუ თა რი ვაჭ რე ბიც 
და ყმე ბიც. ამას გარ და, ამ ქო ნე ბის უმე ტე სი ნა წი ლი სა ხელ მწი ფო და მრა ვა ლი 
სხვა გა და სა ხა დი სა და ბე გა რი სა გან გან თა ვი სუფ ლე ბუ ლი იყო4.

1 ვ. ჩანტლაძე, „ისტორიანი და აზმანი შარავანდედთანის” ერთი ადგილის გა გე-
ბისათვის. - ცისკარი. №5, 1965, გვ. 119.

2 ვ. გაბაშვილი. საქართველოს სავაჭრო ურთიერთობანი XII საუკუნეში. - თსუ 
შრომები, ტ. 21, გვ. 2015.

3 ივ. ჯავახიშვილი, ქართული სამართლის ისტორია, ნაკვ. მეორე, გვ. 92-94, 97.
4 იქვე.
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ბე რებ მა გამ დიდ რე ბის შემ დეგ, მუ შა ო ბას თა ვი მი ა ნე ბეს და მი წის და მუ შა-
ვე ბა ში და ქი რა ვე ბუ ლი მუ შე ბი გა მო ი ყე ნეს.

საქ ველ მოქ მე დო სიმ დიდ რის მო ნაზ ვნე ბი სა და ბე რე ბის ხელ ში გა დას-
ვლის შემ დეგ სა ხელ მწი ფო იძუ ლე ბუ ლი შე იქ ნა ეზ რუ ნა გლა ხა კებ ზე. ცნო ბი ლი ა, 
რომ ჯერ კი დევ ბაგ რატ კუ რა პა ლატ მა IX სა უ კუ ნე ში და ა წე სა გლა ხაკ თა დახ-
მა რე ბა. და ვით აღ მა შე ნე ბელ მა შიო მღვი მის მო ნას ტრის ბე რებს გა ნუ საზღ ვრა 
დღი უ რი ულუ ფა.

თა მარ მე ფის დროს გლა ხაკ თა მზრუნ ვე ლო ბას დი დად მო წეს რი გე ბუ ლი 
ხა სი ა თი ჰქონ და. თა მა რის მე ო რე ის ტო რი კო სი წერს: «ხოლო გლა ხაკ თათ ვის 
გა ნე ჩინ ნეს სარ წმუ ნო ნი ზე დამ დგმელ ნი, და ყოვ ლი სა სა მე ფო სა ნა ა თა ლი გლა-
ხაკ თა მი ე ცე მო და და უკ ლებ ლად ერ თი სა ქარ თლი სა მარცვლამდე”1.

ეს იმას ნიშ ნავს, რომ ამ საქ მი სათ ვის შექ მნი ლი იყო საკ მა ოდ რთუ ლი 
სპე ცი ა ლუ რი ორ გა ნი ზა ცი ა, რო მელ საც ზუს ტად უნ და სცოდ ნო და სა ხელ მწი ფო 
ში ნა და გა რე შე მო სავ ლის მე ა თე დი და გა მო ე ყე ნე ბი ნა, თა ნა მედ რო ვე ტერ-
მი ნო ლო გი ით რომ ვთქვათ, სო ცი ა ლუ რი დაზღ ვე ვი სა და სო ცი ა ლუ რი უზ რუნ-
ველ ყო ფი სათ ვის. ამ ორ გა ნი ზა ცი ას აღ რიცხ უ ლი უნ და ჰყო ლო და ყვე ლა პი რი, 
ვი საც დახ მა რე ბა უნ და მი ე ღო; შეს წავ ლი ლი უნ და ჰქო ნო და მა თი გა ჭირ ვე ბის 
ხა რის ხი, წი ნა აღ მდეგ შემ თხვე ვა ში, სა ხელ მწი ფო ებ რი ვი ეს ღო ნის ძი ე ბა თა ვის 
და ნიშ ნუ ლე ბას ვერ გა ა მარ თლებ და. ზო გი ერ თი ნაკ ლე ბად გა ჭირ ვე ბუ ლი, მაგ-
რამ დი დად მო ხეხ რე ბუ ლი მი ი რებ და ბევ რად მეტს, ვიდ რე ზო გი ერ თი დი დად 
გა ჭირ ვე ბუ ლი, მაგ რამ კე თილ სინ დი სი ე რი და მო რი დე ბუ ლი. ზო გი კი დევ ამ 
საქ მეს ხე ლო ბად გახ დი და, რა საც სა ხელ მწი ფო ვრე და უშ ვებ და. თუ ქველ მოქ-
მე დე ბას გა ნუ კითხ ა ვად გას ცემ დნენ სა ხელ მწი ფო, ეკ ლე სი ე ბი, მო ნას ტრე ბი, ხე-
ლო სან თა კორ პო რა ცი ე ბი, კერ ძო პი რე ბი და ამის ზე ვით მე ფე ე ბი და დიდ გვა-
რი ა ნი შეძ ლე ბუ ლე ბი თა ვი ან თი პი რა დი და შრო მი თი შე ნა ძე ი დან, მა შინ მწარ-
მო ებ ლუ რი მო სახ ლე ო ბის დი დი ნა წი ლის თავს და ა ნე ბებ და მუ შა ო ბას და მოწყ-
ა ლე ბის მი სე ღე ბად გა ე შუ რე ბო და; ეს ად ვი ლად წარ მო სად გე ნია ფე ო და ლუ რი 
სა ზო გა დო ე ბის მძი მე ექ სპლუ ა ტა ცი ის პი რო ბებ ში.

მა შინ დელ სამ ზრუნ ვე ლო ორ გა ნი ზა ცი ას, რო მელ საც ხელ მძღვა ნე ლობ-
დნენ „სარწმუნონი ზედამდგომელნი”, უნდა სცოდნოდა გლახაკთა კატეგორიები. 
მთელი ეს მასა ერთგვაროვანი არ იყო. წყაროებში გვხვდება ტერმინები: 
„ობოლთა და ქვრივთა შეწყალება”, „გლახაკთა და დავრდომილთა”, „ობოლთა 
და დავრდომილთა”2.

„გლახაკი” სულხანის მიხედვით, არის „მათხოვარი, ღარიბი, მამა-
დედით უქონელი”, მეორე – გლახაკები, დავრდომილები, „დავრდომილი 
– სიმდიდრისაგან დაგლახაკავებული, პატივისაგან დავრდომილი”, მესამე 
– გლახაკები, რომელთაც ძალით წაართვეს, გააღარიბეს, „მიმძლავრებული 

1 ქართლის ცხოვრება, ნაწ. II, 1959, გვ. 147.
2 იქვე, II, გვ. 99, 149.
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– ვისზედაც ძალა იხმარეს“1. ივ. იმნაიშვილს „გლახაკი” განმარტებული აქვს 
როგორც ღარიბი2.

რუსთაველის მიხედვით, გლახაკები იყვნენ მათხოვრები, ეს ჩანს 
რუსთაველის შემდეგი სიტყვებიდან: „ყოველთა სწორად წყალობას ვითა 
თოვლსა მოათოვდეს, ობოლ-ქვრივნი დაამდიდრნეს და გლახაკნი არ 
ითხოვდეს”3.

აქედან ჩანს, რომ საერთოდ გლახაკები ითხოვდნენ, მათხოვრებდნენ, 
მაგრამ როდესაც წყალობა უხვად გასცეს, გლახაკებმა თავი მიანებეს 
მათხოვრობას.

გლახაკთა წრეს მიეკუთვნებოდნენ აგრეთვე ინვალიდები, დაბადებით ან 
რაიმე უბედური შემთხვევებით და ომში დაშავებულნი. ესენი ერთნაირ შემწეობას 
ვერ მიიღებდნენ. საჭირო იქნებოდა დახმარების სხვადასხვა კატეგორიების 
დადგენა.

შუა საუკუნეებში გლახაკთა რიცხვს ამრავლებდა საომარი მოქმედებები, 
მოუსავლიანობა და ეპიდემიები. იმხანად იყო საზოგადოების ერთი ნაწილი, 
რომელსაც არც ქონება გააჩნდა და არც პრივილეგიები. „ვეფხისტყაოსანში” 
გამოყენებულია ამის შესატყვისი სიტყვა „არას მქონები”, „შენ დაამდიდრე 
ყოველი ობოლოი, არას მქონები” (794ვ). ეს არას მქო ნე ბი იყო ყვე ლა ზე უღა რი-
ბე სი ნა წი ლი სა ზო გა დო ე ბი სა, რო მელ საც მძი მე ბე გა რით, გა და სა ხა დით დატ-
ვრი თუ ლი მა მუ ლე ბიც კი არ ჰქონ და, რა საც გლე ხე ბი და წვრი ლი ბი ურ გე რე ბი 
ფლობ დნენ. არას მქო ნებ ნი არ სე ბუ ლი ოფი ცი ა ლუ რი სა ზო გა დო ე ბის გა რე შე 
იმ ყო ფე ბოდ ნენ; იმ დრო ინ დე ლი და წე სე ბუ ლე ბე ბი მათ გვერდს უვ ლიდ ნენ. ამი-
ტომ ისი ნი ბრძო ლას ეწე ოდ ნენ ფე ო და ლიზ მის წი ნა აღ მდეგ აჯან ყე ბე ბით, მე-
კობ რე ო ბით; ამას თა ნა ვე, თა ვი ან თი მის წრა ფე ბე ბით და ოც ნე ბით ცდი ლობ დნენ 
იმ დრო ინ დე ლი სი ნამ დვი ლის ფარ გლებ სგა რეთ გას ვლას; მაგ რამ პრაქ ტი კა ში 
ისი ნი კმა ყო ფილ დე ბოდ ნენ ისე თი მოთხ ოვ ნის წა მო ყე ნე ბით, რო გო რიც ქველ-
მოქ მე დე ბა ა.

XII საუკუნის საქართველოში, როგორც წყაროებიდან ირკვევა, დიდი 
ზომით იყო „ღარიბ-ღატაკთა მასა”4. ამას მოწ მობს მე კობ რე თა (ყა ჩა ღი, მძარ-
ცვე ლი, ფი რა ლი) და გლა ხაკ თა (მა წან წა ლა, მათხ ო ვა რი) სიმ რავ ლე5, რომ-
ლის დიდ ნა წილს შე ად გენ დმემ გა ჩა ნა გე ბუ ლი მდა ბიო მო ლაშ ქრე ნი; მათ სხვა 
გზა არ ჰქონ დათ, ან უნ და ეყა ჩა ღათ ან ემათხ ოვ რათ. რო გორც ცნო ბი ლია ჩვე-
ნი ის ტო რი ი დან, გი ორ გი III-მ და თა მარ მე ფემ ყო ველ გვა რი აჯან ყე ბი სა და გან-
სა კუთ რე ბით მე კობ რო ე ბის წი ნა აღ მდეგ მი ი ღეს სას ტი კი ზო მე ბი. მაგ რამ მარ ტო 
ასე თი ად მი ნის ტრა ცი უ ლი ღო ნის ძი ე ბა სა კითხ ის გა დაჭ რა ვერ იქ ნე ბო და. Ⴛად-
მი ნის ტრა ცი უ ლი ღო ნის ძი ე ბა უძ ლუ რი იყო მის აღ მო საფ ხვრე ლა დო6. 

1 ს.-ს. ორბელიანი, ქართული ლექსიკონი. 
2 ოთხთავის სიმფონია, ლექსიკონი, გვ. 149.
3 შოთა რუსთაველი, ვეფხისტყაოსანი, 1966, თბ., სტრ. 1582.
4 რ. მეტრეველი. მეფე თამარი. თბ., 1991, გვ. 267-270.
5 საქართველოს ისტორია, I, 1956, თბ., გვ. 166.
6 იქვე. გვ. 166.
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ამ გვა რი ღრმა სო ცი ა ლუ რი მოვ ლე ნის მი მართ აუ ცი ლე ბე ლი იყო ამ მა სის 
გარ კვე უ ლი ზო მით მა ტე რი ა ლუ რი უზ რუნ ველ ყო ფა. ამ უზ რუნ ველ ყო ფი სათ ვის 
და წე სე ბუ ლი იყო ბი უ ჯე ტუ რი და ფი ნან სე ბა – მთე ლი სა ხელ მწი ფო შე მო სავ ლის 
10% ოდე ნო ბით. ამას ვე ემ სა ხუ რე ბო და ყო ველ გვა რი სა ეკ ლე სიო და კერ ძო 
ქველ მოქ მე დე ბაც. მაგ რამ ყო ვე ლი ვე ესეც საკ მა რი სი არ იყო. გლა ხაკ თა წრე, 
რო მე ლიც დახ მა რე ბას სა ჭი რო ებ და, შედ გე ბო და შრო მი სუ ნარ მოკ ლე ბულ თა 
და შრომ სუ ნა რი ან თა გან. შრო მი სუ ნა რი ან თა მთე ლი მა სის სის ტე მუ რი მა ტე რი-
ა ლუ რი დაკ მა ყო ფი ლე ბა ქველ მოქ მე დე ბით ყოვ ლად შე უძ ლე ბე ლი იქ ნე ბო და 
ეკო ნო მი კუ რი თვალ საზ რი სით. თუ შრო მი სუ ნა რი ან ნი სის ტე მუ რად მი ი ღებ დნენ 
უსას ყიდ ლოდ საცხ ოვ რე ბელ სა შუ ა ლე ბებს, მა შინ ეს წრე გა ფარ თოვ დე ბო და; 
უშ რო მე ლად შე მო სავ ლის მიმ ღებ თა რიცხ ვი სწრა ფად გა იზ რდე ბო და და ფი ნან-
სე ბის წყა რო ე ბი, რო გორც აბ სო ლუ ტუ რად, ისე შე ფარ დე ბით, სწრა ფად შემ ცირ-
დე ბო და, ვი ნა ი დან რაც უფ რო მე ტი მი ა ნე ბებ და თავს მუ შა ო ბას, სა ხელ მწი ფო 
შე მო სა ვა ლი მით უფ რო შემ ცირ დე ბო და და გლა ხაკ თა რიცხ ვიც გა იზ რდე ბო და 
და, მა შა სა და მე, მით უფ რო ნაკ ლე ბი თან ხა გა ნა წილ დე ბო და დახ მა რე ბის მი-
რე ბის მსურ ველ თა გაზ რდილ რიცხ ვზე. ამას, რა საკ ვირ ვე ლი ა, თა მა რი სა და 
ზო გი ერთ დი დე ბულ თა მი ერ სუ ლის საცხ ო ნებ ლად გა წე უ ლი პი რა დი შრო მა – 
„ხელსაქმობა” და მით მოპოვებული შემოსავალი ვერ უშველიდა.

ამი სათ ვის აუ ცი ლე ბე ლი იყო, იმ დრო ი სათ ვის ცნო ბილ მრა ვალ ფორ მას-
თან ერ თად, გა მო ყე ნე ბუ ლი ყო ფი ლი ყო შრო მი სუ ნა რი ან თა და საქ მე ბაც, რა საც 
თა ვი სი ის ტო რია აქვს. ხან ძთე ლი არ ქი მან დრი ტი წერს: „განგებასა ღმერ თი სა-
სა ესე ჩვე უ ლე ბა აქვს, რაჲ თა წმი დათ მათ თა უდაბ ნო თა მო ნას ტერ ნი ხე ლი თა 
გლა ხაკ თა ი თა აღა შენნეს” (ცჲ გ–გლ, ხანძთელს, იქვე კდ–კე)”1.

შრო მი სუ ნა რი ა თა და საქ მე ბა პროგ რე სუ ლი ნა ბი ჯი იყო მო ცე მუ ლი ეპო ქის 
ვი თა რე ბა ში.

იმ დროს სა ქარ თვე ლო ში მო სახ ლე ო ბის მწარ მო ებ ლუ რი ნა წი ლი ინა-
ხავ და აზ ნა უ რებს, დი დე ბუ ლებს, სამ ღვდე ლო ე ბას, ბერ -მო ნაზ ვნებს, ქვრივ -ობ-
ლებს, მო ხუ ცე ბუ ლებს, დავ რდო მი ლებს, ინ ვა ლი დებს, ბავ შვებს, სა ხელ მწი ფო 
აპა რატს, ქა ლა ქის მო სახ ლე ო ბას, მსა ხუ რებს და მხედ რო ბას. თუ Uა მას ვე და-
ე კის რე ბო და შრო მი სუ ნა რი ა ნი ღა ტა კე ბის შე ნახ ვაც, რო მელ თა წრე სწრა ფად 
გა იზ რდე ბო და ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი მი ზე ზე ბი სა გა მო და, მა შა სა და მე, შემ ცირ დე ბო-
და მო სახ ლე ო ბის მწარ მო ებ ლუ რი ნა წი ლი, მა შინ რო გორ შეძ ლებ დნენ და ვით 
აღ მა შე ნე ბე ლი და თა მა რი იმ დიდ მე ურ ნე ობ რივ და კულ ტუ რულ მშე ნებ ლო ბას, 
რო მელ საც ისი ნი ეწე ოდ ნენ; რო გორ შეძ ლებ დნენ ისი ნი გა ე მარ თათ გზე ბი, ხი-
დე ბი, სარ წყა ვი არ ხე ბი, აე გოთ ეკ ლე სი ე ბი, მო ნას ტრე ბი, ცი ხე- კოშ კე ბი, სა სახ-
ლე ე ბი, ეწარ მო ე ბი ნათ დი დი მშე ნებ ლო ბა ნი, რომ არა ფე რი ვთქვათ ისე თებ ზე, 
რო გო რიც არის გე ლა თი, იყალ თო, ფი ტა რე თი, ვარ ძია და სხვ. მრა ვა ლი. იმ-
დრო ინ დე ლი ტექ ნი კის პი რო ბებ ში ასე თი დი დი მშე ნებ ლო ბა მო ითხ ოვ და კო-
ლო სა ლურ მუ შა ძა ლას.

1  ივ. ჯავახიშვილი, ქართული სამართლის ისტორია, წიგნი მეორე, ნაკვეთი მეორე, 
თბ., 1929, გვ. 31.
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ამას თა ნა ვე აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ იმ ხა ნის სა ქარ თვე ლო ში მა ღალ გან ვი თა-
რე ბუ ლი იყო მი წათ მოქ მე დე ბა და მე სა ქონ ლე ო ბა, ტექ ნი კუ რი მცე ნა რე ე ბის მოყ-
ვა ნა, ში ნამ რეწ ვე ლო ბა და ხე ლოს ნუ რი წარ მო ე ბა, რაც აგ რეთ ვე დი დი ოდე ნო-
ბის მუ შა ძა ლას სა ჭი რო ებ და.

ყო ვე ლი ვე ამის გა კე თე ბა შრო მი სუ ნა რი ა ნი მო სახ ლე ო ბის და საქ მე ბის გა-
რე შე შე უძ ლე ბე ლი იქ ნე ბო და, ამი ტომ თა მარ მე ფის საქ მი ა ნო ბას _ ხე ლით ქსო-
ვას, რა საკ ვირ ვე ლი ა, სიმ ბო ლუ რი მნიშ ვნე ლო ბა ჰქონ დათ, ეს მა გა ლი თი მი სა-
ბა ძი უნ და ყო ფი ლი ყო სხვე ბი სათ ვის, რომ დი დე ბუ ლებს შრო მა სა მარ ცხვი ნოდ 
არ მი ეჩ ნი ათ და ყო ვე ლი ვე ამით მშრო მელ თა სუ ლის კვე თე ბა აე მაღ ლე ბი ათ. 
ცხა დი ა, რად გან თა მა რი თვი თონ არ თა კი ლობ და ფი ზი კურ შრო მას, ის უსაქ-
მოდ არ და ტო ვებ და სხვებ საც. აკი წერს თა მა რის მე ო რე ის ტო რი კო სი, რომ თა-
მა რი, და ვი თი „არც თვით უქმობდა და არც თვისთა ყმათა აუქმებდა”1. ცხა დი ა, 
ყვე ლა ხე დავ და და რწმუნ დე ბო და, რომ თუ მე ფე თა ვის თავს არ აძ ლევ და ნე-
ბას უზ რუნ ვე ლი ყო ფი ლი ყო, ამის ნე ბას იგი, ბუ ნებ რი ვი ა, არ მის ცემ და სხვებ საც.

ამას თა ნა ვე აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ქარ თულ ენა ში იხ მა რე ბო და სი ზარ მა-
ცის და უსაქ მუ რო ბის აღ მნიშ ვნე ლი მრა ვა ლი ტერ მი ნი: „ლერდანი”, „სილენძი”, 
„უდები”, „უქმი”, „მცონარი”, „მედგარი” და სხვ. სიზარმაცისა და უსაქუმორბის 
ამდენი სინონიმის შემუშავება მოწმობს ამ მოვლენისადმი განსაკუთრებულ 
ყურადღებას და მასთან ბრძოლის ინტენსივობასაც.

ყოველივე ამის გამო „ისტორიათა და აზმათა” ეს ად გი ლი, სა დაც წე-
რი ა: „თქმულ არს ესე ცა, და ღა თუ მო უწყ ო ბელ არს სიტყ ვა, ვი თარ მედ თვის თა 
ხე ლი თა ამას ცა შუ რე ბო და, რო მელ მის დღი სა სა ჭა მა დი მი სი და ფა სის რა ო-
დენ დღივ შე ჭა მის, ხე ლით საქ მა რი მი სი გან ყი დის და ეგო დენ ფა სი გლა ხაკ-
თა ახელ საქ მრის და მის ცის არა სა მე ფოდ შე მო სავალთაგან”2, უნ და გა ვი გოთ 
ასე: თა მა რი თვი თაც შრო მობ და, და გლა ხა კებ საც ასაქ მებ და, ე.ი. ხელ საქ მეს 
აკე თე ბი ნებ და. და საქ მე ბულ მუ შებს აძ ლევ და ულუ ფას, დღი ურ საზ რდოს, მათ 
დღი ურ სა ჭა მადს აფა სებ და წარ მო ე ბის და ნა ხარ ჯე ბის, შექ მნი ლი პრო დუქ ტის 
თვით ღი რე ბუ ლე ბის გა ან გა რი შე ბით. ამა თუ იმ ოდე ნო ბის პრო დუქ ტე ბის დამ ზა-
დე ბის პე რი ოდ ში მუ შებს ულუ ფა ეძ ლე ო დათ, მა თი „ხელსაქმრის” გა ყიდ ვი დან 
ამო გე ბუ ლი თან ხის გა ან გა რი შე ბით. ამ გვა რად, და საქ მე ბუ ლი შრო მი სუ ნა რი ა ნი 
გლა ხა კე ბი ამ შემ თხვე ვა ში დახ მა რე ბას ღე ბუ ლობ დნენ არა სა მე ფო შე მო სავ-
ლი დან, ე.ი. არა ბი უ ჯე ტუ რი წყა რო დან, არა მედ მა თი წარ მო ე ბუ ლი შე მო სავ ლი-
დან. ამ დე ნად, გლა ხა კე ბის ეს ნა წი ლი და ქი რა ვე ბუ ლი მუ შის მდგო მა რე ო ბა ში 
იმ ყო ფე ბოდ ნენ. ოშ კის Xს. წარ წე რა ში და ცუ ლია ძვირ ფა სი მა სა ლა მშე ნებ ლო-
ბა ში მო მუ შა ვე და ქი რა ვე ბუ ლი ხე ლოს ნე ბის ან Ⴛმუ შა კე ბი სო გა სას ტუმ რე ბე ლი 
ხარ ჯე ბის შე სა ხებ3.

1 ქართლის ცხოვრება, ნაწ. II, გვ. 130.
2 ქართლის ცხოვრება, ტ. II, ტექსტი დადგენილი ყველა ძირითადი ხელნაწერის 

მიხედვით ს. ყაუხჩიშვილის მიერ. 1959, გვ. 80-81.
3 ექვთ. თაყაიშვილი, 1917წ. არქეოლოგიური ექსპედიცია სამხრეთ საქართველოში, 

თბ., 1960, გვ. 48.
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შრო მის და ნა წი ლე ბამ მუ შა ძა ლაც გა და აქ ცია სა ქონ ლად. ქსო ვი ლე ბის 
წარ მო ე ბა ში, სამ თო წარ მო ე ბა ში, მი წათ მოქ მე დე ბა შიც, რიგ შემ თხვე ვა ში, და-
ქი რა ვე ბუ ლი შრო მაც იყო გა მო ყე ნე ბუ ლი. და ქი რა ვე ბულ მუ შა ძა ლად გა მო ი-
ყე ნე ბოდ ნენ გა კოტ რე ბუ ლი ამ ქრის წევ რე ბი, ომი ა ნო ბის, ეპი დე მი ე ბის, მო უ სავ-
ლი ა ნო ბის ან და ვა ლი ა ნე ბის შე დე გად უმი წაწყ ლოდ დარ ჩე ნი ლი თა ვი სუ ფა ლი 
გლე ხე ბის ნა წი ლი ან მე ბა ტო ნე ებს გა მოქ ცე უ ლი (ქა ლა ქად) გლე ხე ბი; ადა მი ან-
თა და ქი რა ვე ბის მო მენტს ზრდის და ქი რა ვე ბუ ლი ჯა რის გა მო ყე ნე ბაც.

ეს მით უფ რო სარ წმუ ნო უნ და იყოს, ვი ნა ი დან XI-XVII სა უ კუ ნე ებ ში სა ქარ-
თვე ლო ში დარ თოდ იყო გა მო ყე ნე ბუ ლი მო ნას ტრებ ში და მის გა რე თაც და ქი-
რა ვე უ ლი შრო მა, ბე რე ბის ინ ტენ სი ურ შრო მას თან ერ თად.

თა მარ მე ფეს, რო გორც სა ხელ მწი ფო მე თა ურს, ცხა დი ა, უნ და ეზ რუ ნა სა-
მუ შაო ძა ლის პრობ ლე მებ ზე დაც. გლა ხაკ თა და საქ მე ბა, უქო ნელ თა და ქი რა ვე-
უ ლი მუ შის მდგო მა რე ო ბამ დე დაყ ვა ნა ერ თ-ერთ გა მო სა ვალს წარ მო ად გენ და 
სა ქარ თვე ლოს იმ დრო ინ დელ სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კურ ვი თა რე ბა ში. გარ და 
ამი სა, გლა ხაკ თა და საქ მე ბა ნა კარ ნა ხე ვი იყო არა მარ ტო ამ მა სის სო ცი ა ლუ-
რი უზ რუნ ველ ყო ფის თვალ საზ რი სით, არა მედ შა ლე უ ლო ბის და სა ერ თოდ, 
ქსო ვი ლე ბის მრეწ ვე ლო ბის გან ვი თა რე ბი სათ ვის ხელ შეწყ ო ბის თვალ საზ რი სი-
თაც, ცხა დი ა, მო სახ ლე ო ბა ჩაც მუ ლი უნ და ყო ფი ლი ყო იმ დრო ის კულ ტუ რუ ლი 
გან ვი თა რე ბის დო ნის შე სა ბა მი სად. XI-XII სა უ კუ ნე ე ბის უნი კა ლუ რი ძეგ ლე ბი ხუ-
როთ მოძღ ვრე ბის, მხატ ვრო ბის, მი ნან ქრის, ჭე დუ რი ხე ლოვ ნე ბის, მწერ ლო ბის, 
მუ სი კის დარ გში მეტყ ვე ლე ბენ მა ღალ გან ვი თა რე ბულ მხატ ვრულ გე მოვ ნე ბა ზე. 
აშ კა რა ა, ამ გე მოვ ნე ბის შე სა ბა მი სი უნ და ყო ფი ლი ყო მა შინ დე ლი ჩაც მა- და ხურ-
ვაც. ამას თა ნა ვე, მას მეტ -ნაკ ლე ბად მა სობ რი ვი ხა ის თიც უნ და ჰქო ნო და. ამას 
მოწ მობს ის ტო რი კო სის ცნო ბა: Ⴛ...აზ ნა უ რის ყმა ნი პატ რონ თა სწო რად იმო სე-
ბო დე სო1.

რო გორც თა მა რის პირ ველ ის ტო რი კოსს აქვს მოხ სე ნე ბუ ლი, მატყ ლი სა-
ქარ თვე ლო ში შე მო ი ზი დე ბო და ალექ სან დრი ი დან. თა მარ მა იწყო ამ მატყ ლის 
შეს ყიდ ვა და და მუ შა ვე ბა. სა ქარ თვე ლოს სა კუ თა რი მატყ ლი ჰქონ და, მაგ რამ 
შა ლე უ ლის მრეწ ვე ლო ბა, ჩანს, იმ დე ნად გან ვი თა რე ბუ ლი ყო ფი ლა, რომ მას 
სა კუ თა რი ნედ ლე უ ლი არ ყოფ ნი და და შე მო ზი დუ ლიც მუ შავ დე ბო და. ეს იმა ზე 
მეტყ ვე ლებს, რომ მი სი რე ა ლი ზა ცია ძნე ლი არ ყო ფი ლა; შა ლის ნა წარმს ისე თი 
გა სა ვა ლი ჰქო ნი ა, რომ შო რი დან მო ზი დუ ლი ნედ ლე უ ლის ხარ ჯსაც ანაზღ ა უ-
რებ და. ცხა დი ა, ქსო ვი ლი მზად დე ბო და არა მარ ტო ად გი ლობ რი ვი მოთხ ოვ-
ნი ლე ბე ბის და საკ მა ყო ფი ლებ ლად, არა მედ ექ სპორ ტის სა გან საც შე ად გენ და. 
ამა ზე წყა რო ებ ში მო ი პო ვე ბა პირ და პი რი მი თი თე ბე ბიც.

ამ გვა რად, თა მა რის დროს შა ლე უ ლი სა და სა ერ თოდ, ქსო ვი ლე ბის წარ-
მო ე ბა და რე ა ლი ზა ცია მიმ დი ნა რე ობ და არა მხო ლოდ კერ ძო თა – დიდ ვა ჭარ-
თა  – ინი ცი ა ტი ვით, არა მედ მას სა ხელ მწი ფო ებ რი ვად ორ გა ნი ზე ბუ ლი ხა სი ა თიც 
ჰქო ნი ა.

1 ქართლის ცხოვრება, ანა დედოფლისეული ნუსხა, ს. ყაუხჩიშვილის რედაქციით. 
თბ., 1942, გვ. 241.
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სა ქარ თვე ლო ში, გან ვი თა რე ბუ ლი ფე ო და ლიზ მის ხა ნა ში, სამ რეწ ვე ლო 
და სა ვაჭ რო საქ მი ა ნო ბას ძი რი თა დად ეწე ოდ ნენ კერ ძო პი რე ბი, ქა ლა ქის კორ-
პო რა ცი ე ბი – ე.წ. ამ ქრე ბი და გილ დე ბი, დიდ ვა ჭარ თა კორ პო რა ცი ე ბი – ორ-
ტა ღე ბი.

და საწყ ის ში სა ხელ მწი ფო ერე ო და სა მე ურ ნეო საქ მი ა ნო ბა ში მხო ლოდ 
მი წათ მოქ მე დე ბი სა და სა ერ თოდ, დო მე ნე ბის გამ გებ ლო ბის ხა ზით. აქ შრო მა 
გა ნა წი ლე ბუ ლი იყო და ხელ მძღვა ნე ლე ბი წვრილ მან სა მე ურ ნეო საქ მი ა ნო ბა-
საც აწეს რი გებ დნენ. ჭარბ პრო დუქ ცი ას, რაც მე ფი სა და მი სი კა რის შე ნახ ვას 
აღე მა ტე ბო და, მე ფის ბრძა ნე ბით, სა ბაზ რო და ნიშ ნუ ლე ბა ეძ ლე ო და, ფულ ზე 
იყი დე ბო და.

შემ დეგ ში სა ხელ მწი ფო ჩა ე რია სამ რეწ ვე ლო და სა ვაჭ რო საქ მი ა ნო ბა შიც, 
რაც გა მოწ ვე უ ლი იყო შე სა ბა მი სი პო ლი ტი კუ რი და ეკო ნო მი კუ რი მი ზე ზე ბით. 
ამას მო ითხ ოვ და გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ქვეყ ნის ეროვ ნუ ლი ინ ტე რე სე ბი, სამ ხედ რო 
ძლი ე რე ბა, ეკო ნო მი კუ რი უპი რა ტე სო ბა და ფი ნან სუ რი მო საზ რე ბე ბი. ვაჭ რო ბა- 
მრეწ ვე ლო ბის სა ხელ მწი ფო შე მო სავ ლის წყა როდ გა დაქ ცე ვი სა და და საქ მე ბის 
მო წეს რი გე ბის სა კითხ იც და ის ვა.

რო გორც ზო გი ერ თი წყა რო დან ირ კვე ვა, XII სა უ კუ ნე ში სა ქარ თვე ლო ში 
იყო სა ხელ მწი ფო სა წარ მო ე ბი, რომ ლე ბიც ასაქ მებ დნენ გლა ხა კებს1. წყა რო ში 
წე რი ა: Ⴛთა მა რი გლა ხაკ თა ახელ საქ მრის და მის ცის არა სა მე ფოდ შე მო სა ვალ-
თა გა ნო2, სხვა ი ა ნი რად, არა ბი უ ჯე ტუ რი წყა რო დან, არა მედ გლა ხა კე ბის მი ერ 
ნა წარ მო ე ბის გა ყიდ ვის შე დე გად მი ღე ბუ ლი ამო ნა გე ბი დან.

ეს მით უფ რო სარ წმუ ნო ა, რომ იმ ხა ნად სა ხელ მწი ფო სა წარ მო ე ბი არ სე-
ბობ და ქვეყ ნებ ში, რომ ლებ თა ნაც სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კუ რი ურ თი ერ თო ბა 
ჰქონ და. ჩი ნეთ ში, მა გა ლი თად, ხე ლოს ნურ წარ მო ე ბა ში თვალ სა ჩი ნო რო ლი 
ეჭი რა სა ხელ მწი ფო სა წა რო ებს, გა მო ყე ნე ბუ ლი იყო ყმის შრო მა. ასე ვე იყო ინ-
დო ეთ ში.

სა ხელ მწი ფო სა წარ მო ე ბი არ სე ბობ და ეგ ვიპ ტე ში, რო მელ თა ნაც სა ვაჭ რო 
ურ თი ერ თო ბა ჰქონ და სა ქარ თვე ლოს. წყა რო ე ბი დან ცნო ბი ლი ა, რომ ალექ სან-
დრი ი დან შე მო ზი დულ მატყლს ამუ შა ვებ დნენ სა ქარ თვე ლო ში.

ეგ ვიპ ტე ში სა წარ მო ე ბი ამუ შა ვებ დნენ ოქ რომ კე დის, შა ლის, ბამ ბის და კა-
ნა ფის ქსო ვი ლებს. არ არის გა საკ ვი რი, რომ სა წარ მო ე ბი იქ მნე ბო და სა ქარ თვე-
ლო შიც, რო გორც სა ფე იქ რო ნა წარ მის, ისე სამ ხედ რო სა ჭურ ვე ლის დამ ზა დე-
ბის დარ გში.

ივ. ჯა ვა ხიშ ვი ლის გა მოკ ვლე ვით, ვაჭ რო ბა- მრეწ ვე ლო ბა იმ დე ნად იყო 
გან ვი თა რე ბუ ლი, რომ „XII-XIII საუკუნეებში ბამბის ქსოვილები საქართველოდან 
უცხოეთშიც კი გაჰქონდათ”3.

1 ვ. ჩანტლაძე, ,,ისტორიანი და აზმანი შარავანდედთანი”-ს ერთი ადგილის გა-
გებისათვის. - ცისკარი, №5, 1968.

2 ქართლის ცხოვრება, ყ. III, ტექსტი დადგენილი ყველა ძირითადი ხელნაწერის 
მიხედვით, თბ., 1959, გვ. 81.

3 ივ. ჯავახიშვილი. საქართველოს ეკონომიური ისტორია. 1930, გვ. 376, 412.
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XI-XIII სა უ კუ ნე ებ ში ქსო ვი ლე ბის წარ მო ე ბა სა ქარ თვე ლო ში მა ღალ გან-
ვი თა რე ბუ ლი იყო, ამ ზა დებ დნენ სხვა დას ხვაგ ვარ ქსო ვი ლებს. ეკ ლე სი ა- მო ნას-
ტრებ ში ფრეს კე ბის, მხატ ვრუ ლი ილუს ტრა ცი ე ბის კვა ლო ბა ზე, შე საძ ლე ბე ლია 
გარ კვე უ ლი დას კვნე ბი გა კეთ დეს სქე სის, ასა კის, წო დე ბის ან პრო ფე სი ის მი-
ხედ ვით სე ზო ნუ რად რო გო რი ტან საც მე ლი ეც ვათ, და რო გორ იყო შე კე რი ლი 
– სა დად მო ქარ გუ ლი, თუ ნახ ჭით გაწყ ო ბი ლი; ან რა მა სა ლი სა გან იყო იგო 
დამ ზა დე ბუ ლი – შა ლის, ბამ ბის, თუ კა ნა ფი სა გან.

ხელ საქ მე სა ქარ თვე ლო ში ფარ თოდ იყო გავ რცე ლე ბუ ლი უძ ვე ლე სი 
დრო ი დან ვე. სა ქარ თვე ლო გან თქმუ ლი იყო სა ფე იქ რო წარ მო ე ბით. ამის და-
მა დას ტუ რე ბელ მა სა ლას გვაძ ლევს არ ქე ო ლო გი უ რი გათხ რე ბი, ხე ლოვ ნე ბის 
მუ ზე უ მებ ში და ცუ ლი ექ სპო ნა ტე ბი, ძველ სა ე ქი მო წიგ ნებ ში ასა ხუ ლი ნი მუ შე ბი 
და სხვ.

ქარ თულ ქსო ვი ლებს იც ნობ დნენ სხვა ქვეყ ნებ შიც. ძვირ ფას ქსო ვი ლებს 
აფორ მებ დნენ მხატ ვრუ ლი ნა ქარ გე ბით. ამ მხრივ ქარ თველ მა ოს ტა ტებ მა შექ-
მნეს შე სა ნიშ ნა ვი ტრა დი ცი ე ბი – ფერ თა შე ხა მე ბის გან საც ვიფ რე ბე ლი ჰარ მო ნი ა, 
დახ ვე წი ლი ორი გი ნა ლუ რი სტი ლი და უზა დო ტექ ნი კა. ხელ საქ მეს, კერ ძოდ, 
ქარ გვას, ქარ თველ გო გო ნებს ას წავ ლიდ ნენ სას წავ ლებ ლებ ში და მო ნას ტრებ-
ში. სა ქარ გა ვად იყე ნებ დნენ უცხ ო ურ და ად გი ლობ რივ ქსო ვი ლებს.

უცზხოეთიდან შემოჰქონდათ ფაი, ლიბერტი, ხავერდი და სხვ. ქსოვილები; 
ადგილობრივ ამზადებდნენ დარაიას, ჯეჯიმს, ბამბას, შალის, თივთიკის, სელის 
ქსოვილებს. ხმარობდნენ ლამაზად შეხამებულ და ესთეტიკურად დამუშავებულ 
მცენარეულ საღებავებს. „წითლისათვის იყე ნებ დნენ ენ დროს, ყვით ლი სათ Vის 
– თრიმლს, ვაშ ლი სა და მსხლის ხის ქერ ქებს, თუ თის შე მოდ გო მის ფოთ ლებს, 
ხახ ვის ფურ ცლებს, რძი ა ნას, ყა ვის ფრი სათ ვის – კაკ ლის ქერქს, წენ გოს, ას-
კილს, ლეღ ვის ფოთ ლებს, შა ვი სათ ვის – შევ ბა ლა ხას. ასე ვე იყე ნებ დნენ ანწლს, 
პიტ ნას, მურ ყანს და სხვ”1.

ქარ თულ ქსო ვი ლებს, უცხ ო უ რის გან გან სხვა ვე ბით, ისე რო გორც ჭე დურ 
ხე ლოვ ნე ბა ში და მხატ ვრო ბა ში, თა ვი სე ბუ რე ბე ბი ახა სი ა თებს, რაც კომ პო ზი ცი ის 
სხვა დას ხვა ელე მენ ტებ ში აი სა ხე ბა.

რო დე საც ქსო ვი ლე ბის წარ მო ე ბამ მი ი ღო სა ში ნაო მრეწ ვე ლო ბის ხა სი ა-
თი, ხე ლოს ნე ბი მთლი ა ნად და მო კი დე ბუ ლი აღ მოჩ ნდნენ ვა ჭარ -კა პი ტა ლის ტე-
ბი სა გან.

ვი ნა ი დან, ის ტო რი უ ლი წყა რო ე ბის მი ხედ ვით, ცნო ბი ლია XI-XIII სს-ის სა-
ქარ თვე ლო ში ამა თუ იმ ზო მით და ქი რა ვე ბუ ლი შრო მის გა მო ყე ნე ბა, დაკ ვე-
თით მო მუ შა ვე ხე ლოს ნე ბის არ სე ბო ბა და აგ რეთ ვე დი დი კა პი ტა ლე ბის მქო ნე 
სა ვაჭ რო- საკ რე დი ტო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის არ სე ბო ბა, ცხა დი ა, სა გა რეო ვაჭ რო ბის 
გა ფარ თო ე ბის პი რო ბებ ში, ხე ლოს ნე ბი მი ი ღებ დნენ ვაჭ რე ბი სა გან გა დი დე ბულ 

1 ირინე უზნაძე, ძველი ქართული ნაქარგობა – ლიტერატურული საქართველი. 
1973, 20/XII, №51; ვ. ბერიძე, ნაქარგობის ისტორიიდან. 1983; მ. კეცხოველი. შუა 
საუკუნეების დეკორატიული ქსო ვილები ზემო სვანეთიდამ. 1988.
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დაკ ვე თებს და ისი ნი, შეძ ლე ბის დაგ ვა რად, დამ ხმა რე ძა ლებს გა მო ი ყე ნებ დნენ 
ამის შე სას რუ ლებ ლად.

ამას თა ნა ვე, სარ წმუ ნოა სა ქარ თვე ლო ში ამა თუ იმ ზო მის სა ხელ მწი ფო 
სა წარ მო ე ბის არ სე ბო ბაც. მე ფის მე ურ ნე ო ბა ში შე დი ო და მრა ვა ლი დამ ხმა რე 
მე ურ ნე ო ბა. ასე თი იყო სა თო ნე ე ბი, სა ხე ლოს ნო ე ბი, სამ ჭედ ლო ე ბი, ია რა ღე ბის 
სა წარ მო ე ბი და სხვ. რო გორც ის ტო რი უ ლი წყა რო ე ბით დას ტურ დე ბა, Ⴛსა მე ფო 
მე ურ ნე ო ბის ნა წარ მი ბა ზარ ზეც იყი დე ბო დაო1. ამას ადას ტუ რებს თა მარ მე ფის 
ის ტო რი კო სიც.

ამ გვა რად, XI-XIII სა უ კუ ნე ებ ში, სა ქარ თვე ლო ში ვაჭ რუ ლი და ვახ შუ რი 
კა პი ტა ლი მა ღალ გან ვი თა რე ბუ ლი იყო. აღ სა ნიშ ნა ვია ისიც, რომ ვაჭ რო ბა ზე 
დამ ყა რე ბულ ხე ლოს ნო ბის დარ გში ზო გი ერ თი ვა ჭა რი ამა თუ იმ ზო მით მრეწ-
ვე ლო ბა საც და იწყ ებ და. ისი ნი დაკ ვე თებს აძ ლევ დნენ წვრილ ხე ლოს ნებს ან 
ში ნამ რეწ ველ გლე ხებს, მათ თა ვი ანთ შუ ა მავ ლე ბად აქ ცევ დნენ, ან უშუ ა ლოდ 
მწარ მო ებ ლე ბი სა გან ყი დუ ლობ დნენ, ზო გი ერ თი მრეწ ვე ლი კი იქ ცე ო და ვაჭ რად 
და უშუ ა ლოდ ეწე ო და დი დი მას შტა ბით ვაჭ რო ბას.

ძეგ ლებ ში მოხ სე ნი ე ბუ ლია იმ დიდ ვაჭ რებ ზე, რომ ლე ბიც ქვე და ფე ნე ბი-
დან იყ ვნენ წარ მო სუ ლი და, რო მელ თაც „სიმდიდრით აღზევებულთ” უწო დებ-
დნენ: ზან ქან ზო რა ბა ბე ლი, მაჰ მად ია ლა ვა ჩი, პა რონ უმე კი, რაჟ დენ გან ბენ დე-
ლი, ტიგ რან ჰო ნე ცი. ზო გი მათ გა ნი არა მარ ტო ვაჭ რობ და, ამ სიტყ ვის პირ და-
პი რი მნიშ ვნე ლო ბით, არა მედ მრეწ ვე ლიც იყო.

ეკო ნო მი კუ რი და წი ნა უ რე ბის მაჩ ვე ნე ბე ლია XI სა უ კუ ნის 80-ი ა ნი წლე ბი დან 
თბი ლის ში ქა ლაქ -კო მუ ნის ჩა მო ყა ლი ბე ბა. ქა ლა ქის თვით მმარ თვე ლო ბას გა ნა-
გებ და ქა ლა ქის საბ ჭო, „ქალაქის უხუცესთა კრებული”, რო მელ საც ირ ჩევ დნენ 
ქა ლა ქის აღ ზე ვე ბულ თა ზე და ფე ნი დან. მო რი გე ბით, ერ თი წლის ვა დით ამ საბ-
ჭო დან ირ ჩევ დნენ ხელ მძღვა ნელს, ქა ლა ქი წარ მო ად გენ და და მო უ კი დე ბელ ერ-
თე ულს. ასე იყო სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო რი ა ზე მყოფ ზო გი ერთ სხვა ქა ლაქ შიც2. 
ამ გვა რად, გან ვი თა რე ბუ ლი ფე ო და ლიზ მის პი რო ბებ ში ფე ო და ლიზ მის მო წი ნა-
აღ მდე გე ელე მენ ტე ბი თა ვი ან თი კლა სობ რი ვი ინ ტე რე სე ბი დან გა მო დი ოდ ნენ.

სა ქარ თვე ლო ში ამ დრო ი სათ ვის ვაჭ რო ბა- მრეწ ვე ლო ბის გან ვი თა რე ბის 
მაჩ ვე ნე ბე ლია აგ რეთ ვე გა მოს ვლა ყუთ ლუ არ სლა ნის და სი სა, რო მე ლიც მო-
ითხ ოვ და ერ თგვარ პარ ლა მენ ტა რიზმს. ყუთ ლუ არ სლა ნი სა ერ თოდ ცენ ტრა-
ლურ ხე ლი სუფ ლე ბას კი არ ებ რძო და პარ ტი კუ ლა რიზ მის თვალ საზ რი სით, 
არა მედ მო ითხ ოვ და მის უფ ლე ბა თა და ნა წი ლე ბას, სა მე ფო ხე ლი სუფ ლე ბის 
შეზღ უდ ვას სა კა ნონ მდებ ლო უფ ლე ბა თა გა მო ყო ფით. მას სურ და და ედ გათ კა-
რა ვი ისან ში და „დასხდომილ ნი მუნ ში გა, გან მგე ბელ ნი მი ცე მი სა და მო ღე ბი სა, 
წყა ლო ბი სა და შე რის ხვი სა ნი, ვჰკად რებ დეთ და ვაც ნო ბებ დეთ თა მარ სა და დე-
დო ფალ სა: მა შინ ღა სრულ იქ ნე ბო დეს გან მგე ბელ ნი ჩვენნი”3.

1 საქართველოს ისტორია, ტ. I. თბ., 1956. გ. მელიქიშვილის რედაქციით. გვ. 69.
2 შოთა მესხია. საისტორიო ძიებანი. 1982, გვ. 232-262.
3 ქართლის ცხოვრება. II. ტექსტი დადგენილი ყველა ძირითადი ხელნაწერის 

მიხედვით ს. ყაუხჩიშვილის მიერ. 1959, გვ. 31.
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რო გორც ვხე დავთ, წა მო ყე ნე ბუ ლია მოთხ ოვ ნა არა ცენ ტრა ლუ რი ხე ლი-
სუფ ლე ბის გა უქ მე ბი სა, თა მა რის გა და ყე ნე ბი სა, არა მედ სა კა ნონ მდებ ლო და 
სა სა მარ თლო ხე ლი სუფ ლე ბის გა მო ცალ კე ვე ბი სა. ეს იყო მოტ ხოვ ნა სიმ დიდ-
რით აღ ზე ვე ბულ თა, უგ ვა რო თა, მო ქა ლა ქე თა და აგ რეთ ვე მოძ რა ვი ქო ნე ბით 
გამ დიდ რე ბუ ლი დი დე ბუ ლი სა. ეს მოძ რა ო ბა ჯერ კი დევ იმის შემ ძლე არ იყო, 
რა მოთხ ოვ ნებ საც აყე ნებ და და ამი ტომ სა მე ფო ხე ლი სუფ ლე ბამ იგი ჩა ახ შო, 
მაგ რამ თა ვის თა ვად ის ფაქ ტი, რომ ასე თი მოძ რა ო ბა წარ მო იშ ვა და აგ რეთ ვე 
ის გა რე მო ე ბა, რომ მე ფემ ეს და სი და მე თა უ რი არ და სა ჯა, მეტყ ვე ლე ბენ ამ 
მოძ რა ო ბის ეკო ნო მი კურ სიძ ლი ე რე ზე და ავ ტო რი ტეტ ზე. გარ და ამი სა, ამ და-
სის ძა ლა მე ფეს სჭირ დე ბო და და სა პი რის პი რებ ლად და გა სა ნე იტ რა ლებ ლად 
იმ შე მო ტე ვე ბი სა, რო მელ საც მის წი ნა აღ მდეგ ეწე ო და დიდ გვა რო ვან თა ფე ო-
და ლუ რი და სი.

ამ სა კითხ ის შე სა ხებ არ სე ბობს აზ რთა სხვა დას ხვა ო ბა. ჩვენ სა მარ თლი ა-
ნად მიგ ვაჩ ნია აკად. ივ. ჯა ვა ხიშ ვი ლის მო საზ რე ბა ნი ყუთ ლუ არ სლა ნის და სის 
მოთხ ოვ ნებ სა და პროგ რე სუ ლო ბა ზე. სხვა დას ხვა აზ რია გა მოთ ქმუ ლი იმის შე-
სა ხებ, თუ რო მელ წრეს ეკუთ ვნო და ყუთ ლუ არ სლა ნი – გვა რი ან თა თუ უგ ვა-
რო თა. ზო გი ერ თის აზ რით, ის იყო უგ ვა რო და ეკუთ ვნო და სიმ დიდ რით აღ-
ზე ვე ბულ თა წრეს. სხვებს მი აჩ ნი ათ, რომ იყო დიდ გვა რი ა ნი ფე ო და ლი. ჩვენს 
საკ ვლევ სა კითხ თან და კავ ში რე ბით მნიშ ვნე ლო ბა იმას კი არა აქვს, ყუთ ლუ 
არ სლა ნი დიდ გვა რი ა ნი აზ ნა უ რი იყო თუ უგ ვა რო, არა მედ იმას, თუ რო მე ლი 
წრის ინ ტე რე სე ბის დამ ცვე ლად გა მო დი ო და და რას მო ითხ ოვ და იგი; რამ დე-
ნი ფაქ ტია ის ტო რი ა ში ცნო ბი ლი, რომ კა ცი თა ვი სი სო ცი ა ლუ რი თუ ეკო ნო მი-
კუ რი მდგო მა რე ო ბით ეკუთ ვნო და ერთ კლასს და გა მო დი ო და მო პი რის პი რე 
კლა სის ინ ტე რე სე ბის დამ ცვე ლად. არ სლა ნის მოთხ ოვ ნა წარ მო იშ ვა იმ წი ნა-
აღ მდე გო ბე ბის ნი ა დაგ ზე, რო მე ლიც არ სე ბობ და ფე ო და ლურ არის ტოკ რა ტი ას, 
დიდ გვა რი ა ნებს, ერ თი მხრივ და მო ქა ლა ქე ებს, ბი ურ გე რებს, სიმ დიდ რით აღ-
ზე ვე ბულ დიდ ვაჭ რებს, წვრილ ფე ო და ლებს, რა ინ დებს შო რის, მე ო რე მხრივ. 
ყუთ ლუ არ სლა ნის დასს სურ და მე ფის ხე ლი სუფ ლე ბი სათ ვის ჩა მო ე შო რე ბი ნა 
სა კა ნონ მდებ ლო ხე ლი სუფ ლე ბა, მას ძი რი თა დად თვი თონ და უფ ლე ბო და და 
კა ნო ნე ბი თა ვის სა სარ გებ ლოდ წა რე მარ თა, აქ მთა ვა რია ის, რომ სიმ დიდ რით 
აღ ზე ვე ბულ თა წრემ ხმა აღი მაღ ლა და მო ითხ ო ვა მის თვის ან გა რი შის გა წე ვა. 
რო გორც ცნო ბი ლი ა, ინ გლის ში პარ ლა მენ ტი შე იქ მნა XIII სა უ კუ ე ში; წო დებ რივ 
-წარ მო მად გენ ლო ბი თი ყრი ლო ბა მოწ ვე ულ იქ ნა მსხვილ და წვრილ ფე ო და-
ლებს, რა ინ დებს და დიდ ვაჭ რენს შო რის ხე ლი სუფ ლე ბის და შე მო სავ ლე ბის 
გა ნა წი ლე ბი სათ ვის ბრძო ლის პრო ცეს ში.

ყუთ ლუ არ სლა ნი არ ეკუთ ვნო და დიდ გვა რი ან თა იმ წრეს, რო მელ მაც 
თა მარ მე ფე მე ო რედ აკურ თხა და „უგვარონი” თა ნამ დე ბო ბი დან გა და ა ყე ნა. 
ყუთ ლუ არ სლა ნი იმ პირ ვე ლი მოძ რა ო ბის შემ დეგ გა მო დის და იწყ ებს ახალ 
მოძ რა ო ბას არა სე პა რა ტის ტუ ლი მიზ ნით, რო გორც დიდ გვა რი ა ნი ფე ო და ლე-
ბი, არა მედ რო გორც აბ სო ლუ ტუ რი მო ნარ ქი ის მო წი ნა აღ მდე გე და მო ითხ ოვს 



ვასილ ჩანტლაძე  (19051995)

26

სა მე ფო ხე ლი სუფ ლე ბის შეზღ უდ ვას, მე ფი სათ ვის სა კა ნონ მდებ ლო და სა სა მარ-
თლო უფ ლე ბის ჩა მორ თმე ვით. არ სლა ნი და მარ ცხდა, რად გან სიმ დიდ რით აღ-
ზე ვე ბულ თა წრე ჯერ კი დევ იმ ზო მამ დე გან ვი თა რე ბუ კუ არ იყო, რომ სა ა მი სო 
ძა ლა ჰქო ნო და, მაგ რამ არც ისე თი სუს ტი, სა მე ფო ხე ლუ ი სუფ ლე ბას ან გა რი ში 
რომ არ გა ე წი ა. ამ მხრივ სა ყუ რადღ ე ბოა ის მით ქმა- მოთ ქმა, რო მე ლიც გა მო-
ხა ტავ და შიშს – აღ მო სავ ლეთ სა ქარ თვე ლო ში შე საძ ლე ბე ლია მე ფო ბა დიდ ვა-
ჭარ მა შა დინ მა ჩა იგ დოს ხელ ში ო.

აქ იმას არა აქვს მნიშ ვნე ლო ბა ყუთ ლუ არ სლა ნი დიდ გვა რი ა ნებს ეკუთ-
ვნო და თუ „ბიჭი” იყო. იმჟამად ის იყო მეჭურჭლეთუხუცესი, ქვეყნის შემოსავალ-
გასავლის გამგებელი, რომელსაც ექვემდებარებოდა ვაჭრობის დარგი და 
ცხადია, ვაჭართა წრეს კარგად იცნობდა. ამასთანავე, ბევრი დიდგვარიანი 
ფეოდალი ჩაბმული იყო, პირდაპირ თუ არაპირდაპირ, სავაჭრო საქმიანობაში; 
ზოგი ფეოდალი ქალაქების მფლობელიც იყო და სხვ.

ინგლისის პირველ პარლამენტშიც მონაწილეობდნენ მსხვილი 
ფეოდალები (ბარონები, პრელატები), დიდ ვაჭრებთან ერთად. ამდენად, 
ყუთლუ არსლანის გამოსვლა იმავე რეაქციულ ფეოდალთა გამოსვლა კი 
არ არის, არამედ პირიქით, იმ დროისათვის პროგრესული ბრძოლაა ქვეყნის 
განვითარების თვალსაზრისით. აქ სავსებით მართალია აკად. ივ. ჯავახიშვილი.

ყველა ზემოხსენებულის საფუძველზე ვერ დავეთანხმებით ბ-ნ ა. 
ბოგვერაძეს ყუთლუ არსლანის მოღვაწეობის იმ საკითხში, რომ, მისი აზრით, 
„არავითარი ორი სხვადასხვა გამოსვლა არ ყოფილა. ამ ერთიან მოძრაობას, 
რომელსაც თამარის გამეფებასთანავე ჰქონდა ადგილი, შეიძლება ყუთლუ 
არსლანის დასის გამოსვლა ეწოდოს”1. სა ქარ თვე ლოს პატ რონ ყმუ რი მე ურ-
ნე ო ბა გან სხვავ დე ბო და აღ მო სავ ლე თის ქვეყ ნე ბის წყო ბი სა გან და მი უ ხე და-
ვად მრა ვა ლი მსგავ სე ბი სა, გან სხვავ დე ბო და და სავ ლეთ ევ რო პის ქვეყ ნე ბის 
პატ რონ ყმო ბი სა გა ნაც. ივ. ჯა ვა ხიშ ვი ლის გა მოკ ვლე ვით, დასავლეთ ევროპის 
„იმუნიტეტს” შეესაბამებოდა საქართველოში „შეუვალობის” და წე სე ბუ ლე ბა, და-
სავ ლეთ ევ რო პა ში ყმე ბი სათ ვის იმუ ნი ტე ტის მი ნი ჭე ბა შე ეძ ლო მხო ლოდ პატ-
რონს. ამ შეწყ ა ლე ბუ ლი ყმის, მო ნას ტრის, ეკ ლე სი ის სამ ფლო ბე ლო ში შეს ვლის 
უფ ლე ბა არ ჰქონ დათ პატ რონ -მე ფის მო ხე ლე ებს, არც სა სა მარ თლოს მო ხე-
ლე ებს და გა და სა ხა დე ბის ამ კრეფთ ჰქონ დათ შეს ვლის უფ ლე ბა. ამ სამ ფლო-
ბე ლოს მკვიდ რნი გან თა ვი სუფ ლე ბუ ლი იყ ვნენ სა მე ფო სა სა მარ თლო სა და სა-
მე ფო გა და სა ხა დე ბი სა გან. ისი ნი მხო ლოდ სა კუ თა რი პატ რო ნის სა სა მარ თლოს 
ექ ვემ დე ბა რე ბოდ ნენ. ყო ველ გვა რი გა და სა ხა დის გა წე რი სა და აკ რე ფის უფ ლე-
ბა ჰქონ დათ მხო ლოდ მათ პატ რო ნებს. მთე ლი სა ხელ მწი ფო და სავ ლეთ ევ რო-
პის შუა სა უ კუ ნე ებ ში მრა ვა ლი კერ ძო მე ურ ნე ობ რი ვი ერ თე უ ლი სა გან შედ გე ბო და 
და მათ ფი ნან სი რე ბას დე ცენ ტრა ლი ზე ბუ ლი ხა სი ა თი ჰქონ და.

სა ქარ თვე ლო ში შე უ ვა ლო ბა წარ მო ად გენ და გა მო ნაკ ლისს, იგი არ იყო 
სა ხელ მწი ფო ცხოვ რე ბის სა ზო გა დო მოვ ლე ნა. შე უ ვა ლო ბა ეხე ბო და მხო ლოდ 

1 ა. ბოგვერაძე. ყუთლუ არსლანის დასის გამოსვლის შესახებ. - მაცნე, ისტორიის 
და სხვ. 4, 1988, გვ. 152.
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სა ხელ მწი ფო გა და სა ხა დებს, სა სა მარ თლო შე უ ვა ლო ბა არას დროს ყო ფი ლა. 
ამას თა ნა ვე, გა და სა ხა დე ბის შე უ ვა ლო ბა, უმე ტეს წი ლად, ჰქონ დათ სა ეკ ლე სიო 
და სა მო ნას ტრო ყმებს. სა პატ რო ნო ყმებ საც სა ხელ მწი ფო გა და სა ხა დებს ახ დე-
ვი ნებ და თა ვი სი მო ხე ლე ე ბის სა შუ ა ლე ბით და მა თი პატ რო ნე ბის და უ კითხ ა ვად. 
სა ქარ თვე ლო ში ყმე ბიც სა მე ფო სა სა მარ თლოს ექ ვემ დე ბა რე ბოდ ნენ, მათ პატ-
რო ნებს მათ და მი მსა ჯუ ლე ბის უფ ლე ბა არ ჰქონ დათ. „სახელმწიფოსა და ყვე-
ლა ქვე შემ რდომს შო რის კავ ში რი და პირ და პი რი და მო კი დე ბუ ლე ბა სა ქარ თვე-
ლო ში შეწყ ვე ტი ლი არ ყო ფი ლა და სა ხელ მწი ფო სა მარ თლის ორი უზე ნა ე სი 
გა მო ხა ტუ ლე ბა, მარ თლმსა ჯუ ლე ბი სა და გა და სა ხა დე ბის გა წე რი სა და აკ რე ფის 
უფ ლე ბა, – მე ფეს მტკი ცედ ეპყ რა. სწო რედ ამ მხრივ ქარ თუ ლი პატ რონ -ყმო ბა 
და სავ ლეთ ევ რო პის პატ რონ -ყმი ბი სა გან არ სე ბი თად განსხვავ დებო და”1. 

გარ და ზე მოხ სე ნე ბუ ლი სა, ქარ თულ რე ნე სანსს იმ დრო ი სათ ვის აპი რო-
ბებ და რი გი და მა ხა სი ა თე ბე ლი მოვ ლე ნე ბი სა, რო გო რი ცაა ეროვ ნუ ლი გა ერ თი-
ა ნე ბა და ენის მთლი ა ნო ბა.

რო გორც ცნო ბი ლი ა, და სავ ლეთ ევ რო პა ში, აღორ ძი ნე ბის ეპო ქა ში წარ-
მო იშ ვა ეროვ ნუ ლი ენე ბი და ად გი ლობ რი ვი დი ა ლექ ტე ბი სა და ლა თი ნუ რის 
ნაც ვლად, გა ფორ მდა ხალ ხუ რი ლი ტე რა ტუ რუ ლი ენე ბი. XVI სა უ კუ ნის პირ ვე-
ლი ბა ხევ რის და სას რულს და იწყ ეს ამ ენე ბის გა მარ თლე ბა და ქე ბა. ჟ. დიუ ბე-
ლემ და წე რა ტრაქ ტა ტი „დაცვა და ქებაჲ ფრანგულისა ენისა”. 

საქართველოში V-XII საუკუნეები არის ქართული ლიტერატურის 
კლასიკური ხანა. ქართულმა საზოგადოებრივმა აზრმა მოითხოვა ეროვნული 
გაერთიანება და ენის მთლიანობა. საქართველოში X საუკუნეში დაწერა იოანე 
ზოსიმემ „ქებაჲ და დი დე ბაჲ ქარ თუ ლი სა ენისაჲ”. იგი იცავს ქართულ ენაში 
დამარხულ არსს ეროვნული მთლიანობის თვალსაზრისით. ის ამბობს, რომ 
მეორედ მოსვლისას „ყოველსა ენასა ღმერთმან ამხილოს ამით ენითა”, გი ორ-
გი მთაწ მინ დე ლი ამ ტკი ცებ და, რომ ღმერ თმა იცის ქარ თუ ლი ენა და ექ ვთი მე 
ქარ თუ ლად ელა პა რა კა მას. ლე ონ ტი მრო ვე ლი ამარ თლებს და ვით აღ მა შე-
ნებ ლის საქ მი ა ნო ბას, რო მე ლიც მი მარ თუ ლი იყო ერის მთლი ა ნო ბის მიღ წე ვი-
სა კენ. ეფ რემ მცი რემ და ა სა ბუ თა ქარ თუ ლი ეკ ლე სი ის თვით მყო ფო ბა.

ახა ლი ქარ თუ ლი სა ლი ტე რა ტუ რო ენა ჩი ა სა ხა XII სა უ კუ ნე ში: ჩახ რუ ხა ძე, 
სარ გის თმოგ ვე ლი, მო სე ხო ნე ლი, შ. რუს თა ვე ლი.

რე ნე სან სის სა ერ თო და მა ხა სი ა თე ბე ლი იყო აგ რეთ ვე ან ტი კუ რი კულ ტუ-
რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბით და ინ ტე რე სე ბა. და სავ ლეთ ებ რო პა ში ეს და ინ ტე რე სე ბა 
გა მო ი ხა ტა პეტ რარ კა სა და ბო კა ჩოს ნა წარ მო ე ბებ ში, სა ქარ თვე ლო ში კი იგი 
არას დროს გა ნე ლე ბუ ლა. ამის სა ბუ თია პეტ რე იბე რი ე ლი, პეტ რი წო ნე ლი, ეფ-
რემ მცი რე და სხვ.

XI–XII სა უ კუ ნე ე ბის სა ქარ თვე ლო ში გან ვი თარ და და გაღ რმავ და ფი ლო-
სო ფი უ რი აზ რი, შე იქ მნა ქარ თუ ლი კულ ტუ რუ ლი კე რე ბი, შიგ ნით და ქვეყ ნის 

1 ივ. ჯავახიშვილი. ქართული სამართლის ისტორია. ნაკვ. II, ნაწ. II, 1929, გვ. 101-
102.
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გა რე თაც; შე მი შავ და ახა ლი შე ხე დუ ლე ბე ბი ადა მი ან ზე, მის და ნიშ ნუ ლე ბა ზე. 
არე ო პა გი ტულ მა მოძ თვრე ბამ გან სა კუთ რე ბუ ლი მნიშ ვნე ლო ბა მო ი პო ვა XI-XII 
სა უ კუ ნე ე ბის სა ქარ თვე ლო ში. ქარ თუ ლი ფი ლო სო ფი უ რი აზ რის მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
წარ მო მად გენ ლე ბი იყ ვნენ პეტ რე იბე რი, ეფ რემ მცი რე, იო ა ნე პეტ რი წი, არ სენ 
იყალ თო ე ლი და თვით შ. რუს თა ვე ლი. ამ დროს გა ი შა ლა მთარ გმნე ლო ბი თი 
მუ შა ო ბა. ან ტი კუ რი დრო ის ფი ლო სო ფო სე ბის სა ხე ლე ბი, რო გო რე ბი ცა ა: პლა-
ტო ნი, არის ტო ტე ლე, ენეა გა ზე ლი, აი სა ხა მე ხოტ ბე თა ნაშ რო მებ შიც. ამ პე რი-
ოდ ში ითარ გმნა არის ტო ტე ლეს შრო მე ბი „გან მარტების შესახებ” და სხვ., პროკ-
ლეს Ⴛთე ო ლო გი ის ელე მენ ტე ბიო ნე ოპ ლა ტო ნი კო სის ამო ნი სეს „პორფირიუსის 
შესავლის კომენტარები”, „არისტოტელეს 10 კატე გორიის კომენტარები”, ნე-
ოპ ლა ტო ნი კოს ნე მე სის ემი სე ლის „ბუნებისათვის კაცისა”, იო ა ნე და მას კე ლის 
„ცოდნის წყარო”, არსენ იყალთოელის მიერ ანასტასი სნელის თხზულება 
„წინამძღვარი” და სხვ. ცნო ბი ლი მო აზ როვ ნე ე ბი – ბა სილ დი დი, გრი გოლ ნა ზი-
ან ზე ლი, გრი გოლ ნო სე ლი – მრა ვალ გზის ასა ხე ლე ბენ ან ტი კუ რი ფი ლო სო ფო-
სე ბის შე ხე დუ ლე ბებს ქარ თუ ლად თარ გმნი ლი თხზუ ლე ბე ბი დან1. 

XI-XII სა უ კუ ნე ებ ში ქარ თულ მა ხე ლოვ ნე ბამ გა ნი ცა და დი დი აყ ვა ვე ბა. ამ 
დროს ეკუთ ვნის ხუ როთ მოძღ ვრე ბის სა უ კე თე სო ნი მუ შე ბი: ბაგ რა ტის ტა ძა რი, 
მცხე თის სვე ტიცხ ო ვე ლი, ალა ვერ დის კა თედ რა ლი, გე ლა თის მო ნას ტრის დი დი 
ტა ძა რი და სხვ. მრა ვა ლი. ამ ეპო ქას ეკუთ ვნის კლდე ში ნაკ ვე თი დი დი ან სამ-
ბლი – და ვით გა რე ჯი სა და ვარ ძი ის ცი ხე, სი მაგ რე თა მშე ნებ ლო ბა, სახ ვი თი 
ხე ლოვ ნე ბის, სკულ პტუ რის და სხვ. დი დის ხე ლოვ ნე ბით შეს რუ ლე ბუ ლი ნი მუ შე-
ბიც, რომ ლე ბიც თა ვი სი დრო ის მა ღალ მხატ ვრულ ფა სე უ ლო ბას წარ მო ად გე ნენ. 

XII სა უ კუ ნემ მოგ ვცა გარ დაქ მნი ლი ქარ თუ ლი მწერ ლო ბა, ქარ თუ ლი ხუ-
როთ მოძღ ვრე ბა, ოქ რომ ჭედ ლო ბა, ორი გი ნა ლუ რი მუ სი კა, საკ ლე სიო (პო ლი-
ფო ნი ა), კედ ლის მხატ ვრო ბა2.

სა ქარ თვე ლო იდ გა აზი ა სა და ევ რო პას შუ ა, ორი მსოფ ლიო კულ ტუ რის 
პი რა პირ ზე, აღ მო სავ ლუ რი და და სავ ლუ რი კულ ტუ რე ბის შე ჯა ხე ბი სა და შერ-
წყმის გზაჯ ვა რე დინ ზე.

1 რენესანსულ მოვლენებთან დაკავშირებით იხ. Ш. Нуцубидзе. Творчество Рустваве-
ли. 1958; Руствавели и Восточный ренессанс. 1946; მისივე. ქართული ფილოსოფიის 
ისტორია. ტ. I, II; მისივე. Тайна Псевдо-Дионисия Ареопагита. 1955; misive. Петр 
Ивер и сочинение Псевдо-Дионисия Ареопагита, Брюсель, 1953, E. Honigmann, Pietre 
Iberien at les e’crits de I’cendo Denys I’Areopagite. 1953; Hugo Huppert. Der Recke im 
Tiegerfell, Schotha Rustaveli. Berlin. Kütten u leoning. ,,Rustaveli und sein Poem” Jeleitvort 
des Übersetzers, S. 4; შ. ხიდაშელი. რუსთაველის მსოფლმხედველობის საკითხები. 
1981; მისივე, ქართული ფილოსოფიის ისტორია, თბ., 1988. 

2 ვახტანგ ბერიძე. ხელოვნება XI-XIIსს. – საქართველოს ისტორიის ნარკვევები. ტ. 
III, გვ. 479-492; ც. ჩუბინაშვილი. ქართული ხუროთმოძღვრება შუა საუკუნეებში 
და მისი კათედრალი, ახალციხე, ტფ., 1925. Ш. Амиранашвили. История грузин-
ского искусства, ч. I. М., 1950; Г. Чубинагвили. История грузинского искусства.1935; 
როინ მეტრეველი. მეფე თამარი. თბ., 1991, გვ. 290-302; მისივე, დავიტ IV 
აღმაშენებელი, თბ., 1986. 
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შო თა რუს თა ველ მა გა და ა მუ შა ვა და მა ღალ სა ფე ხურ ზე აიყ ვა ნა სა ქარ-
თვე ლო ში არ სე ბუ ლი ეს კულ ტუ რუ ლი ვი თა რე ბა ნი და ამ ეპო ქის მწვერ ვალ ზე 
მო ექ ცა. ლუი არა გო ნის და ხა სი ა თე ბით, სა ქარ თვე ლომ სა უ კუ ნით ად რე წარ-
მოშ ვა თა ვი სი დან ტე. ვა ჟა ამ ბობ და: „რუსთაველი სა ქარ თვე ლო ა, სა ქარ თვე-
ლო კი ვეფ ხის ტყა ო სა ნიო". მას ეხ მა უ რე ბა კონ სტან ტი ნე ბალ მონ ტი: „როგორც 
ჰო მე რო სი არის ელა და, დან ტე – იტა ლი ა, შექ სპი რი – ინ გლი სი, კალ დე რო ნი 
და სერ ვან ტე სი – ეს პა ნე თი, რუს თა ვე ლი არის საქართველო”1.

ზო გი ერ თე ბი კი დევ რუს თა ველს სა კა ცობ რიო მწერ ლად სა ხა ვენ.

.

1 Шота Руствавели. Витязь в тигровой гкуре, перевод с грузинского К.Л. Бальмонта. Из 
предисловия переводчика, с. XXI.
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სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კის მდგო მა რე ო ბის, მი სი გან ვი თა რე ბის ტენ-
დენ ცი ე ბის სა კითხ ე ბი აქ ტი უ რი გან სჯი სა და აქ ტუ ა ლუ რი ანა ლი ზის სა გა ნია 
რო გორც სპე ცი ა ლურ ლი ტე რა ტუ რა ში, ასევე ჩვე უ ლებ რივ პრე სა ში, ტე ლე-
გა და ცე მებ ში თუ სხვა გან. ეს თე მა გან სა კუთ რე ბით წინ წა მო წე უ ლი იყო 2016 
წლის ოქ ტომ ბრის პარ ლა მენ ტის წი ნა სა არ ჩევ ნო პე რი ოდ ში. ამ კამ პა ნი ის 
დროს გან ზო გა დე ბუ ლად გა მო იკ ვე თა პო ლი ტი კო სე ბის და ეკო ნო მის ტე ბის 
მი ერ ნე ბის მი ე რი სა ბაზ რო ეკო ნო მი კის ციკ ლუ რი გან ვი თა რე ბის ხა სი ა თი დან 
გა მომ დი ნა რე, შე ფა სე ბის სა მი ძი რი თა დი მიდ გო მა: ნა წილს მი აჩ ნი ა, რომ 
ჩვენ თან პერ მა ნენ ტუ ლი ეკო ნო მი კუ რი კრი ზი სი, რე ცე სი ა ა; ზო გი ერ თი კი, 
პი რი ქით, თვლის, რომ ეკო ნო მი კა აღ მავ ლო ბას გა ნიც დის; არი ან ისე თე ბიც, 
ვინც ფა ტა ლუ რად აფა სებს სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კის მდგო მა რე ო ბას და 
ფიქ რობს, რომ ის ციკ ლის ფსკერ ზე ა. 

რაც არ უნ და პა რა დოქ სუ ლად ჟღერ დეს ასე თი მო საზ რე ბა, მიგ ვაჩ-
ნი ა, რომ სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კა გან ვი თა რე ბის ტრა დი ცი უ ლი ციკ ლის 
რო მე ლი მე კონ კრე ტულ ფა ზა ში კი არ იმ ყო ფე ბა, არა მედ ხან გრძლივ სტაგ-
ფლა ცი ურ მდგო მა რე ო ბა ში ფუნ ქცი ო ნი რებს.

საკ ვან ძო სიტყვე ბი: ადა მი ან-კა პი ტა ლი; შრო მა რო გორც წარ მო ე ბის ძი-
რი თა დი ფაქ ტო რი; ინ ვეს ტი ცი ე ბი ადა მი ან ში; სტაგ ფლა ცი ა; ცოდ ნა და მწარ-
მო ებ ლუ რო ბა; დპლო მო მა ნი ა.
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საქართველოს ეკონომიკის განვითარების ხანგრძლივი 
სტაგფლაცია

შევეცდებით დავასაბუთოთ ეს დებულება ეკონომიკის ციკლური განვი-
თარების ცნობილი ოთხივე ფაზის მოკლე განხილვით.

ცნობილია, რომ განვითარების ფსკერის ფაზისათვის დამახასიათებელია 
წარმოების მინიმალური (ნულთან მიახლოებული) და უმუშევრობის უმაღლესი 
(ტოტალური) დონე. უკანასკნელი 25 წლის განმავლობაში რიგ წლებში 
წარმოების ზრდის დაბალი ტემპების1(და ეს საწყ ის პე რი ოდ ში მი სი კა ტას ტრო-
ფუ ლად და ცე მის პი რო ბებ ში ხდე ბო და) მი უ ხე და ვად, სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო-
მი კის ამ ფა ზის თვის მი კუთ ვნე ბა სწო რი არ იქ ნე ბო და, ვი ნა ი დან უმუ შევ რო ბის 
დო ნე სადღ აც 12-16%-ის ფარ გლებ ში იყო. ეს კი უმაღ ლე სი მაჩ ვე ნე ბე ლი ნამ-
დვი ლად არ არის.

ჩვე ნი ეკო ნო მი კა რომ ზე ნი ტის ფა ზა ში არ არის, ამას მტკი ცე ბა, ალ ბათ, 
არ სჭირ დე ბა.

პო ლი ტი კო სე ბის და ეკო ნო მის ტე ბის დიდ ნა წილს მი აჩ ნია (ზო გი დარ-
წმუ ნე ბუ ლი ა, ზო გი კი, ეტყ ო ბა, გარ კვე უ ლი პო ლი ტი კუ რი მიზ ნე ბის გა მო თვლის 
ასე), რომ ქარ თუ ლი ეკო ნო მი კა (გან სა კუთ რე ბით ბო ლო წლე ბის გან მავ ლო-
ბა ში) კრი ზი სის ფა ზა ში აღ მოჩ ნდა. ეს მო საზ რე ბაც არა მარ თლზო მი ე რია და აი 
რა ტომ.

ეკონომიკის ვარდნის ფაზა გულისხმობს წარმოების დაცემას და 
იმავდროულად უმუშევრობის ზრდას. ჩვენთან კი, 2013-2015 წლებში, თითოეულ 
წელს წარმოებული მშპ-ის ღირებულება (რა თქმა უნდა, უცვლელი ფასებით) 
ყოველთვის აღემატებოდა წინა წლის მშპ-ის ღირებულებას. დასაქმების 
თვალსაზრისითაც მზარდი ტენდენცია აღინიშნა (2013წ. – 85,4%, 2014 წ. – 
87,6%, 2015 წ. – 88%).

ეკო ნო მი კის ციკ ლუ რი გან ვი თა რე ბის აღ მავ ლო ბის ფა ზა გუ ლის ხმობს 
წარ მო ე ბი სა და და საქ მე ბის ზრდას. ჩვე ნი ეკო ნო მი კა, შე იძ ლე ბა ით ქვას, გან ვი-
თა რე ბის ციკ ლის ამ ფა ზა შიც არ იმ ყო ფე ბა: 2013 წლი დან ქვე ყა ნა ში ეკო ნო მი-
კის ზრდის ტემ პე ბის და ცე მა შე ი ნიშ ნე ბა (2013-2014 წლე ბის სა შუ ა ლო 4%-ი ა ნი 
ზრდის მაჩ ვე ნებ ლი დან 2015 წლის 2,8%-მდე; ასე თი ზრდა კი (გან სა კუთ რე ბით 
ჩვე ნი და ბა ლი დო ნი სათ ვის), რა თქმა უნ და, უმ ნიშ ვნე ლო ა;

ასე თი ვი თა რე ბა, თით ქოს და, შე იძ ლე ბა ფაქ ტობ რი ვად სტაგ ნა ცი ად შე ვა-
ფა სოთ, მაგ რამ ესეც არ იქ ნე ბო და ზუს ტი დას კვნა, ვი ნა ი დან სტაგ ნა ცი ას ფა სე-
ბის ვარ დნა უნ და ახა სი ა თებ დეს. ჩვენ თან კი, ბო ლო სამ წე ლი წად ში, წარ მო ე-
ბის და ბა ლი აქტიურობის პარალელურად ადგილი ჰქონდა ინფლაციის ზრდის 
ტემპებს (2013წ. -0,5%; 2014წ. + 3,1%; 2015 წ. + 4%).

1 მთელ ამ პერიოდში (1990-2015 წწ.) მთლიანი შიგა პროდუქტის (მშპ) მოცულობა 
15 პროცენტული პუნქტით შემცირდა (ეს და სტატიაში მოყვანილი სხვა სტატის-
ტიკური ინფორმაცია ეყრდნობა „საქსტატის“ მონაცემებს-ავტ.).
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ეკო ნო მი კუ რი თე ო რია ჩვენ თან დამ კვიდ რე ბულ სი ტუ ა ცი ა საც იც ნობს XX 
სა უ კუ ნის 70-ი ა ნი წლე ბი დან სტაგ ფლა ცი ის სა ხელ წო დე ბით. სტაგ ფლა ცი ას კი, 
რო გორც წე სი, იწ ვევს ორი ძი რი თა დი ფაქ ტო რი: მო ნო პო ლი უ რი ტენ დენ ცი ე-
ბი ეკო ნო მი კა ში და ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ ეკო ნო მი კის არა რა ცი ო ნა ლუ რი, ინ-
ფლა ცი უ რი რე გუ ლა ცი ა. ეს მი ზე ზე ბი - ერ თიც და მე ო რეც - საკ მა რის ზე მე ტია 
სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კის ფუნ ქცი ო ნი რე ბა ში და მა თი გან ხილ ვა აუ ცი ლე ბე ლი 
პი რო ბაა ქვეყ ნის ეკო ნო მი კის რე ა ლუ რი გან ვი თა რე ბის მიღ წე ვი სა და მო სახ ლე-
ო ბის კე თილ ლდღე ო ბის ამაღ ლე ბი სათ ვის.

ზე მოთ ქმულ თან ერ თად, რო გორც სა თა ურ შია გაცხ ა დე ბუ ლი, სტა ტი ა ში 
ძი რი თა დად იმა ზე შევ ჩერ დე ბით, თუ რო გორ გა მო ი ყე ნე ბა ქვე ყა ნა ში წარ მო ე ბის 
ძი რი თა დი ფაქ ტო რი - შრო მა, მი სი ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი შე საძ ლებ ლო ბე ბი და 
რა შე იძ ლე ბა გა კეთ დეს ამ მი მარ თუ ლე ბით არ სე ბუ ლი უმ ძი მე სი მდგო მა რე ო ბის 
მკვეთ რად გა სა უმ ჯებ ლე სებ ლად.

ინვესტიციები ადამიან-კაპიტალში მწარმოებლურობის საერთო 
ზრდისათვის

 
რო გორც ცნო ბი ლი ა, მო სახ ლე ო ბის კე თილ დღე ო ბის დო ნის, ასე ვე ქვეყ-

ნის ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის შე ფა სე ბი სათ ვის გა მო ი ყე ნე ბა სტა ტის ტი კურ 
(ე კო ნო მი კურ) მაჩ ვე ნე ბელ თა ერ თობ ლი ო ბა, რო მელ შიც უდი დე სი რო ლი (ძი-
რი თა დი დატ ვირ თვა) მშპ-ზე მო დის - გა დამ წყვე ტია მი სი წარ მო ე ბა მო სახ ლე-
ო ბის ერთ სულ ზე. ამ მაჩ ვე ნებ ლით ჩვენ ქვეყ ნებს შო რის მო წი ნა ვე თა რი გებ-
ში ნამ დვი ლად არა ვართ. მა შა სა და მე, ამო ცა ნა ის არის, რომ ეკო ნო მი კუ რი 
ზრდის მიღ წე ვა ში ნე ბის მი ერ მა სა ზო გა დო ე ბამ უპირ ვე ლე სად მის უზ რუნ ველ-
მყოფ იმ ფაქ ტო რე ბის ამოქ მე დე ბა ზე და უკუ გე ბა ზე უნ და წარ მარ თოს ძა ლის ხმე-
ვა, რომ ლე ბიც, რო გორც რე სურ სე ბი, შე და რე ბით ნაკ ლე ბად შეზღ უ დუ ლი და 
ამავ დრო უ ლად მა ღალ შე დე გი ა ნი ა.

მშპ-ის წარ მო ე ბა გამ სხვი ლე ბუ ლად ორ პა რა მეტ რზეა და მო კი დე ბუ ლი: 
წარ მო ე ბის ფაქ ტო რებ ზე (მ.შ. პირ ველ რიგ ში - შრო მა სა და კა პი ტალ ზე) და სა-
წარ მოო ფუნ ქცი ა ზე. ამ და მო კი დე ბუ ლე ბას შემ დე გი მა თე მა ტი კუ რი გან ტო ლე ბა 
წარ მოგ ვიდ გენს:

 
Y=f(L,K),

 
სადაც იგივეობის მარცხენა მხარეს მშპ-ის წარმოებაა მოცემული, ხოლო 
მარჯვენა მხარეს - მისი შექმნის განმპირობებელი პარამეტრები, მათ შორის: L 
- შრომა, K -კაპიტალი, f - სა წარ მოო ფუნ ქცია (ა ნუ დოვ ლა თის წარ მო ე ბა სა და 
წარ მო ე ბის ფაქ ტო რებს შო რის ფუნ ქცი უ რი და მო კი დე ბუ ლე ბა. მას ში იგუ ლის-
ხმე ბა წარ მო ე ბა ში გა მო ყე ნე ბუ ლი ტექ ნო ლო გი ე ბი და წარ მო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ის 
ფორ მე ბი).
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გა სა გე ბი ა, რომ ამ იგე ვე ო ბა ში ჩვე ნი მსჯე ლო ბის თე მა (ცოდ ნა) ეხე ბა 
შრო მის ფაქ ტორს, მაგ რამ შე ვეც დე ბით და ვა სა ბუ თოთ ამ ფაქ ტო რის სრულ ყო-
ფის და დე ბი თი ზე მოქ მე დე ბა ეკო ნო მი კუ რი ზრდის გან მა პი რო ბე ბელ სხვა ფაქ-
ტო რებ ზეც. შრო მის ფაქ ტორ ში ჩვე უ ლებ რი ვად და ქი რა ვე ბულ მუ შაკ თა შრო მას 
გუ ლის ხმო ბენ. ჩვენ კი გვა ინ ტე რე სებს, ამას თან ერ თად, მთე ლი სა ზო გა დო ე ბა 
რო გორც მწარ მო ებ ლუ რი (სარ გებ ლი ა ნი) საქ მი ა ნო ბის სუ ბი ექ ტი; ჩვე ნი მსჯე-
ლო ბის თე მაა ასე ვე წარ მო ე ბა ში და საქ მე ბულ მუ შაკ თა ზრდა (რიცხ ოვ ნო ბის მა-
ტე ბა), რო მე ლიც ეკო ნო მი კურ ზრდას მხო ლოდ ამ ერ თე უ ლე ბის კა პი ტალ შე ი ა-
რა ღე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბის პი რო ბებ ში უზ რუნ ველ ყოფს. მხედ ვე ლო ბა ში მაქვს შრო-
მის ყო ვე ლი (და არა გა სა შუ ა ლე ბუ ლი) ერ თე უ ლი და მი სი მწარ მო ებ ლუ რო ბა, 
ანუ ეკო ნო მი კუ რი ზრდის მიღ წე ვა მთე ლი სა ზო გა დო ე ბის შრო მის რო გორც 
წარ მო ე ბის ფაქ ტო რის, რაოდენო ბის უც ვლე ლო ბის პი რო ბებ ში. ამას თან, ასე-
თი დაშ ვე ბის დრო საც (რო ცა L არ მატულობს) ადამიანში კაპიტალის ჩადების 
შედეგად მისი ცოდნა-განათლების გაღრმავების კვალობაზე, იზრდება შრომის 
მწარმოებლურობა და მისი მონაწილეობა მშპ-ის წარმოებაში. 

ცნო ბი ლია ასე ვე დე ბუ ლე ბა (ე კო ნო მი კუ რი ზრდის სო ლო უს მო დე ლი 
[1, გვ. 144]), რომ ხან გრძლი ვი პე რი ო დი სათ ვის ეკო ნო მი კურ ზრდას და მო-
სახ ლე ო ბის კე თილ დღე ო ბის ამაღ ლე ბას წარ მო ე ბის ფაქ ტო რე ბის ზრდა კი არ 
გა ნა პი რო ბებს, არა მედ წარ მო ე ბის ტექ ნო ლო გი ის სრულ ყო ფა. ეს და კავ ში რე-
ბუ ლია იმას თან, რომ ეკო ნო მი კა ში კა პი ტა ლის ზრდას თან ახ ლავს მი სი გა დი-
ნე ბის (ცვე თის) მა ტე ბა, რის შე დე გად, სა ბო ლოო ან გა რი შით, ამ ორი ცვლა დის 
გა ტო ლე ბა ხდე ბა (მდგრა დი კა პი ტალ შე ი ა რა ღე ბა), ამ პი რო ბებ ში კი შრო მის 
კა პი ტალ შე ი ა რა ღე ბა, რო გორც ეკო ნო მი კუ რი ზრდის გან მა პი რო ბე ბე ლი პა-
რა მეტ რი, წყვეტს თა ვის მოქ მე დე ბას. ამ დე ბუ ლე ბის აბ სო ლუ ტი ზა ცია შრო მის 
რო ლის (რო გორც წარ მო ე ბის ფაქ ტო რის) შე ფა სე ბი სას სწო რი არ უნ და იყოს, 
თუ გა ვით ვა ლის წი ნებთ, რომ შრო მის უფ რო მა ღა ლი კვა ლი ფი კა ცია (მა ღა-
ლი გა ნათ ლე ბის დო ნე), არ სე ბუ ლი და ნარ ჩე ნი რე სურ სე ბის (მ.შ. თვით შრო მის 
რაოდენო ბის) უც ვლე ლო ბის პი რო ბებ შიც, მწარ მო ებ ლუ რო ბის თა ვის თა ვა დი 
ზრდის გან მა პი რო ბე ბე ლი პა რა მეტ რია მნიშ ვნე ლო ვან წი ლად, ამ თვალ საზ რი-
სით, წარ მო ე ბა ში მუ შაკ თა კვა ლი ფი კა ცი ა- გა ნათ ლე ბის ზრდა ერ თგვა რად წა ა-
გავს თვით წარ მო ე ბის ტექ ნო ლო გი ის სრულ ყო ფას. ამას ისიც უნ და და ე მა ტოს, 
ალ ბათ, რომ მთლი ა ნო ბა ში სა ზო გა დო ე ბის გა ნათ ლე ბუ ლო ბის ზრდა- გაღ რმა-
ვე ბაც და დე ბი თად მოქ მე დებს ეკო ნო მი კურ ზრდა ზე, შეზღ უ დუ ლი რე სურ სე ბის 
გა მო ყე ნე ბის შე დე გი ა ნო ბა ზე.

რო გორც ცნო ბი ლი ა, ინ ვეს ტი ცი ე ბი ეკო ნო მი კა ში არის ხარ ჯე ბის (ე როვ-
ნუ ლი შე მო სავ ლის ნა წი ლის) მი მარ თვა არა უშუ ა ლოდ მო სახ მა რად, არა მედ 
დოვ ლათ -სი კე თის წარ მო ე ბი სათ ვის. ამ თვალ საზ რი სით, ინ ვეს ტი ცი ე ბის ცნე ბა ში 
იგუ ლის ხმე ბა არა მარ ტო ფი ზი კუ რი, არა მედ ადა მი ან - კა პი ტა ლის ზრდაც (ინ-
ვეს ტი ცი ე ბი ადა მი ა ნებ ში). საქ მე ის არის, რომ მშპ-ის ზრდას გა ნა პი რო ბებს არა 
მარ ტო შრო მის კა პი ტალ შე ი ა რა ღე ბის გა დი დე ბა, არა მედ თვით შრო მის კა პი-
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ტა ლი სა გან და მო უ კი დებ ლად მწარ მო ებ ლუ რი შე საძ ლებ ლო ბე ბის, ასე ვთქვათ, 
ში ნა გა ნად (და მო უ კი დებ ლად) მა ტე ბა. ეს კი და კავ ში რე ბუ ლია ადა მი ა ნის ცოდ-
ნა- გა ნათ ლე ბას თან, მის კომ პე ტენ ტუ რო ბა- გა მოც დი ლე ბას თან. გა სა გე ბი ა, რომ 
სპე ცი ა ლურ ცოდ ნას და უფ ლე ბუ ლი და, მით უმე ტეს, საქ მეს უფ რო მა ღალ დო-
ნე ზე ჩაწ ვდო მი ლი (ე .ი. გა მოც დი ლი) ადა მი ა ნის მწარ მო ებ ლუ რო ბა, სხვა თა-
ნა ბარ პი რო ბებ ში, უფ რო მა ღა ლი იქ ნე ბა: ერ თი და იგი ვე მწარ მო ებ ლუ რო ბის 
რე ა ლუ რი კა პი ტა ლი სხვა დას ხვა შე დეგ -ე ფექ ტი ა ნო ბას იძ ლე ვა გან სხვა ვე ბუ ლი 
ცოდ ნა- გა მოც დი ლე ბის მქო ნე ადა მი ა ნის (მშრო მე ლის, და ქი რა ვე ბუ ლი მუ შა კის) 
ხელ ში. ამი ტო მა ა, რომ საქ მე ში სა თა ნა დოდ გარ კვე უ ლი, წარ მა ტე ბუ ლი ბიზ ნეს-
მე ნე ბი წარ მო ე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის ამაღ ლე ბის მი საღ წე ვად სე რი ო ზულ ხარ ჯებს 
ეწე ვი ან არა მარ ტო რე ა ლუ რი კა პი ტა ლის გა ნახ ლე ბი სათ ვის, არა მედ წარ მო ე-
ბის პერ სო ნა ლის ცოდ ნა- კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბი სათ ვის, მა თი და ხე ლოვ ნე-
ბა- და ოს ტა ტე ბი სათ ვის.

ტერმინში „კაპიტალი“ ჩვე უ ლებ რი ვად ფი ზი კურ კა პი ტალს - მან ქა ნა- და-
ნად გა რებს, შე ნო ბა- ნა გე ბო ბებს და წარ მო ე ბის სხვა სა შუ ა ლე ბებს (ძი რი თა დი და 
საბ რუ ნა ვი კა პი ტა ლი) გუ ლის ხმო ბენ. ეს არის, ასე ვთქვათ, საგ ნობ რი ვი, შე ხე-
ბით შე საგ რძნო ბი დოვ ლა თის შემ ქმნე ლი წარ მო ე ბის სა შუ ა ლე ბა. მაგ რამ არ სე-
ბობს კა პი ტა ლის მე ო რე სა ხე ო ბაც - ნაკ ლე ბად ხელ შე სა ხე ბი, მაგ რამ მშპ-ის წარ-
მო ე ბი სათ ვის ძალ ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი ადა მი ან - კა პი ტა ლი, რომ ლის ძი რი თა-
დი ფორ მაა სა ზო გა დო ე ბის ცოდ ნა- გა ნათ ლე ბუ ლო ბა. ეს კა პი ტა ლი იმი ტო მაა 
„ადამიანური“, რომ მის შე საქ მნე ლად ინ ვეს ტი ცი ე ბის ჩა დე ბა ადა მი ან ში ხდე ბა, 
ამ კა პი ტა ლის მა ტე ბა- დაგ რო ვე ბა (ცოდ ნის მი ღე ბა - გაღ რმა ვე ბა- გა ფარ თო ვე-
ბა) ზრდის შრო მის ერ თე უ ლის გა მო ყე ნე ბის ეფექ ტი ა ნო ბას. 

ეკო ნო მის ტე ბი ცდი ლო ბენ ციფ რობ რი ვი მა ხა სი ა თებ ლე ბით და სხვა დას-
ხვა მიდ გო მის გა მო ყე ნე ბით წარ მო ად გი ნონ ეკო ნო მი კუ რი ზრდის გან მპი რო ბებ-
ლი ფაქ ტო რე ბის რე ა ლუ რი წი ლი მშპ-ის მო ცუ ლო ბა ში. ამე რი კე ლი ეკო ნო მის-
ტის ედ ვარდ დე ნი სო ნის გა ა ან გა რი შე ბით, მთლი ა ნო ბა ში ეკო ნო მი კუ რი ზრდის 
გან მსაზღ ვრელ ფაქ ტო რებს შო რის შრო მი თი და ნა ხარ ჯე ბის (და საქ მე ბულ თა 
რიცხ ოვ ნო ბა და გა მო მუ შა ვე ბუ ლი სა ა თე ბის სა ერ თო რა ო დე ნო ბა) ზრდა ზე მო-
დის 32%, ხო ლო და ნარ ჩე ნი 68% - შრო მის მწარ მო ებ ლუ რო ბის მა ტე ბა ზე. სა ინ-
ტე რე სო ა, რომ ამ „დანარჩენი“ 68%-დან 14% სწო რედ გა ნათ ლე ბის და პრო ფე-
სი უ ლი მომ ზა დე ბის წი ლია [2, გვ.48]. ეს მნიშ ვნე ლო ვა ნი ციფ რი უეჭ ვე ლად ახ-
ლო საა რე ა ლო ბას თან, ვი ნა ი დან სხვა გა მოკ ვლე ვე ბის შე დე გე ბიც და ახ ლო ე ბით 
ასე თია [3, გვ. 86]. ამან კი სე რი ო ზუ ლად უნ და დაგ ვა ფიქ როს სა ქარ თვე ლო ში 
ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბი სას, მით უმე ტეს, იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, 
რომ მთლი ა ნო ბა ში უკა ნას კნე ლი 2-3 ათე უ ლი წლის გან მავ ლო ბა ში ჩვე ნი მო-
სახ ლე ო ბის გა ნათ ლე ბუ ლო ბა და პრო ფე სი უ ლო მომ ზა დე ბა მკვეთ რად და ე ცა.

ეკო ნო მი კუ რი კვლე ვა -ა ნა ლი ზის ობი ექ ტი ჩვე ულ ბე რი ვად ეკო ნო მი კურ 
ადა მი ან თა იმ უმე ტე სო ბის ქცე ვა ა, რო მელ თა სა მე ურ ნეო (და სა ერ თოდ ყო ველ-
გვარ) საქ მი ა ნო ბას მაქ სი მა ლუ რი სარ გებ ლი ა ნო ბის მი ღე ბის სურ ვი ლი გან საზღ-
ვრავს; ასე თი ადა მი ა ნე ბის მოქ მე დე ბას ნაკ ლე ბი და ნა ხარ ჯე ბით მე ტი სი კე თის 
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და უფ ლე ბის პერ მა ნენ ტუ ლი სწრაფ ვა ახა სი ა თებს. ამას თან, ერ თია სურ ვი ლი- 
მო ტი ვა ცია და მე ო რეა ის, თუ რამ დე ნად რა ცი ო ნა ლუ რი და მი ზან სწრა ფუ ლი ა, 
ფაქ ტობ რი ვად, მა თი ქმე დო ბა. რა ცი ო ნა ლუ რი ქცე ვის უზ რუნ ველ ყო ფა ყო ველ-
თვის მო ითხ ოვ და საქ მე ში გარ კვე ვის მა ღალ უნარ -ჩვე ვებს, სა ჭი რო ცოდ ნას. 
დღე ვან დელ უსაზღ ვროდ გარ თუ ლე ბულ სი ტუ ა ცი ა ში კი, რო დე საც თით ქმის 
ყვე ლა მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა მე ურ ნეო გა რი გე ბა (ყიდ ვა- გა ყიდ ვა), ყო ვე ლი საქ-
მის დაწყ ე ბა- წარ მარ თვა უამ რა ვი (მ.შ. ხში რად რთუ ლი) ინ ფორ მა ცი ის მო პო-
ვე ბა- გა და ხარ შვას, ურ თუ ლე სი ტექ ნო ლო გი ე ბის და წარ მო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ის 
ხერ ხე ბის შე ფა სე ბას და სწორ შერ ჩე ვა - გა მო ყე ნე ბას მო ითხ ოვს, ეკო ნო მი კუ რი 
ადა მი ა ნის (წარ მო ე ბა ში ფი ზი კუ რი შრო მით და საქ მე ბუ ლის და წარ მო ე ბის ორ-
გა ნი ზა ტო რის -ბიზ ნეს მე ნის, მე ნე ჯე რის) გო ნებ რი ვი შე საძ ლებ ლო ბე ბი მთლი ა ნო-
ბა ში გა ცი ლე ბით უფ რო მა ღა ლი უნ და იყოს, რა თა მიღ წე უ ლი იქ ნეს რო გორც 
ინ დი ვი დის, ასე ვე მთლი ა ნად სა ზო გა დო ე ბის საქ მი ა ნო ბის რა ცი ო ნა ლუ რო ბა. ეს 
კი დრო ის მოთხ ოვ ნის შე სა ბა მი სი გა ნათ ლე ბუ ლო ბის გა რე შე შე უძ ლე ბე ლი ა.

მა ტე რი ა ლურ კა პი ტალ სა და ადა მი ან - კა პი ტალ ში ინ ვეს ტი ცი ის სა ერ თო 
მა ხა სი ა თე ბე ლი არის ის, რომ სახ სრე ბის ორი ვე მი მარ თუ ლე ბით ჩა დე ბა მწარ-
მო ებ ლუ რო ბის გაზ რდის თვის ხდე ბა. ამას თან, ამ ორი ახა ლი (უკ ვე შექ მნი ლი) 
კა პი ტა ლის გა მო ყე ნე ბა თვი სებ რი ვი სპე ცი ფი კუ რო ბით გა მო ირ ჩე ვა: ძი რი თა დი 
კა პი ტა ლის გა მო ყე ნე ბა იწ ვევს მი სი მო ცუ ლო ბის შემ ცი რე ბას (კა პი ტა ლის ცვე-
თა); ადა მი ან - კა პი ტა ლის გა მო ყე ნე ბი სას მი სი მო ცუ ლო ბა კი არ კლე ბუ ლობს, 
არა მედ მთლი ა ნო ბა ში შე იძ ლე ბა გა ი ზარ დოს კი დე ვაც, თუ ამით მი ღე ბუ ლი გა-
მოც დი ლე ბა გა და ფა რავს დრო ში ცოდ ნის და ნა კარ გებს. ეს მო საზ რე ბაც (რომ 
ადა მი ან-კა პი ტა ლი პირ და პირ არ კლე ბუ ლობს გა მო ყე ნე ბის შე დე გად) გვაძ-
ლევს უფ ლე ბას და ვას კვნათ, რომ სხვა თა ნა ბარ პი რო ბებ ში (!), გა ნათ ლე ბა ში 
ხარ ჯე ბის ჩა დე ბა, მა თი ეფექ ტი ა ნო ბის თვალ საზ რი სით, ხში რად უფ რო პერ სპექ-
ტი უ ლი ა, ვიდ რე წარ მო ე ბის ძი რი თად სა შუ ა ლე ბებ ში. 

კი დევ ერთ სა კითხს უნ და გა ეს ვას ხა ზი ამას თან მი მარ თე ბით. შრო მის 
მწარ მო ებ ლუ რო ბა და კავ ში რე ბუ ლია არა მარ ტო ადა მი ა ნე ბის ცოდ ნა- გა ნათ-
ლე ბას თან; მე ტად სე რი ო ზუ ლია მა თი ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი შე საძ ლებ ლო ბე-
ბის და ტა ლან ტის (ნი ჭის) რო ლი. ამას თან, ძალ ზე სა ყუ რადღ ე ბოა და სა ინ-
ვეს ტი ციო პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბი სას გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია ის გა რე მო ე ბა, 
რომ შრო მის მწარ მო ებ ლუ რო ბის, დოვ ლათ -სი კე თის წარ მო ე ბის გაზ რდის, 
მო სახ ლე ო ბის კე თილ დღე ო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის უზ რუნ ველ მყო ფი ეს რე სურ-
სი, თუ მი სი მა ტა რე ბე ლი სა ჭი რო ცოდ ნას არ და ე უფ ლა, ფაქ ტობ რი ვად უნა-
ყო ფოა („მკვდარია“), მისი საქმეში ჩართვა-ამოქმედება მხოლოდ სათანადო 
განათლების კვალობაზე ხდება შესაძლებელი. თანაც, საინტერესო ის არის, 
რომ ამ რეზერვის „გაცოცხლებას“ და მა ტე ბი თი ხარ ჯე ბი არ სჭირ დე ბა, ეს ცოდ-
ნა- გა ნათ ლე ბა ზე გა ღე ბუ ლი ინ ვეს ტი ცი ე ბის თნამ დე ვი მოვ ლე ნა ა, ეკო ნო მი კუ რი 
ზრდის უზ რუნ ველ მყო ფი რე სურ სის თითქმის მუქ თად და უფ ლე ბა ა; რომ არა 
ცოდ ნა ზე კა პი ტალ და ბან დე ბა, ის უკ ვა ლოდ და ი კარ გე ბო და.
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ინფორმაცია სამუშაო ძალის (შრომის) განათლებულობაზე

მა ღალ მაწ რმო ებ ლუ რო ბას მნიშ ვნე ლო ვან წი ლად გა ნა პი რო ბებს ადა მი ა-
ნის ნი ჭი, მი სი უნა რი, აგ რეთ ვე გულ მოდ გი ნე ბა და სი ბე ჯი თე. ეჭ ვგა რე შე ა, რომ 
მწარ მო ებ ლუ რო ბის უზ რუნ ველ მყო ფი ამ პა რა მეტ რე ბის შე დე გი ა ნად და სრუ-
ლად გა მო ყე ნე ბას თან უშუ ა ლო კავ ში რი აქვს არა მარ ტო თვით სა მუ შაო ძა ლის 
გა ნათ ლე ბას, არა მედ ამ გა ნათ ლე ბის თა ო ბა ზე ინ ფორ მა ცი ას - მის და მა დას ტუ-
რე ბელ დო კუ მენტს.

რა გვაქვს მხედ ვე ლო ბა ში? 
შრო მის დამ ქი რა ვებ ლი სათ ვის პი როვ ნე ბის მი ერ წარ მოდ გე ნი ლი დიპ-

ლო მი, მი სი ხა რის ხი, აგ რეთ ვე დო კუ მენ ტის გამ ცე მი სას წავ ლებ ლის პრეს ტი ჟი 
(თუ, რა საკ ვი რევ ლი ა, ის მა ღალ რე ი ტინ გუ ლი ა) სე რი ო ზუ ლი სიგ ნალ -ინ ფორ-
მა ციაა იმის გარ კვე ვა ში, თუ რო გო რი მწარ მო ებ ლუ რო ბა ექ ნე ბა სა მუ შა ოს მა-
ძი ე ბელს: სხვა თა ნა ბარ პი რო ბებ ში, სა მუ შა ო ზე მოწყ ო ბი სას წარ მოდ გე ნი ლი 
გა ნათ ლე ბის და მა დას ტუ რე ბე ლი სა ბუ თი და მი სი მა ღა ლი ხა რის ხი მნიშ ვნე-
ლო ვან წი ლად იმის მიმ ნიშ ნე ბე ლი ა, რომ და საქ მე ბის პრე ტენ დენ ტმა სწავ ლის 
დროს გა მო ამ ჟღავ ნა სა თა ნა დო ნი ჭი და მონ დო მე ბა; მა შა სა და მე, მე ტია მი-
სი მუ შა ო ბის დრო საც ამ და დე ბი თი თვი სე ბე ბის გა მოვ ლე ნის ალ ბა თო ბა. ასე, 
რომ ამ თვალ საზ რი სი თაც, რე ა ლუ რი სწავ ლის მი ღე ბა, გა ნათ ლე ბა მას ტი მუ-
ლი რე ბელ როლს არუ ლებს ეკო ნო მი კა ში შრო მის მწარ მო ებ ლუ რო ბის ამაღ-
ლე ბის საქ მე ში, უზ რუნ ველ ყოფს რა სა მუ შა ოს მა ძი ე ბელ თა ერ თობ ლი ო ბა ში 
(გა ნათ ლე ბის დო ნის თა ო ბა ზე სწო რი ინ ფორ მა ცი ის - დიპ ლო მის სა ფუძ ველ ზე) 
უფ რო ნი ჭი ე რე ბის და ბე ჯი თე ბის შერ ჩე ვას. შრომის საკითხებზე ეკონომიკურ 
ლიტერატურაში ამას „სიგნალის თეორიას“ უწო დე ბენ [4, გვ. 446]. ამას თან ასე-
ვე უნ და შევ ნიშ ნოთ, რომ ეკო ნო მი კა ში შრო მი თი რე სურ სე ბის ეფექ ტი ა ნად გა-
მო ყე ნე ბის თვალ საზ რი სით, სრუ ლი ად სა წი ნა აღ მდე გოდ (უ არ ყო ფი თად) უნ და 
შე ფას დეს ჩვენს სა ზო გა დო ე ბა ში დამ კვიდ რე ბუ ლი, ხში რად არაფ რის მთქმე ლი, 
გა ნათ ლე ბის მოწ მო ბე ბის და რი გე ბა. ასე თი „ატესტაციის“ პი რო ბებ ში დაგ რო ვე-
ბუ ლი დიპ ლო მე ბის დი დი ნა წი ლი, ფაქ ტობ რი ვად, ცრუ ინ ფორ მა ციაა და ხელს 
უშ ლის დამ ქი რა ვე ბელს სწო რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბა ში. 

ცოდნა-განათლება და სწორი კომერციული გადაწყვეტილების 
მიღება

 
ცოდ ნა- გა ნათ ლე ბას რომ უდი დე სი მნიშ ვნე ლო ბა აქვს სა მე უ რე ო- კო მერ-

ცი უ ლი საქ მი ა ნო ბის მა ღალ შე დე გი ა ნად ორ გა ნი ზე ბი სათ ვის, ამას ცალ სა ხად 
ადას ტუ რებს მსოფ ლიო პრაქ ტი კა, გან სა კუთ რე ბით გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბის 
მა გა ლი თი. დღეს ძა ლი ან ბევრ ქვე ყა ნა ში მოქ მე დებს სა ყო ველ თაო უფა სო სა-
შუ ა ლო გა ნათ ლე ბის სის ტე მა (ზო გან ასე ვე, უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბი სა) და ეს 
პირ და პირ კავ შირ შია არა მარ ტო ხე ლი სუ ფალ თა (სა ხელ მწი ფოს) სო ცი ა ლურ -
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ჰუ მა ნურ პო ლი ტი კას თან - აღ ზარ დონ გა ნათ ლე ბუ ლი და კულ ტუ რუ ლი თა ო ბა; 
ამას სე რი ო ზუ ლი პრაგ მა ტუ ლი მნიშ ვნე ლო ბა აქვს მო მა ვალ ში ეკო ნო მი კუ რი 
ზრდის უზ რუნ ველ ყო ფის თვალ საზ რი სი თაც. გა მოკ ვლე ვე ბი მეტყ ვე ლებს, რომ 
იმ მოს წავ ლე ე ბის შრო მის მწარ მო ე ბუ ლო ბა (და, შე სა ბა მი სად, შრო მის ანაზღ ა-
უ რე ბა), რომ ლებ მაც მე ტი დრო დაჰ ყვეს სკო ლა ში (სა დაც უფ რო ხან გრძლი ვი 
სწავ ლა იყო) შე და რე ბით უფ რო მა ღა ლია [5, გვ. 33].

მშპ-ის წარ მო ე ბი სათ ვის გან სა კუთ რე ბუ ლი მნიშ ვნე ლო ბის მი უ ხე და ვად, 
სტა ტი ა ში ვერ ვმსჯე ლობთ მეც ნი ე რულ -ტექ ნო ლო გი უ რი პროგ რე სის თა ო ბა ზე. 
ამას თან, არას წო რი იქ ნე ბა, თუ გაკ ვრით მა ინც არ აღ ვნიშ ნეთ, რომ სა ზო გა დო ე-
ბის ცოდ ნა- გა ნათ ლე ბუ ლო ბის დო ნეს აქვს სწო რედ გა დამ წყვე ტი მნიშ ვნე ლო ბა 
მეც ნი ე რუ ლი აღ მო ჩე ნე ბი სა და პროგ რე სუ ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის გა მო ყე ნე ბა- და-
ნერ გვის აქ ტი ვი ზა ცი ა ში (თუ „აღმოჩენები“ აუ ცი ლე ბე ლი არ არის - ის სხვე ბი სა-
გა ნაც შე იძ ლე ბა შე ვი ძი ნოთ, მაგ რამ მის წარ მა ტე ბუ ლად და ნერ გვა -ათ ვი სე ბას 
მა ინც შე სა ბა მი სი გა ნათ ლე ბა სჭი რე ბა). 

მა ღა ლი დო ნის ცოდ ნა- გა ნათ ლე ბა გან სა კუთ რე ბით სა ჭი როა ეკო ნო მი-
კა ში კა პი ტალ და ბან დე ბის მი მარ თუ ლე ბე ბის სა კითხ ის გა დაწყ ვე ტი სას, რა დო-
ნე ზეც არ უნ და წყდე ბო დეს ის. ყო ველ გვა რი ინ ვეს ტი ცია არ შე იძ ლე ბა სი კე თის 
მომ ტა ნი (მამ რავ ლე ბე ლი) იყოს; ინ ვეს ტი ცი ე ბის გა ღე ბი სას შე იძ ლე ბა შეც დო-
მე ბი იქ ნეს დაშ ვე ბუ ლი. გა მო რიცხ უ ლი არ არის, რომ ფირ მამ (თუ ინ დი ვიდ-
მა), სა ხელ მწი ფო სტრუქ ტუ რამ ინ ვეს ტი ცი ე ბის მი მარ თუ ლე ბე ბის გან საზღ ვრი სას 
არას წო რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა მი ი ღოს, ისეთ სფე რო ში (ტექ ნო ლო გი ა ში, საქ მე ში) 
ჩა დოს კა პი ტა ლი, რო მე ლიც უპერ სპექ ტი ვო ა, რის შე დე გა დაც, მო გე ბის გაზ-
რდის ნაც ვლად, ეს ქმე დო ბა ინ ვეს ტორს ბევრ უსი ა მოვ ნე ბას მი ა ყე ნებს და შე იძ-
ლე ბა გა ა კოტ როს კი დე ვაც. 

ეს იმი ტომ ხდე ბა მნიშ ვნე ლო ვან წი ლად, რომ გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მიმ ღებს 
არა საკ მა რი სი ან არას წო რის ინ ფორ მა ცია ჰქონ და ეკო ნო მი კის (დარ გის თუ 
კონ კრე ტუ ლად საქ მი ა ნო ბის) პერ სპექ ტი ვა ზე, ტექ ნო ლო გი ის ნამ დვილ სარ გებ-
ლი ა ნო ბა ზე, ალ ტერ ნა ტი ულ შე საძ ლებ ლო ბებ ზე. ამას თან (და ეს გან სა კუთ რე-
ბით ხაზ გა სას მე ლი ა) მას არ აღ მო აჩ ნდა ასე თი ინ ფორ მა ცი ის მო პო ვე ბის, მას ში 
კვა ლი ფი კა ცი უ რად გარ კვე ვი სა და სწო რი (რა ცი ო ნა ლუ რი) გა დაწყ ვე ტი ლე ბის 
მი ღე ბი სათ ვის აუ ცი ლე ბე ლი ცოდ ნა და უნა რი. შეც დო მით გა ღე ბუ ლი ინ ვეს ტი-
ვი ე ბი ეკო ნო მი კუ რი ზრდის სა წი ნა აღ მდე გო ქმე დო ბა ა, ეს ფაქ ტობ რი ვად რე-
სურ სე ბის უთავ ბო ლოდ ხარ ჯვა და გა ნი ა ვე ბა ა, ბე დოვ ლა თო ბა ა, ვი ნა ი დან ისი ნი 
უკ ვე დაბ მუ ლია ისეთ პრო ექ ტებ ში, რომ ლე ბიც და გეგ მილ -გან საზღ ვრულ შე დე-
გებს არ მოგ ვცემს.

ასე, რომ ეკო ნო მი კურ ცოდ ნას და სა ერ თოდ მეც ნი ე რუ ლი ცოდ ნას -ა ხალ 
ტექ ნო ლო გი ებ ზე, სა მე ურ ნეო კო ნი უნ ქტუ რის პერ სპექ ტი ვებ ზე, მოთხ ოვ ნის მო მა-
ვალ ცვლი ლე ბებ ზე და ა.შ., უდი დე სი მნიშ ვნე ლო ბა აქვს ეკო ნო მი კუ რი ზრდის 
და მო სახ ლე ო ბის კე თილ დღე ო ბის ამა ლე ბის უზ რუნ ველ ყო ფი სათ ვის. ეს ეხე ბა 
რო გორც უშუ ა ლოდ მე ნე ჯე რებს (რომ ლებ საც უნ და გა აჩ ნდეთ შე სა ბა მი სი ცოდ-
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ნა და უნა რი, რომ სწო რი, ოპ ტი მა ლუ რი, სა უ კე თე სო გა დაწყ ვე ტი ლე ბა მი ი ღონ 
ინ ვეს ტი ცი ე ბის გა ღე ბი სას და შე ა გუ ონ ეს მო მა ვალ ში ახა ლი პრო დუქ ცი ის გა სა-
ღე ბის შე საძ ლო პი რო ბებს), ასე ვე სა წარ მო ე ბის მთელ პერ სო ნალს: რაც უფ რო 
კვა ლი ფი ცი უ რი და ახა ლი ტექ ნი კის ათ ვი სე ბი სათ ვის მომ ზა დე ბუ ლი, კომ პე ტენ-
ტუ რი სა მუ შაო ძა ლა იქ ნე ბა მო ზი დუ ლი ფირ მა ში, მით უფ რო გა რან ტი რე ბუ ლი 
და მყა რი იქ ნე ბა სი ახ ლე ე ბის სწო რად (შე დე გი ა ნად) გა მო ყე ნე ბა, შრო მის მწარ-
მო ებ ლუ რო ბის ზრდა და წარ მო ე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის მა ღა ლი ხა რის ხი, შე სა ბა-
მი სად, ფირ მის და ქვეყ ნის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბა, ეკო ნო მი კუ რი წარ მა ტე ბე ბი. 
გა სა გე ბი ა, თუ რა დი დი მნიშ ვნე ლო ბა აქვს ცოდ ნას და პრო ფე სი ო ნა ლიზმს მაკ-
რო ე კო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის სწო რად გან საზღ ვრა- გა ტა რე ბი სათ ვის.

ცოდნა-განათლება და საზოგადოების საერთო სოციალური 
მდგომარეობა

სა ზო გა დო ე ბა ში ცოდ ნა- გა ნათ ლე ბის გაღ რმა ვე ბა სა სარ გებ ლოა არა 
მარ ტო ეკო ნო მი კუ რი საქ მი ა ნო ბის შე დე გე ბის ამაღ ლე ბი სათ ვის; არ შე იძ ლე-
ბა სო ცი ა ლუ რი ას პექ ტე ბის უგუ ლე ბელ ყო ფაც. გა ნათ ლე ბულ სა ზო გა დო ე ბა ში 
უფ რო და ცუ ლია მარ თლწეს რი გი, შე და რე ბით ნაკ ლე ბია კა ნონ დარ ღვე ვე ბი, 
ადა მი ა ნის უსაფ რთხო ე ბის, მი სი უფ ლე ბე ბის ხელ ყო ფის შემ თხვე ვე ბი, უფ რო 
კომ ფორ ტუ ლად ცხოვ რობს პი როვ ნე ბა და გა რან ტი რე ბუ ლია მი სი პი რა დი 
კა ნო ნი ე რი ინ ტე რე სე ბის ხე ლუხ ლებ ლო ბა, მა შა სა და მე, მთლი ა ნო ბა ში უფ რო 
მა ღა ლია პი როვ ნე ბის თა ვი სუფ ლე ბის დო ნე; ეს კი დღეს დღე ო ბით ამო სა ვალ 
პა რა მეტ რად არის მიჩ ნე უ ლი (რაც სწო რია უეჭ ვე ლად) ქვეყ ნის სა ზო გა დო ებ-
რივ -პო ლი ტი კუ რი წეს რი გის, დე მოკ რა ტი უ ლო ბის შე ფა სე ბი სათ ვის. მარ თა ლი ა, 
ძალ ზე გაძ ნე ლე ბუ ლია გა ნათ ლე ბის ხარ ჯე ბის სო ცი ა ლუ რი სარ გებ ლი ა ნო ბის 
შე ფა სე ბა ჩვე უ ლებ რი ვი - „და ნა ხარ ჯე ბი-უკუ გე ბის“ მა ტე რი ა ლუ რი (ფუ ლა დი) მა-
ხა სი ა თებ ლე ბის შე და რე ბის მე თო დით, ეს მნიშ ნე ლო ვან წი ლად გა თა ვი სე ბუ ლი 
უნ და იქ ნეს აპ რი ო რი, ასე ვთქვათ, ვა რა უ დის პო ზი ცი ი დან, მაგ რამ სწორედ ამ 
„ვარაუდის“ პრაქ ტი კულ -ის ტო რი უ ლი რე ა ლუ რო ბა გა ნაწყ ობს აბ სო ლუ ტუ რად 
ყვე ლა სა ხელ მწი ფოს არ და ი შუ როს რე სურ სე ბი და მონ დომება სა ზო გა დო ე ბის 
გა ნათ ლე ბუ ლო ბის დო ნის ამაღ ლე ბი სათ ვის. 

პრობ ლე მის ორი ვე შე მად გე ნე ლი (რომ ინ ვეს ტი ვი ე ბი ადა მი ან ში სა სარ-
გებ ლო და აუ ცი ლე ბე ლია რო გორც ეკო ნო მი კუ რი ზრდის მი საღ წე ვად, ასე ვე 
სო ცი ა ლუ რი შე დე გე ბის თვალ საზ რი სით) ძალ ზე აქ ტუ ა ლუ რია დღე ვან დე ლი 
სა ქარ თვე ლო სათ ვის, ვი ნა ი დან ამ ბო ლო 3-4 ათე უ ლი წლის გან მავ ლო ბა ში 
მდგო მა რე ო ბა ამ მი მარ თუ ლე ბით მკვეთ რად გა უ ა რეს და: კა ტას ტრო ფუ ლად 
და ე ცა ცოდ ნა - გა ნათ ლე ბის დო ნე, მა ღალ კვა ლი ფი კა ცი უ რი კად რე ბის დე ფი-
ცი ტი შე ი ნიშ ნე ბა საქ მი ა ნო ბის თით ქმის ყვე ლა სფე რო ში, ამი ტომ აუ ცი ლე ბე ლი ა, 
რომ ჩვენს სა ზო გა დო ე ბა ში, ხე ლი სუფ ლე ბა ში დამ კვიდ რდეს სა ხელ მწი ფო ხარ-
ჯებ ში გა ნათ ლე ბის და მეც ნი ე რე ბის და ფი ნან სე ბის პრი ო რი ტე ტუ ლო ბის პრინ ცი-



ცოდნა და ეკონომიკა

39

პი და ეს რე ა ლი ზე ბუ ლი უნ და იქ ნეს იმის მი უ ხე და ვად, თუ რო გო რი შე საძ ლებ-
ლო ბე ბი ექ ნე ბა მთლი ა ნად სა ხელ მწი ფო ბი უ ჯეტს ამა თუ იმ პე რი ოდ ში და რო-
გო რი სიმ წვა ვის სხვა პრობ ლე მე ბი იქ ნე ბა ქვეყ ნის წი ნა შე. რე ა ლუ რად კი ასე თი 
გან წყო ბა- მიდ გო მა ბი უ ჯე ტის ხარ ჯე ბის და გეგ მვა ში ჩვენ თან, სამ წუ ხა როდ, არ 
იგ რძნო ბა. 2011 წელს გა ნათ ლე ბის სა ბი უ ჯე ტო ხარ ჯე ბის წი ლი მშპ-ში შე ად გენ-
და 2,7%-ს და ეს ყვე ლა ზე და ბა ლია რო გორც ევ რო კავ ში რის (იქ მი ნი მა ლუ რია 
4,1% - სლო ვა კე თი, მაქ სი მა ლუ რი 6,9%-მალ ტა), ასე ვე ყო ფი ლი საბ ჭო თა კავ-
ში რის დაშ ლის შდე გად შექ მნილ და მო უ კი დე ბელ ქვეყ ნებ ში (ჩვენ ზე ნაკ ლე ბია 
აზერ ბა ი ჯან ში - 2,4%, ყვე ლა ზე მა ღა ლი - 8,6% მოლ დო ვა ში).

დიპლომომანიის სენი და მისგან სასწრაფოდ განკურვნის 
აუცილებლობა

და ბო ლოს, ქვე ყა ნა ში მძი მე ეკო ნო მი კუ რი მდგო მა რე ო ბის გა ჯან სა-
ღე ბის მი საღ წე ვად ადა მი ან -კა პი ტალ ში ინ ვეს ტი ცი ე ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
გაზ რდის და მო სახ ლე ო ბა ში ცოდ ნა- გა ნათ ლე ბუ ლო ბის მკვეთ რად ამაღ-
ლე ბის ზე მო შე მო თა ვა ზე ბუ ლი ღო ნის ძი ე ბა- წი ნა და დე ბის გა ტა რე ბა ბევრს 
ვე რა ფერს მოგ ვი ტანს, თუ პირ ველ რიგ ში არ გა და ი ლა ხა ის გა უ კუღ მარ თე-
ბუ ლი გან წყო ბა- მენ ტა ლი ტე ტი, რო მე ლიც დამ კვიდ რდა ქარ თულ სა ზო გა-
დო ე ბა ში და რო მელ მაც ძირ ში ვე შეც ვა ლა და ფაქ ტობ რი ვად ჩა ა ნაც ვლა 
ამ სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის ტრა დი ცი უ ლად და მა ხა სი ა თე ბე ლი ცოდ ნა- გა ნათ-
ლე ბის მი ღე ბა- გაღ რმა ვე ბის ჯან მრთე ლი, ყო ველ გვა რი გან ვი თა რე ბის 
უზ რუნ ველ მყო ფი სურ ვი ლი- ნდო მა. საქ მე ეხე ბა, ფაქ ტობ რი ვად, თით ქმის 
მთე ლი სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის მო დე ბუ ლი იმ სუ ლი ერ ავად მყო ფო ბა- სენ თან 
რო მელ საც დიპ ლო მო მა ნია ჰქვი ა. მო სახ ლე ო ბის გან წყო ბის ამ მოვ ლე ნას 
სა ფუძ ვლე ბი ჯერ კი დევ XX სა უ კუ ნის 60-70-ი ან წლებ ში ჩა ე ყა რა. სწო რედ იქი-
დან იწყ ე ბა კა ნო ნი ე რი თუ უკა ნო ნო გზით მი ღე ბუ ლი უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის 
„დამადასტურებელი“ (ამ შემთხვევაში ბრჭყალები, მხოლოდ მეორე ნაწილს 
ეხება) დიპლომების გაცემის ზრდა. მაგრამ მოვლენის, ასე ვთქვათ, „გაფურჩქვნა“ 
და სა ყო ველ თაო ხა სი ა თი მა ინც და მო უ კი დე ბელ სა ქარ თვე ლოს ფუნ ქცი ო ნი რე-
ბის პირ ველ ათე ულ წლებ ზე მო დის და ამას, უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, იმ სი დუხ-
ჭი რე მაც შე უწყო ხე ლი, რომ სა ხელ მწი ფო სას წავ ლებ ლებს თით ქმის შე უწყ დათ 
ტრა დი ცი უ ლი და ფი ნან სე ბა, ხო ლო პრო ფე სორ -მას წავ ლე ბელ თა ფი ზი კუ რი გა-
დარ ჩე ნის მიზ ნით შექ მნი ლი კერ ძო ფსევ დო უმაღ ლე სი „სასწავლებლები“ (აქაც 
ბრჭყალები, რა თქმა უნდა, ყველას არ ეხება) სოკოებივით მომრავლდა.

ასე იყო თუ ისე, დამ კვიდ რდა ის, რაც დამ კვიდ რდა: დღეს უნი ვერ სი-
ტეტ -ინ სტი ტუ ტებ ში მნიშ ვნე ლო ვან წი ლად (თუ ძი რი თა დად? - ამის სტა ტის ტი კას 
ვე რა ვინ და გი დებთ) ცოდ ნა- გა ნათ ლე ბის მი სა ღე ბად კი  ა რა, ასე თი ცო ნის და მა-
დას ტუ რე ბე ლი დიპ ლო მის მი სა ღე ბად მი დის.

რა გა მო დის?
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უმაღ ლეს სკო ლა ში ახალ გაზ რდა ცოდ ნის მი სა ღე ბად ფულს იხ დის, მაგ-
რამ, შე სა ბა მი სი „საქონლის“ და უფ ლე ბის ნაც ვლად, დიპ ლო მის მი ღე ბას ყა-
ბულ დე ბა. პა რა დოქ სულ კა ტას ტრო ფულ რე ა ლო ბას თან გვაქვს საქ მე. სა ზო-
გა დო ე ბის ამ რე ა ლურ ავა დო ბას ეროვ ნუ ლი მი სა ღე ბი გა მოც დე ბის პრაქ ტი კა, 
მი უ ხე და ვად ერ თგვა რი შემ სუ ბუ ქე ბი სა, ვერ მო ე რე ვა, პრობ ლე მას ვერ გა დაწყ-
ვეტს. ამას თან, თუ პრობ ლე მა არ გა დაწყ და და ახალ გაზ რდო ბის, მთლი ა ნად 
სა ზო გა დო ე ბის გან წყო ბა- ნდო მა რე ა ლუ რი ცოდ ნის, პრო ფე სი ის მა ღალ დო ნე-
ზე და უფ ლე ბის მი ღე ბის გან წყო ბი სა კენ არ შე მობ რუნ და, გა ნათ ლე ბა სა და მეც-
ნი ე რე ბა ზე ხარ ჯე ბის ზრდა, რომ ლის აუ ცი ლებ ლო ბის და სა ბუ თე ბა საც მი ვუძღ ვე-
ნით სტა ტი ის ძი რი თა დი ნა წი ლი, ბევრს ვე რა ფერს მოგ ვი ტანს.

 დავ სვამთ აქ ასეთ კითხ ვას: აწყ ობს კი ეს მდგო მა რე ო ბა ვინ მეს? სწო-
რი პა სუ ხის გა ცე მა სი ტუ ა ცი ის ფაქ ტობ რი ვად ორ ჭო ფულ ხა სი ათს უნ და და ვუ-
კავ ში როთ. ერ თი მხრივ, მთლი ა ნად სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის, ქვეყ ნი სათ ვის ასე თი 
მდგო მა რე ო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა- გაგ რძე ლე ბა პრინ ცი პუ ლად მი უ ღე ბე ლი ა, ვი ნა ი-
დან გან ვი თა რე ბის პერ სპექ ტი ვას ემუქ რე ბა, ზღუ დავს. მე ო რე მხრივ, თუ იმა ვე 
სა ზო გა დო ე ბის მენ ტა ლი ტეტს მი სი სტრუქ ტუ რუ ლი და ნა წი ლე ბის სა ფუძ ველ ზე 
გან ვი ხი ლავთ, სა წი ნა აღ მდე გო დას კვნას გა ვა კე თებთ:

სტუ დენ ტე ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა წი ლი, რო მელ საც არ სურს, ასე ვთქვათ, 
ცოდ ნის მი ღე ბი სათ ვის გა ი სარ ჯოს ან არ ძა ლუძს (და ბა ლი საწყ ი სი გა ნათ ლე ბის 
ან სხვა მი ზე ზე ბის გა მო) მი ი ღოს მოთხ ოვ ნის შე სა ბა მი სი ცოდ ნა, წი ნა აღ მდე გია 
მდგო მა რე ო ბის კარ დი ნა ლუ რად შეც ვლის;

არ სე ბულ სი ტუ ა ცი ა ში ასე თი სტუ დენ ტე ბის მშობ ლე ბიც (სწავ ლის სა ფა-
სუ რის რე ა ლუ რი გა დამ ხდე ლე ბი) შე გუ ე ბუ ლია მდგო მა რე ო ბას და ერ თგვა რად 
კომ ფორ ტუ ლა დაც კი გრძნო ბენ თავს (მათ შვი ლებს მა ტე რი ა ლუ რად შე უწყ ვეს 
ხე ლი გა ნათ ლე ბის მი ღე ბა ში და მე ტი რა უნ და ქნან);

უმაღ ლე სი სას წავ ლებ ლე ბის ის პედ პერ სო ნა ლიც, რო მე ლიც უეჭ ვე ლად 
გა ნიც დის სინ დი სის ქეჯ ნას იმას თან და კავ ში რე ბით, რომ ბევ რი სტუ დენ ტი ხში-
რად სწავ ლი სათ ვის გა დახ დი ლი სა ფა სუ რის ადეკ ვა ტურ ცოდ ნას /ფა სე უ ლო ბას 
არ (ვერ) ღე ბუ ლობს თა ვი სი ვე მი ზე ზით, არ არის მა ინ ცდა მა ინც და ინ ტე რე სე ბუ-
ლი სი ტუ ა ცი ის შეც ვლა ში;

და ბო ლოს, ერ თგვა რად მშვი და დაა ხე ლი სუფ ლე ბა, ვი ნა ი დან სა ზო გა-
დო ე ბის გან სწავ ლუ ლო ბი სათ ვის სა ჭი რო ხარ ჯე ბის დიდ ნა წილს (საკ მა რი სია ეს 
გან სწავ ლუ ლო ბა თუ არა) სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბე ბი აა ნაზღ ა უ რე ბენ.

შე იძ ლე ბა კი ასე თი რთუ ლი ვი თა რე ბის შეც ვლა და არის კი ამის რე ა-
ლუ რი სა შუ ა ლე ბა? ღრმად დარ წმუ ნე ბუ ლად ვაცხ ა დებთ, რომ ამის რო გორც 
აუ ცი ლებ ლო ბა, ასე ვე რე ა ლუ რი სა შუ ა ლე ბა არ სე ბობს და ამის გა კე თე ბა ხე ლე-
წი ფე ბა სა ხელ მწი ფოს (ხე ლი სუფ ლე ბას). პრობ ლე მის რე ა ლუ რად გა დაწყ ვე ტი-
სათ ვის, მდგო მა რე ო ბის თვი სებ რი ვად შე საც ვლე ლად აუ ცი ლე ბე ლია ქვეყ ნის 
რო გორც სა ხელ მწი ფო, ასე ვე კერ ძო უმაღ ლეს სას წავ ლებ ლებ ში შე მო ღე ბულ 
იქ ნეს სპე ცი ა ლის ტე ბის დიპ ლო მი რე ბის ერ თი ან პრინ ცი პებ ზე ორ გა ნი ზე ბუ ლი 
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პრო ფე სი ო ნა ლე ბის მომ ზა დე ბის (ცოდ ნის) შე მოწ მე ბის სა ვალ დე ბუ ლო სა ხელ-
მწი ფო გა მო საშ ვე ბი გა მოც დე ბის სპე ცი ა ლუ რად შექ მნი ლი სა ხე ლი სუფ ლო 
კო მი სე ბის მი ერ ჩა ტა რე ბის პრაქ ტი კა. ქვე ყა ნა ში უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის და მა-
დას ტუ რე ბე ლი სა ბუ თის (სა ხელ მწი ფო დიპ ლო მის) გა ცე მა -არ გა ცე მის სა კითხი 
კი უნ და წყდე ბო დეს მხო ლოდ ამ კო მი სი ე ბის გა დაწყ ვე ტი ლე ბის შე დე გად, მა თი 
საქ მი ა ნო ბა- მიდ გო მა კი უნ და იყოს ისე თი პრინ ცი პუ ლი და ობი ექ ტუ რი, რომ 
პრაქ ტი კუ ლად გა მო ი რიცხ ოს თა ნა მედ რო ვე პრო ფე სი ო ნა ლი სათ ვის აუ ცი ლე ბე-
ლი ცოდ ნის არ მქო ნე კურ სდამ თავ რე ბუ ლე ბის დიპ ლო მი რე ბა. ამ ღო ნის ძი ე ბის 
გა ტა რე ბა, რაც მის მი ერ ქვეყ ნი სათ ვის უმაღ ლე სი და დე ბი თი შე დე გის მო ტა ნის 
რე ა ლუ რი შე საძ ლებ ლო ბის მომ ტა ნი ა, სა ბედ ნი ე როდ, არ მო ითხ ოვს გან ხორ-
ცი ე ლე ბი სათ ვის ძა ლი ან დიდ და ნა ხარ ჯებს; მთა ვა რი ა, საქ მე გა კეთ დეს სე რი ო-
ზუ ლი გან წყო ბა- მონ დო მე ბა- პრო ფე სი ო ნა ლიზ მის სა ფუძ ველ ზე.

* * *
ნე ბის მი ე რი ქვეყ ნის ეკო ნო მი კურ გან ვი თა რე ბას წარ მო ე ბის ფაქ ტო რე ბის 

მწარ მო ებ ლუ რო ბა გა ნა პი რო ბებს, მათ შო რის შრო მა რო გორც ძი რი თა დი ეკო-
ნო მი კუ რი რე სურ სი. ამას თან მო სახ ლე ო ბის კე თილ დღე ო ბის ამაღ ლე ბის საქ მე-
ში მე ურ ნე ობ რი ო ბა ში და საქ მე ბულ თა რიცხ ოვ ნო ბის ზრდას კი არ აქვს გა დამ-
წყვე ტი მნიშ ვნე ლო ბა, არა მედ ყო ვე ლი და საქ მე ბუ ლის უკუ გე ბას. ამას კი და-
საქ მე ბუ ლე ბის კა პი ტალ შე ი ა რა ღე ბის ზრდას თან ერ თად, გან საზღ ვრავს თვით 
სა მუ შაო ძა ლის, მი სი ყო ვე ლი ერ თე უ ლის პრო ფე სი უ ლი მომ ზა დე ბა და უნარ -
ჩვე ვე ბი: მა ღა ლი უკუ გე ბით გა მო ი ყე ნოს წარ მო ე ბა ში ჩარ თუ ლი სხვა ფაქ ტო რე-
ბი, ახა ლი ტექ ნი კა- ტექ ნო ლო გი ა, მეც ნი ე რუ ლი მიღ წე ვე ბი.

სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კა ხან გრძლი ვი პე რი ო დის გან მავ ლო ბა ში მძი მე 
სტაგ ფლა ცი ურ მდგო მა რე ო ბა ში იმ ყო ფე ბა. ზო გი ერთ სხვა მი ზეზ თან ერ თად, 
ამას გა ნა პი რო ბებს ჩვე ნი ქვეყ ნის რე ა ლო ბა ში არ სე ბუ ლი წარ მო ე ბის ძი რი თა-
დი ფაქ ტო რის - შრო მის და ბა ლი პრო ფე სი ო ნა ლიზ მი, ასე ვე მთლი ა ნად სა ზო-
გა დო ე ბა ში ცოდ ნა- გა ნათ ლე ბუ ლო ბის არა საკ მა რი სი დო ნე. ამის შე დე გია ის, 
რომ ქარ თულ შრო მის ბა ზარს ერ თდრო უ ლად უმუ შევ რო ბის მა ღა ლი დო ნე და 
პრო ფე სი ო ნა ლი სა მუ შაო ძა ლის დე ფი ცი ტი ახა სი ა თებს; ამის შე დე გი ა, ასე ვე 
სა ინ ვეს ტი ციო პო ლი ტი კა ში ხში რი შეც დო მე ბის დაშ ვე ბა, ბიზ ნეს საქ მი ა ნო ბა ში შე-
და რე ბით და ბა ლი ეფექ ტი ა ნო ბა და ბან კრო ტო ბაც კი, რაც, თა ვის მხრივ, და კავ-
ში რე ბუ ლია ქვე ყა ნა ში ცოდ ნა- გა ნათ ლე ბა ზე ნაკ ლე ბი რე სურ სე ბის გა ღე ბას თან, 
მთლი ან ში ნა პრო დუქ ტში შე სა ბა მი სი ხარ ჯე ბის და ბალ დო ნეს თან.

ამ მი მარ თუ ლე ბით მდგო მა რე ო ბის შეც ვლა, სა ზო გა დო ე ბის ცოდ ნა- გა-
ნათ ლე ბუ ლო ბის, პრო ფე სი ო ნა ლიზ მის ამაღ ლე ბი სათ ვის სახ სრე ბის გა ღე ბის 
წილის გაზ რდა უნ და გან ხორ ცი ელ დეს იმის მი უ ხე და ვად, რომ ქვეყ ნის მო სახ-
ლე ო ბის ცხოვ რე ბის დო ნე დღეს და ბა ლი ა.

ამას თან, ეს ბევრს ვე რა ფერს მოგ ვცემს ჩვენს დღე ვან დელ პი რო ბებ ში 
(პი რი ქით, რე სურ სე ბის არა ე ფექ ტი ა ნი, უთავ ბო ლო ხარ ჯვა იქ ნე ბა), თუ სას წრა-
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ფოდ არ იქ ნა დაძ ლე უ ლი ის სპე ცი ფი კუ რი მენ ტა ლუ რი სე ნი- მოვ ლე ნა, რო-
მე ლიც მო დე ბუ ლი აქვს ჩვენს სა ზო გა დო ე ბას და რო მელ საც დიპ ლო მო მა ნია 
ჰქვი ა, თუ არ გა და ი კე ტე ბა ქარ თუ ლი უნი ვერ სი ტე ტე ბის, აკა დე მი ე ბის და ინ სტი-
ტუ ტე ბის მი ერ რე ა ლუ რად პრო ფე სი ის არ მქო ნე კურ სდამ თავ რე ბულ თათ ვის 
მათ მი ერ გა დახ დი ლი სწავ ლის სა ფა სუ რის შე სა ბა მი სი ცოდ ნის სა ნაც ვლოდ 
უმაღ ლე სი განათლების „დამადასტურებელი“ დიპლომების დარიგება.
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Georgia's economy has long been in a diffi cult stagfl ation situation. First of 
all, welfare of men depends on producing a single national product. To use resources 
rationally and to solve a problem of economic growth becomes aggravated because of 
their shortage over the world that strongly pronounced (consequently rather less defi cit 
and high productive resources). There is a special place among production factors that 
make welfare for labor (common activity of man) and human capital. This resource is 
specifi c and qualitatively different: to achieve its productive growth (refutation) is possible 
even in number permanent condition. But it is conditioned by level of labor force and of 
education (and society in general). So on solving problem to use a part of saving from 
the national income should be useful to protect priority for increase human capital by 
fi nancing. Finances for the development of population education and spread of knowledge 
and erudition in society infl uence directly on professional labor productivity, assist and 
provide with working interior abilities and talent of man naturally, develop scientifi c and 
technical potential in country. Having such important resource that provides common 
labor growth (i.e. economic growth) it is acquisition actually for nothing for society. 
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In working on economic policy, it is necessary to consider as well social results 
to extend education: there is less delinquency, protected legal interests of people and in 
whole person lives more comfortable and democracy is on a high level in society where 
education is on a high level. The above-mentioned problems or primacy goal to fi nance 
education activities in economic policy are too actual in Georgia today. But we cannot 
do anything, until we overcome the specifi c illness, which has spread in our society, and 
which is called “diploma mania” – diploma satisfaction, instead of satisfaction of acquired 
knowledge.

Keywords: Human capital, labor as a main factor of production, investments in human, 
stagfl ation, skills and productivity, “diploma mania.”

JEL Codes: J24, J31, O15
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იმპორტჩანაცვლება - საქართველოს ეკონომიკის განვითარების 

უმთავრესი რეზერვი

ბადრი რამიშვილი 

                          ივანე ჯავახიშვილის სახელობის                
                                                                                     თსუ-ის ასოცირებული პროფესორი

სა ქარ თვე ლოს წი ნა შე არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბი დან ერ თ-ერ თი უმ-
წვა ვე სია მე ტად უარ ყო ფი თი სა ვაჭ რო ბა ლან სი, რაც გან სა კუ თა რე ბით 
მძი მედ სა სა ქონ ლო პო ზი ცი ი დან გან ხილ ვი სას მოს ჩანს. თუმ ცა, სწო რად 
გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი იმ პორ ტჩა ნაც ვლე ბის პო ლი ტი კის შემ თხვე ვა ში, ეს 
პრობ ლე მა სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის დი დი რე ზერ-
ვიც შე იძ ლე ბა იყოს. წი ნამ დე ბა რე სტა ტია სწო რედ ამ პრობ ლე მის გა-
მოკ ვლე ვას ეძღ ვნე ბა. მას ში დე ტა ლუ რა დაა გა ა ნა ლი ზე ბუ ლი სა ქარ თვე-
ლოს თვის აქ ტუ ა ლურ პარ ტნი ორ ქვეყ ნებ თან  ვაჭ რო ბის მაჩ ვე ნებ ლე ბი 
და მი ნიშ ნე ბუ ლია ის სა სა ქონ ლო მი მარ თუ ლე ბე ბი, რო მელ თა მი ხედ ვი-
თაც პირ ველ რიგ ში უნ და შე მუ შავ დეს და გან ხორ ცი ელ დეს იმ პორ ტჩა-
ნაც ვლე ბის პო ლი ტი კა.   

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: იმ პორ ტჩა ნაც ვლე ბა; ეკო ნო მი კუ რი ზრდა; სა ვაჭ-
რო ბურ ნვა; სა ვაჭ რო ბა ლან სი; იმ პორ ტი; ექ სპორ ტი; იმ პორ ტჩა ნაც ვლე-
ბის მი მარ თუ ლე ბე ბი.

სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კუ რი ზრდის ძი რი თა დი პა რა მეტ რე ბი 

სა ქარ თვე ლო ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის უკი დუ რე სად კრი ტი კულ პე რი-
ოდ ში იმ ყო ფე ბა და უახ ლო ე სი 15-20 წე ლი მე ტად მნიშ ვნე ლო ვა ნი იქ ნე ბა მის-
თვის რამ დე ნი მე ფაქ ტო რის გა მო: უპირ ვე ლე სად აღ სა ნიშ ნა ვია ის, რომ, სწო რედ 
ამ ვა დებ ში უნ და მო ხერ ხდეს სა ქარ თვე ლოს და სავ ლურ ეკო ნო მი კურ, პო ლი-
ტი კურ თუ სამ ხედ რო სივ რცე ში ინ ტეგ რა ცი ა, რაც წარ მო უდ გე ნე ლია შე სა ბა მი სი 
ეკო ნო მი კუ რი ფო ნის გა რე შე. მე ო რე რიგ ში, გა სათ ვა ლი წი ნე ბე ლი ა, რომ ჩვე ნი 
არ ჩე ვა ნი არ არის მრა ვალ ფე რო ვა ნი და სწრა ფი გან ვი თა რე ბის ალ ტერ ნა ტი ვა, 
დი დი ალ ბა თო ბით, სრუ ლი ეროვ ნუ ლი კა ტას ტრო ფა იქ ნე ბა. ზე მოხ სე ნე ბუ ლი 
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მიზ ნის ვერ მიღ წე ვის შემ თხვე ვა ში, ე.ი. თუ სა ქარ თვე ლო ვერ დაძ ლევს მის წი-
ნა შე არ სე ბულ მრა ვალ რიცხ ო ვან, უპირ ვე ლე სად კი ეკო ნო მი კურ პრობ ლე მებს, 
ის რო გორც სუ ვე რე ნუ ლი სა ხელ მწი ფო, შეწყ ვეტს არ სე ბო ბას. მე სა მე, სა ქარ-
თვე ლოს ეკო ნო მი კის სი ცოცხ ლი სუ ნა რი ა ნო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბის უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე-
სი რე სურ სია ემიგ რა ცი ა, რო მე ლიც სო ლი დურ ფი ნან სუ რი ინექ ცი ას ახორ ცი ე-
ლებს ქარ თულ ეკო ნო მი კა ში. 15-20 წლის შემ დეგ, დე მოგ რა ფი უ ლი რე სურ სის 
მძაფ რი შეზღ უ დუ ლო ბი სა და ემიგ რა ცი ის ქარ თულ რე ა ლო ბას თან კავ ში რე ბის 
თან და თან შე სუს ტე ბის გა მო, ეკო ნო მი კის და ფი ნან სე ბის ეს წყა რო შემ ცირ დე ბა. 
მე ოთხ ე, სწრა ფი ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის გა რე შე სა ქარ თვე ლოს ფარ დო-
ბი თი ჩა მორ ჩე ნა მახ ლო ბე ლი სა ხელ მწი ფო ე ბის მი მართ გა იზ რდე ბა, რაც კი დევ 
უფ რო და ამ ძი მებს ჩვე ნი ქვეყ ნის პრობ ლე მებს. სწო რედ ამი ტომ, თა ნა მედ რო ვე 
ქარ თუ ლი სა ხელ მწი ფოს არ სე ბო ბის თვის უაღ რე სად მნიშ ვნე ლო ვა ნია ეკო ნო-
მი კუ რი გან ვი თა რე ბის სწრა ფი ტემ პის მიღ წე ვა და 15-20 წლით შე ნარ ჩუ ნე ბა. ეს 
არ არის ბედ ნი ე რი ცხოვ რე ბის შე სა ხებ ფუ ტუ რის ტუ ლი ოც ნე ბა, არა მედ, სა ხელ-
მწი ფო ებ რი ო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბის უმ თავ რე სი პი რო ბა ა.

სწრა ფი ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბა გუ ლის ხმობს მშპ-ის ზრდის 7-12%-
ი ა ნი ტემ პის მიღ წე ვას, რი სი შე ნარ ჩუ ნე ბაც,  რო გორც ზე მოთ ით ქვა, გარ კვე-
უ ლი პე რი ო დით, და ახ ლო ე ბით 15-20 წლით უნ და მოხ დეს. რა ტომ მოგ ვაქვს 
ეს პრო ცენ ტუ ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბი? ზე და ზღვრად მშპ-ის 12%-ი ა ნი ზრდის გან-
საზღ ვრა, რაც ცალ კე ულ წლებ ში შე იძ ლე ბა იქ ნეს მიღ წე უ ლი, რამ დე ნი მე ფაქტს 
ეფუძ ნე ბა: უპირ ვე ლე სად, ეს სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბის არ სე ბუ-
ლი დო ნის ფონ ზეა შე საძ ლე ბე ლი. მსოფ ლი ო ში ძი რი თა დად სწო რედ და ბა ლი 
სა ბა ზი სო მაჩ ვე ნებ ლე ბის ფონ ზეა ზე მოხ სე ნე ბუ ლი სწრა ფი ეკო ნო მი კუ რი გან-
ვი თა რე ბა მიღ წე უ ლი. მე ო რე, ცხა დი ა, რომ სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კას მე ტად 
აზა რა ლებს მძი მე პო ლი ტი კუ რი ფო ნი, რაც მი სი ტე რი ტო რი ის მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
ნა წი ლის ოკუ პა ცი ი თაა გა მოწ ვე უ ლი. თუმ ცა, არ სე ბობს რე ზერ ვე ბი, რაც ამ სუ ბუ-
ქებს ამ პრობ ლე მის გავ ლე ნას და ერ თ-ერთ ასეთ უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს რე ზერვს 
ეძღ ვნე ბა წი ნამ დე ბა რე გა მოკ ვლე ვა. მე სა მე, ზრდის მსგავ სი ტემ პი უკ ვე ჰქონ-
და სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კას, კერ ძოდ, 2007 წელს ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი 12.6%[1] 
იყო. მე ოთხ ე, ასე თი ტემ პის მიღ წე ვა რომ შე საძ ლე ბე ლი ა, ამას მსოფ ლი ოს 
რამ დე ნი მე ქვეყ ნის მა გა ლი თიც ადას ტუ რებს. კერ ძოდ,  ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა-
რე ბის სა შუ ა ლო წლი უ რი ტემ პი 2011-2014 წწ. პე რი ოდ ში იყო: მონ ღო ლეთ ში 
12.3%[2], თურ ქმე ნეთ ში 11.6%[2], 2006-2010 წწ. აზერ ბა ი ჯან ში 16.9%[2], ჩი-
ნეთ ში 11.26%[2]. ცალ კე ულ წლებ ში, უკა ნას კნე ლი ათ წლე უ ლე ბის გან მავ ლო-
ბა ში, არა ერ თი ქვეყ ნის ეკო ნო მი კამ აჩ ვე ნა ზრდის არა მარ ტო მსგავ სი, არა მედ 
გა ცი ლე ბით მა ღა ლი ტემ პი. აქ ვე უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ მშპ-ის ზრდის 12%-ი ა ნი 
სა შუ ა ლოწ ლი უ რი ზრდა ჩვენ ოპ ტი მის ტურ პროგ ნოზ შიც არ გვაქვს გათ ვა ლის-
წი ნე ბუ ლი და ხაზს ვუს ვამთ, რომ ის მხო ლოდ ცალ კე ულ წლებ ში შე იძ ლე ბა 
და ფიქ სირ დეს და ამა ვე დროს მას ოპ ტი მის ტუ რი სცე ნა რის ზღვრულ მაჩ ვნე ნებ-
ლად გა მო ვი ყე ნებთ, რის მეშ ვე ო ბი თაც ამ სცე ნა რის მშპ-ის მა ტე ბის სა შუ ა ლოწ-
ლი ურ ტემპს გა მოვ თვლით. 
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რაც შე ე ხე ბა ჩვენ მი ერ მოყ ვა ნი ლი პრო ცენ ტუ ლი დე რეფ ნის ქვე და 
ზღვარს - 7%-ი ა ნი ეკო ნო მი კუ რი ზრდა ის მაჩ ვე ნე ბე ლი ა, რაც უახ ლო ეს პერ-
სპექ ტი ვა ში ევ რო კავ შირ ში გა წევ რი ა ნე ბის ეკო ნო მი კურ სა ფუძ ველს შეგ ვიქ მნის. 
აქ ვე ხაზ გას მით უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ სა ქარ თვე ლოს სწრა ფი ეკო ნო მი კუ რი 
გან ვი თა რე ბა შე საძ ლე ბე ლია მხო ლოდ ევ რო პერ სპექ ტი ვის დეკ ლა რი რე ბი სა 
და იმ სხვა დას ხვა ხელ შეკ რუ ლე ბი სა და ქმე დე ბე ბის ფოქ ნზე, რაც ამ მი მარ თუ-
ლე ბით ხორ ცი ელ დე ბა. 

უკა ნას კნელ წლებ ში ევ რო კავ შირ ში არ სე ბულ მა კრი ზის მა და სა ბერ ძნეთ-
ში  გან ვი თა რე ბულ მა მოვ ლე ნებ მა კითხ ვის ქვეშ და ა ყე ნა ამ გა ერ თი ა ნე ბის მო-
მა ვა ლი. აღ ნიშ ნუ ლი მძი მე მა გა ლი თის გათ ვა ლის წი ნე ბით, ძნე ლი წარ მო სად-
გე ნია ევ რო კავ შირ მა სა კუ თარ რი გებ ში მი ი ღოს ეკო ნო მი კუ რად ჩა მორ ჩე ნი ლი 
ქვე ყა ნა. ამი ტომ, ჩვე ნი აზ რით, იმის თვის, რომ და სა ბუ თე ბუ ლი და რე ა ლუ რი 
პრე ტენ ზია გან ვაცხ ა დოთ ევ რო კავ ში რის წევ რო ბა ზე, ეკო ნო მი კუ რად რო გორც 
მი ნი მუ მი უნ და გა ვუ თა ნაბ რდეთ მას ში შე მა ვალ ყვე ლა ზე და ბალ გან ვი თა რე ბულ 
ქვე ყა ნას. 

მშპ-ის 7%-ი ა ნი ზრდა 10 წე ლი წად ში მი სი გა ორ მა გე ბის შე საძ ლებ ლო ბას 
მოგ ვცემს, მე- 20-ე წლის და საწყ ი სის თვის კი სა ქარ თვე ლო მო სახ ლე ო ბის ერთ 
სულ ზე მშპ-ის მო ცუ ლო ბით, სა ვა რა უ დოდ, გა უს წრებს ევ რო კავ ში რის ეკო ნო მი-
კუ რად ყვე ლა ზე და ბალ გან ვი თა რე ბულ ქვე ყა ნას - ბულ გა რეთს. მა გა ლი თად, 
აშშ დო ლა რის პა რი ტე ტუ ლი მყიდ ვე ლო ბით უნა რი ა ნო ბის მი ხედ ვით მო სახ-
ლე ო ბის ერთ სულ ზე ბულ გა რე თის მშპ 2015 წელს $19,100[3], ხო ლო მშპ-ის 
ზრდის ტემ პი 3%[3]  იყო.1 ამ ტემ პის შე ნარ ჩუ ნე ბის პი რო ბებ ში, 19 წლის შემ დეგ, 
ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი იქ ნე ბა და ახ ლო ე ბით $33,500-ის შე სა ბა მი სი. სა ქარ თვე ლო ში, 
2015 წელს მო სახ ლე ო ბის ერთ სულ ზე მშპ-ის მაჩ ვე ნე ბე ლი იყო $9,600[3], ე.ი. 
ჩვე ნი ქვე ყა ნა ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის ბულ გა რე თი სე ულ დო ნეს, 7%-ი ა ნი 
სა შუ ა ლოწ ლი უ რი ზრდის პი რო ბებ ში, მე-19 წელს მი აღ წევს და წლის ბო ლოს 
სა ქარ თვე ლოს მშპ მო სახ ლე ო ბის ერთ სულ ზე და ახ ლო ე ბით $34,700-ს გა უ-
ტოლ დე ბა.  

ჩვენ მი ერ მოყ ვა ნი ლი ზრდის სა ო რი ენ ტა ციო საზღ ვრე ბის მი ხედ ვით, შე-
საძ ლე ბე ლია მე ო რე, უფ რო ოპ ტი მის ტუ რი სცე ნა რის გან ხილ ვაც. მა გა ლი თად, 
თუ სა ქარ თვე ლოს მშპ წე ლი წად ში სა შუ ა ლოდ გა იზ რდე ბა (12%+7%)/2=9.5%-
ით, რაც 7%-თან შე და რე ბით და ახ ლო ე ბით მე სა მე დით მე ტია და ზრდის ამ გვა-
რი ტემ პი ცალ სა ხად მი ა ნიშ ნებს რე გი ო ნუ ლი მას შტა ბით არ სე ბულ კარგ ეკო ნო-
მი კურ გა რე მო ზე, ამი ტომ ლო გი კუ რი იქ ნე ბა თუ  ბულ გა რე თის ზრდის ტემ პსაც 
და ახ ლო ე ბით იმა ვე პრო პორ ცი ით, ანუ 4%-მდე გავ ზრდით. ასეთ შემ თხვე ვა ში, 

1 წყაროში მშპ-ის ზრდის ტემპები მოყვანილია ქვეყნის მთლიანი მშპ-ის მიხედვით, 
მაგ რამ ვინაიდან ბულგარეთის და საქართველოს მოსახლეობის წლიური 
ცვლი ლების მაჩვენებლები ნულთანაა მიახლოებული, ამ პარამეტრის გავლენა 
შეიძლება არ გავითვალისწინოთ და მშპ-ის ზრდის მაჩვენებელი მოსახლეობის 
ერთ სულზე იგივე პროცენტული მაჩვენებლით გავიანგარიშოთ.
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აშშ დო ლა რის პა რი ტე ტუ ლი მყიდ ვე ლო ბი თუ ნა რი ა ნო ბის მი ხედ ვით მო სახ ლე-
ო ბის ერთ სულ ზე სა ქარ თვე ლოს მშპ-ს მაჩ ვე ნე ბე ლი 14 წლის შემ დეგ იქ ნე ბა 
და ახ ლო ე ბით $34,200, ხო ლო ბულ გა რე თი სა კი იმა ვე პე რი ოდ ში და ზრდის 
4%-ი ა ნი სა ვა რა უ დო ტემ პის პი რო ბებ ში, და ახ ლო ე ბით $33,100. ანუ ოპ ტი მის ტუ-
რი სცე ნა რის მი ხედ ვით სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კა ევ რო კავ ში რის ყვე ლა ზე და-
ბალ გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნის ეკო ნო მი კას 14 წლის შემ დეგ გა ას წრებს. ეს მსჯე-
ლო ბა კი დევ ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი დას ტუ რია ჩვენ მი ერ მოყ ვა ნი ლი ზრდის სა-
ო რი ენ ტა ციო ვა დე ბი სა და ტემ პე ბის თვის (15-20 წე ლი და 7%-12%). თუ პირ ველ 
და მე ო რე სცე ნა რებს შე ვა და რებთ, ერთ ნი შან დობ ლივ ფაქ ტსაც შევ ნიშ ნავთ, 
კერ ძოდ მშპ-ს ზრდის სა შუ ა ლოწ ლი უ რი ტემ პის 1%-ი ა ნი მა ტე ბა და ახ ლო ე ბით 2 
წლით აჩ ქა რებს სა ქარ თვე ლოს ევ რო პულ პერ სპექ ტი ვას. 

ეკო ნო მი კუ რი ზრდის ტემ პთან და კავ ში რე ბით სა ინ ტე რე სოა შემ დე გი გა რე-
მო ე ბაც. მსოფ ლი ოს უკა ნას კნე ლი წლე ბის  მშპ-ის ზრდის მაჩ ვე ნე ბე ლი 3%-ს ოდ-
ნავ აღე მა ტე ბა, ამ მო ნა ცემ თან ახ ლო საა ევ რო კავ ში რის ეკო ნო მი კუ რად ყვე ლა ზე 
და ბალ გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბის (ბულ გა რე თი, რუ მი ნე თი) შე სა ბა მი სი მაჩ ვე ნებ-
ლე ბიც. ამას თან, დი დი ალ ბა თო ბით, მე ო რე შემ თხვე ვა ში ზრდის მაჩ ვე ნე ბე ლი 
რამ დე ნად მე მო ი მა ტებს, რად გან 2011-2015 წწ. ევ რო კავ ში რის თვის პოს ტკრი-
ზი სუ ლი პე რი ო დი იყო, აქე დან გა მომ დი ნა რე, სა ვა რა უ დოდ, ბულ გა რე თის ან 
რუ მი ნე თის მშპ-ის ზრდის ტემ პე ბი, სა ვა რა უ დოდ, 3-4%-ის ფარ გლებ ში დას ტა ბი-
ლურ დე ბა. ეს კი ნიშ ნავს, რომ თუ სა ქარ თვე ლოს მშპ 3%-4%-ი ა ნი ტემ პე ბით გა-
იზ რდე ბა, მი სი ეკო ნო მი კა მსოფ ლი ოს სა შუ ა ლო დო ნის ან ევ რო კავ ში რის წევ რი 
ზე მოხ სე ნე ბუ ლი სა ხელ მწი ფო ე ბის მშპ-სთან და კავ ში რე ბულ ათ ვლის სის ტე მა ში 
არ გა იზ რდე ბა, ხო ლო 5-6%-ი ა ნი ტემ პის მიღ წე ვის პი რო ბებ ში კი მე ტად უმ ნიშ-
ვნე ლოდ გან ვი თარ დე ბა. ეს კი მი უ თი თებს, რომ პირ ველ შემ თხე ვა ში ევ რო კავ-
შირ ში გა წევ რე ბას ვე რას დროს შევ ძლებთ, რად გან ამ გა ერ თი ა ნე ბის ეკო ნო მი-
კუ რად ყვე ლა ზე და ბალ გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ თან სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კუ-
რი ჩა მორ ჩე ნა გა იზ რდე ბა ან უკე თეს შემ თხვე ვა ში, იგი ვე დარ ჩე ბა, რაც ამ ჟა მად 
არის, ხო ლო მე ო რე შემ თხვე ვა ში კი, ფარ დო ბი თი გან ვი თა რე ბის ტემ პი იმ დე ნად 
მცი რე იქ ნე ბა, რომ ამ ფონ ზე სა ქარ თვე ლო ზე მოხ სე ნე ბუ ლი ქვეყ ნე ბის ეკო ნო-
მი კუ რი დო ნის მიღ წე ვას უკე თეს შემ თხვე ვა ში 35 წლის შემ დეგ თუ შეძ ლებს, რაც 
ჩვენს ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი სო ცი ა ლუ რი, დე მოგ რა ფი უ ლი და ა.შ. პრობ ლე მე ბის 
ფონ ზე მძი მე, შე იძ ლე ბა ით ქვას, არა რე ა ლუ რი პერ სპექ ტი ვა ა.

უარ ყო ფი თი სა ვაჭ რო ბა ლან სი - სა ქარ თვე ლოს მძი მე 
ეკო ნო მი კუ რი ვი თა რე ბის  მაჩ ვე ნე ბე ლი

სა ქარ თვე ლოს ანო მა ლი უ რად დი დი უარ ყო ფი თი სა ვაჭ რო სალ დო, ბევრ 
სხვა ეკო ნო მი კურ პრობ ლე მას თან ერ თად, ეკო ნო მი კის სტრუქ ტუ რულ დეგ რა-
და ცი ა ზეც მი უ თი თებს, რი სი გა მომ წვე ვიც ძი რი თა დად მას შტა ბუ რი სა ხელ მწი-
ფო ებ რივ -პო ლი ტი კუ რი დეს ტა ბი ლი ზა ცი ა ა. ამ მო საზ რე ბის სა ი ლუს ტრა ცი ოდ 
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შე იძ ლე ბა გა მო ვი ყე ნოთ ცხრილ 1-ში მოყ ვა ნი ლი მო ნა ცე მე ბი. მხედ ვე ლო ბა-
ში გვაქვს სა სა ქონ ლო პო ზი ცი ის მი ხედ ვით სა ვაჭ რო ბრუნ ვა ში იმ პორ ტის წი-
ლის ამ სახ ვე ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბი, რაც სა ქარ თვე ლოს თვის 75%-ს შე ად გენს და 
რას თა ნაც მი ახ ლო ე ბუ ლი შე დე გე ბი აქვთ მოლ დო ვას - 69%, სომ ხეთს - 74%, 
ყირ გი ზეთს - 78% და ტა ჯი კეთს - 81%, ანუ იმ ქვეყ ნებს, რომ ლებ მაც უკა ნას-
კნე ლი ათ წლე უ ლე ბის გან მავ ლო ბა ში ამა თუ იმ სა ხის მა დეს ტა ბი ლი ზე ბე ლი 
სამ ხედ რო- პო ლი ტი კუ რი ზე მოქ მე დე ბა გა ნი ცა დეს და რის გა მოც მთლი ა ნად ან 
მნიშ ვნე ლოვ ნად მო ი შა ლა ად გი ლობ რი ვი სა წარ მოო სის ტე მე ბი. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, 
რომ ამ ქვეყ ნე ბი დან სამს - სომ ხეთს, ტა ჯი კეთ სა და და ყირ გი ზეთს, უარ ყო ფი თი 
სალ დო აქვთ მომ სა ხუ რე ბის სა გა რეო ვაჭ რო ბის მხრი ვაც, მოლ დო ვას - მცი რედ 
და დე ბი თი, ხო ლო სა ქარ თვე ლოს - მკვეთ რად და დე ბი თი, ანუ და ახ ლო ე ბით 
$1.4 მლრდ-ს შე სა ბა მი სი, რაც საკ მა ოდ კარ გი შე დე გია და სა ქარ თვე ლოს ეკო-
ნო მი კა ში ორი მნიშ ვნე ლო ვა ნი დარ გის - ტუ რიზ მი სა და სატ რან სპორ ტო გა-
და ზიდ ვე ბის როლ ზე მი უ თი თებს, რო მელ თა წი ლი ექ სპორ ტში კი დევ უფ რო 
გა იზ რდე ბა სა ქარ თვე ლოს სატ რან ზი ტო ფუნ ქცი ის რე ა ლი ზე ბის ფონ ზე. ზე მო-
აღ ნიშ ნუ ლი ქვეყ ნე ბი ვი თა რე ბის გა მო სას წო რებ ლად უნ და ეცა დონ სა სა ქონ ლო 
სა ვაჭ რო ბრუნ ვა ში იმ პორ ტის წი ლის შემ ცი რე ბას, რი სი მიღ წე ვის ორი მთა ვა რი 
გზა - ექ სპორ ტის ზრდა და იმ პორ ტჩა ნაც ვლე ბა ა. გან სა ხილ ვე ლი ცხრი ლის 6, 
7 პო ზი ცი ე ბის მო ნა ცე მე ბი აჩ ვე ნებს, რომ 2010-2014 წწ. პე რი ოდ ში სომ ხე თის 
ექ სპორ ტის ზრდის მაჩ ვე ნე ბე ლი  11% იყო, ხო ლო იმ პორ ტი სა კი 4%, რაც ამ 
ქვეყ ნის სა გა რეო სა ვაჭ რო ბრუნ ვის მკვეთრ გა ჯან სა ღე ბა ზე მი უ თი თებს. ამ მხრივ 
ვი თა რე ბა შე სამ ჩნე ვად უმ ჯო ბეს დე ბა მოლ დო ვა შიც, ხო ლო სა ქარ თვე ლო ში კი - 
მე ტად უმ ნიშ ვნე ლოდ. ტა ჯი კეთ სა და ყირ გი ზეთ ში კი ექ სპორ ტი იკ ლებს, ხო ლო 
იმ პორ ტი სწრა ფად იზ რე ბა, რაც გან სა ხილ ველ პე რი ოდ ში იქ არ სე ბულ პო ლი-
ტი კურ დეს ტა ბი ლი ზა ცი ა ზე მი უ თი თებს. 

სა გა რეო ვაჭ რო ბის მკვეთ რად უარ ყო ფი თი ბა ლან სი აქვს თურ ქეთს და 
$84.6 მლრდს უტოლ დე ბა, ხო ლო სა ვაჭ რო ბრუნ ვა ში იმ პორ ტის წი ლი 61%-ი ა. 
ეს ფაქ ტი შემ დე გი დას კვნის სა შუ ა ლე ბას გვაძ ლევს. თურ ქე თი შე ეც დე ბა შე ამ-
ცი როს ორი ვე მაჩ ვე ნე ბე ლი, ეს კი არ სე ბუ ლი პრო ტექ ცი ო ნის ტუ ლი პო ლი ტი-
კის მი ნი მუმ შე ნარ ჩუ ნე ბა ზე მი ა ნიშ ნებს, რაც სა ქარ თვე ლოს გა ურ თუ ლებს, ერ თი 
მხრივ, ექ სპორტს ამ ქვე ყა ნა ში, ხო ლო მე ო რე მხრივ კი, იმ პორ ტჩა ნაც ვლე ბის 
პო ლი ტი კის გან ხორ ცი ე ლე ბას. ეს უკა ნას კნე ლი გან სა კუთ რე ბით და მა ფიქ რე ბე-
ლი ა, რად გან იმ პორ ტის მხრივ სა ქარ თვე ლოს უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი პარ ტნი ო-
რი სწო რედ თურ ქე თია და ამა ვე დროს ამ ქვეყ ნი დან იმ ნო მენ კლა ტუ რის და 
ღირ სე ბის სა ქო ნე ლი შე მო დის, რომ ლის ად გი ლობ რი ვი ნა წარ მით ჩა ნაც ვლე ბა 
პირ ველ რიგ ში უნ და გან ხორ ცი ელ დეს.

ცხრილ ში დასახელებულ თი თე ულ იმ სა ხელ მწი ფო ში (რუ სე თი, აზერ ბა ი-
ჯა ნი, ყა ზა ხე თი, თურ ქმე ნე თი,  ირა ნი), სა დაც იმ პორ ტის წი ლი სა სა ქონ ლო სა ვაჭ-
რო ბრუნ ვა ში მნიშ ვნე ლოვ ნად და ბა ლი ა, ეს ეფექ ტი მიღ წე უ ლია რე სურ სე ბის და 
ძი რი თა დად ენერ გო მა ტა რებ ლე ბის დი დი ექ სპორ ტის ხარ ჯზე და ყო ველ მათ-
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გან ში, ფაქ ტობ რი ვად, ამო წუ რუ ლია  ექ სპორ ტის იმ პორ ტის მი მართ ფარ დო ბი-
თი ზრდის შე საძ ლებ ლო ბა. ამ ქვეყ ნე ბი დან, ამ ჟა მად სა ქარ თვე ლოს თვის გან-
სა კუთ რე ბით მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა ვაჭ რო პარ ტნი ო რე ბია რუ სე თი და აზერ ბა ი ჯა ნი, 
თუმ ცა, ცენ ტრა ლუ რი აზი ის სა ხელ მწი ფო ებ თან ვაჭ რო ბა, ტუ რიზ მის, რე ექ სპორ-
ტი სა და ტრან ზი ტუ ლი გა და ზიდ ვე ბის მი მარ თუ ლე ბით მე ტად პერ სპექ ტი უ ლი ა. 

სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კის გა ჯან სა ღე ბის უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი ინ დი კა ტო-
რი იქ ნე ბა სა სა ქონ ლო სა ვაჭ რო ბრუნ ვის უარ ყო ფი თი ბა ლან სის შემ ცი რე ბა. მი-
უ ხე და ვად იმი სა, რომ 2010-2014 წლებ ში სა ქარ თვე ლო დან ექ სპორ ტის ზრდამ 
1%-ით გა და ა ჭარ ბა იმ პორ ტის ზრდის მაჩ ვე ნე ბელს, ამ გვა რი ტენ დე ნი ის შე ნარ-
ჩუ ნე ბა არ იქ ნე ბა საკ მა რი სი. თუ ცხრი ლი 1-ის მო ნა ცე მებს გა ვა ა ნა ლი ზებთ ვნა-
ხავთ, რომ ევ რო კავ ში რი სა და ჩვენ თვის სა ინ ტე რე სო ამ გა ერ თი ა ნე ბის წევ რი 
ქვეყ ნე ბის სა ვაჭ რო ბრუნ ვა ში სა სა ქონ ლო პო ზი ცი ის მი ხედ ვით, იმ პორ ტის წი-
ლის მაჩ ვე ნებ ლე ბი 50%-55% შუ ა ლედ ში მერ ყე ობ და. ვფიქ რობთ, კარ გი შე დე-
გი იქ ნე ბა თუ ამ მხრივ 55%-ი ან მაჩ ვე ნე ბელს მი ვაღ წევთ 10-15 წლის შემ დეგ, 
რაც უპირ ვე ლე სად იმ პორ ტჩა ნაც ვლე ბის ხარ ჯზე უნ და გან ხორ ცი ელ დეს.

სა ქარ თვე ლო ში იმ პორ ტჩა ნაც ვლე ბის პო ლი ტი კა ზე მსჯე ლო ბი სას, სა სა-
ქონ ლო მი მარ თუ ლე ბას ვგუ ლის ხმობთ, რად გან სწო რედ ამ გვა რი აქ ტი ვო ბა შე-
იძ ლე ბა იქ ნას აღ ქმუ ლი პო ზი ტი უ რი ჭრი ლით, ხო ლო რაც შე ე ხე ბა მომ სა ხუ რე-
ბის იმ პორტს, სა ქარ თვე ლოს თვის მი სი შემ ცი რე ბა არ არის აქ ტუ ა ლუ რი ეკო ნო-
მი კუ რი პრობ ლე მა, თუნ დაც იმი ტომ, რომ ამ მხრივ ჩვენს ქვე ყა ნას, 2014 წლის 
მო ნა ცე მე ბით, და ახ ლო ე ბით $1.4 მლრდ-ს და დე ბი თი სალ დო ჰქონ და, ხო ლო 
სა კუთ რივ მომ სა ხუ რე ბის იმ პორ ტი $1.6 მლრდ-ა, რაც არ არის მა ღა ლი მაჩ ვე-
ნე ბე ლი, მით უმე ტეს თუ გა ვით ვა ლის წი ნებთ, მას ში დი დი წი ლი სატ რან სპორ ტო 
მომ სა ხუ რე ბა ზე მო დის, რი სი ჩა ნაც ვლე ბაც შე უძ ლე ბე ლია და მი სი მხო ლოდ 
ოპ ტი მი ზე ბა შე იძ ლე ბა. ამა ვე დროს, სა ქარ თვლოს ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის 
შე სა ბა მი სად ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი გა იზ რდე ბა, რაც პო ზი ტი უ რი იქ ნე ბა ქვეყ ნის თვის.

საქართველოს საგარეო სასაქონლო ვაჭრობის მაჩვენებლები [1]
ცხრილი 2

მაჩვენებლები 2010 2011 2012 2013 2014 2015

იმპორტი  ($მლრდ) 5.257 7.038 8.037 8.012 8.593 7.728

იმპორტის დინამიკა წინა 

წელთან შედარებით (%) 117 134 114 99.7 107 90

ექსპორტი ($მლრდ) 1.677 2.187 2.376 2.910 2.861 2.204

ექსპორტის დინამიკა წინა 

წელთან შედარებით (%) 148 130 109 123 98 90

სავაჭრო ბრუნვა ($მლრდ) 6.935 9.225 10.413 10.921 11.454 9.932

სავაჭრო ბრუნვაში 

იმპორტის წილი (%)

76 76 77 73 75 78

სავაჭრო ბალანსი ($მლრდ) -3.580 -4.852 -5.661 -5.102 -5.733 -5.524



იმპორტჩანაცვლება  საქართველოს ეკონომიკის განვითარების უმთავრესი რეზერვი

51

ცხრი ლი 2-ის თა ნახ მად, სა ვაჭ რო ბრუნ ვა ში იმ პორ ტის წი ლი, გან სა ხილ-
ველ პე რი ოდ ში სტა ბი ლუ რად მა ღა ლი იყო და ის 73%-78% ფარ გლებ ში მერ-
ყე ობ და. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი 1995 წლი დან მო ყო ლე ბუ ლი, ანუ 
მას შემ დეგ, რაც სა ქარ თვე ლო ში ექ სპორ ტი სა და იმ პორ ტის  აღ რიცხ ვის სა-
კითხი მეტ -ნაკ ლე ბად მო წეს რიგ და, ყო ველ თვის მა ღა ლი იყო და 2006-2009 წწ. 
პე რი ოდ ში და ახ ლო ე ბით 80%-ს მი აღ წი ა. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ 2000-2003 
წწ. პე რი ოდ ში,  ოფი ცი ა ლუ რი მო ნა ცე მე ბით, სა ვაჭ რო ბრუნ ვა ში იმ პორ ტის წი-
ლი რამ დე ნად მე და ბა ლი იყო და 69-71%-ს შე ად გენ და, უნ და ვი ვა რა უ დოთ, 
რომ ამ პე რი ოდ ში გან სა კუთ რე ბუ ლად მა ღა ლი კო რუფ ცი ის გა მო არ ხდე ბო და 
იმ პორ ტის სრუ ლად აღ რიცხ ვა, მა შინ, რო დე საც ექ სპორ ტის და მალ ვის არა ნა ი-
რი სა ჭი რო ე ბა ბიზ ნესს არ ჰქონ და. 2010-2015 წწ. პე რი ოდ ში ზრდის ტენ დენ ცია 
აღი ნიშ ნე ბა სა ვაჭ რო ბრუნ ვის მხრივ, გა მო ნაკ ლი სია მხო ლოდ 2015 წე ლი, რო-
დე საც სა ქარ თვე ლოს სა გა რეო ბაზ რებ ზე და ქარ თუ ლი ემიგ რა ცი ის ძი რი თად 
ქვეყ ნებ ში მიმ დი ნა რე კრი ზი სის და ლა რის კურ სის ვარ დნის გა მო, შემ ცირ და 
ეკო ნო მი კუ რი აქ ტი ვო ბა. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ 2015 წელს ექ სპორ ტიც და იმ პორ-
ტიც თა ნაბ რად - 10%-ით და ე ცა, რაც იმა ზე მი უ თი თებს, რომ სა ქარ თვე ლოს 
ეკო ნო მი კა ში იმ დე ნად სუს ტა დაა გან ვი თა რე ბუ ლი მა ტე რი ა ლუ რი წარ მო ე ბის 
სექ ტო რი, რომ მან ვერ ისარ გებ ლა ლა რის კურ სის და ცე მის შე დე გად წარ მო-
შო ბი ლი მნიშ ვნე ლო ვა ნი შე ღა ვა თით.

ცხრი ლი 2-ის მო ნა ცე მე ბის მი ხედ ვით, სა ქარ თვე ლო ში 2010-2015 წწ. პე-
რი ოდ ში მნიშ ვნე ლოვ ნად გა ი ზარ და იმ პორ ტის მო ცუ ლო ბა. თა ვის თა ვად ეს 
ტენ დენ ცია არ არის უარ ყო ფი თი მოვ ლე ნა, მაგ რამ ვი თა რე ბას არ თუ ლებს ექ-
სპორ ტის შე უ სა ბა მოდ მცი რე მაჩ ვე ნებ ლე ბი და თა ვად იმ პორ ტის სტრუქ ტუ რა. 
ცხრი ლი 3 ასა ხავს სა ქარ თვე ლო ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი იმ პორ ტის სტრუქ ტუ-
რას, მსხვი ლი სა სა ქონ ლო ჯგუ ფე ბის მი ხედ ვით. 

საქართველოში განხორციელებული სასაქონლო იმპორტის სტრუქტურა
(მლნ აშშ დოლარი)[1]

 ცხრილი 3

2010 2011 2012 2013 2014 2015

საკვები პროდუქტები და 

სასმელები     832 1016 1086 1088 1080 904

სამრეწველო მარაგები  1223 1641 1908 1874 2103 1872

საწვავი და საცხები 

მასალები     908 1228 1350 1347 1388 1204

კაპიტალური საქონელი     692 1072 1320 1117 1268 1173

სატრანსპორტო 

მოწყობილობები     601 850 1048 1114 1130 761

სამომხმარებლო საქონელი     981 1213 1306 1431 1604 1792

დანარჩენი საქონელი      17 15 14 37 16 20
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იმ პორ ტჩა ნაც ვლე ბის პო ლი ტი კა ზე მსჯე ლო ბი სას აუ ცი ლე ბე ლია კონ კრე-
ტუ ლი მიდ გო მა, რად გან მო ცე მულ ცხრილ ში არის რამ დე ნი მე პო ზი ცი ა, რომ-
ლის არა თუ ჩა ნაც ვლე ბა, არა მედ მი ზან მი მარ თუ ლი წა ხა ლი სე ბა უნ და მოხ დეს. 
მა გა ლი თად, ასე თია კა პი ტა ლუ რი სა ქო ნე ლი და თუ ამ მი მარ თუ ლე ბით სა ხელ-
მწი ფო შე სა მა მის ღო ნის ძი ე ბებს გა ა ტა რებს და თა ნა მედ რო ვე ტექ ნო ლო გი ე ბის 
შე დე გად დამ ზა დე ბულ წარ მო ე ბის სა შუ ა ლე ბე ბის იმ პორ ტი რე ბის წა ა ხა ლი სებს, 
ეს მხო ლოდ წა ად გე ბა სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კას და სხვა სა სა ქონ ლო პო ზი-
ცი ებ ზე ამან იმ პორ ტჩა ნაც ვლე ბა საც შე იძ ლე ბა შე უწყ ოს ხე ლი. სატ რან სპორ ტო 
მოწყ ო ბი ლო ბე ბის იმ პორ ტი 2015 წელს მკვეთ რად შემ ცირ და და ესეც საკ მა ოდ 
არა სა სურ ვე ლი პრო ცე სი ა, რად გან ამ პო ზი ცი ა ში გა ერ თი ა ნე ბუ ლია რე ექ სპორ-
ტის თვის გა მიზ ნუ ლი მსუ ბუ ქი ავ ტო მო ბი ლე ბი, რაც მნიშ ვნე ლო ვა ნი შე მო სავ ლე-
ბის წყა რო იყო ათა სო ბით ქარ თუ ლი ოჯა ხის თვის. შემ ცი რე ბა გა მო იწ ვია პარ-
ტნი ო რი ქვეყ ნე ბის (ძი რი თა დად ყა ზა ხე თი და აზერ ბა ი ჯა ნი) მი ერ გან ხორ ცი ე ლე-
ბულ მა პო ლი ტი კამ. 

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ სამ რეწ ვე ლო მა რა გე ბის ზო გი ერ თი სა სა ქონ ლო 
ჯგუ ფი შე იძ ლე ბა ჩა ნაც ვლდეს ად გი ლობ რი ვი ნა წარ მით, სა მო მავ ლოდ თან-
ხობ რი ვად ეს პო ზი ცია ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბის მი ხედ ვით გა იზ რდე ბა, რაც 
პრობ ლე მას არ წარ მო ად გენს. საწ ვა ვი და საცხ ე ბი მა სა ლე ბის იმ პორ ტის ღი რე-
ბუ ლე ბის მკვეთ რი შემ ცი რე ბის სა მი წყა რო არ სე ბობს: პირ ვე ლი, ესაა ნახ შირ-
წყალ ბა დე ბის ახა ლი სა ბა დო ე ბის გახ სნის მო სა ლოდ ნე ლო ბა სა ქარ თვე ლო ში 
და არ სე ბუ ლი ქვა ნახ ში რის ეფექ ტი ა ნი გა მო ყე ნე ბა; მე ო რე, გა ნახ ლე ბა დი ენერ-
გე ტი კის, პირ ველ ყოვ ლი სა ჰიდ რო ე ნერ გე ტი კის გან ვი თა რე ბა და მე სა მე, ნავ-
თობ გა და მა მუ შა ვე ბე ლი ქარ ხნის აშე ნე ბა, რაც რო გორც აღ ვნიშ ნეთ, სა შუ ა ლე-
ბას მოგ ვცემს სა ქარ თვე ლო ში მოხ მა რე ბუ ლი თხე ვა დი საწ ვა ვის ფა სე უ ლო ბის 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი წი ლი ად გი ლობ რი ვად შე იქ მნას და შე სა ბა მი სად შემ ცირ დეს 
იმ პორ ტის ღი რე ბუ ლე ბაც.

იმ პორ ტჩა ნაც ვლე ბის მხრივ გან სა კუთ რე ბით კარ გი შე საძ ლებ ლო ბე ბი არ-
სე ბობს საკ ვე ბი პრო დუქ ტე ბი სა და სას მე ლე ბის და სა მომ ხმა რებ ლო სა ქონ ლის 
პო ზი ცი ე ბის მი ხედ ვით. 2010-2015 წწ. პე რი ოდ ში სა ქარ თვე ლო ში სა შუ ა ლოდ 
და ახ ლო ე ბით $1 მლრდ-ს ღი რე ბუ ლე ბის სურ სა თი სა და სას მე ლის იმ პორ ტი-
რე ბა გან ხორ ცი ელ და და ეს იმ ვი თა რე ბა ში, რო დე საც სა ქარ თვე ლოს აქვს 12-
16 მლნ ადა მი ა ნის გა მოკ ვე ბის პო ტენ ცი ა ლი. ჩვე ნი აზ რით, სა ქარ თვე ლო ში უნ-
და გან ხორ ცი ელ დეს მხო ლოდ მარ ცვლე უ ლი სა და ეგ ზო ტი კუ რი მცე ნა რე უ ლი 
პრო დუქ ტე ბის მსხვი ლი იმ პორ ტი, ხო ლო სხვა მი მარ თუ ლე ბე ბით ქვე ყა ნამ უნ და 
მი აღ წი ოს სა ვაჭ რო ბრუნ ვის მი ნი მუმ ნუ ლო ვან მაჩ ვე ნე ბელს. სა მომ ხმა რებ ლო 
სა ქონ ლის პო ზი ცი ა ში არის ბევ რი მი მარ თუ ლე ბა რი სი იმ პორ ტჩა ნაც ვლე ბა, ცხა-
დი ა, ვერ მო ხერ ხდე ბა და არც არის ამის აუ ცი ლებ ლო ბა, თუმ ცა, იქ ასე ვე ბევ-
რია სა სა ქონ ლო ჯგუ ფი, რომ ლის მი ხედ ვი თაც ასე ვე შე იძ ლე ბა იქ ნეს მიღ წე უ ლი 
მი ნი მუმ ნუ ლო ვა ნი იმ პორ ტის დო ნე. იმ პორ ტჩა ნაც ვლე ბის პო ლი ტი კის შე სა ხებ 
კონ კრე ტუ ლი სა სა ქონ ლო ჯგუ ფე ბის მი ხედ ვით ქვე მოთ გვექ ნე ბა მსჯე ლო ბა.
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უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს პარ ტნი ო რებ თან სა ქარ თვე ლოს 
სა ვაჭ რო ურ თი ერ თო ბე ბის ანა ლი ზი 

ნაშ რო მის ამ ნა წილ ში გა ა ნა ლი ზე ბუ ლია სა ქარ თვე ლოს ვაჭ რო ბის მაჩ ვე-
ნებ ლე ბი წი ნამ დე ბა რე კვლე ვის თვის აქ ტუ ა ლურ ქვეყ ნებ თან. მას ში მო ტა ნი ლია 
რო გორც ყვე ლა ზე მსხვი ლი სა ვაჭ რო პარ ტნი ო რე ბის, ასე ვე, იმ ქვეყ ნე ბის მო ნა-
ცე მე ბი, რომ ლებ თა ნაც სა ქარ თვე ლოს ტრა დი ცი უ ლი ეკო ნო მი კუ რი კავ ში რე ბი 
ჰქონ და და იმა თიც, რომ ლე ბიც ამა თუ იმ თვალ საზ რი სით სა ინ ტე რე სოა კვლე-
ვის თვის. ცხრი ლი 4-ის მაჩ ვე ნებ ლე ბის თა ნახ მად, გან სა ხილ ველ პე რი ოდ ში სა-
ქარ თვე ლოს ყვე ლა ზე მსხვი ლი სა ვაჭ რო პარ ტნი ო რე ბი იყ ვნენ ევ რო კავ ში რი, 
თურ ქე თი, აზერ ბა ი ჯა ნი, ჩი ნე თი, რუ სე თი და უკ რა ი ნა. სამ წუ ხა როდ, თი თო ე ულ 
მათ გან თან სა ქარ თვე ლოს მკვეთ რად უარ ყო ფი თი სა ვაჭ რო ბა ლან სი აქვს. აღ-
სა ნიშ ნა ვია ისიც, რომ გან სა ხილ ველ პე რი ოდ ში მხო ლოდ 2013 წელს ჰქონ და 
სა ქარ თვე ლოს და დე ბი თი სა ვაჭ რო ბა ლან სი აზერ ბა ი ჯან თან. 

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ევ რო კავ შირ თან სა ქარ თვე ლოს მკვეთ რად უარ-
ყო ფი თი სა ვაჭ რო ბა ლან სი აქვს, მას თან ვაჭ რო ბა, თუნ დაც იმ პორ ტის ჭრილ-
შით, პო ზი ტი უ რი ფაქ ტი ა, რად გან ამ შემ თხვე ვა ში ჩვენ საქ მე გვაქვს მა ღა ლი ხა-
რის ხის, ევ როს ტან დარ ტე ბის შე სა ბა მის პრო დუქ ცი ას თან. აქ ვე უნ და აღი ნიშ ნოს 
ის ფაქ ტიც, რომ ერ თ-ერ თი ძი რი თა დი პო ზი ცი ა, რი სი იმ პორ ტი რე ბაც ხდე ბა 
ევ რო კავ ში რი დან, მე ო რა დი ავ ტო მო ბი ლე ბი ა. ერ თი მხრივ ეს ფაქ ტი და დე ბი თი 
მოვ ლე ნაა იმი ტომ, რომ ის მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა რე ექ სპრტო სა ქო ნე ლი ა, თუმ ცა, 
კარ გი იქ ნე ბა თუ ევ რო კავ ში რი დან იმ პორ ტის სტრუქ ტუ რა თა ნამ დრო ვე ტექ ნო-
ლო გი ე ბის სა სარ გებ ლოდ შე იც ვლე ბა, რად გან სწო რედ ევ რო კავ ში რი ა, აშ შ-სა 
და ია პო ნი ას თან ერ თად, ის მნიშ ვნე ლო ვა ნი წყა რო, სა ი და ნაც მათ შე მო ტა ნას 
შევ ძლებთ. რაც შე ე ხე ბა ექ სპორტს, კარ გი ა, რომ ევ რო კავ ში რი პირ ველ ად-
გილს იკა ვებს სა ქარ თვე ლოს სა ვაჭ რო პარ ტნი ო რებს შო რის ამ მი მარ თუ ლე ბი-
თაც. უკან სკნელ წლებ ში ზრდის მდგრა დი ტენ დენ ცი აც გა მო იკ ვე თა ამ მხრივ, 
თუმ ცა, ტემ პის აჩ ქა რე ბა, სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის კარ გი ინ-
დი კა ტო რი იქ ნე ბა. სა ვაჭ რო ბრუნ ვის მი ხედ ვით ევ რო კავ ში რის წევ რი ქვეყ ნე-
ბი დან სა ქარ თვე ლოს მნიშ ვნე ლო ვა ნი პარ ტნი ო რე ბია გერ მა ნი ა, რუ მი ნე თი და 
ბულ გა რე თი. 2015 წელს ნახ ტო მი სე ბუ რად გა ი ზარ და იმ პორ ტი ირ ლან დი ი დან.

მე ო რე სა ვაჭ რო პარ ტნი ო რი სა ქარ თვე ლოს თვის თურ ქე თი ა. რაც ბუ ნებ-
რი ვი ა, რად გან ეს ქვე ყა ნა უახ ლო ე სი მე ზო ბე ლი და მახ ლო ბელ სა ხელ მწი ფო ებ-
ში რი გით მე ო რე ეკო ნო მი კა ა, ვის თა ნაც არ გვაქვს პო ლი ტი კუ რი პრობ ლე მე ბი. 
მი უ ხე და ვად მჭიდ რო პარ ტნი ო რუ ლი ურ თი ერ თო ბე ბი სა, სა ვაჭ რო თვალ საზ-
რი სით, სა ქარ თვე ლო სა და თურ ქე თის ურ თი ერ თო ბე ბი, არ არის თა ნას წო რი. 
უკა ნას კნე ლი ხუ თი წლის გან მავ ლო ბა ში სა ქარ თვე ლოს უარ ყო ფი თი სა ვაჭ რო 
ბა ლან სი ამ ქვე ყა ნას თან მნიშ ვნე ლოვ ნად აღე მა ტე ბა $1 მლრდ-ს. 2010-2015 
წწ. პე რი ოდ ში სა ვაჭ რო ბრუნ ვის შე სა ბა მი სად მხო ლოდ 19.6%, 15.1%, 8.7%, 
11.5%, 12.2%, 12.3% მო დი ო და ექ სპორ ტზე. ვი თა რე ბას ამ წვა ვებს ის გა რე მო-
ე ბა, რომ თურ ქუ ლი პრო დუქ ცია არ გა მო ირ ჩე ვა მა ღა ლი ხა რის ხით, ამ ქვე ყა-
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ნა ში თით ქმის არ ქმნი ან თა ნა მედ რო ვე ტექ ნო ლო გი ებს, ამი ტომ ამ მას შტა ბე ბის 
იმ პორტს ვერ ექ ნე ბა პო ზი ტი უ რი შე დე გი. გა მომ დი ნა რე აქე დან, სა ქარ თვე ლომ 
სა ხელ მწი ფო რან გში უნ და აიყ ვა ნოს თურ ქუ ლი იმ პორ ტის ჩა ნაც ვლე ბის პო ლი-
ტი კა უპირ ვე ლე სად ად გი ლობ რი ვი წარ მო ე ბის ხარ ჯზე. აღ ნიშ ნუ ლი სა ქონ ლის 
ნო მენ კლა ტუ რის უდი დე სი ნა წი ლი და თვი სე ბე ბი ამის შე საძ ლებ ლო ბას იძ ლე ვა.

აზერ ბა ი ჯა ნი ერ თა დერ თია სა ქარ თვე ლოს მსხვილ სა ვაჭ რო პარ ტნი ო-
რებს შო რის, რო მელ თა ნაც მეტ -ნაკ ლე ბად და ბა ლან სე ბუ ლი სა ვაჭ რო ბრუნ ვა 
ჰქონ და 2015 წლამ დე  და ამის მი ზე ზი იყო რე ექ სპორ ტის დი დი ღი რე ბუ ლე-
ბა. თუმ ცა, მას შემ დეგ რაც ამ ქვე ყა ნამ შეზღ უ და  ძვე ლი მსუ ბუ ქი ავ ტო მო ბი-
ლე ბის შე ტა ნა, სა ქარ თვე ლო დან აზერ ბა ი ჯან ში ექ სპორ ტი მკვეთ რად - 55%-ით 
შემ ცირ და. ამ ქვეყ ნი დან იმ პორ ტის დი დი წი ლი უკა ვია ნახ შირ წყალ ბა დო ვან 
საწ ვავს და რო გორც აღ ვნიშ ნეთ, მი სი პირ და პი რი ჩა ნაც ვლე ბა ად გი ლობ რი ვი 
წარ მო ე ბის ხარ ჯზე, თუ არ მოხ დე ბა ად გი ლობ რი ვი ახა ლი სა ბა დო ე ბის აღ მო-
ჩე ნა, ვერ მოხ დე ბა. თუმ ცა, თუ აშენ დე ბა ნავ თობ გა და მა მუ შა ვე ბე ლი ქარ ხა ნა, 
ახა ლი ჰიდ რო და სხვა გა ნახ ლე ბა დი ენერ გო გე ნე რა ცი ის ობი ექ ტე ბი, შე საძ ლე-
ბე ლი იქ ნე ბა იმ პორ ტის (და არა მარ ტო ამ ქვეყ ნი დან) ღი რე ბუ ლე ბის შემ ცი რე ბა. 
აზერ ბა ი ჯან თან პერ სპექ ტი ვა ში, ალ ბათ, შე ნარ ჩუნ დე ბა გარ კვე უ ლი დის ბა ლან სი 
სა სა ქონ ლო ვაჭ რო ბის მი ხედ ვით, თუმ ცა, ვაჭ რო ბის მაჩ ვე ნებ ლე ბის და ბა ლან სე-
ბის კარგ შე საძ ლებ ლო ბებს იძ ლე ვა ტუ რიზ მი და სატ რან სპორ ტო მომ სა ხუ რე ბა.

ის, რომ რუ სე თი სა ქარ თვე ლოს სა ვაჭ რო პარ ტნი ო რებს შო რის მხო ლოდ 
მე ოთხ ე ა, და დე ბი თი მოვ ლე ნა ა. ამა ვე დროს, პერ სპექ ტი ვა ში, მას თან ვაჭ რო-
ბის წი ლი დი დი ალ ბა თო ბით შემ ცირ დე ბა, მი უ ხე და ვად ბრუნ ვის აბ სო ლუ ტუ რი 
მაჩ ვე ნებ ლე ბის ზრდი სა, რაც ასე ვე სა სარ გებ ლო იქ ნე ბა სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო-
მი კის თვის. ჩვენ ვაც ნო ბი ე რებთ, რომ რუ სე თი სა მე ზობ ლო ში ერ თ-ერ თი დი დი 
ბა ზა რი ა, თუმ ცა, ვი ნა ი დან ამ ქვეყ ნის ეკო ნო მი კუ რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი მთლი-
ა ნა დაა დაქ ვემ დე ბა რე ბუ ლი პო ლი ტი კურ კო ნი უნ ქტუ რას, ხო ლო პო ლი ტი კა კი 
გამ სჭვა ლუ ლია იმ პე რი უ ლი ამ ბი ცი ე ბით, სა სურ ვე ლი ა, რა ცი ო ნა ლუ რად მაქ სი-
მა ლუ რად შე იზღ უ დოს მას თან ეკო ნო მი კუ რი ურ თი ერ თო ბე ბი. ეს ეხე ბა ვაჭ რო-
ბა საც, რო გორც ექ სპორ ტის, ასე ვე იმ პორ ტის მი მარ თუ ლე ბით. რუ სე თის მი ერ 
სა ვაჭ რო ბერ კე ტე ბის პო ლი ტი კუ რი მიზ ნე ბით გა მო ყე ნე ბის უამ რა ვი ფაქ ტი არ-
სე ბობს, მ.შ. ამ მხრივ „განებივრებული “ სა ქარ თვე ლო ცა ა. მა გა ლი თად, რუ სე თი 
პო ლი ტი კუ რი მი ზან შე წო ნი ლო ბი დან გა მომ დი ნა რე, პე რი ო დუ ლად ხუ რავ და და 
ხსნი და თა ვის ბა ზარს ქარ თუ ლი სა ქონ ლის თვის, რი თაც დი დად აზა რა ლებ და 
ჩვე ნი ქვეყ ნის ეკო ნო მი კას. უფ რო მე ტიც, ის არა მარ ტო ექ სპორ ტის ემ ბარ გოს 
ახორ ცი ე ლებ და, არა მედ ახ დენ და ბუ ნებ რი ვი აი რის მო წო დე ბის ბლო კი რე ბა-
საც, რი თაც არა მარ ტო ეკო ნო მი კურ, არა მედ ჰუ მა ნი ტა რულ ზი ან საც აყა ნებ და 
სა ქარ თვე ლოს. ამი ტომ, მე ტად სწო რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა იყო, რო დე საც რუ-
სე თი დან ბუ ნებ რი ვი აი რის მო წო დე ბა ჩა ნაც ვლდა აზერ ბა ი ჯა ნუ ლი რე სურ სით. 
სა ქარ თვე ლო მუდ მი ვად უნ და ეცა დოს მო ახ დი ნოს რუ სე თი დან სტრა ტე გი უ ლი 
მნიშ ვნე ლო ბის იმ პორ ტის ჩა ნაც ვლე ბა, თუნ დაც სხვა ქვეყ ნე ბი დან ანა ლო გი უ რი 
პრო დუქ ცი ის შე მო ტა ნით.
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ზო გი ერ თი შე ფა სე ბით, ჩი ნე თი უკ ვე გახ და ან უახ ლო ეს მო მა ვალ ში გახ-
დე ბა მსოფ ლი ოს პირ ვე ლი ეკო ნო მი კა. ეს სა ხელ მწი ფო პირ ვე ლი სა სა ქონ ლო 
ექ სპორ ტი ო რია მსოფ ლი ო ში, მას ყვე ლა ზე დი დი და დე ბი თი სა ვაჭ რო სალ დო 
აქვს და ეკო ნო მი კუ რი ჟარ გო ნით მას „მსოფლიო ფაბრიკასაც“ უწო დე ბენ. ჩი-
ნე თი აბ რე შუ მის გზის საწყ ი სია და ამ ფაქ ტის გა მო გა ნუ ზომ ლად იზ რდე ბა მი სი 
მნიშ ვნე ლო ბა სა ქარ თვე ლოს თვის. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ სა ვაჭ რო პარ ტნი ო-
რებს შო რის ის მე ხუ თე ად გილ ზე ა, ზე მო აღ ნიშ ნუ ლის გა მო უნ და ვი ვა რა უ დოთ, 
რომ პერ სპექ ტი ვა ში მი სი რო ლი კი დევ უფ რო შთამ ბეჭ და ვი გახ დე ბა. რაც შე ე-
ხე ბა ჩი ნე თი დან გან ხორ ცი ე ლე ბულ იმ პორტს, აქ ორი სა სა ქონ ლო ნო მენ კლა-
ტუ რა უნ და გა მოვ ყოთ. პირ ვე ლია მსოფ ლიო ბრენ დე ბის მი ერ წარ მო ე ბუ ლი 
მა ღა ლი კლა სის სა ქო ნე ლი, მ.შ. მა ღა ლი ტექ ნო ლო გი ე ბი და წარ მო ე ბის სხვა 
სა შუ ა ლე ბე ბი. ასე თი პრო დუქ ცი ის იმ პორ ტი რე ბა სა სურ ვე ლია და მი სი ჩა ნაც-
ვლე ბაც, გან სა კუთ რე ბით ად გი ლობ რი ვი წარ მო ე ბით, ვერ მო ხერ ხდე ბა. მე ო რე 
ჯგუფ ში კი მო ვი აზ რებთ მდა რე ხა რის ხის, ძი რი თა დად სა მომ ხმა რებ ლო სა ქო-
ნელს, რის დამ ზა დე ბაც სა ქარ თვე ლო ში ცაა შე საძ ლე ბე ლი. ამ მი მარ თუ ლე ბით 
სა ხელ მწი ფომ აქ ტი უ რად უნ და და იწყ ოს იმ პორ ტჩა ნაც ვლე ბის ღო ნის ძი ე ბე ბის 
შე მუ შა ვე ბა და გან ხორ ცი ე ლე ბა. 

პო ლი ტი კუ რი, გე ოგ რა ფი უ ლი, კულ ტუ რუ ლი თუ ეკო ნო მი კუ რი თვალ-
საზ რი სით უკ რა ი ნა ერ თ-ერ თი ყვე ლა ზე სა სურ ვე ლი სა ვაჭ რო პარ ტნი ო რია სა-
ქარ თვე ლოს თვის. სამ წუ ხა როდ, ამ ქვე ყა ნა ში მიმ დი ნა რე პრო ცე სებ მა მნიშ ვნე-
ლოვ ნად ავ ნეს ეკო ნო მი კას და მის კავ ში რებს პარ ტნი ორ ქვეყ ნებ თან, მ.შ. სა-
ქარ თვე ლოს თან. უკ რა ი ნი სა და სა ქარ თვე ლოს სა ვაჭ რო ურ თი ერ თო ბე ბი გან-
სა კუთ რე ბით პერ სპექ ტი უ ლია რამ დე ნი მე ფაქ ტო რის გა მო: პირ ვე ლი -  ამ ორ 
ქვე ყა ნა ში ექ სპორ ტზე ორი ენ ტი რე ბუ ლია ეკო ნო მი კის გან სხვა ვე ბუ ლი დარ გე ბი 
თუ ქვე დარ გე ბი; მე ო რე - ამ დარ გე ბი სა თუ ქვე დარ გე ბის პრო დუქ ცი ა, რო გორც 
წე სი, დე ფი ცი ტუ რია მე ო რე სა ხელ მწი ფოს თვის; მე სა მეა ტე რი ტო რი უ ლი სი ახ-
ლო ვე და საზღ ვაო პირ და პი რი კავ ში რის შე საძ ლებ ლო ბა; მე ოთხ ე, ტრა დი ცი უ-
ლი ეკო ნო მი კუ რი, კულ ტუ რუ ლი თუ სხვა სა ხის კავ ში რე ბი; მე ხუ თე - პო ზი ცი ე ბის 
სტრა ტე გი უ ლი თან ხვედ რა ძი რი თა დი პო ლი ტი კუ რი სა კითხ ე ბის მი მართ. ყო ვე-
ლი ვე ამის შე დე გია ის, რომ სა ქარ თვე ლო და უკ რა ი ნა რამ დე ნი მე რე გი ო ნუ ლი 
ორ გა ნი ზა ცი ის წევ რე ბი არი ან და მათ შო რის გა უქ მე ბუ ლია სა ვაჭ რო ბა რი ე რე ბი. 
მი უ ხე და ვად აშ კა რად პო ზი ტი უ რი პერ სპექ ტი ვი სა უნ და აღი ნიშ ნოს სა ქარ თვე-
ლოს მკვეთ რად უარ ყო ფი თი სა ვაჭ რო სალ დოს შე სა ხებ. თუმ ცა, მი სი გა მოს-
წო რე ბა ნაკ ლე ბად სა ვა რა უ დოა იმ პორ ტჩა ნაც ვლე ბის ხარ ჯზე და ის სა სა ქონ ლო 
და მომ სა ხუ რე ბის ექ სპორ ტის გაზ რდით უნ და და ბა ლან სდეს.  

მე ო რე ეშე ლო ნის ქვეყ ნე ბი დან, ანუ მათ გან, ვის თა ნაც ექ სპორ ტ-იმ პორ-
ტის სა ერ თო მო ცუ ლო ბა $200-$400 მლნ-ს შო რი სა ა, პირ ველ რიგ ში, უნ და გა-
მოვ ყოთ აშშ. ამ ქვე ყა ნას თან სა ვაჭ რო ურ თი ერ თო ბე ბი, შე იძ ლე ბა ით ქვას, მე-
ტად პო ზი ტი უ რად ვი თარ დე ბა. პირ ველ რიგ ში ვგუ ლის ხმობთ ყვე ლა ზე უფ რო 
და ბა ლან სე ბულ სა ვაჭ რო სალ დოს გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებს შო რის. გან სა ხილ-
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ველ პე რი ოდ ში, ზო გი ერთ წელს, სა ქარ თვე ლოს  აშ შ-სთან და დე ბი თი სა ვაჭ-
რო სალ დოც კი ჰქონ და. აგ რეთ ვე მნიშ ვნე ლო ვა ნია ისიც, რის შე სა ხე ბაც უკ ვე 
გვქონ და ზე მოთ მსჯე ლო ბა, რომ აშ შ-დან გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი იმ პორ ტი მა ღა-
ლი ღირ სე ბით გა მო ირ ჩე ვა. გა მომ დი ნა რე აქე დან ამ ქვეყ ნის მი მართ ვერ გან-
ხორ ცი ელ დე ბა იმ პორ ტჩა ნაც ვლე ბის ღო ნის ძი ე ბე ბი და ეს ეკო ნო მი კუ რი თვალ-
საზ რი სით არც არის აქ ტუ ა ლუ რი. აშ შ-სთან სა ვაჭ რო ურ თი ერ თო ბე ბის ლი ბე რა-
ლი ზა ცი ის ფონ ზე გაჩ ნდე ბა ექ სპორ ტის ზრდის და მა ტე ბი თი შე საძ ლებ ლო ბე ბი 
და სა ვაჭ რო ბრუნ ვის და ბა ლან სე ბის შე საძ ლებ ლო ბა, რაც უკა ნას კნე ლი სა მი 
წლის გან მავ ლო ბა ში სა ქარ თვე ლოს სა წი ნა აღ მდე გოდ არის დარ ღვე უ ლი.

ის დას კვნე ბი, რაც აშ შ-ის მი მართ გა ვა კე თეთ, აქ ტუ ა ლუ რია ია პო ნი ის შემ-
თხვე ვა შიც, გან სა კუთ რე ბით ეს, ამ ქვეყ ნი დან გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი იმ პორ ტის 
შე მად გენ ლო ბა სა და ღირ სე ბას ეხე ბა. თუმ ცა, გან სხვა ვე ბუ ლია მკვეთ რად უარ-
ყო ფი თი სა ვაჭ რო სალ დო, რაც სა ქარ თვე ლოს ამ ქვე ყა ნას თან უკა ნას კნე ლი 
წლებ ში ჩა მო უ ყა ლიბ და. მი სი შემ ცი რე ბა ექ სპორ ტის გაზ რდით უნ და მოხ დეს, 
რად გან რო გორც აშ შ-ის შემ თხე ვა ში, იმ პორ ტჩა ნაც ვლე ბის პო ლი ტი კა არც ამ 
ქვეყ ნის მი მართ გა მოდ გე ბა.

სა ქარ თვე ლოს მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა ვაჭ რო პარ ტნი ო რია სომ ხე თი. უკა-
ნას კნე ლი ოთხი წლის გან მავ ლო ბა ში ორი ქვე ნის სა ვაჭ რო ბრუნ ვა $350 მლნ 
აშშ-ს აღე მა ტე ბა, ხო ლო 2013-2014 წლებ ში თით ქმის 500 მლნ-ც იყო. სომ ხე-
თია ჩვენს სა მე ზობ ლო ში ერ თა დერ თი ქვე ყა ნა რო მელ თა ნაც სა ქარ თვე ლოს 
და დე ბი თი სა ვაჭ რო სალ დო აქვს, თუმ ცა, მთე ლი რი გი პო ზი ცი ის მი ხედ ვით, 
შე საძ ლე ბე ლია იმ პორ ტის ჩა ნაც ვლე ბაც. ვფიქ რობთ, ამ ქვე ყა ნას თან სა ვაჭ რო 
ურ თი ერ თო ბე ბი გა ცი ლე ბით მა ღალ დო ნე ზე იქ ნე ბო და, ის სა ბა ჟო კავ შირ ში 
რომ არ იყოს ინ ტეგ რი რე ბუ ლი.

არაბ თა გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ემი რა ტებ ში მდე ბა რე ქა ლა ქი დუ ბაი მსოფ ლიო 
სა ვაჭ რო ჰაბს წარ მო ად გენს, რაც რამ დე ნი მე ფაქ ტო რით არის გა მოწ ვე უ ლი. 
პირ ველ რიგ ში, უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ  იქ გა უქ მე ბუ ლია გა და სა ხა დის ზო გი ერ-
თი სა ხე ო ბა, გარ და ამი სა, ამ ქა ლაქ შია რამ დე ნი მე თა ვი სუ ფა ლი ეკო ნო მი კუ რი 
ზო ნა. სწო რედ ამი ტომ დუ ბაი მსოფ ლი ოს ერ თ-ერ თი მსხვილ რე ექ სპორ ტი ო-
რია და ცხა დი ა, სა ქარ თვე ლო შიც ხვდე ბა იქი დან სა ქონ ლის მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
მო ცუ ლო ბა. არაბ თა გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ემი რა ტებ თან სა ქარ თვე ლოს მკვეთ რად 
უარ ყო ფი თი სა ვაჭ რო სალ დო აქვს, რაც უმ თავ რე სად იმა ზე მი უ თი თებს, რომ ის 
სა ქონ ლის ექ სპორ ტის თვის ჯე როვ ნად ვერ იყე ნებს დუ ბა ის თა ვი სუ ფა ლი ეკო-
ნო მი კუ რი ზო ნის შე საძ ლებ ლო ბებს. იმ პორ ტის მხრივ უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ 
ამ ქვეყ ნი დან სა ქარ თვე ლო ში ხვდე ბა სხვა დას ხვა ქვე ყა ნა ში წარ მო ე ბუ ლი, მე-
ტად მრა ვალ ფე რო ვა ნი ნო მენ კლა ტუ რი სა და გან სხვა ვე ბუ ლი ღირ სე ბის მქო ნე 
სა ქო ნე ლი. შე სა ბა მი სად, მთე ლი რი გი მი მარ თუ ლე ბის მხრივ, შე საძ ლე ბე ლია 
იმ პორ ტჩა ნაც ვლე ბის პო ლი ტი კის გან ხორ ცი ე ლე ბა, რო გორც ად გი ლობ რი ვი 
ნა წარ მის მეშ ვე ო ბით, ასე ვე სხვა ქვეყ ნებ ში წარ მო ე ბუ ლი უფ რო მა ღალ ხა რის-
ხო ვა ნი სა ქონ ლით.
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იმ პორ ტჩა ნაც ვლე ბის მხრივ, სა ინ ტე რე სოა ბრა ზი ლი ა. ამ ქვეყ ნი დან სა-
ქარ თვე ლო ში შე მო დის მოხ მა რე ბუ ლი შაქ რის უდი დე სი ნა წი ლი და გა ყი ნუ ლი 
ხორ ცის მნიშ ვნე ლო ვა ნი მო ცუ ლო ბა. უკა ნას კნელ წლებ ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი 
იმ პორ ტი $70-120 მლნ-ს ფარ გლებ ში მერ ყე ობ და და ეს იმ დროს, რო დე საც 
ამ ქვე ყა ნა ში ექ სპორ ტის ღი რე ბუ ლე ბა მხო ლოდ $5-20 მლნ იყო. ჩვე ნი აზ რით, 
ორი ვე ზე მოთხ სე ნე ბუ ლი პო ზი ცი ის მი ხედ ვით, უნ და გან ხორ ცი ელ დეს იმ პორ-
ტჩა ნაც ვლე ბის მი ზან მი მარ თუ ლი სა ხელ მწი ფო პროგ რა მა. სა ქარ თვე ლოს თა-
ვი სუფ ლად შე უძ ლია სრუ ლად და იკ მა ყო ფი ლოს მოთხ ოვ ნი ლე ბა შა ქარ ზე და 
ხორ ცის შემ თხვე ვა ში ნე ტო იმ პორ ტი ო რიც გახ დეს. ეს კი გა ჯან სა ღე ბულ სა ვაჭ რო 
ბრუნ ვას, მო სახ ლე ო ბის თვის უფ რო მა ღალ ხა რის ხო ვა ნი სურ სა თის მი წო დე ბას 
და რამ დე ნი მე ათას ახალ სა მუ შაო ად გილს ნიშ ნავს, რაც ბრა ზი ლი ა სა და სა-
ქარ თვე ლოს შო რის არ სე ბულ მან ძი ლი სა და ამით გა მოწ ვე ულ სატ რან სპორ ტო 
ხარ ჯებს გა ვით ვა ლის წი ნე ბით უფ რო შე საძ ლებ ლად მოს ჩანს.

ირან თან სა ვაჭ რო ურ თი ერ თო ბე ბის პერ სპექ ტი ვე ბი, ამ ქვეყ ნის მი მართ 
და წე სე ბუ ლი ეკო ნო მი კუ რი სან ქცი ე ბის გა უქ მე ბის პი რო ბებ ში, უაღ რე სად მიმ-
ზიდ ვე ლად გა მო ი ყუ რე ბა. თუმ ცა, მი უ ხე და ვად სან ქცი ე ბი სა, სა ქარ თვე ლო და-
მო უ კი დებ ლო ბის მო პო ვე ბის შემ დეგ, უკ ვე და ახ ლო ე ბით 25 წე ლია ავი თა რებს 
ირან თან ვაჭ რო ბას, რა საც არ ჰქონ და მი ზან მი მარ თუ ლი, სის ტე მუ რი ხა სი ა თი. 
ამის გა მო, ამ ქვეყ ნი დან გან ხორ ცი ე ლე ბულ იმ პორ ტში არის სა ქონ ლის ისე-
თი ნო მენ ტკლა ტუ რაც, რი სი ჩა ნაც ვლე ბაც ად გი ლობ რი ვი ნა წარ მით სავ სე ბით 
შე საძ ლე ბე ლი ა. ირა ნი დან იმ პორ ტის მო ცუ ლო ბა უკა ნას კე ნე ლი ოთხი წლის 
გან მავ ლო ბა ში სა შუ ა ლოდ $110 მლნ-ა, ხო ლო ექ სპორ ტი კი და ახ ლო ე ბით მე-
სა მე დი. ამ ქვეყ ნის დი დი ეკო ნო მი კუ რი პო ტენ ცი ა ლი დან გა მომ დი ნა რე, მას თან 
ვაჭ რო ბა პერ სპექ ტი ვა ში მნიშ ვნე ლოვ ნად გა აქ ტი ურ დე ბა, თუმ ცა, კარ გი იქ ნე ბა 
თუ ეს გან ხორ ცი ელ დე ბა იმ პორ ტჩა ნაც ვლე ბის ღო ნის ძი ე ბე ბის ფონ ზე.

 ცენ ტრა ლუ რი აზი ის ქვეყ ნე ბი დან სა ქარ თვე ლოს მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა ვაჭ-
რო ურ თი ერ თო ბე ბი აქვს ყა ზა ხეთ თან, უზ ბე კეთ სა და თურ ქმე ნეთ თან. ამას თან, 
პირ ველ ორ თან სა ქარ თვე ლოს და დე ბი თი სა ვაჭ რო სალ დო აქვს, თურ ქმე ნეთ-
თან კი მკვეთ რად უარ ყო ფი თი, რაც ამ ქვეყ ნი დან ძი რი თა დად ნავ თო ბი სა და 
ნავ თობ პრო დუქ ტე ბის იმ პორ ტით არის გა მოწ ვე უ ლი. ყა ზა ხე თი დან და უზ ბე კე-
თი დან კი ხორ ცი ელ დე ბა საკ მა ოდ მცი რე ღი რე ბუ ლე ბის იმ პორ ტი. აქე დან გა-
მომ დი ნა რე, შუა აზი ის სა ხელ მწი ფო ებ თან ნაკ ლე ბე ფექ ტი ა ნი იქ ნე ბა იმ პორ ტჩა-
ნაც ვლე ბის ღო ნის ძი ე ბე ბის გა ტა რე ბა.

იმ პორ ტჩა ნაც ვლე ბის სა სა ქონ ლო პო ზი ცი ე ბის შერ ჩე ვა

იმ პორ ტჩა ნაც ვლე ბა სა და ეკო ნო მი კურ გან ვი თა რე ბა ზე მსჯე ლო ბი სას უნ-
და გვახ სოვ დეს, რომ ად გი ლობ რი ვი წარ მო ე ბის მი ერ აუთ ვი სე ბე ლი მოხ მა რე-
ბა უდი დე სი რე ზერ ვია და მო ცე მულ ეტაპ ზე, სწო რი ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის 
პი რო ბებ ში, ის შე იძ ლე ბა სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის ლო კო-
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მო ტი ვად იქ ცეს. სა ქონ ლის იმ პორ ტი რე ბა ნიშ ნავს, რომ მი სი ად გი ლობ რი ვი ბა-
ზა რი, ანუ თა ნა მედ რო ვე ეკო ნო მი კუ რი ფი ლო სო ფი ის კონ ტექ სტით წარ მო ე ბის 
ინი ცი რე ბის თვის უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი რამ, უკ ვე არ სე ბობს. სწო რედ ამი ტომ, ზუს-
ტად უნ და გა ნი საზღ ვროს ის იმ პორ ტი რე ბუ ლი სა სა ქონ ლო ჯგუ ფე ბი, რი სი წარ-
მო ე ბის ეკო ნო მი კუ რად და სა ბუ თე ბუ ლი შე საძ ლებ ლო ბაც სა ქარ თვე ლოს აქვს. 

იმ პორ ტჩა ნაც ვლე ბის მხრივ სა სა ქონ ლო პო ზი ცი ე ბის შერ ჩე ვის თვის უმ-
ნიშ ვნე ლო ვა ნეს კრი ტე რი უ მებს თა ვად მო ცე მუ ლი კვლე ვის ში ნა არ სი გან საზღ-
ვრავს. ოთხ ნიშ ნა კო დი ფი ცი რე ბის სის ტე მის მი ხედ ვით, სა ქარ თვე ლო 1000-ზე 
მე ტი და სა ხე ლე ბის პრო დუქ ტის იმ პორ ტი რე ბას ახორ ცი ე ლებს და მა თი დი დი 
უმ რავ ლე სო ბის ად გი ლობ რი ვი ნა წარ მით ჩა ნაც ვლე ბა ზე  ფიქ რიც კი ზედ მე ტი ა. 
უნ და აღი ნიშ ნოს ისიც, რომ ჩა მო ნათ ვალ ში მრავ ლად არის ისე თი პრო დუქ ცი-
აც, რომ ლის რო გორც იმ პორ ტი და ასე ვე ექ სპორ ტი ხორ ცი ელ დე ბა, ზო გი ერ-
თი მათ გა ნის მი ხედ ვით მიღ წე უ ლია და დე ბი თი ბა ლან სი, ზოგ ზე კი უარ ყო ფი თი 
სალ დო ნარ ჩუნ დე ბა. ცხა დი ა, იმ პორ ტჩა ნაც ვლე ბა შე იძ ლე ბა ორი ვე მათ განს 
შე ე ხოს, ანუ პირ ველ შემ თხვე ვა ში ბა ლან სი კი დევ უფ რო გა უმ ჯო ბეს დეს, ხო-
ლო - მე ო რე ში და დე ბი თი მნიშ ვნე ლო ბა შე ი ძი ნოს, თუმ ცა, ჩვე ნი ყუ რადღ ე ბა 
ნაშ რომ ში გან სა კუთ რე ბით მე ო რე მათ გა ნის კენ იქ ნე ბა მი მარ თუ ლი, რაც არ გა-
მო რიცხ ავს შემ დგომ ში კვლე ვის უფ რო გაღ რმა ვე ბას. 

იმ პორ ტჩა ნაც ვლე ბის კონ ტექ სტით, სა ა ნა ლი ზო სა სა ქონ ლო ნუს ხის ფორ-
მი რე ბის თვის, შემ დე გი კრი ტე რი უ მე ბი გა მო ვი ყე ნეთ: უდა ვო ა, რომ უმ თავ რე-
სი, რა საც კვლე ვის თე მა ტი კი დან გა მომ დი ნა რე უნ და და ვეყ რდნოთ, ამა თუ იმ 
პრო დუქ ტის სა ქარ თვე ლო ში ეკო ნო მი კუ რი მი ზან შე წო ნი ლო ბის კონ ტექ სტით 
წარ მო ე ბის შე საძ ლებ ლო ბა ა. ამ მი მარ თუ ლე ბით გა მოვ ყა ვით შე დე გი კრი ტე-
რი უ მე ბი: წარ მო ე ბის თვის სა ჭი რო სა ბა ზი სო სა შუ ა ლე ბის (მი წა, პირ ვე ლა დი 
ნედ ლე უ ლი, ბუ ნებ რივ -კლილ მა ტუ რი პი რო ბე ბი და ა.შ.), შე სა ბა მი სი შრო მი თი 
რე სურ სე ბის, დამ ხმა რე წარ მო ე ბის, მო ნა თე სა ვე წარ მო ე ბის, სა წარ მოო ტრა დი-
ცი ე ბის, ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი ინ ფრას ტრუქ ტუ რის არ სე ბო ბა, კონ კრე ტუ ლი პრო-
დუქ ტის ად გი ლობ რი ვად მოხ მა რე ბის მო ცუ ლო ბა, ფა სე უ ლო ბა ტე ვა დო ბა, უნი-
კა ლუ რი უპი რა ტე სო ბის არ სე ბო ბა და იმი ჯი. რად გან პირ ვე ლი შვი დი ფაქ ტო რი 
და ახ ლო ე ბით შე ე სა ბა მე ბა მა იკლ პორ ტე რის მო საზ რე ბებს და ნა თე ლია თუ რას 
გუ ლის ხმობს ის, ჩვენ მათ გან მარ ტე ბას არ შე ვუდ გე ბით და მკითხ ვე ლის ყუ-
რადღ ე ბას უკა ნას კნელ სამ ზე შე ვა ჩე რებთ. 

ფარ თო გა გე ბით ფა სე უ ლო ბა ტე ვა დო ბა ში იგუ ლის ხმე ბა თუ რო გო რია 
პრო დუქ ტში  და მა ტე ბუ ლი ფა სე უ ლო ბი სა და მი სი წარ მო ე ბის თვის სა ჭი რო 
საწყ ი სი ნედ ლე უ ლის ღი რე ბუ ლე ბის თა ნა ფარ დო ბა. რაც უფ რო უახ ლოვ დე ბა 
პრო დუქ ტი ფა სე უ ლო ბა თა ჯაჭ ვის სა ბო ლოო რგოლს - მოხ მა რე ბას, მით უფ რო  
იზ რდე ბა მას ში და მა ტე ბუ ლი ფა სე უ ლო ბა. ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი მე ტია აგ რეთ ვე შრო-
მა ტე ვა დი და მეც ნი ე რე ბა ტე ვა დი დარ გე ბის პრო დუქ ცი ა ში. მო ცე მუ ლი კვლე ვის 
თე მა ტი კი დან გა მომ დი ნა რე, ამ კრი ტე რი უმს ვი ყე ნებთ იმის შე სა ფა სებ ლად, თუ 
რამ დე ნად აღე მა ტე ბა კონ კრე ტუ ლი პრო დუქ ცი ის სა ბაზ რო ფა სი მი სი წარ მო ე-
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ბის თვის სა ჭი რო იმ პორ ტი რე ბუ ლი ნედ ლე უ ლის ღი რე ბუ ლე ბას, ანუ რამ დე ნად 
მა ღა ლია პრო დუქ ცი ის შექ მნის თვის გა წე ულ ძა ლის ხმე ვა ში ად გი ლობ რი ვი რე-
სურ სე ბის წი ლი. მა გა ლი თად, თუ სა ქონ ლის ერ თე უ ლის ფა სია 100 ლა რი, ხო-
ლო მის სა წარ მო ებ ლად სა ჭი რო რე სურ სე ბი დან 20 ლა რია იმ პორ ტი რე ბუ ლი, 
მა შინ ამ სა ქონ ლის ფა სე უ ლო ბა ტე ვა დო ბა 80 %-ი ა. ცხა დი ა, რომ იმ პრო დუქ ცი-
ას, რო მე ლიც, ერ თი მხრივ, აკ მა ყო ფი ლებს სხვა კრი ტე რი უ მებს და ამა ვე დროს 
მი სი ერ თობ ლი ვი ფა სე უ ლო ბის დი დი ნა წი ლი ქვეყ ნის შიგ ნით იქ მნე ბა (ა ნუ მი სი 
წარ მო ე ბის თვის სა ჭი რო დარ გობ რი ვი ფა სე უ ლო ბა თა ჯაჭ ვის რაც შე იძ ლე ბა მე-
ტი რგო ლია ქვე ყა ნა ში წარ მოდ გე ნი ლი) მი ე ნი ჭე ბა უპი რა ტე სო ბა იმ პორ ტჩა ნაც-
ვლე ბის შე სა ხებ მსჯე ლო ბი სას. 

უნი კა ლუ რი უპი რა ტე სო ბის არ სე ბო ბა მნიშ ვნე ლო ვა ნი ფაქ ტო რია არა-
მარ ტო ად გი ლობ რივ ბა ზარ ზე სა მა მუ ლო წარ მო ე ბის პრო დუქ ცი ის კონ კუ რენ-
ტუ ნა რი ა ნო ბის თვის, არა მედ პერ სპექ ტი ვა ში ის, მი სი ექ სპორ ტი რე ბის უმ ნიშ ვნე-
ლო ვა ნე სი ხე ლის შემ წყო ბი შე იძ ლე ბა გახ დეს. ჩვენ ამ კრი ტე რი უმ ში ვგუ ლის-
ხმობთ და ნარ ჩე ნი კრი ტე რი უ მე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი რო მე ლი მე ფაქ ტო რის 
მი ხედ ვით სა ქარ თვე ლო ში არ სე ბულ გან სა კუთ რე ბულ მდგო მა რე ო ბას. მა გა ლი-
თად,  ასე თად შე იძ ლე ბა მი ვიჩ ნი ოთ ვა ზი სა და ხორ ბლის მრა ვა ლი ენ დე მუ რი 
ჯი შის არ სე ბო ბა, მე ვე ნა ხე ო ბი სა და მეღ ვი ნე ო ბის ტრა დი ცი ე ბი, სას მე ლი წყლის 
რე სურ სე ბი და მი სი მა ღა ლი ხა რის ხი, ბუ ნებ რივ -კლი მა ტუ რი პი რო ბე ბი, ბი ომ რა-
ვალ ფე როვ ნე ბა და ა.შ.

იმი ჯი ერ თ-ერ თი უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი უპი რა ტე სო ბა ა, რაც და მო უ კი დებ-
ლბის მო პო ვე ბის შემ დეგ ქარ თუ ლი წარ მო ე ბის ამა თუ იმ პრო დუქ ცი ამ მო ი პო ვა 
და რაც სწო რი მიდ გო მის შემ თხვე ვა ში, უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს კონ კუ რენ ტულ უპი-
რა ტე სო ბად შე იძ ლე ბა იქ ცეს. მა გა ლი თად, ად გი ლობ რივ ბა ზარ ზე მომ ხმა რე ბე-
ლი მზად არის ქარ თუ ლი წარ მო შო ბის სა სურ სა თო პრო დუქ ცი ა ში მნიშ ვნე ლოვ-
ნად მე ტი გა და ი ხა დოს იმ პორ ტულ თან შე და რე ბით. ეს ფაქ ტო რი მოქ მე დე ბას 
იწყ ებს სა გა რეო ბაზ რებ ზეც. 

კვლე ვის გა სა მარ ტი ვებ ლად და მკითხ ვე ლის მი ერ აღ ქმა დო ბის გაზ რდის-
თვის, ჩვენ ზოგ შემ თხვე ვა ში და ვაჯ გუ ფეთ სა ქარ თვე ლოს სტა ტის ტი კის ეროვ ნუ-
ლი სამ სა ხუ რის მი ერ ოთხ ნიშ ნა სა სა ქონ ლო პო ზი ცი ე ბით წარ მოდ გე ნი ლი გარ-
კვე უ ლი ნო მენ კლა ტუ რუ ლი ჯგუ ფე ბი, ზოგ ჯერ კი ანა ლიზს ცალ კე ულ მათ გა ნის 
სა ფუძ ველ ზე ვა ხორ ცი ე ლებთ. სა ა ნა ლი ზოდ შერ ჩე ულ იქ ნა ის სა სა ქონ ლო ჯგუ-
ფე ბი, რო მელ თა იმ პორ ტის სა ერ თო მო ცუ ლო ბა ცალ კე უ ლი წლე ბის მი ხედ ვით 
$10 მლნ-ს აღე მა ტე ბა, რაც მათ ად გი ლობ რივ სტა ბი ლურ ბა ზარ ზე მი უ თი თებს, 
ეს კი, რო გორც უკ ვე აღი ნიშ ნა ზე მოთ, წარ მო ე ბის ინი ცი რე ბის ერ თ-ერ თი უმ ნიშ-
ვნე ლო ვა ნე სი ფაქ ტო რი ა.

 იმ პორ ტჩა ნაც ვლე ბის სა სა ქონ ლო პო ზი ცი ე ბის შერ ჩე ვის თვის სა ჭი რო 
კრი ტე რი უ მე ბი  ჩვენ მი ერ სუ ბი ექ ტუ რი დაკ ვირ ვე ბის შე დე გად დად გინ და, ამი-
ტომ ამ და სხვა მი მარ თუ ლე ბე ბი თაც სი ა მოვ ნე ბით ჩა ვერ თვე ბით პო ლე მი კა ში 
და შემ დგო მი კვლე ვის თვის ღი რე ბულ მო საზ რე ბებ საც გა ვით ვა ლის წი ნებთ.
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იმ პორ ტჩა ნაც ვლე ბის სა სა ქონ ლო მი მარ თუ ლე ბე ბი

ზე მოთ წარ მოდ გე ნი ლი კრი ტე რი უ მე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, ჩვენ მი ერ 
სტა ტის ტი კის ეროვ ნუ ლი სამ სა ხუ რის მო ნა ცე მე ბის გა მო ყე ნე ბით შედ გე ნილ იქ ნა 
ცხრი ლი 5, სა დაც წარ მოდ გე ნი ლია ის იმ პორ ტი რე ბუ ლი მსხვი ლი სა სა ქონ ლო 
ჯგუ ფე ბი, რო მელ თა ჩა ნაც ვლე ბაც, ჩვე ნი აზ რით, ად გი ლობ რი ვი წარ მო ე ბი თაა 
შე საძ ლე ბე ლი. 

რო გორც ცხრი ლი დან ჩანს, გარ კვე უ ლი სა სა ქონ ლო პო ზი ცი ე ბი გან ხი ლუ-
ლია ცალ კე, ხო ლო ზოგ ჯერ კი მათ დაჯ გუ ფე ბას მსგავ სე ბის მი ხედ ვით ვახ დენთ. 
მა გა ლი თად, სა ა ნა ლი ზოდ მო ტა ნი ლი გვაქვს ტან საც მლი სა და სხვა სა ფე იქ რო 
ნა წარ მის კა ტე გო რი ა, რო მელ შიც გა ერ თი ა ნე ბუ ლია 40-ზე მე ტი სა სა ქონ ლო 
პო ზი ცია ოთხ ნიშ ნა კო დი რე ბის სის ტე მის მი ხედ ვით, იქ ვეა მო ტა ნი ლი შა ქა რი 
და სა კონ დიტ რო ნა წარ მი შაქ რის გან, რომ ლის ძი რი თა დი შე მად გე ნე ლი შა ქა-
რია და სა დაც მხო ლოდ ორი სა სა ქონ ლო პო ზი ცი ა ა, ხო ლო ელექ ტრო ნერ გი ას 
და მო უ კი დებ ლად გან ვი ხი ლავთ. ცხა დი ა, ჩვენ ვერ და ვი სა ხავთ მიზ ნად, რომ 
ტან საც მლი სა და სხვა სა ფე იქ რო ნა წარ მის კა ტე გო რი ის ყვე ლა სა სა ქონ ლო 
პო ზი ცი ის მი ხედ ვით გა მო ყე ნე ბულ იქ ნეს სრუ ლი იმ პორ ტჩა ნაც ვლე ბის მიდ გო-
მა, რად გან ამ დარ გის ასორ ტი მენ ტუ ლად მე ტად მრა ვალ ფე როვ ნე ბის გა მო 
ეს შე უძ ლე ბე ლი ა, მაგ რამ მთე ლი ამ ჯგუ ფის ერ თი ა ნად ანა ლი ზი მი ზან შე წო ნი-
ლად მი ვიჩ ნი ეთ რად გან, ჯერ ერ თი, ჩვე ნი აზ რით, სავ სე ბით შე საძ ლე ბე ლია ამ 
მი მარ თუ ლე ბით მიღ წე ულ იქ ნეს მი ნი მუმ ნუ ლო ვა ნი ბა ლან სის დო ნე და ამას-
თან, კომ პლექ სუ რი ხედ ვა სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა გა მო ყე ნე ბულ იქ ნეს მო ნა თე სა ვე 
წარ მო ე ბის უპი რა ტე სო ბა, რაც ჩვენს მი ერ წარ მოდ გე ნი ლი ერ თ-ერ თი კრი ტე-
რი უ მია კონ კრე ტუ ლი დარ გის გან ვი თა რე ბის თვის. რაც შე ე ხე ბა შა ქარს და შაქ-
რის გან დამ ზა დე ბულ სა კონ დიტ რო ნა წარმს, ამ კა ტე გო რი ა ში მხო ლოდ ორი 
პო ზი ცი ა ა, ამას თან შა ქა რი მე ტად არა დი ფე რენ ცი რე ბა დი პრო დუქ ტი ა, ხო ლო 
შაქ რის შემ ცვე ლი სა კონ დიტ რო ნა წარ მის ფა სე უ ლო ბის ლო მის წილს სწო რედ 
შა ქა რი ქმნის. ამი ტომ, ამ შემ თხვე ვა ში სწო რედ შაქ რის ად გი ლობ რი ვად წარ-
მო ე ბა ზე გა ვა მახ ვი ლებთ ყუ რადღ ე ბას, რაც, თა ვის მხრივ, უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი 
დამ ხმა რე დარ გი იქ ნე ბა სა კონ დიტ რო წარ მო ე ბის თვის და მის გან ვი თა რე ბა საც 
იწ ვევს. ელექ ტრო ნერ გია იმ დე ნად სპე ცი ფი კუ რი პრო დუქ ტი ა, რომ მი სი სხვა სა-
სა ქონ ლო პო ზი ცი ებ თან ერ თობ ლი ვად გან ხილ ვა წარ მო უდ გე ნე ლი ა, ამას თან, 
ის სრუ ლი ად არა დი ფე რენ ცი რე ბა დი პრო დუქ ტია და და მო უ კი დებ ლა დაა წარ-
მოდ გე ნი ლი ცხრილ ში.

წარ მოდ გე ნილ ცხრილ ში ცოცხ ა ლი მსხვილ ფე ხა რქო სა ნი პი რუტყ ვი და 
მი სი ხორ ცი ერ თა დერ თი პო ზი ცი ა ა, რომ ლის მი ხედ ვით სა ქარ თვე ლოს და დე-
ბი თი სა ვაჭ რო ბა ლან სი აქვს. უფ რო რომ დავ კონ კრეტ დეთ, სა ქარ თვე ლო ში 
დი დი რა ო დე ნო ბით შე მო დის გა ყი ნუ ლი ხორ ცი და ამ პრო დუქ ტის ექ სპორ-
ტი, ფაქ ტობ რი ვად, არ ხორ ცი ელ დე ბა. სა მა გი ე როდ, ასე ვე დი დი რა ო დე ნო ბით 
ხდე ბა ცოცხ ა ლი პი რუტყ ვის ექ სპორ ტი, რაც ჭარ ბო ბით ფა რავს გა ყი ნუ ლი ხორ-
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ცის იმ პორტს. ჩვენ ეს პო ზი ცია ანა ლიზ ში ჩავ რთეთ იმი ტომ, რომ და უშ ვებ ლად 
მიგ ვაჩ ნია გა ყი ნუ ლი ხორ ცის იმ პორ ტის ის მაჩ ვე ნებ ლე ბი, რაც ცხრილ შია წარ-
მოდ გე ნი ლი და ის თა ვი სუფ ლად შე იძ ლე ბა ჩა ნაც ვლდეს ად გი ლობ რი ვი წარ-
მო ბის პრო დუქ ცი ით. ჩვენ მი ერ მოყ ვა ნი ლი კრი ტე რი უ მე ბი დან, ეს სა სა ქონ ლო 
პო ზი ცია უმ რავ ლე სო ბას აკ მა ყო ფი ლებს, ხო ლო ერ თის მი ხედ ვით, უნი კა ლუ რი 
უპი რა ტე სო ბაც არ სე ბობს, მხედ ვე ლო ბა ში გვაქვს ბუ ნებ რი ვი სა ძოვ რე ბის და სა-
თი ბე ბის დი დი რე სურ სე ბი. ამ რე სურ სის მაქ სი მა ლუ რად ათ ვი სე ბის მხრივ პო-
ზი ტი უ რი ძვრე ბი შე ი ნიშ ნე ბა, კერ ძოდ კომ პა ნია „ბლაუნშტეინ სა ქარ თვე ლომ“ 
[5] 15 მლნ ლა რის ინ ვეს ტი ცია გა ნა ხორ ცი ე ლა რა ჭა ში ხორ ცი სა და ხორ ცის 
პრო დუქ ტე ბის წარ მო ე ბა ში. ასე თი წა მოწყ ე ბე ბის შე დე გად შე საძ ლე ბე ლია რძი სა 
და რძის პრო დუქ ტე ბი სა და ძეხ ვე უ ლი სა და ხორ ცის კონ სერ ვე ბის, ღო რის ხორ-
ცის, ფრინ ვე ლის ხორ ცის მხრივ არ სე ბუ ლი მკვეთ რად უარ ყო ფი თი სა ვაჭ რო 
სალ დოს დაძ ლე ვა. ყო ვე ლი ამ სა სა ქონ ლო პო ზი ცი ის მი ხედ ვით კმა ყო ფილ დე-
ბა ჩვენ მი ერ მოყ ვა ნი ლი კრი ტე რი უ მე ბის უმ რავ ლე სო ბა. გარ კვე უ ლად პრობ-
ლე მუ რი სა კითხ ი ა, თუმ ცა დაძ ლე ვა დია მე ღო რე ო ბი სა და მეფ რინ ვე ლე ო ბის 
მდგრა დი საკ ვე ბი ბა ზის შექ მნა, თუმ ცა პირ ველ ეტაპ ზე ამ მიზ ნით ექ სპორ ტი რე-
ბუ ლი მარ ცვლე უ ლის გა მო ყე ნე ბაც შე იძ ლე ბა, რად გან ხორ ცი სა და მარ ცვლე-
უ ლის ფა სე უ ლო ბა ტე ვა დო ბას შო რის დი დი გან სხვა ვე ბა ა. თუმ ცა, ცალ კე უ ლი 
ფირ მე ბი ად გი ლობ რი ვი საკ ვე ბი ბა ზის სა ფუძ ველ ზე უკ ვე ავი თა რე ბენ სა კუ თარ 
ბიზ ნესს, ამის მა გა ლი თია მეფ რინ ვე ლე ო ბის კომ პა ნია „ჩირინა“ [6].  

სა ქარ თვე ლოს ში გა წყლის რე სურ სე ბით უზ რუნ ველ ყო ფის მი ხედ ვით, 
მსოფ ლი ო ში ერ თ-ერ თი სა უ კე თე სო მდგო მა რე ო ბა აქვს, რაც მტკნა რი წყლის 
მე თევ ზე ო ბის გან ვი თა რე ბის უნი კა ლურ პი რო ბებს ქმნის. გარ და ამი სა, სა ქარ-
თვე ლო საზღ ვაო სა ხელ მწი ფოც არის, ეს კი თევ ზსა ჭე რი ფლო ტის შექ მნის შე-
საძ ლებ ლო ბა საც აძ ლევს მას. ყო ვე ლი ვე ამის ფონ ზე, მე ტად ცუდ მაჩ ვე ნებ ლად 
მიგ ვაჩ ნია ის, რომ უკა ნას კნე ლი ექ ვსი წლის გან მავ ლო ბა ში წე ლი წად ში სა შუ ა-
ლოდ $35 მლნ-ზე მე ტი და ი ხარ ჯა  თევ ზი სა  და  თევ ზის  პრო დუქ ტე ბის  იმ პორ-
ტზე,  ხო ლო  მთლი ა ნი  ექ სპორ ტი  კი

იმა ვე პე რი ოდ ში მხო ლოდ $27.1 მლნ იყო, რაც წე ლი წად ში და ახ ლო-
ე ბით $4.5 მლნ-ა. სა ქარ თვე ლო ში შე საძ ლე ბე ლია რო გორც მტკნა რი წყლის, 
ასე ვე საზღ ვაო მე თევ ზე ო ბის იმ დო ნე ზე გან ვი თა რე ბა, რომ ერ თი, მხრივ მი ნი-
მუ მამ დე შემ ცირ დეს თევ ზი სა და მი სი პრო დუქ ტე ბის იმ პორ ტი, ხო ლო პერ სპექ-
ტი ვა ში ამ მი მარ თუ ლე ბით ჩვე ნი ქვე ყა ნა ნე ტო ექ სპორ ტი ო რა დაც იქ ცეს.

სა ქარ თვე ლო არა ეგ ზო ტი კუ რი ხი ლი სა და ციტ რუ სე ბის, კარ ტო ფი ლის, 
ბოს ტნე უ ლის, პარ კოს ნე ბის, მცე ნა რე უ ლი კონ სერ ვე ბის, წვე ნე ბის და სა წებ ლე ბის 
მხრივ ნე ტო იმ პორ ტი ო რი ქვე ყა ნა ა. 2010-2016 წლებ ში სა ქარ თვე ლომ აღ ნიშ-
ნუ ლი პრო დუქ ცი ის იმ პორ ტი რე ბის თვის და ხარ ჯა $678.5 მლნ, ხო ლო გა ი ტა ნა 
$235.1 მლნ ღი რე ბუ ლე ბის ანა ლო გი უ რი პრო დუქ ცი ა. ასე თი დი დი დის ბა ლან სი 
იმ სა სა ქონ ლო პო ზი ცი ე ბის მი ხედ ვით, რომ ლე ბიც ჩვენ მი ერ მოყ ვა ნილ თით-
ქმის ყვე ლა კრი ტე რი უმს აკ მა ყო ფი ლებს, სრუ ლი ად და უშ ვე ბე ლი ა. არ იქ ნე ბა 
გა და ჭარ ბე ბუ ლი იმის მტკი ცე ბა, რომ სა ქარ თვე ლოს შე უძ ლია თით ქმის სრუ-
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ლი ად აღ მოფ ხვრას ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი სა სა ქონ ლო მი მარ თუ ლე ბე ბის იმ პორ ტი, 
ექ სპორ ტის ზრდის ფონ ზე.

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ შაქ რი სა და მცე ნა რე უ ლი ცხი მე ბის წარ მო ე ბის 
კარ გი შე საძ ლებ ლო ბე ბი არ სე ბობს, სა ქარ თვე ლო, ფაქ ტობ რი ვად სა ერ თოდ 
არ აწარ მო ებს აღ ნიშ ნუ ლი კა ტე გო რი ის სა ქო ნელს და მთელ მოთხ ოვ ნი ლე-
ბას იმ პორ ტის ხარ ჯზე იკ მა ყო ფი ლებს. მარ თა ლია ად გი ლობ რივ ბა ზარ ზე დი დი 
პო პუ ლა რო ბით სარ გებ ლობს ე.წ. „აგარის შაქარი“, მაგრამ მასში აგარის და 
ქართული მხო ლოდ და ფა სო ე ბა ა, ხო ლო ძი რი თა დი ნედ ლე უ ლი ბრა ზი ლი ი-
დან შე მო დის. იგი ვე შე იძ ლე ბა ით ქვას მცე ნა რე უ ლი ცხი მე ბის შე სა ხე ბაც. ზე მო-
აღ ნიშ ნუ ლი სა სა ქონ ლო პო ზი ცი ე ბის მი ხედ ვით, გან სა ხილ ველ პე რი ოდ ში სა-
ქარ თვე ლო ში გან ხორ ცი ელ და $986 მლნ-ს იმ პორ ტი და $14 მლნ პრო დუქ ცი ის 
ექ სპორ ტი. 

გარ და იმი სა, რომ თამ ბა ქოს მოხ მა რე ბა მავ ნე ბე ლია ჯან მრთე ლო ბის-
თვის, მის გან დამ ზა დე ბუ ლი პრო დუქ ცია ეკო ნო მი კურ ზი ან საც აყე ნებს ქვე ყა-
ნას. მო წე ვის გა მო ჯან მრთლე ო ბის აღ დგე ნის თვის გა წე ულ ხარ ჯებს რომ თა ვი 
და ვა ნე ბოთ, მის გა მო ქვეყ ნი დან ათე უ ლო ბით მლნ დო ლა რი გა დის ყო ველ-
წლი უ რად. მა გა ლი თად, გან სა ხილ ველ პე რი ოდ ში სა ქარ თვე ლო ში იმ პორ ტი-
რე ბუ ლია $661.0 მლნ-ს თამ ბა ქო და თამ ბა ქოს ნა წარ მი, ხო ლო ექ სპორ ტმა კი, 
იმა ვე პე რი ოდ ში მხო ლოდ $9.3 მლნ შე ად გი ნა. ამ შემ თხვე ვა ში ყვე ლა ზე კარ გი 
გა მო სა ვა ლი თამ ბა ქოს მოხ მა რე ბის შემ ცი რე ბა ა, მაგ რამ სა ნამ ეს მოხ დე ბა, მა-
ნამ დე სჯობს ად გი ლობ რი ვად ვა წარ მო ოთ ეს პრო დუქ ცი ა, რი თაც შე ვამ ცი რებთ 
და შე საძ ლოა აღ მოვ ფხვრით კი დეც უარ ყო ფით სალ დოს.

2010-2015 წლებ ში სა ქარ თვე ლო ში $941 მლნ-ს ხის ფი ლე ბის, ფა ნე რე-
ბის, სამ შე ნებ ლო ნა წარ მის, ავე ჯი სა და მი სი ნა წი ლე ბის იმ პორ ტი გან ხორ ცი-
ელ და, რაც ცხრა ჯერ აღე მა ტე ბა  ექ სპორტს. სა ინ ტე რე სოა ის ფაქ ტიც, რომ 
იმა ვე პე რი ოდ ში სა ქარ თვე ლო დან გა ვი და და ახ ლო ე ბით $60 მლნ-ს ხის მა-
სა ლა. ასე თი სა ვაჭ რო პო ლი ტი კა ეკო ნო მი კურ ლო გი კას მოკ ლე ბუ ლი ა, რად-
გან რო გორც უკ ვე აღ ვნიშ ნეთ ქვეყ ნი დან სჯობს გა ვი დეს მა ღა ლი ფა სე უ ლო ბის 
მზა პრო დუქ ცი ა, ხო ლო იმ პორ ტი რე ბა კი ნედ ლე უ ლი სა სჯობს. რა ცი ო ნა ლუ რი 
მიდ გო მის შემ თხვე ვა ში, სა ქარ თვე ლოს შე უძ ლია მნიშ ვნე ლოვ ნად გა ზარ დოს 
ხის პრო დუქ ცი ის წარ მო ე ბა, არ სე ბი თად ჩა ა ნაც ვლოს იმ პორ ტი და ამ მი მარ თუ-
ლე ბით და ა ბა ლან სოს კი დეც სა ვაჭ რო სალ დო, ამის გან ცხა დე ბის სა შუ ა ლე ბას 
გვაძ ლევს ის, რომ ტყეს სა ქარ თვე ლო ში 2.8 მლნ ჰა უკა ვი ა, ხო ლო ტყის ფონ-
დი 2 მლნ ჰა-ს შე ად გენს[7,75გვ.]. სა ექ პლუ ა ტა ციო ტყე ე ბი ტყის მთლი ა ნი ფონ-
დის 38,9%-ი ა, ანუ ფა რავს 780.6 ათას ჰა-ს. სა ქარ თვე ლო ში მერ ქნის მთლი ა ნი 
მა რა გი 451.7 მლნ მ3-ი ა, მათ გან გა და მუ შა ვე ბის თვის ხელ მი საწ ვდო მია 175.7 
მლნ მ3[7,76გვ.], რაც საკ მა ოდ მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლია და გარ კვე უ ლი მი მარ თუ-
ლე ბე ბით ად გი ლობ რი ვი მოხ მა რე ბის თვის საკ მა რი სი, თუნ დაც იმის გათ ვა ლის-
წი ნე ბით, რომ სა ქარ თვე ლო ში 2010-2014 წწ პე რი ოდ ში წე ლი წად ში სა შუ ა ლოდ 
და ახ ლო ე ბით 690 ათა სი მ3 ხე- ტყე[1]   მზად დე ბო და.
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სა ქარ თვე ლო ში 2010-2015 წლებ ში $1765 მლნ-ს ღი რე ბუ ლე ბის ტან-
საც მე ლი, სა ფე იქ რო ნა წარ მი და ფეხ საც მე ლი შე მო ვი და. ეს ის სა სა ქონ ლო 
პო ზი ცი ე ბი ა, სა დაც ჩვენ მსხვილ იმ პორტს თა ვი დან ვერ ავი ცი ლებთ, თუმ ცა, 
იმ პორ ტი სა და ექ სპორ ტის და ბა ლან სე ბის კენ სწრაფ ვა სავ სე ბით რე ა ლუ რია 
„ევროკავშირთან ღრმა და ყოვ ლის მომ ცევ ლი თა ვი სუ ფა ლი სა ვაჭ რო სივ რცის 
შე სა ხებ“ შე თან ხმე ბის ფონ ზე. ეს მი მარ თუ ლე ბე ბი ჩვენ მი ერ წარ მოდ გე ნი ლი 
კრი ტე რი უ მე ბის ყვე ლა ზე ნაკ ლებ რა ო დე ნო ბას აკ მა ყო ფი ლებს, მაგ რამ ზე მო-
აღ ნიშ ნუ ლი შე თან ხმე ბა სა ქარ თვე ლო ში ბევრ ბრენდს მო ი ზი დავს, რაც ად გი-
ლობ რი ვი ბაზ რის სა მა მუ ლო პრო დუქ ცი ით გა ჯე რე ბა საც შე უწყ ობს ხელს. ამის 
ნიშ ნე ბი უკ ვე არ სე ობს, მა გა ლი თად, 2010-2011 წლებ ში სა ქარ თვე ლო დან ტან-
საც მლი სა და სა ფე იქ რო ნა წარ მის $54 მლნ-ს ღი რე ბუ ლე ბის პრო დუქ ცი ის ექ-
სპორ ტი რე ბა გან ხორ ცი ელ და, ხო ლო 2014-2015 წლე ბის თვის ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი 
$176 მლნ-მდე გა ი ზარ და. ფეხ საც მლის ექ სპორ ტი სა ქარ თვე ლო დან ჯერ ჯე რო-
ბით ვერ არის სა თა ნა დო დო ნე ზე, თუმ ცა, ად გი ლობ რივ ბა ზარ ზე უკ ვე გა მოჩ-
ნდა რამ დე ნი მე ბრენ დი, რომ ლებ მაც აქ ვე და იწყ ეს წარ მო ე ბა.

სა ქარ თვე ლო მთი ა ნი ქვე ყა ნაა და საკ მა ოდ მდი და რია ისე თი რე სურ სე-
ბით, რო გო რი ცა ა: თა ბა ში რი, ან ჰიდ რი ტი, ბათ ქა ში, მო სა პირ კე თე ბე ლი ქვე ბი, 
ცე მენ ტის, კე რა მი კუ ლი და მი ნის ნედ ლე უ ლი. მაგ რამ მი უ ხე და ვად ამი სა, 2010-
2015 წლებ ში ის მა ინც ახ დენ და თა ბა ში რის და მი სი ნა წარ მის, ან ჰიდ რი ტის, ბათ-
ქა შის, ცე მენ ტი სა  და მი სი ნა წარ მის, და მუ შა ვე ბუ ლი ქვის, მო სა პირ კე თე ბე ლი 
ფი ლე ბის, კე რა მი კუ ლი მი ნი სა და მი ნის ნა წარ მის იმ პორტს, რა მაც $1146 მლნ 
შე ად გი ნა. ექ სპორ ტი კი იმა ვე პე რი ოდ ში მხო ლოდ $158 მლნ იყო. ასე თი დი-
დი უარ ყო ფი თი სალ დო აღ ნიშ ნუ ლი სა სა ქონ ლო პო ზი ცი ე ბის მი ხედ ვით, ყოვ-
ლად მი უ ღე ბე ლი ა, რად გან ყვე ლა ისი ნი აკ მყო ფი ლებს ჩვენს მი ერ მო ტა ნი ლი 
კრი ტე რი უ მე ბის დიდ უმ რავ ლე სო ბას, ხო ლო უმ თავ რე სი უპი რა ტე სო ბა კი მათ 
სა წარ მო ებ ლად სა ჭი რო ნედ ლე უ ლის სა ქარ თვე ლო ში არ სე ბუ ლი მა რა გე ბი ა. 
სა ქარ თვე ლო ში მო სა პირ კე თე ბე ლი და სა შე ნი ქვე ბის 231 სა ბა დო ა, რაც სხვა-
დას ხვა ტიპს მი ე კუთ ნე ბა და დე კო რა ტი უ ლი თვი სე ბე ბის მრა ვალ ფე როვ ნე ბით 
გა მო ირ ჩე ვა. მა თი მა რა გე ბი ძალ ზედ მნიშ ვნე ლო ვა ნია და ის მთლი ა ნო ბა ში 1.5 
მლრდ მ3-ს აღე მა ტე ბა. სა ქარ თვე ლო ში სა მი ნე და სა ყა ლი ბე სი ლის 22 სა ბა-
დოა და თუმ ცა ეს მა რა გე ბი შეზღ უ დუ ლი ა, მაგ რამ ის მა ინც მთლი ა ნად აკ მა-
ყო ფი ლებს სა ქარ თვე ლოს მოთხ ოვ ნას[7,63გვ.]. სა ცე მენ ტე კლინ კე რის თვის აუ-
ცი ლე ბე ლია ორი კომ პო ნენ ტი - კირ ქვა და თი ხა. სა ქარ თვე ლო ში 9 კირ ქვი სა 
და 9 თი ხის ასე თი სა ბა დოა და მა თი მთლი ა ნი მა რა გე ბი სავ სე ბით საკ მა რი სია 
მძლავ რი ცე მენ ტის მრეწ ვე ლო ბის გან ვი თა რე ბის თვის[7,66გვ.]. ჩვენ ქვე ყა ნა ში 
45 თა ბა ში რის, ან ჰიდ რი ტი სა და გა ჯის სა ბა დო ა, რო მელ თა მთლი ა ნი მა რა გი 
და ახ ლო ე ბით 70 მლნ ტო ნაა [7,67გვ.].  

წარ მოდ გე ნილ სა სა ქონ ლო პო ზი ცი ებს შო რის სა ქარ თვე ლოს ყვე ლა-
ზე მა ღა ლი თვი თუზ რუნ ველ ყო ფის მაჩ ვე ნე ბე ლი ელექ ტრო ნერ გი ის მი ხედ ვით 
აქვს. 2014 წელს მოხ მა რე ბუ ლი ელექ ტრო ნერ გი ის 90%-ზე მე ტი ად გილ ზე იქ-



ბადრი რამიშვილი 

66

ნა წარ მო ე ბუ ლი. ამას თან, სა ქარ თვე ლო გარ კვე უ ლი რა ო დე ნო ბის ელექ ტრო-
ნერ გი ის ექ სპორ ტსაც ახორ ცი ე ლებს. მა გა ლი თად, 2010-2015 წლე ბის მი ხედ-
ვით, ელექ ტრო ნერ გი ის ექ სპორ ტის ღი რე ბუ ლე ბა $157 მლნ იყო, იმ პორ ტი სა 
კი - $195 მლნ. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ უარ ყო ფი თი ბა ლან სი მი ნი მა ლუ რია და 
ექვს წე ლი წად ში მხო ლოდ $38 მლნ-ს შე ად გენს. გა ნახ ლე ბა დი ელექ ტრო ნერ-
გი ის წარ მო ე ბის დი დი რე სურ სე ბის გა მო, სა ქარ თვე ლო ვალ დე ბუ ლია ამ პრო-
დუქ ტით სრუ ლად და იკ მა ყო ფი ლოს მოთხ ოვ ნი ლე ბა ეკო ნო მო მი კის ზრდის 
პერ სპექ ტი ვის გათ ვა ლის წი ნე ბით. სხვა წყა რო ებ ზე რომ არა ფე რი ვთქვათ, სა-
ქარ თვე ლო მსოფ ლი ო ში ერ თ-ერ თი მო წი ნა ვე ქვე ყა ნაა ჰიდ რო ე ნერ გე ტი კუ ლი 
პო ტენ ცი ა ლის მხრივ. არ სე ბუ ლი შე ფა სე ბით, სა ქარ თვე ლოს ჰიდ რო ე ნერ გი ის 
სრუ ლი პო ტენ ცი ა ლი 80 ტე რა ვატ /სა ათს შე ად გენს, სა ი და ნაც, რო გორც მიჩ ნე უ-
ლი ა, ეკო ნო მი კუ რად მი ზან შე წო ნი ლი პო ტენ ცი ა ლი 27 ტე რა ვატ /სა ა თია [8,გვ.3] 
. ეს მა შინ, რო დე საც ელექ ტრო ნერ გი ის მთლი ა ნი წლი უ რი მოხ მა რე ბა სა ქარ-
თვე ლო ში და ახ ლო ე ბით 10 ტე რა ვატ /სა ა თია [9] .  

იმ პორ ტჩა ნაც ვლე ბის პო ლი ტი კის გან ხორ ცი ე ლე ბის 
ზო გი ერ თი შე დე გის შე სა ხებ

იმ პორ ტჩა ნაც ვლე ბის პო ლი ტი კის გან ხორ ცი ე ლე ბის სხვა დას ხვა სა შუ ა ლე-
ბა არ სე ბობს და ღო ნის ძი ე ბა თა სპექ ტრი მით უფ რო მრა ვალ ფერ ვა ნი ა, რაც ჩვენ 
მი ერ მოყ ვა ნილ უფ რო მეტ კრი ტე რი უმს აკ მა ყო ფი ლებს ესა თუ ის სა სა ქონ ლო 
პრო დუქ ცი ა. ამ მხრივ ერ თგვა რად სა ინ ტე რე სო ვი თა რე ბაც იქ მნე ბა. მი უ ხე და-
ვად იმი სა, რომ კონ კრე ტუ ლი სა ქონ ლის ად გი ლობ რი ვი წარ მო ე ბის ეკო ნო მი-
კუ რი უპი რა ტე სო ბა ცხა დი ა, მა ინც ხდე ბა მი სი იმ პორ ტი რე ბა. ამ პა რა დოქ სულ 
ვი თა რე ბას რამ დე ნი მე ახ სნა აქვს: პირ ველ რიგ ში, ესაა იმ პორ ტით და კა ვე ბუ-
ლი ბიზ ნეს -წრე ე ბის ლო ბის ტუ რი გავ ლე ნა, რაც ამა თუ იმ ფორ მით ხში რად 
ვლინ დე ბა; მე ო რე, იმ პორტს არ სჭირ დე ბა რთუ ლი ეკო ნო მი კუ რი სის ტე მე ბის 
ჩა მო ყა ლი ბე ბა, ხო ლო ლო ბის ტუ რი მხარ და ჭე რის შემ თხვე ვა ში, ის მე ტად ად ვი-
ლად გან სა ხორ ცი ე ლე ბე ლი ა, მა შინ რო დე საც ნე ბის მი ე რი წარ მო ე ბის, მათ შო-
რის, ყვე ლა ზე მარ ტი ვის, გა ცი ლე ბით რთუ ლი ა, რად გან ის ზოგ ჯერ რამ დე ნი მე 
ათე ულ რგო ლი ა ნი ფა სე უ ლო ბა თა ჯაჭ ვის სის ტე მე ბის ფორ მი რე ბას მო ითხ ოვს; 
მე სა მე, იმ ქვეყ ნე ბის უმ რავ ლე სო ბა, სა ი და ნაც სა ქარ თვე ლო ში ხდე ბა ამა თუ იმ 
სა ქონ ლის შე მო ტა ნა და ეს გან სა კუთ რე ბით სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო პრო დუქ ცი ას 
ეხე ბა, სა კუ თა რი წარ მო ე ბის პრო ტექ ცი ო ნის ტულ პო ლი ტი კას ატა რებს სა ქარ-
თვე ლო ში კი ამ გვა რი პრაქ ტი კა გა სულ წლებ ში პრინ ცი პუ ლად უარ ყო ფი ლი 
იყო; მე ოთხ ე, სა ქარ თვე ლო ში ხში რად ხდე ბა მე ტად მდა რე ხა რის ხის სა ქონ ლის 
იმ პორ ტი, რი სი კონ ტრო ლის მე ქა ნიზ მი, ფაქ ტობ რი ვად, არ არ სე ბობ და და ესეც 
წი ნა ხე ლი სუფ ლე ბის სა ეჭ ვო ეკო ნო მი კუ რი ხედ ვის შე დე გი იყო.

თი თო ე უ ლი ზე მოხ სე ნე ბუ ლი პრობ ლე მის დაძ ლე ვა გარ კვე ულ ძა ლის ხმე-
ვას მო ითხ ოვს, ხო ლო იმ პორ ტჩა ნაც ვლე ბის ეფექ ტის მი საღ წე ვად მა თი კომ-
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პლექ სუ რი გან ხორ ცი ე ლე ბაა სა ჭი რო.  პირ ველ რიგ ში, მთავ რო ბამ გარ კვე უ ლი 
ად მი ნის ტრა ცი უ ლი თუ წა მა ხა ლი სე ბე ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის გა ტა რე ბით იმ პორ ტით 
და კა ვე ბუ ლი ბიზ ნეს წრე ე ბის და ინ ტე რე სე ბა იმ პორ ტი დან ად გი ლობ რი ვი წარ მო-
ე ბის კენ უნ და გად მორ თოს.

იქ, სა დაც სა ჭი როა რთუ ლი სა წარ მოო სის ტე მე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა, სა ხელ-
მწი ფომ ხე ლი უნ და შე უწყ ოს ამას და ხშირ შემ თხვე ვა ში კი, მათ ფორ მი რე ბა ში 
რო გორც კო ორ დი ნა ტორ მა თუ ორ გა ნი ზა ტორ მა მო ნა წი ლე ო ბაც მი ი ღოს. მა-
გა ლი თის სა ხით გან ვი ხი ლოთ შაქ რის წარ მო ე ბა. ეს ბიზ ნე სი ჩვენ მი ერ წარ მოდ-
გე ნილ თით ქმის ყვე ლა კრი ტე რი უმს აკ მა ყო ფი ლებს. შაქ რის ჭარ ხლის წარ მო-
ე ბის თვის, რო მელ ზეც შაქ რის ფა სე უ ლო ბის უდი დე სი ნა წი ლი მო დის, არ სე ბობს 
შრო მი თი, მი წის და ბი ოკ ლი მა ტუ რი რე სურ სე ბი, წარ მო ე ბის ტრა დი ცი ე ბი და 
ცოდ ნა, სა ქარ თვე ლო ში ზო გა დად გან ვი თა რე ბუ ლია სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა. თა-
ვად შა ქა რი არ მი ე კუთ ვნე ბა დი ფე რენ ცი რე ბა დი პრო დუქ ცი ის ტიპს, შე სა ბა მი სად 
მი სი მარ კე ტი ზა ცია ად ვი ლია და  ძი რი თად და ნა ხარ ჯე ბის მი ნი მი ზე ბას ეფუძ ნე ბა. 
პრობ ლე მა ისა ა, რომ ერთ შე მომ ტანს თით ქმის მო ნო პო ლი ზე ბუ ლი აქვს ბა ზა-
რი და არ არის და ინ ტე რე სე ბუ ლი ად გი ლობ რი ვი ნედ ლე უ ლის ბა ზის გან ვი თა-
რე ბით, რა საც რამ დე ნი მეწ ლი ა ნი სის ტე მუ რი ძა ლის ხმე ვა სჭირ დე ბა. სწო რედ 
აქ იკ ვე თე ბა სა ხელ მწი ფოს რო ლი, მან უნ და და ა ინ ტე რე სოს და ორ გა ნი ზე ბა 
გა უ წი ოს რამ დე ნი მე ათას ფერ მერს; პირ ველ წლებ ში უნ და მო ახ დი ნოს შაქ რის 
ჭარ ხლის საც დე ლი წარ მო ე ბის სუბ სი დი რე ბა; რამ დე ნი მე შაქ რის ქარ ხნის მშე-
ნობ ლო ბის თვის, რაც კონ კუ რენ ტუ ლი გა რე მოს შექ მნის თვი საა სა ჭი რო, უნ და 
გას ცეს მიზ ნობ რი ვი კრე დი ტი. შაქ რის მოხ მა რე ბა სა ქარ თვე ლო ში და შაქ რის 
ქარ ხნის ოპ ტი მა ლუ რი მას შტა ბი 2-3 ამ გვა რი წარ მო ე ბის არ სე ბო ბის სა შუ ა ლე ბას 
იძ ლე ვა.

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ სა ქარ თვე ლო მსოფ ლიო სა ვაჭ რო ორ გა ნი ზა-
ცი ის წევ რია და ის შეზღ უ დუ ლია პრო ტექ ცი ო ნის ტუ ლი პო ლი ტი კის გა ტა რე ბის 
მხრივ, მა ინც არ სე ბობს გარ კვე უ ლი ბერ კე ტე ბი, რი თაც ად გი ლობ რი ვი ბაზ რის 
არა ჯან სა ღი კონ კუ რენ ცი ის გან დაც ვა შე იძ ლე ბა. ერ თ-ერ თი ამ გვა რი სა შუ ა ლე-
ბაა შე მო ტა ნი ლი პრო დუქ ტის ხა რის ხის მკაც რი ინ სპექ ტი რე ბა. გა რა ამი სა, იმ 
ქვეყ ნებ თან, რომ ლე ბიც ამა თუ იმ ფორ მით ეწე ვი ან სა კუ თა რი წარ მო ე ბის  პრო-
ტექ ცი ო ნიზმს, აუ ცი ლე ბე ლია ინ დი ვი დუ ა ლუ რი მუ შა ო ბა და თუ სა ჭი რო გახ და, 
მსოფ ლიო სა ვაჭ რო ორ გა ნი ზა ცი ის ეგი დით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სან ქცი ე ბის გა-
მო ყე ნე ბაც.

და ბო ლოს, ჩვენ მი ერ გან ხი ლუ ლი სა სა ქონ ლო პო ზი ცი ე ბის მი ხედ ვით, 
სა გა რეო ვაჭ რო ბის უარ ყო ფი თი ბა ლან სი, მე ტი რომ არ ვთქვათ, ეკო ნო მი კუ რი 
და ნა შა უ ლი ა. ამ მდგო მა რე ო ბამ უკ ვე გა მო იწ ვია მი ლი არ დო ბით დო ლა რის და-
ნა კარ გი, რო მე ლიც ეკო ნო მი კურ ზრდას შე იძ ლე ბო და მოხ მა რე ბო და. ზა რა ლის 
მას შტა ბის საჩ ვე ნებ ლად შემ დეგ მა გა ლითს მო ვი ტანთ: გან ხი ლულ პე რი ოდ-
ში, სა ა ნა ლი ზო სა სა ქონ ლო პო ზი ცი ე ბის მი ხედ ვით, იმ პორ ტის თვის ქვეყ ნი დან 
გა ვი და $7.7 მლრდ, ხო ლო ექ სპორ ტის გათ ვა ლის წი ნე ბით ვა ლუ ტის წმინ და 
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გა დი ნე ბამ $6.4 მლრდ შე ად გი ნა, ანუ ყო ველ წლი უ რი სა ვა ლუ ტო და ნა კარ-
გე ბი $1-$1.25 მლრდ იყო. იმა ვე პე რი ოდ ში სა ქარ თვე ლო ში გან ხორ ცი ელ და 
$6.9 მლრდ-ს პირ და პი რი უცხ ო უ რი ინ ვეს ტი ცი ა, რაც წე ლი წად ში და ახ ლო ე ბით 
$1.15 მლრდ-ს შე ად გენს, რის პი რო ბებ შიც სა ქარ თვე ლოს სა შუ ა ლოწ ლი უ რი 
ეკო ნო მი კუ რი ზრდა და ახ ლო ე ბით 5% იყო. 

ლიტერატურა:
1. http://www.geostat.ge/
2. http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=TM
3. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
4. http://stat.wto.org/CountryProfi le/WSDBCountryPFReporter.aspx?Language=E
5. http://btq.ge/georgian/home
6. http://www.biubiu.ge/
7. ა. თვალჭრელიძე, ა. სილაგაძე, გ. ქეშელაშვილი, დ. გეგია. საქართველოს

სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პროგრამა,  თბ., ნეკერი, 2011.
8. მანანა ქოჩლაძე, , საქართველოს ჰიდროენერგეტიკის სექტორის

გამოწვევები, თბ., 2013.
9. საქართველოს ენერგეტიკული ბალანსი, 2014 ელექტროენერგიის და თბო-

ენერგიის მიწოდება და მოხმარება http://www.geostat.ge/
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       The paper presents the author's view of the main parameters of the Georgian economic 
development. In his opinion, Georgia should develop the fast pace of GDP growth to 
overcome a number of problems, which will enable the country to become equated 
to the most underdeveloped countries of the EU in 15-20 years in terms of economic 
development. It requires that the GDP growth rate be reached 7-12%.
       The paper analyzes the Georgia’s negative trade balance; in particular, it is noted that 
against the background of the partner countries indicators, the trade balance according 
to the trade in goods in 2014 was about $5.7 billion, and according to the total trade - 
$4.35 billion. Such balance of foreign trade indicates not only economic problems, but 
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also economic structural degradation, and it is caused mainly by large-scale state-political 
destabilization. To illustrate the damage caused to the Georgia economic development 
as a result of catastrophic negative trade balance, the author has provided the following 
indicators: during the period under review, according to the analyzed commodity position, 
the outfl ow from the country for import amounted to $7.7 billion, while the net outfl ow of 
currency, considering the export, amounted to $ 6.4 billion, or an annual foreign currency 
losses were $1- $1.25 billion. In the same period, $6.9 billion of foreign direct investment 
was made in Georgia that amounted about to $1.15 billion in a year, in the conditions when 
Georgia’s average annual economic growth was about 5%.  
       The author analyzes the Georgia’s trade relationships with major trading partners, 
as well as with those countries with which Georgia had traditional economic ties and 
also with those who, from a certain point of view, is interesting to study. Through this 
aspect there are discussed primarily Georgia’s trade fi gures with six of the most important 
trading partners - the European Union, Turkey, Azerbaijan, China, Russia and Ukraine, 
and then with the rest of partners. The author, analyzing these indicators, has proposed 
ways of improving the structure of trade, which in some cases is very relevant. According 
to the author import substitution measures should be implemented with regard to some 
countries with which Georgia has a very negative trade balance, in this respect the most 
distinguished country is Turkey.
       In the next part of the work the author has selected the necessary criteria for the 
formation of analyzed commodity list: the basic means of production (land, primary raw 
materials, natural-climatic conditions, etc.), the labor resources, auxiliary production, 
related production, manufacturing traditions, intellectual infrastructure, volume of the 
locally consumed specifi c product, value capacity, unique advantage and image. On the 
basis of these criteria the author identifi es 23 commodity position to which in the fi rst 
place it should be carried out import substitution measures.
       The fi nal part of the paper is dedicated to the implementation of import substitution 
policy and its infl uence on economic growth. The author explains the paradoxical situation 
in which local production is possible in one or other direction, but still there is a large 
volume of imports. In his opinion, this is conditioned by: fi rst, lobbying infl uence of 
business circles engaged in import which often manifest itself in one or another form; 
second, the import does not need the formation of complex economic systems, while in 
case of lobbying support it is very easy to be implemented, while any production, including 
the most simple, is more complicated, because it sometimes requires the formation of 
several ten-linked values chain systems; third, the majority of those countries, from where 
certain goods fl ow into Georgia and  these are particularly agricultural products, pursue 
protectionist policy of its own production and such practice in Georgia in the past years was 
rejected in principle; fourth, in Georgia frequently there is imported poor-quality goods, 
whose control mechanism, in fact, did not exist and this was the result of the previous 
government’s was doubtful economic vision.
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       At the end of the article, the author formulates the measures for overcoming of 
each above mentioned problem and concludes that for achieving import substitution effect 
it is necessary its complex implementation. First of all, the government through certain 
administrative and promotional measures should shift the interest of business circles, 
engaged in import, from import to local production. Secondly, wherever required complex 
industrial systems, the state should support it, and in many cases in their formation, as a 
coordinator or organizer should also take part. Despite the fact that Georgia is a member 
of the World Trade Organization and is limited in respect of protectionist policies, at least 
there is some leverage, with which it is possible to protect the local market from unhealthy 
competition. One of the means is strict inspection of the quality of introduced product. 
In addition, those countries, which are engaged in some form of protectionism of its own 
production, it is necessary to work individually and, if it becomes necessary, the sanctions 
can be applied under the auspices of the World Trade Organization.

Keywords: import substitution, economic growth; trade turnover, trade balance, import, 
export; Import substitution directions.
JEL Codes: F10, F12, F13, O24
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პროგ ნო ზუ ლი გა ან გა რი შე ბი სას ნაკ ლე ბად ან სა ერ თოდ არ გა-
მო ი ყე ნე ბა დე მოგ რა ფი ულ პრო ცეს თა ფაქ ტო რუ ლი დე ტერ მი ნა ცი ა, 
ამი ტომ, მოკ ლე და სა შუ ა ლო ვა დი ა ნი პროგ ნო ზე ბი, რომ აღა რა ფე რი 
ვთქვათ გრძელ ვა დი ან პროგ ნი ზებ ზე, საკ მაო ცდო მი ლე ბით ხა სი ათ დე ბა. 
შე სა ბა მი სად, დე მოგ რა ფი ულ პრო ცე სებ ზე ფაქ ტორ თა გავ ლე ნის ძა ლის 
შე ფა სე ბა ინ დი კა ტო რე ბის სა ხით, სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა უფ რო ზუს ტად 
გან ვსაზღ ვროთ დე მოგ რა ფი ულ პრო ცეს თა პერ სპექ ტიუ ლი გან ვი თა რე-
ბის ჰი პი თე ზე ბი და გა ვით ვა ლის წო ნოთ პროგ ნო ზულ გა ან გა რი შე ბებ ში. 

დე მოგ რა ფი ულ პრო ცე სებ ზე (შო ბა დო ბა სა და მოკ ვდა ო ბა ზე) მოქ-
მედ ფაქ ტორ თა შე ფა სე ბი სას, უნ და გა მოვ ყოთ, ერ თი მხრივ, დე მოგ-
რა ფი ულ პრო ცეს თა ის ტო რი უ ლი მო დერ ნი ზა ცი ით გან საზღ ვრუ ლი და 
მე ო რე მხრივ, ის არა დე მოგ რა ფი უ ლი ფაქ ტო რე ბი, რომ ლე ბიც არა პირ-
და პირ გავ ლე ნას მო ახ დე ნენ მათ ცვლი ლე ბებ ზე მოკ ლე და სა შუ ა ლო ვა-
დი ან პერ სპექ ტი ვა ში.
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დე მოგ რა ფი ულ პრო ცე სებ ზე მოქ მედ არა დე მოგ რა ფი ულ ფაქ-
ტორ თა გან ერ თ-ერთ ძი რი თად ფაქ ტო რად ცხოვ რე ბის დო ნე და ფა სე-
უ ლო ბი თი ორი ენ ტა ცი ე ბი წარ მო ჩინ დე ბა, რო მელ თა გავ ლე ნის ძა ლის 
შე ფა სე ბა პერ სპექ ტი ვა ში, რო გორც მაკ რო, ისე მიკ რო დო ნე ზე საკ მა ოდ 
რთუ ლი ა. მი სი შე ფა სე ბის ირიბ სტა ტის ტი კურ მაჩ ვე ნებ ლად, რო გორც 
ინ დი კა ტო რე ბი შე იძ ლე ბა გა მო ყე ნე ბულ იქ ნეს ცხოვ რე ბის დო ნე ში აკუ მუ-
ლი რე ბუ ლი სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი პა რა მეტ რე ბი, გარ და დე მოს ტა-
ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბი სა, არა დე მოგ რა ფი ულ ფაქ ტორ თა გავ ლე ნის ძა ლის 
შე ფა სე ბის სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა სო ცი ო ლო გი უ რი გა მოკ ვლე ვის მე თო დი. 

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: დე მოგ რა ფი უ ლი პროგ ნო ზი; არა დე მოგ რა ფი უ-
ლი ფაქ ტო რე ბი; ფა სე უ ლო ბი თი ორი ენ ტა ცი ე ბი; დე მოგ რა ფი უ ლი ქცე ვა; 
რეპ რო დუქ ცი უ ლი ქცე ვა.

სტა ტი ა ში დე მოგ რა ფი ულ პრო ცე სებ ზე მოქმედ „წმინ და დე მოგ რა ფი ულ 
ფაქ ტო რებ თან ერ თად”, გან ვი ხი ლავთ არა დე მოგ რა ფი ულ ფაქ ტორ თა დე ტერ-
მი ნა ცი უ ლი კვლე ვის მე თო დო ლო გი ურ სა კითხ ებს. შე საძ ლოა, ასეთ მე თო დო-
ლო გი ას იყე ნებს ზო გი ერ თი მეც ნი ე რი ლო კა ლუ რად თა ვი სი ქვეყ ნის მო სახ ლე-
ო ბის პროგ ნო ზის გა ან გა რი შე ბი სას, მაგ რამ იგი რო გორც სა ერ თო მე თო დო-
ლო გი ა, ნაკ ლე ბად გა მო ი ყე ნე ბა ყვე ლა ქვეყ ნის თვის, რაც აი სა ხე ბა კი დეც ცალ-
კე უ ლი ქვეყ ნის დე მოგ რა ფი უ ლი პროგ ნო ზე ბის სი ზუს ტე ზე.

ნაშ რომ ში მო ტა ნი ლია გა ე როს, მსოფ ლიო ბან კის და აშ შ-ის მო სახ ლე ო-
ბის აღ წე რის ბი უ როს გა ან გა რი შე ბუ ლი დე მოგ რა ფი უ ლი პროგ ნო ზე ბის გა მო-
ყე ნე ბუ ლი მე თო დო ლო გია და შე და რე ბუ ლია სა ქარ თვე ლო ში შეს რუ ლე ბულ 
დე მოგ რა ფი ულ პროგ ნოზ თა მე თოდ თან, სა დაც დე მოგ რა ფი ულ პრო ცე სებ ზე 
მოქ მედ „წმინ და დე მოგ რა ფი ულ” ფაქ ტო რებ თან ერ თად, ჰი პო თე ზუ რად გათ ვა-
ლის წი ნე ბუ ლია ცალ კე უ ლი სო ცი ო ლო გი უ რი გა მოკ ვლე ვე ბის შე დე გად დე მოგ-
რა ფი ულ პრო ცე სებ ზე მოქ მე დი არა დე მოგ რა ფი ულ ფაქ ტორ თა შე ფა სე ბი თი 
პა რა მეტ რე ბი. 

სა ქარ თვე ლოს დე მოგ რა ფი ულ  პროგ ნო ზებ ში გა მო ყე ნე ბუ ლი 
დე მოგ რა ფი ულ-სტა ტის ტი კუ რი მე თო დე ბი 

2006 წლი სათ ვის ცნო ბი ლი იყო პროგ ნო ზის 60-მდე კომ პი უ ტე რუ ლი 
პროგ რა მა, მათ შო რის ყვე ლა ზე ცნო ბი ლია MortPak და DemoProj-ი. გა ე როს 
პროგ ნო ზე ბი ძი რი თა დად ეფუძ ნე ბა ორ პრო ცესს: 1) ცნო ბილ და სა თა ნა დო 
ინ ფორ მა ცი ას წა სუ ლის შე სა ხებ და 2) ჰი პო თე ზებს შო ბა დო ბის, მოკ ვდა ო ბი-
სა და სა ერ თა შო რი სო მიგ რა ცი ის შე სა ხებ (World Population Prospects: The 2010 
Revision, http://esa.un.org/unpd/wpp/index.htm). 

მსოფ ლიო ბან კის დე მოგ რა ფი უ ლი პროგ ნო ზი ძი რი თა დად ეფუძ ნე ბა გა-
ე როს დე მოგ რა ფი უ ლი პროგ ნო ზე ბის სა შუ ა ლო ვა რი ან ტის ტენ დენ ცი ებს. აშ შ-ის 

გიორგი წულაძე, ვანო შუშტაკაშვილი, ვლადიმერ სულაბერიძე



პროგნოზებში დემოგრაფიულ პროცესთა ფაქტორული დეტერმინაციის გამოყენების...

73

აღ წე რის ბი უ როს პროგ ნო ზე ბი ეფუძ ნე ბა კო ჰორ ტ-კომ პო ნენ ტე ბის მე თო დის გა-
მო ყე ნე ბა სა და დაშ ვე ბას შო ბა დო ბის, მოკ ვდა ო ბი სა და სა ერ თა შო რი სო მიგ რა-
ცი ის შე სა ხებ.

ჩვენ მი ერ, სა ქარ თვე ლო ზე სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის შე სა ბა მი სად, 
გა ან გა რი შე ბუ ლი დე მოგ რა ფი უ ლი პროგ ნო ზე ბი პირ ვე ლად 2001 წელს შეს-
რულ და და მო ი ცავ და 2005-2020 წლე ბის პე რი ოდს. მე ო რე გა და სა ინ ჯვა (2002 
წ.) ასე ვე მო ი ცავ და 2005-2020 წწ., ხო ლო მე სა მე (2003 წ.) უკ ვე 2005-2050 
წლე ბის დე მოგ რა ფი ულ პროგ ნოზს და იგი შეს რუ ლე ბულ იქ ნა MortPak კომ პი-
უ ტე რუ ლი პროგ რა მით. მე ოთხე გა და სინ ჯვა შეს რულ და 2007 წელს და ასე ვე 
მო ი ცავ და 2005-2050 წლე ბის პე რი ოდს და შეს რუ ლე ბულ იქ ნა იმა ვე კომ პი უ ტე-
რუ ლი პროგ რა მით. ბო ლო გა და სინ ჯვა შეს რუ ლე ბულ იქ ნა 2010 წელს DemProj 
კომ პი უ ტე რუ ლი პროგ რა მის სა ფუძ ველ ზე.

დე მოგ რა ფი უ ლი პროგ ნო ზი რე ბი სას გა ვით ვა ლის წი ნეთ, ერ თი მხრივ, 
დე მოგ რა ფი ულ პრო ცე სებ ზე ხან გრძლი ვი პე რი ო დით მოქ მე დი ისე თი გლო ბა-
ლუ რი სა ხის ფაქ ტო რე ბი, რო გო რი ცაა – დე მოგ რა ფი უ ლი, ეპი დე მო ლო გი უ რი, 
მიგ რა ცი უ ლი გად სვა ლა და მო სახ ლე ო ბის აღ წარ მო ე ბის ის ტო რი უ ლი ტი პის 
მო დერ ნი ზა ცი ას თან და კავ ში რე ბუ ლი ბავ შვთა ყო ლის მოთხ ოვ ნი ლე ბის შემ ცი-
რე ბის ტენ დენ ცი ა. მე ო რე მხრივ, სა შუ ა ლო და მოკ ლე ვა დი ან პერ სპექ ტი ვა ზე 
მოქ მე დი რე გი ო ნუ ლი და ლო კა ლუ რი დო ნის დე მოგ რა ფი ულ პრო ცეს თა გან-
სხვა ვე ბუ ლი ტენ დენ ცი ე ბი.

გარ კვე ულ წი ლად შე ვე ცა დეთ პროგ ნო ზი რე ბი სას გაგ ვეთ ვა ლის წი ნე ბი ნა 
სო ცი ო ლო გი უ რი კვლე ვე ბით გა მოვ ლე ნი ლი დე მოგ რა ფი ულ პრო ცე სებ ზე მოქ-
მედ სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი, კულ ტუ რუ ლი, რე ლი გი უ რი და სხვა სა ხის არა-
დე მოგ რა ფი ულ ფაქ ტორ თა ზე მოქ მე დე ბის ძა ლა.

ჩვენ მი ერ სა ქარ თვე ლოს თვის აგე ბულ დე მოგ რა ფი ულ პროგ ნო ზებ ში 
დაშ ვე ბულ იქ ნა შო ბა დო ბის ჯა მობ რი ვი და ასა კობ რი ვი კო ე ფი ცი ენ ტე ბის, და-
ბა დე ბი სას სი ცოცხ ლის მო სა ლოდ ნე ლი ხან გრძლი ვო ბის და სა ერ თა შო რი სო 
მიგ რა ცი ის გარ კვე უ ლი ჰი პო თე ზე ბი. ამას თან, პროგ ნო ზე ბის თვის შე მუ შა ვე ბულ 
იქ ნა შო ბა დო ბის ოთხი ვა რი ან ტი: შო ბა დო ბის სა შუ ა ლო, და ბა ლი, მა ღა ლი და 
უც ვლე ლი დო ნის. შე სა ბა მი სად, გა მო ყე ნე ბულ იქ ნა შო ბა დო ბის გან სხვა ვე ბუ ლი 
ჯა მობ რი ვი და ასა კობ რი ვი კო ე ფი ცი ენ ტე ბი. 

გა ე როს 2010 წლის გა და სინ ჯვა ში, პროგ ნო ზის სხვად სხვა ვა რი ან ტის-
თვის, მუდ მი ვად დაშ ვე ბულ იქ ნა სი ცოცხ ლის მო სა ლოდ ნე ლი ხან გრძლი ვო-
ბა და ბა დე ბი სას და სა ერ თა შო რი სო მიგ რა ცი ის სალ დო. მის გან გან სხვა ვე ბით, 
ჩვენს შემ თხვე ვა ში, პროგ ნო ზის სხვა დას ხვა ვა რი ან ტში გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია 
რო გორც შო ბა დო ბის ჯა მობ რი ვი და ასა კობ რი ვი კი ე ფი ცი ენ ტე ბის, ისე და ბა დე-
ბი სას სი ცოცხ ლის მო სა ლოდ ნე ლი ხან გრძლი ვო ბის და სა ერ თა შო რი სო მიგ რა-
ცი ის ცვლა დი პა რა მეტ რე ბი.

ჩვენ მი ერ დაშ ვე ბულ ჰი პო თე ზა თა შე სა ბა მი სად, 2015-2050 წწ. პროგ ნო-
ზი და ე ფუძ ვნა და ბა ლი შო ბა დო ბის, მზარ დი მოკ ვდა ო ბის (მო სახ ლე ო ბის 1000 
სულ ზე) და მათ გან გა მომ დი ნა რე და ბა ლი ბუ ნებ რი ვი მა ტე ბის პა რა მეტ რებს.
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პრობ ლე მას ქმნი და მიგ რა ცი ის აღ რიცხ ვის არას წო რი მე თო დო ლო გია 
და მის გან გა მომ დი ნა რე მიგ რა ცი ის არა ზუს ტი სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბი. ამ 
უკა ნას კნელ ში აღ რიცხ უ ლი იყო მიგ რანტ ვი ზი ტი ორ თა სა ერ თო რა ო დე ნო ბა 
და არ იყო გა მო ყო ფი ლი არც მუდ მივ, არც დრო ე ბით მიგ რან ტთა რა ო დე ნო-
ბა. ამი ტომ, 2010 წლის პროგ ნო ზის გა და სინ ჯვი სას, სა ერ თა შო რი სო მიგ რა ცი ის 
სალ დოს გან საზღ ვრი სას გა მო ყე ნე ბულ იქ ნა მიგ რა ცი უ ლი გა დას ვლის თე ო რი ის 
ზო გა დი სქე მა.

მიგ რა ცი უ ლი გა დას ვლის თე ო რი ა, დე მოგ რა ფი უ ლი და ეპო დე მო ლო-
გი უ რი გა დას ვლის მიმ დი ნა რე ო ბას თან კავ შირით გა ნი ხი ლე ბა. სა ქარ თვე ლოს 
შემ თხვე ვა ში დე მოგ რა ფი უ ლი გა დას ვლა ნაკ ლებ როლს თა მა შობს მიგ რა ცი ულ 
გა დას ვლა ზე და არ სე ბი თი მნიშ ვნე ლო ბა ენი ჭე ბა არა დე მოგ რა ფი ულ ფაქ ტორს 
– სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კურ გან ვი თა რე ბას და ცხოვ რე ბის დო ნეს. საქ მე ის არის,
რომ დე მოგ რა ფი უ ლი გა დას ვლის თვალ საზ რი სით, სა ქარ თვე ლო გან ვი თა რე-
ბულ ქვეყ ნებს მი ე კუთ ვნე ბა, ხო ლო მიგ რა ცი უ ლი გა დას ვლის თვალ საზ რი სით 
– ნაკ ლე ბად გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებს, რაც ქვეყ ნის სო ცი ა ლურ- ეკო ნო მი კუ რი
მდგო მა რე ო ბი დან გა მომ დი ნა რე ობს.

მიგ რა ცი უ ლი გა დას ვლის ზო გა დი თე ო რი ის შე სა ბა მი სად, მიგ რა ცი ის ეტა-
პობ რი ვი ცვლი ლე ბა გარ კვე ულ დროს სა ჭი რო ებს და იგი და მო კი დე ბუ ლია 
ქვეყ ნის ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის დო ნე ზე. ამი ტომ, მიგ რა ცი ის პროგ ნო ზი რე-
ბი სას მთა ვა რი იყო გან გვე საზღ ვრა მიგ რა ცი უ ლი გა დას ვლის ეტა პე ბი და დრო-
ი თი საზღ ვრე ბი სა ქარ თვე ლო სათ ვის. 

მიგ რა ცი უ ლი გა დას ვლის სქე მის შე სა ბა მი სად, I ეტა პი სა ქარ თვე ლომ გა ი-
ა რა 1990-ი ა ნი წლე ბის შუა პე რი ო დი სათ ვის და 1997-1998 წლე ბი დან II ეტაპ ზე 
გა და ვი და. II ეტა პი პრაქ ტი კუ ლად დღემ დე გრძელ დე ბა, 2020 წლი დან მო სა-
ლოდ ნე ლია III ეტაპ ზე გა დას ვლა. და ახ ლო ე ბით 2025 წლამ დე მო სა ლოდ ნე-
ლია სა ერ თა შო რი სო მიგ რა ცი ის უარ ყო ფი თი სალ დოს მი ნი მუ მამ დე შემ ცი რე ბა 
და 2025-2030 წლებ ში მიგ რა ცი ის და დე ბი თი სალ დო თი შეც ვლა. აღ ნიშ ნუ ლი 
პე რი ო დი დან სა ერ თა შო რი სო მიგ რა ცი ის და დე ბი თი სალ დო თან და თან ზრდას 
და იწყ ებს.

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ზე მოთ ქმუ ლის გათ ვა ლის წი ნე ბით, შე ფა სე ბი თი მო-
ნა ცე მე ბით 1989-2001 წლებ ში სა ქარ თვე ლო სათ ვის მიგ რა ცი ის უარ ყო ფით მა 
სალ დომ 1025 ათა სი, ხო ლო 2001-2010 წლებ ში – 250 ათა სი შე ად გი ნა. ამ დე-
ნად, მთლი ა ნო ბა ში, 1989-2010 წლებ ში მიგ რა ცი ის უარ ყო ფი თი სალ დო 1 მლნ 
275 ათა სის ტო ლი ა, რაც მნიშ ვნე ლოვ ნად გან სხვავ დე ბა ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტის-
ტი კუ რი მაჩ ვე ნებ ლის გან.

შე ფა სე ბი თი პროგ ნო ზის სხვა დას ხვა ვა რი ან ტი სათ ვის 2010 წლის გა და-
სინ ჯვით მიგ რა ცი ის სალ დო შემ დეგ ნა ი რად იქ ნა გან საზღ ვრუ ლი:

სა შუ ა ლო ვა რი ან ტით: 2010-2025 წწ. – უარ ყო ფი თი სალ დო – 155 ათა სი 
კა ცი; 2025-2050 წწ. – და დე ბი თი სალ დო 195 ათა სი კა ცი; ხო ლო მთელ 2010-
2050 წლე ბის პე რი ოდ ში – და დე ბი თი მიგ რა ცი უ ლი სალ დო – 40 ათა სი.
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და ბა ლი ვა რი ან ტით: 2010-2025 წწ. – უარ ყო ფი თი სალ დო – 160 ათა სი 
კა ცი; 2025-2050 წწ. – და დე ბი თი სალ დო 135 ათა სი კა ცი; ხო ლო მთელ 2010-
2050 წლე ბის პე რი ოდ ში – უარ ყო ფი თი მიგ რა ცი უ ლი სალ დო – 25 ათა სი კა ცი.

 მა ღა ლი ვა რი ან ტით: 2010-2025 წწ. – უარ ყო ფი თი მიგ რა ცი უ ლი სალ დო 
– 135 ათა სი კა ცი; 2025-2050 წწ. – და დე ბი თი მიგ რა ცი უ ლი სალ დო – 240 ათა-
სი კა ცი; 2010-2050 წლე ბის პე რი ოდ ში და დე ბი თი სალ დო – 105 ათა სი.

მუდ მი ვი შო ბა დო ბის ვა რი ან ტი: აღე ბუ ლი იქ ნა სა შუ ა ლო ვა რი ან ტი სათ ვის 
და მა ხა სი ა თე ბე ლი სი დი დე ე ბი. 

სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ო ბის აბ სო ლუ ტუ რი რა ო დე ნო ბის და ასა კობ რივ 
-სქე სობ რი ვი შე მად გენ ლო ბის პროგ ნო ზის ყვე ლა ვა რი ან ტში გა ვით ვა ლის წი ნეთ 
აფ ხა ზე თი სა და ცხინ ვა ლის რე გი ო ნე ბის მო სახ ლე ო ბა, ანუ პროგ ნო ზე ბი შეს რუ-
ლე ბუ ლია სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო რი ის 1989 წლის მდგო მა რე ო ბით. 

გა ე როს, მსოფ ლიო ბან კის და აშ შ-ის მო სახ ლე ო ბის აღ წე რის ბი უ როს 
მსგავ სად, სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ო ბის ასა კობ რივ -სქე სობ რი ვი შე მად გენ ლო-
ბის პროგ ნო ზე ბი მო სახ ლე ო ბის ბო ლო ასა კობ რი ვი ჯგუ ფის გარ და შეს რუ ლე-
ბუ ლია 5 – წლი ა ნი ასა კობ რი ვი ინ ტერ ვა ლე ბით, თუმ ცა, მათ შო რის მე თო დუ რი 
მიდ გო მე ბის გან სხვა ვე ბა მო სახ ლე ო ბის 75 წლის ზე მო ასა კის ჯგუ ფებ ში აღი ნიშ-
ნე ბა. კერ ძოდ, გა ე რო სა და აშ შ-ის მო სახ ლე ო ბის აღ წე რის ბი უ რო პროგ ნოზს 
მო სახ ლე ო ბის ბო ლო ასა კობ რი ვი ჯგუ ფის თვის ან გა რი შობს 100 და უფ რო სი 
ასა კის მო სახ ლე ო ბა ზე, მსოფ ლიო ბან კი – 75 და უფ რო სი ასა კის, ხო ლო ჩვენ – 
80 და უფ რო სი ასა კის მო სახ ლე ო ბა ზე. შე სა და რი სად მიჩ ნე ულ იქ ნა მსოფ ლიო 
ბან კის სტან დარ ტი. 

შო ბა დო ბის, მოკ ვდა ო ბის და სა ერ თა შო რი სო მიგ რა ცი ის პროგ ნო ზებ ში 
მსოფ ლიო ბან კი არ იძ ლე ვა ცოცხ ლად და ბა დე ბულ თა, გარ დაც ვლილ თა და 
სა ერ თა შო რი სო მიგ რა ცი ის სალ დოს აბ სო ლუ ტურ რა ო დე ნო ბას. მათ გა სა ან-
გა რი შებ ლად გა მო ყე ნე ბუ ლია შე სა ბა მი სი წლე ბის მო სახ ლე ო ბის რა ო დე ნო ბის 
ნამ რავ ლი (შე სა ბა მი სად) შო ბა დო ბის, მოკ ვდა ო ბის და სა ერ თა შო რი სო მიგ რა-
ცი ის სალ დოს ზო გა დი კო ე ფი ცი ენ ტებ ზე.

აშ შ-ის მო სახ ლე ო ბის აღ წე რის ბი უ როს ცოცხ ლად და ბა დე ბულ თა, გარ-
დაც ვლილ თა და სა ერ თა შო რი სო მიგ რა ცი ის სალ დოს აბ სო ლუ ტუ რი რა ო დე-
ნო ბა მო ცე მუ ლი აქვს ყო ვე ლი ცალ კე უ ლი წლი სათ ვის. 

ჩვენ შემ თხვე ვა ში, ზე მოთ მო ტა ნი ლი დე მოგ რა ფი უ ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბის 
(შო ბა დო ბის, მოკ ვდა ო ბის და სა ერ თა შო რი სო მიგ რა ცი ის სალ დო) 6-წლი ა ნი ინ-
ტერ ვა ლე ბი მი ღე ბულ იქ ნა, რო გორც შე სა ბა მი სი ცალ კე უ ლი 6 წლის სა შუ ა ლო.

შე სა ბა მი სად, მო სახ ლე ო ბის ბუ ნებ რი ვი მა ტე ბა გა ან გა რი შე ბუ ლია ცოცხ-
ლად და ბა დე ბულ თა და გარ დაც ვლილ თა რა ო დე ნო ბის სხვა ო ბით. მო სახ ლე-
ო ბის რა ო დე ნო ბის ცვლი ლე ბა კი მი ღე ბულ იქ ნა რო გორც მო სახ ლე ო ბის ბუ ნებ-
რი ვი მა ტე ბი სა და სა ერ თა შო რი სო მიგ რა ცი ის სალ დოს ჯა მი.

გა ე რო სა და მსოფ ლიო ბან კის პროგ ნო ზებ ში მო ცე მუ ლია მო სახ ლე ო ბის 
აღ წარ მო ე ბის ნე ტო კო ე ფი ცი ენ ტე ბი. აშ შ-ის მო სახ ლე ო ბის აღ წე რის ბი უ რო იძ-
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ლე ვა მხო ლოდ მო სახ ლე ო ბის აღ წარ მო ე ბის ბრუ ტო კო ე ფი ცი ენტს. ჩვენ პროგ-
ნო ზებ ში კი მო ტა ნი ლია მო სახ ლე ო ბის აღ წარ მო ე ბის, რო გორც ბრუ ტო, ისე ნე-
ტო კო ე ფი ცი ენ ტე ბი.

დე მოგ რა ფი ულ პრო ცე სებ ზე მოქ მედ არა დე მოგ რა ფი ულ 
ფაქ ტორ თა დე ტერ მი ნა ცია

თუ დე მოგ რა ფი ულ პრო ცე სებ ზე მოქ მედ დე მოგ რა ფი ულ ფაქ ტორ თა დე-
ტერ მი ნა ცი ი სათ ვის სტა ტის ტი კუ რი ინ ფორ მა ცი ის მო პო ვე ბა და და მუ შა ვე ბა შე-
საძ ლე ბე ლი ა, იგი რთუ ლია არა დე მოგ რა ფი ულ ფაქ ტორ თა დე ტერ მი ნა ცი ი სას. 
ამ მიზ ნით, საჭიროდ მიგ ვაჩ ნია სო ცი ო ლო გი უ რი კვლე ვის მე თო დით არა დე-
მოგ რა ფი ულ ფაქ ტორ თა დე ტერ მი ნა ცია და მა თი შე ფა სე ბი თი პა რა მეტ რე ბის 
გათ ვა ლის წი ნე ბა პროგ ნოზ ში. 

გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია ის, რომ არა დე მოგ რა ფი უ ლი ფაქ ტო რე ბის გან 
გან სხვა ვე ბით, დე მოგ რა ფი უ ლი ფაქ ტო რე ბი, ერ თი მხრივ, შე იძ ლე ბა წარ მოგ-
ვიდ გეს რო გორც დე მოგ რა ფი ულ პრო ცე სებ ზე მოქ მე დი ფაქ ტო რე ბი, მე ო რე 
მხრივ, დე მოგ რა ფი უ ლი პრო ცე სე ბის ტენ დენ ცი ის შე დე გი. ამი ტომ, პროგ ნო ზი-
რე ბის პრო ცეს ში მა თი ერ თმა ნე თის გან გან სხვა ვე ბა აუ ცი ლე ბე ლი ა. საქ მე ისა ა, 
რომ მო სახ ლე ო ბის აღ წარ მო ე ბის ტი პის ცვლი ლე ბა გა ნა პი რო ბებს შო ბა დო ბი სა 
და მოკ ვდა ო ბის ტენ დენ ცი ის ცვლი ლე ბას, მა შინ რო დე საც მო სახ ლე ო ბის აღ-
წარ მო ე ბის ერ თი ტი პის შიგ ნით, ისი ნი წარ მოგ ვიდ გე ბი ან დე მოგ რა ფი ულ პრო-
ცე სებ ზე მოქ მედ არა დე მოგ რა ფი უ ლი ფაქ ტო რე ბად და სა შუ ლო და მოკ ლე ვა-
დი ან პერ სპექ ტი ვა ში ხში რად გან საზღ ვრა ვენ რე გი ონ თა შო რის დე მოგ რა ფი ულ 
პრო ცეს თა დი ფე რენ ცი რე ბულ დო ნეს.

რამ დე ნა დაც, დე მოგ რა ფი უ ლი პრო ცე სე ბის ცვლი ლე ბებს ძი რი თა დად 
დე მოგ რა ფი უ ლი ქცე ვა გან საზღ ვრავს, შე სა ბა მი სად ისი ნი ამ ქცე ვის შე დეგს 
წარ მო ად გე ნენ. ამ შემ თხვე ვა ში იგი წარ მოგ ვიდ გე ბა, რო გორც ქმე დე ბი სა და 
ურ თი ერ თო ბე ბის სის ტე მა, რო მე ლიც მი მარ თუ ლია ამა თუ იმ შე დე გის მი საღ წე-
ვად შვილ თა შო ბას თან, ქორ წი ნე ბას თან, ჯან მრთე ლო ბა სა და სი ცოცხ ლის ხან-
გრძლი ვო ბას თან მი მარ თე ბით. დე მოგ რა ფი ულ ქცე ვა ზე დი და დაა და მო კი დე-
ბუ ლი დე მოგ რა ფი უ ლი ვი თა რე ბის რო გორც შე ნარ ჩუ ნე ბა, ასე ვე ცვლი ლე ბაც, 
ზრდის ან შემ ცი რე ბის მი მარ თუ ლე ბით.

შე სა ბა მი სად, მიკ რო დო ნე ზე დე მოგ რა ფი ულ პრო ცეს თა დე ტერ მი ნა ცი ის 
კვლე ვა, პირ ველ რიგ ში, და კავ ში რე ბუ ლია დე მოგ რა ფი უ ლი ქცე ვის გა მოვ ლე-
ნა სა და ანა ლიზ თან.

მო სახ ლე ო ბის, ოჯა ხის და პი როვ ნე ბის დო ნე ზე შო ბა დო ბის სი დი დეს ძი-
რი თა დად ფორ მი რე ბუ ლი რეპ რო დუქ ცი უ ლი ქცე ვა გან საზღ ვრავს. მას ზე, რო-
გორც შო ბა დო ბის დო ნის გან მსაზღ ვრელ ფაქ ტორ ზე, თა ვის მხრივ, არ სე ბით 
გავ ლე ნას ახ დენს სხვა დას ხვა არა დე მოგ რა ფი უ ლი ფაქ ტო რე ბი, რომ ლე ბიც, 
თა ვის მხრივ, მის არა ა რა პირ და პირ სუბ ფაქ ტო რე ბად გვევ ლი ნე ბა. შე სა ბა მი სად, 
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შო ბა დო ბის დო ნის გან მსაზღ ვრე ლი რეპ რო დუქ ცი უ ლი ქცე ვა, თა ვის მხრივ, გან-
პი რო ბე ბუ ლია მას ზე მოქ მე დი არა დე მოგ რა ფი უ ლი სუბ ფაქ ტო რე ბით, რო მელ-
თა შო რი სა ა: გა ნათ ლე ბა, და საქ მე ბის ტი პი, ეროვ ნე ბა, რე ლი გი ა, ქორ წი ნე ბი თი 
მდგო მა რე ო ბა, ფა სე უ ლო ბი თი ორი ენ ტა ცი ე ბი და სხვ.

ჩა მოთ ვლი ლი სუბ ფაქ ტო რე ბი, რო გორც „უ ჩი ნარ ნი”, ირი ბად მოქ მე დე ბენ 
შო ბა დო ბის დო ნე ზე და მა თი გა მოვ ლე ნა შე საძ ლე ბე ლია მათ თან და კავ ში რე ბუ-
ლი ცხოვ რე ბის წე სი სა და მოთხ ოვ ნი ლე ბა თა სის ტე მა ში ფა სე უ ლო ბა თა ორი ენ-
ტა ცი ე ბის შეს წავ ლით.

შო ბა დო ბის დო ნის არა დე მოგ რა ფი ულ ფაქ ტორ თა კვლე ვი სას შე იძ ლე-
ბა გა მო ყე ნე ბულ იქ ნეს: ოჯა ხის და პი როვ ნე ბის ფა სე უ ლო ბი თი ორი ენ ტა ცი ე ბის 
ინ დი კა ტო რე ბი (რომ ლე ბიც რეპ რო დუქ ცი უ რი ქცე ვის სო ცი ო ლო გი უ რი გა მოკ-
ვლე ვით შე იძ ლე ბა მივ ღოთ), ასე ვე შო ბა დო ბის და რეპ რო დუქ ცი უ ლი ქცე ვის 
მაჩ ვე ნებ ლე ბი, ამას თან, სა სურ ვე ლია მა თი დი ფე რენ ცი რე ბა მოხ დეს მო სახ ლე-
ო ბის იმ მაჩ ვე ნე ბელ თან, რომ ლებ საც სუბ ფაქ ტო რე ბად მო ვიხ სე ნი ებთ: გა ნათ-
ლე ბის დო ნე, საცხ ოვ რე ბე ლი ად გი ლის ტი პი, ეროვ ნე ბა, რომ ლე ბიც შე იძ ლე ბა 
შე ვის წავ ლოთ რო გორც მო სახ ლე ო ბის აღ წე რის მა სა ლე ბის, ასე ვე მიმ დი ნა რე 
აღ რიცხ ვის შე დე გე ბის და სო ცი ო ლო გი უ რი კვლე ვის სა ფუძ ველ ზე. აღ მსა რებ-
ლო ბის და რე ლი გი უ რო ბის ხა რის ხის გავ ლე ნა შო ბა დო ბა ზე, შე იძ ლე ბა გა მო-
ვავ ლი ნოთ მხო ლოდ სო ცი ო ლო გი ურ -დე მოგ რა ფი უ ლი კვლე ვის შე დე გად.

შო ბა დო ბა ზე მოქ მედ ფაქ ტორ თა მაკ რო დო ნე ზე ანა ლი ზი სათ ვის შე იძ ლე-
ბა გა მო ყე ნე ბულ იქ ნეს ისე თი მაჩ ვე ნებ ლე ბი, რო გო რი ცა ა: სა არ სე ბო მი ნი მუმ ზე 
ნაკ ლე ბი შე მო სავ ლე ბის მქო ნე მო სახ ლე ო ბის წი ლი, სა შუ ა ლო სუ ლობ რი ვი ფუ-
ლა დი შე მო სა ვა ლი, სა შუ ა ლოთ ვი უ რი ნო მი ნა ლუ რი ხელ ფა სი, საცხ ოვ რებ ლის 
სა ერ თო ფარ თით ერთ სულ ზე, და საქ მე ბი სა და უმუ შევ რო ბის დო ნე და სხვ.

დე მოგ რა ფი უ ლი ქცე ვის დე ტერ მი ნან ტთა შო რის უნ და გა მოვ ყოთ ოჯახ-
ში ფა სე უ ლო ბი თი ორი ენ ტა ცი ე ბი და ცხოვ რე ბის პი რო ბე ბი. გა სათ ვა ლის წი ნე ბე-
ლი ა, რომ ფა სე უ ლო ბი თი ორი ენ ტა ცი ე ბი არ სე ბით გავ ლე ნას ახ დენს ცხოვ რე ბის 
პი რო ბე ბის აღ თქმა ზე რო გორც დე მოგ რა ფი უ ლი ორი ენ ტა ცი ე ბის რე ა ლი ზა ცი ის 
ხელ შემ წყობ, ან ხელ შემ შლელ ფაქ ტორ ზე [10. 11. 12].

შო ბა დო ბის გან მსაზღ ვრელ რეპ რო დუქ ცი უ ლი ქცე ვის ანა ლი ზი სას ყუ-
რადღ ე ბა უნ და გა მახ ვილ დეს ცხოვ რე ბის და მა ტე რი ა ლუ რი დაკ მა ყო ფი ლე ბის 
დო ნე სა და ხა რის ხზე, რამ დე ნა დაც რეპ რო დუქ ცი ულ ქცე ვას ზო გა დად გან საზღ-
ვრავს არა ამ ფაქ ტორ თა სი დი დე, არა მედ მათ ზე ოჯა ხის და პი როვ ნე ბის მოთხ-
ოვ ნი ლე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბის დო ნე. საქ მე ისა ა, რომ ოჯა ხის და ინ დი ვი დის 
მოთხ ოვ ნი ლე ბა თა სის ტე მა ში, ფა სე უ ლო ბა თა ორი ენ ტა ცი ე ბის სა ხით, იე რარ ქი-
ულ დო ნე ზე წარ მოგ ვიდ გე ბა ცხოვ რე ბის დო ნე, მა ტე რი ა ლუ რი უზ რუნ ველ ყო ფა, 
ბავ შვთა ყო ლის მოთხ ოვ ნი ლე ბა და სხვ. შე სა ბა მი სად, რეპ რო დუქ ცი ულ ქცე-
ვას გან საზღ რავს ის, თუ ფა სე უ ლო ბა თა იე რარ ქი ა ში რო მე ლი ად გი ლი უჭი რავს 
ბავ შვთა ყო ლის რა ო დე ნობ რივ მოთხ ოვ ნი ლე ბას [10. 11].
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ამი ტომ, ოჯა ხი სა და პი როვ ნე ბის ფა სე უ ლო ბით ორი ენ ტა ცი ებ ში არ სე ბი თი 
რო ლი ენი ჭე ბა ბავ შვთა რა ო დე ნო ბა ზე ორი ენ ტა ცი ას. შე იძ ლე ბა ოჯახ ში იყოს 
3 ან მე ტი რა ო დე ნო ბის ბავ შვზე მოთხ ოვ ნი ლე ბა, მაგ რამ მი სი რე ა ლი ზა ცი ის 
ხელ შემ შლელ ფაქ ტო რად მოგ ვევ ლი ნოს ცხოვ რე ბის დო ნე მა ტე რი ა ლურ თან 
ერ თად და სუ ლი ე რი მოთხ ოვ ნი ლე ბა ნი, რო მელ თა შო რის ბავ შვთა ყო ლის 
რა ო დე ნობ რი ვი მოთხ ოვ ნი ლე ბა ცა ა. ფა სე უ ლო ბი თა ორი ენ ტა ცი ებ ში, ბავ შვთა 
ყო ლის რა ო დე ნობ რი ვი ორი ენ ტა ცი ის რი გი თო ბა შე იძ ლე ბა დად გინ დეს სო ცი ო-
ლო გი უ რი გა მოკ ვლე ვის შე დე გე ბით მი ღე ბუ ლი ფა სე უ ლო ბა თა ორი ენ ტა ცი ე ბის 
რან ჟი რე ბით.

 სწო რედ ეს მე თო დი და ე დო სა ფუძ ვლად პრო ფე სორ ავ თან დილ სუ ლა-
ბე რი ძის დე მოგ რა ფი უ ლი პო ლი ტი კის არა ორ დი ნა ლურ წი ნა და დე ბას, რაც გუ-
ლის ხმობს ავ ტო რი ტე ტუ ლი პი როვ ნე ბის როლს ოჯახ ში და ინ დი ვიდ ში ბავ შვთა 
რა ო დე ნობ რი ვი მოთხ ოვ ნი ლე ბის ფორ მი რე ბა ში. სა ქარ თვე ლოს რე ა ლო ბა ში, 
შო ბა დო ბის ზრდის მიზ ნით, სა ჭი რო იყო ისე თი პი როვ ნე ბა, რომ ლის მო წო-
დე ბა საც მე სა მე და მომ დევ ნო რი გი თო ბის ბავ შის ყო ლის თა ო ბა ზე ოჯა ხი და 
ინ დი ვი დი გა ი ზი ა რებ და. ასე თი პი როვ ნე ბა კი სა ქარ თვე ლოს კა თო ლი კოს -პატ-
რი არ ქი, მი სი უწ მინ დე სო ბა და უნე ტა რე სო ბა ილია მე ო რე ა. 2007 წლის ნო ემ-
ბერ ში, სა ქარ თვე ლოს სა პატ რი არ ქო ში შექ მნილ დე მოგ რა ფი ულ კო მი სი ა ზე, სა-
ქარ თვე ლოს კა თო ლი კოს -პატ რი არ ქთან, მის უწ მინ დე სო ბასა და უნე ტა რეს თან, 
ილია მე ო რეს თან, ქვეყ ნის რთუ ლი დე მოგ რა ფი უ ლი ვი თა რე ბი დან გა მოყ ვა ნის 
მსჯე ლო ბი სას, პრო ფე სორმა ავ თან დილ სუ ლა ბე რი ძემ თა ვის გა მოს ვლა ში ხა ზი 
გა უს ვა ავ ტო რი ტე ტუ ლი პი როვ ნე ბის როლს ოჯახ სა და ინ დი ვიდ ში ბავ შვთა რა-
ო დე ნობ რი ვი მოთხ ოვ ნი ლე ბის ფორ მი რე ბა ში და სა ქარ თვე ლოს კა თო ლი კოს -
პატ რი არქს სთხო ვა მო ე ნათ ლა მე სა მე და მომ დევ ნო რი გი თო ბის და ბა დე ბუ ლი 
ბავ შვი, რაც ხელს შე უწყ ობ და შო ბა დო ბის ზრდას ქვე ყა ნა ში. სა ქარ თვე ლოს კა-
თო ლი კოს -პატ რი არ ქის, მი სი უწ მინ დე სო ბის და უნე ტა რე სის, ილია მე ო რის მი-
ერ მო წო ნე ბულ იქ ნა ეს წი ნა და დე ბა და გა მო ვი და ინი ცი ა ტი ვით (მო წო დე ბით) 
ოჯახ ში მე სა მე და მომ დევ ნო რი გი თო ბის და ბა დე ბულ ბავ შვთა მის მი ერ მო ნათ-
ლვა ზე. ამ ინი ცი ა ტი ვამ (მო წო დე ბამ) ოჯა ხი სა და პი როვ ნე ბის ფა სე უ ლო ბა თა 
ორი ენ ტა ცი ებ ში, ცხოვ რე ბის დო ნის და მა ტე რი ა ლუ რი მდგო მა რე ო ბის მი უ ხე-
და ვად, წი ნა პლან ზე გად მო ი წია ბავ შვის ფა სე უ ლო ბა. აღ ნიშ ნუ ლის შე დე გად, 
2007-2014 წწ. სა ქარ თვე ლო ში და ბა დე ბულ ბავ შვთა სა ერ თო რა ო დე ნო ბა ში 
მე სა მე და მომ დევ ნო რი გი თო ბის ბავ შვთა წი ლი 7,5%-ით გა ი ზარ და და 2014 
წლი სათ ვის 18,3%-ს მი აღ წი ა, რაც საკ მა ოდ მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლია თა ნა მედ-
რო ვე ეტაპ ზე ევ რო პა ში.

ამ ინი ცი ა ტი ვამ ხე ლი შე უწყო ოჯახ სა და პი როვ ნე ბა ში გა და ვა დე ბუ ლი სა-
სურ ვე ლი რა ო დე ნო ბის ბავ შვთა ყო ლის გარ კვე ულ რე ა ლი ზა ცი ას, ანუ და ი ბა და 
ის რა ო დე ნო ბა, რომ ლებ ზე დაც არ სე ბობ და მოთხ ოვ ნი ლე ბა, მაგ რამ შე იძ ლე ბა 
არ და ბა დე ბუ ლი ყო. პატ რი არ ქის ინი ცი ა ტი ვამ (მო წო დე ბამ) კი გა ზარ და ბავ შვის 
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ფა სე უ ლო ბის ხა რის ხი ოჯახ ში და სტი მუ ლი მი ე ცა უკე თე სი მერ მი სი სათ ვის გა-
და ვა დე ბულ ბავ შვის ყო ლას. აღ ნიშ ნუ ლის შე დე გად, 2007 წლი დან 2014 წლის-
თვის, შო ბა დო ბის ჯა მობ რი ვი კო ე ფი ცი ენ ტის შე ფა სე ბი თი მაჩ ვე ნე ბე ლი 1,76-დან 
2,33-მდე (ო ფი ცი ა ლუ რად 1,45-დან – 2,19-მდე) გა ი ზარ და, ხო ლო მო სახ ლე ო-
ბის აღ წარ მო ე ბის ნე ტო კო ე ფი ცი ენ ტის შე ფა სე ბი თი მაჩ ვე ნე ბე ლი 0,89-დან 1,11-
მდე ((ო ფი ცი ა ლუ რად 0,67-დან – 1,04-მდე) გა ი ზარ და.

ამ მო უ ლოდ ნელ მა დე მოგ რა ფი ულ მა „გარ და ტე ხამ” პროგ ნო ზით მო-
სა ლოდ ნე ლი დე პო პუ ლა ცი ა, გა ფარ თო ე ბუ ლი აღ წარ მო ე ბის დო ნით შეც ვა-
ლა. რთუ ლია გან საზღ ვრო, რო დემ დე გაგ რძელ დე ბა ეს „დემოგრაფიული 
ფანჯარა”, მაგ რამ თუ გა ვით ვა ლის წი ნებთ რეპ რო დუქ ცი უ ლი ქცე ვის ინერ ცი უ-
ლო ბას, ეს ვი თა რე ბა 2020 წლამ დე მა ინც უნ და გაგ რძელ დეს. ამას ადას ტუ რებს 
2014 წელს ჩვენ მი ერ სა ქარ თვე ლოს ქა ლა ქებ ში (მსხვი ლი, დი დი, სა შუ ა ლო 
და პა ტა რა) ჩა ტა რე ბუ ლი დე მო სო ცი ო ლო გი უ რი გა მოკ ვლე ვი სას და ფიქ სი რე ბუ-
ლი მო სა ლოდ ნელ ბავ შვთა რა ო დე ნო ბის საკ მა ოდ მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი – 2,5 
ბავ შვი. თუ გა ვით ვა ლის წი ნებთ, რომ იგი თით ქმის სა სურ ველ ბავ შვთა რა ო დე-
ნო ბის (2,6 ბავ შვი) ტო ლი ა, ზე მოთ გა მოთ ქმუ ლი ჰი პო თე ზა სა ფუძ ველს მოკ ლე-
ბუ ლი არ არის. ყო ვე ლი ვე აღ ნიშ ნუ ლი კი გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია შო ბა დო ბის 
ახა ლი პროგ ნო ზის შე მუ შა ვე ბი სას.

მოკ ვდა ო ბის პროგ ნო ზი რე ბი სას, დე მოგ რა ფი ულ მაჩ ვე ნებ ლებ თან შე-
და რე ბით, ნაკ ლე ბი ყუ რადღ ე ბა ექ ცე ვა მო სახ ლე ო ბის თვით მოვ ლი თი ქცე ვის, 
რო გორც ენ დო გე ნუ რი და ეგ ზო გე ნუ რი არა დე მოგ რა ფი უ ლი ფაქ ტო რე ბის გათ-
ვა ლის წი ნე ბას. იგი, რეპ რო დუქ ცი უ ლი ქცე ვის მსგავ სად, ასე ვე დე ტერ მი ნი რე ბუ-
ლია ცხოვ რე ბის დო ნით და ფა სე უ ლო ბი თი ორი ენ ტა ცი ე ბით მი უ ხე და ვად ამი სა, 
რეპ რო დუქ ცი უ ლი ქცე ვის გან გან სხვა ვე ბით, იგი დე ტერ მი ნან ტის სა ხით უფ რო 
მეტ კომ პო ნენ ტებს შე ი ცავს. თუ რეპ რო დუქ ცი უ ლი ქცე ვა ძი რი თა დად და კავ ში-
რე ბუ ლია მხო ლოდ ბავ შვთა ყო ლის მო ტი ვებ თან, თვით მოვ ლი თი ქცე ვა, რო-
გორც ჯან მრთე ლო ბი სა და სი ცოცხ ლის ხან გრძლი ვო ბის მოთხ ოვ ნი ლე ბის მო-
ტი ვა ცი ა, მას თან შე და რე ბით უფ რო მა ღა ლია და მი სი დაკ მა ყო ფი ლე ბას სა შუ ა-
ლე ბე ბიც გა ცი ლე ბით ბევ რი ა.

თვით მოვ ლი თი ქცე ვის შე მად გე ნელ კომ პო ნენ ტებ ზე რო გორც დე ტერ მი-
ნან ტზე, არ სე ბით გავ ლე ნას ახ დენს ცხოვ რე ბის დო ნე და მი სი გან მსაზღ ვრე ლი 
სუბ ფაქ ტო რე ბი. კერ ძოდ, დღის რე ჟი მი, კვე ბა, სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის დო ნე 
და ხა რის ხი, შრო მის პი რო ბე ბი, სპორ ტუ ლი დატ ვირ თვა და ა.შ.

ისე ვე, რო გორც ბავ შვთა ყო ლის მოთხ ოვ ნი ლე ბას, ადა მი ა ნის ჯან მრთე-
ლო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბას და სი ცოცხ ლის ხან გრძლი ვო ბა ზე მოთხ ოვ ნი ლე ბას ასე-
ვე გარ კვე უ ლი ად გი ლი უკა ვია მოთხ ოვ ნი ლე ბა თა სის ტე მა ში. ბუ ნებ რი ვი ა, სხვა 
მოთხ ოვ ნი ლე ბებ თან შე და რე ბით ეს მოთხ ოვ ნი ლე ბე ბი იე რარ ქი უ ლად მაღ ლა 
დგას და გაც ნო ბი ე რე ბუ ლი თვით მოვ ლი თი ქცე ვის შემ თხვე ვა ში უპირ ვე ლე სი ა, 
რაც თვით მოვ ლი თი ქცე ვის მო ტი ვა ცი ად აღიქ მე ბა. შე სა ბა მი სად, ჯან მრთე ლო-
ბი სა და ხან გრძლი ვი სი ცოცხ ლის შე ნარ ჩუ ნე ბის გზე ბის მრა ვალ გვა რო ბა გა-
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ნა პი რო ბებს მა თი მო ტი ვა ცი ის ფარ თო სპექტრს და მათ ურ თი ერ თკავ შირს. 
ყო ვე ლი ვე ზე მოთ ქმუ ლის გა მოვ ლე ნა მხო ლოდ სო ცი ო ლო გი უ რი კვლე ვი თაა 
შე საძ ლე ბე ლი, რომ ლის შე დე გებ ზე დაყ რდნო ბით შე იძ ლე ბა გან ვსაზღ ვროთ 
სუბ ფაქ ტო რე ბის გავ ლე ნის პა რა მეტ რე ბი ჯან მრთე ლო ბა სა და სი ცოცხ ლის ხან-
გრძლი ვო ბა ზე, რაც შე იძ ლე ბა გათ ვა ლის წი ნე ბულ იქ ნეს მოკ ვდა ო ბი სა და და ბა-
დე ბი სას სი ცოცხ ლის მო სა ლოდ ნე ლი ხან გრძლი ვო ბის პროგ ნო ზებ ში.

დე მოგ რა ფი უ ლი ქცე ვის მსგავ სად, პი როვ ნე ბის მოთხ ოვ ნი ლე ბა თა დაკ მა-
ყო ფი ლე ბა ასე ვე გან საზღ ვრავს მიგ რა ცი ულ ქცე ვა საც. მიგ რა ცი ულ ქცე ვას დე-
მოგ რა ფი ულ ფაქ ტო რებ თან შე და რე ბით ბევ რად უფ რო არა დე მოგ რა ფი უ ლი 
ფაქ ტო რე ბი გა ნა პი რო ბებს. მას, თა ვის მხრივ უკე თეს გა რე მო ში და უკე თე სი 
ცხოვ რე ბის დო ნის პი რო ბებ ში ცხოვ რე ბის მოთხ ოვ ნი ლე ბა გან საზღ ვრავს. მიგ-
რა ცი ა ზე მო ტი ვე ბი და მოთხ ოვ ნი ლე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბა და მო კი დე ბუ ლია უკ ვე 
ოჯა ხის და პი როვ ნე ბის შე საძ ლებ ლო ბა ზე. 

შე საძ ლე ბე ლია მიგ რა ცი ის მო ტი ვა ცია არ სე ბობ დეს, მაგ რამ მიგ რა ცია სხვა 
ად გილ ზე მას ზე ისე ვე სხვა მო ტი ვით არ შედ გეს, ან გა და ვად დეს. მიგ რა ცი ა ზე 
მოქ მედ ფაქ ტორ თა დე ტერ მი ნან ტე ბი სუბ ფაქ ტო რე ბის სა ხით ასე ვე მრა ვალ გვა-
რია და რო მე ლი მეს ან რამ დე ნი მე მათ გა ნის დაკ მა ყო ფი ლე ბამ მიგ რა ცი ა ზე მო-
ტი ვა ცია შე იც ვა ლოს.

შე საძ ლე ბე ლია არ არ სე ბობ დეს მიგ რა ცი ა ზე მოთხ ოვ ნი ლე ბა და მო ტი ვა-
ცი აც, მაგ რამ იგი კონ ფლიქ ტე ბის, დევ ნი სა და ომის გა მო გა უთ ვა ლის წი ნებ ლად 
ძა ლის გა მო ყე ნე ბით გან ხორ ცი ელ დეს. ამის მა გა ლი თია სა ქარ თვე ლოს და კარ-
გუ ლი ტე რი ტო რი ე ბი დან დევ ნი ლე ბი, რომ აღა რა ფე რი ვთქვათ, სხვა ქვეყ ნებ ში 
არ სე ბუ ლი კონ ფლიქ ტე ბით გა მოწ ვე უ ლი მიგ რა ცი ა ზე [13].

მიგ რა ცი უ ლი პრო ცე სე ბის პროგ ნო ზი რე ბი სას, სო ცი ო ლო გი უ რი გა მოკ-
ვლე ვით თუ შე საძ ლე ბე ლია მშვი დო ბი ან პე რი ოდ ში მიგ რა ცი უ ლი ქცე ვის მო ტი-
ვა ცი ა თა გათ ვა ლის წი ნე ბა, ამას ვერ ვიტყ ვით ძა ლის მი ერ მიგ რან ტზე. მიგ რა ცი ის 
მო ტი ვა ცი ე ბი დან გა მომ დი ნა რე, პროგ ნო ზი რე ბი სას გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია რე-
გი ო ნის პო ლი ტი კუ რი და სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის პერ სპექ ტი-
ვე ბი, რომ ლე ბიც გარ კვე ულ წი ლად გა ნა პი რო ბებს მიგ რა ცი ის ჰინ დერ ლან დს, 
დრო ის ხან გრძლი ვო ბას და სა ხეს. მიგ რა ცი ის მო ტი ვა ცი ე ბი დან ძი რი თა დად უნ-
და გა მოვ ყოთ: გა ნათ ლე ბის მი ღე ბა, შრო მი თი მოწყ ო ბის შე საძ ლებ ლო ბა, უკე-
თე სი კლი მა ტუ რი პი რო ბე ბი, ურ ბა ნი ზა ცი ის დო ნე და სხვა, რაც პროგ ნო ზი რე ბის 
პრო ცეს ში ინ დი კა ტო რე ბის სა ხით შე იძ ლე ბა იქ ნეს გა მო ყე ნე ბუ ლი.

კვლე ვის ზოგიერთი შე დე გი

გა ე როს, მსოფ ლიო ბან კის და აშ შ-ის მო სახ ლე ო ბის აღ წე რის ბი უ როს 
პროგ ნო ზე ბი სა ქარ თვე ლოს დე მოგ რა ფი ულ ვი თა რე ბა ზე, ძი რი თად კეთ დე ბა 
„საქ სტა ტის“ ოფი ცი ა ლუ რი დე მოს ტა ტის ტი კურ მო ნა ცე მებ ზე და არ ით ვა ლის-
წი ნებს არა დე მოგ რა ფი ულ დე ტერ მი ნან ტებს. მათ გან გან სხვა ვე ბით, ილი ას სა-
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ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტის დე მოგ რა ფი ი სა და სო ცი ო ლო გი ის ინ სტი ტუტ ში, ყო-
ველ წლი უ რად ხდე ბა ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტის ტი კის შე ფა სე ბა. საქ მე ისა ა, რომ 
ოფი ცი ა ლურ სტა ტის ტი კა ში, კა ნო ნი დან გა მომ დი ნა რე, ვერ ით ვა ლის წი ნე ბენ იმ 
დე მოგ რა ფი ულ შემ თხვე ვებს, რომ ლე ბიც აღ რიცხ ვა ში ვერ ხვდე ბა (მაგ., ბი ნა ზე 
და ბა დე ბა, გარ დაც ვლილ თა რე გის ტრა ცია და სხვ.). ეს და ა დას ტუ რეს სა ერ თა-
შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ებ მაც. აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე ზუს ტდე ბა დე მოგ რა-
ფი ულ შემ თხვე ვა თა რა ო დე ნო ბა შე ფა სე ბი თი მაჩ ვე ნებ ლე ბის სა ხით, რომ ლის 
სა ფუძ ველ ზე, არა დე მოგ რა ფი ულ ფაქ ტორ თა მათ ზე ზე მოქ მე დე ბის გათ ვა ლის-
წი ნე ბით სრულ დე ბა დე მოგ რა ფი უ ლი პროგ ნო ზე ბი.

სა ქარ თვე ლო ზე, 2010 წლის გა და სინ ჯვით (გა და სინ ჯვე ბი სრულ დე ბა 2 
წე ლი წად ში ერ თხელ), სხვა დას ხვა სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ „საქ-
სტა ტის“ ოფი ცი ა ლურ მო ნა ცე მე ბის სა ფუძ ველ ზე, და ჩვენ მი ერ [1] შე ფა სე ბით 
დე მოგ რა ფი ულ მაჩ ვე ნებ ლებ ზე 2010-2015 წლებ ისათვის გა კე თე ბუ ლი პროგ-
ნო ზე ბი მო ტა ნი ლია ცხრილ ში, სა ი და ნაც ნათ ლად ჩანს, რომ შე ფა სე ბი თი დე-
მოგ რა ფი უ ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბის სა ფუძ ველ ზე შეს რუ ლე ბუ ლი პროგ ნო ზი დი დად 
უფ რო ახ ლოა 2014 წლის მო სახ ლე ო ბის აღ წე რის ფაქ ტობ რივ მაჩ ვე ნე ბელ თან 
(3713, 8 ათა სი კა ცი), ვიდ რე სხვა სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის.

მო სახ ლე ო ბის რა ო დე ნო ბა 2010-2015 წწ. სხვა დას ხვა დე მოგ რა ფი უ ლი პროგ ნო ზით 
(სა შუ ა ლო ვა რი ან ტი) და 2014 წლის მო სახ ლე ო ბის აღ წე რით (ფაქ ტობ რი ვი)

პროგნოზი 2014 წლის 

მოსახლეობის 

აღწერით 

(ფაქტობრივი)
გაერო

მსოფლიო 

ბანკი

აშშ-ის 

მოსახლეობის 

აღწერის ბიურო

გ. წულაძე

მოსახლეობის 

რაოდენობა (ათასი) 

2010-2015 წწ.

4225.0 4078.0 4525.0 3905.0 3713.0

სხვაობა პროგნოზსა 

და მოსახლეობის 2014 

წლის აღწერას შორის 

(ათასი)

512.0 365.0 812.0 192.0 -

კერ ძოდ, 2010-2015 წლებ ში სხვა დას ხვა პროგ ნო ზით (სა შუ ა ლო ვა რი-
ან ტი), სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ო ბა უნ და ყო ფი ლი ყო: გა ე როს პროგ ნო ზით – 
4225 ათა სი კა ცი, მსოფ ლიო ბან კის – 4078 ათა სი, აშშ მო სახ ლე ო ბის აღ წე რის 
ბი უ როს – 4525 ათა სი, ხო ლო გი ორ გი წუ ლა ძის მი ერ შე ფა სე ბი თი მო ნა ცე მე ბით 
გა ან გა რი შე ბუ ლი პროგ ნო ზით – 3905 ათა სი კა ცი [9]. თუ გა ვით ვა ლის წი ნებთ, 
რომ 2015 წლის 1 იან ვრის მდგო მა რე ო ბით (ა ნუ 2014 წლის მო სახ ლე ო ბის რა-
ო დე ნო ბა) სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ო ბამ 3756,1 ათა სი კა ცი შე ად გი ნა, სხვა ო ბა 
უფ რო ნაკ ლე ბია – 148,9 ათა სი კა ცი.
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Predictive calculation is less or not used demographic factor determination process, 
so the short and medium-term forecasts are characterized with signifi cant errors, not to 
mention the long-term forecasts. Accordingly, the impact of demographic factors on 
the process of force rate indicators of demographic processes makes it possible to more 
accurately take into account the long-term development of a hypothesis and prognostic 
estimates.

Demographic processes (fertility and mortality) of the factors in assessing the need 
to distinguish between the demographic processes of modernization of the historic and 
decisive on the other hand - it's non factors that indirectly infl uence the changes in the 
short and medium term.

 Demographic processes operating on one of the main factors of non factor in living 
standards and values orientations shown that the infl uence of the force of the run rate, 
both macro and micro levels is diffi cult. His assessment of indirect statistical data, can be 
used as indicators of the living standards of the accumulated socio-economic parameters, 
in addition to data non demo-static factors infl uence the force allows the assessment of 
sociological research methods.

Keywords: demographic prognosis, non-demographic factors, living standard, valuable 
orientations, demographic conduct, reproductive conduct  
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   ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თსუ-ის 
ასისტენტ-პროფესორი
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სტა ტი ა ში გან ხი ლუ ლია სა ბი უ ჯე ტო ურ თი ერ თო ბე ბის ეკო ნო მუ კურ -
სა მარ თლებ რი ვი სა ფუძ ვლე ბი, მმარ თვე ლო ბი თი უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის 
დე ლე გი რე ბის მე ქა ნიზ მე ბი და სა ბი უ ჯე ტო მოწყ ო ბის კონ ცეპ ტუ ა ლუ რი 
სა კითხ ე ბი სა ქარ თვე ლო ში. მო ცე მუ ლია დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ის პრინ ცი პე-
ბი, მი სი მნიშ ვნე ლო ბა ქვეყ ნის სა ბი უ ჯე ტო სის ტე მა ში და ად გი ლობ რი ვი 
თვით მმარ თვე ლო ბის ფი ნან სუ რი უზ რუნ ველ ყო ფის სფე რო ში, გან ხი ლუ-
ლია რა ცი ო ნა ლუ რი სივ რცი თი და გეგ მვის მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი ფაქ ტო-
რე ბი, ქვეყ ნის ტე რი ტო რი უ ლი ორ გა ნი ზე ბის და სა ხე ლი სუფ ლე ბო ფუნ-
ქცი ე ბის რან ჟი რე ბის პრინ ცი პე ბი. სტა ტი ა ში სა ხელ მწი ფოს ფის კა ლუ რი 
პო ლი ტი კა წარ მოდ გე ნი ლია რო გორც ცენ ტრა ლურ ხე ლი სუფ ლე ბა სა და 
ტე რი ტო რი ულ ერ თე უ ლებს შო რის ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბის გა და ნა წი ლე-
ბის და სა ბი უ ჯე ტო დო ნე ებს შო რის ურ თი ერ თდა მო კი დე ბუ ლე ბის მე ქა-
ნიზ მი. მო ცე მუ ლია სა ხელ მწი ფოს მხრი დან რე გი ო ნე ბი სათ ვის ეფექ ტი ა ნი 
ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე რის კონ ცეპ ტუ ა ლუ რი მიდ გო მე ბი და ევ რო გა ერ თი-
ე ნე ბის ძი რი თა დი სტან დარ ტე ბი. სა ქარ თვე ლოს რე გი ო ნა ლი ზა ცი ის ძი-
რი თად ტენ დენ ცი ებ თან და არ სე ბულ პრობ ლე მებ თან ერ თად, სტა ტი ა ში 
წარ მოდ გე ნი ლია სა თა ნა დო რე კო მენ და ცი ე ბი და სა კითხ ი სად მი ახ ლე ბუ-
რი მიდ გო მე ბი. 

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: მმარ თვე ლო ბის დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ა; რა ცი ო ნა-
ლუ რი სივ რცი თი და გეგ მვა; თვით მმარ თვე ლი სუ ბი ექ ტი; ბი უ ჯეტ თა შო რი-
სი ურ თი ერ თო ბე ბი; ფის კა ლუ რი პო ლი ტი კა, სატ რან სფე რო პო ლი ტი კა, 
მუ ნი ცი პა ლუ რი სერ ვი სე ბი; ექ სკლუ ზი უ რი ეფ ლე ბა მო სი ლე ბის მი ნი მა ლუ-
რი სტან დარ ტე ბი.

ekonomika da biznesi, 2016, 3,  gv. 84-98

ECONOMICS  AND  BUSINESS, 2016, 3,  pp. 84-98
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ქვეყ ნის ად მი ნის ტრა ცი ულ -ტე რი ტო რი უ ლი მოწყ ო ბი სა და მმარ თვე ლო-
ბი თი სის ტე მის ვერ ტი კა ლი ზა ცი ის სა კითხი სა ქარ თვე ლო ში კვლავ ინარ ჩუ ნებს 
აქ ტუ ა ლუ რო ბას და მეც ნი ე რუ ლი კვლე ვე ბის ერ თ-ერთ მი მარ თუ ლე ბად გა ნი ხი-
ლე ბა. ეს თე მა ტი კა უშუ ა ლუ როდ უკავ შირ დე ბა დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ის პრობ ლე მას 
და ასა ხავს ურ თი ერ თდა მო კი დე ბუ ლე ბის მე ქა ნიზ მებს სა ხელ მწი ფო სა და ტე-
რი ტო რი ულ ერ თე უ ლებს შო რის. კვლე ვის მნიშ ვნე ლო ბას ისიც გა ნა პი რო ბებს, 
რომ დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ის უნი ვერ სა ლუ რი მო დე ლის შექ მნა, პრაქ ტი კუ ლად, 
შე უძ ლე ბე ლი ა, რამ დე ნა დაც ყვე ლა ქვე ყა ნას თვით მმარ თვე ლო ბის სტრუქ ტუ-
რი რე ბის სა კუ თა რი ის ტო რია და სპე ცი ფი კა გა აჩ ნი ა, ამ დე ნად, ყო ველ მა მათ-
გან მა ინ დი ვი დუ ა ლუ რად უნ და გან საზღ ვროს ცენ ტრა ლუ რი და ად გი ლობ რი ვი 
ხე ლი სუფ ლე ბის ფუნ ქცი ე ბის გა მიჯ ვნის პრინ ცი პე ბი და თვით მმარ თვე ლო ბე ბის 
ავ ტო ნო მი უ რო ბის ხა რის ხი. 

გან ვი თა რე ბულ სა ზო გა დო ე ბა ში დე ცენ ტრა ლი ზა ცია გა ნი ხი ლე ბა რო გორც 
მმარ თვე ლო ბის დე მოკ რა ტი უ ლი მო დე ლის ძი რი თა დი მდგე ნე ლი და სა ბი უ ჯე-
ტო ფე დე რა ლიზ მის მთა ვა რი პრინ ცი პი, რამ დე ნა დაც, მმარ თვე ლო ბი თი უფ-
ლე ბა მო სი ლე ბე ბის დე კონ ცენ ტრა ცი ის პრო ცე სი ად გი ლობ რივ და რე გი ო ნულ 
დო ნე ებს უზ რუნ ველ ყოფს იმ აუ ცი ლე ბე ლი სა მარ თლებ რი ვი თუ ინ სტი ტუ ცი უ რი 
გა რე მო თი, რო მელ შიც მათ უწევთ ფუნ ქცი ო ნი რე ბა, ამ დე ნად, მი სი პრობ ლე მა-
ტი კის შეს წავ ლა აქ ტუ ა ლუ რია ჩვენს პი რო ბებ შიც, ამას თან და კავ ში რე ბით, მეც-
ნი ე რუ ლი კვლე ვის მნიშ ვნე ლო ვა ნი მი მარ თუ ლე ბა ქვეყ ნის სივ რცი თი მოწყ ო ბის 
კონ ცეპ ტუ ა ლუ რი სა კითხ ე ბი და მმარ თვე ლო ბი თი დო ნე ე ბის უფ ლე ბა მო სი ლე-
ბა თა რე ა ლი ზე ბის მე ქა ნიზ მე ბი ა. 

სა ხელ მწი ფოს სა ხე ლი სუფ ლე ბო მოწყ ო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლია რე გი ო-
ნუ ლი პო ლი ტი კა, რო მელ მაც ქვეყ ნის ტე რი ტო რი უ ლი ორ გა ნი ზე ბა და სა ხელ-
მწი ფო ხე ლი სუფ ლე ბის ფუნ ქცი ე ბის რან ჟი რე ბა იმ გვა რად უნ და მო ახ დი ნოს, 
რომ, ერ თი მხრივ, და ცუ ლი იყოს სა ხელ მწი ფო მარ თვის ში გა სტრუქ ტუ რის ერ-
თი ა ნო ბა და, ამას თან, უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იქ ნეს თვით მმარ თვე ლი ერ თე უ ლე-
ბის და მო უ კი დებ ლო ბა [1.გვ.19-20]. რე გი ო ნა ლიზ მი, რო გორც ქვეყ ნის ტე რი-
ტი რი უ ლი მოწყ ო ბის კონ ცეფ ცი ა, ად გი ლობ რი ვი სა კითხ ე ბის გა დაწყ ვე ტას, ცენ-
ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბი სა გან და მო უ კი დებ ლად, თვით მმარ თველ სუ ბი ექ ტებს 
აკის რებს. ამ კონ ცეფ ცი ის მი ხედ ვით, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის და მო უ კი დებ ლო ბის 
ხა რის ხი რე გი ო ნის სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის და მი სი პერ სპექ-
ტი ვე ბის არ სე ბით ფაქ ტო რად მი იჩ ნე ვა, მაგ რამ დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ის ხა რის ხიც 
ოპ ტი მი ზე ბას მო ითხ ოვს, რამ დე ნა დაც, ად გი ლობ რი ვი ბი უ ჯე ტე ბის აბ სო ლუ ტუ რი 
და მო უ კი დებ ლო ბა რე გი ო ნე ბის გან ვი თა რე ბა ში მკვეთ რად გა მო ხა ტულ დი ფე-
რენ ცი ა ცი ას და სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი პი რო ბე ბის დის პრო პორ ცი ას იწ ვევს, 
ამას თან, გა მო თა ნაბ რე ბი თი ფი ნან სუ რი ურ თი ერ თო ბა ტე რი ტო რი უ ლი ერ თე უ-
ლე ბი სათ ვის ასი მეტ რი ულ სა შე ღა ვა თო გა რე მოს ქმნის, რაც წი ნა აღ მდე გო ბა ში 
მო დის რე გი ო ნა ლიზ მის ევ რო პუ ლი სტან დარ ტე ბით გან საზღ ვრუ ლი დე მოკ რა-
ტი ის ფუნ და მენ ტურ პრინ ცი პებ თან. ამ დე ნად, ვერ ტი კა ლუ რი მმარ თვე ლო ბის 
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დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ის პრინ ცი პე ბის და მი სი ფი ნან სუ რი უზ რუნ ველ ყო ფის შეს წავ-
ლა კვლავ ინარ ჩუ ნებს აქ ტუ ა ლუ რო ბას და იგი მეც ნი ე რუ ლი კვლე ვის მნიშ ვნე-
ლო ვან მი მარ თუ ლე ბად გა ნი ხი ლე ბა.

რეგიონალიზაციის სამართლებრივი, ინსტიტუციური და 
ეკონომიკური საფუძვლები 

ერ თ-ერთ ძი რი თად სა კითხ ად რე გი ო ნე ბის ეკო ნო მი კურ -სა მარ თლებ რი-
ვი სა ფუძ ვლე ბის მის ინ სტი ტუ ცი ურ სის ტე მას თან ჰარ მო ნი ზე ბა გა ნი ხი ლე ბა, რაც 
რე გი ო ნუ ლი ურ თი ერ თო ბე ბის სა კა ნონ მდებ ლო რე გუ ლი რე ბის ევ როს ტან დარ-
ტებს უნ და შე სა ბა მე ბო დეს. ტე რი ტო რი უ ლი ერ თე უ ლე ბის გან ვი თა რე ბა ში ცენ-
ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის რო ლი, უპირ ვე ლე სად, სწო რედ, სა მარ თლებ რი ვი 
ნორ მე ბის და ინ სტი ტუ ცი უ რი მე ქა ნიზ მე ბის შექ მნა ში მდგო მა რე ობს. სის ტე მუ რი 
ტრან სფორ მა ცი ის პრო ცეს ში მნიშ ვნე ლო ვან ფუნ ქცი ას ინარ ჩუ ნებს სა ხელ მწი ფო 
რე გუ ლა ტო რე ბი, მათ შო რის, ყვე ლა ზე აქ ტი უ რი სა ბი უ ჯე ტო ურ თი ერ თო ბა თა 
გან საზღ ვრის მე ქა ნიზ მი ა, ამ ურ თი ერ თო ბის ამო სა ვა ლი პრინ ცი პია ის, რომ მუ-
ნი ცი პა ლუ რი შე მო სავ ლე ბის ფორ მი რე ბა უშუ ა ლოდ არის და კავ ში რე ბუ ლი ცენ-
ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის ფი ნან სურ მხარ და ჭე რას თან, მის მიზ ნობ რივ პრი-
ო რი ტე ტებ სა და ად გი ლობ რი ვი რე სურ სე ბის მაქ სი მა ლუ რი გა მო ყე ნე ბის სტრა-
ტე გი ას თან. ცენ ტრი სა და ტე რი ტო რი უ ლი ერ თე უ ლე ბის ფი ნან სუ რი ურ თი ერ-
თო ბის სა ფუძ ვლად ფის კა ლუ რი დე ცენ ტრა ლი ზა ცია გა ნი ხი ლე ბა, რაც კი დევ 
ერ თხელ უს ვამ ხაზს სა ხელ მწი ფო -რე გი ო ნის ურ თი ერ თო ბა ში დე მოკ რა ტი უ ლი 
პრინ ცი პე ბის მნიშ ვნე ლო ბას. რე გი ო ნუ ლი გან ვი თა რე ბის სა კითხ ე ბი სად მი ჩვე-
ნი ხე ლი სუფ ლე ბის კონ ცეპ ტუ ა ლუ რი მიდ გო მე ბი ასა ხუ ლია „საქართველოს 
სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიის პროექტში-„საქართველო 
2020“, კერ ძოდ მი თი თე ბუ ლი ა, რომ ქვეყ ნის მდგრა დი გან ვი თა რე ბის გა დამ-
წყვეტ ფაქ ტო რებს დე კონ ცენ ტრი რე ბუ ლი მმარ თვე ლო ო ბი თი სის ტე მა და ამ 
სფე რო ში ინო ვა ცი უ რი მიდ გო მე ბის და ნერ გვა წარ მო ად გენს [2].

 რა ცი ო ნა ლუ რი სივ რცი თი და გეგ მვა რე გი ო ნის შე და რე ბი თი უპი რა ტე-
სო ბე ბის კომ პლექ სურ შეს წავ ლას და ეფექ ტი ან გა მო ყე ნე ბას მო ითხ ოვს. ამ სა-
კითხ ში იგი ემ ყა რე ბა ევ რო კავ ში რის იმ მიდ გო მებს, რო მე ლიც რე გი ო ნა ლი ზა-
ცი ის პრო ცეს ში ქვეყ ნის ტე რი ტო რი ის ერ თი ა ნო ბის გან მტკი ცე ბას და მდგრა დი 
სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბი სათ ვის პი რო ბე ბის შექ მნას ით ვა ლის-
წი ნებს. ამ მიზ ნით, ევ რო საბ ჭოს თან არ სე ბუ ლი ად გი ლობ რივ და რე გი ო ნულ 
ხე ლი სუფ ლე ბა თა კონ გრე სი აყა ლი ბებს თვით მმარ თვე ლო ბის შე სა ხებ ევ რო პუ-
ლი ქარ ტი ის ძი რი თად მოთხ ოვ ნებს და კონ ცეპ ტუ ა ლურ მიდ გო მებს, რომ ლის 
ამო სა ვალ პრინ ციპს სხვა დას ხვა ქვე ყა ნა ში ევ როს ტან დარ ტე ბის ადაპ ტი რე ბის 
პრო ცეს ში ად გი ლობ რი ვი სპე ცი ფი კის მაქ სი მა ლუ რი გათ ვა ლის წი ნე ბა და ურ-
თი ერ თო ბა თა სა მარ თლებ რი ვი სა ფუძ ვლე ბის ჰარ მო ნი ზე ბა შე ად გენს [3]. ამ 
პრინ ცი პი დან გა მომ დი ნა რე ობს ქვეყ ნის ვერ ტი კა ლუ რი სტრუქ ტუ რი რე ბის პრო-
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ცეს ში უნი ფი ცი რე ბუ ლი სტან დარ ტე ბის არარ სე ბო ბა და, შე სა ბა მი სად, ცალ კე უ-
ლი ქვეყ ნი სათ ვის ინ დი ვი დუ ა ლუ რი მიდ გო მე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბის მოთხ ოვ ნაც, 
რაც ამაღ ლებს ცენ ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის პა სუ ხის მგებ ლო ბას რე გი ო ნებ-
თან ურ თი ერ თო ბის სტრა ტე გი ის გან საზღ ვრა ში, მი სი ძი რი თა დი პრინ ცი პე ბის 
და პრი ო რი ტე ტე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ში. სწო რედ ინ დი ვი დუ ა ლურ გა დაწყ ვე ტა თა 
პრი ო რი ტე ტუ ლო ბა გა ნა პი რო ბებს უფ ლე ბა მო სი ლე ბა თა დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ის 
კვლე ვის მნიშ ვნე ლო ბას რო გორც მეც ნი ე რუ ლი კუთხ ით, ასე ვე სა ხელ მწი ფოს 
რე გი ო ნუ ლი პო ლი ტი კის ფორ მი რე ბის თვალ საზ რი სი თაც. 

ოპ ტი მა ლუ რი რე გი ო ნუ ლი პო ლი ტი კის და ფი ნან სუ რი დე ცენ ტრა ლი ზა ცი-
ის რა ცი ო ნა ლუ რი მე ქა ნიზ მე ბის შე მუ შა ვე ბა ეკო ნო მი კუ რი ზრდის მნიშ ვნე ლო ვა-
ნი წი ნა პი რო ბა ა. ეს პრო ცე სი ხე ლი სუფ ლე ბა სა და თვით მმარ თვე ლო ბას შო რის 
ფი ნან სუ რი ინ სტრუ მენ ტე ბის სწორ გა და ნა წი ლე ბას და სა ხელ მწი ფოს მხრი დან 
რე გი ო ნე ბი სათ ვის ეფექ ტი ან ფი ნან სურ მხარ და ჭე რას ემ ყა რე ბა. იგი, ად გი ლობ-
რი ვი რე სურ სე ბის მაქ სი მა ლურ გა მო ყე ნე ბა სა და სტა ბი ლუ რი ბიზ ნეს -გა რე მოს 
შექ მნას თან ერ თად, პრი ო რი ტე ტუ ლი დარ გე ბის მხარ და ჭე რას ით ვა ლის წი ნებს 
და ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბის სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი პი რო ბე ბის გა უმ ჯო-
ბე სე ბას ისა ხავს მიზ ნად.

მმარ თვე ლო ბის დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ის პრინ ცი პი უნ და შე ე სა ბა მე ბო დეს 
ცალ კე უ ლი რე გი ო ნის გან სხვა ვე ბულ პო ტენ ცი ალს და მათ მი მართ ცენ ტრა-
ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის არა ერ თგვა რო ვან ინ ტე რე სებს. იგი აუ ცი ლებ ლად უნ და 
ასა ხავ დეს რე გი ო ნუ ლი გან ვი თა რე ბის უთა ნაბ რო ბის და საძ ლე ვად სხვა დას ხვა 
მე ქა ნიზ მის გა მო ყე ნე ბას და იმ ეაქ ტო რებს, რომ ლე ბიც ამ უთა ნაბ რო ბას გა ნა პი-
რო ბებს: ქვეყ ნის სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის დო ნე და ტენ დენ ცი-
ე ბი, სა ხელ მწი ფო მოწყ ო ბის ტი პი, სა ხე ლი სუფ ლე ბო პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის 
მიზ ნე ბი, რე გი ო ნე ბის რე სურ სუ ლი, ბუ ნებ რივ -კლი მა ტუ რი, სა მე წარ მეო და ცხოვ-
რე ბის გან სხვა ვე ბუ ლი პი რო ბე ბი, ცალ კე უ ლი რე გი ო ნის პე რი ფე რი უ ლი გან ლა-
გე ბა, ტექ ნო ლო გი უ რი გან ვი თა რე ბის დო ნე და ინო ვა ცი უ რი შე საძ ლებ ლო ბე ბი, 
ინ სტი ტუ ცი უ რი ფაქ ტო რე ბი, რე გი ო ნუ ლი ავ ტო ნო მი ის და ურ ბა ნი ზა ცი ის დო ნე, 
მო სახ ლე ო ბის გა ნათ ლე ბის დო ნე და სხვა.

რეგიონული მართვის მეთოდოლოგიური საფუძვლები

რე გი ო ნუ ლი ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბის მე თო დო ლო გია ზო-
გად -სის ტე მურ /რე გუ ლა ცი უ რი, კონ კუ რენ ტუ ლი/ და სე ლექ ცი ურ მიდ გო მებს გა-
ნი ხი ლავს [4]. გად სის ტე მუ რი პო ლი ტი კის მი ზა ნია რე გი ო ნუ ლი გან ვი თა რე ბის 
ინ სტი ტუ ცი უ რი გა რე მოს შექ მნა, რაც ყვე ლა რე გი ონ ზე თა ნა ბარ ზო მი ერ გავ ლე-
ნას ით ვა ლის წი ნებს და ემ ყა რე ბა რე გუ ლა ცი უ რი, კონ კუ რე ტუ ლი ან შე რე უ ლი 
ტი პის პო ლი ტი კის გა მო ყე ნე ბას. უნი ტა რუ ლი სა ხელ მწი ფო ე ბი სათ ვის /მ.შ. სა-
ქარ თვე ლო/ და მა ხა სი ა თე ბე ლია რე გუ ლა ცი უ რი პო ლი ტი კის ტი პი, სა ხელ მწი-
ფოს დო მი ნან ტუ რი რო ლით და მას ზე ფუნ ქცი უ რად დაქ ვემ დე ბა რე ბუ ლი რე-
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გი ო ნე ბით. რე გი ო ნუ ლი პო ლი ტი კის გა ტა რე ბი სათ ვის ხე ლი სუფ ლე ბა ემ ყა რე ბა 
ექ სკლუ ზი ურ რე გუ ლა ცი ებს, მათ შო რის ყვე ლა ზე ქმე დი თი ინ სტრუ მენ ტი ფი ნან-
სე ბი ა, ამ მე ქა ნიზ მით მა ნი პუ ლი რე ბი სათ ვის იგი იყე ნებს სა კა ნონ მდებ ლო- ნორ-
მა ტი ულ აქ ტებს, ტრან სფე რებს, დო ტა ცი ებს, სო ცი ა ლუ რი დაც ვის გა და სა ხა დებს, 
ზო გა დად, სა გა რე ო -ე კო ნო მი კურ, სა ინ ვეს ტი ცი ო, შე მო სავ ლე ბის რე გუ ლი რე ბის, 
მო ნე ტა რულ და ფის კა ლურ ინ სტრუ მენ ტებს. კონ კუ რენ ტუ ლი ტი პის პო ლი ტი კის 
დროს მთა ვარ ძა ლად რე გი ო ნე ბი გვევ ლი ნე ბა, ცენ ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბა 
კი სა კა ნონ მდებ ლო ფუნ ქცი ას ინარ ჩუ ნებს და არ მო ნა წი ლე ობს გა დაწყ ვე ტი ლე-
ბე ბის მი ღე ბა ში, რაც და მა ხა სი ა თე ბე ლი ა, უპი რა ტე სად, ფე დე რა ლუ რი სა ხელ-
მწი ფო ე ბი სათ ვის. 

სე ლექ ცი უ რი /შერ ჩე ვი თი/ პო ლი ტი კა შე იძ ლე ბა იყოს მხარ დამ ჭე რი ტი-
პის (დეპ რე სი უ ლი რე გი ო ნე ბი სათ ვის) ან შემ ზღუდ ვე ლი (მა ღა ლორ გა ნი ზე ბუ ლი 
რე გი ო ნე ბის თვის) [5,გვ. 60]. თა ვის მხრივ, სე ლექ ცი უ რი პო ლი ტი კა შე იძ ლე ბა 
იყოს პო ლა რი ზე ბუ ლი ან გა მო თა ნაბ რე ბი თი: პირ ვე ლი ით ვა ლის წი ნებს ერ თი ან 
რამ დე ნი მე, შე და რე ბით მა ღა ლი ეკო ნო მი კუ რი და სა ინ ვეს ტი ციო პო ტენ ცი ა ლის 
მქო ნე რე გი ო ნის პრი ო რი ტე ტულ მხარ და ჭე რას სხვა რე გი ო ნე ბის ხარ ჯზე, გა მო-
თა ნაბ რე ბი თი სე ლექ ცი უ რი პო ლი ტი კა კი ემ სა ხუ რე ბა რე გი ო ნე ბის ეკო ნო მი კუ რი 
გან ვი თა რე ბის დო ნე ე ბის და მა თი პო ტენ ცი ა ლის გა მო თა ნაბ რე ბას. ასე თი პო ლი-
ტი კა, რო გორც წე სი, პრობ ლე მუ რი რე გი ო ნე ბის თვის არის და მა ხა სი ა თე ბე ლი. 

სა ხელ მწი ფო ე ბის გან ვი თა რე ბის სპე ცი ფი კი დან და ის ტო რი უ ლი ტენ დენ-
ცი ე ბი დან გა მომ დი ნა რე, გან სხვა ვე ბუ ლია რე გი ო ნე ბის მარ თვის პრო ცე სე ბი და 
არ სე ბუ ლი ტრა დი ცი ე ბი. უაღ რე სად მნიშ ვნე ლო ვა ნია ამ სა კითხ ში სხვა დას ხვა 
ქვეყ ნის გა მოც დი ლე ბა, კერ ძოდ, საფ რან გეთ ში პირ ვე ლად შე იქ მნა რეგიონული 
კვლევების ერთიანი სისტემა, ეს იყო ”ყველაზე უფრო შრომისუნარიანი რეგი-
ონული დაგეგმვის სისტემა, რომელსაც ხელეწიფებოდა პროგნოზებში გათვა-
ლისწინებული ღონისძიებების რეალურ ხორცშესხმამდე მიყვანა” [6.გვ.15]. XXს. 
60-ი ან წლებ ში საფ რან გეთ ში მა ნამ დე არ სე ბუ ლი დე პარ ტა მენ ტე ბის ნაც ვლად, 
გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ახა ლი ად მი ნის ტრა ცი უ ლი და ყო ფით, გა მო ი ყო 22 რე გი-
ო ნი (რა ი ო ნი), ეს რე გი ო ნე ბი აქ ტი უ რად მო ნა წი ლე ობ დნენ 1966-1970 წლე ბის 
საფ რან გე თის ეროვ ნუ ლი გეგ მის შედ გე ნა ში, შე იქ მნა რე გი ო ნე ბის საბ ჭო, რო მე-
ლიც რე გი ო ნის გან ვი თა რე ბის გეგ მას ქვეყ ნის მთავ რო ბას /რე გი ო ნუ ლი გან ვი-
თა რე ბის კო მი ტეტს/ წა რუდ გენს. და გეგ მვის გე ნე რა ლუ რი კო მი სა რი ა ტი რე გი-
ო ნე ბის გან ვი თა რე ბის გეგ მას და მას ში მო ცე მულ პრი ო რი ტე ტებს საფ რან გე თის 
ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბის გე ნე რა ლურ გეგ მა ში ასა ხავს. მთავ რო ბის გა დაწყ-
ვე ტი ლე ბით და მა ტე ბი თი სახ სრე ბი გა მო ი ყო ფა დეპ რე სი უ ლი რე გი ო ნე ბის თვის. 
1963 წლი დან საფ რენ გეთ ში ფუნ ქცი ო ნი რებს სა ა გენ ტო DATAR – Delegation 
a L’amenagement du terr; tore problem რომელიც რეგიონული პრობლემების 
გადაწყვეტაზეა ორიენტირებული. 

დი დი ბრი ტა ნე თი XXს. 60-ი ა ნი წლე ბის მე ო რე ნა ხე ვარ ში და ი ყო 11 ეკო-
ნო მი კურ რე გი ო ნად და გეგ მვის ად გი ლობ რი ვი საბ ჭო ე ბით, 1963 წელს შე მუ შავ-
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და გან ვი თა რე ბის გრძელ ვა დი ა ნი პროგ რა მე ბი ცენ ტრა ლუ რი შოტ ლან დი ი სათ-
ვის, დი დი ბრი ტა ნე თის სამ ხრეთ -აღ მო სავ ლე თი რა ი ო ნი სა და უელ სი სათ ვის. 
80-ი ან წლებ ში კონ სერ ვა ტო რებ მა შე ად გი ნეს რე გი ო ნუ ლი გან ვი თა რე ბის ახა-
ლი პროგ რა მა, 1993 წელს არ ჩე უ ლი იქ ნა ჩრდი ლო ეთ ირ ლან დი ის, უელ სის 
ან სამ ბლე ე ბი და შოტ ლან დი ის პარ ლა მენ ტი, გა ფარ თოვ და საგ რა ფო ე ბის და 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბიც, გან ვი თა რე ბად რე გი ო ნებს ცენ ტრა-
ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბი დან გა მო ე ყო სუბ სი დი ე ბი. 

გერ მა ნი ის მთავ რო ბა გა ერ თი ა ნე ბამ დე გან სა კუთ რე ბულ ყუ რად რე ბას 
აქ ცევ და დეპ რე სი ულ სამ რეწ ვე ლო რა ი ო ნებს, სა დაც მას ტი მუ ლი რე ბელ პო-
ლი ტი კას ახორ ცი ე ლებ და. ქვეყ ნის გა ერ თი ა ნე ბის შემ დეგ შე მუ შავ და ახა ლი 
რე გი ო ნუ ლი პო ლი ტი კა, რო მე ლიც ძი რი თა დად ინ ფრას ტრუქ ტუ რის გა ფარ-
თო ე ბას და აღ მო სავ ლე თის მი წე ბის გან ვი თა რე ბას ემ სა ხუ რე ბო და, შედ გა 
ე.წ. „სოლიდარობის პაკეტის“ პროგრამები, რომელიც აღმოსავლეთ მიწების 
პრიორიტეტულ დაფინანსებას ითვალისწინებდა [7,გვ. 73].

 აშ შ-ის პო ლი ტი კა რე გი ო ნე ბის და მო უ კი დე ბე ლი გან ვი თა რე ბის სტი მუ ლი-
რე ბის სა უ კე თე სო მა გა ლი თი ა, ასე თი პო ლი ტი კის შე დე გად ცალ კე უ ლი შტა ტი 
გა და იქ ცა მა ღა ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის მსოფ ლიო ცენ ტრად. დეპ რე სი უ ლი რე გი ო-
ნე ბის მი მართ აქ გა მო ი ყე ნე ბა ფი ნან სუ რი დახ მა რე ბა ფე დე რა ლუ რი ბი უ ჯე ტი დან 
და იქ მნე ბა სა მე წარ მეო ზო ნე ბი პრე ფე რენ ცი უ ლი რე ჟი მე ბით [8,გვ.64]. რე გი ო-
ნულ პროგ რა მებს ხელ მძღვა ნე ლობს ათე უ ლო ბით ფე დე რა ლუ რი და რე გი ო-
ნუ ლი კო მი ტე ტი /სა მი ნის ტრო/, ამ სა კითხ ის მეც ნი ე რუ ლი შეს წავ ლით და კა ვე ბუ-
ლია ას ზე მე ტი უნი ვერ სი ტე ტი.

ია პო ნი ა ში 60-ი ან წლებ ში შე მუ შავ და ”ტერიტორიული რეგულირების 
1965-1985წ.წ. ეროვნული პროგნოზი”, იგი მიზ ნად ისა ხავ და ტე რი ტო რი უ ლი 
სივ რცის ეფექ ტი ან გა მო ყე ნე ბას, გა რე მოს დაც ვას, ქა ლა ქე ბის მო დერ ნი ზა ცი ას, 
რა ი ო ნე ბის დო ნე ე ბის გა მო თა ნაბ რე ბას, ახა ლი რა ი ო ნე ბის გან ვი თა რე ბას. ია-
პო ნი ის ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბის გეგ მებ ში მთა ვა რი ორი ენ ტი რია სივ რცე, ანუ 
ქვეყ ნის ტე რი ტო რი ა, სწო რედ იგი გა ნი ხი ლე ბა გან ვი თა რე ბის ძი რი თად ფაქ ტო-
რად და მთა ვარ რე სურ სად. ია პო ნი ამ და იწყო ქა ლა ქე ბის ზრდის შეზღ უდ ვა და 
მწარ მო ებ ლუ რი ძა ლე ბის გა და ად გი ლე ბა ქვეყ ნის შე და რე ბით ნაკ ლე ბად ათ ვი-
სე ბულ რე გი ო ნებ ში.

ეს პა ნე თის კონ სტი ტუ ცი ა, ქვეყ ნის მთლი ა ნო ბის აღი ა რე ბის პა რა ლე ლუ-
რად, გა ფარ თო ე ბუ ლი თვით მმარ თვე ლო ბის უფ ლე ბას ანი ჭებს ად მი ნის ტრა-
ცი ულ ერ თე უ ლებს /17 ავ ტო ნო მი უ რი ერ თე უ ლი სა კუ თა რი პარ ლა მენ ტით და 
მთავ რო ბით, ორ ავ ტო ნო მი უ რი ქა ლა ქი/, ისი ნი ფარ თო უფ ლე ბე ბით სარ გებ-
ლო ბენ და და მო უ კი დებ ლად არე გუ ლი რე ბენ თა ვი ანთ ავ ტო ნო მი ებ ში არ სე ბულ 
სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კურ პრობ ლე მებს.

იტა ლია რთუ ლი რე გი ო ნუ ლი სტრუქ ტუ რით ხა სი ათ დე ბა ( 3 რე გი ო ნი, 20 
ოლ ქი, 103 პრო ვინ ცი ა, 1000-ზე მე ტი კო მუ ნა). 1950-1960 წლებ ში იტა ლი ის 
ხე ლი სუფ ლე ბა აქ ტი უ რად შე უდ გა ჩრდი ლო ე თი სა და სამ ხრე თის რე გი ო ნე ბის 
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გან ვი თა რე ბის დო ნე ებს შო რის არ სე ბუ ლი მნიშ ვნე ლო ვა ნი დის პრო პორ ცი ის 
პრობ ლე მის გა დაჭ რას და რე გი ო ნე ბის გა მო თა ნაბ რე ბის პო ლი ტი კის გა ტა რე-
ბას. ამ მიზ ნით შე მუ შავ და ე. წ. ”ვანონის” გეგ მა, რო მე ლიც ით ვა ლის წი ნებ და სამ-
ხრე თის რე გი ო ნის ზო გი ერთ რა ი ონ ში და მა ტე ბი თი სა წარ მოო სიმ ძლავ რე ე ბის 
შექ მნას და სა ხელ მწი ფო კა პი ტა ლის აქ ტი უ რი და ბან დე ბის გზით აქ ცალ კე უ ლი 
დარ გის უპი რა ტეს გან ვი თა რე ბას. შე იქ მნა პროგ რა მა - ”სამხრეთის სალარო”, 
რო მელ შიც გა და რიცხ ვებს ახორ ცი ე ლებ და მა ღალ გან ვი თა რე ბუ ლი ჩრდი ლო 
რე გი ო ნის ძლი ე რი სა მე ურ ნეო ერ თე უ ლე ბი.

 შვე დე თი უნი ტა რუ ლი სა ხელ მწი ფო ა, ამას თან, გუ ბერ ნი ე ბი და თვით მმარ-
თვე ლო ბის ორ გა ნო ე ბი დიდ როლს ას რუ ლებს ქვეყ ნის სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი-
კუ რი გან ვი თა რე ბის პრო ცეს ში. აქ გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღ ე ბა ექ ცე ვა რე გი-
ო ნუ ლი ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბას და პრაქ ტი კულ რე ა ლი ზა ცი ას. 
ბი უ ჯე ტი დან სუბ სი დი რე ბა სამ კა ტე გო რი ად არის დი ფე რენ ცი რე ბუ ლი გე ოგ რა-
ფი უ ლი გან ლა გე ბის მი ხედ ვით [7,გვ.78].

ჩი ნე თის, რო გორც ფე დე რა ლუ რი სა ბი უ ჯე ტო მოწყ ო ბის მქო ნე უნი ტა რუ-
ლი სა ხელ მწი ფოს გა მოც დი ლე ბა, გან სა კუთ რე ბით სა ინ ტე რე სოა სა ქარ თვე-
ლო სათ ვის. აქ უაღ რე სად წარ მა ტე ბუ ლია ეკო ნო მი კუ რი დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ის 
პრო ცე სი, რომ ლის შე დე გა დაც ტე რი ტო რი ულ მა ერ თე უ ლებ მა ფარ თო ეკო-
ნო მი კუ რი და მო უ კი დებ ლო ბა მი ი ღეს, ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბას გა და ე ცა 
სა ხელ მწი ფო სა წარ მო თა სა მი- მე ოთხ ე დი, მათ ვე და ე კის რათ პა სუ ხის მგებ ლო-
ბა რე გი ო ნუ ლი ინ ვეს ტი ცი ე ბის მარ თვა ზე, თა ვი ანთ ტე რი ტო რი ა ზე გა ნათ ლე ბის, 
ჯან დაც ვის, სა ზო გა დო ებ რი ვი წეს რი გის, სა ყო ფაცხ ოვ რე ბო ინ ფრას ტრუქ ტუ რის 
რე გუ ლი რე ბა ზე. გა ტარ და შე სა ბა მი სი სა გა და სა ხა დო რე ფორ მა, რომ ლის მი-
ხედ ვით შე მო სავ ლე ბი აკუ მუ ლირ დე ბა რე გი ო ნულ ბი უ ჯეტ ში, მთავ რო ბა კი ად-
გენს ცენ ტრა ლურ ბი უ ჯეტ ში გა და რიცხ ვე ბის ნორ მა ტივს. ცენ ტრა ლურ ხე ლი სუფ-
ლე ბა სა და პრო ვინ ცი ებს შო რის შე მო სავ ლე ბის გა ნა წი ლე ბის არ სე ბუ ლი სქე მა 
ას ტი მუ ლი რებს რე გი ო ნე ბის ეკო ნო მი კურ გან ვი თა რე ბას და ზრდის ტე რი ტო რი-
უ ლი ერ თე უ ლე ბის სა კუ თარ შე მო სავ ლებს.

რუ სეთ ში რე გი ო ნულ პო ლი ტი კას ორი მი მარ თუ ლე ბა აქვს - ფე დე რა ლუ-
რი და სუბ ფე დე რა ლუ რი [9,გვ87]. ფე დე რა ლუ რი გუ ლის ხმობს ეროვ ნუ ლი ეკო-
ნო მი კის ტე რი ტო რი უ ლი პრობ ლე მე ბის მარ თვას, სუბ ფე დე რა ლუ რი კი - რე გი-
ო ნის შიგ ნით მე ურ ნე ო ბის სივ რცობ რი ვი პრობ ლე მე ბის გა დაწყ ვე ტის კონ კრე-
ტუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის გა ტა რე ბას. რე გი ო ნუ ლი პო ლი ტი კის მი ზა ნია დეპ რე სი-
უ ლი რე გი ო ნე ბის რე ა ნი მა ცი ა, რაც მა თი პირ და პი რი ფი ნან სუ რი დახ მა რე ბით, 
სა გა და სა ხა დო შე ღა ვა თე ბით, სა ხელ მწი ფოს მი ერ ამ რე გი ო ნებ ში სა წარ მოო 
და სო ცი ა ლუ რი ინ ფრას ტრუქ ტუ რის შექ მნით, სა ხელ მწი ფო შეკ ვე თე ბის პრე ფე-
რენ ცი ე ბით და სხვა ღო ნის ძი ე ბე ბით მი იღ წე ვა [10,გვ.16].

პო ლო ნეთს რთუ ლი ტე რი ტო რი უ ლი სტრუქ ტუ რი რე ბა აქვს (გმი ნი, მაზ-
რა, ვო ე ვო დი), სა ხელ მწი ფო ბი უ ჯეტ ში მათ და სა ფი ნან სებ ლად სა ერ თო სუბ ვენ-
ცია და მიზ ნობ რი ვი დო ტა ცი ე ბი გა ით ვა ლის წი ნე ბა. სა ერ თო სუბ ვენ ცი ი სათ ვის 
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ცენ ტრა ლუ რი ბი უ ჯე ტი დან ყვე ლა გმინს გა მო ე ყო ფა შე მო სავ ლე ბის არა ნაკ ლებ 
1%, სუსტ გმი ნებს კი ძლი ე რი გმი ნე ბი დან და ნა რიცხ ე ბი ემა ტე ბათ, მრა ვალ წლი-
ა ნი პროგ რა მე ბის და სა ფი ნან სებ ლად ვო ე ვო დე ბი და მაზ რე ბი ცენ ტრა ლუ რი ხე-
ლი სუფ ლე ბი დან იღე ბენ დო ტა ცი ას. 

ზო გა დად, სა ბი უ ჯე ტო ურ თი ერ თო ბე ბი საკ მა ოდ გან სხვა ვე ბუ ლია ტე რი ტო-
რი უ ლი ორ გა ნი ზე ბის სხვა დას ხვა მო დე ლის მი ხედ ვით, კერ ძოდ, ან გლო საქ სუ-
რი მო დე ლის ქვეყ ნებ ში (აშშ, დი დი ბრი ტა ნე თი, კა ნა და, შვე დე თი) მა ღა ლია რე-
გი ო ნე ბის ფის კა ლუ რი ავ ტო ნო მია და ბი უ ჯე ტე ბის შე მო სავ ლებ ში დო მი ნი რებს 
ად გი ლობ რი ვი გა და სა ხა დე ბი. კონ ტი ნენ ტუ რი მო დე ლის ქვეყ ნებ ში (გერ მა ნი ა, 
საფ რან გე თი, იტა ლი ა, ეს პა ნე თი, ბელ გი ა) რე გი ო ნე ბის ფის კა ლუ რი ავ ტო ნო-
მი უ რო ბა შე და რე ბით შეზღ უ დუ ლია და არ სე ბი თია ფი ნან სუ რი გა მო თა ნაბ რე ბის 
პრინ ცი პი (დო ტა ცი ე ბი სა და სუბ ვენ ცი ე ბის გა ცე მა). 

რამ დე ნა დაც, რე გი ო ნუ ლი ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბის ერ თი-
ა ნი, ტი პი უ რი მე თო დო ლო გია ჯერ ჯე რო ბით არ არ სე ბობს, თი თო ე უ ლი სა ხელ-
მწი ფო მას თა ვი სი ეკო ნო მი კუ რი სტრა ტე გი ი დან და რე გი ო ნე ბის რე სურ სუ ლი 
პო ტენ ცი ა ლი დან გა მომ დი ნა რე ატა რებს, მაგ რამ ყვე ლა ქვეყ ნი სათ ვის სა ერ თოა 
თვით ამ პო ლი ტი კის სტრუქ ტუ რა და ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე ბე ბი, კერ ძოდ, იგი 
ასა ხავს სა ბი უ ჯე ტო- სა გა და სა ხა დო პო ლი ტი კას, რე გი ო ნე ბის გან ვი თა რე ბის და-
გეგ მვა სა და პროგ ნო ზი რე ბას, მიზ ნობ რი ვი პროგ რა მე ბის შე მუ შა ვე ბა სა და გა ტა-
რე ბას, რე გი ო ნის ბუ ნებ რი ვი სიმ დიდ რე ე ბის ეფექ ტი ან გა მო ყე ნე ბას, მწარ მო ებ-
ლუ რი ძა ლე ბის რა ცი ო ნა ლურ გან ლა გე ბას და ა.შ., ყო ვე ლი ვე ეს კი უნ და ემ სა-
ხუ რე ბო დეს სა ზო გა დო ებ რი ვი კე თილ დღე ო ბის ამაღ ლე ბას რო გორც მთლი ა-
ნად ქვე ყა ნა ში, ასე ვე ცალ კე ულ ტე რი ტო რი ულ სეგ მენ ტში.

ფისკალური პოლიტიკის შეფასების პრინციპები და 
ინდიკატორები

სა ხელ მწი ფოს ფის კა ლუ რი პო ლი ტი კის მნიშ ვნე ლო ვან ინ დი კა ტორს ტე-
რი ტო რი უ ლი გან ვი თა რე ბის ოპ ტი მი ზა ცია და გან ვი თა რე ბის რე გი ო ნუ ლი დო ნე-
ე ბის გა მო თა ნაბ რე ბა წარ მო ად გენს. იგი გან საზღ ვრავს სა ხელ მწი ფო სა და ად-
მი ნის ტრა ცი ულ -ტე რი ტო რი ულ ერ თე უ ლე ბის მარ თვის სხვა დას ხვა დო ნე ებს შო-
რის ურ თი ერ თდა მო კი დე ბუ ლე ბის სის ტე მას და ფი ნან სუ რი ელე მენ ტე ბის გა და-
ნა წი ლე ბის მე ქა ნიზ მებს ამ დო ნე ებს შო რის. სა ხელ მწი ფოს ამ გვა რი ფი ნან სუ რი 
პო ლი ტი კა რე გი ო ნე ბის სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი დო ნის გა მო თა ნაბ რე ბას თან 
ერ თად, მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი წო ნას წო რო ბის დაც ვას და ეკო ნო მი კის დი ნა მი-
კურ, პრო პორ ცი ულ გან ვი თა რე ბას უნ და უზ რუნ ველ ყოფ დეს.

ტე რი ტო რი უ ლი ერ თე უ ლე ბის მი მართ სა ხელ მწი ფოს ფი ნან სუ რი მხარ და-
ჭე რის სწო რი სტრა ტე გი ის გან საზღ ვრა გან სა კუთ რე ბით აქ ტუ ა ლუ რია ღა რი ბი 
რე გი ო ნე ბი სათ ვის, სა დაც მან რე სურ სე ბის კონ ცენ ტრი რე ბა ყვე ლა ზე მნიშ ვნე-
ლო ვან პრო ექ ტებ სა და მიზ ნებ ზე უნ და მო ახ დი ნოს. ევ რო პუ ლი ქარ ტია დიდ 
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მნიშ ვნე ლო ბას ანი ჭებს სუს ტად გან ვი თა რე ბუ ლი რე გი ო ნე ბის ფი ნან სურ მხარ-
და ჭე რას ცენ ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის მხრი დან სუბ სი დი რე ბის გზით, ამას-
თან, „ადგილობრივი ორ გა ნო ე ბის სუბ სი დი რე ბა ხე ლი სუფ ლე ბამ შეძ ლე ბის დაგ-
ვა რად უნ და შეზღ უ დოს მიზ ნობ რი ვი და ნიშ ნუ ლე ბით გარ კვე უ ლი პრო ექ ტე ბის 
და ფი ნან სე ბით, სუბ სი დი რე ბამ კი არ უნ და დათ რგუ ნოს ხე ლი სუფ ლე ბის ად გი-
ლობ რი ვი ორ გა ნო ე ბის ფუ ძემ დებ ლუ რი უფ ლე ბა, თა ვი სი კომ პე ტენ ცი ის ფარ-
გლებ ში გა ა ტა როს და მო უ კი დე ბე ლი პოლიტიკა“ [11].

 „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ ევ რო პუ ლი ქარ ტია მი იჩ-
ნევს, რომ ტე რი ტო რი უ ლი ერ თე უ ლე ბის ფი ნან სუ რი წყა რო ე ბი შე სა ბა მი სო ბა ში 
უნ და იყოს მათ უფ ლე ბა მო სი ლე ბებ თან, ად გი ლობ რი ვი ბი უ ჯე ტის დი დი ნა წი ლი 
სა კუ თა რი წყა რო ე ბით, კერ ძოდ, ად გი ლობ რი ვი გა და სა ხა დე ბით, ად გი ლობ რი-
ვი მო საკ რებ ლე ბით და სა კუ თა რი ქო ნე ბი დან მი ღე ბუ ლი შე მო სავ ლე ბით უნ-
და იქ მნე ბო დეს, ამ პი რო ბებ ში ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბას მე ტი მო ტი ვა ცია 
გა აჩ ნია ეკო ნო მი კუ რი ზრდის მხარ და ჭე რი სათ ვის. ეს ამაღ ლებს რა მათ პა სუ-
ხის მგებ ლო ბას მო სახ ლე ო ბის წი ნა შე, ასე ვე ზრდის სა ზო გა დობ რივ ინ ტე რესს 
მუ ნი ცი პა ლუ რი ორ გა ნო ე ბის საქ მი ა ნო ბი სად მი. ცენ ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის 
ფუნ ქცი ა ში კი რჩე ბა ის, რომ მან უნ და უზ რუნ ველ ყოს რე გი ო ნე ბის ფი ნან სუ რი 
გა რე მოს წო ნას წო რუ ლი მდგო მა რე ო ბა, მა თი ფი ნან სე ბის პო ტენ ცი ურ წყა რო ებ-
თან ურ თი ერ თო ბის თა ნა ბა რი პი რო ბე ბის შექ მნა და სა ფი ნან სო ტვირ თის გა მო-
თა ნაბ რე ბი თი გა ნა წი ლე ბა, ად გი ლობ რივ ორ გა ნო ებ თან შე თან ხმე ბუ ლი უნ და 
იყოს გა და ნა წი ლე ბის გზით თან ხე ბის მი ღე ბის წე სი, ამას თან, ისი ნი და მო უ კი დებ-
ლად უნ და პო ზი ცი ო ნი რებ დნენ კა პი ტა ლის ეროვ ნულ ბა ზარ ზეც. 

ად გი ლობ რი ვი სა გა და სა ხა დო- სა ბი უ ჯე ტო გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის და მო უ კი-
დებ ლო ბის ხა რის ხის შე ფა სე ბი სათ ვის გა მო ი ყე ნე ბა ეკო ნო მი კუ რი თა ნამ შრომ-
ლო ბი სა და გან ვი თა რე ბის ორ გა ნი ზა ცი ის (OECD) [12] მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი ფის-
კა ლუ რი დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ის პო ლი ტი კის სტან დარ ტე ბი,, რომ ლის მი ხედ ვი თაც 
ფი ნან სუ რი დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ის მთა ვა რი პი რო ბაა თვით მმარ თველ ორ გა ნო-
ებს ჰქონ დეთ ად გი ლობ რი ვი გა და სა ხა დი სა და მო საკ რებ ლე ბის და წე სე ბის უფ-
ლე ბა და აკონ ტრო ლებ დნენ ად გი ლობ რივ ბი უ ჯეტ ში რო გორც ად გი ლობ რი-
ვი შე მო სავ ლე ბის, ასე ვე მო ზი დუ ლი სახ სრე ბის /მიზ ნობ რი ვი და სპე ცი ა ლუ რი 
ტრან სფე რე ბი, სუბ სი დი ე ბი, სუბ ვენ ცი ა, დო ნო რე ბი სა გან მი ღე ბუ ლი მიზ ნობ რი ვი 
შე მო სუ ლო ბე ბი და სხვა/ აკუ მუ ლი რე ბის პრო ცესს. სა ქარ თვე ლო ში სა ბი უ ჯე ტო 
და მო უ კი დებ ლო ბის და ბალ დო ნე ზე მი უ თი თებს ის, რომ გა და სა ხა დე ბი სა და 
მო საკ რებ ლე ბის ზო მის გარ და, ცენ ტრა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბა სა გა და სა ხა დო ბა-
ზა საც გან საზღ ვრავს, რი თაც გარ კვე უ ლი დო ზით ზღუ დავს რე გი ო ნე ბის და მო უ-
კი დე ბე ლი გან ვი თა რე ბის უფ ლე ბებს, თუმ ცა, აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ გარ და მა ვა ლი 
ეკო ნო მი კი სათ ვის მსგავ სი შეზღ უდ ვე ბი ტი პუ რია და გან ვი თა რე ბის გარ კვე ულ 
დო ნემ დე, ურ თი ერ თო ბა თა გარ საზღ ვრულ სტან დარ ტებ საც არ არ ღვევს.

აქტუალურობას ინარჩუნებს სატრანსფერო პოლიტიკის სრულყოფის 
საკითხი, რაც რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკურ აღმავლობასთან ერთად, 
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მათი დამოუკიდებლობის ხარისხის ამაღლებას უნდა ემსახურებოდეს. ცენ-
ტრალურმა ხელისუფლებამ თავისი ფინანსური პოლიტიკით თვითმმართველი 
ერთეულების ეკონომიკურ აქტივობას უნდა შეუწყოს ხელი, რითაც, პერსპექტივაში, 
ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტი სახელმწიფო ტრანსფერების ნაცვლად, 
საკუთარ შემოსავლებზე გახდება ორიენტირებული. 

 ად გი ლობ რი ვი შე მო სავ ლე ბის მნიშ ვნე ლო ვან წყა როდ მუ ნი ცი პა ლუ რი 
სა წარ მო ე ბის ოპ ტი მი ზა ცია უნ და იქ ცეს, აქ ტი უ რად გა ნი ხი ლე ბა მა თი კორ პო-
რა ტი ულ მარ თვა ზე გა დას ვლის სა კითხ ი, რაც სა ხელ მწი ფო სა წარ მო ე ბის მარ-
თვის ად მი ნის ტრა ცი ულ -ე კო ნო მი კუ რი პრინ ცი პე ბი სა და კერ ძო სა წარ მო ე ბის 
ფუნ ქცი ო ნი რე ბის სა ბაზ რო- კონ კუ რენ ტუ ლი მე ქა ნიზ მე ბის რა ცი ო ნა ლურ სინ თეზს 
მო ითხ ოვს. ავ ტო ნო მი უ რი შე მო სავ ლე ბის ზრდას უკავ შირ დე ბა სა მე ურ ნეო საქ-
მი ა ნო ბის ორ გა ნი ზე ბი სად მი კლას ტე რუ ლი მიდ გო მის იდე აც, ამ შემ თხვე ვა ში მუ-
ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი ახორ ცი ე ლე ბენ კლას ტე რულ ფირ მებ ში ინ ვეს ტი რე ბას, რი თაც 
უზ რუნ ველ ყო ფენ კლას ტე რე ბის ან ტიკ რი ზი სულ სტა ბი ლუ რო ბას და, ზო გა დად, 
ეკო ნო მი კუ რი ზრდის პრო ცე სე ბის სტი მუ ლი რე ბას მუ ნი ცი პა ლურ მე ურ ნე ო ბა ში.

საქართველოს საბიუჯეტო მოწყობა: ტენდენციები, პრობლემები 
და წინადადებები

დღე ი სათ ვის სა ქარ თვე ლო ში საკ მა ოდ მა ღა ლი რჩე ბა ეკო ნო მი კუ რი სის-
ტე მის ცენ ტრა ლი ზა ცი ის დო ნე. სა ხელ მწი ფო ბი უ ჯეტ ში მთლი ა ნა დაა ინ ტეგ-
რი რე ბუ ლი სო ცი ა ლუ რიი სის ტე მა, მათ შო რის, პენ სი ე ბი და სა ჯა რო სკო ლის 
ხარ ჯე ბი, ცენ ტრა ლი ზე ბუ ლია ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის ბი უ ჯე ტე ბის 
ფორ მი რე ბის პრო ცე სი, შეზღ უ დუ ლია ად გი ლობ რი ვი ორ გა ნო ე ბის სა გა და სა-
ხა დო უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბი, რამ დე ნა დაც არც გა და სა ხა დე ბი სა და მო საკ რებ-
ლე ბის სა ხე სა და სი დი დეს ად გე ნენ და ვერც გა და სახ დე ბის ად მი ნის ტრი რე-
ბას ახორ ცი ე ლე ბენ. სა გა და სა ხა დო ურ თი ერ თო ბა თა ამ გვა რი ცენ ტრა ლი ზა ცია 
ზღუ დავს ად გი ლობ რი ვი ერ თე უ ლე ბის და მო უ კი დებ ლო ბას, რი თაც სუს ტდე ბა 
ად გი ლე ბი დან ფი ნან სუ რი ინი ცი ა ტი ვე ბი და რე სურ სე ბის ეკო ნო მი უ რი ხარ ჯვის 
მო ტი ვა ცი ე ბი. 

 სამ წუ ხა როდ, ჯერ კი დევ მა ღა ლია ად გი ლობ რი ვი ბი უ ჯე ტის სა ხელ მწი ფო 
ფი ნან სებ ზე და მო კი დე ბუ ლე ბის ხა რის ხი, რა საც მნიშ ვნე ლოვ ნად გა ნა პი რო ბებს 
მო გე ბი სა და სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დე ბის შე მო სუ ლო ბე ბის მთლი ა ნად ცენ-
ტრა ლურ ბი უ ჯეტ ში აკუ მუ ლი რე ბა. ამას თან, ძა ლი ან მცი რეა ერ თა დერ თი ად გი-
ლობ რი ვი გა და სა ხა დის - ქო ნე ბის გა და სა ხა დის ფის კა ლუ რი ეფექ ტიც. რე გი ო-
ნუ ლი გან ვი თა რე ბის და ფი ნან სე ბა ში წამ ყვან როლს დღე ი სათ ვის სა ხელ მწი ფო 
პროგ რა მუ ლი და ფი ნან სე ბა ას რუ ლებს. პირ და პი რი სა ხელ მწი ფო ინ ვეს ტი ცი ე ბი 
გა ი ცე მა სა მი ნის ტრო ე ბი დან, სა ქარ თვე ლოს პრე ზი დენ ტი სა და სა ქარ თვე ლოს 
მთავ რო ბის სა რე ზერ ვო ფონ დე ბი დან, რე გი ო ნებ ში გან სა ხორ ცი ე ლე ბე ლი პრო-
ექ ტე ბის ფონ დი დან, უცხ ო უ რი კრე დი ტე ბი დან და გრან ტე ბი დან, მუ ნი ცი პა ლუ რი 
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გან ვი თა რე ბის ფონ დი დან, „უბრალო სეს ხის" პრო ექ ტით, კო მერ ცი უ ლი სა ბან კო 
სეს ხე ბით და სხვ. პირ და პი რი ინ ვეს ტი ცი ე ბი ძი რი თა დად გა მო ი ყო ფა ინ ფრაქ-
სტრუქ ტუ რუ ლი პრო ექ ტე ბი სათ ვის, თუმ ცა, ეს სის ტე მა და სახ ვე წი ა, რად გა ნაც 
ასიგ ნე ბე ბი სა ხელ მწი ფო ბი უ ჯეტ ში არ არის გა წე რი ლი ცალ კე უ ლი რე გი ო ნი სა 
და ღო ნის ძი ე ბის კუთხ ით, რის გა მოც რე გი ო ნუ ლი ხე ლი სუფ ლე ბის თვის წი ნას-
წარ უც ნო ბია სა ხელ მწი ფო ბი უ ჯე ტი დან მის თვის ამ მიზ ნით გა მო ყო ფი ლი თან-
ხის მო ცუ ლო ბა, რაც არ თუ ლებს სა მუ შა ო ე ბის ოპ ტი მა ლურ და გეგ მვას.

თვით მმარ თვე ლი ერ თე უ ლის ფი ნან სუ რი სტა ბი ლუ რო ბის უზ რუნ ველ-
სა ყო ფად დი დი მნიშ ვნე ლო ბა აქვს გა მო თა ნაბ რე ბით ტრან სფერს, რო მე ლიც 
ექ სკლუ ზი უ რი უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბი სათ ვის გა ი ცე მა, მაგ რამ რამ დე ნა დაც არ 
არ სე ბობს თვით ექ სკლუ ზი უ რი უფ ლე ბა მო სი ლე ბის მი ნი მა ლუ რი სტან დარ ტე-
ბი, ჯერ კი დევ და უდ გე ნე ლია ამ ტრან სფე რის ოპ ტი მა ლუ რი სი დი დე და ვერ 
ხერ ხდე ბა მი სი ეფექ ტი ა ნო ბის გა ზომ ვაც. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი სათ ვის შე მო სავ ლე-
ბის წყა როდ ჯერ კი დევ არ იქ ცა ისე თი რე სურ სე ბი, რო გო რი ცაა მი წა, წყა ლი, 
ბუ ნებ რი ვი სიმ დიდ რე ე ბი, რამ დე ნა დაც მო უგ ვა რე ბე ლია მა თი თვით მმარ თვე ლი 
ერ თე უ ლე ბის სა კუთ რე ბა ში გა და ცე მის პრო ცე სი. სა ბი უ ჯე ტო ხარ ჯე ბის ნა წილ ში 
პრობ ლე მას ქმნის ის, რომ ჯერ კი დევ და უდ გე ნე ლია მი ნი მა ლუ რი სა ხელ მწი ფო 
სო ცი ა ლუ რი სტან დარ ტე ბი, რაც არ თუ ლებს ბი უ ჯე ტის ხარ ჯვი თი პა რა მეტ რე ბის 
და გეგ მვას. სო ცი ა ლუ რი სტან დარ ტე ბის და შე მო სავ ლე ბის გა ნა წი ლე ბის არ სე-
ბუ ლი პრაქ ტი კა ჯერ ჯე რო ბით ვერ უზ რუნ ველ ყოფს რე გი ო ნე ბი სათ ვის თა ნა ბა რი 
სა ზო გა დო ებ რი ვი პრო დუქ ტის მი წო დე ბას. სა ხელ მწი ფო ბი უ ჯე ტის წლი ურ კა-
ნონ ში მო ნა ცე მე ბი რე გი ო ნულ პრო ექ ტებ ზე მო ცე მუ ლია აგ რე გი რე ბუ ლი სა ხით 
და არ არის დი ფე რენ ცი რე ბუ ლი რე გი ო ნუ ლი ჭრი ლით, სუს ტია მუ ნი ცი პა ლი ტე-
ტე ბის სა ბი უ ჯე ტო ურ თი ერ თო ბა მხარ ჯავ ორ გა ნი ზა ცი ებ თან, და ბა ლია ბი უ ჯე ტის 
შედ გე ნა სა და გან ხილ ვა ში მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის ხა რის ხი, სუს ტია ად გი-
ლობ რი ვი ბი უ ჯე ტე ბის კონ ტრო ლის სის ტე მა, არ არის დად გე ნი ლი თვით მმარ-
თვე ლი ერ თე უ ლე ბის მი ერ ფა სი ა ნი ქა ღალ დე ბის (მოკ ლე ვა დი ა ნი ვალ დე ბუ-
ლე ბე ბის) გა მოშ ვე ბის და ფი ნან სურ ბა ზარ ზე მა თი გან თავ სე ბის წე სე ბი. 

რე გი ო ნუ ლი ფის კა ლუ რი სის ტე მა ჯერ კი დევ მო ითხ ოვს დახ ვე წას, კერ-
ძოდ, სა ჭი როა სა ხელ მწი ფო ხე ლი სუფ ლე ბი სა და ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ-
თვე ლო ბის ორ გა ნო ე ბის ფუნ ქცი ო ნა ლუ რი უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის გა მიჯ ვნა, პო-
ლი ტი კურ თან ერ თად, ეკო ნო მი კურ კრი ტე რი უ მებ საც ეფუძ ნე ბო დეს; სა ჭი როა 
შე მუ შავ დეს რე გი ო ნუ ლი გან ვი თა რე ბის ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე რის სა ხელ მწი ფო 
პო ლი ტი კა, რო მე ლიც გა ით ვა ლის წი ნებს მას ტი მუ ლი რე ბე ლი და მა კომ პენ სი-
რე ბე ლი პო ლი ტი კის გა ტა რე ბას; უნ და მოხ დეს ად გი ლობ რი ვი დო ნი სათ ვის 
იმ მა ღალ შე მო სავ ლი ა ნი გა და სა ხა დე ბის მი მაგ რე ბა, რო მე ლიც რე ა ლურ პო-
ზი ტი ურ გავ ლე ნას ახ დენს და უზ რუნ ველ ყოფს ტე რი ტო რი ა ზე სა გა და სა ხა დო 
პო ტენ ცი ა ლის ზრდას; სა ჭი როა სა გა და სა ხა დო შე მო სავ ლე ბის ცენ ტრა ლურ და 
ად გი ლობ რივ ბი უ ჯე ტებს შო რის გა და ნა წი ლე ბის გრძელ ვა დი ა ნი ნორ მა ტი ვე-
ბის დად გე ნა, ამ პრო ცე სე ბის გამ ჭვირ ვა ლო ბის ხა რის ხის ამაღ ლე ბა და სა ზო-
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გა დო ე ბის მხრი დან მუდ მი ვი მო ნი ტო რინ გის და წე სე ბა. ზო გა დად, ფი ნან სუ რი 
დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ის მთა ვა რი პი რო ბაა თვით მმარ თველ ორ გა ნო ებს ჰქონ დეს 
ად გი ლობ რი ვი გა და სა ხა დი სა და მო საკ რებ ლის და წე სე ბის უფ ლე ბა და აკონ-
ტრო ლებ დეს ად გი ლობ რივ ბი უ ჯეტ ში შე მო სავ ლე ბის აკუ მუ ლი რე ბის პრო ცესს. 

სა ქარ თვე ლო ში ის ტო რი ულ -გე ოგ რა ფი უ ლი მხა რე ე ბის დო ნე ზე ამ ჟა მად 
მოქ მე დი სა ხელ მწი ფო რწმუ ნე ბუ ლის - გუ ბერ ნა ტო რის ინ სტი ტუ ტი რე გი ო ნებ-
ში ახორ ცი ე ლებს კვა ზი დე კონ ცენ ტრი რე ბულ მმარ თვე ლო ბას. „საქართველოს 
მთავ რო ბის სტრუქ ტუ რის, უფ ლე ბა მო სი ლე ბი სა და საქ მი ა ნო ბის წე სის შესახებ“ 
სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნის თა ნახ მად, სა ხელ მწი ფო რწმუ ნე ბუ ლი - გუ ბერ ნა ტო-
რი უფ ლე ბა მო სი ლია მო ამ ზა დოს რე გი ო ნის გან ვი თა რე ბის ხედ ვა, სტრა ტე გი ა, 
ასე ვე, გა ნა ხორ ცი ე ლოს სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის გეგ მა, თუმ ცა, 
დღემ დე შე მუ შა ვე ბუ ლი არ არის რე გი ო ნუ ლი გან ვი თა რე ბის მა რე გუ ლი რე ბუ ლი 
სა მარ თლებ რი ვი ბა ზა, რა საც მნიშ ვნე ლო ვან წი ლად გა ნა პი რო ბებს ის ფაქ ტიც, 
რომ ქვეყ ნის კა ნონ მდებ ლო ბით არ არის გან საზღ ვრუ ლი რე გი ო ნის, რო გორც 
ად მი ნის ტრა ცი ულ -ტე რი ტო რი უ ლი ერ თე უ ლის, სტა ტუ სი

საქართველო, „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ ევრპულ 
ქარტიას“, 2004 წელს შე უ ერ თდა, მან, ქარ ტი ის პრინ ცი პე ბის სა ქარ თვე ლოს კა-
ნონ მდებ ლო ბა ში იმ პლე მენ ტი რე ბით, თა ვის თავ ზე აი ღო რე ა ლურ თვით მმარ-
თვე ლო ბა ზე გა დას ვლის და მი სი ფუ ძემ დებ ლუ რი პრინ ცი პე ბის გა ტა რე ბის სა-
ერ თა შო რი სო ვალ დე ბუ ლე ბა, თუმ ცა, ჯერ კი დევ რჩე ბა თვით მმარ თვე ლო ბის 
დო ნე ზე მოქ მე დი კა ნო ნე ბის ერ თმა ნეთ თან შე სა ბა მი სო ბა ში მოყ ვა ნის და ზო გი-
ერ თი ნორ მა ტი უ ლი აქ ტის ევ რო პუ ლი ქარ ტი ის მოთხ ოვ ნებ თან ჰარ მო ნი ზე ბის 
პრობ ლე მა. 

სა ქარ თვე ლოს რე გი ო ნა ლი ზა ცია პრინ ცი პუ ლი ხა სი ა თის სა კა ნონ მდებ ლო 
ცვლი ლე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბას სა ჭი რო ებს. რე გი ო ნუ ლი პო ლი ტი კის ძი რი თა-
დი მი მარ თუ ლე ბე ბის გან საზღ ვრა, შე სა ბა მი სი სა კა ნონ მდებ ლო წი ნა და დე ბე ბის 
მომ ზა დე ბა, მი ღე ბა და გა ტა რე ბა სა ქარ თვე ლოს პრე ზი დენ ტის, სა ქარ თვე ლოს 
პარ ლა მენ ტის და რე გი ო ნუ ლი მარ თვის სა კითხ ებ ში სა ქარ თვე ლოს სა ხელ მწი-
ფო მი ნის ტრის უფ ლე ბა მო სი ლე ბას გა ნე კუთ ვნე ბა, მაგ რამ ქვეყ ნის რე გი ო ნა-
ლი ზა ცი ას პრობ ლე მას უქ მნის სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის მე-2 მუხ ლის მე-3 
პუნ ქტი, რო მე ლიც კა ნონ მდე ბელს სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო რი უ ლი სა ხელ მწი-
ფო ებ რი ვი მოწყ ო ბის რე გუ ლი რე ბის პრე რო გა ტი ვას მხო ლოდ ქვეყ ნის მთელ 
ტე რი ტო რი ა ზე სა ქარ თვე ლოს იუ რის დიქ ცი ის სრუ ლად აღ დგე ნის შემ დეგ ანი-
ჭებს. აქე დან გა მომ დი ნა რე, აღ ნიშ ნუ ლი სა კითხ ის სა მარ თლებ რი ვი გა დაწყ ვე ტა 
ქვეყ ნის პრი ო რი ტე ტულ ამო ცა ნად არის მიჩ ნე უ ლი. 

ცენ ტრა ლურ ხე ლი სუფ ლე ბას თან ურ თი ერ თო ბის სა კა ნონ მდებ ლო და რე-
გუ ლი რე ბის მიზ ნით, აუ ცი ლე ბე ლია მოქ მე დი ნორ მე ბი სა და ტექ ნი კუ რი რეგ-
ლა მენ ტა ცი ე ბის სა კითხ ში სა ერ თა შო რი სო გა მოც დი ლე ბის შეს წავ ლა, ად გი-
ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის ევ რო პუ ლი ქარ ტი ის გაც ნო ბა, რე გი ო ნუ ლი 
ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი პრო ექ ტე ბის, სტან დარ ტი ზა ცი ის ევ რო პუ ლი კო მი ტე ტის, 
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პოტ სდა მის და ნე ო პო ლო მი ცეს თვით მმარ თვე ლო ბის სა ჯა რო სერ ვი სე ბის მი-
წო დე ბის რე გუ ლა ცი ე ბის გაც ნო ბა და მათ სა ფუძ ველ ზე სა ქარ თვე ლო სათ ვის 
მი ნი მა ლუ რად აუ ცი ლე ბე ლი რე გუ ლა ცი ე ბის შე მუ შა ვე ბა. ამ თვალ საზ რი სით სა-
ყუ რადღ ე ბო და სა გან გა შო ცაა კავ კა სი ის ეკო ნო მი კუ რი და სო ცი ა ლუ რი კვლე-
ვი თი ინ სტი ტუ ტის პრო ექ ტი „ადგილობრივი თვითმმართველობის სერვისების 
მიწოდების სტანდარტები“. ყო ფი ლი სო ცი ა ლის ტუ რი ქვეყ ნე ბის ანა ლი ზის სა-
ფუძ ველ ზე ირ კვე ვა, რომ ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის 46 ძი რი თა დი 
კომ პე ტენ ცი ის მი ხედ ვით, თვით მმარ თვე ლი ერ თე უ ლე ბი სათ ვის მი ნი ჭე ბუ ლი უფ-
ლე ბა მო სი ლე ბე ბის რა ო დე ნო ბის მი ხედ ვით, 18 ქვე ყა ნას შო რის სა ქარ თვე ლო 
ბო ლო ად გილ ზეა (16 კომ პე ტენ ცია - 35%), რაც მდგო მა რე ო ბის გა უ ა რე სე ბა ზე 
მი უ თი თებს, ეს მნიშ ვნე ლოვ ნად გა ნა პი რო ბა 2005-2006 წლებ ში გან ხორ ცი ე ლე-
ბულ მა რე ფორ მამ, რა საც შე დე გად მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის გამ სხვი ლე ბა მოჰ ყვა, 
წარ მო იშ ვა გარ კვე უ ლი შე უ სა ბა მო ბა, კერ ძოდ, მე ტის მე ტად შე იკ ვე ცა თვით მმარ-
თვე ლო ბე ბის კომ პე ტენ ცი ა თა ჩა მო ნათ ვა ლი, ხო ლო თა ვი ან თი შე საძ ლებ ლო-
ბე ბით ახ ლან დე ლი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი დი დად აღე მა ტე ბი ან მათ წი ნა მორ ბედ 
წვრილ ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბებს. საკ მა ოდ რთუ ლი ვი თა რე ბაა სა-
ზო გა დო ებ რი ვი სერ ვი სე ბი სათ ვის სა ერ თო -ე როვ ნუ ლი მი ნი მა ლუ რი დო ნის ნე-
ბა ყოფ ლო ბი თი სტან დარ ტე ბის იმ პლე მენ ტა ცი ის საქ მე შიც [13, გვ.18].

მუ ნი ცი პა ლუ რი სერ ვი სე ბის სფე რო ში სა ჭი როა უნი ფი ცი რე ბუ ლი ჩარ ჩო- 
დო კუ მენ ტის შექ მნა, სა დაც ევ რო პუ ლი გა მოც დი ლე ბის სა ფუძ ველ ზე თვით მმარ-
თვე ლო ბე ბი სათ ვის მი ნი მა ლუ რად აუ ცი ლე ბე ლი ნორ მე ბი და რე გუ ლა ცი ე ბი 
აი სა ხე ბა, უნ და მოხ დეს სა ჭი რო ღო ნის ძი ე ბე ბის რან ჟი რე ბა ცენ ტრა ლუ რი და 
ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის კომ პე ტენ ცი ე ბის მი ხედ ვით. ად გი ლობ რი ვი მო-
სახ ლე ო ბი სათ ვის სერ ვი სე ბის შე უ ფერ ხებ ლად მი წო დე ბის მიზ ნით, რე გი ო ნუ ლი 
გან ვი თა რე ბი სა და ინ ფრას ტრუქ ტუ რის სა მი ნის ტროს მხრი დან მე ტი აქ ტი ვო ბაა 
სა ჭი რო სა ქარ თვე ლოს სტან დარ ტე ბის, ტექ ნი კუ რი რეგ ლა მენ ტე ბი სა და მეტ-
რო ლო გი ის ეროვ ნულ სამ სა ხურ თან ერ თად კო ორ დი ნა ცი ა ში, ად გი ლობ რი ვი 
თვით მმარ თვე ლო ბის დო ნე ზე კი აუ ცი ლე ბე ლია რო გორც უშუ ა ლოდ მა თი, ასე-
ვე დო ნო რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სა და სა ზო გა დო ებ რი ვი სექ ტო რის ჩარ თუ ლო ბა.

სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბამ ხე ლი უნ და შე უწყ ოს რე გი ო ნე ბის მი ერ საზღ-
ვარ გა რე თის ქვეყ ნებ თან სა ერ თა შო რი სო შე თან ხმე ბე ბის მიღ წე ვას, რაც თვით-
მმარ თველ ერ თე უ ლებს უფ ლე ბას მის ცემს, გა ა ფორ მოს ტრან სსა საზღ ვრო 
ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი სხვა თვით მმარ თველ ერ თე უ ლებ თან ერ თად და გა მოს ცეს 
ერ თობ ლი ვი ნორ მა ტი უ ლი აქ ტე ბი, და სად გე ნია ამ აქ ტე ბის მი ღე ბის წე სე ბიც. 
სა ჭი როა მომ ზად დეს „ადგილობრივი თვით მმარ თვე ლო ბის შე სა ხებნ სა ქარ-
თვე ლოს ორ გა ნულ კა ნონ ში ცვლი ლე ბე ბის პრო ექ ტი, რო მე ლიც გან საზღ ვრავს 
სა ქარ თვე ლოს თვით მმარ თვე ლი ერ თე უ ლე ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბას და პრო ცე-
დუ რებს ტრან სსა საზღ ვრო ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის და დე ბის თუ ერ თობ ლი ვი სა კა-
ნონ მდებ ლო აქ ტე ბის მი ღე ბის სა კითხ ში. 
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რე გი ო ნა ლი ზა ცია ხე ლი სუფ ლე ბი სათ ვის თვით მი ზა ნი არ უნ და იყოს, არა-
მედ მარ თვის დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ის პრინ ცი პებ ზე დაყ რდნო ბით, სა ხელ მწი ფოს 
ოპ ტი მა ლურ იე რარ ქი ულ სტრუქ ტუ რი რე ბას უნ და ემ სა ხუ რე ბო დეს, ამას თან, იგი 
ხელს უნ და უწყ ობ დეს თვით მმარ თვე ლი ერ თე უ ლე ბის და მო უ კი დებ ლო ბის ხა-
რის ხის ამაღ ლე ბას და უფ ლე ბა მო სი ლე ბა თა სწორ გა მიჯ ვნას, ეფექ ტი ა ნი მარ-
თვის გან ხორ ცი ე ლე ბას და ად გი ლობ რი ვი ინ ტე რე სე ბის დაც ვას. 
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Regional policy of the state is related to the organization of government, it has to 
ensure the optimal territorial distribution of country’s spatial structure and functions of the 
state government, to protect the unity of the internal structure. The territorial organization 
of the hierarchical principles and realization powers of fi nancial leverage is still subject 
of the priority areas of scientifi c study and theoretical debates. Regionalism, the concept 
of territorial units, local issues imposes on local authorities, within the framework of the 
legal authorities, independently of the central government and under its control. 

Today Georgia is still on high level of centralization in the economic system. The 
social system is fully integrated in the state budget. The region’s fi nancial support should 
be based on a strategic plan for the development of their main priorities; it will differentiate 
by the level of resources and economic growth. Development strategies should refl ect 
local conditions and development factors, it must ensure the availability of resources, 
which contributes to an increase in the maximum effi ciency of the local government.

Keywords: Decentralization of management, rational spatial planning, self-governing 
entity, fi scal policy, fi nancial decentralization mechanism, transfer policy, municipal 
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XIX საუკუნის მეორე ნახევრის სოციალურ-ეკო ნო მი კუ რი ტენ დენ ცი ე ბი და 

მი სი გა მო ძა ხი ლი  სა ქარ თვე ლო ში

გი უ ლი ქე შე ლაშ ვი ლი

ეკო ნო მი კის აკადემიური დოქ ტო რი,
ივ. ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის  თბი ლი სის 

სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტის 
ასო ცი რე ბუ ლი პრო ფე სო რი
Giuli.keshelashvili@tsu.ge

Giuli777@gmail.com

სტა ტი ა ში გან ხი ლუ ლია XIX სა უ კუ ნის მე ო რე ნა ხე ვარ ში სა ქარ თვე-
ლო ში მიმ დი ნა რე სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი პრო ცე სე ბი, რაც აღი ნიშ ნა 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი ძვრე ბით ქარ თვე ლი ხალ ხის სო ცი ალ -ე კო ნო მი კურ, პო-
ლი ტი კურ და კულ ტუ რულ ცხოვ რე ბა ში. აღ ნიშ ნულ პე რი ოდ ში გან ვი-
თარ და ად რე ჩა სა ხუ ლი კა პი ტა ლის ტუ რი წარ მო ე ბი თი ურ თი ერ თო ბა, 
რა საც მოჰ ყვა ძი რე უ ლი ცვლი ლე ბე ბი კლა სობ რივ ძალ თა გან ლა გე ბა-
ში, სა ზო გა დო ებ რივ აზ როვ ნე ბა სა და მა ტე რი ა ლუ რი და სუ ლი ე რი ცხოვ-
რე ბის სფე რო ში. თუ XIX სა უ კუ ნის 30-50-ი ა ნი წლე ბის სა ქარ თვე ლო-
ში ბურ ჟუ ა ზი უ ლი ურ თი ერ თო ბა ვი თარ დე ბო და ბა ტონ ყმუ რი სის ტე მის 
არ სე ბო ბის პი რო ბებ ში, 50-ი ა ნი წლე ბი დან ახალს ბრძო ლა უხ დე ბო და 
ძველ თან, ანუ ფე ო და ლიზ მთან, რო გორც გად მო ნაშ თის სა ხით არ სე-
ბულ მოვ ლე ნას თან. სა ქარ თვე ლო ში თან და თა ნო ბით ვი თარ დე ბო და 
კა პი ტა ლიზ მი. სა ქარ თვე ლოს გე ოს ტრა ტე გი უ ლი მდე ბა რე ო ბის გა მო, 
სა გა რეო ურ თი ერ თო ბე ბი გან მსაზღ ვრელ როლს ას რუ ლებ და ქვეყ ნის 
სა ზო გა დო ებ რივ გან ვი თა რე ბა ში. ის ტო რი უ ლად, ში გა კონ სო ლი და ცი ი სა 
და ეროვ ნუ ლი ინ ტეგ რა ცი ის პრო ცე სე ბი გა მუდ მე ბუ ლად ფერ ხდე ბო და 
დამ პყრობ ლე ბის მი ერ. სა ქარ თვე ლოს სა გა რეო პო ლი ტი კა ში გან სა კუთ-
რე ბუ ლი რო ლი რუ სეთ თან მე ზობ ლო ბას ენი ჭე ბო და.

 ნაშ რომ ში ყუ რადღ ე ბა გა მახ ვი ლე ბუ ლია ილია ჭავ ჭა ვა ძის შე ხე-
დუ ლე ბებ ზე, ქვეყ ნის ეკო ნო მი კურ გან ვი თა რე ბა ში სა ზო გა დო ებ რი ვი 

სტატია მომზადდა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტის ‒ 
FR/101/1-20/14 ,,ეკონომიკური კონცეპტები ქართულ მხატვრულ პროზაში” ‒ ფარგლებში.
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ECONOMICS  AND  BUSINESS, 2016, 3,  pp. 99-106



გიული ქეშელაშვილი

100

წარ მო ე ბი სა და სა ქო ნელ მი მოქ ცე ვის როლ ზე, სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო 
პრო დუქ ცი ის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის ამაღ ლე ბის, სოფ ლად ეფექ ტი ა ნი 
სა ინ ვეს ტი ციო პო ლი ტი კის გა ტა რე ბი სა და ,,სა თა ვა დაზ ნა უ რო სა ად გილ-
მა მუ ლო ბან კე ბის“ და არ სე ბი სა და გან ვი თა რე ბის სა კითხ ებ ზე. მო ცე მულ 
სა კითხ ებ ზე მრა ვა ლი სა ინ ტე რე სო შრო მაა გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი ქარ თველ 
მკვლე ვარ თა მი ერ [2; 5; 8; 9; 10; 11]. პრობ ლე მა თა მრა ვალ მხრი ვი 
კვლე ვის მი უ ხე და ვად, ჩვე ნი აზ რით, მას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა კითხ ე ბის 
მეც ნი ე რუ ლი კვლე ვა დღეს კვლავაც აქ ტუ ა ლუ რი ა.

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი პრო ცე სე ბი; სა ხელ-
მწი ფო პო ლი ტი კა; სა ზო გა დო ე ბა და სა ხელ მწი ფო; სა მარ თლი ა ნი სა-
ზო გა დო ე ბა; ეკო ნო მი კუ რი ბა ზი სი; კერ ძო სა კუთ რე ბა; თა ვი სუფ ლე ბის 
ხა რის ხი; ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კა.

XIX სა უ კუ ნის და სავ ლეთ ევ რო პუ ლი 
ეკო ნო მი კურ -ფი ლო სო ფი უ რი აზ რის გა მო ძა ხი ლი 

ქარ თულ სი ნამ დვი ლე ში

სა ზო გა დო ე ბა და სა ხელ მწი ფო თა ნა მედ რო ვე გა გე ბით წმინ და ევ რო პუ-
ლი მოვ ლე ნაა [1, გვ. 14-22], რო მე ლიც სა თა ვე ებს ევ რო პუ ლი ფე ო და ლიზ მი დან 
იღებს. ევ რო პუ ლი სა ხელ მწი ფო მოწყ ო ბა და სა ბა მი დან იც ნობს ცენ ტრა ლუ რი ხე-
ლი სუფ ლი სა და პი როვ ნე ბის თა ნა არ სე ბო ბას. ის ტო რი კო სი და ვით პა ი ჭა ძე აღ ნიშ-
ნავს, რომ „დი ნა მი უ რი ბა ლან სი ამ ინ სტი ტუ ტებს შო რის არის ში და ინ ტეგ რა ცი ის 
მა მოძ რა ვე ბე ლი ძა ლა, რა მაც და სავ ლუ რი სა ზო გა დო ე ბის გან ვი თა რე ბის ეტა პე ბი 
გა ნა პი რო ბა: ერ თო ბი დან სა ზო გა დო ე ბი სა კენ, სა ზო გა დო ე ბი დან „სა ზო გა დო ებ რივ 
შე თან ხმე ბამ დე“, სა ზო გა დო ებ რი ვი შე თან ხმე ბი დან თა ნა მედ რო ვე სა ხელ მწი ფომ-
დე“ [2. გვ. 9].

ან ტი კუ რი ხა ნის ფი ლო სო ფო სე ბი: პლა ტო ნი, არის ტო ტე ლე, სოკ რა ტე, ცი-
ცე რო ნი, სე ნე კა და სხვე ბი სა კუთ რე ბის სა კითხს სა ხელ მწი ფოს მოწყ ო ბის თვალ-
საზ რი სით გა დამ წყვეტ მნიშ ვნე ლო ბას ანი ჭებ დნენ. ასე ვე, „ა ხა ლი დრო ის“ მო აზ-
როვ ნე ნი,  თო მას ჰობ სი (1588-1679), ჯონ ლო კი (1632-1704) და ჟან -ჟაკ რუ სო 
(1712-1778) კერ ძო სა კუთ რე ბას ინ დი ვი დი სა და მი სი ქმე დე ბის თა ვი სუფ ლე ბის 
ხა რის ხთან უშუ ა ლო კავ შირ ში გა ნი ხი ლავ დნენ. თა ნა მედ რო ვე გან ვი თა რე ბუ ლი 
სამ ყა როს მი ერ გან ვლი ლი გზა ერ თო ბი დან სა ზო გა დო ე ბამ დე ადა მი ა ნის რთულ 
სო ცი ა ლურ ურ თი ერ თო ბებს გუ ლის ხმობს, და ფუძ ნე ბულს სა კუთ რე ბის თა ვი სუ-
ფალ ფლო ბა სა და მის ასე ვე თა ვი სუ ფალ გან კარ გვა ზე. ამ გა რე მო ე ბას ეფუძ ნე ბა 
ასე ვე კან ტის გა მო ნათ ქვა მი ‒ სა კუთ რე ბის წარ მოქ მნას რეს პუბ ლი კურ სა ხელ-
მწი ფომ დე მივ ყა ვართ. სა ხელ მწი ფოს ფუნ ქცია „ა ხა ლი დრო ის“ და სავ ლუ რი ფი-
ლო სო ფი უ რი მოძღ ვრე ბე ბის მი ხედ ვით, სა ზო გა დო ე ბის წევ რებს შო რის სა მარ-
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თლი ა ნი ურ თი ერ თო ბე ბის მე ნე ჯე რის ფუნ ქცი ა ში გა მო ი ხა ტე ბო და. სა ხელ მწი ფო 
„სა ზო გა დო ებ რი ვი შე თან ხმე ბის“ შე დე გი ა.

და სავ ლეთ ევ რო პა ში აღ მო ცე ნე ბუ ლი ე.წ. „მე სა მე წო დე ბა“ – „ქა ლა ქე ლე-
ბი“ პო ლი ტი კუ რი უფ ლე ბე ბი სა და თა ვი სუფ ლე ბე ბი სათ ვის ბრძო ლა ში სოფ ლად 
მცხოვ რებ ფე ო და ლებს და უ პი რის პირ დნენ. გაჩ ნდა ეროვ ნუ ლი, ანუ ბურ ჟუ ა ზი უ-
ლი მოძ რა ო ბე ბი. რა ხდე ბო და ამ დროს აღ მო სავ ლეთ ში? აღ მო სავ ლეთ ში გა-
მო იკ ვე თა ცენ ტრა ლუ რი ხე ლი სუ ფა ლის ავ ტო რი ტა რიზ მი, ინ დი ვი დის რო ლი სა-
ზო გა დო ე ბის კულ ტუ რულ და პო ლი ტი კურ ცხოვ რე ბა ში უგუ ლე ბელ ყო ფილ იქ ნა. 
ამი ტომ ვერ ჰპო ვეს ბურ ჟუ ა ზი უ ლი გან ვი თა რე ბის გზა თა ვის დრო ზე მა ღალ გან-
ვი თა რე ბულ მა ფე ო და ლურ მა აზი ურ მა რე გი ო ნებ მა [3, გვ. 187].

სა ქარ თვე ლოს გე ოს ტრა ტე გი უ ლი მდე ბა რე ო ბის გა მო, სა გა რეო ურ თი ერ-
თო ბე ბი ქვეყ ნის სა ზო გა დო ებ რი ვი გან ვი თა რე ბის საქ მე ში ყო ველ თვის გან მსაზღ-
ვრელ როლს ას რუ ლებ და და დღე საც იგი ვე გრძელ დე ბა. და სავ ლეთ ში კი, სა პი-
რის პი როდ – სა გა რეო პო ლი ტი კა სა ზო გა დო ე ბის ში გა გან ვი თა რე ბის გაგ რძე ლე-
ბას წარ მო ად გენს [2, გვ. 11]. ში გა კონ სო ლი და ცი ი სა და ეროვ ნუ ლი ინ ტეგ რა ცი ის 
პრო ცე სი სა ქარ თვე ლო ში გა მუდ მე ბუ ლად ფერ ხდე ბო და დამ პყრობ ლე ბის მი ერ. 
ამი ტომ სა ქარ თვე ლოს ის ტო რი ა ში გან სა კუთ რე ბუ ლი რო ლი ჯერ ბი ზან ტი ას თან 
და შემ დგომ ში კი რუ სეთ თან მე ზობ ლო ბას ენი ჭე ბო და და ენი ჭე ბა დღე საც.

ფე ო და ლიზ მის გან ვი თა რე ბა რუ სეთ ში შორს არის ევ რო პუ ლი ტრა დი ცი ი სა-
გან. რუ სე თის ბი უ როკ რა ტი უ ლი ცენ ტრა ლიზ მი და ხე ლი სუფ ლე ბის ავ ტოკ რა ტი ზა-
ცია ივა ნე მრის ხა ნე სა გან იღებს სა თა ვეს, რო ცა გა ტარ და გარ კვე უ ლი რე ფორ მე ბი 
(1549-1560), რომ ლის მი ზა ნი იყო თვით მპყრო ბე ლო ბის გაძ ლი ე რე ბა და სა ხელ-
მწი ფოს ცენ ტრა ლი ზა ცი ის გან მტკი ცე ბა. მოს კო ვის სა ხელ მწი ფომ შე ი ერ თა ყა ზა-
ნის, ას ტრა ხა ნის სა ხა ნო ე ბი, და ი მორ ჩი ლა ციმ ბი რის ხა ნი და ნო ღა ელ თა ურ დო. 
იგი ერ თპი როვ ნუ ლად შე უდ გა სა ხელ მწი ფოს მარ თვას. სა ში ნაო პო ლი ტი კა ში მან 
კურ სი აი ღო თვით მპყრო ბე ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის გან მტკი ცე ბი სა და ოპო ზი ცი ის 
დათ რგუნ ვი სა კენ. ეს არის ძი რი თა დი მი ზე ზი იმი სა, თუ რა ტომ ვერ წარ მო იქ მნა 
რუ სეთ ში ბო ი ა რე ბი სა გან და სავ ლუ რის მსგავ სი რე გი ო ნუ ლად და მაგ რე ბუ ლი წო-
დე ბის და საყ რდე ნი. ერ თი სიტყ ვით, ფე ო და ლიზ მი რუ სეთ ში ივა ნე მრის ხა ნი დან 
მო ყო ლე ბუ ლი სულ უფ რო და უფ რო ავ ტოკ რა ტი ზა ცი ის ინ სტრუ მენ ტად ყა ლიბ-
დე ბო და [4, გვ. 268].

სა ქარ თვე ლოს რუ სეთ თან შე ერ თე ბის თა ნა ვე ქარ თვე ლი არის ტოკ რა ტი ის 
დი დი ნა წი ლი რუ სეთ ში იქ ნა გა და სახ ლე ბუ ლი. ქარ თუ ლი სა ხელ მწი ფო ებ რი ო ბა 
და ქარ თუ ლი ფე ო და ლიზ მი, ანუ მო სახ ლე ო ბის მი ერ ლე გი ტი მუ რად მიჩ ნე უ ლი 
სის ტე მა გა უქ მდა. სკო ლებ ში, ეკ ლე სი ა სა და სა სა მარ თლო ში საქ მის უცხო ენა ზე 
წარ მო ე ბამ მო სახ ლე ო ბა სა და ისე დაც არა ლე გი ტი მუ რად აღ ქმულ რე ჟიმს შო რის 
კო მუ ნი კა ცი ის შე საძ ლებ ლო ბა მოს პო. თა ო ბე ბი დარ ჩნენ უწიგ ნურ ნი, ეს გა რე მო-
ე ბა გან სა კუთ რე ბით უწყ ობ და ხელს დე ზინ ტეგ რა ცი ის პრო ცესს. ამ უფ სკრუ ლის 
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ამოვ სე ბას ილია ჭავ ჭა ვა ძე „მომ რი გე ბე ლი მო სა მარ თლის“ ინ სტი ტუ ტის შე მო ღე-
ბით ცდი ლობ და.

ილია ჭავ ჭა ვა ძის მოღ ვა წე ო ბა – ქარ თუ ლი ან ბა ნის რე ფორ მი რე ბა, ლი ტე-
რა ტუ რუ ლი ენის დახ ვე წა, მას იმ დრო ინ დე ლი ევ რო პუ ლი ეროვ ნუ ლი მოძ რა ო ბე-
ბის გმი რე ბის რიგ ში აყე ნებს, ხო ლო ლო ზუნ გი „მა მუ ლი, ენა, სარ წმუ ნო ე ბა“, ქარ-
თვე ლე ბი სათ ვის ეროვ ნუ ლი ინ ტეგ რა ცი ის ორი ენ ტი რე ბის სიმ ბო ლო და მაჩ ვე ნე-
ბე ლი ა. სო ცი ა ლუ რი პრობ ლე მე ბის მოგ ვა რე ბას ილია ჭავ ჭა ვა ძე სა ქარ თვე ლო ში 
ეროვ ნუ ლი ბურ ჟუ ა ზი ის, ქარ თუ ლი „მე სა მე წო დე ბის“ აღ მო ცე ნე ბა ში ხე დავ და.

XIX სა უ კუ ნის ევ რო პა ში მიმ დი ნა რე ეროვ ნუ ლი მოძ რა ო ბე ბი ეროვ ნუ ლი სა-
ხელ მწი ფო ე ბის შექ მნას ისა ხავ და მიზ ნად და ამ პრო ცე სის მა მოძ რა ვე ბე ლი ძა ლა 
ბურ ჟუ ა ზია იყო. ეკო ნო მი კუ რი და სა ზო გა დო ებ რი ვი ურ თი ერ თო ბე ბის შემ დგო მი 
პროგ რე სის სა ფუძ ველს ილია ჭავ ჭა ვა ძე ბურ ჟუ ა ზი უ ლი ურ თი ერ თო ბე ბის სრულ-
ყო ფა- გან ვი თა რე ბა ში ხე დავ და. სწო რედ ამი ტომ მო ითხ ოვ და ეროვ ნულ და მო უ-
კი დებ ლო ბას, მაგ რამ, რო გორც რე ა ლის ტი, პო ლი ტი კუ რი ავ ტო ნო მი ის ფორ მას 
სჯერ დე ბო და. ილია ჭავ ჭა ვა ძი სათ ვის სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნუ ლი და მო უ კი დებ-
ლო ბა - ეროვ ნუ ლი „მე სა მე წო დე ბის“ მი ერ და ფუძ ნე ბულ სო ცი ა ლურ წეს რიგს 
ნიშ ნავ და. მას მო მავ ლის სა მარ თლი ა ნი სა ზო გა დო ე ბის შე ნე ბა მხო ლოდ სო ცი ა-
ლუ რი თა ნას წო რო ბის უზ რუნ ველ ყო ფი სა და ჩაგ ვრის ყო ველ გვა რი ელე მენ ტის 
აღ მოფ ხვრის გზით მი აჩ ნდა შე საძ ლე ბე ლი. იგი ცდი ლობ და გა მო ე ნა ხა ეკო ნო მი-
კუ რი გან ვი თა რე ბის ის ოპ ტი მა ლუ რი გზე ბი, რაც სა ქარ თვე ლოს თა ვი დან აა ცი-
ლებ და წო დებ რი ვი და პი რის პი რე ბის გაღ რმა ვე ბას. ამი ტომ გა ნი ხი ლავ და წო დე-
ბა თა შე რი გე ბის ეკო ნო მი კურ, იუ რი დი ულ და ზო გად პო ლი ტი კურ სა ფუძ ვლებს 
და თვლი და, რომ ამის მიღ წე ვა მხო ლოდ კარ დი ნა ლუ რი ეკო ნო მი კუ რი გარ დაქ-
მნე ბით, მე სა კუთ რე თა ფე ნის გამ რავ ლე ბა- გაძ ლი ე რე ბით, შე სა ბა მი სი მოქ ნი ლი 
კა ნონ მდებ ლო ბი თა და თვით მმარ თვე ლო ბის დე მოკ რა ტი უ ლი სის ტე მის შე მო ღე-
ბით გახ დე ბო და შე საძ ლე ბე ლი [5, გვ. 112].

ფრაგ მენ ტე ბი ილია ჭავ ჭა ვა ძის სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი 
მოძღ ვრე ბი დან

ილია ჭავ ჭა ვა ძე სა ხელ მწი ფოს გან ვი თა რე ბის მტკი ცე სა ფუძ ვლად ეკო ნო-
მი კურ ბა ზისს თვლი და. ამი ტომ მო ითხ ოვ და ქვეყ ნის ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის 
შე მა ფერ ხე ბელ გა რე მო ე ბა თა და უ ყოვ ნებ ლივ აღ მოფ ხვრას და მკაც რად ილაშ-
ქრებ და სა ზო გა დო ებ რი ვი ცხოვ რე ბის ისე თი მან კი ე რი ორ გა ნი ზა ცი ის წი ნა აღ მდეგ, 
რო გო რი ცაა ბა ტონ ყმო ბა, მის თვის და მა ხა სი ა თე ბე ლი იძუ ლე ბი თი შრო მი თა და 
არა რენ ტა ბე ლუ რი ეკო ნო მი კით. იგი თვლი და, რომ სა ზო გა დო ე ბა კლას თა და 
ფე ნა თა და პი რის პი რე ბი თა და ბრძო ლით სა სი კე თოდ ვერ გან ვი თარ დე ბო და და 
კა ტას ტრო ფამ დე მი ვი დო და, რი სი გა და ტა ნა ძა ლი ან ძვი რად და უჯ დე ბო და ერებ-
სა და მთელ კა ცობ რი ო ბას. ის იზი ა რებ და ინ გლი სუ რი კლა სი კუ რი პო ლი ტე კო-
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ნო მი ის კო რი ფე ე ბის აზრს იმის შე სა ხებ, რომ გა ბა ტო ნე ბულ კლა სებს თა ვი სი 
მო გე ბის ნა წი ლი მშრო მე ლე ბი სათ ვის უნ და გა ე ყოთ და სა ქარ თვე ლო ში მი წათ-
მფლო ბე ლებს გლე ხი უმი წოდ არ უნ და და ე ტო ვე ბი ნათ.

ბა ტონ ყმო ბის გა უქ მე ბის შემ დეგ ილია ჭავ ჭა ვა ძე იბ რძო და მი წით სარ გებ-
ლო ბის გა და სა ხა დის შემ ცი რე ბი სა და გლე ხო ბის მე სა კუთ რედ გა დაქ ცე ვის თვის, 
რა საც წარ მო ე ბი სად მი ინ ტე რე სის გაძ ლი ე რე ბა და პრო დუქ ცი ის ზრდა უნ და მოჰ-
ყო ლო და. ილი ას პროგ რა მა ით ვა ლის წი ნებ და სო ცი ა ლუ რი ურ თი ერ თო ბე ბის სა-
მარ თლი ან სა ფუძ ველ ზე მოწყ ო ბას, რაც კერ ძო სა კუთ რე ბის პი რო ბებ ში თა ვი სუ-
ფა ლი შრო მის ფაქ ტორს და უ კავ შირ დე ბო და. 

სა ქარ თვე ლო ში ბა ტონ ყმო ბის გა უქ მე ბის შემ დეგ ილია ჭავ ჭა ვა ძემ თა ვი სი 
ცხოვ რე ბის გან მსაზღ ვრე ლი პო ზი ცია აირ ჩი ა: სა მარ თლის წი ნა შე ფორ მა ლუ რად 
თა ნას წორ სა ზო გა დო ე ბა ში, შე საძ ლე ბე ლია ყვე ლა და პი რის პი რე ბის მშვი დო ბი ა-
ნი გა დაჭ რა, ყვე ლა ადა მი ა ნის მე სა კუთ რედ გა დაქ ცე ვა და ყვე ლას თვის შრო მის 
აუ ცი ლებ ლო ბა. მას სჯე რო და, რომ აღ ნიშ ნუ ლის მიღ წე ვი სათ ვის სა ქარ თვე ლო ში 
არ სე ბუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის გო ნივ რუ ლი გა მო ყე ნე ბა იყო აუ ცი ლე ბე ლი.

ილია ჭავ ჭა ვა ძემ გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღ ე ბა და უთ მო ხიზ ნო ბას თან და-
კავ ში რე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის კვლე ვას. იგი ხიზ ნო ბის ძი რი თად პრობ ლე მას მუ შა-
ხელს მოკ ლე ბუ ლი მი წის არ სე ბო ბა ში ხე დავ და. ბა ტონ ყმო ბის გა უქ მე ბის შემ დეგ 
უმი წო გლე ხე ბის სიმ რავ ლემ სა ი ჯა რო გა და სა ხა დე ბის ზრდა გა მო იწ ვი ა. ხიზ ნო-
ბი სათ ვის სა ვალ დე ბუ ლო იყო მი წათ სარ გებ ლო ბის ყო ველ წლი უ რი გა და სა ხა დის 
გა დახ და, რაც ,,სა მარ თლი ა ნი სა ზო გა დო ე ბის“ ჩა მო ყა ლი ბე ბის სა ფუძ ვე ლი უნ და 
გამ ხდა რი ყო. ხიზ ნო ბას, ილი ას აზ რით, ურ თი ერ თხელ საყ რელ სა ფუძ ველ ზე უნ და 
მო ე წეს რი გე ბი ნა მი წათ მოქ მე დი სა და მი წათ მფლო ბე ლის ურ თი ერ თო ბე ბი. ,,სა-
მარ თლი ა ნი სა ზო გა დო ე ბა“ უნ და და ფუძ ნე ბო და თა ვი სუ ფა ლი ადა მი ა ნე ბის მი ერ 
შექ მნილ ისეთ ეკო ნო მი კურ ურ თი ერ თო ბებს, რაც გა მო რიცხ ავ და ყო ველ გვარ 
ჩაგ ვრა სა და უუფ ლე ბო ბას. ივ. ჯა ვა ხიშ ვი ლის თქმით, მან ,,ჯერ კი დევ 1880 წელს 
აღი ა რა ის ტო რი უ ლი პრო ცე სის გა სა გე ბად ეკო ნო მი კუ რი სა ფუძ ვლის ცოდ ნის აუ-
ცი ლებ ლო ბა’’. ილი ამ გა ა ა ნა ლი ზა ისე თი ისე თი ეკო ნო მი კუ რი კა ტე გო რი ე ბი, რო-
გო რი ცაა ფუ ლი, სა ქო ნე ლი, ბა ზა რი, ღი რე ბუ ლე ბა, ფა სი და სხვა. 

ილია ჭავ ჭა ვა ძე ხაზ გას მით აღ ნიშ ნავ და სა ზო გა დო ებ რი ვი წარ მო ე ბის და 
სა ქო ნელ მი მოქ ცე ვის როლს ქვეყ ნის ეკო ნო მი კურ გან ვი თა რე ბა ში. სა სოფ ლო- 
სამე ურ ნეო სა ქონ ლის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის პი რო ბე ბის გან საზღ ვრას, თვით-
ღი რე ბუ ლე ბის შემ ცი რე ბის გზე ბის ძი ე ბას, სოფ ლად ეფექ ტი ა ნი სა ინ ვეს ტი ციო 
პო ლი ტი კის გა ტა რე ბას ილია წარ მო ე ბის სტი მუ ლი რე ბი სათ ვის აუ ცი ლე ბელ პი-
რო ბად მი იჩ ნევ და. იგი აღ ნიშ ნავ და, რომ ...მი წას თან გას წორ და, გა ქარ წყლდა 
და მტვრად აღი გა ვა ის ქვეყ ნე ბი, რომ ლებ მაც უგუ ლე ბელ ყვეს წარ მო ე ბის გან ვი-
თა რე ბის მნიშ ვნე ლო ბა. ამით მო ე ღო ბო ლო დიდ ის რა ელს, დიდ სა ბერ ძნეთ სა 
და დიდ რომს [6, გვ. 174].



გიული ქეშელაშვილი

104

„სა თა ვა დაზ ნა უ რო სა ად გილ მა მუ ლო ბან კის“ და არ სე ბა და ხელ მძღვა ნე-
ლო ბა ნა თე ლი მა გა ლი თია ილი ას ეკო ნო მი კუ რი შე ხე დუ ლე ბე ბი სა. ილი ას პრინ-
ცი პუ ლო ბამ, შრო მის მოყ ვა რე ო ბამ, გუ ლის ხმი ე რე ბამ და სა ბან კო კა ნო ნე ბის გა-
ნუხ რელ მა დაც ვამ ბან კის საქ მი ა ნო ბის წარ მა ტე ბა და მომ გე ბი ა ნი ფუნ ქცი ო ნი რე ბა 
გა ნა პი რო ბა. ბან კი დან მი ღე ბუ ლი შე მო სავ ლე ბი გა ნათ ლე ბი სა და კულ ტუ რის გან-
ვი თა რე ბას, მო სახ ლე ო ბის ჯან მრთე ლო ბის დაც ვას მოხ მარ და. ,,სა თა ვა დაზ ნა უ-
რო სა ად გილ მა მუ ლო ბან კი“ სა ერ თო -ე როვ ნულ კუთ ვნი ლე ბად იქ ცა. 

ილია ჭავ ჭა ვა ძის ეკო ნო მი კურ იდე ებს აქვს უდი დე სი თე ო რი უ ლი და პრაქ-
ტი კუ ლი მნიშ ვნე ლო ბა. იგი აქ ტუ ა ლუ რია დღე საც, რო დე საც უა რი ვთქვით წარ-
მო ე ბის მარ თვის ად მი ნის ტრა ცი ულ -ბი უ როკ რა ტი ულ მე თო დებ ზე და ვცდი ლობთ 
ეკო ნო მი კუ რი მე თო დე ბის გა მო ყე ნე ბას. ილი ას დრო ინ დელ სა ქარ თვე ლო ში, ისე-
ვე რო გორც რუ სეთ ში, იცავ დნენ კერ ძოს მი მართ ზო გა დის უპი რა ტე სო ბის დე-
ბუ ლე ბას. სო ცი ო ლო გი ა ში ამის გად მო ტა ნა ნიშ ნავ და, მთე ლის უპი რა ტე სო ბის 
აღი ა რე ბას ნა წი ლის მი მართ, იმას, რომ პი როვ ნე ბა უნ და ემ სა ხუ რე ბო დეს ერს, 
სა ზო გა დო ე ბას და სა ხელ მწი ფოს, რად გან ისი ნი ღვთა ებ რი ვის გან ხორ ცი ე ლე ბა ნი 
არი ან დე და მი წა ზე და ეს სა უ კე თე სო გა რან ტიაა პი როვ ნე ბი სათ ვის. 1882 წელს 
ილია ჭავ ჭა ვა ძემ წა მო ა ყე ნა დე ბუ ლე ბა იმის შე სა ხებ, რომ ადა მი ა ნი, ერი, სა ზო გა-
დო ე ბა, სა ხელ მწი ფო, ცხა დი ა, გარ კვე უ ლი უფ ლე ბე ბის მქო ნე ა, მაგ რამ ,,უ მაღ ლე-
სი სა გა ნი ა” კონ კრე ტუ ლი პი როვ ნე ბის უფ ლე ბა. იგი უპი რა ტე სია სა ხელ მწი ფო სა 
და სა ზო გა დო ე ბა ზე [7, გვ. 286].

* * *
ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი დან შე იძ ლე ბა და ვას კვნათ, რომ ილია ჭავ ჭა ვა ძის მოღ-

ვა წე ო ბა რუ სე თის იმ პე რი ი სათ ვის გან სა კუთ რე ბულ საფ რთხეს წარ მო ად გენ და, 
რად გან მი სი შე ხე დუ ლე ბა ნი წო დე ბა თა შე რი გე ბა ზე, მე მა მუ ლუ რი და გლე ხუ-
რი მე ურ ნე ო ბის რა ცი ო ნა ლი ზა ცი ა ზე, შრო მის სა ყო ველ თაო ვალ დე ბუ ლე ბა ზე, 
სა სა ქონ ლო- ფუ ლად ურ თი ერ თო ბა თა გან ვი თა რე ბასა და სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის 
დარ გობ რი ვი სპე ცი ა ლი ზა ცი ის სა კითხ ებ ზე კა ცობ რი ო ბის ზნე ობ რი ვი და სა მარ-
თლებ რი ვი გან ვი თა რე ბის მა ღალ სა ფე ხუ რებს შე ე სა ბა მე ბო და. მას სურ და, რომ 
ეკო ნო მი კი სა და მეც ნი ე რე ბის გან ვი თა რე ბის მთა ვა რი მი ზა ნი ყო ფი ლი ყო სა ქარ-
თვე ლოს მო სახ ლე ო ბის კე თილ დღე ო ბა, ამი ტომ, მის მი ერ არ ჩე უ ლი გზა შე უ სა-
ბა მო ბა ში მო დი ო და რუ სე თის იმ პე რი ა ში მიმ დი ნა რე პრო ცე სებ თან.

დღეს, გლო ბა ლი ზე ბულ სამ ყა რო ში, რო დე საც შე იც ვა ლა კა პი ტა ლიზ მი 
მის თვის და მა ხა სი ა თე ბე ლი ნი შან -თვი სე ბე ბით, XIX სა უ კუ ნის მე ო რე ნა ხე ვარ ში 
ჩა სა ხუ ლი ,,ამ ხა ნა გო ბე ბი სა“ და ,,სა ხალ ხო კა პი ტა ლიზ მის“ პრობ ლე მე ბი კვლავ 
პრობ ლე მე ბად რჩე ბა. ილია ჭავ ჭა ვა ძის იდე ებ მა თითქმის ვერ შე ი ძი ნა სო ცი ა-
ლურ -ე როვ ნუ ლი და სა ერ თო -ე როვ ნუ ლი ფუნ ქცი ე ბი. ჩვე ნი დას კვნა კი ის არის, 
რომ ამ იდე ე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბას სა ხელ მწი ფო პო ლი ტი კა უნ და და ე დოს სა-
ფუძ ვლად. სხვაგ ვა რად შე უძ ლე ბე ლი გახ დე ბა ჩვე ნი ეროვ ნუ ლი მემკვიდრეობის 
დაცვა და განვითარება.



XIX საუკუნის მეორე ნახევრის სოციალურეკო ნო მი კუ რი ტენ დენ ცი ე ბი და...

105

ლიტერატურა:

1. Wolfgang Reinhard, Geschichte der Staatgewalt. Eine vergleichende Verfassungs-
geschichte Europas von den Anfängen bis zur Gegenwart, Oskar Beck, München, 1999.

2.  პაიჭაძე დ., საქართველოს თანამედროვე ისტორიის საკითხისათვის, თბი-
ლისი, 2013.  http://dpaitschadse.blogspot.com/2013/04/blog-post_6115.html

3.  Chris Wickham, The Uniqueness of the East, კრებულში: Feudalism and Non-European 
Societies, T.J. Byres und H. Mukhia (Hrg), London, 1985.

4.  Michael Borgolte, Otto Hinzes Lehre vom Feudalismus in kritischen Perspektiven des 
20. Jahrhunderts, კრებულში: Nathaly Fryde, Pierre Monnet, Otto Gerhard Oexle (Hrg), 
Die Gegenwart des Feudalismus, Göttingen, 2002.

5.  მალაზონია დ., ილია ჭავჭავაძის სოციალურ-ეკონომიკური შეხედულებები, 
ჟურნალი „კლიო“, 1999;  http://eprints.iliauni.edu.ge/usr/share/eprints3/data/2125/1/
klio-%203.pdf

6.  ჭავჭავაძე ი., თხზულებათა სრული კრებული, ტ.6., თბ.,1956.
7.  ჭავჭავაძე ი., თხზულებანი 5 ტომად, ტ.2., თბ.,1985.
8.  თევზაძე გ., ილია ჭავჭავაძე და ახალი აზროვნება, https://burusi.wordpress.

com/2010/10/27/guram-tevzadze
9.  რატიანი პ., ილია ჭავჭავაძე, ფილოსოფიური და სოციალურ-პოლიტიკური 

შეხედულებები, თბ., 1954. 
10.  სურგულაძე ა., ქართული საზოგადოებრივი აზრი XIX საუკუნის მეორე 

ნახევარში, თბ., 1973. http://evergreen.tsu.ge/eg/opac/advanced?locg=1
11. ქავთარაძე გ., დასავლური ღირებულებებ ქართულ საზოგადოებრივ-

პოლიტიკურ აზროვნებაში, სადოქტორო ნაშრომი' http://www.nplg.gov.ge/
dlibrary/collect/0002/000622/g_qavtaradze.pdf

Socio-economic Trends of the Second Half of the XIX Century and 
their Echo in Today’s Georgia

Giuli Keshelashvili
Associate Professor, Doctor of Economics

Iv. Javakhishvili Tbilisi State University

Th e article off ers discussion of the socioeconomic processes in Georgia in the sec-
ond half of 19th century characterized with signifi cant changes in socioeconomic, political 
and cultural life of Georgian people. In the mentioned period, capitalistic production re-
lations emerged earlier have developed and this was followed by fundamental changes in 
balance of power between classes, public thinking and sphere of material and mental life. 
Due to geo-strategic location of Georgia, the foreign relations were decisive for the social 
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development of the country. Historically, the process of internal consolidation and national 
integration has permanently been delayed by the conquerors. Neighborhood relations with 
Russia has plaid particular role in the foreign policies of Georgia. 

Th e work focuses on Ilia Chavchavadze’s views about the role of production and 
goods circulation with respect of country’s economic development, issues of improvement 
of agricultural products’ competitiveness, implementation of eff ective investment policies 
in rural areas, establishment and development of the “banks of the nobility”.

rrespective of thorough study of these problems, the above issues are still of signif-
icance today.

 Th e work demonstrates that Ilia Chavchavadze’s activities were particularly dan-
gerous for Russian Empire. His views about conciliation between diff erent titles, rational-
ization of the landlords’ and peasant farm economies, general labor obligations, commer-
cialization and agriculture specialization corresponded to the high level of the moral and 
legal development of the mankind. Ilia desired that the main goal of the development of 
economy and science was welfare of Georgian population and therefore, the way chosen by 
him contradicted to the processes in Russian Empire.

In the end of the work the conclusion is made that today, with change of capital-
ism, with its characteristic features, the problems of “partnerships” and “public capitalism” 
emerged in the second half of 19th century still persist. Ilia Chavchavadze’s ideas could not 
acquire the social-national and general-national functions as implementation of these ideas 
should be based on the state politics. Otherwise, our national heritage cannot be protected 
and developed.

Keywords: Socio-economic processes, state policy, society and state, jural society, econom-
ic basis, private property, degree of freedom, economic policy
JEL Codes: O10, O11, O12
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სოციალურ მეწარმეობაზე ორიენტაცია – საზოგადოებრივი 

უთანასწორობის დაძლევის ახალი მოცემულობა

რევაზ გველესიანი

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, 
ეკონომიკური პოლიტიკის კათედრის ხელმძღვანელი, 

ეკონომიკური პოლიტიკის ქართულ-გერმანული ინსტიტუტის დირექტორი

მცი რე და სა შუ ა ლო მე წარ მე ო ბის ფუნ ქცი ე ბი ქვეყ ნის სა ზო გა დო-
ებ რი ვი და ეკო ნო მი კუ რი სის ტე მის შე დე გი ა. სა ზო გა დო ებ რი ვი და ეკო-
ნო მი კუ რი სის ტე მის შე სა ბა მი სო ბა ზე მოქ მე დე ბას ახ დენს მე წარ მე ებ ზე. ეს 
იმას ნიშ ნავს, რომ ვინც ,,ერ თი სის ტე მის’’ თვალ საზ რი სით მოქ მე დებს, 
ამა ვე დროს ,,მე ო რე სის ტე მის’’ მიზ ნებ საც ით ვა ლის წი ნებს. ორი ვე სის ტე-
მა სა კუთ რე ბის იმ სტრუქ ტუ რი დან გა მომ დი ნა რე ობს, რო მე ლიც უპი რა-
ტე სო ბას კერ ძო სა კუთ რე ბას ანი ჭებს. 

საკვანძო სიტყვები: სოციალური მეწარმეობა; ბიზნეს მეწარმეობა; 
მეწარმეობის ფუნქციები; სოციალური უთანასწორობა; სოციალური 
ინტერესები; ინტერესთა ჯგუფები; ინტერესთა კონლიქტები. 

მე წარ მე ო ბი სად მი ინო ვა ცი უ რი მიდ გო მა

დღემ დე, თით ქმის ექ სკლუ ზი უ რად, დამ წყე ბი მე წარ მე ე ბის ყუ რადღ ე ბა 
კონ ცენ ტრი რე ბუ ლი იყო რე სურ სებ ზე. რა ოდე ნო ბის კა პი ტალს გან კარ გავ და 
კომ პა ნი ა? რა სა წარ მოო აღ ჭურ ვი ლო ბა სა და მან ქა ნა- და ნად გა რებს ფლობ და 
იგი? და ა.შ. ეს სხვა არა ფე რი ა, თუ არა ფირ მის – რე სურ სებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი 
ხედ ვა. მაგ რამ ბა ლან სმა გა და ი ნაც ვლა. დღეს დღე ო ბით შეგ ვიძ ლია მე წარ მე ო-
ბა ტრა დი ცი უ ლი რე სურ სე ბის გა რე შე და ვიწყ ოთ. ახ ლა უფ რო მნიშ ვნე ლო ვა-
ნია იდე ე ბი და მა თი რე ა ლი ზა ცი ა. დღეს შეგ ვიძ ლი ა, გან ვი ხი ლოთ კომ პა ნი ე ბი, 
რო გორც იდე ის პრო დუქ ტი. ამის და სა დას ტუ რებ ლად ცნო ბი ლი მეც ნი ე რი და 
მე წარ მე, ლე გენ და რუ ლი Te e kam pag ne -ის დამ ფუძ ნე ბე ლი გი უნ ტერ ფალ ტი ნი 
წარ მოგ ვიდ გენს კომ პო ნენ ტე ბის არ სე ბო ბი სა და იქ შრო მის და ნა წი ლე ბის პრინ-
ცი პებს. მი სი აზ რით, გა დამ წყვე ტია შე მოქ მე დე ბი თი იდეა და არა მა ღა ლი ტექ-
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ნო ლო გი ე ბი. ასე რომ, სა მე წარ მეო საქ მი ნო ბის კენ გა დად გმუ ლი პირ ვე ლი ნა-
ბი ჯი იდე ის მო ფიქ რე ბა და მი სი და მუ შა ვე ბა ა, მა ნამ, სა ნამ არ ჩა მო ყა ლიბ დე ბა 
სრულ ყო ფი ლი კონ ცეფ ცი ა. შემ დე გი სა ფე ხუ რი იმ უკ ვე არ სე ბუ ლი პრო ფე სი ო-
ნა ლუ რი კომ პო ნენ ტე ბის პოვ ნა ა, რო მელ თა დახ მა რე ბი თაც შე გიძ ლი ათ თქვე ნი 
იდე ის ხორ ცშეს ხმა ყვე ლა მი სი მხატ ვრუ ლი დე ტა ლის გათ ვა ლის წი ნე ბით. გა-
დამ წყვე ტი ფაქ ტო რი იდე ის ხა რის ხია [1]. 

გ. ფალ ტი ნი გვირ ჩევს: „თუ გსურს, რა ი მე სა ინ ტე რე სო და რე ვო ლუ ცი უ რი 
შექ მნა, ის წავ ლე შე ნი მომ ხმა რებ ლის უგუ ლე ბელ ყო ფა, რად გან მა თი უმ რავ-
ლე სო ბის ფუნ ქცია ძა ლი ან ჰგავს იმ სარ კეს, რო მე ლიც უკ ვე გა მოვ ლილ გზას 
აი რეკ ლავს, თა ნაც, მე ტად კონ სერ ვა ტი უ ლი, მო საწყ ე ნი და ფან ტა ზი ას მოკ ლე-
ბუ ლი ა. ხში რად, ბევ რმა მათ გან მა თვი თონ არ იცის, რა სურს.“ ხში რად წარ მა-
ტე ბუ ლი მე წარ მე ე ბი, აღ ნიშ ნავს იგი, არ იგო ნე ბენ რა ი მე ახალს, არა მედ უბ რა-
ლოდ იღე ბენ უკ ვე არ სე ბულს და სხვაგ ვა რად აწყ ო ბენ მას, ანუ ისი ნი არ სე ბუ ლი 
კომ პო ნენ ტე ბის აწყ ო ბით ქმნი ან რა ღაც ახალს“. ინო ვა ცი ა, მეტ წი ლად, იქ მნე ბა 
იქ, სა დაც რა დი კა ლუ რად უპი რის პირ დე ბი ან და წე სე ბულ პრაქ ტი კას [1]. 

ამ რი გად, გ. ფალ ტი ნის მი ხედ ვით, არ სე ბობს სა მი სა ფე ხუ რი, რომ ლე-
ბი თაც ჩვენ შეგ ვიძ ლი ა, რა დი კა ლუ რად შევ ცვა ლოთ სა მე წარ მეო ლან დშაფ-
ტი. ფაქ ტობ რი ვად, ეს მხო ლოდ მენ ტა ლუ რი სა ფე ხუ რე ბი ა, პრობ ლე მის ახა-
ლი კუთხ ით და ნახ ვა ა, რაც სა შუ ა ლე ბას გვაძ ლევს, ბიზ ნე სის დაწყ ე ბის სა კითხს 
სრუ ლი ად სხვაგ ვა რად მი ვუდ გეთ. პირ ვე ლი ნა ბი ჯი ა, ვა ღი ა როთ, რომ დღეს 
კარ გი კონ ცეფ ცია უფ რო მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, ვიდ რე კა პი ტა ლი; მე ო რე – მე წარ-
მე ო ბის სფე რო ში უფ რო რა დი კა ლუ რად გა მო ვი ყე ნოთ შრო მის და ნა წი ლე ბის 
პრინ ცი პი; მე სა მე – და ვა ფუძ ნოთ კომ პო ნენ ტე ბი სა გან შემ დგა რი კომ პა ნი ა. შრო-
მის და ნა წი ლე ბა და სო ცი ა ლი ზა ცია სა შუ ა ლე ბას გვაძ ლევს, შევ ქმნათ კომ პა-
ნი ა, რო მე ლიც თით ქმის მხო ლოდ კომ პო ნენ ტე ბის გან იქ ნე ბა ფორ მი რე ბუ ლი. 
გ. ფალ ტი ნის ეს მო დე ლი, ჩვე ნი აზ რით, ნამ დვი ლად მო ას წა ვებს ,,სა მე წარ მეო 
გა ზაფ ხუ ლის’’ დად გო მას დამ წყე ბი მე წარ მე ე ბი სათ ვის. 

ამ გზით და ფუძ ნე ბუ ლი კომ პა ნი ე ბი და საწყ ი სი დან ვე მა ღა ლე ფექ ტი ა ნად 
ფუნ ქცი ო ნი რე ბენ, მო ითხ ო ვენ ბევ რად უფ რო ნაკ ლებ კა პი ტალს, ამ ცი რე ბენ 
რისკს, ნაკ ლე ბად მგრძნო ბი ა რე ნი არი ან ტი პუ რი კრი ზი სის მი მართ, რო მე ლიც 
მო სა ლოდ ნე ლია კომ პა ნი ის ზრდას თან ერ თად და წარ მა ტე ბით ახორ ცი ე ლე-
ბენ თა ვი ანთ სა ზო გა დო ებ რივ, კონ კუ რენ ცი ულ, სტრუქ ტუ რულ და და საქ მე ბის 
ფუნ ქცი ებს, რი თაც ხელს უწყ ო ბენ სა ზო გა დო ე ბა ში არ სე ბუ ლი უთა ნას წო რო ბის 
შემ ცი რე ბას [3]. 

მე წარ მე ო ბის პრი ო რი ტე ტუ ლი ფუნ ქცი ე ბი

მცი რე და სა შუ ა ლო მე წარ მე ო ბის სა ზო გა დო ებ რი ვი ფუნ ქცია ხში რად პო-
ლი ტი კო სე ბის მი ერ სა ხელ მწი ფო დახ მა რე ბის მოთხ ოვ ნე ბის და სა სა ბუ თებ ლად 
გა მო ი ყე ნე ბა, ამი ტომ სწო რედ ამ სფე რო შია მნიშ ვნე ლო ვა ნი აღ ნიშ ნუ ლი სა მე-
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წარ მეო პო ლი ტი კის გან საზღ ვრულ ,,სა ზომ’’ სი დი დე ებ ზე ორი ენ ტი რე ბა. ასეთ 
ინ დი კა ტო რად გა მო ი ყე ნე ბა და მო უ კი დე ბელ თა რიცხ ვი ან და მა თი ქვო ტა. ამ 
თვალ საზ რი სით სა სურ ვე ლი ა, რაც შე იძ ლე ბა ბევ რმა ინ დი ვიდ მა აღიქ ვას ეკო-
ნო მი კუ რი მოქ მე დე ბის თა ვი სუფ ლე ბა და ამ გვა რად თა ვი სი წვლი ლი შე ი ტა ნოს 
ძა ლა უფ ლე ბის დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ა ში [4]. 

ეკო ნო მი კუ რი და სა ზო გა დო ებ რი ვი სის ტე მა ასე თი ადა მი ა ნე ბის მი ერ უნ-
და იქ მნე ბო დეს, მაგ რამ არ არის გა მო რიცხ უ ლი რო მე ლი მე ქვე ყა ნა ში ან რე-
გი ონ ში ეკო ნო მი კუ რი აქ ტი უ რო ბის ,,იმ პორ ტი რე ბა’’ გა რე დან, მა შინ, რო ცა მო-
სახ ლე ო ბა თა ვი სი ქვეყ ნის ან სა კუ თა რი რე გი ო ნის ეკო ნო მი კურ გან ვი თა რე ბას 
თვი თონ უნ და გა უძღ ვეს და აქ ტი უ რი ზე მოქ მე დე ბა მო ახ დი ნოს მას ზე. 

ბაზ რის ყო ვე ლი სუ ბი ექ ტის თა ვი სუფ ლე ბა, თვი თონ გა დაწყ ვი ტოს და მო-
უ კი დე ბე ლი მე წარ მე ო ბა, დი დად არის და მო კი დე ბუ ლი ბა ზარ ზე კონ კუ რენ ცი ის 
ფუნ ქცი ო ნი რე ბი სუ ნა რი ა ნო ბა ზე, რად გან თა ვი სუ ფა ლი სა ბაზ რო ეკო ნო მი კა ხში-
რად დეგ რა და ცი ის ტენ დენ ცი ებს (მა გა ლი თად, მო ნო პო ლი ის შექ მნა) ავ ლენს. 
არის თუ არა კონ კუ რენ ცია ბა ზარ ზე ფუნ ქცი ო ნი რე ბი სუ ნა რი ა ნი, ხორ ცი ელ დე ბა 
იმ კრი ტე რი უ მე ბის მი ხედ ვით, რომ ლე ბიც სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვი ან შე ჯამ დეს კონ-
კუ რენ ცი ის სა მი იე რარ ქი უ ლად მო წეს რი გე ბუ ლი გან ზო მი ლე ბა: ბაზ რის სტრუქ-
ტუ რა, მიმ წო დებ ლე ბის მოქ მე დე ბა ბა ზარ ზე და ბაზ რის შე დე გი. რად გან ეკო-
ნო მი კურ ცხოვ რე ბა ში ერ თმა ნეთს კონ კუ რენ ცი ას უწევს არა ყვე ლა სა წარ მო, 
არა მედ მხო ლოდ ისი ნი, რომ ლე ბიც მსგავს პრო დუქ ცი ას აწარ მო ე ბენ ან გა საც-
ვლე ლად აწ ვდი ან, ამი ტომ კონ კუ რენ ცია ბაზ რის ცალ კე ულ ნა წი ლებ ზე შე იძ ლე-
ბა შე ფას დეს. 

სო ცი ა ლურ სა ბაზ რო ეკო ნო მი კა ში ცხოვ რე ბის პი რო ბე ბის ერ თი ა ნო ბა აქ-
ტი უ რი სტრუქ ტუ რუ ლი პო ლი ტი კით მი იღ წე ვა. კერ ძოდ, სექ ტო რულ მა სტრუქ-
ტუ რულ მა პო ლი ტი კამ ხე ლი უნ და შე უწყ ოს ცალ კე ულ დარ გებ ში ცვა ლე ბა დი 
მოთხ ოვ ნე ბი სა და წარ მო ე ბის პი რო ბე ბის შე სა ბა მი სო ბა ში მოყ ვა ნას;

რე გი ო ნულ მა სტრუქ ტუ რულ მა პო ლი ტი კამ ეკო ნო მი კუ რი საქ მი ა ნო ბის გა-
წო ნას წო რე ბუ ლი გა ნა წი ლე ბის ფარ გლებ ში უნ და იმოქ მე დოს, ხო ლო სა წარ-
მო თა სი დი დე ებ ზე დამ ყა რე ბულ მა სტრუქ ტუ რულ მა პო ლი ტი კამ, სა წარ მო ე ბის 
გან საზღ ვრუ ლი სი დი დე ე ბის სტი მუ ლი რე ბით, უნ და და აჩ ქა როს ცვა ლე ბად სა-
ბაზ რო პი რო ბებ თან ადაპ ტა ცია [4]. 

დი დი და მცი რე სა წარ მო ე ბის ,,ჯან სა ღი’’ შერ წყმით მცი რე და სა შუ ა ლო 
სა წარ მო ებ მა შე საძ ლე ბე ლი უნ და გა ხა დონ სა წარ მო ე ბის სი დი დე თა სტრუქ ტუ-
რის სწრა ფი შე სა ბა მი სო ბა ბაზ რის ცვლი ლე ბებ თან. Aა მას თან, არ აქვს არ სე ბი-
თი მნიშ ვნე ლო ბა, ეს ცვლი ლე ბე ბი მომ ხმა რებ ლის მხრი დან მომ დი ნა რე ობს, 
მა გა ლი თად, მომ სა ხუ რე ბის უფ რო გაძ ლი ე რე ბუ ლი დატ ვირ თვით, თუ მიმ წო-
დებ ლის მხრი დან, მა გა ლი თად, ახა ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის და ნერ გვით. ადაპ ტა-
ცი ი სუ ნა რი ა ნო ბა შე იძ ლე ბა შე ე ხე ბო დეს რო გორც ცალ კე ულ სა წარ მოს, ასე ვე 
ბაზ რის სტრუქ ტუ რას. დიდ სა წარ მო ებ თან შე და რე ბით მცი რე სა წარ მოო ერ თე-
უ ლე ბის უფ რო მა ღა ლი შე სა ბა მი სო ბი სუ ნა რი ა ნი მოქ ნი ლო ბის კვლე ვა მიზ ნად 



რევაზ გველესიანი

110

ისა ხავს, უწი ნა რეს ყოვ ლი სა, სა წარ მო თა ინო ვა ცი ურ მოღ ვა წე ო ბას. მარ თა ლია 
აშ შ-ში, აგ რეთ ვე გერ მა ნი ა შიც მცი რე და სა შუ ა ლო სა წარ მო ე ბის მოქ ნი ლო ბის 
უპი რა ტე სო ბა ნი აღი ა რე ბუ ლი ა, მაგ რამ კრი ტი კას ვერც ისი ნი გა და ურ ჩნენ. ინო-
ვა ცი უ რი მოქ მე დე ბის გვერ დით მე წარ მის პი როვ ნე ბაც გა ნი ხი ლე ბა, რო გორც 
გან სა კუთ რე ბუ ლი შე სა ბა მი სო ბის უნა რის მქო ნე. მაგ რამ ამ სფე რო ში ჩა ტა რე-
ბულ მა გა მოკ ვლე ვებ მა ცხად ყო, რომ სწო რედ ამა შია მცი რე და სა შუ ა ლო სა-
წარ მო ე ბის არა მხო ლოდ ერ თ-ერ თი გან სა კუთ რე ბუ ლი სიძ ლი ე რე, არა მედ ერ-
თ-ერ თი უდი დე სი სი სუს ტეც.

შე სა ბა მი სო ბის აღ ნიშ ნუ ლი პრო ცე სე ბი მიმ დი ნა რე ობს არა მხო ლოდ მთე-
ლი ეკო ნო მი კის მას შტა ბით, არა მედ, უწი ნა რეს ყოვ ლი სა, ცალ კე უ ლი დარ გე ბის 
შიგ ნით. ეს ცვლი ლე ბე ბი შე იძ ლე ბა გა ი ზო მოს მცი რე და სა შუ ა ლო სა წარ მო ე ბის 
წმინ და რა ო დე ნობ რი ვი გან ვი თა რე ბის ან მა თი და საქ მე ბის ამ სახ ვე ლი ფაქ ტობ-
რი ვი მო ნა ცე მე ბის მი ხედ ვით. შე სა ბა მი სო ბი სუ ნა რი ა ნო ბის ინ დი კა ტო რად შე იძ-
ლე ბა აღე ბუ ლი იქ ნას აგ რეთ ვე სა წარ მო ე ბის ინო ვა ცი ი სუ ნა რი ა ნო ბა, რად გან 
იგი გვიჩ ვე ნებს თუ რა მას შტა ბით ,,შე ეწყ ო ბი ან’’ სა წარ მო ე ბი ბაზ რის ცვლი ლე-
ბებს. 

და საქ მე ბის სა ერ თო ეკო ნო მი კუ რი სი ტუ ა ცი ი სათ ვის მცი რე და სა შუ ა ლო 
სა წარ მო ე ბის მხრივ, მხედ ვე ლო ბა ში პირ ველ რიგ ში მა თი მას ტა ბი ლი ზე ბე ლი 
ზე მოქ მე დე ბა მი ი ღე ბა (სა მუ შაო ად გი ლე ბის შექ მნა). დიდ სა წარ მო ებ თან შე და-
რე ბით მცი რე და სა შუ ა ლო სა წარ მო ე ბის და საქ მე ბის გან სხვა ვე ბუ ლი პო ლი ტი-
კის ახ სნის ცდე ბი მე ტად მრა ვალ რიცხ ო ვა ნი ა. დის კუ სია ეხე ბა, უწი ნა რეს ყოვ-
ლი სა, მოქ ნი ლო ბის ჰი პო თე ზას და ტექ ნო ლო გი ის ჰი პო თე ზას. პირ ვე ლის თა-
ნახ მად, მცი რე და სა შუ ა ლო სა წარ მო ე ბი უფ რო მოქ ნი ლი ორ გა ნი ზა ცი ის სა ფუძ-
ველ ზე დრო უ ლად რე ა გი რე ბენ მოთხ ოვ ნის ცვლი ლე ბებ ზე და ბაზ რის ნი შებს 
მომ ხმა რებ ლებ თან დი დი სი ახ ლო ვის გა მო შე და რე ბით სწრა ფად გრძნო ბენ. 
ტექ ნო ლო გი ის ჰი პო თე ზა იქე დან გა მომ დი ნა რე ობს, რომ მოთხ ოვ ნის სტრუქ ტუ-
რე ბი ინ დი ვი დუ ა ლუ რად და ხა რის ხობ რი ვად დი ფე რენ ცი რე ბუ ლი სა ქონ ლი სა 
და მომ სა ხუ რე ბის სა სარ გებ ლოდ იც ვლე ბა და ამით ხდე ბა მა სობ რივ წარ მო ე-
ბა ზე უა რის თქმა. ასეთ მა ,,მოძ რა ო ბამ’’ წარ მო ე ბა კვლავ მცი რე და სა შუ ა ლო 
მე წარ მე ო ბის პი რო ბებს უნ და მი უ ახ ლო ოს. 

ამ პრობ ლე მა ტი კის უფ რო ახ ლოს გაც ნო ბის გა რე შე შე უძ ლე ბე ლია სა ერ-
თოდ და საქ მე ბი სათ ვის მცი რე და სა შუ ა ლო სა წარ მო ე ბის პო ზი ტი უ რი რო ლის 
შე ფა სე ბა. მათ მას ტა ბი ლი ზე ბე ლი ეფექ ტი აქვთ შრო მის ბა ზარ ზე და კრი ზი სე-
ბის დროს უფ რო მეტ სა მუ შაო ად გი ლებს ქმნი ან, ვიდ რე დი დი სა წარ მო ე ბი. 
რიგ ქვეყ ნებ ში მცი რე და სა შუ ა ლო სა წარ მო ე ბი შრო მი სუ ნა რი ა ნი მო სახ ლე ო ბის 
თით ქმის ორ მე სა მედს ასაქ მებს. ყო ფილ სო ცი ა ლის ტურ ქვეყ ნებ ში მცი რე და 
სა შუ ა ლო სა წარ მო ე ბი ახა ლი სა მუ შაო ად გი ლე ბის შექ მნით გა და იქ ცა ყო ფი ლი 
სა ხელ მწი ფო სა წარ მო ე ბი დან გა მო თა ვი სუფ ლე ბუ ლი სა მუ შაო ძა ლის მიმ ღებ 
რე ზერ ვუ ა რად.

თუ რამ დე ნად ახორ ცი ე ლებს მცი რე და სა შუ ა ლო მე წარ მე ო ბა ახა ლი 
სა მუ შაო ად გი ლე ბის შექ მნის მი ზანს ტრან სფორ მა ცი ის პრო ცეს ში, ანუ ახ დენს 
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თუ არა იგი და დე ბით ზე მოქ მე დე ბას და საქ მე ბის პო ლი ტი კა ზე, და შე სა ბა მი-
სად, სა ზო გა დო ებ რივ უთა ნას წო რო ბა ზე, პირ ველ რიგ ში მცი რე და სა შუ ა ლო 
სა წარ მო ებ ში და საქ მე ბულ თა რა ო დე ნო ბით შე იც ნო ბა. და მა ტე ბი თი ინ ფორ მა-
ცია შე იძ ლე ბა მოგ ვცეს აგ რეთ ვე პრო ფე სი უ ლი მომ ზა დე ბი სათ ვის გა მო ყო ფი ლი 
სა მუ შაო ად გი ლე ბის რიცხ ვმა. ყო ვე ლი ვე ეს სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა რო გორც მო-
მა ვა ლი და საქ მე ბის, ასე ვე დარ გე ბის გან ვი თა რე ბა გა მო ვიკ ვლი ოთ. და საქ მე ბის 
თვალ საზ რი სით მნიშ ვნე ლო ვან ინ დი კა ტორს წარ მო ად გენს აგ რეთ ვე სა წარ მო-
თა ინ ვეს ტი ცი ე ბი. მზარ დი ინ ვეს ტი ცი უ რი და ნა ხარ ჯე ბის სა ფუძ ველ ზე წარ მო ე ბის 
გა ფარ თო ე ბას თან სდევს და საქ მე ბის ზრდა [4]. 

 ამ პრობ ლე მას თან და კავ ში რე ბით ასე ვე ხა ზი უნ და გა უს ვათ უმუ შევ რო ბის 
შემ ცი რე ბის ან მი სი აღ მოფ ხვრის სამ სტრა ტე გი ულ მი მარ თუ ლე ბას. პირ ვე ლი 
სა ხის სტრა ტე გი ა, უწი ნა რეს ყოვ ლი სა, სა ტა რი ფო ხელ შეკ რუ ლე ბის პარ ტნი ო-
რე ბის კენ არის მი მარ თუ ლი, მე ო რე სა ხის სტრა ტე გი ა, რო მე ლიც სა მუ შაო დრო-
ის შემ ცი რე ბას გუ ლის ხმობს, პროფ კავ ში რე ბის მხრი დან ხორ ცი ელ დე ბა, ხო ლო 
კე ინ ზი ა ნუ რად და სა ბუ თე ბუ ლი და საქ მე ბის მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი პროგ რა მე ბი – 
მე სა მე სა ხის სტრა ტე გი ას წარ მო ად გენს [5], [6]. 

 ამ რი გად, ახ ლად და ფუძ ნე ბუ ლი ინო ვა ცი უ რი კომ პა ნი ე ბის წარ მა ტე ბა 
იწყ ე ბა ნა თე ლი და პრე ტენ ზი უ ლი მიზ ნით: იყო სა უ კე თე სო ან #1. ამი სათ ვის კი 
აუ ცი ლე ბე ლია გრძელ ვა დი ა ნი ორი ენ ტი რე ბა, კვა ლი ფი ცი უ რი თა ნამ შრომ ლე-
ბი და რკი ნის ნე ბის ყო ფა. ბაზ რე ბი ვიწ როდ უნ და გა ნი საზღ ვროს, სა მე წარ მეო 
საქ მი ა ნო ბა კონ ცენ ტრი რე ბუ ლი უნ და იყოს ერთ სიმ ძი მის ცენ ტრში – ძი რი თად 
კომ პე ტენ ცი ებ ზე. 

 წარ მა ტე ბა სა ერ თოდ მი იღ წე ვა მხო ლოდ გლო ბა ლუ რი კო მერ ცი ა ლი ზა-
ცი ით – ასე შე იძ ლე ბა ბაზ რის თვით უმ ცი რე სი ნი შე ბიც კი საკ მა ოდ დი დი გახ დეს. 
ქვეყ ნე ბის ცოდ ნა, აგ რეთ ვე, ბაზ რის პო ზი ცი ე ბის რაც შე იძ ლე ბა ად რე ,,დაპყ რო-
ბა’’ ქმნის გლო ბა ლუ რი წარ მა ტე ბის სა ფუძ ველს [7]. 

 სა უ კე თე სო მომ სა ხუ რე ბა მომ ხმა რებ ლებ თან სი ახ ლო ვის მნიშ ვნე ლო ვა-
ნი ას პექ ტი ა. ეს არის მცი რე და სა შუ ა ლო სა წარ მო ე ბის სტრა ტე გი ის ერ თ-ერ თი 
გან მსაზღ ვრე ლი მო მენ ტი. მომ ხმა რე ბე ლი ხომ ყველ გან სა ჭი რო ებს სერ ვისს, 
სა დაც არ უნ და იმ ყო ფე ბო დეს იგი. ხში რად სა წარ მო ე ბი ახალ სა ქო ნელს ქმნი ან 
და შემ დეგ ცდი ლო ბენ ეს წინ სვლა ინო ვა ცი ე ბით შე ი ნარ ჩუ ნონ. ამას თან, სი ახ-
ლე ე ბი ყო ველ თვის არა მხო ლოდ ნა წარმს უნ და შე ე ხოს, არა მედ მომ ხმა რე-
ბელ თა სფე რო საც, რად გან აქ ინო ვა ცი ე ბი მნიშ ვნე ლო ვან როლს თა მა შობს.

 ბაზ რის წარ მა ტე ბუ ლი მცი რე და სა შუ ა ლო სა წარ მო ე ბის კონ კუ რენ ცი ის 
უპი რა ტე სო ბა ნი უფ რო ხა რის ხობ რივ გა უმ ჯო ბე სე ბებს ემ ყა რე ბა, ვიდ რე ფა სის 
მი ხედ ვით უპი რა ტე სო ბებს. მი უ ხე და ვად ამი სა, ფირ მე ბი მუდ მივ კონ კუ რენ ცი ულ 
ბრძო ლა ში იმ ყო ფე ბი ან (ბა ზარ ზე ახა ლი მა სობ რი ვი პრო დუქ ცი ის მწარ მო ე ბელ-
თა შეღ წე ვის წი ნა აღ მდეგ) თა ვი ან თი წამ ყვა ნი პო ზი ცი ის და სა ცა ვად.

 მცი რე და სა შუ ა ლო სა წარ მო ე ბი დიდ ყუ რადღ ე ბას უთ მო ბენ აგ რეთ ვე მე-
წარ მე ო ბის კულ ტუ რის მოთხ ოვ ნე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბას. ა რა და ამ უკა ნას კნელს 
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ხში რად სა თა ნა დოდ ვერ აფა სე ბენ. იგი წი ნა პლან ზე წა მო წევს და ეყ რდნო ბა 
ხან გრძლი ვი წარ მა ტე ბე ბის მომ ტან ფა სე უ ლო ბებს [8], [9]. 

 ბაზ რის წამ ყვან სუ ბი ექ ტებს, გან სა კუთ რე ბით მა ღა ლი რან გის მსხვილ მე-
წარ მე ებს, რო გორც ჩანს, მიდ რე კი ლე ბა აქვთ ,,თა მა შის წე სე ბი’’ და ა დუ ღა ბონ, 
რა თა თა ვი ან თი პო ზი ცია და იც ვან. ასე თი გან წყო ბა გა ნა პი რო ბებს მო უქ ნე ლო-
ბას, თვით კმა ყო ფი ლე ბა სა და სა ბო ლო ოდ მთავ რდე ბა წამ ყვა ნი პო ზი ცი ის და-
კარ გვით. ამ ფე ნო მენს ,,ლი დე რე ბის წა გე ბის’’ _ სინ დრომს უწო დე ბენ. წარ მა ტე-
ბუ ლი მცი რე და სა შუ ა ლო სა წარ მო ე ბი ნაკ ლე ბად ეწი რე ბი ან ამ სინ დრომს, ვიდ-
რე დი დი სა წარ მო ე ბი. ბა ზარ ზე მა თი წამ ყვა ნი მდგო მა რე ო ბის ხან გრძლი ვო ბა 
თვალ ნათ ლივ ადას ტუ რებს, რომ ისი ნი მე ტად მოქ ნი ლი და საკ მა ოდ ფრთხი-
ლი არი ან, ამ როლ ში თავს არა სო დეს არ გრძნო ბენ მყა რად. სის ტე მა ტუ რად 
ახ დე ნენ თა ვი ან თი დარ გის რე გუ ლი რე ბის წე სე ბის გა ნახ ლე ბა სა და მათ მო დი-
ფი ცი რე ბას. 

ბიზ ნეს მე წარ მე ო ბი დან სო ცი ა ლუ რი მე წარ მე ო ბი სა კენ 

დღე ი სათ ვის სა ზო გა დო ე ბა ში არ სე ბუ ლი უთა ნას წო რო ბა სულ უფ რო მე-
ტად აძ ლი ე რებს ტენ დენ ცი ას ბიზ ნეს მე წარ მე ო ბი დან სო ცი ა ლუ რი მე წარ მე ო ბის-
კენ. სო ცი ა ლუ რი მე წარ მე ო ბის იდეა მსოფ ლი ოს მას შტა ბით მკვიდ რდე ბა. ეს, 
ალ ბათ, იმი თაა გან პი რო ბე ბუ ლი, რომ სო ცი ა ლუ რი პრობ ლე მე ბის თვის მხარ-
და ჭე რის კონ ცეფ ცია და კავ ში რე ბუ ლია სა მე წარ მეო ინი ცი ა ტი ვე ბის იდე ას თან, 
მი ზან მი მარ თულ ორ გა ნი ზა ცი ა სა და კომ პა ნი ის სა ხე ლით ხარ ჯე ბის მო წეს რი-
გე ბულ მარ თვას თან. ასე თი კონ ცეფ ცია პა სუ ხობს მოძ რა ო ბას, რო მე ლიც აც ნო-
ბი ე რებს, რომ სა ხელ მწი ფო ე ბი, ად მი ნის ტრა ცი ე ბი და არ სე ბუ ლი სო ცი ა ლუ რი 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბი გარ კვე უ ლი ტი პის პრობ ლე მე ბის გა დაჭ რი სათ ვის ნაკ ლე ბად იბ-
რძვი ან; შე იძ ლე ბა იმი ტომ, რომ ისი ნი არა ე ფექ ტი ა ნად ფუნ ქცი ო ნი რე ბენ, უფ რო 
ორ გა ნი ზა ცი ის ად მი ნის ტრი რე ბით არი ან და კა ვე ბულ ნი, ვიდ რე სო ცი ა ლუ რი სა-
ჭი რო ე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბით ან, უბ რა ლოდ, ხის ტნი და მოძ ვე ლე ბულ ნი არი ან. 
ჩვენ გვჭირ დე ბა „სო ცი ა ლუ რი მე წარ მე ე ბი,‘’ რომ ლე ბიც ახა ლი კომ პლექ სუ რი 
პრობ ლე მე ბის გა დაჭ რის ნო ვა ცი ურ მიდ გო მებს გა მო ძებ ნი ან და შე სა ბა მის რე ა-
გი რე ბას მო ახ დე ნენ. 

 ,,ე თი კა იხ დის’’ – თან და თან რე ა ლუ რი ხდე ბა, რად გან არა კე თილ სინ-
დი სი ე რი ბიზ ნე სი, შე საძ ლო ა, უფ რო გარ თულ დეს. მნიშ ვნე ლო ვა ნია სი ტუ ა ცი ის 
უფ რო ღრმა ანა ლი ზი, მო ტი ვის გა აზ რე ბა და იმის გარ კვე ვა, თუ რო გორ შეგ-
ვიძ ლია ორი ვე მხა რი სათ ვის არა წამ გე ბი ა ნი ვი თა რე ბის შექ მნა. სა ჭი როა ჩა მო-
ვა ყა ლი ბოთ რამ დე ნი მე თე ზი სი, რომ ლე ბიც ეხე ბა კარ გი ადა მი ა ნე ბის მო ტი ვა-
ცი ას, რომ ლე ბიც მხო ლოდ ალ ტრუ ის ტუ ლი პრინ ცი პე ბით კი არ მოქ მე დე ბენ, 
არა მედ, სა კუ თა რი ინ ტე რე სე ბი დან გა მომ დი ნა რე ისა ხა ვენ – სა კუ თა რი თა ვის 
დაკ მა ყო ფი ლე ბის, სა ზო გა დო ე ბა ში აღი ა რე ბის მო პო ვე ბის, დი დად მნიშ ვნე-
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ლო ვა ნი სა მუ შა ოს მო ძი ე ბის, რა ღაც და დე ბი თის გა კე თე ბის ან წარ მა ტე ბუ ლი 
მდგო მა რე ო ბის მიღ წე ვის – მი ზანს. იქ ნებ ეს გზაა სა ჯა რო აღი ა რე ბი სა კენ თუ 
საქ ველ მოქ მე დო ორ გა ნი ზა ცი ა ში ხელ მძღვა ნე ლო ბის პო ზი ცი ის და კა ვე ბი სა კენ. 
არა ფერს ვამ ბობთ იმა ზე, რომ, შე საძ ლო ა, აღ ნიშ ნუ ლი ადა მი ა ნის მი ერ სა მუ შა-
ოს შე ნარ ჩუ ნე ბის სა კითხ იც იდ გეს დღის წეს რიგ ში. ამ გვა რი მა მო ტი ვი რე ბე ლი 
შე ფა სე ბა უფ რო რე ა ლის ტუ რი და ზუს ტი ა, ვიდ რე მთლი ა ნად ალ ტრუ ის ტულ 
ას პექ ტებ ზე ფო კუ სი რე ბა. 

 ბიზ ნეს მე წარ მე ო ბა, მო გე ბის მო ტი ვა ცი ი დან გა მომ დი ნა რე, ხში რად გან-
სხვავ დე ბა სო ცი ა ლუ რი მე წარ მე ო ბის გან. შე საძ ლე ბე ლი ა, ზო გა დი წე სის სა ხით 
ით ქვას, რომ დღეს არ სე ბობს მთე ლი რი გი ტენ დენ ცი ე ბი, რაც უფ რო და უფ რო 
არ თუ ლებს ხან გრძლი ვი პე რი ო დის გან მავ ლო ბა ში წი ნა აღ მდე გო ბის გა წე ვას 
არა კე თილ სინ დი სი ე რი ბიზ ნეს პრაქ ტი კის შე ნარ ჩუ ნე ბი სათ ვის. თუ ვი ვა რა უ დებთ, 
რომ ამო რა ლუ რი სა გან კარგს არ უნ და ვე ლო დოთ, მა ში ნაც კი ბაზ რის პი რო ბე-
ბი ქმნის „კარ გი“ ქცე ვის ტენ დენ ცი ას. ბა ზარ ზე მო ნა წი ლე ო ბა ფლობს ადა მი ა ნის 
მო რა ლუ რი მა ხა სი ა თებ ლე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის პო ტენ ცი ალს. 

წარ მა ტე ბუ ლი ბიზ ნე სი მო ითხ ოვს ადა მი ა ნებს, რომ ლე ბიც წარ მო ად გე-
ნენ უფ რო მეტს, ვიდ რე უბ რა ლოდ პი რებს, რო მელ თაც შე უძ ლი ათ მო გე ბის 
გაზ რდი ლი ოდე ნო ბით მი ღე ბა. ბუ ნებ რი ვი ა, აღი ა რე ბის, რა ღაც სა ნა ხა ობ რი ვის, 
და მო უ კი დებ ლო ბი სა და წარ მა ტე ბის სურ ვი ლი ასე ვე დიდ როლს თა მა შობს. 
ფუ ლი და დაგ რო ვი ლი სიმ დიდ რე მხო ლოდ წარ მა ტე ბის ნი შა ნი ა. დამ ფუძ ნე-
ბელ თა თა ო ბა ხში რად ეკო ნო მი უ რად ცხოვ რობს.

 სო ცი ა ლურ და ბიზ ნეს მე წარ მე თა შო რის გან სხვა ვე ბა უფ რო მცი რე ა, ვიდ-
რე ხალ ხი ფიქ რობს. ფაქ ტობ რი ვად, ჩვენ შე იძ ლე ბა მოწ მე ნი გავ ხდეთ კონ ვერ-
გენ ცი ის: სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბი სათ ვის სა ბი უ ჯე ტო შემ ცი რე ბე ბი აი ძუ ლებს 
სო ცი ა ლურ მე წარ მე ებს, უფ რო ხში რად გა მო ი ყე ნონ ეფექ ტი ა ნო ბი სა და ბაზ რის 
ორი ენ ტა ცი ის მე თო დე ბი. მა შინ, რო დე საც ინ ფორ მა ცი ის გაზ რდის, გამ ჭვირ ვა-
ლო ბის, კონ კუ რენ ცი ი სა და შე და რე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბი აი ძუ ლებს ბიზ ნეს მე-
წარ მე ებს, აწარ მო ონ კარ გი პრო დუქ ცია და კე თილ სინ დი სი ე რად მო ემ სა ხუ რონ 
მომ ხმა რე ბელს, თუ სურთ ხან გრძლი ვი ეკო ნო მი კუ რი წარ მა ტე ბა [1]. 

 მე ნეჯ მენ ტის სფე რო ში ცნო ბი ლი მრჩე ვე ლის გა რეტ მორ გა ნის მი ხედ ვით 
,,სო ცი ა ლურ ღი რე ბუ ლე ბებ თან ჰარ მო ნი ა ში ყოფ ნა წარ მა ტე ბის წი ნა პი რო ბა ა’’ 
[2]. მე წარ მე ო ბის იდეა და კავ ში რე ბუ ლი უნ და იყოს სო ცი ა ლურ ღი რე ბუ ლე ბებ სა 
და პრობ ლე მებ თან, ამას თან, სო ცი ა ლუ რი პრობ ლე მე ბის მი მართ ინ დი ფე რენ-
ტუ ლო ბა აში ნებს ხალხს, საფ რთხეს უქ მნის მათ ნდო ბას და თით ქმის ყო ველ-
თვის უარ ყო ფი თი შე დე გით სრულ დე ბა, სულ მცი რე, გრძელ ვა დი ან პერ სპექ ტი-
ვა ში. დღე ვან დელ დღეს, მე წარ მე ებ მა უნ და წარ მო ად გი ნონ პა სუ ხის მგებ ლო ბის 
ბევ რად მა ღა ლი ხა რის ხი, თუმ ცა ეს არ მო ითხ ოვს თა ნა ბარ მო რა ლურ მო ტი-
ვა ცი ას – მხო ლოდ გა დარ ჩე ნი სა და წარ მა ტე ბის სურ ვილს. შე სა ბა მი სად, შეგ-
ვიძ ლი ა, ვთქვათ: ბიზ ნეს მე წარ მე ე ბი, სა კუ თა რი ინ ტე რე სე ბი დან გა მომ დი ნა რე, 
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მოძ რა ო ბენ სო ცი ა ლუ რი მე წარ მე ე ბის მი მარ თუ ლე ბით. კარ გად ფუნ ქცი ო ნი რე-
ბა დი ბაზ რე ბი ქმნი ან მე ქა ნიზ მებს, რომ ლე ბიც გა ნა პი რო ბე ბენ კარგ ქცე ვას. ეს 
კი, ფუნ ქცი ო ნი რე ბა დი სა ზო გა დო ე ბის უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი თვი სე ბაა [1]. 

რაც შე ე ხე ბა სო ცი ა ლუ რი მე წარ მე ო ბის პერ სპექ ტი ვებს, მე წარ მე ო ბის კონ-
ცეფ ცი ის გა ფარ თო ე ბამ სო ცი ა ლურ არე ნა ზე შე საძ ლოა გა მო იწ ვი ოს ის შე დე გი, 
რომ ბიზ ნე სის მი მართ სკეპ ტი კუ რად გან წყო ბი ლი ხალ ხი გახ დეს უფ რო ღია 
მე წარ მე ო ბის, რო გორც აქ ტი ვო ბის მი მართ. ეს კი უფ რო შე მოქ მე დე ბი თი და 
კონ გე ნი ა ლუ რი ა, ვიდ რე მსხვი ლი, ანო ნი მუ რი კომ პა ნი ე ბის და მულ ტი მი ლი ო-
ნე რე ბის ბიზ ნე სი [1]. 

სა ხელ მწი ფოს ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის მი ზა ნიც – ქვე ყა ნა ში შექ მნას შე-
მო სავ ლე ბი სა და ქო ნე ბის სა მარ თლი ა ნი გა ნა წი ლე ბის სის ტე მა – ასე ვე ემ სა-
ხუ რე ბა ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის პრო ცეს ში გარ კვე უ ლი პი რე ბის ან პირ თა 
ჯგუ ფე ბის დის კრი მი ნა ცი ის თა ვი დან აცი ლე ბას. 

თუ სო ცი ა ლუ რი და გა ნა წი ლე ბის პო ლი ტი კის მიზ ნად, უპირ ვე ლეს ყოვ-
ლი სა, სი ღა რი ბის დაძ ლე ვას ან მის შემ ცი რე ბას მი ვიჩ ნევთ, სა ჭი როა სი ღა რი ბის 
სა ზო მად გან სა კუთ რე ბუ ლი ინ სტრუ მენ ტე ბის გა მო ყე ნე ბა. ამას თან, უნ და გან ვას-
ხვა ვოთ აბ სო ლუ ტუ რი და შე და რე ბი თი სი ღა რი ბის ინ დი კა ტო რე ბი. აბ სო ლუ ტუ-
რი სი ღა რი ბის გა სა ზო მად, რო მე ლიც უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, მნიშ ვნე ლო ვა ნია 
გან ვი თა რე ბის პო ლი ტი კი სათ ვის, ად გი ლი აქვს მცდე ლო ბას, გა ნი საზღ ვროს შე-
მო სავ ლე ბის ოდე ნო ბა, რო მე ლიც ცხოვ რე ბის სა არ სე ბო მი ნი მუ მის სტან დარ ტი-
სათ ვის უპი რო ბოდ აუ ცი ლე ბე ლი ა. მსოფ ლიო ბან კმა 1990 წელს წარ მო ად გი ნა 
სა არ სე ბო მი ნი მუ მის შე სა ბა მი სი სა ქონ ლის სა მომ ხმა რებ ლო კა ლა თა და აქე დან 
გა მომ დი ნა რე და ად გი ნა, რომ აბ სო ლუ ტუ რი სი ღა რი ბის ზღვარს წარ მო ად გენს 
დღე ში 1 ამე რი კუ ლი დო ლა რის ან წე ლი წად ში და ახ ლო ე ბით 400 ამე რი კუ ლი 
დო ლა რის ოდე ნო ბის შე მო სა ვა ლი. შე და რე ბი თი სი ღა რი ბის გა ზომ ვი სას, რო-
მელ საც გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ ში გან სა კუთ რე ბუ ლი სო ცი ა ლურ -პო ლი ტი კუ რი 
მნიშ ვნე ლო ბა ენი ჭე ბა, სა ჭი როა სი ღა რი ბის ზღვა რის კონ ცეფ ცი ა ზე დაყ რდნო ბა, 
რო მე ლიც ყო ველ თვის სა შუ ა ლო შე მო სა ვალ თან შე და რე ბით დგინ დე ბა. ხში-
რად, სი ღა რი ბის ზღვრად მი იჩ ნე ვა სა შუ ა ლო შე მო სავ ლე ბის მე სა მე დი ან ნა-
ხე ვა რი. სი ღა რი ბის ქვო ტა შემ დგომ ზო მავს შე მო სავ ლე ბის მიმ ღებ იმ პირ თა 
წილს, რო მელ თა შე მო სა ვა ლი სი ღა რი ბის ზღვარს ქვე მოთ იმ ყო ფე ბა [9]. 

 სა ხელ მწი ფოს ჩა რე ვა ზრდი სა და კო ნი უნ ქტუ რის პო ლი ტი კის ფარ გლებ-
ში პირ და პირ თუ არა პირ და პირ სა ზო გა დო ე ბის გარ კვე ულ ჯგუ ფებს უწყ ობს 
ხელს ან პი რი ქით. გარ და ამი სა, ეკო ნო მი კის მწარ მო ებ ლუ რო ბა და წარ მა ტე-
ბუ ლი ფუნ ქცი ო ნი რე ბი სუ ნა რი ა ნო ბა სო ცი ა ლუ რი დაც ვის სის ტე მის ფორ მი რე ბის 
ფუ ძემ დებ ლურ წა ნამ ძღვარს წარ მო ად გენს. მა შა სა და მე, სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი-
კის საზღ ვრებ ზე გა დამ წყვეტ გავ ლე ნას ეკო ნო მი კუ რი ზრდა ახ დენს, ანუ ეკო-
ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბა სო ცი ა ლუ რი პი ო ლი ტი კის საზღ ვრებს აწე სებს [10; 11]. 
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In social market economy equality in living conditions is reached by means of 
active structural policy. Namely, sectoral structural policy should help to adjust changing 
demands and production conditions in separate industries.  Regional structural policy 
should act under balanced allocation of economic activity, while structural policy based 
on the size of enterprises should enhance adaptation with the changing market conditions 
by means of stimulating certain sizes of companies.

For the reasons of the overall employment situation, fi rst of all, the stabilization 
effect of small and medium sized enterprises is considered (job creation); to what extent 
small and medium sized enterprises reach job creation goal under the transformation 
process, or in other words, whether it has positive infl uence on employment policy 
and, accordingly, on social inequality, is fi rst of all assessed according to the number of 
employees in small and medium sized enterprises.

At present, social inequality increasingly strengthens the trend from business 
entrepreneurship to social entrepreneurship. It can be said that business entrepreneurs, 
according to their interests, move towards social entrepreneurship. Effectively ope-
rating markets create mechanisms, which lead to “good” behavior. This is the most 
important feature of the rationally functioning society. As for the prospects of social 
entrepreneurship, expansion of entrepreneurship concept at the social arena may lead 
to such an outcome, when people who are skeptical about business, become more open 
towards entrepreneurship as a type of activity. This is the way which by means of increased 
participation in entrepreneurship promotes fair distribution of wealth. 

Keywords: Social entrepreneurship, business entrepreneurship, business functions, social 
inequality, social interests, interest groups, confl icts of interest.
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ნაშ რომ ში გა ა ნა ლი ზე ბუ ლია მსოფ ლი ო ში დღე ი სათ ვის უნი ვერ სი-
ტე ტე ბის ეფექ ტი ა ნი მო დე ლის - სა მე წარ მეო უნი ვერ სი ტე ტის ფორ მი რე-
ბის მნიშ ვნე ლო ბა სა ქარ თვე ლო ში ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბის ხელ შე საწყ-
ო ბად. მსოფ ლიო ეკო ნო მი კუ რი ფო რუ მის გლო ბა ლუ რი კონ კუ რენ ტუ-
ნა რი ა ნო ბის 2008-2015 წწ. ან გა რი შებ ზე დაყ რდნო ბით, მო ცე მუ ლია სა-
ქარ თვე ლო ში ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბის ხა რის ხის შე ფა სე ბა. შე მო თა ვა ზე-
ბუ ლია ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბი სად მი სის ტე მუ რი მიდ გო მა, რაც ემ ყა რე ბა 
სა ქარ თვე ლოს რე გი ო ნებ ში სა მე წარ მეო უნი ვერ სი ტე ტე ბის ჩა მო ყა ლი ბე-
ბის იდე ას. და სა ბუ თე ბუ ლია სა მე წარ მეო უნი ვერ სი ტე ტე ბის მნიშ ვნე ლო-
ვა ნი რო ლი ბიზ ნე სი სა და სა ერ თოდ ად გი ლობ რი ვი ეკო ნო მი კის გან ვი-
თა რე ბა ში. 

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: ცოდ ნის სამ კუთხ ე დის მო დე ლი; გლო ბა ლუ რი 
კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბა; ბიზ ნე სი; გა ნათ ლე ბა; მეც ნი ე რე ბა; სა მე წარ მეო 
უნი ვერ სი ტე ტი.

სა ქარ თვე ლო ში ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბის ხელ შეწყ ო ბის მიზ ნით, 2014 
წლის 1 ივ ნი სი დან, ამოქ მედ და სა ხელ მწი ფო პროგ რა მა - “ა წარ მოე სა ქარ თვე-
ლო ში” და სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის მი ერ გავ რცე ლე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ით, 
2016 წლის 13 ივ ლი სის თვის, მხარ და ჭე რი ლია 186 სა წარ მო, ინ ვეს ტი ცი ის ჯა მუ რი 
მო ცუ ლო ბა შე ად გენს 407 მლნ ლარს, შე იქ მნა 8050-ზე მე ტი სა მუ შაო ად გი ლი. 
პროგ რა მის მი ზა ნია წარ მო ე ბა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი ინ დუს ტრი ის გან ვი თა რე ბის 
მხარ და ჭე რა. პროგ რა მა ხორ ცი ელ დე ბა 2 მი მარ თუ ლე ბით: 

1.წარ მო ე ბის წა ხა ლი სე ბა; 2.სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო პრო დუქ ცი ის წარ მო ე-
ბა- გა და მუ შა ვე ბის წა ხა ლი სე ბა. პროგ რა მა სამ კომ პო ნენტს მო ი ცავს: ფი ნან სუ რი 

ekonomika da biznesi, 2016, 3,  gv. 117-129
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მხარ და ჭე რა; ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი მხარ და ჭე რა; სა კონ სულ ტა ციო მომ სა ხუ რე ბა. 
2016 წლის ზაფ ხუ ლი დან და იწყო პროგ რა მა - „მიკ რო გრან ტე ბი მთის 

გან ვი თა რე ბის თვის“. მა ღალ მთი ან რე გი ონ ში ბიზ ნე სის წა მოწყ ე ბის მსურ ვე ლებს 
შე საძ ლებ ლო ბა ეძ ლე ვათ პრო ექ ტის სა შუ ა ლე ბით, სა ხელ მწი ფოს მხრი დან მი ი-
ღონ 5000-დან 15000 ლა რამ დე თა ნა და ფი ნან სე ბა და წა მო იწყ ონ ბიზ ნე სი, რაც 
ზო გა დად მთის შემ დგომ გან ვი თა რე ბას შე უწყ ობს ხელს. 

ეკო ნო მი კუ რი თე ო რი ის კლა სი კურ სა ხელ მძღვა ნე ლო ებ ში აღ ნიშ ნუ ლი ა, 
რომ მთავ რო ბის მხრი დან სამ რეწ ვე ლო პო ლი ტი კის გა ტა რე ბი სას სა წარ მო ე ბის 
მხარ და ჭე რის “გა სა მარ თლებ ლად სა მი მი ზე ზი შე იძ ლე ბა გა მოვ ყოთ: პირ ვე-
ლი, შე იძ ლე ბა ბა ზარ ზე არ სე ბობ დეს გარ კვე უ ლი შე ფერ ხე ბე ბი ახა ლი კომ პა ნი-
ე ბი სა და ახა ლი სა წარ მო ე ბის თვის სეს ხე ბის გა ცე მის თა ო ბა ზე. და საშ ვე ბი ა, რომ 
ბან კე ბი და სხვა კრე დი ტო რე ბი გა უთ ვით ცნო ბი ე რე ბელ ნი აღ მოჩ ნდნენ ამ ახალ 
საქ მე ში; მე ო რე, ბა ზარ მა შე იძ ლე ბა ნე ლა უზ რუნ ველ ყოს შე სა ბა მი სი ტრე ნინ გე-
ბი და უნარ -ჩვე ვე ბი; მე სა მე, შე იძ ლე ბა არ სე ბობ დეს მნიშ ვნე ლო ვა ნი და დე ბი თი 
გა რე ეფექ ტე ბი, რო ცა ერ თმა ნე თის მსგავ სი მწარ მო ებ ლე ბი ერ თსა და იმა ვე 
ად გილ ზე არი ან გან თავ სე ბულ ნი” [1, გვ.254]. 

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ მსოფ ლიო ეკო ნო მი კუ რი ფო რუ მის გლო ბა ლუ რი 
კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის ან გა რიშ ში აღ წე რი ლია ბიზ ნე სის და საწყ ე ბად ყვე ლა ზე 
პრობ ლე მუ რი ფაქ ტო რე ბი. 2015-2016 წწ. ან გა რიშ ში ბიზ ნე სის კე თე ბის ყვე ლა-
ზე მნიშ ვნე ლო ვან შვიდ პრობ ლე მას შო რი საა (რი გი თო ბა და ცუ ლი ა): სა მუ შაო 
ძა ლის არა ა დეკ ვა ტუ რი გა ნათ ლე ბა, ფი ნან სე ბი სად მი ხელ მი საწ ვდო მო ბა, არა ა-
დეკ ვა ტუ რი ინ ფრას ტრუქ ტუ რა, ინ ფლა ცი ა, პო ლი ტი კის არას ტა ბი ლუ რო ბა, სამ-
თავ რო ბო ბი უ როკ რა ტი ის არა ე ფექ ტი ა ნო ბა, ინო ვა ცი უ რო ბის არა ე ფექ ტი ა ნი შე-
საძ ლებ ლო ბე ბი. ამ პრობ ლე მე ბის ზე მოქ მე დე ბის მნიშ ვნე ლოვ ნად შერ ბი ლე ბა 
(ინ ფლა ცი ის გარ და) შე საძ ლე ბე ლია სა ქარ თვე ლო ში სა მე წარ მეო უნი ვერ სი ტე-
ტე ბის ფორ მი რე ბით. ხაზ გას მით აღ ვნიშ ნავთ, რომ გლო ბა ლუ რი კონ კუ რენ ტუ-
ნა რი ა ნო ბის ან გა რი შებ ში ბო ლო სა მი წე ლია “სა მუ შაო ძა ლის არა ა დეკ ვა ტუ რი 
გა ნათ ლე ბა” თა ვი სი მნიშ ვნე ლო ბით 1-2 ად გილ ზე ა.

სა მე წარ მეო უნი ვერ სი ტე ტე ბი გა ნა პი რო ბე ბენ ცოდ ნის სამ კუთხ ე დის მო-
დე ლის (გა ნათ ლე ბა- მეც ნი ე რე ბა- ბიზ ნე სი) ეფექ ტი ან ფუნ ქცი ო ნი რე ბას ეკო ნო მი-
კა ში. მეც ნი ე რე ბი სა და გა ნათ ლე ბის პო ლი ტი კა ზე ასე თი უნი ვერ სი ტე ტე ბის და-
დე ბით გავ ლე ნა ზე ჩვენ ად რეც ვწერ დით [11, გვ.121-133], ამ ჯე რად, ბიზ ნე სის 
გან ვი თა რე ბის თვის მათ წვლილ ზე ვიმ სჯე ლებთ.

სა ქარ თვე ლო ში ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბის ხა რის ხი სა ერ თა შო რი სო 
შე ფა სე ბე ბის მი ხედ ვით

ცნო ბი ლი ა, რომ მსოფ ლიო ეკო ნო მი კუ რი ფო რუ მის გლო ბა ლუ რი კონ-
კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის ან გა რიშ ში მო ცე მუ ლია ცალ კე უ ლი ქვეყ ნის ეკო ნო მი კის 
გლო ბა ლუ რი კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის სა ბო ლოო შე ფა სე ბა 100-ზე მე ტი მაჩ-
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სა ქარ თვე ლო ში ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბის ხა რის ხის შე ფა სე ბის ზო გი ერ თი მაჩ ვე ნე ბე ლი 
მსოფ ლიო ეკო ნო მი კუ რი ფო რუ მის გლო ბა ლუ რი კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის 2008-2015 
წლე ბის ან გა რი შე ბის მი ხედ ვით [2, გვ.168-169; 3, გვ.150-151; 4, გვ.162-163; 5, გვ. 182-

183; 6, გვ.174-175; 7, გვ.192-193; 8, გვ.188-189; 9, გვ.176-177] 
ცხრი ლი 1

მაჩვენებლები
წლები

2008-

2009

2009-

2010

2010-

2011

2011-

2012

2012-

2013

2013-

2014

2014-

2015

2015-

2016

1 გამოკვლეული 
ქვეყნების რაოდენობა, 
სულ

134 133 139 142 144 148 144 140

2 მათ შორის 
საქართველოს პოზიცია

90 90 93 88 77 72 69 66

3 მდგენელი 11. ბიზ-
ნე სის განვი თა რე ბის 
ხა რის ხი (დაკავებული 
პოზიცია და ქულა)

112

(3,4)

113

(3,3)

111

(3,3)

110

(3,4)

113

(3,4)

120

(3,5)

113

(3,5)

112 

(3,5)

4 ად გი ლობ რი ვი 
მიმწოდებლე ბის რა ო-
დე ნო ბა

131 130 137 138 137 136 138 137

5 ად გი ლობ რი ვი 
მიმწოდებ ლე ბის ხა-
რის ხი

131 129 131 130 131 129 120 117

6 კლას ტე რების 
განვითარების დონე

91 85 98 102 116 116 112 120

7 კონ კუ რენციული 
უპირატესობების ხა სი-
ა თი

79 81 82 73 81 91 80 75

8 ფა სე უ ლო ბა თა ჯაჭ ვი 92 89 93 87 84 96 106 108

9 სა ერ თა შო რი სო დის-
ტრი ბუ ცი ის კონ ტრო ლი

111 92 88 95 105 103 99 95

10 პრო დუქ ტის საწარ-
მო ო პრო ცე სების 
განვითარების ხა რის ხი

84 101 116 110 112 119 114 110

11 მარ კე ტინ გის მას შტა ბი 97 97 102 107 104 107 104 89

12 მზა ო ბა უფ ლე ბების და-
სათ მო ბად

87 107 115 116 127 127 118 118

13 ინოვაციურობის 
შესაძლებლობა

97 119 112 103 116 118 110 121

14 კომპანიების 
დანახარჯები კვლევასა 
და განვითარებაზე

121 124 132 124 125 128 126 127

15 წარმოება-უნივერსიტეტი 
კავშირი

109 122 134 126 134 132 128 128
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ვე ნებ ლის მი ხედ ვით, რომ ლე ბიც გა ერ თი ა ნე ბუ ლია 12 მდგე ნელ ში. ეს მდგე ნე-
ლე ბი თა ვის მხრივ დაჯ გუ ფე ბუ ლია ქვეყ ნის ეკო ნო მი კა ზე ზე გავ ლე ნის სფე რო სა 
და ხა რის ხის მი ხედ ვით. სა ქარ თვე ლო ში ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბის ხა რის ხის შე სა-
ფა სებ ლად მაჩ ვე ნებ ლე ბი ავი ღეთ ინო ვა ცი ი სა და გან ვი თა რე ბის ხა რის ხის ფაქ-
ტო რე ბის ჯგუ ფი დან, რო მელ თა გავ ლე ნის ხა რის ხი ეკო ნო მი კის გლო ბა ლურ 
კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბა ზე შე ფა სე ბუ ლია 10%-ით. ისი ნი  გა ერ თი ა ნე ბუ ლია მე-11 
და მე-12 მდგე ნე ლებ ში - ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბის ხა რის ხი და ინო ვა ცი ე ბი. ცხრი-
ლი 1 ასა ხავს 2008-2015 წწ ქვეყ ნის ეკო ნო მი კის გლო ბა ლუ რი კონ კუ რენ ტუ-
ნა რი ა ნო ბის სა ერ თო შე ფა სე ბას, ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბის ხა რის ხის მდგე ნე ლის 
შე ფა სე ბას, მას ში გა ერ თი ა ნე ბულ 9 მაჩ ვე ნე ბელს და და მა ტე ბით 3 მაჩ ვე ნე ბელს 
ინო ვა ცი ე ბის მე-12 მდგე ნე ლი დან. 

რო გორც ცხრი ლი დან (1) ჩანს, 2008-2015 წწ. სა ქარ თვე ლომ 90-ე ად გი-
ლი დან გა და ი ნაც ვლა 66-ე ად გილ ზე, რაც მნიშ ვნე ლო ვა ნი წინ სვლაა (24 პო-
ზი ცი ით). თუმ ცა, ჩვე ნი საკ ვლე ვი სა კითხ ის გარ შე მო არ სე ბუ ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბის 
მი ხედ ვით, ქვე ყა ნას სა ხარ ბი ე ლო მდგო მა რე ო ბა არ აქვს. სა ა ნა ლი ზო პე რი-
ოდ ში გა უ ა რე სე ბუ ლია ად გი ლობ რი ვი მიმ წო დებ ლე ბის რა ო დე ნო ბის (6 პო ზი-
ცი ით), კლას ტე რე ბის გან ვი თა რე ბის დო ნის (29), ფა სე უ ლო ბა თა ჯაჭ ვის (16), 
პრო დუქ ტე ბის სა წარ მოო პრო ცე სე ბის გან ვი თა რე ბის ხა რის ხის (16), უფ ლე ბე ბის 
და სათ მო ბად მზა ო ბის (31), ინო ვა ცი უ რო ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბის (24), კვლე ვა სა 
და გან ვი თა რე ბა ზე კომ პა ნი ე ბის და ნა ხარ ჯე ბის (6) და წარ მო ე ბა -უ ნი ვერ სი ტე ტი 
კავ ში რის (19) მაჩ ვე ნებ ლე ბი.

ცხრი ლი დან ჩანს, რომ გა უმ ჯო ბე სე ბუ ლია ად გი ლობ რი ვი მიმ წო დებ ლე-
ბის ხა რის ხის (14 პო ზი ცი ით), სა ერ თა შო რი სო დის ტრი ბუ ცი ის კონ ტე რო ლის 
(16) და კონ კუ რენ ცი უ ლი უპი რა ტე სო ბე ბის ხა სი ა თის (4) მაჩ ვე ნებ ლე ბი. 

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ქვეყ ნის პო ზი ცია (66-ე ად გი ლი 140 ქვე ყა ნას შო რის 
2015-2016 წლე ბის ან გა რიშ ში) მნიშ ვნე ლოვ ნად უს წრებს (ხან და ხან თით ქმის 
2-ჯერ) ან გა რი შის - “ი ნო ვა ცი ი სა და გან ვი თა რე ბის ხა რის ხის ფაქ ტო რე ბის” ჯგუ-
ფი დან ამოკ რე ბი ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბის მი ხედ ვით და კა ვე ბულ პო ზი ცი ას (მა გა ლი-
თად, კვლე ვა სა და გან ვი თა რე ბა ზე კომ პა ნი ე ბის და ნა ხარ ჯე ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი 
(127-ე ად გი ლი 140 ქვე ყა ნას შო რის) და წარ მო ე ბა -უ ნი ვერ სი ტე ტი კავ ში რის 
მაჩ ვე ნე ბე ლი (128), კლას ტე რე ბის გან ვი თა რე ბის დო ნე ‒ 120). ეს კი დღე ი სათ-
ვის მო წი ნა ვე ქვეყ ნე ბის ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბის სტრა ტე გი ებ ში ქვა კუთხ ე დად 
ქცე უ ლი “ცოდ ნის სამ კუთხ ე დის”, “სამ მა გი სპი რა ლის”, “ღია ინო ვა ცი ე ბის” მო-
დე ლე ბის აბ სო ლუ ტურ იგ ნო რი რე ბა ზე მი უ თი თებს სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კუ რი 
პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბი სას და აშ კა რად მეტყ ვე ლებს გა ნათ ლე ბის, მეც ნი ე რე ბის 
და ბიზ ნე სის მი მარ თუ ლე ბით ეფექ ტი ა ნი სის ტე მუ რი კავ ში რე ბის არარ სე ბო ბა სა 
და პო ლი ტი კის არა ე ფექ ტი ა ნო ბა ზე.
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სა მე წარ მეო უნი ვერ სი ტე ტი – უახ ლე სი თა ო ბის უნი ვერ სი ტე ტი

ეკო ნო მი კურ ლი ტე რა ტუ რა ში სა მე წარ მეო უნი ვერ სი ტეტ ზე (Enterpreneurial 
University) მსჯე ლო ბა 1998 წლი დან და იწყო [10, გვ.2]. ამ ხნის მან ძილ ზე მას 
სხვა დას ხვა სა ხელ წო დე ბით მო იხ სე ნებ დნენ, კერ ძოდ, ტექ ნო ლო გი ის ტრან სფე-
რის უნი ვერ სი ტე ტი, ინო ვა ცი უ რი უნი ვერ სი ტე ტი და სა ბაზ რო უნი ვერ სი ტე ტი. ასე-
თი უნი ვერ სი ტე ტის სხვა დას ხვა მა ხა სი ა თე ბელ ზე ად რეც ვწერ დით [11], ამ ჯე რად, 
ცხრილ ში (2) მო ცე მუ ლია უნი ვერ სი ტე ტე ბის მა ხა სი ა თებ ლე ბი რვა მაჩ ვე ნებ ლის 
მი ხედ ვით მა თი გან ვი თა რე ბის სხვა დას ხვა სა ფე ხურ ზე, რო მე ლიც ჯ.გ. ვი სე მა ზე 
დაყ რდნო ბით მო ცე მუ ლი აქვთ პ. კუ რო სა და ჯ. მა ტი ლას [12].

უნი ვერ სი ტე ტე ბის მა ხა სი ა თებ ლე ბი მა თი გან ვი თა რე ბის სხვა დას ხვა სა ფე ხურ ზე 
ცხრი ლი 2

I თაობა II თაობა III თაობა

მიზანი განათლება განათლება +კვლევა

განათლება 
+კვლევა+
ნოუ-ჰაუს 
გამოყენება

როლი
ნდობაზე 
დამოკიდებული

ბუნების კვლევა
ფასეულობების 
ჩამოყალიბება

მეთოდი სქოლასტიკური

თანამედროვე 
მეცნიერება, 
მონოდისციპლინური 
მიდგომა

თანამედროვე 
მეცნიერება, 
ინტერდისციპლინური 
მიდგომა

ამზადებს პროფესიონალს
პროფესიონალს +
მეცნიერი

პროფესიონალი+
მეცნიერი+
მეწარმე

ორიენტაცია უნივერსალური ეროვნული გლობალური

სწავლების ენა ლათინური ენა ნაციონალური ენა ინგლისური ენა

ორგანიზაციული 
მოწყობა

ფაკულტეტები, 
კოლეჯები

ფაკულტეტები
უნივერსიტეტი 
ინსტიტუტები

მენეჯმენტი კანცლერი

არასრული განაკვეთით 

მომუშავე

აკადემიური პერსონალი

პროფესიული 

მენეჯმენტი

ცხრი ლი დან (2) ჩანს, რომ სამ წარ მეო უნი ვერ სი ტეტს მარ თავს პრო ფე-
სი უ ლი მე ნეჯ მენ ტი. ასე თი უნი ვერ სი ტე ტე ბის მი ზა ნია სტუ დენ ტე ბის გა ნათ ლე ბა 
და უ კავ ში როს მათ თვის ისე თი კვლე ვი თი უნარ -ჩვე ვე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბას, რი-
თაც ისი ნი შეძ ლე ბენ ნო უ- ჰა უს მიღ წე ვე ბის პრაქ ტი კა ში გა მო ყე ნე ბას. სა მე წარ მეო 
უნი ვერ სი ტე ტებ ში თა ნა მედ რო ვე მეც ნი ე რე ბა ვი თარ დე ბა ინ ტერ დის ციპ ლი ნუ რი 
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მიდ გო მის სა ფუძ ველ ზე და კურ სდამ თავ რე ბუ ლი თა ვის თავ ში აერ თი ა ნებს პრო-
ფე სი ო ნალს, მეც ნი ერ სა და მე წარ მეს, აქ ორი ენ ტა ციაა რო გორც ლო კა ლუ რი, 
ასე ვე გლო ბა ლუ რი პრობ ლე მე ბის გა დაწყ ვე ტა ზე.

ბიზ ნე სის მხრი დან სა მეც ნი ე რო კვლე ვე ბის წარ მო ე ბის 
აუ ცი ლებ ლო ბის შე სა ხებ

ცნო ბი ლი ა, რომ მსოფ ლიო ეკო ნო მი კურ ფო რუ მის პა რა ლე ლუ რად, შვე-
ი ცა რი ა ში ლო ზა ნის სა ერ თა შო რი სო მე ნეჯ მენ ტის გან ვი თა რე ბის ინ სტი ტუტ ში 
300-ზე მეტ მაჩ ვე ნე ბელ ზე დაყ რდნო ბით იკ ვლე ვენ ქვეყ ნე ბის მსოფ ლიო კონ კუ-
რენ ტუ ნა რი ა ნო ბას. ფი ნან სუ რი შე საძ ლე ბე ლო ბე ბის სიმ წი რის გა მო, ეს ცენ ტრი 
იკ ვლევს მხო ლოდ ყვე ლა ზე წარ მა ტე ბულ 61 ქვე ყა ნას, სა დაც სამ წუ ხა როდ, 
სა ქარ თვე ლო არ არის. მკვლე ვა რე ბი ქვეყ ნის მსოფ ლიო კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა-
ნო ბის მაჩ ვე ნე ბელ თა შო რის ან გა რი შო ბენ სა მეც ნი ე რო ინ ფრას ტრუქ ტუ რის 
მაჩ ვე ნებ ლებს. ამ მაჩ ვე ნებ ლე ბის ნა წი ლი გან ხი ლუ ლია ბიზ ნეს თან მჭიდ რო 
კავ ში რით, კერ ძოდ, ეს მაჩ ვე ნებ ლე ბი ა: და ნა ხარ ჯე ბი კვლე ვა სა და გან ვი თა რე-
ბა ზე (მლნ აშშ$), და ნა ხარ ჯე ბი კვლე ვა სა და გან ვი თა რე ბა ზე, რო გორც მშპ-ის 
%-უ ლი წი ლი, და ნა ხარ ჯე ბი კვლე ვა სა და გან ვი თა რე ბა ზე მო სახ ლე ო ბის ერთ 
სულ ზე, ბიზ ნეს სექ ტო რის მი ერ გა წე უ ლი და ნა ხარ ჯე ბი რო გორც მთლი ა ნად, ასე-
ვე რო გორც მშპ-ის %-უ ლი წი ლი, ქვე ყა ნა ში კვლე ვე ბი სა და გან ვი თა რე ბის სამ-
სა ხუ რებ ში და საქ მე ბულ თა რიცხ ოვ ნო ბა (სრუ ლი საშ ტა ტო გა ნაკ ვე თე ბის რა ო-
დე ნო ბა), ქვე ყა ნა ში კვლე ვე ბი სა და გან ვი თა რე ბის სამ სა ხუ რებ ში და საქ მე ბულ თა 
რიცხ ოვ ნო ბა მო სახ ლე ო ბის ერთ სულ ზე (სრუ ლი საშ ტა ტო გა ნაკ ვე თე ბის რა ო-
დე ნო ბა, პრო მი ლე ში), ქვე ყა ნა ში კვლე ვე ბი სა და გან ვი თა რე ბის სამ სა ხუ რებ ში 
და საქ მე ბულ თა რიცხ ოვ ნო ბა ბიზ ნეს სექ ტორ ში (სრუ ლი საშ ტა ტო გა ნაკ ვე თე ბის 
რა ო დე ნო ბა, ათა სი) [13]. 

 ამ გვა რად აშ კა რა ა, რომ ევ რო პე ლი მკვლე ვა რე ბი სა მეც ნი ე რო კვლე-
ვებს ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბის ერ თ-ერთ მნიშ ვნე ლო ვან ფაქ ტო რად გა ნი ხი ლა-
ვენ. გა ვიხ სე ნოთ მსოფ ლიო ეკო ნო მი კუ რი ფო რუ მის ან გა რიშ ში ინო ვა ცი ე ბის 
მდგე ნე ლის მაჩ ვე ნე ბე ლი - „კომ პა ნი ე ბის და ნა ხარ ჯე ბი კვლე ვა სა და გან ვი თა-
რე ბა ზე“. შეგ ვიძ ლია და ვას კვნათ, რომ ბიზ ნე სის ინო ვა ცი უ რი გან ვი თა რე ბის თვის 
სა მეც ნი ე რო კვლე ვე ბის წარ მო ე ბის დიდ მნიშ ვნე ლო ბას მსოფ ლი ო ში აღი ა რე-
ბუ ლი ორი ვე კვლე ვი თი ორ გა ნი ზა ცია უს ვამს ხაზს. 

აქ ვე გვინ და აღ ვნიშ ნოთ, რომ არ ვართ მომ ხრე ბიზ ნეს მა მე ქა ნი კუ რად 
გა წი ოს და ნა ხარ ჯე ბი კვლე ვა სა და გან ვი თა რე ბა ზე. აქ მნიშ ვნე ლო ვა ნია ბიზ ნე-
სის წარ მო მად გენ ლებს გა აზ რე ბუ ლი ჰქონ დეთ ის, რომ ბიზ ნე სის გრძელ ვა დი-
ა ნი წარ მა ტე ბის თვის აუ ცი ლე ბე ლია სა მეც ნი ე რო კვლე ვე ბის სა ფუძ ველ ზე ბაზ-
რის თვის ახა ლი პრო დუქ ტე ბის მი წო დე ბა ან არ სე ბუ ლის გა ნახ ლე ბა, ხო ლო 
კად რე ბის მომ ზა დე ბა- გა დამ ზა დე ბის თვის - სა გან მა ნათ ლებ ლო ერ თე უ ლებ თან 
მჭიდ რო კავ ში რი.



სამეწარმეო უნივერსიტეტი – ბიზნესის ინოვაციური განვითარების ...

123

ცნო ბი ლი ა, რომ სა ქარ თვე ლო ში სა ბაზ რო ეკო ნო მი კის დამ კვიდ რე ბას თან 
ერ თად რე ფორ მე ბი გან ხორ ცი ელ და გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ე რე ბის ერ თმა ნეთ-
თან და ახ ლო ვე ბის კუთხ ი თაც. შე დე გად, სა მეც ნი ე რო- კვლე ვი თი ინ სტი ტუ ტე ბის 
დი დი უმ რავ ლე სო ბა მე ქა ნი კუ რად, გრძელ ვა დი ა ნი ხედ ვი სა და ქვეყ ნის ეკო-
ნო მი კის გან ვი თა რე ბის სტრა ტე გი ას თან კავ ში რის გა რე შე, შე უ ერ თეს უნი ვერ სი-
ტე ტებს, რა მაც უფ რო მძი მე ვი თა რე ბა ში ჩა ა ყე ნა ისე დაც გა დარ ჩე ნის ზღვარ ზე 
მყო ფი ინ სტი ტუ ტე ბი. ამ ჟა მად უკუპ რო ცე სია დაწყ ე ბუ ლი, კერ ძოდ, კვლე ვით ინ-
სტი ტუ ტებს შეს თა ვა ზეს და მო უ კი დებ ლად საქ მი ა ნო ბის უფ ლე ბის აღ დგე ნა და 
ისი ნი ცდი ლო ბენ მო ძებ ნონ თა ვი სი ად გი ლი სა ქარ თვე ლოს „სა მეც ნი ე რო“ ცის 
ქვეშ. თუმ ცა, ბო ლო პე რი ოდ ში გა ტა რე ბუ ლი ასე თი მო უმ ზა დე ბე ლი რე ფორ მე-
ბის გა მო, ინ სტი ტუ ტებ ში მკვლე ვარ თა რო ტა ცი ი სა და პრო ფე სი უ ლი კად რე ბის 
მო ზიდ ვის პრო ცე სი სა თა ნა დოდ ვერ წა რი მარ თა, რის შე დე გა დაც მი ღე ბუ ლი 
სა კად რო პო ლი ტი კის არა ე ფექ ტი ა ნო ბა დას ტურ დე ბა სა ქარ თვე ლო ში მკვლე-
ვარ თა ასა კობ რი ვი შე მად გე ლო ბით, რა საც ასა ხავს ცხრი ლი 3.

2014 წელს სა ქარ თვე ლო ში მკვლე ვარ თა ასა კობ რი ვი შე მად გენ ლო ბა
ცხრი ლი 3

მკვლევართა საშუალო ასაკი 56 -

65-ზე მეტი ასაკის 586 32,4%

60-65 წლის 292 16,1%

40-60 წლის 730 40%

40 წლამდე ასაკის 202 11,5%

სულ 1810 100%

რო გორც ცხრი ლი დან ჩანს, სა ქარ თვე ლო ში მკვლე ვარ თა სა შუ ა ლო ასა-
კი 56 წე ლი ა, ხო ლო მა თი უმ რავ ლე სო ბა (40%) ორი წლის წინ იყო 40-60 
წლის ასაკ ში, ხო ლო მე ო რე, ყვე ლა ზე მრა ვალ რიცხ ო ვა ნი ჯგუ ფი იყო 65-ზე 
მე ტი ასა კის (32,4%). მკვლე ვა რებს შო რის 40 წელ ზე ახალ გაზ რდა მხო ლოდ 
11,5%-ია [14, გვ.47]. ეს ნიშ ნავს იმას, რომ კვლე ვით ინ სტი ტუ ტებ ში შექ მნი ლი 
მდგო მა რე ო ბის გა მოს წო რე ბას დი დი ძა ლის ხმე ვა დას ჭირ დე ბა. 

მნიშ ვნე ლო ვან პრობ ლე მებ ზე მი უ თი თებს დოქ ტო რან ტე ბის მი ხედ ვით 
არ სე ბუ ლი სტა ტის ტი კაც. სა ქარ თვე ლოს სტა ტის ტი კის ეროვ ნუ ლი სამ სა ხუ რის 
ინ ფორ მა ცი ით, 2014 წელს ქვე ყა ნა ში დოქ ტო რან ტე ბის რა ო დე ნო ბა იყო 3410, 
ხო ლო 2015 წელს - 3765. ამას თან, აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ დოქ ტო რან ტე ბის უმ-
რავ ლე სო ბა უნი ვერ სი ტე ტე ბის სტუ დენ ტია და კვლე ვით ინ სტი ტუ ტებ თან პირ და-
პი რი კავ ში რი არ აქვთ. გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია დოქ ტო რან ტე ბის გა ნა წი ლე ბა 
სა დოქ ტო რო პროგ რა მე ბის მი ხედ ვით. 2015 წელს გა ნა წი ლე ბის ასე თი სუ რა თი 
იყო: სო ცი ა ლუ რი მეც ნი ე რე ბე ბი, ბიზ ნე სი და სა მარ თა ლი - 44%, ჰუ მა ნი ტა რუ-
ლი მეც ნი ე რე ბე ბი და ხე ლოვ ნე ბა - 18%, მეც ნი ე რე ბა - 14%, სა ინ ჟინ რო და-
მა მუ შა ვე ბე ლი და სამ შე ნებ ლო დარ გე ბი - 9%, სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა - 1% და 
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ა.შ. აღ ნიშ ნუ ლი იმა ზე მი უ თი თებს, რომ არც კვლე ვი თი ინ სტი ტუ ტე ბის გან ვი თა-
რე ბის გრძელ ვა დი ა ნი ხედ ვაა ეფექ ტი ა ნი და არც სა დოქ ტო რო პროგ რა მე ბის 
სტრუქ ტუ რაა მორ გე ბუ ლი ქვეყ ნის ეკო ნო მი კის პრი ო რი ტე ტუ ლი დარ გე ბი სა და 
ინო ვა ცი უ რი გან ვი თა რე ბის პო ლი ტი კას. 

და ვუბ რუნ დეთ პროგ რა მას - “ა წარ მოე სა ქარ თვე ლო ში”, მი სი კო ორ დი-
ნა ტო რე ბი არი ან: სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კი სა და მდგრა დი გან ვი თა რე ბის სა-
მი ნის ტრო და სა ქარ თვე ლოს სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სა მი ნის ტრო. პროგ რა მის 
გან მა ხორ ცი ე ლე ბე ლი უწყ ე ბე ბი ა: სსიპ მე წარ მე ო ბის გან ვი თა რე ბის სა ა გენ ტო, 
სსიპ სა ხელ მწი ფო ქო ნე ბის ეროვ ნუ ლი სა ა გენ ტო, სსიპ სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის 
მარ თვის სა ა გენ ტო, სსიპ სა ქარ თვე ლოს ინო ვა ცი ე ბის და ტექ ნო ლო გი ე ბის სა-
ა გენ ტო. დარ წმუ ნე ბით შე იძ ლე ბა აღ ვნიშ ნოთ, რომ ამ პროგ რა მა ში უმაღ ლე-
სი სას წავ ლებ ლე ბის ჩარ თვის პი რო ბებ ში შე დე გე ბი გა ცი ლე ბით მა ღა ლი იქ ნე-
ბო და. ცნო ბი ლი ა, რომ სა ქარ თვე ლოს რე გი ო ნებ ში მოქ მედ უნი ვერ სი ტე ტებ ში 
ხორ ცი ელ დე ბა ბიზ ნე სის მი მარ თუ ლე ბის სა ბა კა ლავ რო პროგ რა მე ბი და თუ 
“ა წარ მოე სა ქარ თვე ლო ში” საპ როგ რა მო- სა კონ კურ სო ინი ცი ა ტი ვე ბის ბიზ ნეს 
გეგ მე ბის შედ გე ნი სას ან სა კონ სულ ტა ციო მომ სა ხუ რე ბა ში შე სა ბა მი სი რე გი ო ნის 
პრო ფე სუ რა და სტუ დენ ტე ბი მი ი ღებ დნენ მო ნა წი ლე ო ბას, ეს მათ თვის პრაქ-
ტი კუ ლი უნარ -ჩვე ვე ბის გა მო მუ შა ვე ბი სა და და მა ტე ბი თი ინ ტე რე სის გა ჩე ნის, 
ხო ლო პროგ რა მის თვის - ახა ლი იდე ე ბის შე თა ვა ზე ბის და მა ტე ბი თი წყა რო 
გახ დე ბო და. 

პროგ რა მის ერ თ-ერ თი პრი ო რი ტე ტუ ლი მი მარ თუ ლე ბაა სოფ ლის მე-
ურ ნე ო ბა, ხო ლო მას ში კი - მა ღალ ტექ ნო ლო გი უ რი სა სათ ბუ რე მე ურ ნე ო ბის, 
მა ღალ ტექ ნო ლო გი უ რი მე სა ქონ ლე ო ბის ფერ მის, ცხო ვე ლე ბის, ფრინ ვე ლე ბის 
თევ ზე ბის საკ ვე ბის სა წარ მოს, კაკ ლოვ ნე ბის გა და მუ შა ვე ბის, მატყ ლის, ტყა ვის 
გა და მუ შა ვე ბის, დაფ ნის, ჩა ის, თამ ბა ქოს გა და მუ შა ვე ბის და სხვა მი მარ თუ ლე ბე-
ბი. ბუ ნებ რი ვი ა, ახა ლი სა წარ მოს, სათ ბუ რის ან ფერ მის გახ სნა შე სა ბა მი სი კად-
რე ბის მომ ზა დე ბა საც ით ვა ლის წი ნებს, თუმ ცა, პრო ექ ტე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბი სას 
ცოდ ნა მხო ლოდ ერთ ფირ მა ში რჩე ბა და თუ იგი ვე პრო ფი ლის ახა ლი სა წარ-
მო სა ქარ თვე ლოს სხვა რე გი ონ ში უნ და გა იხ სნას, ტრე ნინ გსა და სწავ ლე ბა ზე 
კვლავ იხარ ჯე ბა თან ხა უცხ ო ეთ ში.

ჩვე ნი აზ რით, ამ მი მარ თუ ლე ბის ტრე ნინ გებ ზე პრო ფე სი უ ლი ან სა ბა კა-
ლავ რო პროგ რა მის პე და გო გის ან მეც ნი ერ -მკვლე ვა რის ჩარ თვით, რამ დე ნი მე 
ეფექ ტი მი ი ღე ბა: პირ ვე ლი, რომ პე და გო გი/ მეც ნი ე რი მი ი ღებს უახ ლეს ტექ-
ნო ლო გი ურ ცოდ ნას და წლის მან ძილ ზე თე ო რი ულ და პრაქ ტი კულ ცოდ-
ნას, აუ დი ტო რი ა სა თუ ლა ბო რა ტო რი ა ში, გა დას ცემს უამ რავ სტუ დენტს; მე ო რე, 
სტუ დენ ტის ცოდ ნა სწრა ფად და უ ახ ლოვ დე ბა სა ერ თა შო რი სო სტან დარტს და 
სა მუ შაო ძა ლის ბა ზარ ზე ის უფ რო კვა ლი ფი ცი უ რი გა ვა და /ან უნი ვერ სი ტე-
ტის დამ თავ რე ბი სას სა კუ თარ ბიზ ნესს უფ რო გა ბე დუ ლად წა მო იწყ ებს; მე სა მე, 
მუდ მი ვად უცხ ო ეთ ში ტრე ნინ გებ ზე მხო ლოდ ბიზ ნე სის თვის თან ხის ხარ ჯვით, 
ად გი ლობ რი ვი მეც ნი ე რე ბი და პე და გო გე ბი ფეხს ვერ აუწყ ო ბენ თა ნა მედ რო ვე 
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ტექ ნო ლო გი ე ბის გან ვი თა რე ბის მოთხ ოვ ნებს და გა ნათ ლე ბა- მეც ნი ე რე ბა კი დევ 
უფ რო და შორ დე ბა ბიზ ნესს, რაც შე ა ფერ ხებს ამა თუ იმ დარ გში ეროვ ნუ ლი 
კად რე ბის მომ ზა დე ბას ბიზ ნე სის გრძელ ვა დი ა ნი გან ვი თა რე ბის თვის. 

მიმ დი ნა რე პრო ცე სე ბის პა რა ლე ლუ რად, ვფიქ რობთ, აუ ცი ლე ბე ლია სა-
ერ თა შო რი სო სა გან მა ნათ ლებ ლო პრო ექ ტებ ში პრო ფე სუ რი სა და სტუ დენ ტე-
ბის მიზ ნობ რი ვი მო ნა წი ლე ო ბაც. აქ კი, სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის მი მარ თუ ლე ბით 
მომ ზა დე ბუ ლი დოქ ტო რან ტთა სა ერ თო რა ო დე ნო ბის 1%, არ სე ბულ არა სა-
ხარ ბი ე ლო სუ რათს ვერ შეც ვლის. მი სა სალ მე ბე ლი ა, რომ შო თა რუს თა ვე ლის 
ეროვ ნუ ლი სა მეც ნი ე რო ფონ დი აფი ნან სებს სა მა გის ტრო და სა დოქ ტო რო ნაშ-
რო მე ბის კვლე ვას, მაგ რამ ეს თან ხე ბიც კვლე ვი სა და გან ვი თა რე ბის ერ თი ა ნი 
ეფექ ტი ა ნი სა ი ნო ვა ციო სის ტე მის შექ მნას უნ და მო ემ სა ხუ როს, რაც შემ დგომ ში 
მეც ნი ე რე ბის და ფი ნა სე ბის თვის სა ჭი რო თან ხე ბის შემ ცი რე ბას გა მო იწ ვევს, ვი-
ნა ი დან თა ვად მეც ნი ე რე ბა შეძ ლებს სა კუ თა რი კვლე ვე ბის ნა წი ლობ რივ და ფი-
ნან სე ბას ბიზ ნეს თან თა ნამ შრომ ლო ბით.

ბიზ ნეს სა და მეც ნი ე რე ბას შო რის აუ ცი ლე ბე ლი საქ მი ა ნი კავ ში რის და სა-
ბუ თე ბას შე ვეც დე ბით სა ქარ თვე ლო ში ღვი ნის წარ მო ე ბის მა გა ლით ზე. ცხრილ-
ში (4) მო ცე მუ ლია ად გილ წარ მო შო ბის და გე ოგ რა ფი უ ლი აღ ნიშ ვნე ბის ღვი-
ნო ე ბის რა ო დე ნო ბა ძი რი თა დი ქვეყ ნე ბის მი ხედ ვით, სა ი და ნაც ნათ ლად ჩანს, 
რომ იტა ლია ლი დე რობს ორი ვე მაჩ ვე ნებ ლის მი ხედ ვით. 

ევ რო კავ შირ ში ად გილ წარ მო შო ბის და გე ოგ რა ფი უ ლი აღ ნიშ ვნე ბის ღვი ნო ე ბის რა ო დე-
ნო ბა ძი რი თა დი ქვეყ ნე ბის მი ხედ ვით [15, გვ. 15]

 ცხრი ლი 4

ძირითადი ქვეყნები ადგილწარმოშობის ღვინოების მიხედვით

იტალია 476

საფრანგეთი 376

ესპანეთი 97

ძირითადი ქვეყნები გეოგრაფიული აღნიშვნების ღვინოების მიხედვით 

იტალია 129
საბერძნეთი 97

საფრანგეთი 75

ერ თი მხრივ, ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის და დე ბუ ლი შე თან-
ხმე ბის სა ფუძ ველ ზე, ევ რო კავ შირ ში და ცუ ლია 18 ქარ თუ ლი ად გილ წარ მო შო-
ბის ღვი ნო. მე ო რე მხრივ, სა ქარ თვე ლო ში, მარ ტო კა ხე თის რე გი ონ ში 120-ზე 
მე ტი ღვი ნის მწარ მო ე ბე ლი კომ პა ნია ფუნ ქცი ო ნი რებს და პრო ფე სი ო ნა ლი სო-
მე ლია არ სჭირ დე ბა იმის და სა ბუ თე ბას, რომ სა ფე რა ვის ჯი შის ყურ ძნის გან დამ-
ზა დე ბუ ლი ღვი ნო ე ბი ერ თმა ნე თის გან გან სხვავ დე ბა კა ხე თის ნე ბის მი ე რი მუ ნი ცი-
პა ლი ტე ტი სა თუ სოფ ლის მი ხედ ვით. აღ ნიშ ნუ ლის მი უ ხე და ვად, ის მა ინც ერ თი 
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სა ხე ო ბის ღვი ნო დაა და რე გის ტრი რე ბუ ლი ევ რო კავ ში რის ბა ზარ ზე. ეს ნათ ლად 
მი უ თი თებს იმა ზე, რომ სა ქარ თვე ლო ში მეღ ვი ნე ო ბის ბიზ ნესს, გა ნათ ლე ბა სა და 
სა მეც ნი ე რო კვლე ვებს შო რის “მწყრა ლი” და მო კი დე ბუ ლე ბა ა, რაც, სა ბო ლოო 
ან გა რი შით, საქ მი ა ნო ბის წა რუ მა ტებ ლო ბას გა ნა პი რო ბებს. მა გა ლი თად, თუ თე-
ლა ვის უნი ვერ სი ტეტს ხე ლი შე ეწყ ო ბა სა მე წარ მეო უნი ვერ სი ტე ტად ფორ მირ-
დეს, მა შინ იქ შე იქ მნე ბა ბიზ ნე სინ კუ ბა ტო რი, სა პა ტენ ტო ოფი სი, კვლე ვი თი ლა-
ბო რა ტო რია და სხვა სტრუქ ტუ რე ბი, რაც ერთ სივ რცე ში გა ა ერ თი ა ნებს გა ნათ-
ლე ბას, მეც ნი ე რე ბა სა და ბიზ ნესს. ამით აღ მო ცენ დე ბა სი ნერ გი უ ლი კავ ში რი და 
მეც ნი ე რუ ლად იქ ნე ბა შეს წავ ლი ლი და და სა ბუ თე ბუ ლი ქარ თუ ლი ღვი ნო ე ბის 
მრა ვალ ფე როვ ნე ბა და ევ რო კავ შირ ში და რე გის ტრი რე ბუ ლი ღვი ნო ე ბის ზე მო-
აღ ნიშ ნუ ლი რა ო დე ნო ბა გა ცი ლე ბით მო ი მა ტებს. 

ანა ლო გი უ რად შე იძ ლე ბა ვიმ სჯე ლოთ ევ რო კავ შირ ში და რე გის ტრი რე-
ბულ სხვა პრო დუქ ტებ ზეც. მა გა ლი თად, მი ნე რა ლუ რი წყა ლი, რომ ლის მხო-
ლოდ 3 სა ხე ო ბაა და რე გის ტრი რე ბუ ლი, მა შინ რო ცა “სა ქარ თვე ლო ში მი ნე რა-
ლუ რი წყლე ბის 2000-ზე მე ტი ბუ ნებ რი ვი და ხე ლოვ ნუ რი გა მო სა ვა ლი არ სე-
ბობს” [16, გვ.712-713]. სამ წუ ხა როდ, არც ამ მი მარ თუ ლე ბის კვლე ვა- შეს წავ ლა 
მიმ დი ნა რე ობს იმ დო ნე ზე, რომ ამ მნიშ ვნე ლო ვან მა კონ კუ რენ ცი ულ მა უპი რა ტე-
სო ბამ თა ვი სი შე დე გი მის ცეს სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კას სამ კურ ნა ლო, ჰი გი ე-
ნუ რი თუ პარ ფი უ მე რუ ლი წარ მო ე ბის გან ვი თა რე ბით, რაც, ჩვე ნი აზ რით, სამ ცხე- 
ჯა ვა ხე თის უნი ვერ სი ტე ტის ერ თ-ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი მი მარ თუ ლე ბა შე იძ ლე ბა 
გახ დეს. 

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ მრა ვალ უნი ვერ სი ტეტ ში შე იქ მნა ბიზ ნეს ინ კუ ბა ტო რე-
ბი, თუმ ცა, მა თი საქ მი ა ნო ბის ეფექ ტი ა ნი შე დე გე ბის მიღ წე ვა გა ჭირ დე ბა, თუ ისი-
ნი ისეთ საქ ვეყ ნო პრო ექ ტებ ში არ იქ ნე ბა ჩარ თუ ლი, რო გო რი ცაა პროგ რა მა 
“ა წარ მოე სა ქარ თვე ლო ში”, “სტარ ტაპ სა ქარ თვე ლო” და სხვ.

სა ხელ მწი ფოს მხრი დან კვლე ვი სა და გან ვი თა რე ბის თვის (R&D-თვის) 
სუბ სი დი ე ბის გა მო ყო ფას რამ დე ნი მე მი ზე ზი აქვს, კერ ძოდ, “სა ზო გა დო ებ რი ვი 
უკუ გე ბა ამ პრო ექ ტებ ზე აჭარ ბებს კერ ძო გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მიმ ღებ თა უკუ-
გე ბას. ამ მი მარ თუ ლე ბით გა წე უ ლი სა ხელ მწი ფო და ნა ხარ ჯე ბის გა მარ თლე-
ბის ორი მი ზე ზი არ სე ბობს: პირ ვე ლი, სა ხელ მწი ფოს შე უძ ლია თა ვი მო უ ყა როს 
რისკს თა ვის პორ ტფელ ში პრო ექ ტე ბის დი დი რა ო დე ნო ბის სა შუ ა ლე ბით (რაც 
ერ თგვა რად ათა ნაბ რებს წა რუ მა ტე ბე ლი და წარ მა ტე ბუ ლი პრო ექ ტე ბის გან მი-
ღე ბულ და ნა ხარ ჯსა და სარ გე ბელს). მე ო რე, პრო ექ ტე ბი რომც არ იყოს წარ-
მა ტე ბუ ლი, სა ხელ მწი ფოს შე უძ ლია გა და ა ნა წი ლოს ეს ტვირ თი მო სახ ლე ო ბა ზე: 
ყვე ლა ადა მი ა ნის სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დის გა ნაკ ვე თის 1% ერ თი წლის გან-
მავ ლო ბა ში უფ რო დიდ გა ჭირ ვე ბა საც აა ნაზღ ა უ რებს” [1, გვ.253]. 
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ვფიქ რობთ, სა მე წარ მეო უნი ვერ სი ტე ტე ბის ფორ მი რე ბა სა ქარ თვე ლოს 
რე გი ო ნებ ში, ხელს შე უწყ ობს ქვე ყა ნა ში გა ნათ ლე ბის, მეც ნი ე რე ბი სა და ბიზ ნე-
სის გან ვი თა რე ბის ინ ტეგ რი რე ბუ ლი და ეფექ ტი ა ნი პო ლი ტი კის ფორ მი რე ბას, 
ად გი ლობ რი ვი ეკო ნო მი კის პო ტენ ცი ა ლის სა თა ნა დო დო ნე ზე შეს წავ ლა სა და 
გა მოვ ლე ნას, ამის შე დე გად კი, ბიზ ნე სის ახა ლი მი მარ თუ ლე ბე ბის დაწყ ე ბას.

სა მე წარ მეო უნი ვერ სი ტე ტის ფორ მი რე ბა ქვე ყა ნა ში ბიზ ნე სის გან ვი თა რე-
ბის მაჩ ვე ნებ ლე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა ზე პირ და პირ ზე მოქ მე დებს, კერ ძოდ, ის აუმ-
ჯო ბე სებს:

- კლას ტე რე ბის გან ვი თა რე ბის დო ნის მაჩ ვე ნე ბელს (ვი ნა ი დან კლას ტე-
რი ესაა გე ოგ რა ფი უ ლი ნიშ ნით კონ ცენ ტრი რე ბუ ლი, ურ თი ერ თდა კავ ში რე ბუ ლი 
კომ პა ნი ე ბის, სხვა დას ხვა სა ხის სპე ცი ა ლი ზე ბუ ლი მიმ წო დებ ლე ბის, შე სა ბა მი სი 
დარ გე ბის ფირ მა თა ჯგუ ფე ბი, აგ რეთ ვე მათ საქ მი ა ნო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბი (მაგ: უნი ვერ სი ტე ტე ბი, სტან დარ ტი ზა ცი ის სა ა გენ ტო ე ბი, სა ვაჭ-
რო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი და ა. შ.), გან საზღ ვრულ სფე რო ებ ში კონ კუ რენ ტე ბი, მაგ რამ 
ამას თან ერ თობ ლი ვად მო მუ შა ვე ნი. და შე დე გად, სა მე წარ მეო უნი ვერ სი ტე ტი 
გვევ ლი ნე ბა კლას ტე რის ფორ მი რე ბის ბა ზად. კლას ტე რე ბი მსოფ ლიო ეკო ნო-
მი კუ რი ფო რუ მის მკვლე ვა რე ბის მი ერ მიჩ ნე უ ლია მიკ რო ე კო ნო მი კის კონ კუ რენ-
ტუ ნა რი ა ნო ბის გან მა პი რო ბე ბელ მნიშ ვნე ლო ვან ფაქ ტო რად [2, გვ.55]);

- პრო დუქ ტე ბის სა წარ მოო პრო ცე სე ბის გან ვი თა რე ბის ხა რის ხის მაჩ ვე ნე-
ბელს (ვი ნა ი დან, სა უ ნი ვერ სი ტე ტო სივ რცე ში სა მეც ნი ე რო კვლე ვის სა ფუძ ველ ზე 
მოხ დე ბა სა წარ მოო პრო ცე სე ბის დახ ვე წა და გან ვი თა რე ბა); 

- ინო ვა ცი უ რო ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბის მაჩ ვე ნე ბელს (ვი ნა ი დან სა უ ნი ვერ-
სი ტე ტო სივ რცე გა ა ერ თი ა ნებს გა ნათ ლე ბას მეც ნი ე რე ბა სა და ბიზ ნესს თა ვი დან-
ვე იქ ნე ბა პრო ექ ტში გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი და ნა ხარ ჯე ბის მი ნი მი ზა ცი ა, გა რე მო ზე 
ზე მოქ მე დე ბა, რის კე ბი, კად რე ბით უზ რუნ ველ ყო ფა და სხვა); 

- კვლე ვა სა და გან ვი თა რე ბა ზე კომ პა ნი ე ბის და ნა ხარ ჯე ბის მაჩ ვე ნე ბელს 
(ბიზ ნე სი და ი ნა ხავს რა, რომ გა ნათ ლე ბა სა და მეც ნი ე რე ბას თან კავ ში რი, მის-
თვის და ნა ხარ ჯე ბის მი ნი მი ზა ცი ით მაქ სი მა ლურ შე დე გე ბის მიღ წე ვის გზა აღ მოჩ-
ნდე ბა, ის აუ ცი ლებ ლად და ინ ტე რეს დე ბა სა მე წარ მეო უნი ვერ სი ტეტ ბთან თა ნამ-
შრომ ლო ბით);

- “წარ მო ე ბა -უ ნი ვერ სი ტე ტი” კავ ში რის მაჩ ვე ნე ბელს (ვი ნა ი დან სა მე წარ-
მეო უნი ვერ სი ტე ტებ ში იქ მნე ბა ბიზ ნე სინ კუ ბა ტო რე ბი, ტექ ნო ლო გი ის ტრან სფე-
რის ოფი სე ბი, სა პა ტენ ტო ოფი სე ბი და სხვა).

სა მე წარ მეო უნი ვერ სი ტე ტე ბის ფორ მი რე ბის ხელ შეწყ ო ბა სა ქარ თვე ლოს 
რე გი ო ნებ ში, ზე მო აღ ნიშ ნუ ლის გარ და, ხელს შე უწყ ობს ად გი ლობ რი ვი სა მეც-
ნი ე რო კად რე ბის გაზ რდას და ტვი ნე ბის გა დი ნე ბის შემ ცი რე ბას, რე გი ონ ში მო-
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სახ ლე ო ბის და მაგ რე ბას, უმუ შევ რო ბის შემ ცი რე ბას და შე მო სავ ლე ბის ზრდას, 
ახა ლი ბიზ ნე სის წარ მოწყ ე ბი სას ბა რი ე რე ბის შემ ცი რე ბას, ეკო ნო მი კის გან ვი თა-
რე ბი სად მი სის ტე მურ მიდ გო მას, სა მეც ნი ე რო კვლე ვე ბის მო გე ბი ა ნო ბას და სხვა.

ამ გვა რად, სა მე წარ მეო უნი ვერ სი ტე ტე ბის ფორ მი რე ბა ახალ ცი ხე ში, ბა-
თუმ ში, გორ ში, ზუგ დიდ ში, თე ლავ სა თუ ქუ თა ის ში, აუ ცი ლებ ლად მის ცემს სტი-
მულს ად გი ლობ რი ვი ეკო ნო მი კის პო ტენ ცი ა ლის მაქ სი მა ლუ რად გა მოვ ლე ნას 
და გან ვი თა რე ბის ახა ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის გა ჩე ნას.
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  ერგონომიკული ეკონომიკა - ინოვაციური ეკონომიკის ზედნაშენი

ლია კვარაცხელია

 სტუ-ის ასოცირებული პროფესორი
lia_lugela@mail.ru 

 ნაშრომში განხილულია „ინოვაციური პროდუქტის“ და „ინოვაციური 
ეკონომიკის“, „ეფექტიანი ინოვაციური ეკონომიკის“ და „ერგონომიკული 
ეკონომიკის“ წარმოშობა-განვითარების მიზეზ-შედეგობრივი კავშირები. 
აღნიშნულია, რომ “ინოვაციური პროდუქტის” წარმოშობა და შემდგომ 
ბაზარზე დამკვიდრება დაკავშირებულია „ეფექტიან ინოვაციურ ეკო-
ნომიკასთან“, რო მე ლიც „ ეკო ნო მი კის“ არ სე ბო ბის სა ფუძ ვე ლია . და ხა-
სი ა თე ბუ ლია მეც ნი ე რუ ლი ცოდ ნის, იდე ის, აღ მო ჩე ნის და გა მო გო ნე ბის 
ინო ვა ცი ად გარ დაქ მნის პრო ცე სი. ამას თან გან ხი ლუ ლია ინო ვა ცი უ რი 
იდე ის, ინო ვა ცი უ რი პრო დუქ ტის და ინო ვა ცი უ რი პრო დუქ ტის სა სი ცოცხ-
ლო ციკ ლის შე დე გობ რი ვი კავ ში რე ბი. ინო ვა ცი უ რი პრო ცე სის გან ვი-
თა რე ბის პირ ვე ლი ეტა პი იწყ ე ბა ინო ვა ცი უ რი იდე ით და წარ მო ად გენს 
ბა ზისს შე სა ბა მი სი ზედ ნა შე ნის თვის, ამი ტომ ამ ეტაპ ზე დაშ ვე ბუ ლი შეც-
დო მე ბი შე იძ ლე ბა სა ვა ლა ლო აღ მოჩ ნდეს ნე ბის მი ე რი ფირ მის საქ მი ა-
ნო ბის თვის. ამას თან, მო ცე მუ ლია ინო ვა ცი უ რი პრო დუქ ტის მწა რო ე ბე ლი 
ფირ მის ში და და გა რე რის კ-ფაქ ტო რე ბი. 

საკვანძო სიტყვები: „ეფექტიან ინოვაციური ეკონომიკა“; „ერ გონო-
მიკული ეკონომიკა“; „ინოვაციური ეკონომიკა“; გლობალური ინ ფრა-
სტრუქტურა.

innovatio ლათინური სიტყვაა და უცხო სიტყვათა ლექსიკონის მიხედვით 
“განახლებას”, ახალ წარ მო ნაქმნს ნიშ ნავს. ინო ვა ცია (ა ხალ შე მო ნა ღე ბი) ახა ლი, 
ეფექ ტი ა ნი პრო დუქ ტის (მომ სა ხუ რე ბის) მი ღე ბის, მი სი წარ მო ე ბის წე სის და შემ-
დგომ ში ში გა და სა გა რეო ბა ზარ ზე რე ა ლი ზა ცი ის პრო ცე სის შე დე გი ა. იგი არის 
შე მოქ მე დე ბი თი პრო ცე სის და მას რუ ლე ბე ლი ეტა პი მი სი პრაქ ტი კა ში გან ხორ ცი-
ე ლე ბის თვალ საზ რი სით. თუ შე მოქ მე დე ბა გუ ლის ხმობს სი ახ ლის შექ მნას, ინო-
ვა ცი ის ში ნა არ სში იგუ ლის ხმე ბა შექ მნი ლი სი ახ ლის პრაქ ტი კა ში გა მო ყე ნე ბა. [7] 

ekonomika da biznesi, 2016, 3,  gv. 130-137

ECONOMICS  AND  BUSINESS, 2016, 3,  pp. 130-137
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ამ დე ნად, რო გორც სა მეც ნი ე რო- სა წარ მოო ციკ ლის სა ბო ლოო შე დე გი, იგი გა-
ნი ხი ლე ბა ინო ვა ცი უ რი პრო ცე სე ბი დან მოუწყვეტლივ. 

 ტერმინი „ინოვაცია„ გასული საუკუნის 30-იან წლებში ჯოზეფე შუმპეტერმა 
ახსენა თავის ნაშრომში „ეკონომიკური ციკლები“(1939წ.) შუმპეტერმა ინოვაცია 
განსაზღვრა , როგორც ყველა ახალი კომბინაციის კომერციალიზაცია. აქვე 
ავტორი აღნიშნავს, რომ როცა ხდება ტექნოლოგიის დონეზე რადიკალური 
ცვლილება, საქმე ეხება გამოგონებას, ხოლო, როცა ეს გამოგონება ბიზნესში 
ერთვება, საქმე ეხება ინოვაციას. ე. ი. ინოვაცია ეს არის პროცესი, როდესაც 
იდეა, აღმოჩენა ან გამოგონება იძენს ეკონომიკურ შინაარსს. 

 „ინოვაციური პროდუქტის“ შექმნას საფუძვლად უდევს როგორც იდეა, 
ასევე აღმოჩენა და გამოგონება. პროფესორ ლეო ჩიქავას მოსაზრებით{2}, 
გამოგონება არის საზოგადოებაში დაგროვილი მეცნერული ცოდნაზე დამყა-
რებული სიახლე და ტექნიკური მიღწევები. აღმოჩენაში კი გულისხმებს ისეთ 
მეცნიერულ სიახლეს, რომელიც ნათელს ფენს ამოუცნობ კანონზომიერებებს 
და რევოლუციური ცვლილებები შეაქვს სამყაროს შემეცნებაში (მაგ. ატომური 
ენერგია). იქვე ავტორი მიუთითებს, რომ აღმოჩენასა და გამოგონებას შორის 
არსებობს დიალექტიკური კავშირი, რადგან რიგი მეცნიერული აღმოჩენები 
გამოგონებაზე დაყრდნობით გაკეთდა{2}.

ზოგადად, „ინოვაციური პროდუქტის“ შექმნას ახასიათებს რისკიანობის 
მაღალი დონე, რის გამოც „ინოვაციური პროდუქტის“ დამკვიდრება - მი-
სი ეფექტიანი ეკონომიკური შედეგი - არაპროგნოზირებადია. უფრო მე ტიც, 
ინო ვაციური პროდუქტის ეკონომიკური განუსაზღვრელობაზე და კაპიტალ-
დაბანდებათა მაღალრისკიანობაზე მეტყველებს ის ფაქტიც, რომ ინოვაციების 
90% წარუმატებელია, ხოლო მხოლოდ 10% აღწევს საბოლოო ეკონომიკურ 
შედეგს{9}. ზემოხსენებულიდან გამომდინარე, ზოგადად ინოვაციური პროდუქტის 
დაახლოებით 10% არის ეკონომიკური შინაარსის მატარებელი, ანუ შეიძლება 
მივაკუთვნოთ „ეფექტიან ინოვაციურ ეკონომიკას“, რომელსაც თნამედროვე 
ეკონომიკური ტერმინოლოგიით, სავსებით შეიძლება ვუწოდოთ „ერგონომიკული 
ეკონომიკა“. უცხო სიტყვათა ლექსიკონის მიხედვით, ერგონომიკა (ნიშნავს 
ergon - “მუშაობა-მორგება“, nomos “კანონი”, ჩამოყალიბდა გასული საუკუნის 40-
იანი წლების დამლევს ინგლისში) არის მეცნიერება, როლის მიზანია შეიქმნას 
ოპტიმალური სისტემა: “ადამიანი-მანქანა” - ბიოლოგიის, ფიზიოლოგიის, ფუნ-
ქციო ნალური ანატომიის, ფსიქოლოგიისა და ტექნიკურ მეცნიერებათა თანა-
მედროვე მიღწევების დახმარებით, გამოინახოს შრომისა და ყოფა-ცხოვრების 
ყველაზე უფრო კომფორტული პირობები{10}. ე.ი. გამოგონების და აღმოჩენის 
დეტალები კომპლექსურად, სისტემურად უნდა იყოს მიმართული მაქსიმალური 
კომფორტის შექმნაზე, რათა მიღებულ იქნეს მაქსიმალური ეკონომიკური ეფექ-
ტი. რაც უფრო მეტად არის შექმნილ „ინოვაციურ პროდუქტში“ მიღწეული 
კომფორტული პირობები და მას ირგებს საზოგადოება, მით უფრო მეტად 
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მკვიდრდება ესა თუ ის გამოგონება თუ აღმოჩენა საზოგადოებაში. ეს მდგო-
მარეობა კი ეკონომიკაში ასახავს იმ მომენტს, როდესაც „ეფექტიანი ინოვაციური 
ეკონომიკა“ და „ერგონომიკული ეკონომიკაზე“ ერთმანეთს ავსებს, ერთმანეთზე 
პირდაპირპროპორციულად აისახება. „ინოვაციური პროდუქტის“ გენეზისი 
შეიძლება გრაფიკულად გამოვსახოთ შემდეგნაირად:

ინოვაციური პროდუქტის გენეზისი

ეფექტიანი ინოვაციური ეკონომიკა

ერგონომიკული ეკომომიკა

ინო ვა ცი უ რი პრო დუქ ტის გან მარ ტე ბის შე სა ხებ არ სე ბობს სხვა დას ხვა მო-
საზ რე ბა, ალ ბათ იმ დე ნი, რამ დე ნი ექ სპე რი მენ ტი ცაა ამ სფე რო ში: ინო ვა ცი უ რო 
პრო დუქ ტი, ეს არის ახ ლე ბუ რი აზ როვ ნე ბის შე დე გი, რო მე ლიც ქმნის ღი რე ბუ-
ლე ბას, სიმ დიდ რეს, სო ცი ა ლურ კე თილ დღე ო ბას; რომ ლის სა შუ ა ლე ბით ხდე ბა 
ახ ლის შექ მნა ან ძვე ლის ახ ლე ბუ რად, ხე ლახ ლა მოწყ ო ბა; ან ინო ვა ცი უ რი პრო-
დუქ ტი არის რა ღაც ახ ლი, და სერ თოდ ინო ვა ცია არის ის, რაც გა ა უმ ჯო ბე სებს 
ადა მი ან თა ცხოვ რე ბას. ახა ლი სი ახ ლის შექ მნა ყო ველ თვის უკავ შირ დე ბა ინო-
ვა ცი ურ პრო ცესს და ინო ვა ცი ურ საქ მი ა ნო ბას. ინო ცა ცი უ რი პრო ცე სი ემ სა ხუ რე ბა 
მეც ნი ე რუ ლი ცოდ ნის ინო ვა ცი ე ბად გარ დაქ მნას. იგი მთლი ა ნო ბა ში მო ი აზ რე ბა 
ისეთ საქ მი ა ნო ბად, რო მე ლიც ახორ ცი ე ლებს სხვა დას ხვა რე სურ სუ ლი წყა როს 
გა მო ძებ ნას, მო ზიდ ვას და კვლავ წარ მო ე ბით პრო ცეს ში ჩარ თვას, მეც ნი ე რე ბა-
ტე ვა დი, კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნი პრო დუქ ცი ის წარ მო ე ბას ახა ლი მიდ გო მე ბი სა და 
ტექ ნო ლო გი ე ბის სა შუ ა ლე ბით. თა ნა მედ რო ვე ბიზ ნე სის სამ ყა რო სწრა ფად ცვა-
ლე ბა დია და ცვლი ლე ბე ბის ტემპს ზრდის ტენ დენ ცია გა აჩ ნი ა, რაც  ი ნო ვა ცი ე ბის  
მძლავ რი ნა კა დით და  გლო ბა ლუ რი ინ ფრას ტრუქ ტუ რის არ სე ბო ბით აიხ სნე ბა. 
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ცხა დი ა, როცა ფირმას სურს კონკურენტულ გარემოში დამკვიდრება, მას უნდა 
შეეძლოს თავდაცვა. საუკეთესო დაცვა შეტევაა და ფირმა თავად უნდა იყოს 
ინოვაციების „გენერატორი“. ინო ვა ცი უ რი საქ მი ა ნო ბის შე სა ხებ მეც ნი ე რუ ლი გა-
მოკ ვლე ვე ბი გა სუ ლი სა უ კუ ნის 70-ი ა ნი წე ბი დან გა აქ ტი ურ და. ამ საქ მე ში მნიშ-
ვნე ლო ვა ნი წვლი ლი შე ი ტა ნა ი. შუმ პე ტერ მა, მან ინო ვა ცი ურ საქ მი ა ნო ბას შე მოქ-
მე დე ბი თი საქ მი ა ნო ბა უწო და, რო მე ლიც „თვითონ ირჩევს მიზანს და ასრულეს 
თავის ფუნქციას“[2]. 

ინოვაციური პროდუქტის განვითარების ეტაპები

ინო ვა ცი უ რი პრო დუქ ტის შექ ნმის პრო ცე სი იწყ ე ბა იდე ის წარ მო შო ბი დან 
და გრძელ დე ბა მის და ნერ გვამ დე. კონ კრე ტუ ლი შე დე გის მი ღე ბამ დე ხდე ბა 
იდე ის ეტა პობ რი ვი გან ვი თა რე ბა, სა დაც ყო ვე ლი მომ დევ ნო ეტა პი ვი თარ დე-
ბა .ი ნო ვა ცი უ რი პრო დუქ ტის გან ვი თა რე ბის ეტა პე ბი, სა დაც ბა ზი სი ინო ვა ცი უ რი 
პრო დუქ ტის შექ მნი სა იდე ი დან იწყ ე ბა, გა მო ი სა ხე ბა შემ დე გი თან მიმ დევ რო ბით: 

1.  ინოვაციური იდეა
2.  ინოვაციური პროდუქტი წარმოება 
3.  ინო ვა ცი უ რი პრო დუქ ტის ბა ზარ ზე შეს ვლა 
4.  ინო ვა ცი უ რი პრო დუქ ტის სა სი ცოცხ ლო ციკ ლი
ინო ვა ცი უ რი საქ მი ა ნო ბას გა დამ წყვე ტი მნიშ ნე ლო ბა აქვს წარ მო ე ბის ტექ-

ნო ლო გი უ რი დო ნი სა და პრო დუქ ცი ის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის ამაღ ლე ბის საქ-
მე ში. იგი მი მარ თუ ლია სა მეც ნი ე რო კვლე ვე ბი სა და და მუ შა ვე ბე ბის შე დე გე ბის 
გა მო ყე ნე ბა ზე ახა ლი ან სრუ ყო ფი ლი სა ქონ ლი სა თუ მომ სა ხუ რე ბის მი ღე ბის, 
მა თი წარ მო ე ბის წე სი სა და ში გა და სა გა რეო ბა ზარ ზე შემ დგო მი ეფექ ტი ა ნი რე-
ა ლი ზა ცი ის მიზ ნით.

იდეა უნ და გან ხორ ცი ე დეს და ამ დე ნად ეს ეტა პი არის ბა ზი სი ფირ მის შემ-
დგო მი გან ვი თა რე ბი სა, ამი ტომ აქ დაშ ვე ბუ ლი შეც დო მა შე იძ ლე ბა ფირ მის თვის 
სა ვა ლა ლო აღ მოჩ ნდეს. ზო გა დად ყვე ლა პრო დუქ ტის წარ მო ე ბა იწყ ე ბა რა-
ღაც იდე ი დან. ერ თი წარ მა ტე ბუ ლი პრო დუქ ტის შე საქ მნე ლად სა ჭი როა ათო ბით 
იდე ის და მუ შა ვე ბა. იდე ას სჭირ დე ბა ეკო ნო მი კუ რი და კო მერ ცი უ ლი არ გუ მენ ტა-
ცი ა. ინო ვა ცი უ რი იდე ის და ნერ გვამ დე უნ და გა მო ი რიცხ ოს იდე ე ბის ის ნა წი ლი, 
რო მე ლიც კომ პა ნი ას მო გე ბას ვერ მო უ ტანს. ეფექ ტუ რი ინო ვა ცი უ რი იდე ე ბის 
და ნერ გვა იწყ ე ბა მა შინ, თუ ინო ვა ცი უ რი იდეა არ არის კომ პა ნი ის ინ ტე რე სე ბის 
მიღ მა და მი სი გან ხორ ცი ე ლე ბი სათ ვის კომ პა ნი ას გა აჩ ნია შე სა ბა მი სი რე სურ სე-
ბი და ტექ ნო ლო გი ა. ზო გა დად, ორ გა ნი ზა ცი ამ გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბამ დე 
ინო ვა ცი ის და ნერ გვის პრო ცე სამ დე და წარ მო ე ბამ დე უნ და გა ით ვა ლის წი ნოს 
ფირ მის ში გა და გა რე რის კის კა ტე გო რი ე ბი, რომ ლე ბიც პირ და პირ გავ ლე ნას 
ახ დებს ინო ვა ცი ე ბიდნ მი ღე ბუ ლი შე მო სავ ლე ბის ზრდა ზე.

2) მე ო რე ეტა პი- მო ი ცავს თა ვად პრო დუქ ტის წარ მო ე ბას , 
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 ინო ვა ცი უ რი პრო დუქ ტის წარ მო ე ბის რის კის ში გა და 
გა რე ფაქ ტო რე ბი

ინო ვა ცი უ რი პრო დუქ ტის წარ მო ე ბის ში გა რის კის გა რე მოს მი ე კუვ-
ნება:

 სტრა ტე გი უ ლი რის კი – რო მე ლიც გუ ლის ხმობს რის კის ისეთ სა ხეს, რო-
დე საც ახა ლი პრო დუქ ტის მი ზა ნი და რო ლი არ შე ე სა ბა მე ბა ორ გა ნი ზა ცი ის სპე-
ცი ფი კურ მოთხ ოვ ნებს; 

 ბ) სა ბაზ რო რის კი – რო დე საც არ სე ბობს სა შიშ რო ე ბა იმი სა, რომ ახა ლი 
პრო დუქ ტი არ და აკ მა ყო ფი ლებს ბაზ რის მოთხ ოვ ნებს;

გ) სა წარ მოს რის კი – რო დე საც ახა ლი ინო ვა ცი უ რი პრო დუქ ტის წარ მო ე-
ბას და გან ვი თა რე ბას ვერ უზ რნველ ყოფს ფირ მა გა წე რილ დრო ში და სა კუ თა-
რი ბი უ ჯე ტის სა შუ ა ლე ბით;

დ) დარ გობ რი ვი რის კი უკავ შირ დე ბა დარ გის სპე ცი ფი კას, მაგ. ინო ვა-
ცი ე ბის და ნერ გვა კონ სტრუქ ცი უ ლი მა სა ლე ბის წარ მო ე ბა ში უფ რო რის კი ა ნი ა, 
ვიდ რე მი სი და ნერ გვა სა სურ სა თო სა ქონ ლის წარ მო ე ბა ში.

ე) სა კად რო რი კი- რაც უკავ შირ დე ბა პერ სო ნა ლის არას წორ მარ თვას.
 გა რე რის კის კა ტე გო რი ას მი ე კუთ ნე ბა: (იხ. ნახ.1)
ა) პო ლი ტი კურ -სა მარ თლებ რი ვი რის კი- რო დე საც სა ხელ მწი ფო სო ცი-

ალ -პო ლი ტი კუ რი სტა ბი ლუ რო ბის შე სა ნარ ჩუ ნებ ლად ქვეყ ნის შიგ ნით ზღუ დავს 
დე მოკ რა ტი ულ -სა მარ ლებ რივ უფ ლე ბებს;

ბ) სა კა ნონ მდებ ლო ცვლი ლე ბა თა რის კი- უკავ შირ დე ბა კა ნონ მდებ ლო-
ბა ში ცვლი ლე ბებს. მაგ. სა გა და სა ხა დო კო დექ სში ცვლი ლე ბამ შე იძ ლე ბა გა მო-
იწ ვი ოს სა წარ მოს მო გე ბის შემ ცი რე ბა ან სა ერ თოდ ზა რა ლი. 

გ) ფი ნან სუ რი რის კი- სა ხელ მწი ფოს მი ერ საკ რე დი ტო რე სურ სბის არა-
ეფ ქტი ა ნი მარ თვა, რა მაც შე იძ ლე ბა გა მო ი ყე ნოს სა ვა ლუ ტო კურ სის ცვლი ლე ბა, 
ინ ფლა ცი ა, შე დე გად მი ვი ღებთ მო გე ბის შემ ცი რე ბა ან ზა რალს.

ინოვაციური პროდუქტის წარმოების რისკის გარე გარემო

(ნახ. 1)

პოლიტიკურ-სამართლებრივი 
რისკი

ფინანსური 
რისკი

საკანონმდებლო 
ცვლლილებათა რისკი
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ფირ მის რის კის ში გა და გა რე ფაქ ტო რე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბის შემ დეგ 
იწყ ე ბა ინო ვა ცი უ რიႰ საქ მი ა ნო ბა. ინო ვა ცი უ რი საქ მი ა ნო ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა-
ში მო ნა წი ლე ობს სხვა დას ხვა სა ხის რე სურ სე ბის ერ თობ ლი ო ბა. ინო ვა ცი უ რი 
პო ტენ ცი ა ლი ეყ რდნო ბა ინ ტე ლექ ტუ ა ლურ, მეც ნი ე რულ -ტექ ნი კურ, სა წარ მო ო, 
მა ტე რი ა ლურ და ფი ნან სურ პო ტენ ცი ალს. ამ ეტაპ ზე ინო ვა ცი უ რი საქ მი ა ნო ბა 
მო ი ცავს რამ დე ნი მე ეტაპს:

 ა)  ინო ვა ცი უ რი პრო ექ ტის და გეგ მვა - ეს პრო ცე სი შედ გე ბა რამ დე ნი მე 
ეტა პი სა გან. ინო ვა ცი უ რი გუნ დი პა სუ ხის მგე ბე ლია ახალ პრო დუქ ტზე და ახორ ცი-
ე ლებს ახა ლი პრო დუქ ტის შე ფა სე ბას. მიმ დი ნა რე ობს მი სი გან ხილ ვა წარ მო ე ბის, 
მარ კე ტინ გის, ფი ნან სე ბის და კონ კუ რენ ცის კუთხ ით. გა ნი საზღ ვრე ბა შე სა ბა მი სი 
ბი უ ჯე ტი და გან ხორ ცი ელ დე ბა წი ნას წა რი მარ კე ტინ გუ ლი და ტექ ნი კუ რი კვლე ვა. 
ხდე ბა პრო დუქ ტის სა მუ შაო ვერ სი ის შექ მნა. კეთ დე ბა ალ ტერ ნა ტი უ ლი პრო დუქ-
ტის ნიშ ნე ბი სა და კომ პო ნენ ტუ რი სპე ცი ფი კა ცი ე ბის მო ნა ხა ზი, იწე რე ბა პრო ექ ტის 
გეგ მა, რო მე ლიც მო ი ცავს მო მა ვა ლი გან ვი თა რე ბის, წარ მო ე ბის და გა ყიდ ვე ბის 
ხარ ჯე ბის შე ფა სე ბას. სა ბო ლო ოდ ინო ვა ცი უ რი პრო ექ ტის მო ნა ხა ზი გა და ეგ ზავ-
ნე ბა ტოპ დმე ნე ჯერს გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი სა ღე ბად და ვი ზი რე ბი სათ ვის.

ბ) ინო ვა ცი უ რი პრო დუქ ტის გან ვი თა რე ბა ახა ლი პრო დუქ ტი უნ და აკ-
მა ყო ფი ლებ დეს ყვე ლა მო ლო დინს, შემ დეგ ის იქ ცე ვა კვლე ვი სა და ტეს ტი რე-
ბის ობი ექ ტად. ხდე ბა პრო დუქ ტის კონ ვერ ტი რე ბა ლა ბო რა ტო რი ა ში სა ბო ლოო 
ნა წარ მად და მიმ დი ნა რე ობს მი სი ტეს ტი რე ბა. მზად დე ბა შე სა ბა მი სი პრო დუქ-
ტის გან ვი თა რე ბის ან გა რი ში, რო მე ლიც ძი რი თა დად მო ი ცავს კვლე ვის შე დე-
გებს, წარ მო ე ბის შე სა ბა მის გეგ მას და მო ნა ხაზს, პრო დუქ ცი ის შე საძ ლებ ლო ბებს, 
მოთხ ოვ ნებს, მარ კე ტინ გუ ლი ტეს ტის გეგ მას და ფი ნან სუ რი პროგ რა მის კვლე ვას. 

გ) ბაზ რის შეს წავ ლა. ინო ვა ცი უ რი პრო დუქ ტი ბა ზარ ზე წარ მო ად გენ და 
კომ პა ნი ის სა ი დუმ ლო ე ბას. ახ ლა მე ნეჯ მენ ტი სცილ დე ბა კომ პა ნი ის ფარ გლებს 
და ახა ლი პრო დუქ ტის წარ დგე ნა ხდე ბა პირ და პირ მომ ხმა რებ ლებ თან. ბაზ-
რის შეს წავ ლა, ეს არის კონ ტრო ლი რე ბა დი ექ სპე რი მენ ტი შეზღ უ დულ გე ოგ რა-
ფი ულ ტე რი ტო რი ა ზე. ამ პრო ცე სის მთა ვა რი მი ზა ნია ზო გა დი მარ კე ტინ გუ ლი 
სტრა ტე გი ის შე ფა სე ბა. მოგ ვი ა ნე ბით ხდე ბა ამ პრო ცეს ში მიმ დი ნა რე აღ მო ჩე ნე-
ბის ანა ლი ზი და გან ვი თა რე ბის მო ცუ ლო ბის გან საზღ ვრა. ბაზ რის ტეს ტი რე ბის 
ფა ზის წარ მა ტე ბით დას რუ ლე ბის შემ დეგ, სრულ დე ბა მარ კე ტინ გის გეგ მა და 
პო დუქ ტი მზად არის წარ მო ე ბის თვის. 

დ). ინო ვა ცი უ რი პო დუქ ტის ხა რის ხის დო ნე და გა ყიდ ვა. – ეს არის ეტა-
პი, რო დე საც კომ პა ნია გა ი ტანს ინო ვა ცი ურ პრო დუქტს ბა ზარ ზე. ამ ეტაპ ზე გან-
სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღ ე ბა ექ ცე ვა ორ გა ნი ზა ცი ულ სტრუქ ტუ რას და მე ნეჯ მენტს, 
რო მე ლიც სა ჭი როა მარ კე ტინ გუ ლი სტრა ტე გი ის გან ხორ ცი ე ლე ბი სათ ვის. გან სა-
კუთ რე ბით მნიშ ვნე ლო ვა ნია ასე ვე ისე თი სა კითხ ე ბი, მა გა ლი თად: რო გო რი ცაა 
სრულ ყო ფი ლი დი ზა ი ნი, პრო დუქ ცი ის ფა სი, ხა რის ხის კონ ტრო ლი და ა.შ.

 რაც შე ე ხე ბა ინო ვა ცი უ რი პრო დუქ ტის წარ მო ე ბის და და ნერ გვის რის კე-
ბის გა რე სამ ყა როს, ის ძი რი თა დად რე გუ ლირ დე ბა სა ხელ მწი ფოს ინო ვა ცი უ რი 
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პო ლი ტი კით, რო გორც სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის შე მად გე ნე ლი ნა-
წი ლი, რო მე ლიც გან საზღ ვრავს ინო ვა ცი ე ბის დარ გში სა ხელ მწი ფო ხე ლი სუფ-
ლე ბის ორ გა ნო ე ბის საქ მი ა ნო ბის მიზ ნებს, მი მარ თუ ლე ბებს და მე თო დებს. ინო-
ვა ცი უ რი პო ლი ტი კის ძი რი თად ამო ცა ნას თა ნა მედ რო ვე ეტაპ ზე წარ მო ად გენს 
ისე თი სის ტე მის შექ მნა, რო მე ლიც შეძ ლებს სა მა მუ ლო ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი პო-
ლი ტი კი სა და თა ნა მედ რო ვე ტექ ნი კი სა და ტექ ნო ლო გი ე ბის მიღ წე ვე ბის გა მო-
ყე ნე ბას კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნი პრო დუქ ცი ის სა წარ მო ებ ლად. 

 ინო ვა ცი ე ბი იმ დე ნად მნიშ ნე ლო ვა ნია სა ხელ მწი ფო სათ ვის, რად გა ნა დაც 
იგი ინ სტრუ მენ ტია ახა ლი სა მუ შაო ად გი ლე ბის შე საქ მნე ლად, შე მო სავ ლე ბის 
ზრდის თვის ახა ლი და ფარ თო სა ინ ვეს ტი ციო შე საძ ლებ ლო ბე ბის წარ მო სა ჩე-
ნად. სწო რედ ამი ტო მაც, 2014 წლის 19 თე ბერ ვალს სა ქარ თვე ლო ში შე იქ მნა 
ინო ვა ცი ე ბი სა და ტექ ნო ლო გი ე ბის სა ა გენ ტო. ინო ვა ცია და კრე ა ტი უ ლო ბა აუ-
ცი ლე ბე ლი პი რო ბაა ქვეყ ნის მდგრა დი ზრდი სა და გან ვი თა რე ბი სათ ვის. 2000 
წლი დან მო ყო ლე ბუ ლი გლო ბა ლუ რი ეკო ნო მი კა ყო ველ წლი უ რად 3.2%-ით 
ით იზ რდე ბა, ამ ზრდის ძი რი ტა დი ფაქ ტო რი ინო ვა ცი ე ბი ა. ინო ვა ცია კონ კუ რენ-
ცი ის, ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბი სა და სა ზო გა დო ებ რი ვი ტრან სფორ მა ცი ის გა-
დამ წყვე ტი წყა რო ა. მსოფ ლიო ბან კმა 2013 წლის ივ ნის ში გა მოქ ვეყ ნა დას კვნის 
სა ხელ წო დე ბით - „ინოვაციების ხელშეწყობა საქართველოში“, რომ ლის თა ნახ-
მად, ქარ თუ ლი კომ პა ნი ე ბი, რომ ლე ბიც აქ ტი უ რად გა მო ი ყე ნე ბენ ინო ვა ცი ებს, 
30% -ით მეტ სა მუ შაო ად გი ლებს ქმნი ან, ვიდ რე არა ი ნო ვა ცი უ რი კომ პა ნი ე ბი. სა-
ქარ თვე ლოს ინო ვა ცი ე ბი სა და ტექ ნო ლო გი ე ბის სა ა გენ ტო ფო კუ სირ დე ბა მომ-
სა ხუ რე ბე ბის, ინ სტრუ მენ ტე ბის, პროგ რა მე ბი სა და ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი პრო ექ-
ტე ბის ფორ მი რე ბა ზე. სა ა გენ ტო მო ნა წი ლე ობს კერ ძო და სა ხელ მწი ფო სექ ტო-
რის მი ერ ცოდ ნის, ინო ვა ცი ე ბის და კვლე ვის შე დე გე ბის კო მერ ცი ა ლი ზა ცი ი სა და 
ინო ვა ცი უ რი მე წარ მე ო ბის ხელ შეწყ ო ბა ში. სა ა გენ ტო ხელს უწყ ობს სა ინ ფორ მა-
ციო და სა კო მუ ნი კა ციო ტექ ნო ლო გი ე ბი სა და ინო ვა ცი ე ბის და ნერ გვა სა და გა-
მო ყე ნე ბას სხვა დას ხვა სფე რო ში, რა თა აა მაღ ლოს მა თი ეფექ ტი ა ნო ბა. სა ა გენ-
ტო აქ ტი უ რა დაა ჩარ თუ ლი ტექ ნო ლო გი უ რი პარ კე ბის, ინო ვა ცი ე ბის ცენ ტრე ბის, 
ინო ვა ცი ე ბის ლა ბო რა ტო რი ე ბის, აქ სე ლე რა ტო რე ბის და ბიზ ნეს -ინ კუ ბა ტო რე ბის 
შექ მნა სა და მა თი გან ვი თა რე ბის ხელ შეწყ ო ბა ში .ი ნო ვა ცი ე ბი სა და ტექ ნო ლო-
გი ე ბის სა ა გენ ტოს ერ თ-ერთ მთა ვა რი მი ზა ნია წარ მო ად გენს სა ქარ თვე ლო ში 
მა ღალ სიჩ ქა რი ა ნი ინ ტერ ნე ტის, ელექ ტრო ნუ ლი კო მერ ცი ის, დის ტან ცი უ რი მუ-
შა ო ბის, კომ პი უ ტე რი ზა ცი ის დაჩ ქა რე ბი სა და სხვა ელექ ტრო ნუ ლი სერ ვი სე ბის 
გან ვი თა რე ბა და გა მო ყე ნე ბის ხელ შეწყ ო ბა. სა ა გენ ტო გახ სნი ლია სა ერ თა შო რი-
სო ურ თი ერ თო ბე ბის თვი საც. მიზ ნობ რი ვი პროგ რა მე ბის და პრო ექ ტე ბის მეშ ვე ო-
ბით იგეგ მე ბა ინო ვა ცი ე ბის და ტექ ნო ლო გი ე ბის, მათ შო რის, სა ინ ფორ მა ციო და 
სა კო მუ ნი კა ციო ტექ ნო ლო გი ე ბის სფე რო ში მო მუ შა ვე სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი-
ზა ცი ებ სა და დო ნო რებ თან თა ნამ შრომ ლო ბა.
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The article deals with cause-and-effect relationships of "innovative product" and 
"innovative economy", "effective innovation economy" and "ergonomic economy’s" 
origination and development. It is noted that the emergence of "innovative products" and the 
subsequent gaining a foothold in the market is related to the effective innovative economy," 
which is the basis of the existence of "ergonomic economy." There is characterized 
transformation process of scientifi c knowledge, ideas, discoveries and inventions to the 
innovation. The paper discusses effect relationships of innovative ideas, innovative products 
and innovative product’s lifecycle. The fi rst phase of the development of the innovation 
process starts with an innovative idea and is a basis for the relevant superstructure, so at this 
point the mistakes could be disastrous for any fi rm's activities. In addition, there are given 
internal and external risk factors of the fi rm producing innovative product.
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კი დევ ერ თხელ მარ კე ტინ გის არ სი სა და ფუნ ქცი ე ბის შე სა ხებ

გი ორ გი შუბ ლა ძე 

ეკო ნო მი კურ მეც ნი ე რე ბა თა 
დოქ ტო რი, პრო ფე სო რი

ეკო ნო მი კის ორ გა ნი ზა ცი ის ყვე ლა ზე რა ცი ო ნა ლურ ფორ მად მიჩ-
ნე უ ლია სა ბაზ რო ეკო ნო მი კა, რო მე ლიც ემ ყა რე ბა ბიზ ნე სის თა ვი სუფ ლე-
ბას და კონ კუ რენ ცი ას. ამი ტომ, სა ბაზ რო ეკო ნო მი კის პი რო ბებ ში გან სხვა-
ვე ბუ ლი მნიშ ვნე ლო ბა ენი ჭე ბა ბიზ ნე სის ად მი ნის ტრი რე ბის სპე ცი ა ლის ტე-
ბის მომ ზა დე ბას. ამ მხრივ დი დი რო ლი აკის რია ბიზ ნე სის, მარ კე ტინ გის 
და მე ნეჯ მენ ტის შე სა ხებ სას წავ ლო დის ციპ ლი ნე ბის და უფ ლე ბას, რომ ლე-
ბიც ორ გა ნულ კავ შირ შია ერ თმა ნეთ თან. აღ ნიშ ნულ და სხვა დის ციპ ლი-
ნებს შო რის ფუ ძემ დებ ლუ რი ად გი ლი უკა ვია მარ კე ტინგს – სა წარ მოს 
(ფირ მის) კონ კუ რენ ტუ ლი ბრძო ლის ია რაღს.

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ მარ კე ტინ გის ევო ლუ ცი ას გა აჩ ნია სა უ კუ-
ნო ვა ნი ის ტო რია (მი სი სამ შობ ლოს – აშ შ-ის უნი ვერ სი ტე ტებ ში მარ კე ტინ გის 
კურ სის წა კითხ ვა და იწყო XX სა უ კუ ნის და საწყ ის ში), საზღ ვარ გა რე თულ 
და ქარ თულ ეკო ნო მი კურ ლი ტე რა ტუ რა ში დღემ დე არ არის ჩა მო ყა ლი-
ბე ბუ ლი ერ თი ა ნი აზ რი მარ კე ტინ გის არ სი სა და ფუნ ქცი ე ბის შე სა ხებ. ზო გი-
ერ თი წყა როს მო ნა ცე მე ბით არ სე ბობს მარ კე ტინ გის და ახ ლო ე ბით 4000 
გან მარ ტე ბა [7, გვ. 8].

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: მოთხ ოვ ნი ლე ბა; მოთხ ოვ ნა; სა ქო ნე ლი; გაც ვლა; 
ბა ზა რი; სა ბაზ რო ეკო ნო მი კა; ბიზ ნე სი; მარ კე ტინ გი; მე ნეჯ მენ ტი.

მარ კე ტინ გის არ სის სა კითხ ის თვის

თავ და პირ ვე ლად მარ კე ტინ გის ცნე ბას უკავ ში რებ დნენ სა ქონ ლის გა სა-
ღე ბას, ვი ნა ი დან მი სი წარ მო შო ბა გან პი რო ბე ბუ ლი იყო სა ქონ ლის რე ა ლი ზა ცი ის 
სიძ ნე ლე ე ბით მსხვილ მას შტა ბი ა ნი წარ მო ე ბი სა და კონ კუ რენ ცი ის გამ წვა ვე ბის პი-
რო ბებ ში. მაგ რამ, პრაქ ტი კამ აჩ ვე ნა, რომ თუ სა ქო ნე ლი წარ მო ე ბუ ლია გა დახ დი-
სუ ნა რი ა ნი მოთხ ოვ ნი ლე ბის, ანუ მომ ხმა რე ბელ თა (მყიდ ველ თა) მოთხ ოვ ნის გა-
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უთ ვა ლის წი ნებ ლად, ზედ მე ტია მსჯე ლო ბა მი სი ეფექ ტი ა ნი გა სა ღე ბის (გაც ვლის) 
თა ო ბა ზე. ამი ტომ მარ კე ტინ გის ცნე ბის ში ნა არ სმა გა ნი ცა და არ სე ბი თი ცვლი ლე-
ბე ბი სა ქონ ლის წარ მო ე ბი სა და რე ა ლი ზა ცი ის პი რო ბე ბის ცვლი ლე ბა თა შე სა ბა-
მი სად. დღეს მარ კე ტინ გი გა მო ი ყე ნე ბა ეკო ნო მი კი სა და ბიზ ნე სის ყვე ლა დარ გსა 
და სფე რო ში (წარ მო ე ბა, ვაჭ რო ბა, სა ბან კო საქ მე, ტუ რიზ მი და ა. შ.). ნე ბის მი ე რი 
სა წარ მოს (კომ პა ნი ის) ეფექ ტი ა ნი მუ შა ო ბა და მო კი დე ბუ ლია მი სი მარ კე ტინ გუ-
ლი სამ სა ხუ რის წარ მა ტე ბულ საქ მი ა ნო ბა ზე.

აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე უაღ რე სად მნიშ ვნე ლო ვა ნია თა ნა მედ რო ვე 
მარ კე ტინ გის არ სის მარ თე ბუ ლი გარ კვე ვა, მარ კე ტინ გის ცნე ბის სწო რი დე ფი ნი-
ცი ა. ავ ტორ თა უმე ტე სო ბა მთლი ა ნად იზი ა რებს მარ კე ტინ გის კლა სი კო სად აღი-
ა რე ბუ ლი ამე რი კე ლი პრო ფე სო რის ფი ლიპ კოტ ლე რის დე ფი ნი ცი ას მო ცე მულ 
სა კითხ ზე: “მარ კე ტინ გი ადა მი ა ნი სე უ ლი საქ მი ა ნო ბის სა ხე ა, რო მე ლიც მი მარ თუ ლია 
სა ჭი რო ე ბა თა და მოთხ ოვ ნი ლე ბა თა დაკ მა ყო ფი ლე ბა ზე გაც ვლის სა შუ ა ლე ბით” [6, 
გვ. 47]. მარ კე ტინ გის მოყ ვა ნი ლი გან მარ ტე ბი სა გან არ სე ბი თად არ გან სხვავ დე ბა 
“მარ კე ტინ გის სა ფუძ ვლე ბის” მე- 12-ე გა მო ცე მა ში მო ცე მუ ლი გან საზღ ვრა: “...ჩვენ 
მარ კე ტინგს გან ვსაზღ ვრავთ, რო გორც პრო ცესს, რომ ლის მეშ ვე ო ბი თაც ცალ კე უ-
ლი პი როვ ნე ბე ბი და ორ გა ნი ზა ცი ე ბი ფა სე უ ლო ბე ბის შექ მნი თა და სხვებ თან მა თი 
გაც ვლით იღე ბენ იმას, რაც მათ სურთ და ჭირ დე ბათ” [2, გვ. 5].

ჩვე ნი აზ რით, მოყ ვა ნილ გან მარ ტე ბებ ში მარ კე ტინ გის არ სი არა ა დეკ ვა ტუ-
რად ასა ხავს მის მი ერ შე სას რუ ლე ბელ ძი რი თად ფუნ ქცი ებს. კერ ძოდ, ამ გან-
მარ ტე ბებ ში აქ ცენ ტი კეთ დე ბა “სა ჭი რო ე ბა თა და მოთხ ოვ ნი ლე ბა თა დაკ მა ყო-
ფი ლე ბა ზე გაც ვლის სა შუ ა ლე ბით”, მა შინ რო დე საც მარ კე ტინ გის თა ნა მედ რო ვე 
გა გე ბა ში მი სი მთა ვა რი და ნიშ ნუ ლე ბაა მომ ხმა რე ბელ თა მოთხ ოვ ნის (ბაზ რის 
ერ თ-ერ თი ძი რი თა დი ელე მენ ტის) გა მოკ ვლე ვა (შეს წავ ლა) და პროგ ნო ზი რე ბა, 
პრო დუქ ტის წარ მო ე ბის შე გუ ე ბა მოთხ ოვ ნის და არა მოთხ ოვ ნი ლე ბე ბის (მით 
უმე ტეს სა ჭი რო ე ბე ბის) დაკ მა ყო ფი ლე ბას თან. არც ერთ სა წარ მოს (ფირ მას, 
კომ პა ნი ას) არ აინ ტე რე სებს ცალ კე უ ლი პი რის და პირ თა ჯგუ ფე ბის სა ჭი რო ე-
ბა ნი და მოთხ ოვ ნი ლე ბე ბი; ნე ბის მი ე რი სა წარ მოს თვის არ სე ბი თი მნიშ ვნე ლო ბა 
აქვს მათ მოთხ ოვ ნას (ბაზ რის ერ თ-ერთ ძი რი თად ელე მენტს).

მა შა სა და მე, ნე ბის მი ე რი ცნე ბის (კა ტე გო რი ის) დე ფი ნი ცია უნ და ასა ხავ დეს 
მო ცე მუ ლი კა ტე გო რი ის არ სე ბით ას პექ ტებს (მხა რე ებს). თა ნა მედ რო ვე მარ კე ტინ-
გის არ სე ბი თი ას პექ ტია მოთხ ოვ ნის შეს წავ ლა და პროგ ნო ზი რე ბა და მი ღე ბუ ლი 
მარ კე ტინ გუ ლი ინ ფორ მა ცი ის მაქ სი მა ლუ რი გათ ვა ლის წი ნე ბა პრო დუქ ცი ი სა და 
მომ სა ხუ რე ბის წარ მო ე ბის (შექ მნის) პრო ცეს ში. წი ნა აღ მდეგ შემ თხვე ვა ში სა წარ-
მო ე ბი (კომ პა ნი ე ბი) ვერ შეძ ლე ბენ მი აღ წი ონ ბიზ ნე სის ძი რი თად მი ზანს _ მო-
გე ბის მი ღე ბას. ჩვე ნი აზ რით ადეკ ვა ტუ რია შემ დე გი დე ფი ნი ცი ა: მარ კე ტინ გი სა-
ქო ნელ ზე (მომ სა ხუ რე ბა ზე და სხვ.) მოთხ ოვ ნის შეს წავ ლა _ პროგ ნო ზი რე ბაა მის 
და საკ მა ყო ფი ლებ ლად გაც ვლის სა შუ ა ლე ბით მო გე ბის მი სა ღე ბად. მარ კე ტინ გის 
ასე თი დე ფი ნი ცია არის მო ცე მუ ლი “მარ კე ტინ გის სა ფუძ ვლე ბის” სა ხელ მძღვა ნე-
ლო ში, რო მე ლიც გა მო ი ცა 2009 წელს (ჩვე ნი რე დაქ ცი ით) და გან თავ სე ბუ ლია 
ინ ტერ ნეტ ში [3, გვ. 30].
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მარ კე ტინ გის ფუნ ქცი ე ბის შე სა ხებ

ნე ბის მი ე რი ეკო ნო მი კუ რი კა ტე გო რი ის არ სი აი სა ხე ბა მის მი ერ შე სას რუ-
ლე ბელ ფუნ ქცი ებ ში. მარ კე ტინ გის ფუნ ქცი ებ ში მო ი აზ რე ბა საქ მი ა ნო ბის მხო-
ლოდ ის სა ხე ე ბი, რომ ლე ბიც და მა ხა სი ა თე ბე ლია მის თვის და გა მო ხა ტავს მარ-
კე ტინ გის არსს. ასე თი ფუნ ქცი ე ბი ა: ბაზ რის კომ პლექ სუ რი გა მოკ ვლე ვა; სა სა ქონ-
ლო ასორ ტი მენ ტის გან საზღ ვრა (და გეგ მვა); სა ბაზ რო სტრა ტე გი ის და მუ შა ვე ბა და 
ფას წარ მოქ მნა; მოთხ ოვ ნის ფორ მი რე ბა და გა სა ღე ბის სტი მუ ლი რე ბა.

სამ წუ ხა როდ, “გა მო ყე ნე ბი თი ეკო ნო მი კის” ამე რი კუ ლი სა ხელ მძღვა ნე-
ლოს მე ოთხე გა მო ცე მა ში, რო მე ლიც გად მო თარ გმნი ლია ქარ თულ ენა ზე და დამ-
ტკი ცე ბუ ლია სა ქარ თვე ლოს გა ნათ ლე ბის სა მი ნის ტროს მი ერ დამ ხმა რე სა ხელ-
მძღვა ნე ლოდ უფ როს კლა სელ თათ ვის, მარ კე ტინ გის გან მარ ტე ბა გად მო ცე მუ ლია 
ძვე ლი ინ ტერ პრე ტა ცი ით: “საქ მი ა ნო ბა, რო მე ლიც ხელს უწყ ობს წარ მო ე ბუ ლი 
სა ქონ ლი სა და მომ სა ხუ რე ბის წარ მა ტე ბულ რე ა ლი ზა ცი ას” [1, გვ. 216]. გარ და 
ამი სა, ამ სა ხელ მძღვა ნე ლო ში მარ კე ტინ გის მთა ვა რი ფუნ ქცი ე ბი გად მო ცე მუ-
ლია სა ქონ ლის ყიდ ვა- გა ყიდ ვა სა და რე ა ლი ზა ცი ა ზე ორი ენ ტა ცი ით: ინ ფორ მა-
ცი ის მოგ რო ვე ბა, სა ქონ ლის ყიდ ვა, ტრან სპორ ტი რე ბა, შე ნახ ვა და სხვ. [1, გვ. 
97]. მო ცე მულ შემ თხვე ვა ში მარ კე ტინ გი გა ი გი ვე ბუ ლია სა ვაჭ რო- გა სა ღე ბით და 
სა შუ ა მავ ლო საქ მი ა ნო ბას თან, რო გორც ამას აკე თე ბენ სხვა ავ ტო რე ბიც.

ისეთ სო ლი დურ სა ხელ მძღვა ნე ლო ში, რო გო რი ცაა ლუ ის ბუ ნი სა და დე-
ვიდ კურ ტცის “თა ნა მედ რო ვე მარ კე ტინ გი” (თარგმ. ინ გ-დან რუს. ენა ზე, 1039 
გვ.) და გან კუთ ვნი ლია უმაღ ლეს სას წავ ლე ბელ თა სტუ დენ ტე ბი სათ ვის, ჩვე ნი 
აზ რით, მარ კე ტინ გის არ სი და ფუნ ქცი ე ბი გან ხი ლუ ლია მხო ლოდ მარ კე ტინ გუ-
ლი აის ბერ გის (ფ. კოტ ლე რის სიტყ ვე ბით) პო ზი ცი ი დან. ამ სა ხელ მძღვა ნე ლო-
ში პირ და პირ აღ ნიშ ნუ ლი ა: “მარ კე ტინ გის არ სია გაც ვლის პრო ცე სი, რომ ლის 
მსვლე ლო ბა ში ორი ან მე ტი მხა რე, რომ და იკ მა ყო ფი ლონ თა ვი ან თი მოთხ ოვ-
ნე ბი, ერ თმა ნეთ თან ცვლი ან რა ი მე ფა სე ულს” [4, გვ. 11]. ასეთ დას კვნას ვერ 
და ვე თან ხმე ბით, ვი ნა ი დან მარ კე ტინ გულ საქ მი ა ნო ბა ში ძი რი თა დი მი ზა ნი მი იღ წე-
ვა, პირ ველ რიგ ში, პრო დუქ ტე ბის შექ მნის გზით [5, გვ. 5], რომ ლე ბიც შე ე სა ბა მე ბა 
მომ ხმა რე ბელ თა მოთხ ოვ ნას. სხვა ნა ი რად პრო დუქ ტე ბი (სა ქო ნე ლი) ვერ შეძ ლებს 
გახ დეს რა ი მე ფა სე უ ლი სა მომ ხმა რებ ლო მოთხ ოვ ნის დაკ მა ყო ფი ლე ბი სა და 
გაც ვლის პრო ცე სის გან ხორ ცი ე ლე ბი სათ ვის. ამას თან, მარ კე ტინ გის თვის არ სე ბი-
თია სა მომ ხმა რებ ლო მოთხ ოვ ნის გა მოვ ლე ნა ბაზ რის კომ პლექ სუ რი შეს წავ ლის 
სა ფუძ ველ ზე.

რაც შე ე ხე ბა მარ კე ტინ გის ფუნ ქცი ებს, ლ. ბუ ნი სა და დ. კურ ტცის წიგ ნში 
აღ ნიშ ნუ ლი ა, რომ “მარ კე ტინ გი უპა სუ ხებს რვა უნი ვერ სა ლუ რი ფუნ ქცი ის რე-
ა ლი ზა ცი ას: ყიდ ვა, გა ყიდ ვა, ტრან სპორ ტი რე ბა, შე ნახ ვა, სტან დარ ტი ზა ცია და 
კლა სი ფი კა ცი ა, ფი ნან სი რე ბა, გა რის კვა და მარ კე ტინ გუ ლი ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბა. 
ზო გი ერთს ამ ფუნ ქცი ე ბი დან ას რუ ლე ბენ მწარ მო ებ ლე ბი, ზო გი ერთს _ რი ტე ი-
ლე რე ბი, ხო ლო სხვას – მარ კე ტინ გუ ლი შუ ა მავ ლე ბი, რომ ლებ საც უწო დე ბენ 
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მე ბი თუ მე ებს” [4, გვ. 42]. რო დე საც მსჯე ლო ბაა მარ კე ტინ გის უნი ვერ სა ლუ რი (ძი-
რი თა დი, მთა ვა რი) ფუნ ქცი ე ბის შე სა ხებ, რო გორც წე სი, მათ ში მო ი აზ რე ბა ისე თი 
ფუნ ქცი ე ბი, რომ ლე ბიც და მა ხა სი ა თე ბე ლია მარ კე ტინ გი სათ ვის ეკო ნო მი კი სა და 
ბიზ ნე სის ყვე ლა დარ გსა და სფე რო ში (რო გორც ეს შე მო თა ვა ზე ბუ ლია ჩვენ მი-
ერ მარ კე ტინ გის დე ფი ნი ცი ი სას) და არა ის ფუნ ქცი ე ბი, რომ ლე ბიც სრულ დე ბა 
ბიზ ნე სის სხვა დას ხვა სუ ბი ექ ტე ბის მი ერ. და სა ხე ლე ბუ ლი რვა ე. წ. მარ კე ტინ-
გის უნი ვერ სა ლუ რი ფუნ ქცი ე ბი დან (ი სი ნი კონ კრე ტუ ლად და ხა სი ა თე ბუ ლია ნა-
ხა ზე ბის, აგ რეთ ვე ტექ სტის სა ხით), ზო გი ერ თი ფუნ ქცია (ფი ნან სი რე ბა, გა რის კვა 
და სხვ.) რო დი შე იძ ლე ბა მი ე კუთ ვნოს მარ კე ტინ გის ფუნ ქცი ებს, მა შინ რო დე საც 
მარ კე ტინ გი სათ ვის ძი რი თა დი რგო ლი წარ მო ე ბა, კერ ძოდ პრო დუქ ტე ბის (ღი რე-
ბუ ლე ბის) შექ მნა მიზ ნობ რი ვი ბაზ რის (სეგ მენ ტის) კომ პლექ სუ რი გა მოკ ვლე ვის 
სა ფუძ ველ ზე, ფუნ ქცი ე ბის გრძელ ჩა მო ნათ ვალ ში არ არის. ამ გვა რად, ფაქ ტობ-
რი ვად, სა ხე ზეა ჩვენ მი ერ ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლი მარ კე ტინ გის გა ი გი ვე ბა სა ვაჭ რო- 
გაც ვლით საქ მი ა ნო ბას თან.

მარ კე ტინ გი სა და მე ნეჯ მენ ტის კავ ში რურ თი ერ თო ბის 
სა კითხ ის ათვის

უნ და აღი ნიშ ნოს, აგ რეთ ვე ის, რომ ბევ რი ავ ტო რი (მარ კე ტო ლო გი) მარ-
კე ტინგს გა ნი ხი ლავს რო გორც მმარ თვე ლო ბით პრო ცესს, რო გორც სა წარ მო ე ბის 
(ორ გა ნი ზა ცი ე ბის) მარ თვის სის ტე მას, რო გორც წარ მო ე ბი სა და სა ქონ ლის (მომ-
სა ხუ რე ბის) გა სა ღე ბის მარ თვის სის ტე მას ან კი დევ რო გორც სა ბაზ რო მარ თვის 
კონ ცეფ ცი ას, და ამით მარ კე ტინგს აი გი ვე ბენ მე ნეჯ მენ ტთან. მარ თა ლი ა, სა წარ-
მოს (კომ პა ნი ის) დო ნე ზე მარ კე ტინ გი და მე ნეჯ მენ ტი გა და ჯაჭ ვუ ლია ერ თმა ნეთ-
თან, მაგ რამ მე ნეჯ მენ ტი გა ცი ლე ბით უფ რო ფარ თო ცნე ბა ა, ვიდ რე მარ კე ტინ-
გი. მე ნეჯ მენ ტი თა ვი სი ში ნა არ სით ნიშ ნავს სა წარ მოს (ორ გა ნი ზა ცი ის) და მი სი 
საქ მი ა ნო ბის ყვე ლა სა ხის, მათ შო რის მარ კე ტინ გუ ლი საქ მი ა ნო ბის მარ თვა საც 
(მარ კე ტინ გის მე ნეჯ მენ ტი). ამი ტომ, კომ პა ნი ის ერ თ-ერთ ვი ცე- პრე ზი დენტს წარ-
მო ად გენს მარ კე ტინ გის კუ რა ტო რი (მარ კე ტინ გის დი რექ ტო რი), ხო ლო მარ კე-
ტინ გის გან ყო ფი ლე ბის უფ როსს (გამ გეს) – მარ კე ტინ გის მე ნე ჯე რი. მარ კე ტინ გი, 
რო გორც ცნო ბი ლი ა, წარ მო ად გენს ბიზ ნე სის ფი ლო სო ფი ას, ხო ლო მე ნეჯ მენ ტი 
– ბიზ ნე სის მარ თვის ფი ლო სო ფი ას. ზო გი ერ თი ავ ტო რი მარ კე ტინგს მი იჩ ნევს 
უფ რო ფარ თო ცნე ბად, ვიდ რე მე ნეჯ მენტს [7, გვ. 11], რაც არ არის მარ თე ბუ ლი. 
ხაზ გას მით უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ ინ გლი სუ რი “მე ნეჯ მენ ტი” და ქარ თუ ლი “მარ-
თვა” არ არის სი ნო ნი მე ბი. სიტყ ვე ბი – “მე ნეჯ მენ ტი” და “მე ნე ჯე რი” არ ითარ გმნე ბა 
ქარ თულ და სხვა ენებ ზე (და არც არის ამის სა ჭი რო ე ბა). “მარ თვა” გა ცი ლე ბით 
უფ რო ფარ თო ცნე ბა ა, ვიდ რე “მე ნეჯ მენ ტი”, ვი ნა ი დან მარ თვას ად გი ლი აქვს რო-
გორც სა ზო გა დო ე ბა ში, ასე ვე ბუ ნე ბა ში, მე ქა ნი კურ სის ტე მებ ში (სა ქონ ლის ხა რის ხის 
მარ თვა, ავ ტო მო ბი ლის მარ თვა, სა ხელ მწი ფოს მარ თვა და ა. შ., მაგ რამ, მთლი-
ა ნად კომ პა ნი ის, მი სი მარ კე ტინ გუ ლი სხვა საქ მი ა ნო ბის მე ნეჯ მენ ტი). ამ რი გად, მე-
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ნეჯ მენ ტი, რო გორც წე სი, ნიშ ნავს მარ თვას ბიზ ნე სის სფე რო ში, ხო ლო მე ნე ჯე რი 
ჴ ბიზ ნეს მე ნის მი ერ და ქი რა ვე ბულ მუ შაკს. ამი ტომ მი ნის ტრის ან ნე ბის მი ე რი სხვა 
სა ხელ მწი ფო მო ხე ლის მე ნე ჯე რად მოხ სე ნი ე ბა უსა ფუძ ვლო ა. 

მო ცე მულ პრობ ლე მას თან უშუ ა ლო კავ შირ შია გა მო ნათ ქვა მი: “მარ კე ტინ გის 
მარ თვა მოთხ ოვ ნის მარ თვა ა” [6, გვ. 57]. ჯერ -ერ თი, მარ კე ტინ გის მარ თვა კომ-
პლექ სუ რი პრობ ლე მაა და მი სი შეზღ უდ ვა ბაზ რის მხო ლოდ ერ თ-ერ თი ძი რი თა დი 
ელე მენ ტით – მოთხ ოვ ნით, ალო გი კუ რი ა. მარ კე ტინ გის არ სი დან გა მომ დი ნა-
რე, მი სი პირ ვე ლი და ძი რი თა დი ფუნ ქციაა ბაზ რის (ყვე ლა მი სი ელე მენ ტის) 
კომ პლექ სუ რი გა მოკ ვლე ვა; მე ო რე – მოთხ ოვ ნის მარ თვა ნონ სენ სი ა, ვი ნა ი დან 
მოთხ ოვ ნა ბაზ რის ყვე ლა ზე დი ნა მი კუ რი ელე მენ ტია და მი სი მარ თვა შე უძ ლე ბე-
ლი ა. რო გორც ცნო ბი ლი ა, შე უძ ლე ბე ლია მარ თვა იმი სა, რი სი და გეგ მვაც არ 
შე იძ ლე ბა. მოთხ ოვ ნა შე უძ ლე ბე ლია და ი გეგ მოს, შე იძ ლე ბა მი სი შეს წავ ლა, გა-
მოკ ვლე ვა და პროგ ნო ზი რე ბა.

* * *
მა შა სა და მე, მარ კე ტინ გი წარ მოად გენს მომ ხმა რე ბელ თა მოთხ ოვ ნის შეს-

წავ ლას და პოგ ნო ზი რე ბას სა ქო ნელ ზე (მომ სა ხუ რე ბა ზე), მის დაკ მა ყო ფი ლე ბას 
გაც ვლის სა ფუძ ველ ზე მო გე ბის მი ღე ბის მიზ ნით. მარ კე ტინ გის არ სი თა ვის გა მო-
ხა ტუ ლე ბას პო უ ლობს მის ფუნ ქცი ებ ში. მარ კე ტინ გის ძი რი თა დი ფუნ ქცი ე ბი ა: ბა ზის 
კომ პლექ სუ რი გა მოკ ვლე ვა (შეს წავ ლა), სა სა ქონ ლო ასორ ტი მენ ტის გან საზღ-
ვრა (და გეგ მვა), ფას წარ მოქ მნა, მოთხ ოვ ნის ფორ მი რე ბა და გა სა ღე ბის სტი მუ-
ლი რე ბა.

სა ბო ლო ოდ შე იძ ლე ბა და ვას კვნათ, რომ მარ კე ტინ გის მო ცე მუ ლი მთა-
ვა რი თე მის ჯე რო ვა ნი გა შუ ქე ბა უაღ რე სად მნიშ ვნე ლო ვა ნია სტუ დენ ტთა მი ერ 
მარ კე ტინ გის – სა ბაზ რო ეკო ნო მი კის პი რო ბებ ში ფუ ძემ დებ ლუ რი სას წავ ლო 
დის ციპ ლი ნის, სა ფუძ ვლი ა ნად და უფ ლე ბი სათ ვის.
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The paper deals with the issues of the essence and functions of marketing. Initially, 
the concept of marketing was associated with the sale of goods, as its appearance was due 
to the diffi culty of realization (sale) of goods in the conditions of large-scale production and 
increased competition. Therefore, the content of the concept of marketing has undergone 
signifi cant changes in accordance with changes in the conditions of production and sale of 
goods. Today, marketing is used in all sectors of the economy and business.

Marketing - the study and forecasting of the demand for goods and services, its 
satisfaction through the exchange in order to get profi t. The main functions of marketing: 
a comprehensive market research, identifi cation of product range, pricing, demand 
generation and sales promotion.
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უცხ ო ე ლი ვი ზი ტო რე ბის ტუ რის ტუ ლი ხარ ჯე ბის სტა ტის ტი კუ რი კვლე ვის 

მე თო დო ლო გი უ რი სა კითხ ე ბი

ნი ნო აბე სა ძე, მა რი ნა მინ დო რაშ ვი ლი, ნი ნო ფა რე საშ ვი ლი

ივ. ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტი

სტა ტი ა ში  გან ხი ლუ ლია ტუ რიზ მის სფე როს რა ო დე ნობ რი ვი ანა-
ლი ზი სა და ტუ რის ტუ ლი ხარ ჯე ბის სტა ტის ტი კუ რი შე ფა სე ბის მე თო დო-
ლო გი უ რი სა კითხ ე ბი . ი მის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ არა სა თა ნა დო და 
არა თავ სე ბა დი ინ ფორ მა ცი უ ლი უზ რუნ ველ ყო ფის პი რო ბებ ში ვერ ხერ-
ხდე ბა ტუ რის ტუ ლი პო ტენ ცი ა ლის ზუს ტი გა ან გა რი შე ბა მთე ლი თა ვი სი 
მო სა ლოდ ნე ლი შე დე გე ბი თა და პროგ ნო ზე ბით, ავ ტო რე ბი ასა ბუ თე ბენ 
ბაზ რის ამ სეგ მენ ტზე ინ ფორ მა ცი ის მო პო ვე ბი სათ ვის შერ ჩე ვი თი გა მოკ-
ვლე ვის ჩა ტა რე ბის აუ ცი ლებ ლო ბას შემ თხვე ვი თი და პრო პორ ცი უ ლი 
შერ ჩე ვის წე სე ბის გა მო ყე ნე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით. 

აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, სტა ტი ა ში გან ხი ლუ ლია კვლე ვი-
სათ ვის აუ ცი ლე ბე ლი პო პუ ლა ცი ი სა და ამ პო პუ ლა ცი ი დან შერ ჩე ვის წე-
სე ბის გან საზღ ვრი სა და ტუ რიზ მის სფე რო ში სტა ტის ტი კუ რი დაკ ვირ ვე ბის 
ინ სტრუ მენ ტა რის მომ ზა დე ბის (შე სა ბა მი სი კითხ ვა რის მომ ზა დე ბა, მი სი 
შევ სე ბის ინ სტრუქ ცი ა, დაკ ვირ ვე ბის ჩა ტა რე ბის ად გი ლი, ვა დე ბი, მა თი 
მი ღე ბის ფორ მე ბი, წე სე ბი და ა.შ.) სა კითხ ე ბი.

საკვანძო სიტყვები: ტურიზმი; მარკეტინგი; სტატისტიკური შეფასება; 
ტურისტული ხარჯები

უკა ნას კნელ პე რი ოდ ში მსოფ ლიო ეკო ნო მი კა ში ყვე ლა ზე მზარ დი პო ტენ-
ცი ა ლი მომ სა ხუ რე ბის სფე რო ში და ფიქ სირ და. ბუ ნებ რი ვი ა, მომ სა ხუ რე ბის, და 
კერ ძოდ ტუ რიზ მი სად მი გაზ რდილ მა ინ ტე რეს მა სა ქარ თვე ლო შიც და გა ა ჩი ნა 
ახა ლი მოთხ ოვ ნე ბი მი სი სა ფუძ ვლი ა ნი გა მოკ ვლე ვის მი მართ.

უდა ვო ა, რომ რო გორც სხვა გან, ტუ რიზ მის სფე რო ში მიმ დი ნა რე მოვ ლე-
ნე ბის შე სა ფა სებ ლად, ტენ დენ ცი ე ბის გა მოვ ლე ნი სა და სტა ტის ტი კუ რი კა ნონ ზო-
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მი ე რე ბე ბის და სად გე ნად აუ ცი ლე ბე ლია ობი ექ ტუ რი ინ ფორ მა ცი ა, რაც ტუ რიზ-
მის სტა ტის ტი კუ რი აღ რიცხ ვის სა ერ თა შო რი სო მე თო დო ლო გი ის სრულ ყო ფილ 
ადაპ ტა ცი ას და პრაქ ტი კულ რე ა ლი ზა ცი ას მო ითხ ოვ სად გილ ზე. ტუ რიზ მის სტა-
ტის ტი კა ში ძი რი თა დი პრობ ლე მე ბი უკავ შირ დე ბა ინ ფორ მა ცი ის მო პო ვე ბის სირ-
თუ ლე სა და არას რულ აღ რიცხ ვი ა ნო ბას. დღე ი სათ ვის სა ქარ თვე ლო ში ისე თი 
სუ რა თი იქ მნე ბა, რომ რე ა ლუ რად ვერ ფას დე ბა ტუ რიზ მის ინ დი კა ტო რე ბი და 
შე სა ბა მი სად, ვერც მა თი რა ო დე ნობ რი ვი ანა ლი ზი ხდე ბა. საქ მე იმა ში ა, რომ 
ერ თი მხრივ, ეკო ნო მი კუ რი საქ მი ა ნო ბის სა ხე ე ბის კლა სი ფი კა ტორ ში ტუ რიზ მი, 
რო გორც საქ მი ა ნო ბის სა ხე, ცალ კე არ არის გა მო ყო ფი ლი. ამი ტომ ის ინ ფორ-
მა ცი ა, რო მე ლიც გარ კვე უ ლი დო ზით მო ი ცავს ტუ რის ტულ მოვ ლე ნებს, ჩაშ ლი-
ლია მომ სა ხუ რე ბის სხვა დას ხვა დარ გებ სა და ეკო ნო მი კის სხვა დას ხვა სექ ტო-
რებ ში. მე ო რე მხრივ, მომ სა ხუ რე ბის სხვა დას ხვა დარ გებ შიც სრუ ლად არ ხდე ბა 
მომ სა ხუ რე ბის სფე როს იმ ობი ექ ტე ბის მოც ვა, სა დაც ტუ რიზ მია გაბ ნე უ ლი, რის 
გა მოც ტუ რიზ მის ძი რი თად ინ ფორ მა ცი უ ლი უზ რუნ ველ ყო ფის წყა რო ე ბი დი-
ვერ სი ფი ცი რე ბუ ლია სტა ტის ტი კის ეროვ ნუ ლი სამ სა ხუ რის, საზღ ვრის დაც ვის 
დე პარ ტა მენ ტი სა და სა გა და სახ დე ლო ბა ლან სის მო ნა ცე მებ სა და აგ რეთ ვე ტუ-
რიზ მის ეროვ ნუ ლი ად მი ნის ტრა ცი ის მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვის მა სა ლებ სა და 
ექ სპერ ტუ ლი შე ფა სე ბით მი ღე ბულ შე დე გებს შო რის. 

სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტის შე სა ბა მი სად, ტუ რიზ მის სტა ტის ტი კუ რი ან-
გა რი შე ბი ეფუძ ნე ბა სა ერ თა შო რი სო მაკ რო ე კო ნო მი კურ ბა ზას, კერ ძოდ, ეროვ-
ნულ ან გა რიშ თა სის ტე მა სა (ე ას) და სა გა და სახ დე ლო ბა ლანსს (სგ). ტუ რიზ-
მის სა ტე ლი ტუ რი ან გა რი შე ბი წარ მო ად გენს ანა ლი ტი კურ ხერხს, რო მე ლიც 
გვაძ ლევს ტუ რის ტუ ლი სექ ტო რის შე მუ შა ვე ბის სა შუ ა ლე ბას ეას -ის კონ ტექ სტში. 
სრუ ლი ტუ რის ტუ ლი სა ტე ლი ტუ რი ან გა რი შე ბი სხვა მნიშ ვნე ლო ვან პუნ ქტებ თან 
ერ თად გვაძ ლევს დე ტა ლურ მო ნა ცე მებს ტუ რის ტულ ხარ ჯებ ზე, რაც სა შუ ა ლე-
ბას მოგ ვცემს და ვი ნა ხოთ, თუ რო გორ კმა ყო ფილ დე ბა ტუ რის ტუ ლი მოთხ ოვ ნა 
ში და მი წო დე ბი სა და იმ პორ ტის ხარ ჯზე. 

არა სა თა ნა დო და არა თავ სე ბა დი ინ ფორ მა ცი უ ლი უზ რუნ ველ ყო ფის პი-
რო ბებ ში კი ვერ ხერ ხდე ბა ტუ რის ტუ ლი პო ტენ ცი ა ლის ზუს ტი გა ან გა რი შე ბა მთე-
ლი თა ვი სი მო სა ლოდ ნე ლი შე დე გე ბი თა და პროგ ნო ზე ბით. ამი ტომ შერ ჩე ვი თი 
გა მოკ ვლე ვის ჩა ტა რე ბა ბაზ რის ამ სეგ მენ ტზე აუ ცი ლე ბელ და სა ინ ტე რე სო შე-
დე გე ბამ დე მიგ ვიყ ვანს, რაც ქვეყ ნის ეკო ნო მი კურ ზრდა ზე ტუ რიზ მის ზე გავ ლე-
ნის გან საზღ ვრის ეფექ ტუ რი მე ქა ნიზ მის ჩა მო ყა ლი ბე ბის წი ნა პი რო ბას შექ მნის.

აქე დან გა მომ დი ნა რე, თა ნა მედ რო ვე ეტაპ ზე ფრი ად აქ ტუ ა ლუ რია სა ქარ-
თვე ლოს ტუ რის ტუ ლი პო ტენ ცი ა ლის რა ო დე ნობ რი ვი შე ფა სე ბა, ტუ რის ტუ ლი 
ხარ ჯე ბის კომ პლექ სუ რი სტა ტის ტი კუ რი შეს წავ ლა, კვლე ვის თა ნა მედ რო ვე მე-
თო დო ლო გი უ რი აპა რა ტის ფორ მი რე ბა და მი ღე ბუ ლი კვლე ვის შე დე გე ბის სა-
ფუძ ველ ზე სა თა ნა დო პრაქ ტი კუ ლი რე კო მენ და ცი ე ბის შე მუ შა ვე ბა. .ა მი ტომ, მიზ-
ნობ რი ვი სა მეც ნი ე რო- კვლე ვი თი პრო ექ ტი ,,უცხ ო ელ ვი ზი ტორ თა ტუ რის ტუ ლი 
ხარ ჯე ბის სტა ტის ტი კუ რი კვლე ვან უნი კა ლუ რი და ინო ვა ცი უ რი ა. მის ძი რი თა დი 
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მი ზანს წარ მო ად გენს უცხ ო ელ ვი ზი ტორ თა ტუ რის ტუ ლი ხარ ჯე ბის კომ პლექ სუ-
რი სტა ტის ტი კუ რი ანა ლი ზი, რის გა მოც მას აქვს თე ო რი უ ლი და პრაქ ტი კუ ლი 
მნიშ ვნე ლო ბა რო გორც მიკ რო, ასე ვე მაკ რო დო ნე ზე.. 

აღ ნიშ ნუ ლი პრო ექ ტი არის ტუ რი ზმის სფე რო ში რა ო დე ნობ რი ვი ანა ლი-
ზი სა და ტუ რის ტუ ლი ხარ ჯე ბის სტა ტის ტი კუ რი შე ფა სე ბი სად მი ერ თ-ერთ მიდ-
გო მა, რო მე ლიც უცხ ო ელ ვი ზი ტორ თა მი ერ გა სა წე ვი ხარ ჯე ბის მო ლო დი ნებს 
უკავ შირ დე ბა. კვლე ვა ორი ენ ტი რე ბუ ლია შემ დე გი ამო ცა ნე ბის გა დაწყ ვე ტა ზე: 
რო გო რი იყო უცხ ო ე ლი ვი ზი ტო რე ბის ხარ ჯე ბის სტრუქ ტუ რა, ტუ რის ტუ ლი კომ-
პა ნი ე ბი სა და ტუ რის ტუ ლი პრო დუქ ტე ბის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბა, რომ სა ჭი რო-
ე ბის შემ თხვე ვა ში მოხ დეს სა ჭი რო რე კო მენ და ცი ე ბის შე მუ შა ვე ბა მა თი საქ მი ა ნო-
ბის შემ დგო მი გან ვი თა რე ბის თვის.

რო გორც აღ ვნიშ ნეთ, ტუ რის ტუ ლი ხარ ჯე ბი ტუ რის ტუ ლი ბაზ რის მო ნი-
ტო რინ გის მაჩ ვე ნებ ლებს შო რის ერ თ-ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, ამი ტომ წი ნამ-
დე ბა რე გა მოკ ვლე ვა ში მიზ ნად და ვი სა ხეთ თბი ლი სის, ქუ თა ი სი სა და ბა თუ მის 
სა ერ თა შო რი სო აე რო პორ ტებ ში ტუ რის ტე ბის მი ერ გა წე უ ლი ხარ ჯე ბის შე სა ხებ 
ინ ფორ მა ცი ის მო ძი ე ბა გან თავ სე ბის, კვე ბის, ტრან სპორ ტი რე ბის, რეკ რე ა ცი უ ლი, 
კულ ტუ რუ ლი, სპორ ტუ ლი საქ მი ა ნო ბის, მა ღა ზი ე ბის მო ნა ხუ ლე ბი სა და სხვ. ჭრი-
ლე ბის მი ხედ ვით. აგ რეთ ვე, კვლე ვა ით ვა ლის წი ნებს სა ერ თა შო რი სო ტუ რიზ მში 
გა წე უ ლი ხარ ჯე ბის დი ფე რენ ცი რე ბას დრო ი სა და ად გი ლის, ასე ვე და ფი ნან სე ბის 
წყა რო ე ბის მი ხედ ვით ,რა მაც უზ რუნ ველ ყო ოჯა ხუ რი, სა ხელ მწი ფოს მი ერ სუბ სი-
დი რე ბუ ლი, სო ცი ა ლუ რი, წა მა ხა ლი სე ბე ლი და პრე მი ა ლუ რი ტუ რიზ მის შე სა ხებ 
ინ ფორ მა ცი ის სრუ ლი პა კე ტის ფორ მი რე ბა. 

 კვლე ვის ჩა სა ტა რებ ლად  და ვეყ რდე ნით ტუ რიზ მის სტა ტის ტი კის სა ერ-
თა შო რი სო მე თო დო ლო გი ურ პრინ ცი პებს. შერ ჩე ვის ხერ ხე ბი დან გა მო ვი ყე ნეთ 
შე რე უ ლი მე თო დი, რო მე ლიც გუ ლის ხმობს სა კუთ რივ შემ თხვე ვი თი და პრო-
პორ ცი უ ლი შერ ჩე ვის წე სებს, რად გან სა კუთ რივ შემ თხვე ვი თი მე თო დი ყვე ლა-
ზე მი უ კერ ძო ე ბელ შე დე გებს უზ რუნ ველ ყოფს, ხო ლო პრო პორ ცი უ ლი მე თო დი 
ყვე ლა ზე მი საწ ვდო მია პრო ექ ტის რე სურ სე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რაც გუ ლის-
ხმობს აე რო პორ ტე ბი დან სა ერ თა შო რი სო შე მომ სვლე ლი ვი ზი ტო რე ბის მო უ წეს-
რი გე ბე ლი პო პუ ლა ცი ი დან (შერ ჩე ვის ბა ზა), სრუ ლი ად შემ თხვე ვი თი პრინ ცი პით 
გარ კვე უ ლი ნა წი ლის შერ ჩე ვას და მის პრო პორ ცი ულ გა ნა წი ლე ბას ჩვენ თვის 
სა სურ ვე ლი ნიშ ნის (გა წე უ ლი ხარ ჯე ბის) მი ხედ ვით ქა ლა ქებს შო რის.

ფრი ად მნიშ ვნე ლო ვა ნი იყო ტუ რიზ მის სფე რო ში სტა ტის ტი კუ რი დაკ ვირ-
ვე ბის ინ სტრუ მენ ტა რის მომ ზა დე ბა, რაც გუ ლის ხმობ და შე სა ბა მი სი კითხ ვა რის 
დი ზა ინს, შევ სე ბის ინ სტრუქ ცი ას, დაკ ვირ ვე ბის ჩა ტა რე ბის ად გი ლის, ვა დე ბის, მა-
თი მი ღე ბის ფორ მე ბის, წე სე ბის და ა.შ. გან საზღ ვრას.16 კითხ ვი სა გან შემ დგა რი 
კითხ ვა რი შედ გე ნი ლი იყო რეს პონ დენ ტთა სქე სის, ასა კის, სა მუ შაო სტა ტუ სის, 
მო ქა ლა ქე ო ბის, სა ქარ თვე ლო ში ვი ზი ტე ბი სა და გა ტა რე ბუ ლი ღა მე ე ბის რა ო დე-
ნო ბის, გან თავ სე ბის სა შუ ა ლე ბე ბის ტი პის, ჩა მოს ვლის მიზ ნის, სატ რან სპორ ტი 
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სა შუ ა ლე ბის სა ხე ო ბის, მო ნა ხუ ლე ბა დი ად გი ლე ბის, ტუ რის ტუ ლი პა კე ტის სა ხე-
ო ბის, ფა სის, გა წე უ ლი ხარ ჯე ბის და ა.შ. მი ხედ ვით.

უცხ ო ელ ვი ზი ტორ თა კვლე ვამ მო იც ვა 2016 წლის აპ რილ -აგ ვის ტო ში სა-
ქარ თვე ლო ში სა ჰა ე რო ტრან სპორ ტით ჩა მო სუ ლი უცხ ო ე ლი ვი ზი ტო რე ბი. ამი-
ტომ, აუ ცი ლე ბე ლი ინ ფორ მა ცი ის შეგ რო ვე ბა და მი სი თავ მოყ რად დაჯ გუ ფე ბა 
გან ხორ ცი ელ და სა ქარ თვე ლოს უმ სხვი ლე სი აე რო პორ ტე ბის მი ხედ ვით.

ჩვე ნი გა ან გა რი შე ბი სა და სა პი ლო ტე კვლე ვის სა ფუძ ველ ზე, გა ნი საზღ ვრა 
წამ სვლელ უცხ ო ელ ვი ზი ტორ თა რეპ რე ზენ ტა ტუ ლი პო პუ ლა ცი ა, რო მელ მაც შე-
ად გი ნა 2167 ადა მი ა ნი (ე .ი შერ ჩე ვის ზო მად გა ნი საზღ ვრა 2167 ინ ტერ ვი უ). შერ-
ჩე ვის ბა ზად გა მო ყე ნე ბუ ლი იქ ნა 2016 წლის მა ის -აგ ვის ტო სათ ვის გა დაყ ვა ნილ 
მგზავ რთა ნა კა დე ბის მო ნა ცე მე ბი თბი ლი სის, ბა თუ მი სა და ქუ თა ი სის აე რო პორ-
ტე ბის თვით მფრი ნა ვე ბის გან რი გის, ფრე ნე ბის სა შუ ა ლო რიცხ ვი სა და გა ყი დუ-
ლი ბი ლე თე ბის მი ხედ ვით. (სა ერ თა შო რი სო ფრე ნე ბის ოფი ცი ა ლურ გან რიგ ზე 
დაყ რდნო ბით გა ნი საზღ ვრა თვის მან ძილ ზე ყო ველ დღი უ რი, დღე გა მოშ ვე ბით 
და ერ თე უ ლი ფრე ნე ბის რა ო დე ნო ბა, გა დაყ ვა ნილ მგზავ რთა სა შუ ა ლო რიცხ ვი, 
რის სა ფუძ ველ ზეც შე წო ნი ლი სა შუ ა ლო არით მე ტი კუ ლით მი ვი ღეთ ზე მო აღ ნიშ-
ნუ ლი რიცხ ოვ ნო ბა).

თავ და პირ ვე ლად, ქა ლა ქე ბის მი ხედ ვით რეს პონ დენ ტე ბი სათ ვის გა ნი-
საზღ ვრა შემ დე გი კვო ტე ბი:400 - თბი ლი სი, 200 - ქუ თა ი სი და 200 -ბა თუ მი. ამ 
კვო ტე ბის რე გი ო ნებ ზე გა და ნა წი ლე ბა მოხ და თბი ლი სის, ქუ თა ი სი სა და ბა თუ მის 
სა ერ თა შო რი სო აე რო პორ ტებ ში ჩა მო სუ ლი ვი ზი ტო რე ბის რიცხ ოვ ნო ბის პრო-
პორ ცი უ ლად. თუმ ცა, უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ კვლე ვის პრო ცეს ში ზე მო აღ ნიშ ნულ 
პრო პორ ცი ულ გა ნა წი ლე ბა ში გარ კვე უ ლი ცვლი ლე ბე ბი გან ხორ ცი ელ და, რაც 
გა ნა პი რო ბა სე ზო ნუ რო ბას თან და კავ ში რე ბულ მა პრობ ლე მებ მა. ამის გა მო, ქუ-
თა ი სის აე რო პორ ტში გა მოკ ვლე უ ლი უცხ ო ე ლი ვი ზი ტო რე ბის რა ო დე ნო ბის შემ-
ცი რე ბის ხარ ჯზე გავ ზარ დეთ რეს პონ დენ ტთა რა ო დე ნო ბა ბა თუმ ში. 

რეს პონ დენ ტე ბი ინ ფორ მი რე ბულ ნი იყ ვნენ, რომ მი ღე ბუ ლი პა სუ ხე ბი გა-
მო ყე ნე ბუ ლი იქ ნე ბო და მხო ლოდ გან ზო გა დე ბუ ლი სა ხით სტა ტის ტი კუ რი კვლე-
ვის მიზ ნით, ამი ტომ სრუ ლად იქ ნა და ცუ ლი კვლე ვის ანო ნი მუ რო ბა და შეგ რო-
ვი ლი მო ნა ცე მე ბი და მუ შავ და ანა ლი ტი კუ რი მიზ ნე ბის თვის. 

კვლე ვა ტარ დე ბო და სა მეც ნი ე რო გრან ტით გან საზღ ვრუ ლი პე რი ო დის 
პირ ვე ლი ორი ტრან შის მი ხედ ვით ყო ველ თვი უ რად და კვლე ვის სა მიზ ნე სეგ მენ-
ტი მო ი ცავ და სა ქარ თვე ლო ში შე მო სუ ლი უცხ ო ელ ვი ზი ტო რებს, 15 წლი სა და 
უფ რო სი ასა კის მო სახ ლე ო ბას, რომ ლე ბიც სა მიზ ნე თვის მან ძილ ზე ეს ტუმ რნენ 
სა ქარ თვე ლოს (არ სე ბუ ლი მე თო დო ლო გი ით მო ნა ცე მე ბის გან ზო გა დე ბა ხდე ბა 
სა მიზ ნე თვე ზე). შე დე გე ბის შე წონ ვა და იმ პუ ტა ცია ხორ ცი ელ დე ბა თი თო ე უ ლი 
კონ კრე ტუ ლი თვის  მი ხედ ვით.

სა მი ვე აე რო პორ ტი დან მი ღე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბი პა რა ლე ლუ რად ერ თი ან ბა-
ზა ში იტ ვირ თე ბა და ანა ლიზ დე ბა „S excel“-ის და „SSS 20” პროგ რა მე ბის  სა შუ-
ა ლე ბით, სორ ტი რე ბის, ფილ ტრა ცი ის, რე კო დი რე ბის, კროს ტა ბუ ლა ცი ის, ტი პო-
ლო გი უ რი, სტრუქ ტუ რუ ლი და ანა ლი ზუ რი დაჯ გუ ფე ბე ბის, ჯგუ ფუ რი და კომ ბი-
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ნა ცი უ რი ცხრი ლე ბის მომ ზა დე ბის და სხვა დას ხვა სტა ტის ტი კუ რი ინ დი კა ტო რე ბის 
გა მოთ ვლის სა ფუძ ველ ზე. 

 თუ შე ვა ჯა მებთ ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვის თე ო რი ულ -მე თო დო ლო გი ურ სა-
კითხ ებ ს, შეგ ვიძ ლია ვთქვათ, რომ გან ხორ ცი ელ და: ტუ რიზ მის ინ ფორ მა ცი უ ლი 
უზ რუნ ველ ყო ფის წყა რო ე ბის დე ტა ლუ რი და ხა სი ა თე ბა; კვლე ვი სათ ვის აუ ცი ლე-
ბე ლი პო პუ ლა ცი ის გან საზღ ვრა და ამ პო პუ ლა ცი ი დან შერ ჩე ვის წე სე ბის გან-
საზღ ვრა; ტუ რიზ მის სფე რო ში სტა ტის ტი კუ რი დაკ ვირ ვე ბის ინ სტრუ მენ ტა რის 
მომ ზა დე ბა (შე სა ბა მი სი კითხ ვა რის მომ ზა დე ბა, მი სი შევ სე ბის ინ სტრუქ ცი ა, დაკ-
ვირ ვე ბის ჩა ტა რე ბის ად გი ლი, ვა დე ბი, მა თი მი ღე ბის ფორ მე ბი, წე სე ბი და ა.შ.); 
კვლე ვის მა სა ლის ეტა პობ რი ვი შე ტა ნა, სორ ტი რე ბა, ფილ ტრა ცი ა, რე კო დი რე ბა, 
კროს ტა ბუ ლა ცი ა, ტი პო ლო გი უ რი, სტრუქ ტუ რუ ლი და ანა ლი ზუ რი დაჯ გუ ფე ბა, 
ჯგუ ფუ რი და კომ ბი ნა ცი უ რი ცხრი ლე ბის მომ ზა დე ბა და სხვა დას ხვა სტა ტის ტი-
კუ რი მაჩ ვე ნებ ლე ბის გა მოთ ვლა სა თა ნა დო ანა ლი ზი სათ ვის კომ პი უ ტე რუ ლი 
პროგ რა მა SPSS–ის გა მო ყე ნე ბით. მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, რომ კვლე ვის პრო ცეს ში 
და ი ნერ გა სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის შე სა ბა მი სი ტუ რიზ მის სტა ტის ტი კის 
მე თო დო ლო გი ა; შეს წავ ლილ იქ ნა ტუ რის ტუ ლი ხარ ჯე ბის სტრუქ ტუ რა ტე რი ტო-
რი უ ლი, გენ დე რუ ლი, ასა კობ რი ვი, პრო ფე სი უ ლი, გა ნათ ლე ბის, ეკო ნო მი კუ რი 
აქ ტი ვო ბის და სხვა ნიშ ნის მი ხედ ვით.

 ამ ჟა მად, მუ შავ დე ბა რე კო მენ და ცი ე ბი ტუ რიზ მის სტა ტის ტი კუ რი აღ რიცხ ვის 
სრულ ყო ფის სა კითხ ებ ზე, რო მე ლიც წა რედ გი ნე ბა საქ სტატს, სა ქარ თვე ლოს ტუ-
რიზ მის ეროვ ნულ ად მი ნის ტრა ცი ა სა და სხვა და ინ ტე რე სე ბულ ორ გა ნი ზა ცი ებს.
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მთელ მსოფ ლი ო ში მო სახ ლე ო ბის სა ერ თო სიკ ვდი ლი ა ნო ბის 
სტრუქ ტუ რა ში სის ხლის მი მოქ ცე ვის სის ტე მის და ა ვა დე ბე ბი იკა ვებს წამ-
ყვან ად გილს. გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბი სა გან გან სხვა ვე ბით, სა ქარ თვე-
ლო ში გულ -სის ხლძარ ღვთა და ა ვა დე ბე ბით გა მოწ ვე უ ლი სიკ ვდი ლი-
ა ნო ბის ზრდა ხდე ბა სი ცოცხ ლის სა შუ ა ლო ხან გრძლი ვო ბის შემ ცი რე-
ბის ფონ ზე. გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ ში, სა დაც შე ი ნიშ ნე ბა სი ცოცხ ლის 
სა შუ ა ლო ხან გრძლი ვო ბის ზრდის შე დე გად მო სახ ლე ო ბის და ბე რე ბა, 
სიკ ვდი ლი ა ნო ბის მი ზე ზე ბის სტრუქ ტუ რა ში ბუ ნებ რი ვად იზ რდე ბა გულ -
სის ხლძარ ღვთა და ა ვა დე ბე ბის წი ლი. თუმ ცა, გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ-
ში, ბო ლო ათ წლე უ ლებ ში მნიშ ვნე ლოვ ნად შემ ცირ და გუ ლის იშე მი უ რი 
და ა ვა დე ბით სიკ ვდი ლი ა ნო ბა, რაც მიღ წე ულ იქ ნა ჯან სა ღი ცხოვ რე ბის 
წე სის დამ კვიდ რე ბის, და ა ვა დე ბა თა პრე ვენ ცი ის, რის კის ფაქ ტო რებ თან 
ბრძო ლის (დი ა ბე ტი, სიმ სუქ ნე, ჰი პერ ტენ ზი ა, თამ ბა ქოს მოხ მა რე ბა), 
კლი ნი კურ პრაქ ტი კა ში დი აგ ნოს ტი კი სა და მკურ ნა ლო ბის მა ღალ ტექ-
ნო ლო გი უ რი მე თო დე ბის და ნერ გვით. გულ -სის ხლძარ ღვთა და ა ვა დე ბე-
ბის წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლის კომ პლექ სუ რი პო ლი ტი კის ერ თ-ერ თი ელე-
მენ ტია მა ღალ ტექ ნო ლო გი უ რი კარ დი ო ლო გი უ რი სერ ვი სე ბი, რო გორც 

ekonomika da biznesi, 2016, 3,  gv. 150-159

ECONOMICS  AND  BUSINESS, 2016, 3,  pp. 150-159
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გულ -სის ხლძარ ღვთა და ა ვა დე ბე ბის ად რე ულ ეტა პებ ზე გა მოვ ლე ნის 
და მა თი ეფექ ტუ რი მკურ ნა ლო ბის მე თო დი. მა ღალ ტექ ნო ლო გი უ რი 
კარ დი ო ლო გი ის გან ვი თა რე ბის პრობ ლე მე ბის აქ ტუ ა ლუ რო ბა და კავ ში-
რე ბუ ლია იმ გა რე მო ე ბას თან, რომ იგი წარ მო ად გენს რო გორც უარ-
ყო ფი თი დე მოგ რა ფი უ ლი ტენ დენ ცი ე ბის დაძ ლე ვის, ასე ვე და ა ვა დე ბის 
გა მო შრო მი სუ უ ნა რო ბის შემ ცი რე ბის და შე დე გად, ეკო ნო მი კის ზრდის 
ერ თ-ერთ სა შუ ა ლე ბას. ასეთ სერ ვი სებ ზე ფი ნან სუ რი და გე ოგ რა ფი უ ლი 
ხელ მი საწ ვდო მო ბის პრობ ლე მე ბი მო ითხ ოვს მა ღალ ტექ ნო ლო გი უ რი 
კარ დი ო ლო გი ის გან ვი თა რე ბის სა თა ნა დო სა ხელ მწი ფო პო ლი ტი კის 
შე მუ შა ვე ბას. 

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: გულ -სის ხლძარ ღვთა და ა ვა დე ბე ბი; მა ღალ ტექ-
ნო ლო გი უ რი კარ დი ო ლო გი ა; ჯან დაც ვა.

გულ -სის ხლძარ ღვთა და ა ვა დე ბე ბის ეპი დე მი ო ლო გია

რო გორც აღი ნიშ ნა, სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ო ბის სა ერ თო სიკ ვდი ლი ა-
ნო ბის სტრუქ ტუ რა ში სის ხლის მი მოქ ცე ვის სის ტე მის და ა ვა დე ბებს უკა ვია პირ ვე-
ლი ად გი ლი. 2014 წელს, სა ქარ თვე ლოს ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტის ტი კის მო ნა ცე-
მე ბის მი ხედ ვით, სიკ ვდი ლი ა ნო ბის ძი რი თა დი მი ზე ზე ბი ა: სის ხლის მი მოქ ცე ვის 
სის ტე მის ავად მყო ფო ბე ბი - 42.0%, სიმ სივ ნე ე ბი – 11.5%, ტრავ მე ბი - 3.9%, 
სიკ ვდი ლის არა ი დენ ტი ფი ცი რე ბუ ლი მი ზე ზე ბი - 29.4% (იხ. ცხრი ლი 1).

სის ხლის მი მოქ ცე ვის სის ტე მის ავად მყოფ თა სიკ ვდი ლი ა ნო ბის სა ქარ თვე ლო ში, 2012-
2013 წწ. [1, გვ. 87]

ცხრილი 1

წლები

ყველა 
სახეობის ავადმყოფობით 

დაავადებულთა და 
გარდაცვლილთა რაოდ.

მათ შორის: სისხლის მიმოქცევის 
სიტემის დაავადებულთა და 
გარაცვლილთა რაოდ.

ავად-
მყოფთა 
რაოდ.

გარდაცვლილთა 
რაოდ.

ავადმყოფთა 
რაოდ.

გარდაცვლილთა 
რაოდ.

2012 49348 1098.9 20002 445.4

2013 48553 1082 18693 416.6

 ვაშინგტონის უნივერსიტეტის ჯანმრთელობის გაზომვების და შეფასების 
ინსტიტუტის (IHME) და და ა ვა დე ბა თა კონ ტრო ლი სა და სა ზო გა დო ებ რი ვი 
ჯან მრთე ლო ბის ეროვ ნუ ლი ცენ ტრის მო ნა წი ლე ო ბით, 2014 წელს სა ქარ თვე-
ლო ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი გლო ბა ლუ რი ავა დო ბის ტვირ თის კვლე ვის (Global 
Burden of Disease Study – GBD) მი ხედ ვით, 1990 და 2013 წლებს შო რის სხვა დას-
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ხვა და ა ვა დე ბით გა მოწ ვე უ ლი ნა ად რე ვი სიკ ვდი ლი ა ნო ბის გა მო, სი ცოცხ ლის 
და კარ გუ ლი წლე ბის სხვა ო ბის ყვე ლა ზე მა ღა ლი წი ლი გულ -სის ხლძარ ღვთა 
და ა ვა დე ბებ ზე მო დის [2].

სა ყუ რადღ ე ბო ა, რომ იზ რდე ბა სის ხლის მი მოქ ცე ვის სის ტე მის ავად მყო-
ფო ბე ბის რო გორც პრე ვა ლენ ტო ბის, ასე ვე ინ ცი დენ ტო ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი (ცხრი-
ლი 2).

სის ხლის მი მოქ ცე ვის სის ტე მის ავად მყო ფო ბა სა ქარ თვე ლო ში, 
2004–2013 [1. გვ. 161]

ცხრილი 2

წლის ბოლოს 
რეგისტრირებული 

შემთხვევები

პრევალენტობა 
მოსახლეობის 
100000 სულზე

ახალი 
შემთხვევები

ინციდენტობა 
მოსახლეობის 
100000 სულზე

2004 235429 5385.5 70648 1616.1

2005 256981 5892.2 82533 1888.0

2006 282701 6427.9 83166 1891.0

2007 288964 6584.6 71198 1622.4
2008 306573 6993.3 74379 1696.7
2009 326421 7400.3 96038 2177.3
2010 337651 7582.9 98193 2205.2
2011 363488 8107.4 103466 2307.7

2012 355657 7919.9 133411 2970.8

2013 425232 9476.6 196348 4375.7

სა ქარ თვე ლო ში გულ -სის ხლძარ ღვთა და ა ვა დე ბე ბით გა მოწ ვე უ ლი სიკ-
ვდი ლი ა ნო ბის ზრდა ხდე ბა სი ცოცხ ლის სა შუ ა ლო ხან გრძლი ვო ბის შემ ცი რე ბის 
ფონ ზე. აღ ნიშ ნუ ლის გან გან სხვა ვე ბით, გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ ში შე ი ნიშ ნე ბა 
ჯან მრთე ლო ბის მდგო მა რე ო ბის პო ზი ტი უ რი ევო ლუ ცი ა, რო მელ საც თან ახ-
ლავს სი ცოცხ ლის სა შუ ა ლო ხან გრძლი ვო ბის ზრდის შე დე გად მო სახ ლე ო ბის 
და ბე რე ბა. შე სა ბა მი სად, სიკ ვდი ლი ა ნო ბის მი ზე ზე ბის სტრუქ ტუ რა ში ბუ ნებ რი ვად 
იზ რდე ბა გულ -სის ხლძარ ღვთა და ა ვა დე ბე ბის წი ლი. აშ შ-ში 1990-ი ა ნი წლე ბის 
ბო ლოს, 1980 წელ თან შე და რე ბით გუ ლის იშე მი უ რი და ა ვა დე ბით სიკ ვდი ლი-
ა ნო ბა შემ ცირ და 25%-ით. გულ -სის ხლძარ ღვთა და ა ვა დე ბე ბის წი ნა აღ მდეგ 
ბრძო ლა ში ასე თი პროგ რე სი მიღ წე ულ იქ ნა ჯან სა ღი ცხოვ რე ბის წე სის დამ-
კვიდ რე ბის, და ა ვა დე ბა თა პრე ვენ ცი ის (დი ე ტა და ბა ლი ცხი მის და ნახ შირ წყლე-
ბის), რის კის ფაქ ტო რებ თან ბრძო ლის (დი ა ბე ტი, სიმ სუქ ნე, ჰი პერ ტენ ზი ა, თამ-
ბა ქოს მოხ მა რე ბა), კლი ნი კურ პრაქ ტი კა ში დი აგ ნოს ტი კი სა და მკურ ნა ლო ბის 
მა ღალ ტექ ნო ლო გი უ რი მე თო დე ბის და ნერ გვით.
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მო საზ რე ბე ბი გულ -სის ხლძარ ღვთა და ა ვა დე ბე ბის წი ნა აღ მდეგ 
ბრძო ლის გზებ ზე

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლის გათ ვა ლის წი ნე ბით, აუ ცი ლე ბე ლია გულ -სის ხლძარ-
ღვთა და ა ვა დე ბე ბის წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლის ეროვ ნუ ლი სტრა ტე გი ის შე მუ შა ვე ბა. 
ამ მხრივ გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი ა, რომ გულ -სის ხლძარ ღვთა სის ტე მის და ა ვა-
დე ბე ბის გავ რცე ლე ბის შემ ცი რე ბა და კავ ში რე ბუ ლია კომ პლექ სურ სო ცი ა ლურ -ე-
კო ნო მი კურ და სო ცი ა ლურ -პო ლი ტი კურ ფაქ ტო რებ თან. შე სა ბა მი სად, გულ -სის-
ხლძარ ღვთა და ა ვა დე ბე ბის წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლის პო ლი ტი კას უნ და ჰქონ დეს 
კომ პლექ სუ რი ხა სი ა თი და მო ი ცავ დეს შემ დეგ ღო ნის ძი ე ბებს:

• და ა ვა დე ბა თა პრე ვენ ცი ა;
• და ა ვა დე ბა თა დი აგ ნოს ტი კა (და ა ვა დე ბა თა ად რე ულ ეტა პებ ზე გა მოვ-

ლე ნა, სა ნამ იგი არ გა მო იწ ვევს შე უქ ცე ვად პა თო ლო გი ურ ცვლი ლე-
ბებს);

• მკურ ნა ლო ბა (სხვა დას ხვა ტექ ნო ლო გი ის გა მო ყე ნე ბა);
• მე ო რე უ ლი პრე ვენ ცია და პა ცი ენ ტე ბის რე ა ბი ლი ტა ცი ა.
გულ -სის ხლძარ ღვთა და ა ვა დე ბე ბის პრე ვენ ცია გუ ლის ხმობს სა ზო გა დო-

ე ბა ში ჯან სა ღი ცხოვ რე ბის წე სის (რა ცი ო ნა ლუ რი კვე ბა, ფი ზი კუ რი მომ ზა დე ბა) 
ფარ თოდ გავ რცე ლე ბას, თამ ბა ქოს მოხ მა რე ბას თან, ალ კო ჰო ლიზ მსა და ნარ-
კო ტი კე ბის ბო რო ტად გა მო ყე ნე ბას თან, გა რე მოს და ბინ ძუ რე ბას თან ბრძო ლას, 
ანუ ადა მი ან თა იმ არა სა სურ ვე ლი კულ ტუ რუ ლი, ქცე ვი თი სტე რე ო ტი პე ბის თან-
და თა ნო ბით დაძ ლე ვას, რაც ამ და ა ვა დე ბე ბის გან ვი თა რე ბის რის კფაქ ტო რე ბი ა.

გულ -სის ხლძარ ღვთა და ა ვა დე ბე ბის დი აგ ნოს ტი კის ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო-
ვა ნი ამო ცა ნაა ად რე ულ ეტა პებ ზე და ა ვა დე ბის ნიშ ნე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბა, რაც 
მნიშ ვნე ლოვ ნად აფარ თო ებს მის ეფექ ტუ რი მკურ ნა ლო ბის შე საძ ლებ ლო ბებს. 
მა გა ლი თად, გუ ლის იშე მი უ რი და ა ვა დე ბის მქო ნე პა ცი ენ ტე ბი, ად რე ულ ეტაპ ზე 
მკურ ნა ლო ბის შემ თხვე ვა ში, რო გორც წე სი, სრუ ლი ად ჯან მრთე ლე ბი და შრო-
მი სუ ნა რი ა ნე ბი ხდე ბი ან, ხო ლო პა ცი ენ ტი, რო მელ საც უკ ვე ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი 
აქვს მი ო კარ დი უ მის მწვა ვე ინ ფარ ქტი, შე საძ ლოა ინ ვა ლი დი დარ ჩეს ყვე ლა ზე 
ეფექ ტუ რი მკურ ნა ლო ბის ჩა ტა რე ბის შე დე გა დაც. დი აგ ნოს ტი კურ მა პროგ რა მებ-
მა უნ და უზ რუნ ველ ყოს 40 წელს გა და ცი ლე ბულ პირ თა პე რი ო დუ ლი (ყო ველ-
წლი უ რი) გა მოკ ვლე ვა, ხო ლო სხვა დას ხვა რის კფაქ ტო რის ქვეშ მყოფ პირ თა 
გა მოკ ვლე ვა - 30-35 წლი დან. პროგ რა მა უნ და მო ი ცავ დეს მი ნი მუმ ეკ გ-ის შეს-
წავ ლას. და ა ვა დე ბა თა პირ ვე ლი ნიშ ნე ბის გა მოვ ლე ნი სას სა ჭი როა პა ცი ენ ტე-
ბის უფ რო სიღ რმი სე უ ლი დი აგ ნოს ტი კა, რაც სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა ზუს ტად გა-
ნი საზღ ვროს სის ხლძარ ღვის შე ვიწ რო ე ბის ად გილ მდე ბა რე ო ბა და ხა რის ხი და 
შე ირ ჩეს მკურ ნა ლო ბის ოპ ტი მა ლუ რი სტრა ტე გი ა.

გულ -სის ხლძარ ღვთა და ა ვა დე ბე ბის მკურ ნა ლო ბის ეფექ ტუ რო ბა გა ნი-
საზღ ვრე ბა ადეკ ვა ტუ რი მე თო დის შერ ჩე ვით. მა გა ლი თად, გუ ლის იშე მი უ რი 
და ა ვა დე ბის დროს გუ ლის სის ხლით მო მა რა გე ბის მოშ ლის აღ დგე ნა შე საძ ლოა 
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მიღ წე ულ იქ ნეს კონ სერ ვა ტი უ ლი (მე დი კა მენ ტე ბი) ან ქი რურ გი უ ლი (მათ შო რის 
ენ დო ვას კუ ლა რუ ლი) მე თო დე ბით. დღე ი სათ ვის შე ი ნიშ ნე ბა ენ დო ვას კუ ლუ რი 
პრო ცე დუ რე ბის ზრდის ტენ დენ ცი ა, რა საც ხშირ შემ თხვე ვა ში შე უძ ლია შეც ვა-
ლოს მკურ ნა ლო ბის ქი რურ გი უ ლი და კონ სერ ვა ტი უ ლი მე თო დე ბი. ენ დო ვას კუ-
ლურ პრო ცე დუ რებს აქვს გარ კვე უ ლი უპი რა ტე სო ბა: პირ ველ რიგ ში, ტრა დი ცი-
უ ლი ქი რურ გი უ ლი მე თო დე ბი სა გან გან სხვა ვე ბით, მას თან ახ ლავს მი ნი მა ლუ რი 
ტრავ მა ტუ ლი ეფექ ტე ბი, რაც პა ცი ენ ტის სა ა ვად მყო ფო ში და ყოვ ნე ბას 2-3 დღემ-
დე ამ ცი რებს, ხო ლო რიგ შემ თხვე ვა ში, სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა ოპე რა ცი ე ბი ჩა-
ტარ დეს ამ ბუ ლა ტო რი უ ლად. მე ო რე მხრივ, მე დი კა მენ ტო ზუ რი მე თო დე ბის გან 
გან სხვა ვე ბით, რა საც, რო გორც წე სი, შე უძ ლია კო რო ნა რუ ლი სის ხლძარ ღვე ბის 
ათე როს კლე რო ზის კლი ნი კუ რი გა მოვ ლი ნე ბე ბის მხო ლოდ შემ სუ ბუ ქე ბა, ენ დო-
ვას კუ ლა რუ ლი პრო ცე დუ რე ბი მიზ ნად ისა ხავს მი ო კარ დი უ მის სის ხლით მო მა-
რა გე ბის გა უ ა რე სე ბის ძი რი თა დი მი ზე ზე ბის აღ მოფ ხვრას - და ზი ა ნე ბუ ლი სის-
ხლძარ ღვის იმ ნა წი ლის იძუ ლე ბით გა ფარ თო ე ბას, სა დაც მოშ ლი ლია სის ხლის 
ნორ მა ლუ რი მი მოქ ცე ვა.

ამ სი ტუ ა ცი ა ში აუ ცი ლე ბე ლია გუ ლის იშე მი უ რი და ა ვა დე ბე ბა თა მკურ ნა-
ლო ბის არ სე ბუ ლი სტე რე ო ტი პე ბის რა დი კა ლუ რად შეც ვლა, რო მე ლიც ეფუძ ნე-
ბა მცდარ იდე ას, რომ ნე ბის მი ე რი ქი რურ გი უ ლი ჩა რე ვა (მათ შო რის, ენ დო ვას-
კუ ლუ რი) არის “უ კა ნას კნე ლი ზო მა” და გა მო ი ყე ნე ბა მხო ლოდ მა შინ, რო დე საც 
მე დი კა მენ ტო ზუ რი თე რა პი ის პო ტენ ცი ა ლი პრაქ ტი კუ ლად ამო წუ რუ ლი ა, და 
პა ცი ენ ტის სი ცოცხ ლეს ექ მნე ბა რე ა ლუ რი საფ რთხე. ამას თან, არა ა დეკ ვა ტუ-
რად ხან გრძლი ვი კონ სერ ვა ტი უ ლი მკურ ნა ლო ბა, ჩვე უ ლებ რივ, გა ნა პი რო ბებს 
პა ცი ენ ტის ჯან მრთე ლო ბის მდგო მა რე ო ბის გა უ ა რე სე ბას, რაც მნიშ ვნე ლოვ ნად 
ზღუ დავს რო გორც მცი რე ინ ვა ზი უ რი პრო ცე დუ რე ბის, ასე ვე ქი რურ გი უ ლი ოპე-
რა ცი ე ბის ეფექ ტუ რო ბას და შემ დგო მი გა მო ყე ნე ბის შე საძ ლებ ლო ბას. აქე დან 
გა მომ დი ნა რე, გუ ლის იშე მი უ რი და ა ვა დე ბის ნა თე ლი და და სა ბუ თე ბუ ლი მო-
ნა ცე მე ბის არ სე ბო ბის შემ თხვე ვა ში, პა ცი ენტს და უ ყოვ ნებ ლივ უნ და ჩა უ ტარ დეს 
კო რო ნა რუ ლი არ ტე რი ე ბის გა მოკ ვლე ვა კომ პი უ ტე რუ ლი ტო მოგ რა ფი ის ან 
შერ ჩე ვი თი კო რო ნა რუ ლი ან გი ოგ რა ფი ის მეშ ვე ო ბით. ერ თი ან რამ დე ნი მე კო-
რო ნა რუ ლი არ ტე რი ე ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი შე ვიწ რო ე ბის გა მოვ ლე ნის შემ თხვე-
ვა ში, სა ჭი როა მი ო კარ დი უ მის რე ვას კუ ლა რი ზა ცი ის სხვა დას ხვა პრო ცე დუ რის 
გა მო ყე ნე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის შე ფა სე ბა. მხო ლოდ იმ შემ თხვე ვა ში, რო დე საც არ 
არ სე ბობს ენ დო ვას კუ ლუ რი ან ქი რურ გი უ ლი ოპე რა ცი ე ბის ჩვე ნე ბა, ან რო დე საც 
გუ ლის სის ხლძარ ღვე ბის მდგო მა რე ო ბა უკ ვე აღარ გვაძ ლევს ამ პრო ცე დუ რე-
ბის შეს რუ ლე ბის სა შუ ა ლე ბას, პა ცი ენ ტებს უნ და ჩა უ ტარ დეთ კონ სერ ვა ტი უ ლი 
მკურ ნა ლო ბა (მე დი კა მენ ტე ბი). ეს წე სი უნ და გახ დეს გუ ლის იშე მი უ რი და ა ვა დე-
ბის დი აგ ნოს ტი კი სა და მკურ ნა ლო ბის “ოქ როს სტან დარ ტი”.

გულ -სის ხლძარ ღვთა და ა ვა დე ბე ბის სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის სის ტე მა-
ში ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნი რგო ლია მე ო რე უ ლი პრე ვენ ცია და რე ა ბი ლი ტა-
ცი ა. ჩვენს ქვე ყა ნა ში, სამ წუ ხა როდ, იგი ჯერ კი დევ ად რე უ ლი ჩა მო ყა ლი ბე ბის 
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სტა დი ა ში ა. პირ ველ რიგ ში, ეს ეხე ბა პა ცი ენ ტე ბის რე ა ბი ლი ტა ცი ას, რომ ლე ბიც 
სა ჭი რო ე ბენ ფი ზი კურ და ფსი ქო ლო გი ურ ადაპ ტა ცი ას და მი ო კარ დი უ მის მწვა-
ვე ინ ფარ ქტის გა და ტა ნის და ქი რურ გი უ ლი ოპე რა ცი ე ბის შემ დეგ ქცე ვის ძვე ლი 
სტე რე ო ტი პე ბის რა დი კა ლურ ცვლი ლე ბას. სა ა ვად მყო ფო დან გა წე რის შემ დეგ 
პა ცი ენ ტე ბი გა დი ან მკურ ნა ლო ბი სა და რე ა ბი ლი ტა ცი ის მოკ ლე კურსს, მაგ რამ 
შემ დეგ მათ ზე თით ქმის არ ხორ ცი ელ დე ბა სა მე დი ცი ნო მეთ ვალ ყუ რე ო ბა.

ქვე მოთ მო ცე მულ სქე მაში წარ მოდ გე ნი ლია მო სახ ლე ო ბის გულ -სის-
ხლძარ ღვთა და ა ვა დე ბე ბით სიკ ვდი ლი ა ნო ბის და ინ ვა ლი დო ბის შემ ცი რე ბის 
ღო ნის ძი ე ბა თა ძი რი თად ელე მენ ტე ბი:

სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ო ბის გულ -სის ხლძარ ღვთა და ა ვა დე ბე ბი სა გან სიკ ვდი ლი ა ნო ბის 
და ინ ვა ლი დო ბის შემ ცი რე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის პო ლი ტი კის ძი რი თად ელე მენ ტე ბი
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მა ღალ ტექ ნო ლო გი უ რი მე თო დე ბის რო ლი გულ -სის ხლძარ ღვთა 
და ა ვა დე ბა თა დი აგ ნოს ტი კა სა და მკურ ნა ლო ბა ში

გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ ში გულ -სის ხლძარ ღვთა და ა ვა დე ბე ბით გა მოწ ვე-
უ ლი მძი მე გარ თუ ლე ბე ბი სა და სიკ ვდი ლი ა ნო ბის მაჩ ვე ნებ ლე ბის შემ ცი რე ბა ში 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი რო ლი ითა მა შა, XX სა უ კუ ნის შუა პე რი ო დი დან გან ხორ ცი ე ლე-
ბუ ლი ტექ ნო ლო გი უ რი რე ვო ლუ ცი ის შე დე გად, კლი ნი კურ პრაქ ტი კა ში დი აგ-
ნოს ტი კი სა და მკურ ნა ლო ბის მა ღალ ტექ ნო ლო გი უ რი მე თო დე ბის და ნერ გვამ. 
შე დე გად მნიშ ვნე ლოვ ნად გა ფარ თოვ და გულ -სის ხლძარ ღვთა და ა ვა დე ბე ბის-
გან გან კურ ნე ბა ში მე დი ცი ნის შე საძ ლებ ლო ბე ბი, რა მაც, თა ვის მხრივ, გა ზარ და 
იმ პა ცი ენ ტე ბის რა ო დე ნო ბა, რომ ლე ბიც და უბ რუნ დნენ სრულ ფა სო ვან სა მუ შა-
ოს და აქ ტი ურ ცხოვ რე ბას. ასე, მა გა ლი თად, დღეს დღე ო ბით არ არის სა და ვო, 
რომ მა ღალ ტექ ნო ლო გი უ რი მე თო დე ბის (სის ხლძარ ღვე ბის ტრან სლუ მი ნუ რი 
ბა ლო ნუ რი ან გი ოპ ლას ტი კა, სტენ ტი რე ბა და მი ო კარ დის პირ და პი რი რე ვას კუ-
ლა რი ზა ცი ის ოპე რა ცი ა) მეშ ვე ო ბით შე საძ ლე ბე ლია გუ ლის სის ხლძარ ღვე ბის 
ათე როს კლე რო ზის უარ ყო ფი თი ეფექ ტე ბის თით ქმის მთლი ა ნად აღ მოფ ხვრა. 

სა ქარ თვე ლო ში, მა ღალ ტექ ნო ლო გი უ რი კარ დი ო ლო გი ის სერ ვი სე ბის 
მო ცუ ლო ბის პო ტენ ცი ა ლის შე ფა სე ბი სას, გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია გან ვი თა რე-
ბულ ქვეყ ნებ თან შე და რე ბი თი ანა ლი ზი (ცხრი ლი 3) [2]

რო გორც ცხრი ლი დან ჩანს, ბო ლო წლებ ში სა ქარ თვე ლო ში მა ღალ 
ტექ ნო ლო გი უ რი კარ დი ო ლო გი ის გან ვი თა რე ბის მი უ ხე და ვად, გან ვი თა რე ბულ 
ქვეყ ნებ თან შე და რე ბით, შე ი ნიშ ნე ბა მნიშ ვნე ლო ვა ნი ჩა მორ ჩე ნა. შე სა ბა მი სად, 
აუ ცი ლე ბე ლია მა ღალ ტექ ნო ლო გი უ რი კარ დი ო ლო გი ის გან ვი თა რე ბის გრძელ-
ვა დი ა ნი პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბა, რო გორც გულ -სის ხლძარ ღვთა და ა ვა დე ბე ბის 
წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლის ეროვ ნუ ლი სტრა ტე გი ის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ელე მენ ტი. მი სი 
უმ თავ რე სი მი ზა ნია მა ღალ ტექ ნო ლო გი უ რი კარ დი ო ლო გი ის რო ლის გა მოკ ვე-
თა გულ -სის ხლძარ ღვთა და ა ვა დე ბე ბის გავ რცე ლე ბის და მის გან სიკ ვდი ლი ა-
ნო ბის შემ ცი რე ბა ში. 

სა ქარ თვე ლო ში მა ღალ ტექ ნო ლო გი უ რი კარ დი ო ლო გი ის გან ვი თა რე ბის 
პრობ ლემა კომ პლექ სური ხა სი ათისაა და და კავ ში რე ბუ ლია მწირ და ფი ნან სე-
ბას თან, სა მე დი ცი ნო და წე სე ბუ ლე ბე ბის არა საკ მა რის მა ტე რი ა ლურ ბა ზას თან, 
ადეკ ვა ტუ რი ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის დე ფი ციტ თან. 

ტექ ნო ლო გი უ რი მიღ წე ვე ბი მე დი ცი ნა ში აფარ თო ებს პა ცი ენ ტე ბის სა მე დი-
ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის შე საძ ლებ ლო ბებს, შე დე გად, სა ზო გა დო ე ბა ში ჩნდე ბა სხვა-
დას ხვა და ა ვა დე ბი სა გან გან კურ ნე ბის ან მდგო მა რე ო ბის შემ სუ ბუ ქე ბის იმე დი. 
ამას თან, მა ღალ ტექ ნო ლო გი უ რი სერ ვი სე ბის სა ბაზ რო ფა სი შე იძ ლე ბა აღე მა-
ტე ბო დეს რო გორც მო სახ ლე ო ბის, ასე ვე სა ხელ მწი ფოს გა დახ დი სუ ნა რი ა ნო ბის 
დო ნეს, რაც უარ ყო ფი თად ზე მოქ მე დებს მათ ფი ნან სურ ხელ მი საწ ვდო მო ბა ზე.

ქვეყ ნის ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის დო ნის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ჩა მორ ჩე ნის 
გა მო, მა ღალ ტექ ნო ლო გი ურ კარ დი ო ლო გი ა ზე შეზღ უ დუ ლი ფი ნან სუ რი ხელ-
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მი საწ ვდო მო ბა ქმნის მი სი და ფი ნან სე ბის, მა ტე რი ა ლურ -ტექ ნი კუ რი და ადა მი ან-
თა რე სურ სე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის პრობ ლე მებს, შე სა ბა მი სად, სერ ვი სე ბის მი წო-
დე ბის მო ცუ ლო ბა მნიშ ვნე ლოვ ნად ჩა მორ ჩე ბა მას ზე მოთხ ოვ ნას.

გულ -სის ხლძარ ღვთა და ა ვა დე ბე ბის მკურ ნა ლო ბი სას მა ღალ ტექ ნო ლო გი უ რი 
პრო ცე დუ რე ბის გა მო ყე ნე ბის შე და რე ბი თი მაჩ ვე ნებ ლე ბი 

(პრო ცე დუ რე ბის რა ო დე ნო ბა მო სახ ლე ო ბის 1 მ ლნ სულ ზე გათ ვლით)
ცხრი ლი 3

კორონარული 
ანგიოგრაფია

ტრანსლუმინარული
ბალონური 

ანგიოპლასტიკა

კორონარული 
სისხლძარღვების 

სტენტირება

კორტაკორო-
ნარული 
შუნტირება

საქართველო 690 - 262 121
რუსეთი 512 - 126 108

ავსტრია 4061 1146 848 468

ბელგია 4798 1536 931 -

ბულგარეთი 397 126 38 78

ჩეხეთი 2265 724 504 469

ესტონეთი 1530 388 237 323
ფინეთი 2522 607 365 921

საფრანგეთი 4009 1560 1501 408

გერმანია - 2194 - -

საბერძნეთი 1660 382 322 -

უნგრეთი 1667 249 191 281

ისრაელი 4719 2377 - 879

იტალია 2846 962 - -

ლატვია 1120 365 260 237

ლიტვა 1622 523 127 241

ნიდერ-
ლანდები

- 1091 - -

პოლონეთი 1520 527 298 303

რუმინეთი 531 77 75 49
ესპანეთი 1646 581 449 162

შვედეთი - - - 659

შვეიცარია 3907 1358 991 565

ბრიტანეთი - 564 473 444

სა ქარ თვე ლო ში გულ -სის ხლძარ ღვთა სის ტე მის და ა ვა დე ბე ბის დი აგ ნოს-
ტი კი სა და მკურ ნა ლო ბის მა ღალ ტექ ნო ლო გი უ რი მე თო დე ბის გან ვი თა რე ბი სათ-
ვის, პირ ველ რიგ ში, უნ და შე ფას დეს მა ღალ ტექ ნო ლო გი უ რი კარ დი ო ლო გი ის 
პრო ცე დუ რებ ზე ობი ექ ტუ რი მოთხ ოვ ნე ბი. ამით შე საძ ლე ბე ლია გა ნი საზღ ვროს 
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სა თა ნა დო სა მე დი ცი ნო და წე სე ბუ ლე ბე ბის მა ტე რი ა ლურ -ტექ ნი კუ რი ბა ზის გან ვი-
თა რე ბას და შე სა ბა მი სი ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბით უზ რუნ ველ ყო ფა ზე მოთხ ოვ-
ნე ბი. სა ქარ თვე ლო ში, 2013 წლის მო ნა ცე მე ბით, გუ ლის იშე მი უ რი და ა ვა დე ბით 
და ახ ლო ე ბით 88660 ადა მი ა ნია რე გის ტრი რე ბუ ლი. მათ გან გარ კვე ულ ნა წილს 
აქვს და ა ვა დე ბის მძი მე ფორ მე ბი, რო მელ თა მი მართ, ამ ეტაპ ზე, მე დი ცი ნა უძ-
ლუ რი ა. პა ცი ენ ტთა მე ო რე ნა წილს გა აჩ ნია და ა ვა დე ბის შე და რე ბით მსუ ბუ ქი 
ფორ მე ბი, რაც არ სა ჭი რო ებს მა ღალ ტექ ნო ლო გი უ რი სა მე დი ცი ნო დახ მა რე ბის 
გა წე ვას. აქე დან გა მომ დი ნა რე, ყვე ლა პა ცი ენ ტი არ სა ჭი რო ებს მა ღალ სა მე დი-
ცი ნო ტექ ნო ლო გი ებს. თუმ ცა, გუ ლის იშე მი უ რი და ა ვა დე ბით პა ცი ენ ტთა დი დი 
რა ო დე ნო ბი სათ ვის ეს აუ ცი ლე ბე ლი პრო ცე დუ რა ა.

მა ღალ ტექ ნო ლო გი უ რი კარ დი ო ლო გი ის გან ვი თა რე ბის პრობ ლე მის აქ-
ტუ ა ლუ რო ბა და კავ ში რე ბუ ლია იმ გა რე მო ე ბას თან, რომ იგი უარ ყო ფი თი დე-
მოგ რა ფი უ ლი ტენ დენ ცი ე ბის დაძ ლე ვის სა შუ ა ლე ბა ა. მა ღალ ტექ ნო ლო გი უ რი 
კარ დი ო ლო გი უ რი სერ ვი სე ბი უნ და გან ვი ხი ლოთ რო გორც გულ -სის ხლძარ-
ღვთა და ა ვა დე ბე ბის წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლის კომ პლექ სუ რი პო ლი ტი კის ერთ 
ერ თი ელე მენ ტი. ასეთ სერ ვი სებ ზე ეკო ნო მი კუ რი და ფი ზი კუ რი ხელ მი საწ ვდო-
მო ბის პრობ ლე მის გა დაწყ ვე ტა მო ითხ ოვს მა ღალ ტექ ნო ლო გი უ რი კარ დი ო-
ლო გი ის გან ვი თა რე ბის სა თა ნა დო სა ხელ მწი ფო პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბას.
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Worldwide, the cardiovascular diseases are the leading causes in overall mortality 
rate. Unlike developed countries, in Georgia, increase of mortality rate of cardiovascular 
diseases is carried out in the light of reduced average life expectancy. In developed countries, 
where life expectancy has been increasing as a result of an aging population, the proportion 
of deaths from cardiovascular diseases grows naturally. However, in developed countries, 
in recent decades, signifi cantly reduced mortality rate from cardiovascular diseases, which 
was achieved through healthy lifestyles, diseases prevention, implementation of high-
tech methods for the diagnosis and treatment in clinical practice. High-tech Cardiology 
services are main elements of a comprehensive policy against the cardiovascular diseases. 
With These services are available early detection and effective treatment of cardiovascular 
diseases. Development of high-tech cardiology is urgency connected to the reduction of 
negative demographic trends, as well disability from such diseases and as a result economic 
growth. Financial and geographical affordability and accessibility to such services requires 
the development of high-tech cardiology proper state policy. 
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საცხ ოვ რე ბე ლი უძ რა ვი ქო ნე ბის ბაზ რის პროგ ნო ზი რე ბა ნე ი რო ნუ ლი  

ქსე ლე ბის მეშ ვე ო ბით (თბი ლი სის მა გა ლით ზე)

ნი ნო ბე რაია

თბი ლი სის ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის
სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტის დოქ ტო რან ტი,

MRICS, აუ დი ტორ -შემ ფა სე ბე ლი

უძ რა ვი ქო ნე ბის ბაზ რის პროგ ნო ზი რე ბის მე თო დებს შო რის მე ტად 
აქ ტუ ა ლუ რია ნე ი რო ნუ ლი ქსე ლე ბის მე თო დი [8. გვ.66; 3. გვ. 217].

დი ნა მი კუ რი ქა ო სის თე ო რი ის მი ხედ ვით, რო მე ლიც აგე ბუ ლია 
ქა ო ტუ რო ბი სა და სტო ქას ტი კუ რო ბის (შემ თხვე ვი თო ბის) ურ თი ერ თდა-
პი რის პი რე ბა ზე, ყო ვე ლი ქა ო ტუ რი რი გი, რო გორც დე ტერ მი ნი რე ბუ ლი 
დი ნა მი კუ რი პრო ცე სი უშ ვებს დრო ი თი პროგ ნო ზი რე ბას შე საძ ლებ ლო-
ბას, რო მე ლიც „პროგ ნო ზი რე ბის ჰო რი ზონ ტით“ გა ნი საზღ ვრე ბა. ბაზ რის 
ის მო ნა წი ლე, რო მე ლიც „ხმა უ რი ან“ ქა ო ტურ რი გებ ში ბაზ რის კა ნონ ზო-
მი ე რე ბის დად გე ნის უკე თეს მა თე მა ტი კურ მე თო დებს ფლობს, სხვა მო ნა-
წი ლე ებ თან გარ კვე უ ლი კონ კუ რენ ტუ ლი უპი რა ტე სო ბა აქვს.

ტექ ნი კუ რი ანა ლი ზის ცნო ბი ლი სპე ცი ა ლის ტის ა. ელ დე რის აზ რით 
[4, გვ. 56], სა ფა სო მრუ დი აფიქ სი რებს ბაზ რის კო ლექ ტი ურ ცნო ბი ე რე-
ბას და დი ნა მი უ რი ქა ო სის თე ო რი ის გა მო ყე ნე ბას ასა ბუ თებს მო თა მა შე თა 
ქცე ვის წი ნას წარ მეტყ ვე ლე ბი სათ ვის. კო რექ ტუ ლი პროგ ნო ზი რე ბი სათ ვის 
სა ჭი როა არ ჩე ულ იქ ნეს მო დე ლი, რო მე ლიც დრო ი თი რი გის წი ნა პე რი-
ო დის ქცე ვა ზეა აპ რო ბი რე ბუ ლი და შემ დგომ ში მკაც რად უნ და მოხ დეს ამ 
მო დე ლის დაც ვა.

სხვა სიტყ ვე ბით, პროგ ნო ზი უნ და ეყ რდნო ბო დეს ნა თელ პროგ-
რა მულ ალ გო რითმს, რო მე ლიც ელექ ტრო ნუ ლი გა მოთ ვლი თი მან ქა-
ნის თვი საა შე მუ შა ვე ბუ ლი. ოღონდ მკვლე ვარ მა ეს ალ გო რით მი უნ და 
შექ მნას. დად გა სა კითხ ი, რომ გა მო ე ყე ნე ბი ნათ კომ პი უ ტე რი სტრა ტე გი ის 
შექ მნა ში, რომ ლის მი ზა ნია მრა ვა ლი ინ დი კა ტო რე ბი დან აარ ჩი ოს ოპ ტი-
მა ლუ რი და შემ დეგ გან საზღ ვროს ადეკ ვა ტუ რი სტრა ტე გი ა. ნე ი რო ნუ ლი 
ქსე ლე ბის ტექ ნო ლო გი ე ბის გა მო ყე ნე ბა, რო მე ლიც XX სა უ კუ ნის 90-ი ან 
წლებ ში და იწყ ეს [2, გვ. 5], ფარ თოდ და ი ნერ გა პრაქ ტი კა ში და უზ რუნ-
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ველ ყოფს მსგავ სი სირ თუ ლის ამო ცა ნე ბის გა დაწყ ვე ტას. ნე ი როქ სე ლურ 
ტექ ნო ლო გი ებს იყე ნე ბენ რო გორც ინ ვეს ტო რე ბი, ასე ვე მსოფ ლიო რე-
ი ტინ გუ ლი სა ა გენ ტო ე ბი, რო მელ თათ ვი საც გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვნე ლო-
ვა ნია სხვა დას ხვა ქვეყ ნის ბაზ რებს შო რის კო რე ლა ცი ე ბი.

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: უძ რა ვი ქო ნე ბის ბა ზა რი; უძ რა ვი ქო ნე ბის ეკო ნო-
მი კა; უძ რა ვი ქო ნე ბის ბაზ რის პროგ ნო ზი რე ბა; ნე ი რო ნუ ლი ქსე ლე ბი.

ნე ი რო ნუ ლი ქსე ლე ბის უპი რა ტე სო ბე ბი

ნე ი როქ სე ლე ბის მე თო დი შე დის მრა ვალ ფაქ ტო რუ ლი მო დე ლი რე ბის 
ანა ლი ტი კუ რი მე თო დე ბის კლას ში, რაც აგე ბუ ლია მო აზ როვ ნე არ სე ბე ბის სწავ-
ლე ბის და ტვი ნის ფუნ ქცი ო ნი რე ბის პრინ ცი პებ ზე. იგი გარ კვე უ ლი ცვლა დე ბის 
პროგ ნო ზი რე ბის სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა მას შემ დეგ, რაც გავ ლი ლია ე.წ. სწავ-
ლე ბის ეტა პი არ სე ბუ ლი ფაქ ტობ რი ვი მო ნა ცე მე ბის სა ფუძ ველ ზე. ნე ი რო ნუ ლი 
სის ტე მე ბი თვით სწავ ლე ბის უნა რის მქო ნე სის ტე მე ბია და აგე ბუ ლია ადა მი ა ნის 
ტვი ნის ნე ი რო ნე ბის მოქ მე დე ბის პრინ ცი პის სა ფუძ ველ ზე შექ მნი ლი მო დუ ლე ბი-
სა გან.

ნე ი როქ სე ლე ბის ტექ ნო ლო გი ე ბის უპი რა ტე სო ბა სხვა ტექ ნო ლო გი ებ თან 
შე და რე ბით შემ დე გი ა[8 გვ 30]: 

1. ნე ი როქ სე ლუ რი ანა ლი ზი, ტექ ნი კუ რი ანა ლი ზი სა გან გან სხვა ვე ბით (მო-
ნა ცე მე ბის სტა ტის ტი კუ რი და მუ შა ვე ბა), შე მა ვალ ინ ფორ მა ცი ას არ უყე ნებს რა ი მე 
სა ხის შეზღ უდ ვებს. ეს ინ ფორ მა ცია ერ თდრო უ ლად შე იძ ლე ბა იყოს არა მარ ტო 
უძ რა ვი ქო ნე ბის ფა სის დრო ი თი რი გე ბის ინ დი კა ტო რე ბი, არა მედ ასე ვე მაკ რო-
ე კო ნო მი კუ რი მაჩ ვე ნებ ლე ბის და სხვა ფი ნან სუ რი ინ სტრუ მენ ტე ბის ცვლი ლე ბის 
დრო ი თი რი გე ბიც;

2. ტექ ნი კუ რი ანა ლი ზი სა გან გან სხვა ვე ბით, ნე ი როქ სე ლებს შე უძ ლია არ-
ჩე უ ლი ინ სტრუ მენ ტი სათ ვის ოპ ტი მა ლუ რი ინ დი კა ტო რე ბის პოვ ნა და მო ცე მუ ლი 
რი გი სათ ვის ოპ ტი მა ლუ რი პროგ ნო ზი რე ბის სტრა ტე გი ის (მო დე ლის) აგე ბა. უფ-
რო მე ტიც, ეს მო დე ლე ბი შე იძ ლე ბა ადაპ ტი რე ბულ იქ ნეს სა ბაზ რო პი რო ბე ბის 
ცვა ლე ბა დო ბის მი მარ თაც, რაც გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვნე ლო ვა ნია ახალ გაზ რდა, 
აქ ტი უ რად გან ვი თა რე ბა დი ბაზ რე ბი სათ ვის, თუნ დაც ისე თი სათ ვის, რო გორც სა-
ქარ;

3. ნე ი როქ სე ლუ რი მო დე ლი რე ბა ეყ რდნო ბა და უ მუ შა ვე ბელ მო ნა ცე მებს 
ყო ველ გვა რი წი ნას წარ დად გე ნი ლი პი რო ბე ბი სა და შეზღ უდ ვე ბის გა რე შე. მნიშ-
ვნე ლო ვა ნია ის, რომ მო ნა ცე მე ბი საკ მა რი სი უნ და იყოს ნე ი რო ნუ ლი ქსე ლის 
„სწავ ლე ბი სათ ვის“. 

პროგ ნო ზი რე ბა მო ნა ცემ თა ექ სტრა პო ლა ცი ა ა, მაგ რამ ნე ი რო ნუ ლი ქსე-
ლე ბი ფაქ ტობ რი ვად, ინ ტერ პო ლა ცი ის ამო ცა ნას ხსნის, რაც მნიშ ვნე ლოვ ნად 
ზრდის პროგ ნო ზი რე ბის სა ი მე დო ო ბას. ფი ნან სუ რი დრო ი თი რი გის პროგ ნო ზი-
რე ბა და დის ნე ი როქ სე ლის ტი პი ურ ამო ცა ნამ დე - ცვლა დე ბის სიმ რავ ლის ფუნ-
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ქცი ის აპ როქ სი მა ცი ამ დე მო ცე მუ ლი მა გა ლი თე ბის ნაკ რე ბის მი ხედ ვით Xtდრო ი-
თი რი გის ჩაღ რმა ვე ბის პრო ცე დუ რით მრა ვალ გან ზო მი ლე ბი ან (d გან ზო მი ლე-
ბი ან) ლა გურ სივ რცე ში[7].

ამ რი გად, საკ მა რი სი ზო მის დ გან ზო მი ლე ბი ან სივ რცის არ ჩე ვის შემ დეგ, 
შე საძ ლე ბე ლია გა რან ტი რე ბუ ლად მი ვი ღოთ რი გის მო მა ვა ლი მნიშ ვნე ლო ბის 
ცალ სა ხა და მო კი დე ბუ ლე ბა მი სი დ-წი ნა მნიშ ვნე ლო ბე ბი სა გან: Xt = F (Xt-d). ანუ 
დრო ი თი რი გის პროგ ნო ზი რე ბა მრა ვალ ცვლა დი ა ნი ფუნ ქცი ის ინ ტერ პო ლა ცი-
ამ დე და დის (ტა კენ სის თე ო რე მა).

რად გან ფი ნან სუ რი დრო ი თი რი გე ბი (ქა ო ტუ რი დი ნა მი კა) შე ი ცავს კომ პო-
ნენტს, რომ ლიც პროგ ნო ზი რე ბა შე საძ ლე ბე ლი ა, უძ რა ვი ქო ნე ბის ბაზ რის ანა-
ლი ზი სათ ვის ნე ი როქ სე ლუ რი პროგ ნო ზი რე ბის გა მო ყე ნე ბა გა მარ თლე ბუ ლი ა.

ნე ი როქ სე ლუ რი ანა ლი ზი სას ანა ლი ტი კოს მა არ უნ და გა მოთ ქვას თა ვი-
სი აზ რი სხვა დას ხვა ბაზ რის ინ დი კა ტორ თა შო რის კავ ში რის ხა სი ა თის შე სა ხებ. 
კავ ში რე ბის სა ხის დად გე ნა და წო ნის კო ე ფი ცი ენ ტე ბის მი ნი ჭე ბა ხორ ცი ელ დე ბა 
თა ვად სწავ ლე ბის პრო ცეს ში. ნე ი რო ნულ ქსე ლებს შე უძ ლია მო ძებ ნოს მო ნა ცე-
მე ბის მო ცე მუ ლი რი გის შე სატყ ვი სი ოპ ტი მა ლუ რი ინ დი კა ტო რე ბი და მა თი მოშ-
ვე ლი ე ბით აა გოს ისევ ამ კონ კრე ტუ ლი მო ნა ცემ თა რი გე ბის შე სა ბა მი სი პროგ-
ნო ზი რე ბის სტრა ტე გი ა. ამ მე თო დის ნაკ ლი მრა ვალ ფაქ ტო რუ ლი სტა ტის ტი კუ-
რი მო დე ლი რე ბის მსგავ სია - ყო ვე ლი ფაქ ტო რი სათ ვის სა ჭი როა გა მოთ ვლებ ში 
ჩა ი დოს სა კუ თა რი წი ნას წა რი პროგ ნო ზი. 

ნე ი როქ სე ლუ რი მო დე ლი რე ბის მა გა ლი თე ბი

შე საძ ლე ბე ლია ნე ი როქ სე ლუ რი მო დე ლი რე ბის სხვა მე თო დებ თან კომ ბი-
ნი რე ბა, მა გა ლი თად დის კრე ტულ სივ რცულ -პა რა მეტ რულ მო დე ლი რე ბას თან. 
პროგ ნო ზი რე ბის ეს მე თო დი ეყ რდნო ბა ბაზ რის ანა ლი ზის მე თოდს [9], რო მე-
ლიც იყე ნებს დის კრე ტულ სივ რცულ -პა რა მეტ რულ მო დე ლი რე ბას და შემ დეგ 
ნე ი როქ სე ლურ ანა ლიზს მი მარ თავს.

რაც შე ე ხე ბა დის კრე ტულ სივ რცულ -პა რა მეტ რულ მო დე ლი რე ბას - ის 
ბაზ რის ყვე ლა სეგ მენ ტის მდგო მა რე ო ბის ამ სახ ვე ლი ინ დი კა ტო რე ბის ნაკ რე ბი ა, 
რო მე ლიც მი ღე ბუ ლია უძ რა ვი ქო ნე ბის ობი ექ ტე ბის სხვა დას ხვა პა რა მეტ რე ბის 
კვე თით: ზო მა, ად გილ მდე ბა რე ო ბა, ობი ექ ტის ჩა ბა რე ბის ვა და და სხვა [13].

მნიშ ვნე ლო ვა ნია [10] ნე ი როქ სე ლუ რი მო დე ლი რე ბის მა გა ლი თი მოს-
კო ვის უძ რა ვი ქო ნე ბის ბაზ რის სა ფუძ ველ ზე. გან ხი ლულ მა გა ლით ში ქსე ლის 
გა მო სას ვლელ ზე იყო რო გორც სა ვაჭ რო და სა ო ფი სე უძ რა ვი ქო ნე ბის ქი რის 
გა ნაკ ვე თე ბი, ასე ვე საცხ ოვ რე ბე ლი ბი ნე ბის ფა სე ბი. შე სას ვლელ ზე კი მი ე წო დე-
ბო და შემ დე გი მაჩ ვე ნებ ლე ბის სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბი:

1. მთლი ა ნი ში გა პრო დუქ ტი;
2. სამ რეწ ვე ლო პრო დუქ ტე ბის წარ მო ე ბის მო ცუ ლო ბა;
3. სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის პრო დუქ ცი ის მო ცუ ლო ბა;
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4. ინ ვეს ტი ცი ე ბი ძი რი თად კა პი ტალ ში;
5. სა მომ ხმა რებ ლო ფა სე ბის ინ დექ სი;
6. უმუ შევ რო ბის სა ერ თო დო ნე;
7. მო სახ ლე ბის და ნა ზო გი;
8. მო სახ ლე ო ბის ხელთ არ სე ბუ ლი ნაღ დი ფუ ლი;
9. ექ სპორ ტის მო ცუ ლო ბა;
10. იმ პორ ტის მო ცუ ლო ბა;
11. ეროვ ნუ ლი ვა ლუ ტის კურ სი;
12. სა შუ ა ლოთ ვი უ რი ხელ ფა სი;
13. ინ ფლა ცი ის დო ნე;
14. სა პარ ლა მენ ტო/ საპ რე ზი დენ ტო არ ჩევ ნე ბის სი ახ ლო ვე;
15. პო ლი ტი კუ რი სტა ბი ლუ რო ბა.
აღ ნიშ ნუ ლი მო დე ლი რე ბი სას გა მო ყე ნე ბუ ლი იყო ნე ი რო ნუ ლი ქსე ლი ერ-

თი და ფა რუ ლი ნე ი რო ნუ ლი შრით. შე სას ვლე ლებ ზე X1,…Xn მი წო დე ბუ ლი სიგ-
ნა ლე ბი გამ რავ ლდა ყო ვე ლი შე სას ვლე ლის შე სა ბა მის წო ნით კო ე ფი ცი ენ ტზე 
და გა ნი საზღ ვრა ნე ი რო ნის გა ღი ზი ა ნე ბის დო ნე. გა მო მა ვა ლი სიგ ნა ლი მი ი ღე ბა 
და მა ლუ ლი შრის აგ ზნე ბუ ლი ნე ი რო ნე ბის ჯა მუ რი სიგ ნა ლის არაწ რფივ ფუნ-
ქცი ა ში გა ტა რე ბით. არაწ რფივ ფუნ ქცი ად არ ჩე უ ლი იყო სიგ მო ი დუ რი ფუნ ქცი ა, 
რო მე ლიც უწყ ვე ტია და შე საძ ლე ბე ლია მი სი დი ფე რენ ცი რე ბა რამ დენ ჯე რაც სა-
ჭი რო გახ დე ბა:
სადაც d – მუდმივი წანაცვლებაა;

Wi – შემავალი სიგნალების წონა (სინაპსები)

ცდომილების გასაზომად იყენებენ საშუალოკვადრატულ ცდომილებაა, 
რომელიც განისაზღვრება როგორც გამოსასვლელი სიდიდესა და საჭირო 
სიდიდეს შორის სხვაობის კვადრატების ჯამი:
სადაც Сi

Т – ქირის განაკვეთის სიდიდეებია, რომელიც მოდელიდანაა მიღებული 
(მიღებულ იქნა ქსელის სწავლების შედეგად);

Сi
П – ქი რის გა ნაკ ვე თის რე ა ლუ რი სი დი დე ე ბი.

არას ტა ბი ლუ რი ეკო ნო მი კუ რი და პო ლი ტი კუ რი სი ტუ ა ცი ის შემ თხვე ვა ში 
პროგ ნო ზის გა კე თე ბი სას, მი ზან შე წო ნი ლია სცე ნა რუ ლი პროგ ნოზ რე ბა. მე თო-
დის გა მო ყე ნე ბის წინ გა მო ი ყო ფა საპ როგ ნო ზო პე რი ო დის ეტა პე ბი. პირ ველ 
ეტაპ ზე გა ნი საზღ ვრე ბა 2-3 გან ვი თა რე ბის შე საძ ლო სცე ნა რი და მა თი შე დე გე ბი, 
შემ დეგ 2-3 სცე ნა რი ყო ვე ლი შე დე გი სათ ვის მე ო რე ეტაპ ზე და ასე შემ დეგ.

, (1)

, (1)



ნინო ბერაია

164

ყო ვე ლი სცე ნა რის ყო ველ ეტაპ ზე კეთ დე ბა მი სი რე ა ლი ზა ცი ის ალ ბა თო-
ბის ექ სპერ ტუ ლი შე ფა სე ბა, ახ ლო მდგო მი სცე ნა რე ბი გა ერ თი ან დე ბა, ხო ლო 
ნაკ ლებ ალ ბა თუ რი კი ამო ვარ დე ბა გან ხილ ვი დან.

თბი ლი სის საცხ ოვ რე ბე ლი უძ რა ვი ქო ნე ბის ბაზ რის სა ფა სო 
ინ დექ სე ბის პროგ ნო ზი რე ბა

თბი ლი სის საცხ ოვ რე ბე ლი უძ რა ვი ქო ნე ბის ბაზ რის სა ფა სო ინ დექ სე ბის 
ნე ი რო ნუ ლი ქსე ლე ბით პროგ ნო ზი რე ბის მიზ ნე ბი სათ ვის შე ირ ჩა შემ დე გი ცვლა-
დე ბი:

 და მო კი დე ბუ ლი ცვლა დი – თბი ლი სის საცხ ოვ რე ბე ლი უძ რა ვი ქო ნე-
ბის ბაზ რის ფი შე რის ინ დექ სი [14];

 და მო უ კი დე ბე ლი ცვლა დე ბი - ამო ცა ნის მიზ ნე ბი დან გა მომ დი ნა რე შე-
ვარ ჩი ეთ შემ დე გი ცვლა დე ბი: მშე ნებ ლო ბის მო ცუ ლო ბა, დას რუ ლე ბუ ლი საცხ-
ოვ რე ბე ლი შე ნო ბე ბის ფარ თი, ,ტრან ზაქ ცი ე ბის რა ო დე ნო ბა უძ რა ვი ქო ნე ბის 
ბა ზარ ზე (საცხ ოვ რე ბე ლი ფარ თე ბი), ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბის მო ცუ ლო ბა, სა დე-
პო ზი ტო საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თი, სა სეს ხო საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თი, მშე ნებ ლო-
ბი სათ ვის შე ძე ნი ლი მა სა ლე ბის ფა სე ბის ინ დექ სი, სა შუ ა ლო თვი უ რი ხელ ფა სი, 
არ ჩევ ნე ბის სი ახ ლო ვე, ეროვ ნუ ლი ვა ლუ ტის კურ სი.

დრო ი თი მწკრი ვე ბის სიხ ში რე - ყვე ლა მო ნა ცე მი კვარ ტა ლუ რი ა. შე საძ-
ლე ბე ლია თვი უ რი ან წლი უ რი მო ნა ცე მე ბის მწკრი ვე ბის გა მო ყე ნე ბაც, მაგ რამ 
ყო ველ თვი უ რი დრო ი თი მწკრი ვის აგე ბი სათ ვის ზო გი ერ თი ცვლა დის ყო ველ-
თვი უ რი მაჩ ვე ნებ ლის მო პო ვე ბა არ იყო შე საძ ლე ბე ლი, თან უნ და გვახ სოვ დეს, 
რომ უძ რა ვი ქო ნე ბა გრძელ ვა დი ა ნი აქ ტი ვია [1 გვ173, 6 გვ 46] და ყო ველ თვი უ-
რი მო ნა ცე მე ბის ანა ლი ზი აზრს მოკ ლე ბუ ლი ა. მე ო რე შემ თხვე ვა ში, ანუ წლი უ რი 
მო ნა ცე მე ბის გა მო ყე ნე ბი სას, დრო ი თი მწკრი ვე ბის სიგ რძე არ იქ ნე ბო და საკ მა-
რი სი სარ წმუ ნო კვლე ვის ჩა სა ტა რებ ლად, ანუ კვლე ვა ში გა მო ყე ნე ბუ ლი ყო ვე-
ლი ცვლა დის 35 მო ნა ცე მის მა გივ რად, მხო ლოდ 9 მო ნა ცე მი გვექ ნე ბო და. 

კვლე ვის შემ დეგ ეტაპ ზე მოხ და მო ნა ცე მე ბის სკა ლი რე ბა - მა თი გარ დაქ-
მნა 0.1 და 1-მდე დი ა პა ზონ ში მოქ ცე ულ სი დი დე ე ბად. სკა ლი რე ბა სა შუ ა ლე ბას 
იძ ლე ვა უფ რო ეფექ ტუ რად გან ხორ ცი ელ დეს ნე ი რო ნუ ლი ქსე ლე ბის სწავ ლე ბა. 
დრო ი თი მწკრი ვე ბის პროგ ნო ზი რე ბის მთა ვა რი დაშ ვე ბა შემ დე გი ა: ის ტო რი ულ 
მო ნა ცე მებ ში არ სე ბუ ლი კა ნონ ზო მი ე რე ბე ბი ცვლა დებს შო რის მო მა ვალ შიც იგი-
ვე სა ხით იარ სე ბებს. 

პირ ველ რიგ ში, დრო ი თი მწკრი ვი იყო ფა ორ ნა წი ლად. პირ ვე ლი ნა წი-
ლი გა მო ი ყე ნე ბა ნე ი რო ნუ ლი ქსე ლე ბის სწავ ლე ბი სათ ვის, მე ო რე ნა წი ლი კი 
მო დე ლის ქცე ვის ტეს ტი რე ბი სათ ვის. მო ნა ცე მე ბის მწკრი ვის გა ყო ფის ზო გა დი 
წე სი შემ დე გი ა: მწკრი ვის 70% გან კუთ ვნი ლია სწავ ლე ბი სათ ვის, ხო ლო 30% მო-
დე ლის ტეს ტი რე ბი სათ ვის.

შემ დეგ ეტაპ ზე ხდე ბა ნე ი რო ნუ ლი ქსე ლე ბის არ ქი ტექ ტუ რის შერ ჩე ვა: 
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კვლე ვა ში გა მო ვი ყე ნეთ ქსე ლის 3 შრე. და ფა რუ ლი ნე ი რო ნუ ლი კვან ძე ბის რა-
ო დე ნო ბა ექ ვსის ტო ლი ა, ხო ლო და მო უ კი დე ბე ლი ცვლა დე ბის რა ო დე ნო ბა 
ათი. ზო გა დი წე სი ა, რომ ვირ ჩევთ პი რა მი დულ გან ლა გე ბას, გა მო სა ვა ლი კვან-
ძის, ანუ და მო კი დე ბუ ლი ცვლა დის რა ო დე ნო ბა კი ერ თის ტო ლი ა.

ვირ ჩევთ სწავ ლე ბის გე ნე ტი კუ რი ოპ ტი მი ზა ცი ის მე თოდს და გა ვუშ ვებთ 
სწავ ლე ბის იტე რა ცი ულ ციკ ლებს, მო დე ლი თა ვად ირ ჩევს წო ნებს და იტე რა ცი-
ულ ციკ ლებს ვი მე ო რებთ მა ნამ, სა ნამ კვად რა ტუ ლი ცდო მი ლე ბის მნიშ ვნე ლო ბა 
არ მი აღ წევს სა სურ ველ შე დეგს. აღ ნიშ ნუ ლი მო დე ლის ფარ გლებ ში კვად რა ტუ-
ლი ცდო მი ლე ბის მნიშ ვნე ლო ბა ით ვლე ბა და მაკ მა ყო ფი ლებ ლად, რო დე საც მი-
სი სი დი დე 0.001-ის ტო ლია ან ნაკ ლე ბი. წი ნა აღ მდეგ შემ თხვე ვა ში, სწავ ლე ბის 
პრო ცესს ვი მე ო რებთ.

სწავ ლე ბის და მაკ მა ყო ფი ლე ბე ლი შე დე გის მი ღე ბის შემ დეგ ნე ი რო ნუ ლი 
ქსე ლის ტეს ტი რე ბა ხორ ცი ელ დე ბა. ამ კონ კრე ტუ ლი ნე ი რო ნუ ლი ქსე ლი სათ ვის 
მო დე ლის სწავ ლე ბი სათ ვის სა ჭი რო გახ და 15 100 იტე რა ცი ის შეს რუ ლე ბა.

ნე ი რო ნუ ლი ქსე ლის არ ქი ტექ ტუ რა შემ დე გია – სამ -დო ნი ა ნი ქსე ლი , 10 
შე მა ვა ლი, 5 და ფა რუ ლი და 1 გა მო მა ვა ლი შრით.

სწავ ლე ბა შეს რულ და გე ნე ტი კუ რი ოპ ტი მი ზა ცი ის მე თო დით - 66 წო ნი თი 
კო ე ფი ცი ენ ტის გა მო ყე ნე ბით, სა შუ ა ლო კვად რა ტულ მა სი ზუს ტემ 15100 იტე რა-
ცი ის შემ დეგ მი აღ წია სა სურ ველ დო ნეს, კერ ძოდ, MSE=0.00813, ანუ ნაკლებია 
0.001-ზე.

ნეირონული სამშრიანი ქსელის სწავლების შედეგები
ცხრილი 1

MSE 0.000813

AE 0.020314
Test MSE  

No. Of Layer 3

No. Of HL1 5

No. Of HL2 0

Input Nodes 10

Output Nodes 1

Mean 0.18381

Std Dev 0.239415

Iterations: 15100

სწავლების ეტაპის შედეგად მიღებული სინაპსისის გრაფიკი შემდეგნაირად 
გამოიყურება (იხ. გრაფიკი 1):
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სინაპსისის გრაფიკი
გრაფიკი 1

საწყ ი სი და ნე ი რო ნუ ლი ქსე ლე ბის სწავ ლე ბით მი ღე ბუ ლი და მო კი დე-
ბუ ლი ცვლა დის შე დე გე ბის გრა ფი კე ბის ზედ დე ბი დან ჩანს, რომ სწავ ლე ბის 
შე დე გი და მაკ მა ყო ფი ლე ბე ლია და მო დე ლის სი ზუს ტე საკ მა ოდ მა ღა ლია (ის. 
გრა ფი კი 2).

საწყ ი სი და ნე ი რო ნუ ლი ქსე ლის სწავ ლე ბის შე დე გად მი ღე ბუ ლი მრუ დე ბი 
გრა ფი კი 2.
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მი ღე ბუ ლი მო დე ლის ტეს ტი რე ბა ხდე ბა საწყ ი სი მო ნა ცე მე ბის მე ო რე ნა-
წი ლის სა ფუძ ველ ზე, რო მე ლიც საწყ ი სი მა სი ვის და ახ ლო ე ბით 30% უდ რის.

ნე ი რო ნუ ლი ქსე ლის ტეს ტი რე ბის ეტა პის შემ დეგ ტეს ტი რე ბის შეც დო მამ 
0.00564 შე ად გი ნა, რაც შე იძ ლე ბა და მაკ მა ყო ფი ლე ბელ შე დე გად ჩა ით ვა ლოს, 
რად გან გან სხვა ვე ბა სას წავ ლო კლას ტე რის სა შუ ა ლო კვად რა ტულ ცდო მი ლე-
ბას თან დი დი არ არის (იხ. ცხრი ლი 2).

ნე ი რო ნუ ლი ქსე ლის ტეს ტი რე ბის შე დე გე ბი
      ცხრი ლი 2

MSE 0.000813

AE 0.020314

Test MSE 0.0056466

No. Of Layer 3

No. Of HL1 5

No. Of HL2 0

Input Nodes 10

Output 
Nodes 1

Mean 0.18381

Std Dev 0.239415

Iterations: 15100

პროგ ნო ზი რე ბის ეტა პი სათ ვის მოხ და და მო უ კი დე ბე ლი ცვლა დე ბის გან-
საზღ ვრა და მათ სა ფუძ ველ ზე დად გინ და და მო კი დე ბუ ლი ცვლა დის სი დი დე-
ე ბი.

და მო უ კი დე ბე ლი ცვლა დე ბის პროგ ნო ზი რე ბი სას, შემ დეგ ვა რა უდს და-
ვეყ რდე ნით: სამ შე ნებ ლო დარ გის ციკ ლუ რო ბის კვლე ვი დან [14] ჩანს, რომ 
ციკ ლის პი კი იყო 2012 წელს და საპ როგ ნო ზო პე რი ო დის გან მავ ლო ბა ში მშე-
ნებ ლო ბე ბის მო ცუ ლო ბე ბი სა ვა რა უ დოდ შემ ცირ დე ბა. ეროვ ნუ ლი ვა ლუ ტის 
კურ სის შემ თხვე ვა ში ვი ვა რა უ დეთ, რომ საპ როგ ნო ზო პე რი ოდ ში ვა ლუ ტის კურ-
სი არ შე იც ვლე ბა, ხო ლო და ნარ ჩე ნი ცვლა დე ბი გა ნი საზღ ვრა წრფი ვი აპ როქ-
სი მა ცი ის მეშ ვე ო ბით (იხ. გრაფიკი 3) 
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ნეირონული ქსელებით პროგნოზირებული უძრავი ქონების ბაზრის ინდექსი
გრაფიკი 3

ცხრილი 3 გვიჩვენებს სამშრიანი ნეირონული ქსელით პროგნოზირების 
შედეგებს და პროგნოზირების სანდოობის კოეფიციენტებს. 

სამშრიანი ნეირონული ქსელით პროგნოზირების შედეგები და სანდოობის 
კოეფიციენტები

ცხრილი 3

პერიოდი
Y

სანდოობის 
კოეფიციენტი

IV.2015 0.549644 93.76%

I.2016 0.515476 90.21%

II.2016 0.481187 89.42%

III.2016 0.387208 62.84%

 პროგ ნო ზი რე ბის დას რუ ლე ბის შემ დეგ გან ხორ ცი ელ და მო ნა ცე მე ბის 
უკუს კა ლი რე ბა რე ა ლუ რი მნიშ ვნე ლო ბე ბის გა მოთ ვლის მიზ ნით.

რო გორც გრა ფი კი 3 და ცხრი ლი 4-დან ჩანს, საცხ ოვ რე ბე ლი უძ რა ვი 
ქო ნე ბის ბაზ რის ფი შე რის ინ დექ სი 2015 წლის მე ოთხე კვარ ტალ ში იმა ტებს 
მე სა მე კვარ ტალ თან შე და რე ბით და თით ქმის უტოლ დე ბა 2015 წლის მე ო რე 
კვარ ტლის მაჩ ვე ნე ბელს, ხო ლო მომ დევ ნო სა მი კვარ ტლის გან მავ ლო ბა ში 
თბი ლი სის საცხ ოვ რე ბე ლი ბაზ რის ინ დექ სი ვარ დნის სტა დი ა ში ა. 

დას კვნის სა ხით შე იძ ლე ბა ა ღვნიშ ნოთ, რომ აღ ნიშ ნუ ლი კვლე ვა სა ინ-
ტე რე სო იქ ნე ბა ბაზ რის დი ნა მი კის პროგ ნო ზი რე ბი სათ ვის, და ეხ მა რე ბა ინ ვეს-
ტო რებ სა და პორ ტფო ლი ოს მმარ თველ კომ პა ნი ებს თა ვი ან თი სა ინ ვეს ტი ციო 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბი სას, აღ ნიშ ნუ ლი კვლე ვის შე დე გე ბი ასე ვე ყუ რად სა-
ღე ბი იქ ნე ბა უძ რა ვი ქო ნე ბის ბაზ რის სხვა მო ნა წი ლე თათ ვის.
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The article introduces the use of Neural Networks to predict the Residential Real 
Estate Index in Tbilisi, Georgia. A neural network with three levels, with one hidden layer 
was trained using 10 input variables and Fisher Index of residential property as an output 
variable. For the networks, the Genetic Optimization learning method was used. The best 
fi tting training data set was obtained from a Neural Network architecture composed by fi ve 
neurons in the hidden layer. The model gave good predictions with MSE=0.00813. It is 
suggested that the Neural Network model could be used as a tool for the reliable prediction 
of real estate market prediction. The fi ndings of the study will be useful for the investors 
and portfolio manager companies in decision making regarding strategy, the type of the 
real estate and the location, also other participants of real estate market.

Keywords: Real estate market, real estate economics, real estate market prognosis, neural 
networks
JEL Codes: J40, J41, J45



171

 არჩევნების ჩატარება რეიტინგულ - რანჟირებული სისტემით

      გურამ მეტეხელი

 ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის ასისტენტ - პროფესორი,

 ზურაბ კოლხიდაშვილი

 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
 სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი

2016 წლის 23 ივ ნისს დიდ ბრი ტა ნეთ ში ჩა ტარ და რე ფე რენ დუ მი, 
ევ რო კავ შირ ში ყოფ ნა არ ყოფ ნას თან და კავ ში რე ბით, რო მელ შიც მო სახ-
ლე ო ბის და ახ ლო ე ბით 52%-მა ხმა მის ცა ევ რო კავ ში რი დან დი დი ბრი ტა-
ნე თის გა მოს ვლას. ამა ვე დროს, არ იყო და ვერც იქ ნე ბო და გათ ვა ლის-
წი ნე ბუ ლი მო სახ ლე ო ბის საკ მა ოდ დი დი რა ო დე ნო ბის (და ახ ლო ე ბით 
48%-ის) აზ რი.

იმ შემ თხვე ვა ში, თუ რე ფე რენ დუ მი ჩა ტარ დე ბო და წი ნამ დე ბა რე 
სტა ტი ის ავ ტორ თა მი ერ შე მო თა ვა ზე ბუ ლი, რე ი ტინ გულ -რან ჟი რე ბუ ლი 
სის ტე მის გა მო ყე ნე ბით, მი ღე ბუ ლი შე დე გე ბი, პრო ცენ ტუ ლი გა და ნა წი-
ლე ბის მი უ ხე და ვად, გა ცი ლე ბით უფ რო მა ღა ლი დო ნის ლე გი ტი მა ცი ით 
იქ ნე ბო და და სა ბუ თე ბუ ლი. ამ სა კითხს ქვე მოთ კი დევ შე ვე ხე ბით, აქ ვე 
აღ ვნიშ ნავთ, რომ შე საძ ლე ბე ლია სის ტე მა და ი ყოს ცალ -ცალ კე - რე ი-
ტინ გუ ლა დაც და რან ჟი რე ბუ ლა დაც.

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: რან ჟი რე ბა; რე ი ტინ გი; არ ჩევ ნე ბი; ბი ო მეტ რი ა; 
იდენ ტი ფი ცი რე ბა; ინ ფორ მა ცი უ ლი ტექ ნო ლო გი ე ბი; ლე გი ტი მა ცი ა; IQ 
ტესტი.

ekonomika da biznesi, 2016, 3,  gv. 171-175

ECONOMICS  AND  BUSINESS, 2016, 3,  pp. 171-175
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 ამომრჩეველთა სიის ფორმირება 

ყვე ლა ზე დი დი პრობ ლე მა, რო მელ საც ვაწყ დე ბით სი ის ფორ მი რე ბის 
დროს, არის სა არ ჩევ ნო უბ ნებ სა და ოლ ქებ ში ამომ რჩე ველ თა გან სხვა ვე ბუ ლი 
რა ო დე ნო ბა, აქე დან გა მომ დი ნა რე, ხმა თა სხვა დას ხვა წო ნა დო ბა, ანუ სხვა დას-
ხვა ოლ ქში მცხოვ რებ ამომ რჩე ველს სხვა დას ხვა სიძ ლი ე რის ბი უ ლე ტე ნი აქვს. 
მე ო რე პრობ ლე მა, არ სე ბი თი ა: ამა თუ იმ უბ ნის მო მა ვა ლი დე პუ ტა ტი, პარ ლა-
მენ ტში წარ მო ად გენს არა კონ კრე ტუ ლად ამ ოლ ქის ინ ტე რე სებს, არა მედ მთე-
ლი ქვეყ ნის წი ნა შე წა მოჭ რი ლი ამო ცა ნე ბის გა დამ წყვეტ ფი გუ რას (ეს პრობ ლე-
მა ძი რი თა დად მა ჟო რი ტა რუ ლი არ ჩევ ნე ბის წი ნა შე დგას) [1].

და სა ხე ლე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის გა და საჭ რე ლად გთა ვა ზობთ შემ დეგს: 
ამომ რჩე ველ თა სრუ ლი სია შედ გეს პი რა დი ნომ რის თან მიმ დევ რუ ლი და ლა-
გე ბით, შემ დეგ მოხ დეს ამ სრუ ლი რა ო დე ნო ბის გა ყო ფა ასარ ჩე ვი მან და ტე ბის 
რა ო დე ნო ბა ზე, რი თაც მი ვი ღებთ არა სა არ ჩევ ნო უბ ნებს, არა მედ ამომ რჩე ველ-
თა ჯგუ ფებს, რომ ლე ბიც შე სა ძელ ბე ლია შედ გე ბოდ ნენ სხვა დას ხვა რა ი ონ ში 
მცხოვ რე ბი ადა მი ა ნე ბი სა გან. ამ ჯგუ ფებს შო რის რა ო დე ნობ რი ვი სხვა ო ბა იქ ნე ბა 
მაქ სი მუმ 1 ამომ რჩე ვე ლი, ხო ლო ქვეყ ნის ბედ -იღ ბლის პრობ ლე მის გა დაწყ ვე-
ტა ერ თნა ი რად უნ და აღელ ვებ დეს, რო გორც ბა თუ მელ, ასე ვე თე ლა ველ ამომ-
რჩე ველს.

ამ პრობ ლე მის წა მოჭ რა და გა დაწყ ვე ტა შე საძ ლე ბე ლია მხო ლოდ ბი ო-
მეტ რი უ ლი იდენ ტი ფი ცი რე ბის [4] გა მო ყე ნე ბით, შე სა ბა მი სი პროგ რა მუ ლი უზ-
რუნ ველ ყო ფის და ნერ გვის შემ თხვე ვა ში.

რე ი ტინ გე ბის სა კითხ ი სათ ვის

სხვა დას ხვა საპ რობ ლე მო სა კითხ თან ერ თად, დღის წეს რიგ ში დგე ბა 
ასარ ჩე ვი სუ ბი ექ ტის მეტ -ნაკ ლე ბი უპი რა ტე სო ბის გან საზღ ვრა, ანუ ვირ ჩევთ 
A-ს, თუ არა და B-ს და ა.შ. ამ შემთხვევაში გთავაზობთ შემდეგს: თითოეულ 
ამომრჩეველს მივცეთ არა ერთი, არამედ, მაგ. 5 ბიულეტენი. აქვე მივცეთ 
უფლება მას, რომ ეს 5 ბიულეტენი გადაანაწილოს ნებისმიერი კომბინაციით, 
ნებისმიერ კანდიდატზე. რა თქმა უნდა, გამოყენებული ბიულეტენების მაქსიმუმი 
არ უნდა აღემატებოდეს დასაშვებს, ხოლო მინიმუმი უნდა უდრიდეს 0-ს.

მაგალითისთვის მოვიყვანთ გამარტივებულ შემთხვევას: დავუშვათ, 
ასარჩევია A, B და C კანდიდატები და გვყავს სამი K, L, M ამომრჩეველი. 
ვთქვათ, K ამომრჩეველმა თავისი 5 ბიულეტენიდან 3 მისცა A-ს, 2-B-ს და 0-C-ს. 
L ამომრჩეველმა A-ს მისცა 0, B-ს 2 და C-ს -3. 

M ამომრჩეველმა A-ს მისცა 2, B-ს 2 და C-ს 1. დაჯამების შედეგად 
მივიღებთ, რომ A-მ მიიღო 5 ბიულეტენი, B-მ - 6 ბიულეტენი და C-მ 4. 
აქედან ჩანს, რომ B კანდიდატს არ მიუღია არც ერთი პირველი ადგილი და 
მიუხედავად ამისა, ხმათა საერთო რაოდენობით, უმაღლესი ქულა დაიმსახურა 
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[5]. ავტორთა მოსაზრებით, ეს გაცილებით უფრო მაღალლეგიტიმურია, ვიდრე 
დამკვიდრებული სხვადასხვა საარჩევნო პროცედურის შესრულების დროს 
გვაქვს [1].

  რან ჟი რე ბის პრობ ლე მა

შემ დე გი პრობ ლე მა, რო მელ საც ნაკ ლე ბად ექ ცე ვა ყუ რადღ ე ბა, არის ის, 
რომ ასარ ჩე ვი პი როვ ნე ბე ბი სად მი მოთხ ოვ ნა უმაღ ლეს კა ტე გო რი ას უნ და შე ე-
სა ბა მე ბო დეს, ხო ლო ამომ რჩევ ლე ბი ერ თმა ნეთ თან სრუ ლად გა თა ნაბ რე ბუ ლი 
იყოს.

ამას თან და კავ ში რე ბით გვინ და ერ თი უმარ ტი ვე სი მა გა ლი თი მო ვიყ ვა-
ნოთ: სხვა დას ხვა ავ ტო რის მი ერ, თუნ დაც ყვე ლა ზე მარ ტივ ერთ თე მა ზე და-
წე რი ლი ნაშ რო მი, შეს რუ ლე ბის დო ნით, არ სე ბი თად გან სხვა ვე ბუ ლი იქ ნე ბა 
ერ თი მე ო რი სა გან ავ ტო რე ბის კვა ლი ფი კა ცი ი დან გა მომ დი ნა რე. ეს პრობ ლე მა 
საკ მა ოდ წარ მო ჩინ დე ბა არ ჩევ ნე ბის შე დე გე ბის გა ა ნა ლი ზე ბის დროს, ამი ტომ, 
გთა ვა ზობთ პრობ ლე მის შემ დეგ ნა ი რად გა დაწყ ვე ტას: ამომ რჩე ველ თა სრულ 
შე მად გენ ლო ბას ჩა უ ტარ დეს IQ ტეს ტი რე ბა, მი ღე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბი და ი ყოს, 
თუნ დაც 3 ჯგუ ფად (შე საძ ლე ბე ლია სხვა რა ო დე ნო ბაც), უმაღ ლე სი შე ფა სე ბის 
მქო ნე პი რებს მი ე კუთ ვნოს 3-ის ტო ლი კო ე ფი ცი ენ ტი, სა შუ ა ლოს -2, ხო ლო და-
ნარ ჩენს -1. მი კუთ ვნე ბუ ლი კო ე ფი ცი ენ ტე ბი უნ და გა და ვამ რავ ლოთ რე ი ტინ გით 
მი ნი ჭე ბულ ბი უ ლე ტენ თა რა ო დე ნო ბა ზე, ანუ 5-ზე. აქე დან მი ვი ღებთ, რომ უმაღ-
ლე სი დო ნის ამომ რჩე ველს ექ ნე ბა 15 ბი უ ლე ტე ნი, სა შუ ა ლოს -10, ხო ლო მე-3 
ად გილ ზე გა სუ ლებს - 5 ბი უ ლე ტე ნი. აქ ვე აღ ვნიშ ნავთ, რომ ოპო ნენ ტე ბის მი ერ 
მო მა ვალ ში სეგ რე გა ცი ის შე სა ხებ გა მოთ ქმულ მო საზ რე ბებს კა ტე გო რი უ ლად 
არ ვე თან ხმე ბით.

 პრობლემის გადაწყვეტა

რანჟირებული სისტემის ზემოთ მოყვანილი მაგალითი აუცილებლად 
მოითხოვს შემდეგ დამატებებს:

1. IQ სერ თი ფი ცი რე ბის გა მოც დე ბი უნ და გან ხორ ცი ელ დეს, მი ნი მუმ ერ-
თხელ წე ლი წად ში;

2. ამომ რჩე ველს, სურ ვი ლის მი ხედ ვით, მი სი მო ნა ცე მის გა უმ ჯო ბე სე ბის 
უფ ლე ბა უნ და მი ე ცეს მი ნი მუმ 3 თვე ში ერ თხელ.

აღ ნიშ ნუ ლი ტექ ნო ლო გი ის გა მო ყე ნე ბით მი ვი ღებთ გა ცი ლე ბით მა ღა ლი 
ლე გი ტი მა ცი ის პარ ლა მენტს და ჩა ტა რე ბუ ლი პლე ბის ცი ტი ან რე ფე რენ დუ მი გა-
მორ ჩე უ ლი იქ ნე ბა საგ რძნობ ლად დი დი და მა ჯე რებ ლო ბით.

ბი ო მეტ რუ ლი იდენ ტი ფი ცი რე ბის გა მო ყე ნე ბა ძა ლი ან ბევრ და დე ბით შე-
დეგს მოგ ვცემს არა მარ ტო ზე მოთ ჩა მოთ ვლილ სა კითხ ებ ში, არა მედ ეკო ნო-
მი კის ყვე ლა სფე რო ში, გან სა კუთ რე ბით კი, სა ბან კო გა და რიცხ ვე ბი სა და ტრან-
ზაქ ცი ე ბის დროს [3].
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იმის გა მო, რომ პლას ტი კურ ბა რათს ჩა ა ნაც ვლებს ბი ო მეტ რუ ლი იდენ-
ტი ფი ცი რე ბა, შე უძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა პი როვ ნე ბის მი ერ კონ ფი დენ ცი ა ლუ რი მოქ-
მე დე ბის გა და ცე მა სხვა პირ ზე. მა გა ლი თად, ერ თი დე პუ ტა ტის მი ერ, თუნ დაც 
ნდო ბით აღ ჭურ ვი ლი პი რის გან მი ღე ბუ ლი უფ ლე ბა მო სი ლე ბის (პლას ტი კუ რი 
ბა რა თის) გა მო ყე ნე ბა მრა ვალ ჯე რა დად.

***

დასასრულ, აღვნიშნავთ, რომ გან ხი ლუ ლი ტექ ნო ლო გი ის და ნერ გვა 
წარ  მო ად გენს ინ ფორ მა ცი უ ლი სა ზო გა დო ე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბის თვის წინ გა დად-
გმულ ნა ბიჯს. აგ რეთ ვე ეს მე თო დო ლო გია მო ი ცავს ხე ლოვ ნუ რი ინ ტე ლექ-
ტის მცი რე, მაგ რამ მნიშ ვნე ლო ვან ელე მენ ტებს. ამო ცა ნის გან ხორ ცი ე ლე ბა და 
სრულ ფა სოვ ნად გა დაწყ ვე ტა მოგ ვცემს მნიშ ვნე ლო ვან ფის კა ლურ ეფექტს.

ზე მოთ მოყ ვა ნი ლი ტექ ნო ლო გი ის გა მო ყე ნე ბით, დიდ ბრი ტა ნეთ ში რე ფე-
რენ დუ მის ჩა ტა რე ბის შემ თხვე ვა ში, პრო ცენ ტე ბის იგი ვე გა და ნა წი ლე ბის დრო საც 
კი, მაქ სი მა ლუ რად იქ ნე ბო და გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ყვე ლა მო ქა ლა ქის სურ ვი ლი

მო ცე მუ ლი ტექ ნო ლო გია და მი სი გა ფარ თო ე ბუ ლი ვა რი ან ტი რო მე ლიც 
გან ხი ლუ ლი იქ ნე ბა შემ დგომ სტა ტი ებ ში, მოგ ვცემს არა მარ ტო ამომ რჩე ველ თა 
სი ის რე ი ტინ გულ -რან ჟი რე ბულ ვა რი ანტს, არა მედ გაჩ ნდე ბა სა შუ ა ლე ბა, რომ 
ასარ ჩევ მა სუ ბი ექ ტებ მა პა რა ლე ლუ რად გა ი ა რონ პრო ფე სი ო ნა ლუ რი და წე სი-
ე რე ბის კრი ტე რი უ მე ბი. ეს შე იძ ლე ბა გან ხორ ცი ე ლე ბულ იქ ნეს წე სი ე რე ბის კრი-
ტე რი უ მის კო ე ფი ცი ენ ტის მა თე მა ტი კუ რი ანა ლი ზის გა მო ყე ნე ბის შე დე გად, რო-
მელ შიც ჩა დე ბუ ლი იქ ნე ბა, აგ რეთ ვე, სიც რუ ის დე ტექ ტო რის აპა რა ტი.

ყო ვე ლი ვე აღ ნიშ ნუ ლის და ნერ გვის შემ თხვე ვა ში, ავ ტორ თა აზ რით, სის-
ტე მა უნი კა ლუ რი და სა უ კე თე სო ვა რი ან ტი იქ ნე ბა არა მარ ტო სა ქარ თვე ლო-
სათ ვის, არა მედ ნე ბის მი ე რი ქვეყ ნის სა არ ჩევ ნო სის ტე მის გა უმ ჯო ბე სე ბის თვის .
სა ქარ თვე ლო გა მო ვა მსოფ ლი ო ში დე მოკ რა ტი უ ლი არ ჩევ ნე ბის ჩამ ტა რე ბელ-
თა ავან გარ დში.
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The introduction of discussed technology represents a signifi cant step forward in 
the formation of information society. This methodology also includes small but important 
elements of artifi cial intelligence. Accomplishment and comprehensive solution of the 
task will allow us to achieve the fi scal effect.

Through the above provided technology, in case of conducting the UK referendum, 
even in distributing percentages, all the citizens’ desire would be maximally taken into 
account.

The given technology and its expanded version which will be discussed in 
subsequent articles will give us not only rating-ranked version of the voters’ list, but there 
will be opportunity for the subjects to be chosen to go through professional and decency 
criteria simultaneously. This can be implemented as a result of the use of mathematical 
analysis of the decency criteria coeffi cient where will be put also the lie detector device.

In case of the introduction of the above noted, in the authors’ opinion, the system 
will be unique and the best option would be not only for Georgia, but for the improvement 
of any country’s electoral system. Georgia would be at the forefront of the conduction of 
democratic election in the world.

Keywords: Ranking, rating, elections, biometrics, identifi cation, information technology,  
legitimacy, IQ test.
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სტა ტი ა ში, სა ქარ თვე ლოს სა ვაჭ რო ბა ლან სის დე ფი ცი ტის ანა ლი-
ზი სა და შე ფა სე ბის სა ფუძ ველ ზე, შე მუ შა ვე ბუ ლია მი სი დაძ ლე ვის ძი რი-
თა დი გზე ბი. 

ნაჩ ვე ნე ბი ა, რომ ყვე ლა უმ სხვი ლეს სა ვაჭ რო პარ ტნი ორ ქვე ყა-
ნას თან სა ქარ თვე ლოს აქვს ქრო ნი კუ ლი უარ ყო ფი თი სა ვაჭ რო სალ დო. 
2015 წელს სა ქარ თვე ლოს სა გა რეო სა ვაჭ რო ბრუნ ვამ 9 928 მლნ დო-
ლა რი შე ად გი ნა, რაც 2014 წლის მაჩ ვე ნე ბელ ზე 13%-ით ნაკ ლე ბი ა.Ⴐ ექ-
სპორ ტი შემ ცირ და 23%-ით და 2 204 მლნ დო ლა რი შე ად გი ნა; იმ პორ ტი 
შემ ცირ და 10%-ით და 7 724 მლნ დო ლა რით გა ნი საზღ ვრა. სა ვაჭ რო 
დე ფი ციტ მა კი შე ად გი ნა 5520 მლნ დო ლა რი.

 აღ ნიშ ნუ ლის დაძ ლე ვი სათ ვის, ავ ტო რის აზ რით, მი ზან შე წო ნი ლი ა: 
ექ სპორ ტის წა ხა ლი სე ბა, ოპ ტი მი ზე ბა და დი ვერ სი ფი კა ცი ა; არა გო ნივ რუ-
ლი იმ პორ ტის ჩა ნაც ვლე ბა და რე ექ სპორ ტის გო ნივ რუ ლი გა მო ყე ნე ბა. 

ამას თან, სა ვაჭ რო ბა ლან სის გა ჯან სა ღე ბის შე მო თა ვა ზე ბუ ლი რე-
ცეფ ტი სა ჭი რო ებს კო რექ ტივს ყო ვე ლი პარ ტნი ო რი ქვეყ ნის სპე ცი ფი კის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით. ყო ვე ლი ვე ამის შე დე გად, ვფიქ რობთ, ეტა პობ რი ვად 
შემ ცირ დე ბა უარ ყო ფი თი სალ დო და მი ვი ღებთ და დე ბით სა ვაჭ რო ბა-
ლანსს.

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: სა ვაჭ რო ბა ლან სი; სა ვაჭ რო ბა ლან სის დე ფი ცი-
ტი; ექ სპორ ტის წა ხა ლი სე ბა; ექ სპორ ტის ოპ ტი მი ზე ბა; ექ სპორ ტის დი ვერ-
სი ფი კა ცი ა; იმ პორ ტის ჩა ნაც ვლე ბა; რე ექ სპორ ტი.
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 საქართველოს სავაჭრო ბალანსის პოზიტიური ანალიზი

სა გა რეო ვაჭ რო ბის ბა ლან სსა და მის ცალ კე ულ ას პექ ტებ ზე მსოფ ლი ოს 
მეც ნი ერ -ე კო ნო მის ტებს მრავ ლად აქვთ ნაშ რო მე ბი. მი უ ხე და ვად ამი სა, სა ქარ-
თვე ლო ში ეს პრობ ლე მე ბი, კომ პლექ სუ რად და ქვეყ ნის პი რო ბე ბი სა და თა ვი-
სე ბუ რე ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, მა ინც ნაკ ლებ შეს წავ ლილ სფე როდ ით ვლე ბა. 
წი ნამ დე ბა რე გა მოკ ვლე ვა სწო რედ არ სე ბუ ლი სი ცა რი ე ლის შევ სე ბის ერ თ-ერ-
თი მოკ რძა ლე ბუ ლი ცდა ა. 

აღი ა რე ბუ ლი ა, რომ სა გა რეო ვაჭ რო ბა არის ექ სპორ ტის იმ პორ ტად გა-
დაქ ცე ვის სპე ცი ფი კუ რი ტექ ნო ლო გი ა, მაგ რამ მხო ლოდ იმ შემ თხვე ვა ში, თუ 
ექ სპორ ტი ტო ლია ან მე ტია იმ პორ ტზე. ასე ვე, ლო გი კუ რი ა, რომ სა გა რეო ვაჭ-
რო ბა, ანუ ქვეყ ნის კარ გახ სნი ლო ბა ხელს უწყ ობს ეკო ნო მი კურ ზრდას, მაგ რამ 
ეს იმ შემ თხვვა ში, რო ცა ექ სპორ ტი იმ პორტს აბა ლან სებს ან სჭარ ბობს. სა ქარ-
თვე ლო ში კი იმ პორ ტი ექ სპორტს 3,8-ჯერ აღე მა ტე ბა. სა ვაჭ რო ბა ლან სის ამ-
გვა რი უწო ნას წო რო ბა, ანუ ქრო ნი კუ ლი დე ფი ცი ტი, ერ თი მხრივ, მეტყ ვე ლებს 
გა რე სამ ყა როს თან სა ქარ თვე ლოს უპი რა ტე სად ცალ მხრივ ეკო ნო მი კურ ინ-
ტეგ რა ცი ა ზე და, მე ო რე მხრივ იმა ზე, რომ ქარ თუ ლი ეკო ნო მი კა დი დად არის 
და მო კი დე ბუ ლი იმ პორ ტზე, რად გან ქვე ყა ნა გა ცი ლე ბით მეტს მო იხ მარს, ვიდ-
რე აწარ მო ებს, ანუ სა ქარ თვე ლო არის არა წარ მო ე ბა ზე, არა მედ უპი რა ტე სად 
მოხ მა რე ბა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი ქვე ყა ნა [1]. წლე ბის გან მავ ლო ბა ში იმ პორ ტზე 
ორი ენ ტი რე ბუ ლი ეკო ნო მი კის ზრდას ხელს უწყ ობს მოხ მა რე ბის და არა წარ-
მო ე ბის სტი მუ ლი რე ბა, რაც, უმე ტეს წი ლად უზ რუნ ველ ყო ფი ლია სა მუ შაო ძა ლის 
ექ სპორ ტით, პირ და პი რი უცხ ო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბით, სა ერ თა შო რი სო ტუ რის ტე-
ბით, უცხ ო უ რი გრან ტე ბით, დახ მა რე ბე ბით, ლა რის სიმ ყა რით და სხვ. 

ცნო ბი ლი ა, რომ სა გა რეო ვაჭ რო ბა სა ერ თა შო რი სო ეკო ნო მი კუ რი ურ-
თი ერ თო ე ბე ბის ყვე ლა ზე უფ რო ად რე უ ლი და მა სობ რი ვი ფორ მა ა. კონ კრე ტუ-
ლად რო გორ გა მო ი ყუ რე ბა მი სი დი ნა მი კა სა ქარ თვე ლო ში 2007-2015 წლებ ში, 
იხ. ცხრი ლი.

ცხრი ლი დან ჩანს, რომ 2015 წელს სა ქარ თვე ლო ში სა ქონ ლით სა გა რეო 
სა ვაჭ რო ბრუნ ვამ (ა რა ორ გა ნი ზე ბუ ლი ვაჭ რო ბის გა რე შე) 9933 მლნ დო ლა რი 
შე ად გი ნა, რაც წი ნა წლის შე სა ბა მის მაჩ ვე ნე ბელ ზე 13 %-ით ნაკ ლე ბი ა. აქე დან 
ექ სპორ ტი 2204 მლნ დო ლარს შე ად გენს (23 %-ით ნაკ ლე ბი). ექ სპორ ტის 
შემ ცი რე ბის მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი ძი რი თა დად გა ნა პი რო ბა სა ქარ თვე ლოს 
ექ სპორ ტის სტრუქ ტუ რამ. კერ ძოდ, მსოფ ლი ო ში მიმ დი ნა რე სა ვა ლუ ტო რყე-
ვე ბი სა და მის გან გა მოწ ვე უ ლი ეკო ნო მი კუ რი მდგო მა რე ო ბის შე დე გად, მოთხ-
ოვ ნა გან სა კუთ რე ბით შემ ცირ და არა პირ ვე ლა დი მოთხ ოვ ნის სა სა ქონ ლო 
პო ზი ცი ებ ზე, ღვი ნო ზე, სპირ ტი ან სას მე ლებ ზე, მი ნე რა ლურ წყლებ ზე, უალ-
კო ჰო ლო სას მე ლებ ზე, თხილ ზე და ა.შ; ანუ სა ქარ თვე ლოს ტრა დი ცი ულ 
სა ექ სპორ ტო პრო დუქ ცი ა ზე. ექ სპორ ტის კლე ბა უკავ შირ დე ბა, ასე ვე, სა ბა ჟო 
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პო ლი ტი კის ცვლი ლე ბის გა მო აზერ ბა ი ჯან სა და სომ ხეთ ში ავ ტო მო ბი ლე ბის რე-
ექ სპორ ტი სა და არ მა ტუ რის შემ ცი რე ბას. 

 იმ პორ ტი 7729 მლნ დო ლა რის ტო ლია (10%-ით ნაკ ლე ბი). იმ პორ ტის 
შემ ცი რე ბა ძი რი თა დად სა მომ ხმა რებ ლო სა ქონ ლის იმ პორ ტის ხარ ჯზე მოხ და, 
ხო ლო სა ინ ვეს ტი ციო და შუ ა ლე დუ რი სა ქონ ლის იმ პორ ტის კლე ბის წვლი ლი 
მთლი ა ნი იმ პორ ტის კლე ბა ში გა ცი ლე ბით ნაკ ლე ბი იყო. კერ ძოდ, იმ პორ ტის 
შემ ცი რე ბას ხე ლი შე უწყო ლა რის დე ვალ ვა ცი ამ, ანუ იმ პორ ტის გაძ ვი რე ბამ, ასე-
ვე, ნავ თობ სა და ხორ ბალ ზე ფა სე ბის შემ ცი რე ბამ. სა ქარ თვე ლოს უარ ყო ფით-
მა სა ვაჭ რო ბა ლან სმა 2015 წელს 5525 მლნ დო ლა რი და სა გა რეო სა ვაჭ რო 
ბრუნ ვის 56% შე ად გი ნა, რაც სარ კი სე ბუ რი შე და რე ბის მე თო დით უფ რო მე ტი ა. 

„საქსტატის“ ინ ფორ მა ცი ით, 2015 წელს სა ქარ თვე ლოს სა გა რეო სა ვაჭ რო 
ბრუნ ვამ ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნებ თან 3165 მლნ დო ლა რი შე ად გი ნა, რაც წი ნა 
წლის შე სა ბა მის მაჩ ვე ნე ბელ ზე 6%-ით მე ტი ა. აქე დან ექ სპორ ტი 646 მლნ დო-
ლა რი იყო (4 %-ით მე ტი), ხო ლო იმ პორ ტი 2518 მლნ დო ლა რი (6%-ით მე ტი). 
სა ქარ თვე ლოს სა გა რეო სა ვაჭ რო ბრუნ ვა ში ამ ქვეყ ნე ბის წილ მა 32% შე ად გი ნა, 
მათ შო რის ექ სპორ ტში 29 % და იმ პორ ტში 33 % (2014 წელს შე სა ბა მი სად 26, 22 
და 28 %). ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნებ ზე მო დი ო და სა ვაჭ რო დე ფი ცი ტის 34 % (2014 
წელს 30%). რო გორც ვხე დავთ, იმ პორ ტი ექ სპორტს 3,9-ჯერ აღე მა ტე ბა, 
რაც სა ქარ თვე ლოს მოხ მა რე ბა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლო ბა ზე  მ ეტყ  ვ ე  ლებს . 
 დსთ-ის ქვეყ ნებ თან სა გა რეო სა ვაჭ რო ბრუნ ვამ 2015 წელს 2808 მლნ დო-
ლა რი შე ად გი ნა (2014 წელ თან შე და რე ბით 22%-ით ნაკ ლე ბი). აქე დან ექ-
სპორ ტი 840 მლნ დო ლა რი (43 %-ით ნაკ ლე ბი), ხო ლო იმ პორ ტი 1968 მლნ 
დო ლა რი იყო (7 %-ით ნაკ ლე ბი). სა ქარ თვე ლოს სა გა რეო სა ვაჭ რო ბრუნ ვა ში 
დსთ-ის ქვეყ ნე ბის წი ლი 28 % იყო, მათ შო რის ექ სპორ ტში 38% და იმ პორ ტში 
25% (2014 წელს შე სა ბა მი სად 31, 51 და 25%). 2015 წელს დსთ-ის ქვეყ ნებ ზე 
მო დი ო და სა ვაჭ რო დე ფი ცი ტის 20 % (2014 წელს 11%). რო გორც ვხე დავთ, 
იმ პორ ტი ექ სპორტს 2,3-ჯერ აღე მა ტე ბა, რაც ევ რო კავ ში რის შე სა ბა მის მაჩ-
ვე ნე ბელ ზე უკეთ გა მო ი ყუ რე ბა. 

 2015 წელს ათი უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორის წილმა საქართველოს 
მთლიან საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში 64 % შეადგინა. უმსხვილესი სავაჭრო 
პარტნიორებია თურქეთი (1517 მლნ დოლარი), რუსეთი (789 მლნ დოლარი) 
და აზერბაიჯანი (783 მლნ დოლარი). 

 2015 წელს, სა სა ქონ ლო ჯგუ ფე ბი დან, უმ სხვი ლეს სა ექ სპორ ტო ათე-
ულ ში პირ ვე ლი ად გი ლი სპი ლენ ძის მად ნებ მა და კონ ცენ ტრა ტებ მა და ი კა ვა - 
271 მლნ დო ლა რი და მთე ლი ექ სპორ ტის 12% შე ად გი ნა. მე ო რეა ფე რო შე ნად-
ნო ბე ბის ექ სპორ ტი, რო მე ლიც 195 მლნ დო ლარს და შე სა ბა მი სად, მთლი ა ნი 
ექ სპორ ტის 9%-ს უდ რი და. მე სა მე ად გილ ზე მსუ ბუ ქი ავ ტო მო ბი ლე ბის ჯგუ ფი იმ-
ყო ფე ბო და. ამ სა სა ქონ ლო ჯგუ ფის ექ სპორ ტმა 180 მლნ დო ლა რი და მთე ლი 
ექ სპორ ტის 8% შე ად გი ნა. რო გორც ვხჵჴჱვთ, ექ სპორ ტის სა ხით უპი რა ტე სად 
რე სურ სე ბი, ანუ და ბა ლი და მა ტე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბის პრო დუქ ტი გა ე დი ნე-
ბა და არა მზა პრო დუქ ტი.
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უმ სხვი ლე სი სა იმ პორ ტო სა სა ქონ ლო ჯგუ ფი 2015 წელს სამ კურ ნა ლო 
სა შუ ა ლე ბე ბი იყო, რომ ლის იმ პორ ტმა 745 მლნ დო ლა რი და მთე ლი იმ პორ-
ტის 10% შე ად გი ნა. მე ო რე ად გილ ზეა ნავ თო ბი და ნავ თობ პრო დუქ ტე ბის სა-
სა ქონ ლო ჯგუ ფი 657 მლნ დო ლა რით, რაც იმ პორ ტის 9%-ა. მე სა მე ად გილ ზე 
მსუ ბუ ქი ავ ტო მო ბი ლე ბის სა სა ქონ ლო ჯგუ ფი და ფიქ სირ და 461 მლნ დო ლა რით 
(იმ პორ ტის 6 %) [2]. რო გორც ვხე დავთ, იმ პორ ტის სა ხით უპი რა ტე სად მზა 
პრო დუქ ტი - მა ღა ლი და მა ტე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბის პრო დუქ ტი შე მო ე დი ნე ბა 
და არა რე სურ სე ბი.

ცხრი ლი დან ჩანს, ასე ვე, რომ სა ქარ თვე ლოს სა გა რეო სა ვაჭ რო ბრუნ ვა 
2007- 2015 წლებ ში (2009 წლის გა მოკ ლე ბით) ზრდის ტენ დენ ცი ით ხა სი ათ დე-
ბა, რაც და დე ბი თი მოვ ლე ნა ა. სამ წუ ხა როდ, ზრდის ტენ დენ ცი ით ხა სი ათ დე ბა 
სა ვაჭ რო ბა ლან სის უარ ყო ფი თი სალ დოც, რაც ცალ სა ხად უარ ყო ფი თად 
უნ და შე ფას დეს. 

საქართველოს სავაჭრო ბალანსის ნორმატიული ანალიზი

რო გორც ით ქვა, სა ქარ თვე ლოს უარ ყო ფით მა სა ვაჭ რო ბა ლან სმა (დე-
ფი ციტ მა) 2015 წელს 5525 მლნ დო ლა რი შე ად გი ნა. რომ არა ესო დენ დი დი 
უარ ყო ფი თი სა ვაჭ რო სალ დო, სა ქარ თვე ლოს ორ ჯერ მე ტი ბი უ ჯე ტი ექ ნე ბო და. 
საქ მე ისა ა, რომ სა ვაჭ რო დე ფი ცი ტი იფა რე ბა აღე ბუ ლი ვა ლით. ამ უკა ნას კნე-
ლის მომ სა ხუ რე ბა კი ბი უ ჯე ტის ხარ ჯზე ხდე ბა, რაც ზრდის მის დე ფი ციტს.

ამას თან, ქვე ყა ნა ში იმ პორ ტის სა ხით უპი რა ტე სად მზა პრო დუქ ტი შე-
მო ე დი ნე ბა და არა რე სურ სე ბი. სამ კურ ნა ლო სა შუ ა ლე ბებ სა და მსუ ბუქ ავ ტო-
მო ბი ლებ თან ერ თად მრა ვა ლი ჩვე უ ლებ რი ვი სა მომ ხმა რებ ლო სა ქო ნე ლიც კი 
გა რე დან შე მოგ ვაქვს, მა შინ რო დე საც მო სახ ლე ო ბის ნა ხე ვა რი სოფ ლის მე ურ-
ნე ო ბა შია და საქ მე ბუ ლი. სა ქარ თვე ლო, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ აგ რა რუ ლი 
ქვე ყა ნა ა, წარ მო ე ბუ ლი ხორ ბლით, ხორ ცი თა და ხორ ცპრო დუქ ტე ბით, რძი-
თა და რძის პრო დუქ ტე ბით ბოს ტნე უ ლით და ა. შ. ად გი ლობ რივ მოთხ ოვ ნი-
ლე ბებ საც ვერ აკ მა ყო ფი ლებს, რომ აღა რა ფე რი ვთქვათ მათ ექ სპორ ტზე. 
სა ქარ თვე ლოს სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო პრო დუქ ტე ბის ექ სპორ ტი რე ბა ნაკ ლე ბად 
ხდე ბა მე ზო ბელ თურ ქეთ ში. სა მა გი ე როდ ამ ქვეყ ნი დან ხორ ცი ელ დე ბა სა სოფ-
ლო- სა მე ურ ნეო პრო დუქ ცი ის დი დი რა ო დე ნო ბის იმ პორ ტი (ჩვე ნი გათ ვლე ბით 
და ახ ლო ე ბით 40 000 და საქ მე ბუ ლი ადა მი ა ნის ეკ ვი ვა ლენ ტი ა, თუ კი ამ რა ო დე-
ნო ბის პრო დუქ ცი ის წარ მო ე ბა სა ქარ თვე ლო ში მოხ დე ბო და). Eეს იმი ტომ, რომ 
თურ ქე თის მთავ რო ბა ახ დენს სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სუბ სი დი რე ბას, შე სა ბა მი-
სად, იქ მო წე უ ლი მო სა ვა ლი იმ დე ნად ია ფი ჯდე ბა, რომ ქარ თუ ლი პრო დუქ ცია 
ვერ უწევს მას კონ კუ რენ ცი ას. 

ექ სპორ ტის სა ხით კი უპი რა ტე სად რე სურ სე ბი გა ე დი ნე ბა და არა მზა 
პრო დუქ ტი. ასე, მა გა ლი თად, 2016 წლის პირ ველ კვარ ტალ ში უმ სხვი ლე სი 
სა ექ სპორ ტო ჯგუ ფი სპი ლენ ძის მადნები და კონცენტრატები იყო 84.1 მლნ 
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დოლარით (37.7%–იანი ზრდა წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით); 
შემდეგ მოდის ავტომობილების რეექსპორტი– 37.6 მლნ დოლარით (34.8%–
იანი კლება); თხილი – 33 მლნ დოლარი (36.1%–იანი კლება); ფეროშენადნობი 
– 26.79 მლნ დოლარი (44.4%–იანი კლება); აზოტოვანი სასუქები – 23.2 მლნ
დოლარი (3.2%–იანი კლება); მინერალური წყლები – 19.3 მლნ დოლარი 
(14.6%–იანი კლება); ღვინო – 19.2 მლნ დოლარი (23.7%–იანი კლება); 
სამკურნალო საშუალებები – 19 მლნ დოლარი (24.5%–იანი ზრდა); ოქრო 
დაუმუშავებელი ან ნახევრადდამუშავებული – 17.7 მლნ დოლარი (40%–იანი 
ზრდა); არადენატურირებული ეთილის სპირტი და სპირტიანი სასმელები – 
17.1 მლნ დოლარი (74.7%–იანი ზრდა) [3].

რა გან სხვა ვე ბაა რე სურ სე ბის ( ვთქვათ, ვაშ ლი სა) და მზა პრო დუქ ტის 
(ვთქვათ, ვაშ ლის ჯე მის) ექ სპორტს შო რის?- ვაშ ლში გა ცი ლე ბით ნაკ ლე ბია 
და მა ტე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბა, ცო ტა ფულს იღებ, ვაშ ლის წვენ ში, ვაშ ლის კომ-
პოტ ში, ვაშ ლის ჯემ სა და ჩირ ში გა ცი ლე ბით მეტს - ანუ და მა ტე ბულ ღი რე ბუ ლე-
ბას ქმნის ქვე ყა ნა ში. ჯემს რომ აკე თებ, სა წარ მო გაქვს, იქ საქ მდე ბა ადა მი ა ნე ბი, 
რო მელ თაც Ⴐხელ ფასს უხ დი, ისი ნი სხვა Ⴐბიზ ნე სის სა ქო ნელს ყი დუ ლო ბენ. 
ექ სპორ ტზე - მეტს გა და გიხ დი ან Ⴐრად გან მზა Ⴐპრო დუქ ტი ა. ასე ვე, ჩვე ნი თხი-
ლი რომ გა აქვთ, იქი დან ვი ღაც კარგ შო კო ლადს გა ა კე თებს და გა ცი ლე ბით 
ძვი რად გა ყი დის, ანუ ქვეყ ნის Ⴐგან ვი თა რე ბის შემ დე გი ეტა პი იქ ნე ბა, რომ ეს 
თხი ლი ა ნი შო კო ლა დი ჩვენ გა ვა კე თოთ. ის ადა მი ა ნი კი რო მელ ზეც დღეს ვამ-
ბობთ, რომ მხო ლოდ სახ ლი და პა ტა რა მი წა აქვს და უნ და და ვეხ მა როთ, Ⴐწა-
ვა და იმ ქარ ხა ნა ში იმუ შა ვებს [4].

რა გან სხვა ვე ბა ა, ვთქვათ, ხორ ბლი სა და ფქვი ლის იმ პორტს შო რის-
?-თუ ძი რი თა დი მომ წო დებ ლე ბი სა გან (რუ სე თი, ყა ზა ხე თი, უკ რა ი ნა და სხვა) შე-
მო ვი ტანთ ფქვილს და არა ხორ ბალს, ამით ქარ თუ ლი წის ქვილ კომ ბი ნა ტე ბის 
ნა წი ლი უმოქ მე დოთ დარ ჩე ბა, ეს და ა ზა რა ლებს ად გი ლობ რივ ფერ მე რებ საც, 
რომ ლებ მაც მო წე უ ლი ხორ ბა ლი ამ წის ქვილ კომ ბი ნატ ში უნ და დაფ ქვან, უმუ-
შევ რად დარ ჩე ნა და ე მუქ რე ბა 10 ათა სამ დე ადა მი ანს და მე ღო რე ო ბის ფერ მე-
რულ მე ურ ნე ო ე ბებ საც მო აკ ლდე ბა ქა ტო. რო გორც ერ თი, ისე მე ო რე ტენ დენ-
ცია ქვე ყა ნა ში ახა ლი სა მუ შაო ად გი ლე ბი სა და შე მო სავ ლე ბის მულ ტიპ ლი კა ცი-
ის (გამ რავ ლე ბის) შე მა ფერ ხე ბე ლი ა. იმ პორ ტჩამ ნაც ვლე ბე ლი პო ლი ტი კა კი 
ქმნის ეროვ ნულ სა ქო ნელს, სა მუ შაო ად გი ლებს, შე მო სავ ლებ სა და ზო გავს 
ვა ლუ ტას. 

სა ერ თოდ, მნიშ ვნე ლო ვა ნია არა მხო ლოდ სა გა რეო ვაჭ რო ბის ბრუნ-
ვის მო ცუ ლო ბა, არა მედ ისიც თუ ქვეყ ნის სა ვაჭ რო ბრუნ ვა უპი რა ტე სად რის-
გან შედ გე ბა. ანუ, თუ სა ვაჭ რო ბა ლან სში მნიშ ვნე ლოვ ნად სჭარ ბობს იმ პორ ტი 
(რო გორც ეს სა ქარ თვე ლო ში ა) ეს არის სე რი ო ზუ ლი პრობ ლე მა, ხო ლო თუ 
- ექ სპორ ტი, ეს ძა ლი ან კარ გი ა. სამ წუ ხა როდ, ყვე ლა უმ სხვი ლეს სა ვაჭ რო 
პარ ტნი ორ ქვე ყა ნას თან (თურ ქე თი, რუ სე თი, უკა რი ა ნა, აზერ ბა ი ჯა ნი, ევ რო-
კავ ში რის ქვეყ ნე ბი, აშშ თუ სხვა) სა ქარ თვე ლოს აქვს ქრო ნი კუ ლად უარ ყო-
ფი თი სა ვაჭ რო სალ დო. 
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ამ ფონ ზე ლო გი კუ რად ის მის კითხ ვა- რა ვუ ყოთ სა ქარ თვე ლოს კრი ტი-
კულ იმ პორტს, ანუ უარ ყო ფით სა ვაჭ რო სალ დოს, რო მე ლიც არ სე ბობს, 
სა ერ თოდ და, ყვე ლა უმ სხვი ლეს სა ვაჭ რო პარ ტნი ორ ქვე ყა ნას თან იქ ნე ბა 
ეს თურ ქე თი, რუ სე თი, უკა რი ა ნა, აზერ ბა ი ჯა ნი, ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნე ბი, აშშ 
თუ სხვა? -ამ მი მარ თე ბით არ სე ბობს მდი და რი მსოფ ლიო გა მოც დი ლე ბა. მა-
გა ლი თად, ია პო ნე ლებ მა, რო მელ თაც აქვთ მო მავ ლის საკ მა ოდ კარ გი ხედ ვა, 
1946 წლი დან და იწყ ეს ეროვ ნუ ლი ლო ზუნ გის რე ა ლი ზა ცი ა, რომ ლის არ სი ა- პან 
ექ სპორ ტი, ან სიკ ვდი ლინ. ამ ლო ზუნ გის რე ა ლი ზე ბი სათ ვის მათ შე ის წავ ლეს 
წარ მა ტე ბუ ლი ქვეყ ნე ბის სა ი დუმ ლო ე ბა ნი და აღ მო ა ჩი ნეს, რომ ეს არის საზღ-
ვაო ფლო ტი. დღეს ია პო ნი ის საზღ ვაო ფლო ტი მსოფ ლი ო ში მე სა მეა აშ შ-სა და 
რუ სე თის შემ დეგ; მათ გან ჭვრი ტეს, რომ პერ სპექ ტი ვა ში მო სა ლოდ ნე ლი იყო 
სათ ბობ -ე ნერ გე ტი კუ ლი რე სურ სე ბის კრი ზი სი. ამი ტომ აშ შ-გან გან სხვა ვე ბით მათ 
შექ მნეს მცი რე ლიტ რა ჟი ა ნი ავ ტო მან ქა ნე ბი და ამით და იპყ რეს ბა ზა რი. აშშ კი ამ 
აზ რამ დე ცო ტა მოგ ვი ა ნე ბით მი ვი და; ია პო ნე ლებ მა და ი ნა ხეს, რომ თა ნა მედ რო-
ვე ეკო ნო მი კა ში მთა ვა რი იყო ცოდ ნა, ამი ტომ იმხანად მათ 5000 ახალგაზრდა 
„დესანტი“ გა დას ხეს აშ შ-ი სა და და სავ ლე თის მო წი ნა ვე უმაღ ლეს სას წავ ლებ-
ლებ ში. ეს ახალ გაზ რდო ბა ახა ლი ცოდ ნი თა და უნა რე ბით დაბ რუნ და სამ შობ-
ლო ში და გა ზარ და ექ სპორ ტი, ჩა ა ნაც ვლა არა გო ნივ რუ ლი იმ პორ ტი, გა მო ა ჯან-
სა ღა სა ვაჭ რო ბა ლან სი და გა ნა ვი თა რა ეროვ ნუ ლი ეკო ნო მი კა. ცნო ბი სათ ვის, 
სა ქარ თვე ლო საზღ ვაო ქვე ყა ნა ა, რაც მი სი ერ თ-ერ თი უპი რა ტე სო ბაა ამი ერ კავ-
კა სი ა სა და ცენ ტრა ლურ აზი ა ში, მაგ რამ ჩვენს საზღ ვაო ინ ფრას ტრუ ქუ რას არ 
შე მორ ჩა არც ერ თი საზღ ვაო ლა ი ნე რი, თუ ტან კე რი, რო მე ლიც წარ სულ ში 80-ს 
აღე მა ტე ბო და. ჩვე ნი გე მე ბი ზო გი და იჭ რა და ისე გა ი ყი და, ზო გიც და ცუ რავს 
სხვა ქვეყ ნე ბის დრო შე ბის ქვეშ ზღვა ში [5]

სამ ხრეთ კო რე ამ, ასე ვე, წა ა ხა ლი სა ექ სპორ ტი და ამით მეტ პროგ რესს 
მი აღ წი ა, ვიდ რე ფი ლი პი ნებ მა და სამ ხრეთ ამე რი კის ქვეყ ნებ მა (არ გენ ტი ნა ბრა-
ზი ლი ა, ჩი ლე), რომ ლე ბიც XX სა უ კუ ნის 80-ი ან წლე ბამ დე მი მარ თავ დნენ იმ-
პორ ტის ჩა ნაც ვლე ბას. შევ ნიშ ნავთ, რომ იმ პორ ტის ჩა ნაც ვლე ბის სტრა ტე გია 
ად გი ლობ რი ვი ბაზ რის დრო ე ბით დაც ვა სა და ად გი ლობ რი ვი სა წარ მოო 
შე საძ ლებ ლო ბე ბით ეკო ნო მი კურ ზრდას გუ ლის ხმობს. ექ სპორ ტით სტი მუ-
ლი რე ბუ ლი ზრდის სტრა ტე გია კი ცდი ლობს მსოფ ლიო ბაზ რე ბი ეკო ნო მი-
კუ რი გან ვი თა რე ბის ხელ შეწყ ო ბი სათ ვის გა მო ი ყე ნოს. ექ სპორ ტის ხელ შეწყ-
ო ბით ეკო ნო მი კუ რი ზრდა იმ პორ ტის ჩა ნაც ვლე ბის სა პი რის პი რო სტრა ტე-
გი ა ა, რო მე ლიც პო პუ ლა რუ ლი იყო 1960-ი ან წლებ ში. 

ექ სპორ ტის მკვეთ რი ზრდა ა, ასე ვე, ჩი ნე თის ეკო ნო მი კის აღ მავ ლო ბის 
ერ თ-ერ თი ძი რი თა დი სა გა რეო ფაქ ტო რი. ჩი ნურ სა ქო ნელს ბევ რი კონ კუ რენ-
ტუ ლი უპი რა ტე სო ბა აქვს, თუმ ცა, სა ხელ მწი ფო და მა ტე ბით ას ტი მუ ლი რებს ექ-
სპორ ტზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი მე წარ მე ო ბის ეკო ნო მი კას. სა ხელ მწი ფო სა გა რეო 
ბაზ რებ ზე მი მარ თულ სა წარ მო ებს და ბა ლი გა და სა ხა დე ბით, კრე დი ტე ბით და 
სხვა პრე ფე რენ ცი ე ბით უზ რუნ ველ ყოფს [6].
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აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ სინ გა პურ სა და ჰონ -კონ გში იმ პორ ტი სა და რე ექ-
სპორ ტის ხარ ჯზე სა ვაჭ რო ბრუნ ვა მშპ-ის 200-400%-საც კი აღ წევს. ეს აზი უ-
რი ქა ლაქ -სა ხელ მწი ფო ე ბი მთლი ა ნად ვაჭ რო ბა ზე და ფი ნან სურ საქ მი ა ნო ბა ზეა 
და მო კი დე ბუ ლი. მა თი ვრცე ლი და ღრმა ნავ სად გუ რე ბი ერ თ-ერ თი დატ ვირ-
თუ ლია ტვირ თბრუნ ვის თვალ საზ რი სით მთელ მსოფ ლი ო ში,Ⴐ იმი ტომ, რომ ეს 
ქვეყ ნე ბი არი ან სა ვაჭ რო და ფი ნან სუ რი ჰა ბე ბი (ცენ ტრე ბი).

მოხ მო ბი ლი სა ერ თა შო რი სო გა მოც დი ლე ბი დან გა მომ დი ნა რე, მი ზან-
შე წო ნი ლია ინ ვეს ტი ცი ე ბის მო ზიდ ვით სა მა მუ ლო პრო დუქ ცი ის სა ში ნაო და სა-
ერ თა შო რი სო კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის ამაღ ლე ბა და ექ სპორ ტის წა ხა ლი სე ბა 
ექ სპორ ტი ო რე ბის ინ ფორ მი რე ბით, რეგ რე სი უ ლი გა და სა ხა დე ბით, კრე დი ტე-
ბით, დაზღ ვე ვით, სა ვა ლუ ტო კურ სით, ტრან სპორ ტი რე ბით, ლო გის ტი კი თა და 
სხვა პრე ფე რენ ცი ე ბით. ამას თან, სა ჭი როა ექ სპორ ტის ოპ ტი მი ზე ბა ანუ რე სურ-
სებ თან შე და რე ბით უპი რა ტე სო ბა მი ე ნი ჭოს მზა პრო დუქ ტის გა ტა ნას. ამას ხელს 
შე უწყ ობს ქარ თუ ლი ბიზ ნე სის სა ერ თა შო რი სო ბაზ რე ბის კონ კუ რენ ტულ გა რე-
მო ში მოქ ცე ვა, რაც გა ა ჩენს მწარ მო ებ ლუ რო ბის უფ რო მე ტად ზრდის სტი მულს 
და შე სა ბა მი სად, გა მო იწ ვევს უფ რო მა ღა ლი და მა ტე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბის მქო ნე 
პრო დუქ ტე ბის ექ სპორ ტზე გა დას ვლას. ასე ვე, უნ და გან ხორ ცი ელ დეს სა ვაჭ რო 
პარ ტნი ო რე ბი სა და სა ექ სპორ ტო პრო დუქ ცი ის დი ვერ სი ფი კა ცია (გამ რა ვალ-
ფე როვ ნე ბა), ქარ თუ ლი კომ პა ნი ე ბის ახალ ბა ზარ ზე შეღ წე ვა და დამ კვიდ რე ბა. 

სა მარ თლი ა ნო ბა მო ითხ ოვს აღი ნიშ ნოს, რომ ექ სპორ ტის ზრდა ზე 
მარ თლაც უარ ყო ფი თად იმოქ მე და რე გი ონ ში გა უ ა რე სე ბულ მა მდგო მა რე-
ო ბამ, მაგ რამ ეს იმას რო დი ნიშ ნავს, რომ სა ქარ თვე ლოს ხე ლი სუ ფე ბას არ 
უნ და ჰქონ დეს რის კ-მე ნეჯ მენ ტის რა ღაც გეგ მა ამ საფ რთხე ე ბის შემ ცი რე ბი სათ-
ვის. მა გა ლი თად, აზერ ბა ი ჯან ში ავ ტო მო ბი ლე ბის რე ექ სპორ ტის შემ ცი რე ბას თან 
და კავ ში რე ბით (2014 შე და რე ბით 2015 წელს 63.6 მლნ დო ლა რით შემ ცირ და 
მსუ ბუ ქი ავ ტო მო ბი ლე ბის რე ა ლი ზა ცი ა), ბიზ ნე სი აცხ ა დებს, რომ მთავ რო ბას უბ-
რა ლოდ ინ ფორ მი რე ბა უნ და მო ეხ დი ნა აზერ ბა ი ჯან ში შე მო ღე ბუ ლი რე გუ ა ლა-
ცი ე ბის შე სა ხებ. უნ და ვა ღი ა რით, რომ ინ ფორ მა ცი ი სა და კო მუ ნი კა ცი ის მი მარ-
თუ ლე ბით მთავ რო ბას მარ თლაც სე რი ო ზუ ლი პრობ ლე მე ბი აქვს. სა ავ ტო მო ბი-
ლო ბიზ ნე სი დღე საც გა ურ კვე ველ მდგო მა რე ო ბა შია და არ იცის სა ით წა ვი დეს.

რო გორც ეტყ ო ბა, სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბას ად რე ვე უნ და გა ნე ხორ ცი ე-
ლე ბია ე.წ. ტექ დათ ვა ლი რე ბა. ამით გა იცხ რი ლე ბო და ოც წელ ზე მე ტი ხნის ავ-
ტო მო ბი ლე ბი და ავ ტო პარ კი უფ რო გა ა ხალ გაზ რდავ დე ბო და. ეს რომ არ გა კეთ-
და, ამი ტო მაა ქვე ყა ნა ეკო ლო გი უ რი კა ტას ტრო ფი სა და ტო ტა ლუ რი „საცობების“ 
წინაშე. პირდაპირ უნდა ითქვას, რომ მარჯვენასაჭიანი ავტომობილების 
აკრძალვით საერთოდ შეწყდება იმპორტი იაპონიიდან. ეს გადაწყვეტილება, 
ალბათ, უფრო პოლიტიკური მოტივით არის განპიროებებული, რადგანაც 
საქართველოს განვითარების ვექტორი ევროპისკენ იხრება. ვფიქრობთ, 
უკეთესი იქნებოდა რეფორმა პირდაპირ „ევრო ოთხით“ დაგვეწყო და არა 
მარჯვენასაჭიანი სტანდარტით. გავხედოთ მეზობლებს, რომელთაც ჩამოვრჩით. 



 უშანგი სამადაშვილი 

184

ეს ძალიან ცუდია. მაგალითად, უკრაინა გადადის „ევრო 5-ზე“. რუსეთი არის 
„ევრო 4-ზე“ და ფიქრობს გადავიდეს „ევრო 5-ზე“ . ევროპაში უკვე „ევრო 6-ია.“ 
აზერბაიჯანმა გვაჯობა, რომელიც გადავიდა „ევრო 4-ზე“. ამიტომ ჩვენ უნდა 
მივყვეთ და მოვერგოთ რეგიონის სტანდარტებს. 

2015 წე ლი მარ თლაც არ იყო სა ხარ ბი ე ლო ავ ტო ბიზ ნე სი სათ ვის. გარ და 
აზერ ბა ი ჯა ნი სა, გა ყიდ ვე ბი შემ ცი რე ბუ ლია სომ ხეთ შიც (2014 წელ თან შე და რე-
ბით 41.7 მლნ დო ლა რით), რაც აი სა ხე ბა ექ სპორ ტის კლე ბა ში [7]. სწო რედ 
ამი ტომ აუ ცი ლე ბე ლი ა, რომ ჩავ დგეთ რე გი ო ნის ფერ ხულ ში და გა და ვი დეთ 
ახალ რელ სებ ზე. სხვა გა მო სა ვა ლი უბ რა ლოდ არ არ სე ბობს. წი ნა აღ მდეგ შემ-
თხვე ვა ში ეკო ლო გი უ რი კა ტას ტრო ფა გარ და უ ვა ლი ა, რად გა ნაც არ სე ბულს კი-
დევ ძვე ლი პარ კი და ე მა ტე ბა და ვერ სად გა ი ყი დე ბა ძვე ლი ავ ტო მო ბი ლე ბი. 
შე დე გად, სა ქარ თვე ლო გახ დე ბა ევ რო პი სა და ამე რი კის ძვე ლი ავ ტო მან ქა ნე-
ბის სა საფ ლა ო. სა ქარ თვე ლო რე გი ო ნის ჰა ბად რომ ჩა მო ყა ლიბ დეს, სა ჭი როა 
ჩად გეს იმ ფერ ხულ ში, რა ფერ ხულ შიც დგას რე გი ო ნი. მა გა ლი თად, ნორ ვე გი ა, 
მარ თა ლი ა, არ არის ევ რო კავ ში რის წევ რი, მაგ რამ ევ რო პარ ლა მენ ტის მი ერ 
რო გორც კი რა ღაც ახა ლი კა ნო ნი მი ი ღე ბა, უკ ვე ორი კვი რის შემ დეგ, ყო ველ-
გვა რი შეს წო რე ბის გა რე შე, ნორ ვე გი ის პარ ლა მენ ტი იღებს ოს ლო ში, რა თა 
ნორ ვე გი ის სა კა ნონ მდებ ლო რე გუ ლა ცი ე ბი მო ერ გოს ევ რო კავ ში რი სას და მის-
გან არ გა უცხ ოვ დეს [8, გვ.215].

შევ ნიშ ნავთ, რომ გლო ბა ლი ზა ცი ა, ეკო ნო მი კუ რი ღი ა ო ბა, ანუ სა ვაჭ რო -ე-
კო ნო მი კუ რი ინ ტეგ რა ცია შე იძ ლე ბა იყოს კარ გიც და ცუ დიც. სა ვაჭ რო -ე კო ნო მი-
კუ რი ინ ტეგ რა ცია გან ვი თა რე ბის სხვა დას ხვა დო ნის მქო ნე ქვეყ ნებს შო რის სულ 
სხვაგ ვა რად ვი თარ დე ბა და ეს ავ ტო მა ტუ რად ყვე ლა სათ ვის მომ გე ბი ა ნი თა მა ში 
ვერ იქ ნე ბა. ეკო ნო მი კუ რი თე ო რი ის თა ნახ მად (მა გა ლი თად, რა მო დე ნი მე ხნის 
წინ პოლ კრუგ მა ნის მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი თე ო რი ი ის თა ნახ მად) სა ვაჭ რო -ე კო ნო-
მი კუ რი ინ ტეგ რა ცი ის შე დე გე ბი და დე ბი თია მხო ლოდ მა შინ, რო დე საც საწყ ი სი 
უთა ნაბ რო ბა მცი რე ა. დი დი სხვა ო ბე ბის შემ თხვე ვა ში, ყვე ლა ზე სუს ტი პარ ტნი-
ო რის თვის შე დე გე ბი შე იძ ლე ბა ნე გა ტი უ რი იყოს. მა გა ლი თად, აღ მო სავ ლეთ 
გერ მა ნი ის სწრაფ მა ინ ტეგ რი რე ბამ და სავ ლეთ გერ მა ნი ას თან, გან ვი თა რე ბის 
შე და რე ბით მა ღა ლი დო ნის მი უ ხე და ვად, დი დი ზი ა ნი მი ა ყე ნა ყო ფილ გდრ-ს, 
რო მელ მაც სა მუ შაო ად გი ლე ბის 50% და კარ გა: აღ მო სავ ლეთ გერ მა ნი ის ფირ-
მე ბი, რომ ლის პრო დუქ ტი უ ლო ბა 3-ჯერ და ე ცა, ვერ უწევ დნენ კონ კუ რენ ცი ას 
და სავ ლეთ გერ მა ნი ის ფირ მებს [9,128-129]. ჩვე უ ლებ რივ, რო დე საც პარ ტნი-
ორ ქვეყ ნებს შო რის საწყ ი სი უთა ნაბ რო ბა დი დი ა, მა შინ გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ-
ნე ბი გან ვი თა რე ბა დი ქვეყ ნე ბი სა გან ია ფად იძე ნენ რე სურ სებს (იმ პორ ტი) და მზა 
პრო დუქ ცი ას ყი დი ან (ექ სპორ ტი) ძვი რად. შე სა ბა მი სად, გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე-
ბი სულ უფ რო მდიდ რდე ბი ან, ხო ლო გან ვი თა რე ბა დი ქვე ეყ ნე ბი კი სულ უფ რო 
ღა რიბ დე ბი ან.

ის მის კითხ ვა- სა გა რეო სა ვაჭ რო ურ თი ერ თო ე ბე ბის ლი ბე რა ლი ზა ცი-
ის ფონ ზე რო გორ გან ვსაზღ ვროთ სა ქარ თვე ლო ში წარ მო ე ბუ ლი სა ქონ-
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ლის შე ფარ დე ბი თი უპი რა ტე სო ბა?- სა ჭი როა შევ ხე დოთ სა ქარ თვე ლო სა და 
სა ერ თა შო რი სო ბაზ რებს და ამის მი ხედ ვით ვი ვა რა უ დოთ უნ და გა ვი დეს თუ 
არა ესა თუ ის რე სურ სი და სა ქო ნე ლი სა გა რეო ბა ზარ ზე. მა გა ლი თად, ვაშ ლის 
და ბა ლი სა ში ნაო ფა სი მეტყ ვე ლებს იმა ზე, რომ სა ქარ თვე ლოს აქვს შე ფარ დე-
ბი თი უპი რა ტე სო ბა ამ სა ქონ ლის წარ მო ე ბა ში და ვაჭ რო ბის გან თა ვი სუფ ლე-
ბის შემ დეგ ექ სპორ ტი ო რი გახ დე ბა. საწ ვავ ზე მა ღა ლი სა ში ნაო ფა სი კი იმა ზე 
მეტყ ვე ლებს, რომ და ნარ ჩენ მსოფ ლი ოს აქვს შე ფარ დე ბი თი უპი რა ტე სო ბა ამ 
სა ქონ ლის წარ მო ე ბა ში და სა ქარ თვე ლო იმ პორ ტი ო რი გახ დე ბა. 

ლი ბე რა ლი ზა ცი ი სას, რო დე საც სა ქარ თვე ლოს ვაჭ რო ბის სა შუ ა ლე ბა ეძ-
ლე ვა ის ვაშ ლის ექ სპორ ტი ო რი ხდე ბა, ამ სა ქონ ლის მწარ მო ებ ლე ბის მდგო მა-
რე ო ბა უმ ჯო ბეს დე ბა, ხო ლო მომ ხმა რებ ლე ბი სა უა რეს დე ბა, რად გა ნაც ვაშ ლი 
ძვირ დე ბა. რო დე საც სა ქარ თვე ლო საწ ვა ვის იმ პორ ტი ო რი ხდე ბა, მომ ხმა რებ-
ლის ეკო ნო მი კუ რი მდგო მა რე ო ბა უმ ჯო ბეს დე ბა, რად გა ნაც საწ ვა ვი იაფ დე ბა, 
მწარ მო ებ ლი სა - უა რეს დე ბა. ორი ვე შემ თხვე ვა ში, ვაჭ რო ბის სარ გებ ლი ა ნო ბა 
და ნა კარ გებ ზე მე ტი ა. სხვა გა ვა რად, სა გა რეო ვაჭ რო ბის ლი ბე რა ლი ზა ცი ი სას სა-
ში ნაო ფა სე ბი უნ და გა მო უ თა ნაბ რდეს მსოფ ლიო ფა სებს. თუ ეროვ ნუ ლი ფა სი 
და ბა ლია მსოფ ლი ო ზე -ა ი წევს და პი რი ქით. თუ წა ხა ლის და ექ სპორ ტი, ქვე ყა ნა-
ში შე იძ ლე ბა იგი ვე პრო დუქ ცი ის დე ფი ცი ტი შე იქ მნას და ფა სებ მა აი წი ოს. 

ამას თან და კავ ში რე ბით უნ და ით ქვას, რომ სამ წუ ხა როდ, წარ მო ე ბის დი დი 
მო ცუ ლო ბე ბის მიღ წე ვას, რაც აუ ცი ლე ბე ლია მას შტა ბის ეფექ ტი სათ ვის (ა წარ მოე 
ბევ რი და ია ფად) და შე სა ბა მი სად, სა ფა სო ბრძო ლა ში მო სა გე ბად, თით ქმის 
ვერც ერთ დარ გში შევ ძლებთ. პრობ ლე მა ტუ რია მუ შა ხე ლის კვა ლი ფი კა ცი აც, 
რაც, აგ რეთ ვე, ხა რის ხი ა ნი პრო დუქ ტის და მომ სა ხუ რე ბის წარ მო ე ბის შე საძ ლებ-
ლო ბას დი დი ხნით, ასე ვე, თით ქმის ვერც ერთ დარ გში მოგ ვცემს. სა ქარ თვე ლო 
შეზღ უ დუ ლი რე სურ სე ბის ქვე ყა ნაა და ყვე ლა სა ხის ნედ ლე უ ლი არ აქვს. სწო-
რედ ამი ტომ, სჯობს აქ ცენ ტი გა კეთ დეს ქარ თუ ლი სურ სა თის უვ ნებ ლო ბა-
სა და პრო დუქ ცი ის უსაფ რთხო ე ბა ზე, სა ავ ტო რო ო ბა ზე, ტრა დი ცი უ ლო ბა ზე, 
ეკო ლო გი უ რო ბა ზე, ბი ოპ რო დუქ ტზე და ამით მოხ დეს მომ ხმა რებ ლის ცნო-
ბი ე რე ბა ში მი სი პო ზი ცი ო ნი რე ბა.

ის მის კითხ ვა- გან ვი თა რე ბით ჩვენ ზე წინ მდგომ მა ქვეყ ნებ მა ეკო ლო-
გი უ რი, ბი ოპ რო დუქ ტე ბის წარ მო ე ბა ზე რა ტომ გა ა კე თეს არ ჩე ვა ნი და რა 
იღო ნეს ამ მი მარ თე ბით?

-მათ ამოძ რა ვებ დათ: ექ სპორ ტის სტი მუ ლი რე ბა და ამით ეკო ნო მი კუ რი 
სარ გებ ლის ანუ ეფექ ტის მი ღე ბა; სოფ ლის მე ურ ნე ო ბი სა და მთლი ა ნად სოფ-
ლის ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბა; სოფ ლად ინ ფრას ტრუქ ტუ რის გან ვი თა რე ბა 
და დე მოგ რა ფი უ ლი მდგო მა რე ო ბის გა მო ჯან სა ღე ბა, ანუ - გლე ხის და მაგ რე ბა 
სოფ ლად, სა მუ შაო ად გი ლე ბის გა ჩე ნა და დე მოგ რა ფი უ ლი სი ტუ ა ცი ის გა მოს-
წო რე ბა. 

ყვე ლა ამ მიზ ნის მიღ წე ვა ეკო ლო გი ურ ბი ოპ რო დუქტს შე უძ ლი ა: 
მი სი წარ მო ე ბით, და რე გის ტრი რე ბი თა და ბრენ დი რე ბით, ანუ მომ ხმა რე-
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ბელ თათ ვის გაც ნო ბი თა და მო წო ნე ბით. ამ საქ მე ში მნიშ ვნე ლო ვა ნია გე ოგ-
რა ფი ულi აღ ნიშ ვნა, რაც იმას ნიშ ნავს, რომ მხო ლოდ იმ რე გი ონ ში უნ და იყოს 
ის ნედ ლე უ ლი, რომ ლი სა გა ნაც დამ ზა დე ბუ ლია კონ კრე ტუ ლი და სა ხე ლე ბის 
პრო დუქ ტი. სა ქარ თვე ლოს სურ სა თის ეროვ ნუ ლი სა ა გენ ტოს მი ერ სურ სა თის 
ად გილ წარ მო ე ბის და სა ხე ლე ბი სა და გე ოგ რა ფი უ ლი აღ ნიშ ვნის რე გის ტრა ცი-
ი სათ ვის დას კვნა გა ცე მუ ლი აქვს ოთხ შემ თხვე ვა ში. ესა ა: ქუ თა ი სის მწვა ნი ლი, 
მა ჭა ხე ლას თაფ ლი, ტყი ბუ ლის მთის ჩაი და ახალ ქა ლა ქის კარ ტო ფი ლი.

თავის დროზე,  „დააბანდე საქართველოში (Invest in Geor gia)“ კამპანიაზე, 
ბევრი ფული და დრო დაიხარჯა, თუმცა, გონივრული განხორციელების 
შემთხვევაში, ქვეყნის ეკონომიკისათვის ბევრად უფრო ეფექტიანი შეიძლება 
აღმოჩნდეს სწორედ კამპანია -„წარმოებულია საქართველოში“, რო მე ლიც 
თვით ინ ვეს ტო რე ბის თვი საც კი გა ცი ლე ბით უფ რო სა ინ ტე რე სოს გახ დის სა ქარ-
თვე ლოს, ვიდ რე პირ ვე ლი. ვი ნა ი დან ფუ ლის და ბან დე ბა იქ, სა დაც მხო ლოდ 
იუ რი დი უ ლი პრო ცე დუ რე ბია გა მარ თუ ლი და ნაკ ლე ბი ბი უ როკ რა ტი უ ლი ბა რი-
ე რე ბი არ სე ბობს, შე იძ ლე ბა ნაკ ლე ბად სა ინ ტე რე სო აღ მოჩ ნდეს, ვიდ რე იქ, სა-
დაც ამას თან ერ თად წარ მო ე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის გა სა ღე ბის უკე თე სი შე საძ ლებ-
ლო ბე ბიც იქ ნე ბა, ვთქვათ, ევ რო კავ შირ ში, თუ რეთ ში და სხვა გან [10].

არც თუ იშ ვი ა თად საზღ ვარ გა რეთ ად გი ლობ რი ვი სა წარ მო ე ბის ჩა-
მო ყა ლი ბე ბა ერ თა დერ თი ხერ ხია ეროვ ნულ ბა ზარ ზე შეღ წე ვი სა. ასე მა გა-
ლი თად, ია პო ნუ რი ფირ მე ბი, ქმნი ან რა სა წარ მო ებს დიდ ბრი ტა ნეთ ში და მექ-
სი კა ში, ამით ხელ ფე ხი ეხ სნე ბათ, ერ თი მხრივ, ევ რო გა ერ თი ა ნე ბი სა და, მე ო რე 
მხრივ, თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის ჩრდი ლო ამე რი კუ ლი ბა ზარ ზე შეღ წე ვი სათ ვის. 
არა და, ექ სპორ ტი რე ბით ამ ბაზ რებ ზე შეღ წე ვა მათ ერ თობ გა უ ჭირ დე ბო დათ 
[11, გვ.38].

ამასთან დაკავშირებით ლოგიკურია გავიხსენოთ როგორ იწყება ქუ-
თაისის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის ფუნქციონირება. შემოდის გაზ-
ქურების მწარმოებელი ეგვიპტური კომპანია “ფრეშ ჯორჯია”, რომ ლის 
საქმიანობის სფერო სხვადასხვა მოდიფიკაციის გაზქურებისა და ელექ-
ტრო   ტექნიკის გამოშვება-რეალიზაციაა. რომელსაც, როგორც გაირკვა, ევ-
რო კავშირში შესატანი გაზქურების კვოტები ამოეწურა და კიდევ ჰქონდა 
გარკველი გამოუყენებელი შესაძლებლობანი დამატებითი გაზქურების წარ-
მოებისა. საქართველო იმხანად ევროკავშირთან სარგებლობდა GSP+ (გენე-
რალიზებული პრეფერენციების სისტემით) და ეს პროდუქცია შედიოდა სწორედ 
პრეფერენციების ნუსხაში. ამდენად, კომპანია “ფრეშ ჯორჯიამ”, გამოიყენა ეს 
გამოუყენებელი შესაძლებლობანი, აწარმოა საქართველოში გაზქურა, დაუსვა 
დამღა „წარმოებულია საქართველოში“ და ისე გაიტანა ევროპაში [12]. 

ჩვე ნი აზ რით, ეს უნ და იყოს მიმ ზიდ ვე ლი სომ ხე თის, აზერ ბა ი ჯა ნის, ცენ-
ტრა ლუ რი აზი ის ქვეყ ნე ბი სა და ჩი ნე თის თვი საც. მწარ მო ებ ლუ რო ბა ში რომ სა-
ქარ თვე ლო ჩი ნელ მწარ მო ებ ლებს ვერ აჯო ბებს, აქ ორი აზ რი არ არ სე ბობს. 
მაშ, რა შია ჩვე ნი უპი რა ტე სო ბა? -ევ რო კავ შირ თან თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის 
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შე სა ხებ შე თან ხმე ბის გა ფორ მე ბის შემ დეგ სა ქარ თვე ლოს ძი რი თა დი კონ-
კუ რენ ტუ პი რა ტე სო ბაა ევ რო კავ ში რის ბა ზარ ზე სა ტა რი ფო ბა რი ე რე ბი სა გან 
თა ვი სუ ფა ლი დაშ ვე ბა, რო მელ საც გო ნივ რუ ლი და ეფექ ტი ა ნი გა მო ყე ნე ბა 
ესა ჭი რო ე ბა. 

სავაჭრო დივერსიფიკაცია სხვა არაფერია თუ არა ბაზრების გეო-
გრაფიული არეალისა და პროდუქციის დივერსიფიკაცია, ანუ გამ რა ვალ-
ფეროვნება. შესაბამისად, საქართველომ უნდა მოახდინოს არა მხოლოდ 
ტრადიციული საქონლის, არამედ მრავალი ახალი შეფარდებითი უპირატესობის 
საქონლის ექსპორტირება როგორც ტრადიციულ, ასევე პოტენციურ და 
სტრატეგიულ გეოგრაფიულ ბაზრებზე. მაგალითად, ბოლო დრომდე 
ქართული ღვინისა და მინერალური წყლების ექსპორტის 85% მოდიოდა 
რუსეთზე, 10% უკრაინაზე და 5% ევროკავშირზე. ამიტომაც იყო, რომ რუსეთის 
მიერ 2006 წელს საქართველოს მიმართ გამოცხადებული ემბარგოს შემდეგ 
საქართველოს ექსპორტის 85% ჰაერში გამოეკიდა. აღნიშნულმა სავაჭრო 
სანქციებმა თვალნათლივ დაგვანახა, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია ქვეყნის 
ეკონომიკური უსაფრთხოებისთვის საგარეო ვაჭრობის, ანუ ექსპორტისა და 
იმპორტის დივერსიფიცირება, ანუ მისი გეოგრაფიული არეალის და სასაქონლო 
სტრუქტურის გაფართოება [13]. ნათქვამია -“ზოგი ჭირი მარგებელიაო” და 
სწორედ ამავე “ემბარგომ” უბიძგა საქართველოს ეზრუნა ახალი ბაზრების 
(ევროკავშირი, თურქეთი, აშშ, ჩინეთი და სხვა) მოძიებაზე და მათი მოთხოვნების 
შესატყვისი პროდუქციის წარმოებაზე, ანუ დივერსიფიკაციაზე, რის შედეგადაც 
ექსპორტმა დაიწყო ზრდა რუსეთის გარეშეც. თუმცა, 2012 წელს, ქვეყნის 
მმართველობაში “ქართული ოცნების” მოსვლის შემდეგ, რუსეთთან ურთიერთობა 
გარკვეულწილად დარეგულირდა, ჩრდილოელი მეზობლის მხრიდან მოიხსნა 
ემბარგო და რუსეთთან სავაჭრო ბრუნვა, განსაკუთრებით ექსპორტის ნაწილში, 
მნიშვნელოვნად გაიზარდა. ამაზე მეტყველებს საქართველო-რუსეთს შორის 
ექსპორტ-იმპორტის მაჩვენებლები 2012-2015 წლების იანვარ-აპრილში 
მლნ დოლარებში. 2012 წელი: ექსპორტი 7,5 და იმპორტი 149; 2013 წელი: 
ექსპორტი 72 და იმპორტი 146; 2014 წელი: ექსპორტი 87 და იმპორტი 164,5; 
2015 წელი: ექსპორტი 40 და იმპორტი 179 [14]. 2015 წელს, წინა წელთან 
შედარებით, ექსპორტის დაახლოებით ორჯერ შემცირების ძირითადი მიზეზია 
რუსეთ-უკრაინის ომი, ნავთობზე მსოფლიო ფასების შემცირება და მსოფლიოს 
წამყვანი ქვეყნების მიერ რუსეთის მიმართ დაწესებული საბაჟო და სავიზო 
სანქციები. ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე, საქართველომ 
განახორციელა ღვინის ბაზრების გეოგრაფიული დივერსიფიცირება 
და ორიენტაცია მოახდინჱ შედარებით სტაბილურ პერსპექტიულ და 
სტრატეგიული მნიშვნელობის ბაზრებზე. 

შესაბამისად, 2015 წლისთვის დაფიქსირდა ღვინის, როგორც ტრა-
დიციული ბაზრების დივერსიფიკაცია: რუსეთი - 14 660 981 ბოთლი, ყაზახეთი 
- 4 004 586 ბოთლი, უკრაინა - 2 569 ბოთლი, ყირგიზეთი - 172 536 ბოთლი; 
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ასევე პერსპექტიული ბაზრების დივერსიფიკაცია: პოლონეთი - 1 260 870 
ბოთლი, ლატვია - 924 792 ბოთლი, ესტონეთი - 389 274 ბოთლი, გერმანია - 
211 236 ბოთლი, ნიდერლანდები - 47 232 ბოთლი და საფრანგეთი - 29 100 
ბოთლი და სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ბაზრების დივერსიფიკაცია: 
ჩინეთი - 1 807 955 ბოთლი, აშშ - 209 339 ბოთლი, იაპონია - 126 686 ბოთლი, 
კანადა - 147 636 ბოთლი, ისრაელი - 33 720 ბოთლი, სამხრეთ კორეა - 24 054 
ბოთლი და სხვა [15].

რამ  გა ნა პი რო ბა  ქარ თულ ღვი ნო ზე  მოთხ ოვ ნის ზრდა ტრა დი ცი ულ, 
პერ სპექ ტი ულ და სტრა ტე გი ულ ბაზ რებ ზე?  ზო გა დად , საზღ ვარ გა რე თის 
ტრა დი ცი ულ და ახალ ბაზ რებ ზე ქარ თულ ღვი ნო ზე ცნო ბა დო ბის ამაღ ლე ბამ, 
რა საც მნიშ ვნე ლოვ ნად შე უწყო ხე ლი გა მო ფე ნებ ში, კონ ფე რენ ცი ებ სა და ღვი-
ნოს თან და კავ ში რე ბულ სხვა დას ხვა ღო ნის ძი ე ბებ ში მო ნა წი ლე ო ბამ. იმი სათ ვის, 
რომ ქარ თულ მა ღვი ნომ ახა ლი ბაზ რე ბიც აით ვი სოს და მის მა ცნო ბა დო ბა მაც 
მო ი მა ტოს, უნ და ჩა ტარ დეს მე ტი მარ კე ტინ გუ ლი და პი არ კამ პა ნი ე ბი, დე გუს ტა-
ცი ე ბი, სხვა დას ხვა სა ხის სა რეკ ლა მო კამ პა ნი ე ბი და ჩვე ნი უნი კა ლუ რო ბა ვაჩ ვე-
ნოთ მსოფ ლი ოს. ქვევ რი არის ყვე ლა ზე უნი კა ლუ რი, რაც ჩვენ გაგ ვაჩ ნია მეღ-
ვი ნე ო ბის სფე რო ში, ეს არის ჩვე ნი ქვეყ ნის სა ხე, ჩვე ნი ის ტო რი ა, ჩვე ნი ტრა დი-
ცი ა. ესაა ნი შა, რომ ლი თაც შეგ ვიძ ლია და ვა ინ ტე რე სოთ, წარ ვსდგეთ და ჩვე ნი 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი გა ნაცხ ა დი გა ვა კე თოთ მსოფ ლი ოს ღვი ნის ბა ზარ ზე.

საბჭოთა კავ ში რის პი რო ბებ ში ქარ თვე ლი გლე ხი ვაშ ლით დატ ვირ თუ ლი 
სატ ვირ თო მან ქა ნით მიდიოდა რუსეთში და იქიდან ცინცხალი “ჟიგულითა” და 
სო ლი დუ რი შე მო სავ ლით ბრუნ დე ბო და. ახ ლა კი, ქარ თველ გლეხს თით ქმის 
და კარ გუ ლი აქვს რუ სუ ლი ბა ზა რი, შე სა ბა მი სად, შე მო სა ვა ლი და ამ ბა ზარ ზე მი-
სი ად გი ლი მოლ და ვურ, პო ლო ნურ და ჩი ნურ ვაშლს უჭი რავს. აღ ნიშ ნუ ლის გა-
მო, ქარ თველ მა მე ხი ლემ თა ვის გა დარ ჩე ნის მიზ ნით შე ამ ცი რა ვაშ ლის სა ვარ-
გუ ლე ბი და მის მა გი ერ კარ ტო ფი ლი სა და სხვა ბოს ტნე უ ლის მოყ ვა ნა და იწყ ო, 
ანუ არ სე ბი თად ხე ლი მიჰ ყო ნა ტუ რა ლურ მე ურ ნო ბას, რა მაც სა ბაზ რო ურ თი ერ-
თო ბე ბის გან ვი თა რე ბა ზე უარ ყო ფი თად იმოქ მე და. იმი სათ ვის, რომ ქარ თველ მა 
მე ხი ლე ებ მა შეძ ლონ სა ერ თა შო რი სო ბაზ რზე ჯე რო ვა ნი მე ტო ქე ო ბა გა უ წუ ი ონ 
მოლ დო ველ, პო ლო ნელ და ჩი ნელ მწარ მო ებ ლებს, მათ ხი ლის მო ყავ ნი სა და 
ხე ხი ლის ბა ღე ბის მოვ ლა- პატ რო ნო ბის თა ნა მედ რო ვე მე თო დე ბი უნ და აით ვი-
სონ, რა თა მსხვი ლი, ხრა შუ ნა, არო მა ტუ ლი და ლა მა ზი შე ფე რი ლო ბის ვაშ ლი 
აწარ მო ონ. ასე ვე, ვაშ ლი ცივ სა ცა ვებ ში თვე ე ბის მან ძილ ზე უნ და შე ი ნა ხონ, რა-
თა წე ლი წა დის ნე ბის მი ერ დროს ბაზ რის მოთხ ოვ ნე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბა შეძ-
ლონ. ამას თან, აუ ცი ლე ბე ლია თა ნა მედ რო ვე ვაშ ლის ჯი შე ბის მოყ ვა ნა, სა ერ თა-
შო რი სო ბა ზარ ზე კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის ამაღ ლე ბის მიზ ნით.

არც ისე შო რე ულ წარ სულ ში დამ კვიდ რე ბუ ლი იყო მო საზ რე ბა, რომ სა-
ქარ თვე ლოს მთა ვა რი სა ექ სპორ ტო ბა ზა რი რუ სე თი ა, ხო ლო მთა ვა რი სა ექ-
სპორ ტო პრო დუქ ტი ღვი ნო და მი ნე რა ლურ წყლე ბი ა. ცხა დი ა, რუ სე თის ბაზ რის 
ღი ა ო ბა და მას შტა ბი სა ინ ტე რე სოა ნე ბის მი ე რი ქვეყ ნის სა ექ სპორ ტო მიზ ნე ბის-
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თვის, თუმ ცა, რუ სე თის მხრი დან იძუ ლე ბით მა შეზღ უდ ვებ მა სა ქარ თვე ლოს სა-
გა რეო ვაჭ რო ბა ში ახა ლი მო თა მა შე ე ბი და, რაც მთა ვა რია - ახა ლი პრო დუქ ცია 
წა მო წია წი ნა პლან ზე.

საქართველოს საგარეო ვაჭრობის 2015 წლის სტატისტიკური მონა-
ცემებიც ცხადყოფს, რომ ქვეყნის ეკონომიკას, ერთი შეხედვით, საკმაოდ 
მოულოდნელი სავაჭრო ბაზრები და რესურსი აქვს ათვისებული, კერძოდ: 
სავაჭრო ბრუნვის მიხედვით 2015 წლის საქართველოს მთავარ სავაჭრო 
პარტნიორთა ათეულში შედის: თურქეთი -1 517 მლნ დოლარი, რუსეთი- 788 
მლნ დოლარი, აზერბაიჯანი -783 მლნ დოლარი, ჩინეთი - 713 მლნ დოლარი, 
უკრაინა- 515 მლნ დოლარი, გერმანია - 507 მლნ დოლარი, ირლანდია- 
458 მლნ დოლარი, ბულგარეთი- 382 მლნ დოლარი და სომხეთი- 352 მლნ 
დოლარი [16]. 

დსთ-ს და მეზობელ ქვეყნებთან ერთად, საქართველოსთან გეოგ-
რაფიულად სხვადასხვა მანძილზე დაშორებული თურქეთის, ჩინეთის, გერ-
მანიის, ირლანდიისა და ბულგარეთის გამოჩენა საქართველოსთვის ერთ-
ერთი მთავარი მიღწევაა ბაზრების გეოგრაფიული არეალის დივერ-
სიფიკაციის თვასაზრისით. ბაზრების გეოგრაფიული დივერსი ფიცირების 
დამადასტურებელია, ასევე ის, რომ თუ რუსეთის მიერ 2006 წელს საქარ-
თველოს მიმართ გამოცხადებულ ემბარგომდე და რუსეთ-საქართველოს 
ომამდე საგარეო ვაჭრობაში ნომერი პირველი პარტნიორი რუსეთი იყო, მერე 
მას თურქეთი ჩაენაცვლა. ეს არის სავსებით ბუნებრივი მოვლენა, რადგანაც 
ნებისმიერი ქვეყანა საერთაშორისო ვაჭრობას, პირველ რიგში, მეზობელ 
ქვეყანასთან ანვითარებს. რუსეთთან დაძაბულმა პოლიტიკურმა ურთიერთობამ 
ხელი შეუწყო საქართველო-თურქეთის სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობის 
განვითარებასა და გაღრმავებას [17,გვ.173].

საექსპორტო საქონლის დივერსიფიცირებაზე კი მეტყველებს ის, რომ 
არც ისე შორეულ წარსულში (2004-2009წწ) საქართველოს ექსპორტულ 
პროდუქციაში #1 მუხლი “გაჭირვების ექსპორტი”, ანუ “ჯართის ექსპორტი” 
იყო, რომლის დროსაც საწარმოს მფლობელი მოკლევადიანი მიზნების 
მიღწევისათვის ინვენტარებსა და მანქანა-დანადგარებს ყიდდა. როგორც 
იქნა “ჯართი“ აღარ არის უპირველსი მუხლი. იგი ჩაანაცვლა შედარებით 
„ნაკლები გაჭირვების ექსპორტმა” - მსუბუქი ავტომანქანების რეექსპორტმა, 
რომელმაც 2014 წლიჴჱნ, ასევე, დაკარგა პოზიცია პარტნიორ ქვეყნებში 
(სომხეთი, აზერბაიჯანი, ყაზახეთი) ახალი საბაჟო რეგულაციების შემოღების 
გამო. ამჟამად ექსპორტში სჭარბობს „იძულებითი ექსპორტი“, ანუ დაბალი 
დამატებული ღირებულების შემცველი რესურსები-თხილი და კაკალი, ნედლი 
ნავთობი, მინერალური და ქიმიური სასუქები. უფრო კონკრეტულად, 2015 
წელს სასაქონლო ჯგუფებიდან, საექსპორტო ათეულში პირველი ადგილი 
სპილენძის მადნებმა და კონცენტრატებმა დაიკავა- 270.6 მლნ დოლარი და 
მთელი ექსპორტის 12.3% შეადგინა. მეორე ადგილზეა ფეროშენადნობების 
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ექსპორტი 194.5 მლნ დოლარი და 8.8%. მესამე ადგილზეა მსუბუქი 
ავტომობილები, ამ სასაქონლო ჯგუფის ექ სპორ ტმა 179.6 მლნ. აშშ დო ლა-
რი და მთე ლი ექ სპორ ტის 8.2% შე ად გი ნა. ავ ტო მო ბი ლე ბის აღ მო ჩე ნა სა ქარ-
თვე ლოს მთა ვარ სა ექ სპორ ტო ჯგუფ ში, ცხა დი ა, აბ სო ლუ ტუ რად მო უ ლოდ ნე-
ლი იყო XX სა უ კუ ნის 90-ი ა ნი და თუნ დაც 2000-ი ა ნი წლე ბის და საწყ ი სის გად-
მო სა ხე დი და ნაც, თუმ ცა, სა კა ნონ მდებ ლო გა რე მომ, ტრან ზი ტის პი რო ბებ მა და 
სა ქარ თვე ლოს ხელ საყ რელ მა გე ოგ რა ფი ულ მა მდგო მა რე ო ბამ ეს ჯგუ ფი უკ ვე 
რამ დე ნი მე წე ლია მყა რად და ამ კვიდ რა სა ექ სპორ ტო პრო დუქ ცი ის ლი დერ თა 
რი გებ ში.

 ამ თვალ საზ რი სით სა ინ ტე რე სოა თხი ლი და კა კა ლი, რომ ლის ექ სპორ-
ტის მო ცუ ლო ბა 2014 წლის მო ნა ცემ თან შე და რე ბით შემ ცი რე ბუ ლი ა, თუმ ცა, 
სა ბო ლოო ან გა რი შით ეს პრო დუქ ცია სა ექ სპორ ტო ათე ულ ში შე დის - ბო ლო 
წლე ბის მან ძილ ზე უკ ვე ტრა დი ცი უ ლად; ასე ვე ძა ლი ან სა ინ ტე რე სოა სა ქარ-
თვე ლოს სამ მთა ვარ სა ვაჭ რო პარ ტნი ორ თან - აზერ ბა ი ჯან თან, თურ ქეთ სა და 
უკ რა ი ნას თან ვაჭ რო ბის დი ნა მი კა. თუ უკ რა ი ნას თან სა ეს პორ ტო პრო დუქ ცი ის 
ხუ თე ულ ში, კვლავ ღვი ნო და მი ნე რა ლურ წყლე ბი შე დის, აზერ ბა ი ჯან თან და 
თურ ქეთ თან სა ვაჭ რო დი ნა მი კა ახა ლი სა ექ სპორ ტო პრო დუქ ცი ის გა მო ჩე ნა ზე 
გვამ ცნობს: 2015 წელს სა ქარ თვე ლო დან თურ ქეთ ში ექ სპორ ტი რე ბუ ლი პრო-
დუქ ცი ის პირ ველ ხუ თე ულ ში, ტრა დი ცი ულ ფე რო შე ნად ნო ბებ თან ერ თად, შე-
დის - ფქვი ლი, ხორ ცი ან ხორ ცის სუბ პრო დუქ ტე ბი, ტრი კო ტა ჟი და ქა ლის კოს-
ტუ მე ბი და კომ პლექ ტე ბი; აზერ ბა ი ჯან ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ექ სპორ ტი დან კი 
პირ ველ ად გილ ზე მსუ ბუ ქი მან ქა ნე ბი ა, ხუ თე ულ ში ასე ვე გვხვდე ბა სატ ვირ თო 
ავ ტო მან ქა ნე ბი და ცოცხ ა ლი მსხვილ ფე ხა პი რუტყ ვი. 

რუსეთსა და უკრაინაში ღვინის ექსპორტის ბაზრის ალტერნატიული 
ბაზრების ძიებასთან დაკავშირებით უნდა ითქვას, რომ ევროკავშირი, ალბათ, 
ასეთ ალტერნატივად ვერ გამოდგება, რამდენადაც იმიტომ, რომ ევროკავშირის 
ბაზარზე ქართულ ღვინოს ჰყავს საკმაოდ ძლიერი კონკურენტები კალიფორნიის 
შტატის (აშშ), ჩილეს, არგენტინის, ურუგვაის, სამხრეთ აფრიკის, ავსტრალიის 
პორტუგალიის, იტალიის, საფრანგეთის, ჩეხეთის, უნჳრჵთისჱ და მოლჴოვჱს 
ღვინოების სახით. ქართული ნაწარმის ევროკავშირის ბაზარზე დამკვიდრება 
გართულებულია იმის გამოც, რომ ამ ბაზარზე ჩჵხჵთის ღვინო 6-ჯერ, ხოლო 
მოლჴჱვური ღვინო სჱმჯჵრ უფრო იაფია[18,გვ.5]. აღნიშნულის გამოა, 
რომ 2015 წლის მონაცემებით, ქართული ღვინო ევროკავშირის ბაზარზე 
ექსპორტირებული საქონლის ათეულის ბოლოშია მოქცეული, ხოლო 
მინერალური წყლები ათეულშიც კი ვერ მოხვდა [19].

“ახალი სამყაროს” (ავსტრალია და ახალი ზელანდია, კალიფორნიის 
შტატი, ჩილე, არგენტინა, ურუგვაი და სამხრეთ აფრიკა) ღვინოები რუსეთშიც 
იყიდება. საქართველომ რუსეთში ელიტარული ღვინოების ნიშა სწორედ 
მაშინ დაკარგა, როცა იქ ევროპიდან და “ახალი სამყაროდან” ელიტარული 
ღვინოების აქტიური შემოტანა დაიწყო. ქართულზე უფრო დაბალი ხარისხის 
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ღვინოები რუსეთში ბულგარეთიდან, რუმინეთიდან და გერმანიიდან შედის. 
თუმცა, გერმანიიდან დაბალი ხარისხის ღვინოებთან ერთად ელიტარული 
ღვინოებიც შედის. ცხადია, რომ, ვინც ბაზარზე ელიტარული ღვინოების ნიშას 
ირჩევს, ძვირადღირებულ ღვინოებს დაამზადებს, რომელთა ფასიც შედარებით 
მაღალი იქნება. ვინც მასობრივ ნიშას ირჩევს, ღვინის ფასი, შესაბამისად, უფრო 
დაბალი იქნება. არ არის აუცილებლი, ელიტარული ღვინო ძვირი ღირდეს. 
ის საავტორო ღვინოა, რომლის მწარმოებელიც არ ფიქრობს პროდუქციის 
რაოდენობაზე და ღვინოს თავისი უნიკალური სტილით ამზადებს. ის 
ლიმიტირებული რაოდენობით მზადდება [20].

ხშირად აპელირებენ, რომ რუსეთი არასტაბილური და არაპროგნო-
ზირებადი სავაჭრო პარტნიორია და მიანიშნებენ 2006 წლის 28 მარტს მის 
მიერ საქართველოს მიმართ გამოცხადებულ ემბარგოზე, როდესაც რუსეთმა 
აკრძალა საქართველოს სოფლის მეურნეობის პროდუქციის, ღვინისა და 
მინერალური წყლების იმპორტირება. ხაზგასასმელია, რომ მაშინ რუსეთი არ 
იყო WTO-ს (მსოფლიო სავაჭრო ოგანიზაციის) წევრი და არც ამ აკრძალვას 
ჰქონდა ოფიციალური ხასიათი, რადგანაც იმხანად ამის მარეგულირებელი 
კანონმდებლობა რუსეთს არ გააჩნდა [21,გვ.53].

ამჟამად კი, საქართველოს მთავრობამ რუსეთის ბაზარზე ქართული 
ფირმების დაბრუნებასა და აქტიურ ოპერირებას ხელი არ უნდა შეუშალოს. 
თვით ფირმებმა კი რუსეთის მთავარი სანიტარიული ექიმის სამსახურს უნდა 
წარუდგინონ თავიანთი წარმოებული პროდუქციის ხარისხის, უვნებლობისა და 
უსაფრთხოების დამადასტურებელი აუცილებელი დოკუმენტაცია, რომელსაც 
უნდა დაურთონ ამ საქონლის მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის ბაზარზე (აშშ, 
ევროკავშირის ქვეყნები, ჩინეთი, იაპონია და სხვ.) დაშვების მოწმობები. 
რუსეთის ბაზარზე მათი პროდუქციის დაშვებაზე მორიგი უარის შემთხვევაში კი, 
საქართველოს მთავრობას ამ ფირმების ინტერესების დაცვა უკვე მსოფლიო 
სავაჭრო ორგანიზაციის ფარგლებში მოუწევს. [22,გვ. 11-12]

ინფორმაციისათვის, ვიტყვით იმასაც, რომ მსოფლიოს მასშტაბით 
ემბარგოს (ეკონომიკური სანქციების) დაწესებაში აშშ ლიდერობს, რომლის 
ანგარიშზეც მოდის ბოლო 40 წლის განმავლობაში დაწესებული ემბარგოების 
ორი მესამედი [21,გვ.53]. მაგრამ, მის როგორც სავაჭრო პარტნიორის, 
არასაიმედოობასა და არაპროგნოზირებულობაზე, რატომღაც არავინ 
ლაპარაკობს.

ქართული ღვინის შესვლა გარკვეულად გართულებულია აშშ-იც, 
რადგანაც ამ ბაზარზე ძალინ პოპულარულია ადგილობრივი-კალიფორნიული 
ღვინოები, მათი ბაზარი გაჯერებულია ჩილეს, არგენტინის, ავსტარალიის 
ღვინოებით. ამ ბაზარზე, ვთქვათ, იგივე „საფერავის“ ფასი დაახლოებით სამი 
დოლარია, მსგავსი ტიპის ადგილობრივი ღვინო კი 70 ცენტი ღირს [23,გვ.22]. 

სამაგიეროდ, ღვინის ბაზრის საკმაოდ დიდი პოტენციალია ჩინეთში, 
რომელიც თავად ღვინის უმსხვილესი მწარმოებლების ხუთეულშია. ჱქ წელი-
წადში 3 მლრდ ლიტრი ღვინოზეა მოთხოვნა. აქედან საქართველომ 1%-იც რომ 
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მოიპოვოს, ეს არის 30 მლნ ლიტრი ღვინო. თუმცა, გასათვალისწინებელია, ისიც 
რომ ჩინეთში ღვინის შეტანაზე მაღალია ტარიფი, ასევე დაბალია ქართული 
ღვინის ცნობადობა. მიუხედავად ამისა, ჩინეთი ქართული ღვინის ექსპორტიორი 
ქვეყნების ხუთეულში მეოთხე ადგილს იკავებს რუსეთის, ყაზახეთისა და 
უკრაინის შემდეგ[24]. 

აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, სა ჭი როა სა ქარ თვე ლომ გა აგ რძე ლოს 
წა მოწყ ე ბუ ლი ორ მხრი ვი მო ლა პა რა კე ბა ჩი ნეთ თან თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო-
ბის შე თან ხმე ბის გა ფორ მე ბის შე სა ხებ, რო მე ლიც, სა ვა რა უ დოდ, 2016 
წლის დამ ლევს დას რულ დე ბა და რომ ლის შემ დე გაც ჩი ნეთს შე უძ ლია შე-
ას რუ ლოს ერ თგვა რი ლო კო მო ტი ვის რო ლი სა ქარ თვე ლოს სა გა რეო სა-
ვაჭ რო -ე კო ნო მი კუ რი ურ თი ერ თო ბე ბის დი ვერ სი ფი კა ცი ის საქ მე ში. ჩვე ნი 
აზ რით, ჩი ნეთ თან თა ვი სუ ფა ლი სა ვაჭ რო ხელ შეკ რუ ლე ბის და დე ბის შე დე გად, 
სა ქარ თვე ლოს შან სი მი ე ცე მა და ბა ლი ან ნუ ლო ვა ნი სა ბა ჟო ტა რი ფე ბით შე-
ი ტა ნოს ღვი ნო და მი ნე რა ლუ რი წყლე ბი, უალ კო ჰო ლო გა ზი ა ნი სას მე ლე ბი, 
თხი ლი, ჩა ი, სპი ლენ ძის მად ნე ბი და კონ ცენ ტრა ტე ბი, სპი ლენ ძის ჯარ თი და 
სხვა, ასე ვე, გა ზარ დოს უცხ ო უ რი კა პი ტა ლის მო ცუ ლო ბა ეროვ ნულ ეკო ნო მი კა-
ში. ვფიქ რობთ, ჩი ნუ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბი გან ხორ ცი ელ დე ბა სა ექ სპორ ტო წარ მო ე-
ბებ ში. ჩი ნე ლი ინ ვეს ტო რე ბი სათ ვის სა ქარ თვე ლო შიႰ წარ მო ე ბის ორ გა ნი ზე ბა 
ძალ ზე მო სა ხერ ხე ბე ლი და მომ გე ბი ა ნი იქ ნე ბა ქვეყ ნის გე ოგ რა ფი უ ლი მდე ბა-
რე ო ბის, ია ფი მუ შა ხე ლის, ლი ბე რა ლუ რი სა გა და სა ხა დო სის ტე მის, მო გე ბის რე-
პატ რი ა ცი ის სი მარ ტი ვის და სხვა მი ზეზ თა გა მო. თუმ ცა, უმ თავ რე სია ის, რომ 
აღ ნიშ ნუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბის გა ფორ მე ბის შემ დეგ, მათ ექ ნე ბათ ევ რო კავ ში რის 
ბა ზარ ზე და უ ბეგ რა ვად შეს ვლის შე საძ ლებ ლო ბა.

ამავდროულად, „საერთაშორისო თამაშის წესების“ დაც ვით, მი ზან შე-
წო ნი ლია ად გი ლობ რი ვი წარ მო ე ბის ხელ შეწყ ო ბით არა გო ნივ რუ ლი იმ-
პორ ტის ჩა ნაც ვლე ბაც (მით უფ რო, რომ ეროვ ნუ ლი ვა ლუ ტის გა უ ფა სუ რე ბის 
დროს, იმ პორ ტი უფ რო ძვი რი ჯდე ბა, ვიდ რე იმ პორ ტშემ ცვლე ლი პრო დუქ ცი ის 
ად გილ ზე წარ მო ე ბა). იმ პორ ტჩა ნაც ვლე ბის შემ თხვე ვა ში სა მა მუ ლო პრო დუქ ცია 
მი ნი მუმ იგი ვე ხა რის ხი სა, მაგ რამ შე და რე ბით ია ფი უნ და იყოს. იმ პორ ტის გო-
ნივ რულ ჩა ნაც ვლე ბას ბევ რი სი კეთis მო ტა ნა შე უძ ლია სა ქარ თვე ლოს თვის: შე-
იქ მნე ბა ახა ლი ბიზ ნე სე ბი, გა იზ რდე ბა სა მუ შაო ად გი ლე ბი და ექ სპორ ტის შე საძ-
ლებ ლო ბე ბი, შემ ცირ დე ბა იმ პორ ტი და მოთხ ოვ ნა უცხ ო ურ ვა ლუ ტა ზე, მო სახ-
ლე ო ბა ში ჩა მო ყა ლიბ დე ბა იმ პორ ტულ თან შე და რე ბით სა მა მუ ლო პრო დუქ ცი ის 
უპი რა ტე სო ბის მი ნი ჭე ბის მენ ტა ლუ რო ბა, წა ხა ლის დე ბა ინო ვა ცი უ რი მიდ გო მე ბი 
და ტექ ნო ლო გი ე ბი. 

ასე ვე, გო ნივ რუ ლად უნ და იქ ნეს გა მო ყე ნე ბუ ლი რე ექ სპორ ტი. რე ექ-
სპორ ტის ხელ შეწყ ო ბი სათ ვის სა ჭი როა სა ქარ თვე ლოს ხელ საყ რე ლი გე ოგ რა-
ფი უ ლი მდე ბა რე ო ბის, ტრან ზი ტის პი რო ბე ბი სა და სა კა ნონ მდებ ლო გა რე მოს 
გო ნივ რუ ლი გა მო ყე ნე ბა, ასე ვე, რე ექ სპორ ტთან და კავ ში რე ბუ ლი სპე ცი ფი კუ რი 
ოპე რა ცი ე ბის მაქ სი მა ლუ რად კომ ფორ ტულ პი რო ბე ბე ში ჩა ტა რე ბა. სა ვაჭ რო 
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დე ფი ცი ტის მქო ნე სა ქარ თვე ლოს უნ და გა აჩ ნდეს, აგ რეთ ვე, სა ერ თა შო რი სო 
სა ვა ლუ ტო რე ზერ ვე ბი, არა ნაკ ლებ ერ თი თვის იმ პორ ტის სამ მა გი ოდე ნო ბი სა, 
რო მე ლიც სა ჭი რო ე ბის შემ თხვე ვა ში იქ ნე ბა გა მო ყე ნე ბუ ლი. 

ჩა ტა რე ბუ ლი ანა ლი ზი დან გა მომ დი ნა რე, შეგ ვიძ ლია და ვას კვნათ , 
რომ სა ქარ თვე ლოს უარ ყო ფი თი სა ვაჭ რო სალ დოს (დე ფი ცი ტის) დაძ ლე-
ვის თვის მი ზან შე წო ნი ლია სა მა მუ ლო პრო დუქ ცი ის სა ში ნაო და სა ერ თა-
შო რი სო კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის ამაღ ლე ბა და ამით მას ზე სა ში ნაო და 
სა გა რეო მოთხ ოვ ნის ზრდა, ანუ მე ტი: ექ სპორ ტი, დი ვერ სი ფი კა ცი ა, ოპ-
ტი მი ზა ცი ა, რე ექ სპორ ტი, გო ნივ რუ ლი იმ პორ ტი, ასე ვე, მე ტი: პირ და პი რი 
უცხ ო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბი, ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბი და სა ერ თა შო რი სო ტუ რის-
ტი. სა ვაჭ რო ბა ლან სის გა ჯან სა ღე ბის ეს რე ცეფ ტი უნ და კო რექ ტირ დეს ყო-
ვე ლი პარ ტნი ო რი ქვეყ ნის სპე ცი ფი კის გათ ვა ლის წი ნე ბით. ყო ვე ლი ვე ამის 
შე დე გად, ვფიქ რობთ, ეტა პობ რი ვად შემ ცირ დე ბა უარ ყო ფი თი სალ დო და 
მი ვი ღებთ და დე ბით სა ვაჭ რო ბა ლანსს.
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In this paper, based on analysis and evaluation of Georgia’s trade defi cit, there were 
developed the basic directions of its overcoming.

It is shown that Georgia has a chronic negative trade balance with all the largest 
trading partner countries. The foreign trade turnover of Georgia in 2015 amounted to 9 
928 million USD, which is 13% less than the 2014 fi gure. The export shrank by 23% and 
amounted to 2 204 million USD; the import decreased by 10% and amounted to 7 724 
million USD. The trade defi cit amounted to 5.52 billion US dollars.
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For the reduction of the above, according to the author, it is recommended: export 
promotion, optimization and diversifi cation; substitution of irrational import and rational 
use of re-export.

The proposed recipe for the improvement of trade balance should be adjusted 
to each partner country’s specifi c characteristics. As a result, we think, a negative trade 
balance will be gradually reduced and trade balance will be improved.

Keywords: Trade balance, trade balance defi cit, export promotion, export optimization, 
diversifi cation of exports, import substitution, reexport
JEL Codes: F10, F13, F16
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ნაშ რო მი ეძღ ვნე ბა გარ და მა ვა ლი ეკო ნო მი კის ქვეყ ნე ბის მი ერ 
პრე ფე რენ ცი უ ლი სა ვაჭ რო რე ჟი მე ბის გა მო ყე ნე ბის შე საძ ლებ ლო ბებს 
და მო სა ლოდ ნელ შე დე გებს. ასე თი რე ჟი მე ბით სარ გებ ლო ბის ეფექ ტე-
ბი მსოფ ლიო ეკო ნო მი კა ში ოპ ტი მა ლუ რი ინ ტეგ რი რე ბის თვის შე ფა სე-
ბუ ლია ისე თი მცი რე ღია ეკო ნო მი კის მქო ნე ქვეყ ნის მა გა ლით ზე, რო-
გო რიც სა ქარ თვე ლო ა. პირ ვე ლი ნა წი ლი მო ი ცავს პრე ფე რენ ცი უ ლი სა-
ვაჭ რო რე ჟი მე ბის არ სის ანა ლი ტი კურ გან ხილ ვას. ნაშ რომ ში ასა ხუ ლია 
ევ რო კავ ში რის სა გა რეო სა ვაჭ რო რე ჟი მე ბის ზო გი ერ თი ას პექ ტის ანა-
ლი ტი კუ რი შე და რე ბა. ხაზ გას მუ ლია აღ ნიშ ნუ ლი ქვეყ ნე ბის სა ვაჭ რო პო-
ლი ტი კის დღე ვან დე ლი პრი ო რი ტე ტე ბი, რო მელ თა შო რის მნიშ ვნე ლო-
ვა ნია სა სოფ ლო - სა მე ურ ნეო პრდუქ ცი ის წარ მო ე ბის ხელ შეწყ ო ბის 
შემ სუ ბუ ქე ბა, სა ტა რი ფო გა ნაკ ვე თე ბის შეზღ უდ ვა, ევ რო კავ შირ თან ღრმა 
და ყოვ ლის მომ ცვე ლი თა ვი სუ ფა ლი სა ვაჭ რო სივ რცის შე სა ხებ შე თან ხმე-
ბის (DCFTA) ეფექ ტი ა ნი გა მო ყე ნე ბა. 

ნაშ რო მის მე ო რე ნა წილ ში სა ქარ თვე ლოს, რო გორც მცი რე 
ეკო ნო მი კის მა გა ლით ზე, გა ა ნა ლი ზე ბუ ლია სა ვაჭ რო პრე ფე რენ ცი-
ე ბისთ სარ გებ ლო ბის ერ თდერ თი ას პექ ტი; კერ ძოდ, სა ქარ თვე ლოს 
მსხვილ პარ ტნი ორს ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის შე მუ შა-
ვე ბუ ლი ღრმა და ყოვ ლის მომ ცვე ლი თა ვი სუ ფა ლი სა ვაჭ რო სივ რცის 
შე სა ხებ შე თან ხმე ბის გავ ლე ნის შე ფა სე ბა სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო პრო-
დუქ ცი ით ვაჭ რო ბა ზე, რაც გან პი რო ბე ბუ ლია აღ ნიშ ნუ ლი სფე როს გან-
სა კუთ რე ბუ ლი სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი მნიშ ვნე ლო ბით ქვეყ ნი სათ ვის. 

საკვანძო სიტყვები: GSP; DCFTA; მცი რე ქვე ყა ნა სა ერ თა შო რი სო ვაჭ-
რო ბა ში; სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო პრო დუქ ცი ით სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბა.

ekonomika da biznesi, 2016, 3,  gv. 196-208
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 თა ნა მედ რო ვე მსოფ ლიო სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბის გა რე შე წარ მო უდ-
გე ნე ლი ა. ხშირ შემ თხევ ვა ში სწო რედ ვაჭ რო ბაა პო ლი ტი კუ რი კრი ზი სის თუ სამ-
ხედ რო და პი რის პი რე ბის შე მა კა ვე ბე ლი ან პი რი ქით წარ მომ ქმნე ლი ფაქ ტო რი. 
პრო ტექ ცი ო ნის ტუ რი პო ლი ტი კა მრა ვა ლი წლის გან მავ ლო ბა ში სა ერ თა შო რი-
სო ვაჭ რო ბის გან ვი თა რე ბის შე მა ფერ ხე ბელ ფაქ ტორს წარ მო ად გენ და. მი სი 
შეზღ უდ ვა ძალ ზე ძნე ლი და წი ნა აღ მდე გო ბე ბით დატ ვირ თუ ლი პრო ცე სი ა, რო-
მე ლიც გან სა კუთ რე ბით მძი მედ მიმ დი ნა რე ობს გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებ ში. ეროვ-
ნუ ლი ბაზ რის დაც ვა უმ რავ ლე სი ქვეყ ნის ხე ლი სუფ ლე ბის თვის პირ ველ მნიშ ვნე-
ლო ვან ამო ცა ნას წარ მო ად გენ ს.ხშირ შემ თხვე ვა ში ეროვ ნუ ლი ბაზ რის დაც ვის 
არ გუ მენ ტი და ფა რუ ლი პრო ტექ ცი ო ნიზ მი პო ლი ტი კუ რი ზე წო ლის ინ სტრუ მენ-
ტად გა მო ი ყე ნე ბა გან სა კუთ რე ბით მცი რე ღია ეკო ნო მი კის მქო ნე ქვეყ ნე ბის წი-
ნა აღ მდეგ. ამ გვა რი პო ლი ტი კა სა ბო ლოო ან გა რი შით ყვე ლა პარ ტნი ო რის თვის 
წამ გე ბი ა ნი ა. იგი არ აძ ლევს ქვეყ ნებს სა შუ ა ლე ბას გა მო ი ყე ნონ შე ფარ დე ბი თი 
და აბ სო ლუ ტუ რი უპი რა ტე სო ბე ბი, მას შტა ბის ეკო ნო მი ის ეფექ ტი და სხვა შე-
საძ ლებ ლო ბე ბი, რომ ლე ბიც მათ ეკო ნო მი კურ გან ვი თა რე ბას უზ რუნ ველ ყოფს. 
ასე თი ეკო ნო მი კუ რი და პო ლი ტი კუ რი ცალ მხრი ვი სა ვაჭ რო შეზღ უდ ვე ბის გან 
ხან გრძლი ვი დრო ის გან მავ ლო ბა ში ზა რალ დე ბა სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კა. 
ჩა კე ტი ლი ბა ზა რი, თა ვის მხრივ აკ ნი ნებს კონ კუ რენ ტულ გა რე მოს და არ აძ-
ლევს ეროვ ნულ წარ მო ე ბას სწრა ფი გან ვი თა რე ბის სტი მულს, რე ზერ ვე ბის სრუ-
ლი დატ ვირ თვი სა და ბუ ნებ რი ვი შერ ჩე ვის მე ქა ნიზ მის ამუ შა ვე ბის სა შუ ა ლე ბას.

 პრე ფე რენ ცი უ ლი სა ვაჭ რო რე ჟი მე ბის ანა ლი ტი კუ რი გან ხილ ვა

სა ერ თა შო რი სო ეკო ნო მი კურ ურ თი ერ თო ბებ ში მო ნა წი ლე ქვეყ ნე ბის უმ-
რავ ლე სო ბას გან სა კუთ რე ბით კი მა ღალ გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებს, მრა ვალ ფე-
რო ვა ნი სა ვაჭ რო რე ჟი მე ბი გა აჩ ნი ათ თა ვი ანთ პარ ტნი ორ ქვეყ ნებ თან. აღ ნიშ-
ნუ ლი რე ჟი მე ბის ხა სი ა თი შე იძ ლე ბა გა ნი საზღ ვროს ქვეყ ნე ბის ეკო ნო მი კუ რი და 
პო ლი ტი კუ რი ინ ტე რე სე ბით; მა თი მო ნა წი ლე ო ბით რე გი ო ნა ლურ და სა ერ თა-
შო რი სო ეკო ნო მი კურ გა ერ თი ა ნე ბებ სა და ორ გა ნი ზა ცი ებ ში; ეკო ნო მი კუ რად 
სუს ტი ქვეყ ნე ბი სათ ვის დახ მა რე ბის პროგ რა მე ბით და ა.შ

სა ქონ ლი თა და მომ სა ხუ რე ბით ვაჭ რო ბის რე ჟი მე ბის თვალ საზ რი სით გა-
ნას ხვა ვე ბენ სა ბა ზი სო, უპი რა ტე სი ხელ შეწყ ო ბის და პრე ფე რენ ცი ა ლურ რე ჟი-
მებს. პრე ფე რენ ცი უ ლი რე ჟი მე ბი, რო გორც მი სი და სა ხე ლე ბი დან ჩანს, შე ღა-
ვა თი ა ნი რე ჟი მე ბით ვაჭ რო ბის პი რო ბებს ით ვა ლის წი ნე ბენ. გა მო ყე ნე ბის წე სის 
მი ხედ ვით არ სე ბობს პრე ფე რენ ცი უ ლი რე ჟი მე ბის ორი ტი პი: სი მეტ რი უ ლი და 
ასი მეტ რი უ ლი. ქვეყ ნებს შო რის მოქ მე დი სი მეტ რი უ ლი პრე ფე რენ ცი უ ლი სა ვაჭ-
რო რე ჟი მი შე ღა ვა თი ა ნი სა ვაჭ რო პი რო ბე ბის /ტა რი ფე ბის ურ თი ერ თდა წე სე ბას 
ით ვა ლის წი ნებს, ხო ლო ასი მეტ რი უ ლი რე ჟი მის დროს შე ღა ვა თე ბი ცალ მხრი ვია 
და პრე ფე რენ ცი ე ბის მიმ ღე ბი ქვეყ ნი სა გან სა პა სუ ხო შე ღა ვა თე ბი არ მო ით თხო-
ვე ბა. სი მეტ რი ულ პრე ფე რენ ცი ულ რე ჟი მებს შო რის ყვე ლე ზე გავ რცე ლე ბუ ლი 
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ფორ მე ბია უბა ჟო/ თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბი სა და სა ბა ჟო კავ ში რის რე ჟი მე ბი. ასი-
მეტ რი უ ლი პრე ფე რენ ცი უ ლი რე ჟი მე ბით ვაჭ რო ბა ყა ლიბ დე ბა ეკო ნო მი კუ რი 
გან ვი თა რე ბის სხვა დას ხვა სა ფე ხურ ზე მდგომ სა ხელ მწი ფო ებს შო რის. Aამ სა-
ხის რე ჟი მებს გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბი ეკო ნო მი კუ რად შე და რე ბით უფ რო სუსტ 
პარ ტნი ორ ქვეყ ნებს ანი ჭე ბენ, რაც გუ ლის ხმობს ცალ მხრი ვი სა ბა ჟო- სა ტა რი ფო 
შე ღავ თე ბის (სა პა სუ ხო შე ღავ თე ბის მოთხ ოვ ნის გა რე შე) მი ნი ჭე ბას და წარ მო-
ად გენს ეკო ნო მი კუ რი დახ მა რე ბის ერ თ-ერთ ფორ მას. ასი მეტ რი უ ლი პრე ფერ-
ნცი ით მო სარ გებ ლე (ბე ნე ფი ცი ა რი) ქვეყ ნე ბი სათ ვის და წე სე ბუ ლი შე ღა ვა თი ა ნი 
ტა რი ფე ბი უფ რო და ბა ლი ა, ვიდ რე MFN (უ პი რა ტე სი ხელ შეწყ ო ბის) რე ჟი მით 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ტა რი ფე ბი და ხშირ შემ თხვე ვა ში პრო დუქ ცი ის სა ბა ჟო გა-
და სა ხა დი სა გან მთლი ა ნად გა თა ვი სუფ ლე ბას ით ვა ლის წი ნებს. გან ვი თა რე ბუ ლი 
ქვეყ ნე ბი სხვა დას ხვა დო ნის ას მი ე მეტ რი ულ პრე ფე რენ ცი ულ რე ჟი მებს სხვა დას-
ხვა კა ტე გო რი ის მი ხედ ვით (გან ვი თა რე ბის დო ნე, გე ოგ რა ფი უ ლი მდე ბა რე ო ბა, 
სა ერ თა შო რი სო კონ ვენ ცი ე ბის მოთხ ოვ ნე ბის დაც ვის ხა რის ხი, და სხვა) და ყო-
ფილ ქვეყ ნე ბის ჯგუ ფებ ზე ავ რცე ლე ბენ.

ასი მეტ რი უ ლი პრე ფერ ნცი უ ლი სა ვაჭ რო რე ჟი მის ერ თ-ერ თი ყვე ლა ზე 
ფარ თოდ გავ რცე ლე ბუ ლი ფორ მაა პრე ფე რენ ცი ა თა გან ზო გა დე ბუ ლი სის ტე მა 
(Generalized System of Preferences - GSP), რომ ლის მი ზა ნია ხე ლი შე უწყ ოს 
ექ სპორტს გან ვი თა რე ბა დი და ნაკ ლე ბად გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბი დან.

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ათე უ ლო ბით ქვე ყა ნა სარ გებ ლობს პრე ფე რენ ცი ა-
თა გან ზო გა დე ბუ ლი სის ტე მით (GSP) მაინც შეინიშნება აზრთა სხვადასხვაობა იმ 
ეფექტების დახასიათების დროს, რასაც GSP რეჟიმი განვითარებადი ქვეყნების 
კეთილდღობაზე ახდენს. მაშინ როდესაც, გროსმანი და საიკი [22] პომფრეტი 
[ 27] ნაშრომებში GSP რეჟიმების დადებით ეფექტებზე საუბრობენ, მრავალ 
მკვლევარს ეჭვი შეაქვს აღნიშნულ თეორიაში. ლიმაო [24] და კაგლარ ოძენი 
და ერიკ რეინჰარდსი [23] ემპირიულად ადასტურებენ, რომ GSP-ის დონორი 
ქვეყნები არაპროპორციულად ანაცვლებენ GSP-ით მგრძნობიარე საქონელზე 
სატარიფო შეზღუდვებს არასატარიფო ბარიერებით.

პრეფერენციული რეჟმების დახასიათებისას განსაკუთრებით უნდა 
გამოიყოს ევროკავშირის (GSP, GSP+) სქე მე ბი, რომ ლის თა ნახ მა დაც ქვეყ ნე ბი 
ევ რო კავ შირ თან ვაჭ რო ბის დროს უპი რა ტე ბი ხელ შეწყ ო ბის რე ჟიმ ზე გა ცი ლე-
ბით და ბა ლი ან ნუ ლო ვა ნი ტა რი ფე ბით სარ გებ ლო ბენ. სწო რედ აქე დან გა მომ-
დი ნა რე ა, რომ ევ რო კავ ში რი ვმო-ს მხო ლოდ რამ დე ნი მე ქვე ყა ნას თან სარ გებ-
ლობს MFN ტარიფებით. 

სადღეისოდ, GSP -ის აქამ დე არ სე ბუ ლი სქე მა გა მარ ტივ და და არ სე ბუ ლი 
შე ღავ თე ბის ხუ თი სის ტე მა შემ ცირ და სა მამ დე, ხო ლო ბე ნე ფი ცი ა რი ქვეყ ნე ბის 
რა ო დე ნო ბა 178-დან 92-მდე შემ ცირ და 1 

1. პრე ფე რენ ცი ა თა გან ზო გა დე ბუ ლი სის ტე მის ყვე ლა ბე ნე ფი ცი ა რი 
ქვეყ ნის თვის ხელ მი საწ ვდო მი პრე ფე რენ ცი ე ბი. აღ ნიშ ნუ ლი სქე მით სარ გებ-

1 EU’s Generalised scheme of Preferences (GSP), 2015. Available from http://
trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/august/tradoc_153732.pdf
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ლობს 30 ქვე ყა ნა. სქე მა გუ ლის ხმობს არამ გრძნო ბი ა რე, ძი რი თა დად სამ რეწ ვე-
ლო სა ქო ნელ ზე სა ბა ჟო და ბეგ ვრის სრუ ლი მოხ სნას (გა უქ მე ბა), და მგრძნო ბი-
ა რე სა ქო ნელ ზე, რო მელ თაც გა ნე კუთ ვნე ბა სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო პრო დუქ ტე-
ბის უმე ტე სო ბა, გა ნაკ ვე თე ბის შემ ცი რე ბა.

2. პრე ფე რენ ცი ე ბი ყვე ლა ზე ნაკ ლე ბად გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბის-
თვის ით ვა ლის წი ნებს MFN საბაჟო გადასახადების გაუქმებას ყველა საქონელზე, 
გარდა სამხედრო დანიშნულების საქონლისა („ყველაფერი, გარდა იარაღისა“). 
ყვე ლა ზე ნაკ ლე ბად გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბის სი ას ად გენს და პე რი ო დუ ლად 
მას ში ცვლი ლე ბე ბი შე აქვს გა ე როს და მას ში დღე ვან დე ლი მდგო მა რე ო ბით შე-
დის და ახ ლო ე ბით 49 ქვე ყა ნა.

3.  სპე ცი ა ლუ რი პრე ფე რენ ცი ე ბი მდგრა დი გან ვი თა რე ბი სა და ეფექ-
ტი ა ნი მმარ თვე ლო ბი სათ ვის. სე ქე მით სარ გებ ლობს 13 ქვე ყა ნა (სომ ხე თი, ბო-
ლი ვი ა, კა პე- ვერ დე, პა კის ტა ნი, გვა ტე მა ლა, სა ქარ თვე ლო, კოს ტა- რი კა, მონ-
ღო ლე თი, პა ნა მა, პა რაგ ვაი პე რუ, ფი ლი პი ნე ბი, სალ ვა დო რი) შე ღა ვა თე ბის 
მი ნი ჭე ბა ხდე ბა ზე მო აღ ნიშ ნულ შე თა ვა თებ ზე და მა ტე ბით, ად ვა ლო რუ ლი და 
სპე ცი ფი კუ რი სა ბა ჟო გა და სა ხა დე ბის გა უქ მე ბის სა ხით (გარ და შე რე უ ლი გა და-
სა ხა დე ბის სპე ცი ფი კუ რი კომ პო ნენ ტი სა). პრო დუქ ცი ის 66 % ზე მოხ სნი ლია ტა-
რი ფე ბი.

ევ რო კავ ში რის GSP-ის სქემით მოსარგებლე ძირითადი ქვეყნებია: 
ინდოეთი, ბრაზილია, ტაილანდი, ბანგლადეში, ვიეტნამი, ინდონეზია და 
სხვა (ცხრილი 1), ხოლო ძირითადი საიმპორტო პროდუქციაა: ტექსტილი 
და ტანსაცმელი, მინერალური პროდუქტები, ცხოველები და ცხოველური 
წარმოშობის პროდუქტები და სხვა (ცხრილი 2).

ევროკავშირის GSP სქემის ძირითადი ბენეფიციარი ქვეყნები და 
მსხვილი სექტორები, 2013 წ.

ცხრილი 1
ქვეყანა იმპორტი ევროკავშირის ბაზარზე

მლრდ ევრო

ინდოეთი 11.7

ბრაზილია 4.4
ტაილანდი 4.2

ბანგლადეში 3.6

ვიეტნამი 3.2

ინდონეზია 3.06

მალაიზია 2.7

ოაკისტანი 2.6

უკრაინა 2.2

წყარო: ცხრილი შედგენილია ავტორის მიერ ევროკომისიის მონაცემების საფუძველზე http://trade.

ec.europa.eu
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ევროკავშირის GSP სქემის ძირითადი ბენეფიციარი ქვეყნები და 
მსხვილი სექტორები, 2013 წ.

ცხრილი  2

პროდუქცია იმპორტი ევროკავშირის 

ბაზარზე მილიარდი 

ევრო 
ტექსტილი და ტანსაცმელი 13.1

მინერალური პროდუქტები 5.8

პლატმასი და რეზინები 4.5

მეტალები 3.8

ფეხსაცმელი 3.6

ცხოველები და
ცხოველური წარმოშობის 
პროდუქტები 

3.5

წყარო: ცხრილი შედგენილია ავტორის მიერ ევროკომისიის მონაცემების საფუძველზე http://trade.

ec.europa.eu

ევროკავშირის GSP და GSP+ სქემები, მეწარმეებს აძლევს საშუალებას 
მათი წარმოშობის 7200-მდე დასახელების პროდუქტი ევროკავშირის ბაზარზე 
შეიტანონ ნულოვანი საბაჟო განაკვეთით, რაც ზდის ნაციონალური საქონლის 
კონკურენტუნარიანობას და უფრო მეტად შეუწყობს ხელს ნაციონალური 
ექსპორტის გაზრდას. 

  ევროკავშირის პრეფერენციალური სავაჭრო რეჟიმების 
ოპტიმალური გამოყენების შესაძლებლოები

უკანასკნელი წლების განმავლობაში საქართველო მსოფლიო ეკო-
ნომიკურ სივრცეში ინტეგრირების გზაზეა. 1997 წლიდან, ვაჭრობის მსოფლიო 
ორგანიზაციაში გაწევრიანების შემდეგ, განვითარებულ ქვეყნებთან ვაჭრობისას 
პრეფერენციათა განზოგადებული სისტემით (GSP) სარგებლობამ, რასაც 
მოგვიანებით GSP + სავაჭრო რეჟიმები დაემატა, საქართველოსთვის უფრო 
ხელსაყრელი გახადა საგარეო ვაჭრობის პირობები და წაახალისა ექსპორტის 
ზრდა. ბოლო ათწლეულის განმავლობაში ექსპორტის მთლიანი მოცულობა 
4-ჯერ გაიზარდა. 

აღსაღნიშვანია, რომ ევროკავშირი საქართველოს მნიშვნელოვან 
სავაჭ რო პარტნიორს წარმოადგენს, საგარეო ვაჭრობის 26.1% მოდის 
ევრო კავშირზე, მას მოსდევს თურქეთი (17.2%) და აზერბაიჯანი (10,3%). 
საქართველოს ექსპორტი ბოლო ათწლეულის მანძილზე ევროკავშირთან 
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იზრდება პრეფერენციალური რეჟიმების ფონზე. ევროკავშირის ექსპორტმა 
საქართველოში შეადგინა 2014 წელს 1.91 მილიარდი ევრო. ძირითადი 
საექსპორტო პროდუქციაა: მინერალური პროდუქცია, მანქანა და ტექნიკა, 
ქიმიური პროდუქტები და სატრანსპორტო მოწყობილობა. საქართველოს 
გააქვს ევროკავშირში მინერალური პროდუქტები, სოფლის მეურნეობის პრო-
დუქტები (უმეტესად თხილი), მზა ლითონები და ქიმიური პროდუქტები. დიაგ-
რამა  ნათლად აჩვენებს ექსპორტის დინამიკას ევროკავშირის ქვეყნებში1 

დიაგრამა 
საქართველოს ექსორტი ევროკავშირში წლების მიხედვით (2005-2014 წწ.)

ევროკავშირში გატანილი ექსპორტის ნაწილი GSP+ რეჟიმის ფარგლებში 
ხორციელდებოდა, რომლის წილიც ევროკავშირის მთლიანი ექსპორტის 40 % 
შეადგენდა საშუალოდ (ცხრილი 3).

საქართველოს ექსპორტი ევროკავშირში (მლნ. აშშ დოლარი, 2006-2014 წლები)
ცხრილი 3

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

GSP+ 
ექსპორტი 
ევროკავშირის 
ქვეყნებში

95.4 127.3 117.9 112.3 123.1 213.9 133.3 231.7 131.1

მთლიანი 
ექსპორტი 
ევროკავშირის 
ქვეყნებში 

225.0 268.0 335.0 237.0 309.0 424.0 352.0 607.0 624.0

GშP+ 
პროცენტული 
წილი მთლიან 
ექსპორტში

42% 48% 35% 47% 40% 50% 38% 38% 21%

წყარო: ცხრილი შედგენილია ავტორის მიერ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტროს მონაცემების საფუძველზე . http://www.economy.ge

1 ევროკომისიის მონაცემები: http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/
countries/georgia/
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აღ მო სავ ლეთ პარ ტნი ო რო ბის ინი ცი ა ტი ვის ამოქ მე დე ბის შემ დეგ 2009 
წელს ურ თი ერ თო ბე ბი სა ქარ თვე ლო სა და ევ რო კავ შირს შო რის ახალ ფა ზა ში 
შე ვი და. აღ მო სავ ლეთ პარ ტნი ო რო ბის ინი ცი ა ტი ვა ით ვა ლის წი ნებს ურ თი ერ თო-
ბე ბის გაღ რმა ვე ბას სა მი ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე ბით - ასო ცი რე ბის ხელ შეკ რუ-
ლე ბა (AA), რომელიც, ასევე, მოიცავს შეთანხმებას ღრმა და ყოვლისმომცველი 
თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ (DCFTA) და ვიზის ფა სი ლი ტა ცი ი სა და 
რე ად მი სი ის შე თან ხმე ბე ბი. თუმ ცა, შე დე გად, ლი ბე რა ლურ მა სა ვაჭ რო რე ჟიმ მა 
უფ რო მე ტად იმ პორ ტის ზრდა გა მო იწ ვი ა, რა მაც, თა ვის მხრივ, სა ვაჭ რო ბა-
ლან სში რე კორ დუ ლად მზარ დი დე ფი ცი ტი გა ნა პი რო ბა და პო ლი ტი კის შე მუ შა-
ვე ბა ზე პა სუ ხის მგე ბე ლი პი რე ბი და ა ფიქ რა. ევ რო კავ შირ თან ღრმა და ყოვ ლის-
მომ ცვე ლი თა ვი სუ ფა ლი სა ვაჭ რო სივ რცის შე სა ხებ შე თან ხმე ბის რა ტი ფი ცი რე-
ბის შემ დგომ GSP+ რეჟიმი გაუქმდება და ჩანაცვლდება DCFTA-ით, რო მე ლიც 
უზ რუნ ველ ყოფს ბაზ რის ხელ მი საწ ვდო მო ბის ხე ლის შემ შლე ლი ბა რი ე რე ბის 
ორ მხრივ და ეტა პობ რივ გა უქ მე ბას. [9] შე თან ხმე ბა ით ვა ლის წი ნებს 95%- მდე 
ტა რი ფის მოხ სნას, ნა ვა რა უ დე ვია სამ რეწ ვე ლო სა ქონ ლით ვაჭ რო ბის სრუ ლი 
ლი ბე რა ლი ზა ცი ა. რაც შე ე ხე ბა სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო პრო დუქ ტე ბით ვაჭ რო ბას, 
ამ სფე როს ასე ვე შე ე ხე ბა მნიშ ვნე ლო ვა ნი ლი ბე რა ლი ზა ცი ა, რი გი გა მო ნაკ ლი-
სის გარ და.

DCFTA-ს ძალაში შესვლის შედეგად არა ერ თი ტა რი ფი გა უქ მდე ბა, თუმ ცა 
მა თი შეკ ვე ცა პრო დუქ ტე ბის გა ტე გო რი ე ბის მი ხედ ვით, სხვა დას ხვა გა ნაკ ვე თით 
მოხ დე ბა. მა გა ლი თად, სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო პრო დუქ ტზე - ნი ორ ზე გავ რცელ-
დე ბა სა ტა რი ფო გა ნაკ ვე თის კვო ტა ხო ლო და ნარ ჩენ პრო დუქ ტებ ზე შე ნარ ჩუნ-
დე ბა ბა ზარ ზე შე ტა ნის (საწყ ი სი) ფა სე ბი. 

ევ რო კო მი სი ის ექ სპორ ტის სა კითხ თა სა ინ ფორ მა ციო გან ყო ფი ლე ბის მი-
ერ მო წო დე ბულ ინ ფორ მა ცი ის შე სა ბა მი სად, ჩა მო ნათ ვალ ში ასე ვე შე სუ ლია 
გარ კვე უ ლი და სა ხე ლე ბის პრო დუქ ტე ბი, რომ ლებ ზეც ამ ჟა მად ვრცელ დე ბა 
GSP+0 სა ტა რი ფო შე ღა ვა თე ბი და შე სა ბა მი სად, მათ მი მართ ასე ვე ძა ლა შია შე-
ტა ნის ფა სი, ამ გვა რი პრო დუქ ცი ა ა: სუფ რის ყურ ძე ნი, მჟა ვე ალუ ბა ლი, ქლი ა ვი, 
სხვა დას ხვა სა ხე ო ბის ხი ლის წვე ნი )

ევ რო კავ ში რის ქეყ ნებ ში ექ სპორ ტი რე ბულ სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო პრო-
დუქ ცი ის მხრივ ერ თპი როვ ნუ ლი ლი დე რია ახა ლი და ხმე ლი თხი ლი .ეს კა ტე-
გო რია შე ად გენს ევ რო კავ შირ ში ექ სპორ ტი რე ბუ ლი მთლი ა ნი სა სოფ ლო- სა მე-
ურ ნეო პრო დუქ ცი ის 64%-ს და თა ვად ამ კონ კრე ტულ კა ტე გო რი ა ში მთლი ა ნი 
სა ექ სპორ ტო მო ცუ ლო ბის 65%-ს. [9]

ექ სპორ ტის პო ტენ ცი ა ლის გაზ რდა სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა ში შეზღ უ დუ ლია 
ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბე ბი სა და მი წის ნაკ ვე თე ბის ფრაგ მენ ტა ცი ის გა მო. ევ რო-
კავ ში რის სტან დარ ტე ბი სა და სერ ტი ფი ცი რე ბის მოთხ ოვ ნე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბა 
ინ დი ვი დუ ა ლუ რი ფერ მე რე ბის თვის გარ თულ დე ბა კო ო პე რა ტი ვებ თან შე და რე-
ბით, ისე ვე რო გორც გაძ ნელ დე ბა მათ თვის რის კე ბის აღე ბა ახალ ბაზ რებ ზე 
შეს ვლი სა და თა ვი ან თი პრო დუქ ტის გა ტა ნის თვალ საზ რი სით, ევ რო კავ ში რის 
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მა ღალ კონ კუ რენ ტუ ლი ბაზ რე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით. ამ ჟა მად, სა ქარ თვე ლოს 
სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო სექ ტორ ში დო მი ნი რებს პირ ვე ლა დი წარ მო ე ბის პრო-
დუქ ცი ა, ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბე ბი პრო დუქ ცი ას ძი რი თა დად თა ვი ან თი მოხ მა-
რე ბის თვის ან ქა ო სუ რი გზით სა ვაჭ როდ აწარ მო ე ბენ. ამ დე ნად, კომ პლექ სუ რი 
ღი რე ბუ ლე ბი თი ჯაჭ ვის შექ მნის გა რე შე DCFTA-ს პო ტენ ცი უ რი სარ გებ ლის სრუ-
ლად გა მო ყე ნე ბა, სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის პრო დუქ ცი ის ექ სპორ ტზე გათ ვლით, 
გა ჭირ დე ბა.1

ყვე ლა ზე მე ტად შე სამ ჩნე ვი ზრდა ნა ვა რა უ დე ვია მსხვილ ფე ხა პი რუტყ ვის 
გამ რავ ლე ბი სა და და ხორ ცის პრო დუქ ტე ბის წარ მო ე ბის (60%-ზე მე ტი) და ბოს-
ტნე უ ლის, ხი ლის, თხი ლი სა და და ზე თო ვა ნი მარ ცვლე უ ლის მოყ ვა ნის თვალ-
საზ რი სით (20%-ზე მე ტი). მე სა ქონ ლე ო ბის არ სე ბუ ლი სტრუქ ტუ რა წარ მოდ გე-
ნი ლია დი დი რა ო დე ნო ბით ინ დი ვი დუ ა ლუ რი ფერ მე რით, რომ ლე ბიც ძი რი თა-
დად, პრო დუქტს თა ვი ან თი მოხ მა რე ბის თვის აწარ მო ე ბენ; ასე ვე შე და რე ბით 
მცი რე რა ო დე ნო ბით კო მერ ცი ა ლი ზე ბუ ლი სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბე ბით და მსხვი ლი 
სა წარ მო თი. სექ ტო რის გან ვი თა რე ბის სტი მუ ლი რე ბის თვის, და საწყ ი სის თვის, უნ-
და შე იქ მნას ისე თი ძი რი თა დი ინ სტი ტუ ტე ბი, რო გო რი ცაა სა ქონ ლის რე ეს ტრი 
და ვე ტე რი ნა რუ ლი სამ სა ხუ რის გან ყო ფი ლე ბა. გან სა კუთ რე ბუ ლი აქ ცენ ტი უნ და 
გა კეთ დეს წარ მო ე ბის ტექ ნი კის გა უმ ჯო ბე სე ბა ზე, პი რუტყ ვის გამ რავ ლე ბა ზე, კვე-
ბა ზე და ზო გა დად, პი რუტყ ვის ჯან მრთე ლო ბის დაც ვა ზე.

საქართველო-ევროკავშირს შორის მიღწეული შეთანხმებები და 
განსაკუთრებით DCFTA-ს ფორ მატ ში გა დად გმუ ლი ნა ბი ჯე ბი ხელ საყ რელ გა-
რე მო ე ბას ქმნის ევ რკავ ში რის ბა ზარ ზე ქარ თუ ლი პრო დუქ ცი ის ექ სპორ ტის 
ზრდის თვის, მაგ რამ ერ თ-ერთ უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს დაბ რკო ლე ბას ქარ თუ ლი 
მხა რის თვის წარ მო ად გენს სა ერ თა შო რი სო და ევ რო კავ ში რის სტან დარ ტე ბის 
დაკ მა ყო ფი ლე ბა. მე ო რე, მსოფ ლიო მას შტა ბით, გან სა კუთ რე ბით კრი ზი სის შემ-
დგომ პე რი ოდ ში, არა სა ტა რი ფო ბა რი ე რე ბის ზრდის ტენ დენ ცია და ფიქ სირ და, 
რო მელ თა რან გსაც გა ნე კუთ ვნე ბა სხვა დას ხვა სტან დარ ტე ბი და დიდ წილ საც 
იკა ვებს აქ ტი უ რად გა მო ყე ნე ბად არა სა ტა რი ფო ბა რი ე რებ ში, რომ ლე ბიც ერ თ-
ერთ ყვე ლა ზე მძი მე და გა და უ ლა ხავ პრობ ლე მას სა ქარ თვე ლოს თვის წარ მო-
ად გენს არ სა ტა რი ფო ბა რი ე რე ბი. არა სა ტა რი ფო ბა რი ე რე ბის გა მო ყე ნე ბის მი ზე-
ზი შე იძ ლე ბა იყოს ეკო ნო მი კუ რი, გა რე მოს დაც ვი თი, სო ცი ა ლუ რი, პო ლი ტი კუ რი 
ან კომ ბი ნი რე ბუ ლი. არა სა ტა რი ფო ბა რი ე რე ბის გა მო ყე ნე ბა შე იძ ლე ბა აგ რეთ-
ვე, რო გორც ვაჭ რო ბის შე მა ფერ ხე ბე ლი ინ სტრუ მენ ტის სა ხით -სტან დარ ტე ბის 
ამაღ ლე ბით ან და მა ტე ბი თი ტექ ნი კუ რი მოთხ ოვ ნე ბის წა ყე ნე ბით. მი უ ხე და ვად 
იმი სა, რომ სა ქარ თვე ლოს ვალ დე ბუ ლე ბე ბი აქვს აღე ბუ ლი სტან დარ ტე ბის გა-
უმ ჯო ბე სე ბა სა და ამ სტან დარ ტე ბის ევ როს ტან დარ ტებ თან და ახ ლო ე ბა ზე, სა თა-
ნა დოდ მა ინც ვერ სრულ დე ბა შე სა ბა მი სი ღო ნის ძი ე ბე ბი.[8] სა ქარ თვე ლო ში არ 
არ სე ბობს სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის შე სა ბა მი სი ლა ბო რა ტო რი ე ბი. ქარ-

1 (საქართველო: გზა DCFTA-სკენ http://eeas.europa.eu/delegations/georgia/
documents/eu_georgia/dcfta2012_01_en.pdf
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თველ მე წარ მე ებს უხ დე ბათ მე ზო ბე ლი ქვეყ ნე ბის ლა ბო რა ტო რი ებ ში წას ვლა 
და შე სა ბა მი სი სერ ტი ფი კა ტის აღე ბა.

არასტარიფო შეზღუდვებში შეგვიძლია გამოვყოთ ბარიერების ორი 
მნიშვნელოვანი სახეობა:

1.ტექნიკური (TBT); 2.სანიტარიული და ფიტოსანიტარიული (SPS).
გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებს აქვთ მა ღა ლი სტან დარ ტე ბი პრო დუქ ცი ის ხა-

რის ხთან და კავ ში რე ბით, რაც და კავ ში რე ბუ ლია ში და მომ ხმა რებ ლი სა და გა-
რე მოს დაც ვით. მა ღა ლი სტან დარ ტე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბა დიდ პრობ ლე მას 
წარ მო ად გენს გან ვი თა რე ბა დი ქვეყ ნე ბის თვის, ვი ნა ი დან მათ უწევთ და მა ტე ბი თი 
ხარ ჯე ბის გა ღე ბა. აგ რეთ ვე, მნიშ ვნე ლო ვა ნია ტექ ნი კუ რი ბა რი ე რე ბიც, რო მე-
ლიც და კავ ში რე ბუ ლია პრო დუქ ცი ის ტექ ნი კურ მა ხა სი ა თებ ლებ თან.

* * *
DCFTA სარ გებ ლის მომ ტა ნი იქ ნე ბა სა ქარ თვე ლოს თვის იმ მო ქა ლა ქე-

თა კე თილ დღე ო ბის ამაღ ლე ბის თვალ საზ რი სით, რო მელ თაც ექ ნე ბათ წვდო მა 
უკე თე სი ხა რის ხის პრო დუქ ცი ას თან ში და ბა ზარ ზე და უფ რო შო რე უ ლი პერ-
სპექ ტი ვით, გა ეზ რდე ბათ შე მო სავ ლე ბი ევ რო პას თან ინ ტეგ რა ცი ის შე დე გად 
სტი მუ ლი რე ბუ ლი ახა ლი ბიზ ნეს -შე საძ ლებ ლო ბე ბი სა და ეკო ნო მი კუ რი ზრდის 
გა მო. შე ღა ვა თი ა ნი სა ვაჭ რო რე ჟი მე ბის გა მო ყე ნე ბის წარ სუ ლი გა მოც დი ლე ბა 
ცხად ყოფს, რომ ვაჭ რო ბა ცალ სა ხად იხ რე ბა იმ პრო დუქ ტე ბის კენ, რომ ლებ-
ზეც ვრცელ დე ბა აღ ნიშ ნუ ლი შე ღა ვა თე ბი. DCFTA შე თან ხმე ბის ამოქ მე დე ბით 
გა მოწ ვე უ ლი შე საძ ლო გვერ დი თი ეფექ ტე ბი სა და გა მოწ ვე ვე ბის შერ ბი ლე ბის 
მიზ ნით სა სურ ვე ლია შემ დე გი რე კო მენ და ცი ე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბა:

სა შუ ა ლო და გრძელ ვა დი ა ნი სტრა ტე გი ე ბის შე მუ შა ვე ბა სა სოფ ლო- სა მე-
ურ ნეო სექ ტო რის თვის, მი სი სა ექ სპორ ტო პო ტენ ცი ა ლის შე ფა სე ბით და იმ სექ-
ტო რე ბის გან საზღ ვრით, რომ ლებ შიც სა ქარ თვე ლო, შე საძ ლო ა, კონ კუ რენ ტულ 
უპი რა ტე სო ბას ფლობ დეს. 

მიზ ნობ რი ვი სექ ტო რა ლუ რი პროგ რა მე ბის და ინი ცი ა ტი ვე ბის შე მუ შა ვე ბა 
კონ კუ რენ ტულ დარ გებ ში ექ სპორ ტის პო ტენ ცი ა ლის ზრდის მიზ ნით. 

არა სა ტა რი ფო ღო ნის ძი ე ბე ბით დად გე ნი ლი მოთხ ოვ ნე ბის შეს რუ ლე ბი-
სათ ვის სერ ტი ფი ცი რე ბის პრო ცე დუ რებ ში დახ მა რე ბა, კონ სულ ტა ცი ე ბის ჩა ტა რე-
ბა, ფერ მე რე ბის სახ ლე ბი სა და ტრე ნინ გცენ ტრე ბის რო ლის ზრდა.

სა ხელ მძღვა ნე ლოს შექ მნა მწარ მო ებ ლე ბის თვის, სა დაც მო ცე მუ ლი იქ-
ნე ბა ვაჭ რო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ა;

გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბის სტან დარ ტებ თან (ISO, IEC, CEN, 
CENELEC) დაახლოების კონკრეტული ღონისძიებების ფორმირება 
მიზნობრივი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბის სა ფუძ ველ ზე.

სა ქარ თვე ლოს ახა ლი სტან დარ ტე ბი სა და ტექ ნი კუ რი რე გუ ლა ცი ე ბის, შე-
სა ბა მი სი სა კა ნა ნომ დებ ლო ბა ზის შექ მნა პო ზი ტი ურ გავ ლე ნას იქო ნი ებს სოფ-
ლის მე ურ ნე ბის სექ ტორ ზე იმ თვალ საზ რი სით, რომ სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო წარ-
მო ე ბა ორი ენ ტი რე ბუ ლი იქ ნე ბა იმ სტან დარ ტე ბით პრო დუქ ცი ის წარ მო ე ბა ზე, 
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რო მელ საც რე ა ლი ზა ცი ის პერ სპექ ტი ვე ბი ექ ნე ბა ევ რო კავ ში რი სა და სხვა გან-
ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბის ბაზ რებ ზე და, ამავ დრო უ ლად, მა ღა ლი სტან დარ ტე ბი 
შეზღ უ დავს სა ქარ თვე ლო ში იმ პორ ტი რე ბულ და ბა ლი ხა რის ხის პრო დუქ ცი ას.

სა ბო ლოო ან გა რი შით, პრე ფე რენ ცი უ ლი რე ჟი მე ბი ეხ მა რე ბა მცი რე ქვეყ-
ნებს გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბის ბაზ რებ ზე შეღ წე ვა ში. სქე მა ში ჩარ თვის სარ გე-
ბე ლი შე საძ ლოა გა მო ხა ტუ ლი იქ ნეს ვაჭ რო ბის გაზ რდი ლი მაჩ ვე ნებ ლით, ინ-
ვეს ტო რე ბის მე ტი ნდო ბი თა და უფ რო გარ კვე უ ლი სა მარ თლებ რი ვი გა რე მოს 
ფორ მი რე ბა ში დახ მა რე ბით, მომ ხმა რებ ლის სარ გე ბელ ში- უკე თე სი პრო დუქ ცია 
უფ რო და ბალ ფა სად, ბაზ რის გან ვი თა რე ბით, და დე ბი თი გავ ლე ნით ინო ვა ცი ებ-
ზე (ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი სა კუთ რე ბის დაც ვა), ქვეყ ნის რე ფორ მი რე ბით, მო დერ-
ნი ზე ბით და სხვა.
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The paper deals with the opportunities of using preferential trade regimes by 
transitional economies and their expected results. Effects of the use of these regimes in 
terms of optimal integration into global economy are assessed on the example of such a 
small open economy as Georgia. The paper has been prepared by applying deduction, 
induction, analysis and synthesis, abstraction and statistical methods of research

The majority of countries engaged in international economic relations, including 
highly developed countries, have various trade regimes established with their partner 
countries. The nature of those regimes may depend on economic and political interests 
of those countries, their participation in regional and global economic alliances and 
organizations, programs of assistance to weaker economies, et cetera. This paper provides 
an analytical comparison of some aspects of foreign trade regimes of the European Union, 
the United States and Japan. It underlines current trade priorities of these countries among 
which the important ones include: the easing of promotion of agricultural production, the 
restriction of tariff rates, the effective use of Deep and Comprehensive Free Trade Area 
(DCFTA) with the EU.

In terms of trade in goods and services, one can distinguish basic, most-favored-
nation and preferential Regimes. Preferential regimes are especially worth noting. 
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Although dozens of countries enjoy the Generalized System of Preferences (GSP), one 
can still observe controversial opinions in describing the effects of GSP on the welfare of 
developing countries. While in their works Grossman and Sykes (Grossman, G.M. and 
Sykes, A.O. 2005 “European communities-Conditions for the Granting of tariff preferences 
to developing countries”, The American law institute) and Pomfret (Pomfret, R, 1986 “the 
effects of Trade Preferences for developing countries” Southern Economic Journal, Bol 53, 
No 18-26) speak about positive effects of GSP regimes, many other researchers question 
them. Limao (Limao  2006, Are Preferential Trade agreements as stumbling blocks for 
Multilateral Trade Liberalization: Evidence for the US, American Economic review) and 
Caglar Ozden and Eric Reinhardt (Caglar Ozden & Eric Reinhardt, 2003, The Perversity 
of Preferences, The Generalized System of Preferences and Developing Country Trade 
Policies, 1976-2000, The World Bank, Development Research Group Trade) provide 
empirical evidence of GSP donor countries disproportionately replacing tariff restrictions 
on GSP-sensitive goods with non-tariff barriers.

In particular, it assesses the effect of EU-Georgia DCFTA on the trade in agricultural 
goods as this sector is of special social and economic importance to the country. This part of 
the paper discusses the trends in agricultural trade (primary production, processed goods); 
analyses factors impeding agricultural trade in view of existing tariffs and non-tariff 
barriers; provides the information in the context of DCFTA, thereby enabling to analyze 
possibilities of the development of Georgia’s trade potential in agricultural production.

Conclusions are made on the basis of the research as to how preferential trade 
regimes assist small countries in entering markets of developed countries; what benefi ts 
can be derived from the engagement in these schemes, which translate into increased 
trade indicator, boosted confi dence of investors and the establishment of more predictable 
legal environment; how customers benefi t from better quality products at lower prices, 
the development of market, benevolent effects on innovations (protection of intellectual 
property), the reformation and modernization of the country, et cetera.

Problems are identifi ed on the basis of the research and corresponding recom-
mendations are provided including such important recommendations as to devise export 
promotion measures; to organize training courses for economic agents; to develop 
concrete measures of approximation with standards of industrialized countries (ISO, 
IEC, CEN, CENELEC) through establishing corresponding organizations. Moreover, 
recommendations are provided on the ways of effective use of preferential treatments.

Keywords: GSP, DCFTA, small-size country in global trade, international trade in 
agricultural production
JEL Codes: F13, F14, F15
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საერთაშორისო ვაჭრობის ტექნოლოგიების მნიშვნელობა

მცირე ღია ეკონომიკის მქონე ქვეყნებისთვის

თამთა მიქაბერიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

დოქტორანტი

მსოფ ლიო ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბა გლო ბა ლუ რი კრი ზი სის პი-
რო ბებ ში ინ ტეგ რა ცი უ ლი პრო ცე სე ბის გან სა კუთ რე ბუ ლი გა აქ ტი უ რე ბით 
ხა სი ათ დე ბა. ასე თი პრო ცე სე ბი დან გა მომ დი ნა რე, გან ვი თა რე ბად ქვეყ-
ნებს თა ვი ან თი ეკო ნო მი კე ბის გა დარ ჩე ნის მიზ ნით, სა ერ თა შო რი სო ვაჭ-
რო ბის გან სა კუთ რე ბუ ლი ხელ შეწყ ო ბა და გან ვი თა რე ბა მარ თებთ. 

სტა ტი ა ში გან ხი ლუ ლია სა ერ თა შო რის ვაჭ რო ბის თა ნა მედ რო ვე 
ტექ ნო ლო გი ე ბის მნიშ ვნე ლო ბა და რო ლი მცი რე ღია ეკო ნო მი კის მქო-
ნე გან ვი თა რე ბა დი ქვეყ ნე ბის თვის. გა ა ნა ლი ზე ბუ ლია მათ ზე ვაჭ რო ბის 
ახა ლი თე ო რი ე ბის, ტენ დენ ცი ე ბი სა და სა შუ ა ლე ბე ბის გავ ლე ნა ტრან სნა-
ცი ო ნა ლი ზა ცი ი სა და ინ ტეგ რა ცი უ ლი პრო ცე სე ბის ფონ ზე. 

სტა ტი ა ში ხაზ გას მუ ლი ა, თუ რამ დე ნად მნიშ ვნე ლო ვა ნი და სა სარ-
გებ ლო იქ ნე ბა სა კომ პენ სა ციო და ბარ ტე რუ ლი ვაჭ რო ბის ფორ მე ბის 
გა მო ყე ნე ბა მცი რე ღია ეკო ნო მი კის ქვეყ ნე ბის თვის (მათ შო რის სა ქარ-
თვე ლოს თვის), რა ტომ წარ მო ად გენს „ფუ ლის მო ნა წი ლე ო ბის გა რე შე 
გა რი გე ბე ბი“ ურ თი ერ თსა სარ გებ ლო ინ სტრუ მენტს ურ თი ერ თმო ვაჭ რე 
ქვეყ ნე ბის თვის, გან სა კუთ რე ბით თა ნა მედ რო ვე გლო ბა ლუ რი კრი ზი სის 
პი რო ბებ ში. 

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: ში გა დარ გობ რი ვი ვაჭ რო ბა; სა კომ პენ სა ციო გა-
რი გე ბა; ტრან სნა ცი ო ნა ლი ზა ცი ა; ვაჭ რო ბის ტექ ნო ლო გი ე ბი.

მსოფ ლიო ეკო ნო მი კის აქ ტუ ა ლურ სა კითხ ებს შო რი საა შრო მის სა ერ თა-
შო რი სო და ნა წი ლე ბა ში გან ვი თა რე ბა დი ქვეყ ნე ბის მო ნა წი ლე ო ბის მნიშ ვნე ლო-
ბა და რო ლი. მა თი ჩაბ მა სა ერ თა შო რი სო სა ვაჭ რო ნა კა დებ ში გა ნუხ რე ლად 
იზ რდე ბა, რა საც ცხა დი ა. მოჰ ყვე ბა, რო გორც სარ გე ბე ლი, ასე ვე პრობ ლე მე ბი. 
თი თო ე უ ლი ქვეყ ნის მი ერ სა გა რეო ვაჭ რო ბას თან და კავ ში რე ბით წა მოჭ რი ლი 
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სა კითხ ე ბის გა დაწყ ვე ტა უშუ ა ლოდ უკავ შირ დე ბა მა თი გან ვი თა რე ბის მი მარ თუ-
ლე ბე ბის არ ჩე ვანს. არ ჩე ვა ნი კი არც თუ ისე დი დი აქვთ. მათ უნ და ჩა მო ა ყა ლი-
ბონ ან შე და რე ბით ღი ა, ან შე და რე ბით და ხუ რუ ლი (ავ ტარ კი უ ლი) ეკო ნო მი კა. 

სრუ ლი ად გან სხვა ვე ბუ ლი სა კითხია თი თო ე ულ მა ქვე ყა ნამ ვის თან, რა 
პრო დუქ ტე ბით ან რა ტექ ნი კუ რი ინ სტრუ მენ ტე ბის სა შუ ა ლე ბით უნ და ივაჭ როს. 
სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბის თა ნა მედ რო ვე ტექ ნო ლო გი ე ბის, ახა ლი ფორ მე ბი-
სა და მი მარ თუ ლე ბი ის კვლე ვის სიმ წვა ვე გან სა კუთ რე ბით აქ ტუ ა ლუ რია მცი რე 
ღია ეკო ნო ნო მი კის ქვეყ ნე ბის თვის, რო გო რი ცაა სა ქარ თვე ლო. 2014 წლის სექ-
ტემ ბერ ში სა ქარ თვე ლომ ხე ლი მო ა წე რა ევ რო კავ შირ თან ასო ცი რე ბის ხელ შეკ-
რუ ლე ბას, რომ ლის რე გუ ლა ცი ე ბი უკ ვე ძა ლა ში შე დის. შე სა ბა მი სად, სა ვაჭ რო 
ნა კა დე ბის ახა ლი ფორ მე ბი სა და ტექ ნო ლო გი ე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბის კვლე ვა 
უნ და გახ დეს ორი ენ ტი რი ქვეყ ნის შემ გო მი ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის თვის.

საერთაშორისო ვაჭრობის თანამედროვე თეორიების 
კონცეფციური საკითხები 

საერთაშორისო ვაჭრობის თანამედროვე თეორიებში, გამოვყოფთ 
ნეოტექნოლოგიური მიმართულების თეორიებს (მ. პოზნერის ტექნოლოგიური 
გარღვევის თეორია (1961წ) [1]; მ. კემპის მასშტაბის ეფექტის თეორია (1964წ.) 
[2]; პ. კრუგმანის არასრულყოფილი კონკურენციის თეორია (1979წ.) [3]; 
ბ. ბალასას დარგთაშორისი ვაჭრობის თეორია (1967წ.) [4]; რ. ვერნონის 
პროდუქტის სასიცოცხლო ციკლის თეორია (1967წ) [5]; მ. პორტერის ერის 
კონკურენტული უპირატესობის თეორია (1986წ.) [6], რომლებიც თავის 
მხრივ ხსნის შიგადარგობრივი ვაჭრობის ხასიათსა და მიმართულებებს (ბ. 
ბალასა (1967)) [7, გვ.45]. მსოფლიო საქონელბრუნვის მოცულობის გა-
დიდება ძირითადად შიგასაფირმო ვაჭრობაზე მოდის (ტრანსნაციონალური 
კორპორაციების ფარგლებში), ე.წ. შიგადარგობრივი ვაჭრობა - სხვადასხვა 
ქვეყნის ერთსა და იმავე დარგებს შორის მსგავსი (ერთგვაროვანი) სამრეწველო 
საქონლის შემხვედრი მიწოდების ზრდაა, ვაჭრობის ზრდა რესურსებით 
დაახლოებით ერთნაირად უზრუნველყოფილ ქვეყნებს შორის და ა. შ.

შიგადარგობრივი (Intra-Industry) ვაჭრობის წილი დროთა განმავლობაში 
იზრდებოდა. სხვადასხვა ქვეყანაზე დაკვირვების მიხედვით ვასკვნით, რომ 
შიგადარგობრივი ვაჭრობის ზრდა კონიუნქტურის ცვლილებასთან მჭიდრო 
კორელაციას ასახავს, ანუ სახეზეა შიგადარგობრივი ვაჭრობის ზრდის ტენდენცია, 
რომელიც კრიზის დროს უფრო ძლიერდება. მაგალითად, დიდ ბრიტანეთში მან 
1970 წელს შეადგინა 53,2%, 1980 წელს - 74,7%, ხოლო 1990 წელს - 84,6%. 
გერმანიაში შესაბამისი მაჩვენებლები იყო 55,8; 56,6 და 72,2% [8, გვ20-21; 
9]. მოგვიანებით კი, როგორც ევროკავშირის მონაცემებზე დაკვირვებამ აჩვენა, 
შიგადარგობრივი ვაჭრობის წილი საკმაოდ მაღალია გრუბელ-ლლოიდის 
ინდექსის1 (GL) მიხედვით და 2014 წელს შეადგინა განვითარებულ ქვეყნებთან 

1 გრუბელ-ლოიდის ინდექსი (GLj) – არის შიგადარგობრივი საერთაშორისო 
ვაჭრობის ინდექსი. რომლის მნიშვნელობა 0–1 შუალედში თავსდება. ამასთან, 
მისი მეტი სიდიდე შიგადარგობრივი ვაჭრობის მეტ წილზე მეტყველებს (ე.ი. თუ 
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0,63, ხოლო განვითარებადთან - 0,53 [10; 11; 12, გვ.1031-1036]. 
გან ვი თა რე ბუ ლი ეკო ნო მი კის მქო ნე ქვეყ ნე ბი, რო გო რი ცაა აშშ და ევ რო-

კავ ში რი ჩარ თულ ნი არი ან ში გა დარ გობ რივ ვაჭ რო ბა ში სხვა გან ვი თა რე ბულ 
ქვეყ ნებ თან, ხო ლო, გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებს, რო გო რი ცა ა, მა ლა ი ზია და ტა ი-
ლან დი, ში გა დარ გობ რი ვი ვაჭ რო ბა აქვთ სხვა გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებ თან. მი უ-
ხე და ვად იმი სა, რომ ჩი ნე თი და კო რე ის რეს პუბ ლი კა ით ვლე ბი ან გან ვი თა რე ბა-
დი ეკო ნო მი კის მქო ნე ქვეყ ნე ბად, ისი ნი სტრუქ ტუ რუ ლად უფ რო ახ ლოს არი ან 
გან ვი თა რე ბულ ეკო ნო მი კას თან, ვი ნა ი დან მრეწ ვე ლო ბა ში წარ მა ტე ბას მი აღ წი-
ეს, გან სხვა ვე ბით სხვა ღა რი ბი და რე სურ სე ბით მდი და რი ქვეყ ნე ბის გან. შე სა ბა-
მი სად, ბო ლო წლებ ში აღ ნიშ ნუ ლი ორი ქვეყ ნის ში გა დარ გობ რი ვი ვაჭ რო ბის 
წი ლი გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებ თან იზ რდე ბა. დი ა გარ მა 1-ზე ნაჩ ვე ნე ბია სწრა ფად 
გან ვი თა რე ბა დი ღია ბაზ რე ბის მქო ნე ქვეყ ნე ბის (ჰონ კონ გი, ჩი ნე თი, სინ გა პუ რი, 
მა ლა ი ზი ა, ტა ი ლან დი) ში გა დარ გობ რი ვი ვაჭ რო ბის ზრდა გან ვი თა რე ბულ და 
გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებ თან. დიაგრამა შედგენილია ავტორის მიერ ვაჭრობის 
მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ გამოქვეყნებული ყოველწლიური გამოცემა - 
მსოფლიო ვაჭრობის ანგარიში 2013-ზე დაყრდნობით. 

დიაგრამა 1

დიაგრამაზე ნაჩვენები ქვეყნების შიგადარგობრივი ვაჭრობა ზრდადია 
უფრო მეტად განვითარებულ ქვეყნებთან, ვიდრე განვითარებადთან, რაც 
ძირითადად უკავშირდება წვრილი ელექტროტექნიკის პროდუქტების 
წარმოებას. ზოგ შემთხვევაში შიგადარგობრივი ვაჭრობის შემცირება ზემოთ 
აღნიშნული ქვეყნებისა (კერძოდ, ჰონგკონგი, ჩინეთი, სინგაპური), განვითარებად 
ქვეყნებთან. უკავშირდება სწორედ, სწრაფად მზარდი ბაზრების მქონე ქვეყნებს 
შორის შიგადარგობრივი ვაჭრობის ზრდას.

GLj =0, მაშინ მთელი ვაჭრობა დარგთაშორისია, ხოლო თუ GLj =1, მაშინ - 
შიგადარგობრივი.).
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მოცემული ანალიზი ეყრდნობა ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ 
2013 წელს გამოქვეყნებულ სტატისტიკურ მასალას შიგადარგობრივი ვაჭრობის 
ინდექსის შესახებ [11; 13]. თუმცა, აღსანიშნავია, რომ WTO-ს არ აქვს გან ვი თა-
რე ბა დი ქვეყ ნე ბის დი ფე რენ ცი რე ბა, რაც არ თუ ლებს კვლე ვის პრო ცესს. 

ვაჭ რო ბის თე ო რი ის ტექ ნო ლო გი უ რი მი მარ თუ ლე ბა ხა სი ათ დე ბა არა 
მარ ტო ახა ლი თე ო რი ე ბის შე მუ შა ვე ბი თა და ტრან სნა ცი ო ნა ლუ რი კორ პო რა ცი-
ე ბის გა მო ჩე ნით, არა მედ მნიშ ვნე ლოვ ნად იც ვლე ბა სა ერ თა შო რი სო ბაზ რე ბის 
სტრუქ ტუ რაც, რომ ლებ საც რა საკ ვირ ვე ლი ა, ეკო ნო მი კურ ურ თი ერ თო ბა თა ახა-
ლი ფორ მე ბი შე ე სა ბა მე ბა. ეს სა კითხი გან სა კუ რე ბუ ლი მნიშ ვნე ლო ბი საა სა ერ-
თა შო რი სო ვაჭ რო ბის გან ვი თა რე ბის თვალ საზ რი სი თაც, რად გან სწო რედ გან-
ვი თა რე ბა დი ქვეყ ნე ბის ეკო ნო მი კუ რი პო ტენ ცი ა ლის ათ ვი სე ბა და გა ფარ თო ე ბა 
დგას მსოფ ლიო ეკო ნო მი კის გლო ბა ლუ რი კრი ზი სი დან გა მოს ვლის დღის წეს-
რიგ ში. ში გა დარ გობ რი ვი ვაჭ რო ბის თე ო რი ის გან ხილ ვა და მას თან და კავ ში რე-
ბუ ლი ახა ლი ეკო ნო მი კუ რი გა რი გე ბე ბის ფორ მე ბის სწო რად მორ გე ბა თა ნა მედ-
რო ვე გა მოწ ვე ვე ბი სად მი ხელს შე უწყ ობს ფი ნან სუ რი, ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბი სა 
და ადა მი ა ნის ფაქ ტო რის არა ე კო ნო მი კუ რი გა მო ყე ნე ბის შე დე გად წარ მოქ მნი-
ლი და ნა კარ გე ბის შემ ცი რე ბას. 

ამი ტო მაც მნიშ ვნე ლო ვა ნია გან ვი ხი ლოთ სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბის თა-
ნა მედ რო ვე ტექ ნო ლო გი ე ბის რო ლი, ახა ლი ტექ ნი კუ რი ინ სტრუ მენ ტე ბი და სა-
შუ ა ლე ბე ბი ტრან სა ცი ო ნა ლი ზა ცი ი სა და გლო ბა ლურ ეკო ნო მი კა ში ინ ტეგ რა ცი ის 
ფონ ზე. 

საერთაშორისო ვაჭრობის თანამედროვე ტექნოლოგიების 
ადგილი მსოფლიო ვაჭრობაში

თა ნა მედ რო ვე ეკო ნო მი კე ბის ტრან სნა ცი ო ნა ლი ზა ცი ამ, კორ პო რა ცი ე ბის 
ჩარ ჩო ებ ში ურ თი ერ თდა კავ ში რე ბუ ლი ვაჭ რო ბის და ტრან სფე რუ ლი ფა სე ბის 
პო ლი ტი კის გან ვი თა რე ბამ, სა ბო ლოო ან გა რი შით, არ სე ბი თი გავ ლე ნა იქო ნია 
სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბის ოპე რა ცი ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ულ ფორ მებ ზე, სა ერ თა-
შო რი სო ვაჭ რო ბის სტრუქ ტუ რა სა და აქე დან გა მომ დი ნა რე, სა ერ თა შო რი სო 
კონ კუ რენ ცი ის ფორ მებ ზეც. კერ ძოდ, გან ვი თარ და სა კომ პენ სა ციო გა რი გე ბე ბის 
ყვე ლა შე საძ ლო ფორ მა. სა ერ თა შო რი სო საქ მი ა ნო ბა ში სა კომ პენ სა ციო გა რი-
გე ბე ბი, ასე ვე იწო დე ბა, სა ქო ნელ ბრუნ ვით ოპე რა ცი ე ბად, ან შემ ხვედრ ვაჭ რო-
ბად. არ სე ბობს შემ ხვედ რი ვაჭ რო ბის კლა სი ფი კა ცი ი სა და ტი პო ლო გი ზა ცი ის 
ფორ მე ბის უამ რა ვი რა ო დე ნო ბა. მათ აერ თი ა ნებთ ერ თი თვი სე ბა, ისი ნი წარ-
მო ად გე ნენ გაც ვლის ფორ მებს, რომ ლე ბიც სა ქონ ლი სა და მომ სა ხუ რე ბის სა-
ერ თა შო რი სო ბაზ რებ ზე მოთხ ოვ ნი სა და მი წო დე ბის ფორ მი რე ბა ზე ნაკ ლე ბად 
არის და მო კი დე ბუ ლი.
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გლო ბა ლურ ბა ზარ ზე სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბის ტექ ნი კუ რი ინ სტრუ მენ-
ტე ბის სა ხეც ვლი ლე ბე ბი ტნკ-ის მი მართ სა ხელ მწი ფო ე ბის მხარ და ჭე რი თაა გან-
პი რო ბე ბუ ლი. გლო ბა ლუ რი ბაზ რის გა ფარ თო ე ბას გა ნუხ რე ლად მოჰ ყვე ბა სა-
ხელ მწი ფო თა ეკო ნო მი კუ რი ფუნ ქცი ე ბის გაძ ლი ე რე ბა და გან ვი თა რე ბა.

ძნე ლია მო ვიყ ვა ნოთ რე ა ლუ რი ციფ რე ბი, რაც მსოფ ლიო ვაჭ რო ბა ში 
სა კომ პენ სა ციო ვაჭ რო ბის წი ლის ზრდას მოწ მობს. მო ცე მუ ლი სა ერ თა შო რი-
სო სტა ტის ტი კის თა ნახ მად, ეს წი ლი 5%-დან 40%-მდე ვა რი რებს [14]. უფ რო 
ცალ სა ხაა სპე ცი ა ლის ტე ბის აზ რი იმას თან და კავ ში რე ბით, რომ უკა ნას კნე ლი 
15-20 წლის გან მავ ლო ბა ში სა კომ პენ სა ციო გა რი გე ბე ბის მო ცუ ლო ბა სწრა-
ფად იზ რდე ბა. თავ და პირ ვე ლად მსგავ სი გა რი გე ბე ბი ახა სი ა თებ და მხო ლოდ 
,,აღმოსავლეთ-დასავლეთს” შორის ვაჭრობას. შემდგომში, საკომპენსაციო 
პრინციპი გავრცელდა ,,ჩრდილოეთ-სამხრეთ” და ,,სამხრეთ-ჩრდილოეთ” 
შორის ვაჭ რო ბა ზე. ვაჭ რო ბის სა კომ პენ სა ციო რე ჟიმ ზე გა და ვი და ათე უ ლო ბით 
ქვე ყა ნა პირ ვე ლი სა ნავ თო ბო კრი ზი სის (1972-1973წწ) შემ დეგ და მრა ვა ლი 
მათ გა ნი დღე საც სის ტე მა ტუ რად იყე ნებს შემ ხვედ რი შეს ყიდ ვის სა ხელ მწი ფო 
ვალ დე ბუ ლე ბის პრაქ ტი კას. შემ ხვედ რი შეს ყიდ ვე ბი კო მერ ცი უ ლი კომ პენ სა ცი ის 
მეტ ნაკ ლე ბად გავ რცე ლე ბულ ფორ მას წარ მო ად გენს, მაგ რამ ასე ვე აგ რძე ლებს 
არ სე ბო ბას ბარ ტე რუ ლი ვაჭ რო ბაც. იგი შე და რე ბით გავ რცე ლე ბუ ლია გან ვი თა-
რე ბა დი და გარ და მა ვა ლი ეკო ნო მი კის ქვეყ ნებ ში, რომ ლებ საც დი დი სა გა რეო 
ვა ლე ბი აქვთ და შე სა ბა მი სად შეზღ უ დუ ლია სა ფი ნან სო შე საძ ლებ ლო ბე ბიც. 
წარ მო ე ბის გა მოს ყიდ ვა (Buy-Back) გავ რცე ლე ბუ ლია ჩი ნეთ ში, რად გან ამ ქვეყ-
ნის ფაქ ტო რუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბი და ში გა ბაზ რის მო ცუ ლო ბა გრან დი ო ზუ-
ლი ა. ამ დროს, შემ ხვედ რი სამ რეწ ვე ლო შეს ყიდ ვე ბი და ოფ სე ტუ რი ვაჭ რო ბა 
უფ რო და მა ხა სი ა თე ბე ლია იმ ქვეყ ნე ბის თვის, რომ ლებ საც გან საზღ ვრუ ლი ინ-
დუს ტრი უ ლი და ტექ ნო ლო გი უ რი წა ნამ ძღვრე ბი გა აჩ ნი ათ (ნო უ- ჰა უ), რაც ამ 
სა ხის ოპე რა ცი ე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის თვის აუ ცი ლე ბე ლია [15, გვ.243].

მსოფლიო ვაჭრობის ახალი ფორმების ადგილი და როლი, რო-
მელიც უმეტესად განპირობებულია მსოფლიო ეკონომიკისა და ვაჭრობის 
ტრანსნაციონალიზაციით, შეიძლება სქემტურად წარმოვიგინოთ შემდეგი სახით 
(იხ. დიაგრამა 2).

უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ დღე ი სათ ვის მოქ მე დი სა გა რე ო- სა ვაჭ რო გა რი-
გე ბე ბის მე ქა ნიზ მე ბი უფ რო რთუ ლი და დახ ვე წი ლი ხდე ბა. აღ მო სავ ლე თი და 
სამ ხრე თი აფ რი კის ქვეყ ნებ მაც და იწყ ეს მრა ვალ მხრი ვი სა კომ პენ სა ციო სის ტე-
მის გა მო ყე ნე ბა.

გან სა კუთ რე ბით უნ და აღ ვნიშ ნოთ სამ მხრი ვი სა ფი ნან სო კომ პენ სა ცი ის 
პრაქ ტი კა, რომ ლის ფარ გლებ შიც ქვე ყა ნა -ექ სპორ ტი ო რის თვის გა დახ და ხორ-
ცი ელ დე ბა მის თვის მი სა ღე ბი (სა ვა ლუ ტო კრე დი ტე ბის ან პრო დუქ ცი ის) ტრან-
სფე რის ფორ მით, რო მელ საც იმ პორ ტი ო რი მე სა მე ქვეყ ნის მი მართ ახორ ცი ე-
ლებს. სხვა სი ახ ლე ე.წ. სა კომ პენ სა ციო ობ ლი გა ცი ე ბის გა მოშ ვე ბა, რაც პირ ვე-
ლად ინ დო ნე ზი ა სა და ავ სტრა ლი ა ში იქ ნა გა მო ყე ნე ბუ ლი. 
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დიაგრამა 2
საერთაშორისო ვაჭრობის ფორმები1

1  შედგენილია ავტორის მიერ

სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სა კომ პენ სა ციო გა რი გე ბებს გა ნი ხი ლა-
ვენ რო გორც ორ მხრი ვი ურ თი ერ თო ბის პა ლი ა ტი ურ (და სა ხუ ლი ამო ცა ნის 
დრო ე ბი თი, ნა წი ლობ რი ვი გა დაწყ ვე ტის) მე თოდს. მსოფ ლიო ვაჭ რო ბა ში ფუ-
ლის მო ნა წი ლე ო ბის გა რე შე გა რი გე ბე ბის უპი რა ტე სო ბა აიხ სნე ბა იმით, რომ 
სა კომ პენ სა ციო გა რი გე ბებს შე უძ ლია მნიშ ვნე ლოვ ნად შე არ ბი ლოს გლო ბა ლუ-
რი კრი ზი სე ბით გა მოწ ვე უ ლი ისე თი ნე გა ტი უ რი ეფექ ტე ბი, რო გო რი ცა ა: სა ერ-
თშო რი სო ვაჭ რო ბის ზდის ტემ პის შე ნე ლე ბა და არას ტა ბი ლუ რო ბა; ნედ ლე უ-
ლი სა და ნა ხე ვარ ფაბ რი კა ტე ბის ბაზ რის მზარ დი არამ დგრა დო ბა; სა ვა ლუ ტო 
კურ სე ბის არამ დგრა დო ბა; ნე ოპ რო ტექ ცი ო ნიზ მის ზრდა მსოფ ლიო ვაჭ რო ბა ში; 
მა ღა ლი და ვა ლი ა ნე ბა ზო გი ერ თი გან ვი თა რე ბუ ლი, მრა ვა ლი გან ვი თა რე ბა დი, 
აღ მო სავ ლე თი ევ რო პი სა და დსთ-ს ქვეყ ნებ ში; სა კომ პენ სა ციო გა რი გე ბის სის-
ტე მა უზ რუნ ველ ყოფს სა ნედ ლე უ ლო სა ქონ ლით მო მა რა გე ბის უსაფ რთხო ე ბა სა 
და სტა ბი ლუ რო ბას. იგი წარ მო ად გენს ურ თი ერ თსა სარ გებ ლო ინ სტრუ მენტს, 
რო გორც გან ვი თა რე ბუ ლი, ასე ვე გან ვი თა რე ბა დი ქვეყ ნე ბის თვის;

სა კომ პენ სა ციო გა რი გე ბე ბი და ბარ ტე რი შე საძ ლოა წარ მო ად გენ დეს 
პირ და პი რი უცხ ო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის ალ ტერ ნა ტი ვას, გა რი გე ბე ბის გარ კვე უ ლი 
ხარ ჯე ბის კუთხ ით. და სავ ლუ რი ტექ ნო ლო გი ი სა და ტექ ნი კის შეღ წე ვა აღ მო-
სავ ლეთ ბაზ რებ ზე მნიშ ვნე ლო ვან წი ლად სწო რედ, სა კომ პენ სა ციო გა რი გე ბე ბის 
მეშ ვე ო ბით ხდე ბა [16, გვ. 105-130]. სა კომ პენ სა ციო გა რი გე ბე ბის სა ფუძ ველ ზე 
ხორ ცი ელ დე ბა ჩრდი ლო ეთ სა და სამ ხრე თის ქვეყ ნებს შო რის ურ თი ერ თო ბის 
გან ვი თა რე ბა და სა წარ მოო თა ნამ შრომ ლო ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბის ძი ე ბა. 
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დასასრულ, დასკვნის სახით აღვნიშნავთ შემდეგს: სა კომ პენ სა ციო გა რი-
გე ბებ ში სამ რეწ ვე ლო პრო დუქ ტის როლ ში შე იძ ლე ბა ერ თობ ლი ვი გან ვი თა რე-
ბის პრო ექ ტე ბი და ტექ ნი კი სა და ტექ ნო ლო გი ის სფე რო ში თა ნამ შრომ ლო ბა 
გა მო დი ო დეს. სა კომ პენ სა ციო გა რი გე ბე ბი სამ რეწ ვე ლო პრო დუქ ტებ ზე წარ მო-
იქ მნა, რო გორც სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბის გარ თუ ლე ბა ზე სა პა სუ ხო ქმე დე-
ბა. დღეს ის გვევ ლი ნე ბა, რო გორც გა მო სა ვა ლი პე რი ო დუ ლად გამ წვა ვე ბუ-
ლი კრი ზი სუ ლი სი ტუ ა ცი ე ბი დან. სა კომ პენ სა ციო გა რი გე ბებ მა მნიშ ვნე ლო ვა ნად 
შეც ვა ლა სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბის სქე მა. უფ რო ფუნ და მენ ტუ რი ჭრი ლით, 
სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბამ და სა ერ თა შო რი სო კონ კუ რენ ცი ამ სა კომ პენ სა ციო 
გა რი გე ბე ბის ზე მოქ მე დე ბით გა ნი ცა და ისე თი ცვლი ლე ბე ბი, რა მაც თა ნა მედ რო-
ვე მსოფ ლიო ეკო ნო მი კის სტრუქ ტუ რის სიღ რმე ებ ში შე აღ წი ა. გან ვი თა რე ბუ ლი 
ეკო ნო მი კე ბის ინ ტეგ რა ცი ის ფონ ზე შე იზღ უ და ქვეყ ნე ბის ეროვ ნუ ლი სუ ვე რე ნი-
ტე ტე ბი და დაქ ვე ით და რე გუ ლი რე ბის ეროვ ნუ ლი პო ლი ტი კის ეფექ ტი ა ნო ბა. 
სა ერ თა შო რი სო ას პექ ტით ამას არ გა მო უწ ვე ვია დე ზინ ტეგ რა ცი ა, პი რი ქით, გა-
ნა პი რო ბა ურ თი ერ თდა მო კი დე ბუ ლე ბის ზრდა მსოფ ლიო ეკო ნო მი კა ში ცალ-
კე უ ლი სა ხელ მწი ფო ე ბის რო ლის ცვლი ლე ბის გზით. სწო რედ შემ ხვედ რი და 
ბარ ტე რუ ლი ტრან ზაქ ცი ე ბის ტექ ნო ლო გი ებ მა კი დევ უფ რო გა აძ ლი ე რა ში გა-
დარ გობ რი ვი ვაჭ რო ბა და ურ თი ერ თდა მო კი დე ბუ ლე ბა რო გორც ფირ მებს, 
ასე ვე დარ გებს შო რის. 

ჩვე ნი აზ რით, ამ პრო ცეს ში სა ქარ თვე ლო ცდი ლობს გა ა კე თოს სწო რი 
არ ჩე ვა ნი სა გა რეო ვაჭ რო ბის ეფექ ტი ა ნი სტრუქ ტუ რი სა და სწო რი, სა ბო ლოო 
მი ზან ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი სა ვაჭ რო პო ლი ტი კის ჩა მო ყა ლი ბე ბის კუთხ ით.

რაც უფ რო ინ ტენ სი უ რია სა ვაჭ რო ნა კა დე ბი ქვეყ ნებს შო რის, მით უფ რო 
ფა ტა ლუ რია მა თი შემ ცი რე ბის შე დე გე ბი, გან სა კუთ რე ბით მცი რე ღია ეკო ნო მი-
კის მქო ნე გან ვი თა რე ბა დი ქვეყ ნე ბის თვის. ასეთ სი ტუ ა ცი ა ში მე ტად მნიშ ვნე ლო-
ვა ნია სა ერ თა შო რი სო სა ფი ნან სო და სა ვაჭ რო ორა ნი ზა ცი ე ბის რო ლი. მათ უნ-
და შე ი მუ შა ონ ერ თი ა ნი პო ლი ტი კა, რა თა თა ვი დან იქ ნეს აცი ლე ბუ ლი სა ვაჭ რო 
ტრენ დე ბის შემ ცი რე ბა და და ი სა ხოს გრძელ ვა დი ა ნი სტრა ტე გი ე ბი მო მა ვა ლი 
უსაფ რთხო გან ვი თა რე ბის თვის.

მიმ დი ნა რე გლო ბა ლუ რი კრი ზი სე ბი სა და გე ო პო ლი ტი კუ რი მო საზ რე-
ბე ბი დან გა მომ დი ნა რე, სა ქარ თვე ლოს თვის უალ ტერ ნა ტი ვოა რე გი ო ნულ გა-
ერ თი ა ნე ბებ სა და მსოფ ლიო სა ვაჭ რო სის ტე მებ ში ინ ტეგ რი რე ბის გზა, რა საც 
დი დად შე უწყ ობს ხელს უახ ლე სი სა ვაჭ რო ტექ ნო ლო გი ე ბის გა მო ყე ნე ბა.
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       The development of the world economy amid the global crisis is characterized by 
a rise in the integration. Depending on such processes, the developing countries require 
special support and development of international trade in order to save their economies.
       The present paper aims to discuss and investigate the importance and role of advanced 
international trade technologies for small open developing countries, to analyze the impact 
of new theories of international trade, new forms and trends, technical instruments and 
facilities of the trade on the background of trans-nationalization and integration in the 
global economy.
       This paper emphasizes the importance and advantages of the use of compensation 
transactions and counter trade for countries with small open economies (including 
Georgia), why those transactions are the mutually benefi cial instrument both for developed 
and developing countries, especially amid the integration in the modern global economy 
and the global downturn.
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გლობალური ფინანსურ-ეკონომიკური კრიზისის ფუნდამენტური 

გამოკვლევა

საფინანსო-საკრედიტო და საბანკო ურთიერთობების აღიარებული 
მკვლევარის, პროფესორ ირაკლი კოვზანიძის კალამს ბევრი საინტერესო 
სამეცნიერო ნაშრომი ეკუთვნის, რომელთა შორის განსაკუთრებით აღსანიშნავია 
საფინანსო და საბანკო კრიზისებისადმი მიძღვნილი მონოგრაფიები. სარეცენზიო 
ნაშრომი* მესამე მონოგრაფიაა, რომელიც ასრულებს გამოკვლევათა ციკლს 
და სრულყოფილად სისტემურ ხასიათს ანიჭებს მეცნიერის მიერ ხანგრძლივი 
პერიოდის მანძილზე გაწეულ შრომას. ამასთან ერთად, პროფ. ი. კოვზანაძის 
ახალ მონოგრაფიას, წინა ნაშრომებისგან განსხვავებით, მკვეთრად გამოხატული 
თეორიულ-მეთოდოლოგიური ხასიათი გააჩნია და საკვლევი პრობლემისადმი 
ისტორიულ-ლოგიკური მიდგომების ერთიანობას ემყარება.

ნაშრომის პირველი თავი ეძღვნება 2007-2009 წლების გლობალური 
კრიზისის მიზეზების, ფაქტორების და სოციალურ-ეკონომიკური შედეგების 
ანალიზს. საკითხების გადმოცემა იწყება მსოფლიო ეკონომოკური კრიზისების 
რეტროსპექტიული მიმოხილვით, რომლის საფუძველზე შეიძლება გაკეთდეს 
დასკვნა: ეკონომიკური კრიზისი წარმოადგენს საბაზრო ეკონომიკის ფუნქციო-
ნირება-განვითარების ბუნებრივ-ისტორიულ ფორმას (წესს).

პირველი თავის მეორე პარაგრაფში საფუძვლიანადაა განხილული ეკო-
ნომიკური კრიზისის შესახებ სხვადახვა მიმართულების თვალსაჩინო მეცნიერ-
ეკონონომისტების შეხედულებები. კერძოდ: ნ. დ. კონდრატიევის “კონიუნქტურის 
დიდი ტალღების თეორია”, კ. ჟუგლარის საშუალო ვადიანი და რ. კიჩენის 
მოკლე ვადიანი ციკლები. ცალკე ადგილი ეთმობა “კაპიტალიზმის მხსნელის” 
– ჯ. მ. კე ინ ზის მო საზ რე ბებს ეკო ნო მი კუ რი კრი ზი სის მე ქა ნიზ მის და ან ტიკ რი ზი-
სუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის შე სა ხებ. სა თა ნა დო ყუ რადღ ე ბაა გა მახ ვი ლე ბუ ლი მო ნე ტა-
რის ტე ბის (მ. ფრიდ მა ნი, კ. ბრუ ნე რი. ა. მელ ცე რი და სხვ.), ავ სტრი უ ლი ეკო ნო-
მი კუ რი სკო ლის(კ. მენ გე რი, ო. ფონ -ბა ვერ კი, ლ. ფონ -მი ზე რი, მ. როტ ბარ დი, 
ა. ფონ -ჰა ი ე კი და სხვა.) კონ ცეფ ცი ებ ზე ეკო ნო მი კურ ციკ ლებ თან მი მარ თე ბა ში. 
სრუ ლი ად მარ თე ბუ ლად მიგ ვაჩ ნია და სა ხე ლე ბუ ლი ავ ტო რე ბის გვერ დით კ. 
მარ ქსის მოხ სე ნი ე ბა, რო მე ლიც სა ყო ველ თა ო დაა აღი ა რე ბუ ლი კრი ზი სე ბის თე-
ო რი ის კვლე ვის ერ თ-ერთ კალ სი კო სად.1

1  И. Ковзанадзе. Уроки Мирового Экономического Кризиса и формирование новой мо-
дели развития. Тбилиси, 2016,217стр.
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 პირველი თავის მესამე პარაგრაფი მთლიანად ეთმობა გლობალური 
ფინანსურ-ეკონომიკური კრიზისის აღმოცენების კანონზომიერებების, განვითა-
რების ეტაპების და სოციალურ-ეკონომიკური შედეგების ანალიზს. ხაზგასმულია 
ის ფაქტი, რომ თავისი სიმწვავითა და სიღრმით ეს კრიზისი შეიძლება შედარდეს 
1929-1933 წლების “დიდ დეპრესიას” და სწორედ ამის გათვალისწინებით მიიღო 
მან “დიდი დეპრესიის” სახელწოდება. ავტორი წერს, რომ კრიზისის უშუალოდ 
წინა პერიოდში აშშ ხელისუფლების მიერ გატარებული მასტიმულირებელი 
ფულად-საკრედიტო პოლიტიკა იმ მიზნიდან გამომდინარეობდა, რომელიც ჯერ 
კიდევ ბ. კლინტონის ადმინისტრაციის მიერ იყო დასახული და ითვალისწინებდა 
აშშ-ში “საკუთრებაზე დაფუძნებული საზოგადოების შექმნას.” ამ მიზნის შესა-
ბამისად, ჯ. ბუშის ადმინისტრაციამ პრაქტიკული ღონისძიებების გატარება დაიწ-
ყო, რის შედეგადაც 2006 წელს იმ ამერიკელთა ხვედრითმა წილმა, რომლებიც 
ფლობდნენ საკუთარ სახლებს 69%-ს მიაღწია და ბოლო ათი წლის მანძილზე 
4%-ით გაიზარდა(გვ.52). ბინის მფლობელთა რიცხოვნობის ზრდა ძირითადად 
მიმდინარეობდა ე.წ. “სუბპრაიმ” – ნაკლებად უზრუნველყოფილი, ნაკლებად 
საიმედო ან არასაიმედო კრედიტების გაცემის გზით, რაც თავისთავად კრიზისის 
დაწყების მაღალი რისკის შეცველი იყო. ნაშრომში სკრუპულოზურადაა აღწე-
რილი იპოთეკურ ბაზართან დაკავშირებული ფინანსური ინსტიტუტების – ბანკ-
ების, საინვესტიციო კომპანიების, სადაზღვევო და ჰეჯ-ფონდების საქმიანობაში 
სერიოზული ფინანსური სიძნელეების წარმოქმნის პროცესი, რომელიც ხშირ 
შემთხვევაში მათი გაკოტრებით დასრულდა. ნაჩვენებია, რომ ასეთი პრო-
ცესები განვითარდა როგორც აშშ-ში, ასევე ევროკავშირის ქვეყნებში, რაც 
იმას ნიშნავს, რომ აშშ იპოთეკურ ბაზარზე წარმოშობილმა კრიზისმა გლო-
ბალური ფინანსური კრიზისის ხასიათი შეიძინა. ამასთანავე, 2007 წლის 
აგვისტოდან დაიწყო ფინანსურ სფეროში არსებული კრიზისის გავრცელება 
არაფინანსურ სექტორში და ფინანსური კრიზისი საყოველთაო ეკონომიკურ 
კრიზისისში გადაიზარდა, რომელმაც ევროპის ზოგიერთ ქვეყანაში(საბერძნეთი, 
ისლანდია, უნგრეთი, ლატვია) პოლიტიკურ კრიზისსაც დაუდო სათავე. პროფ. 
ი. კოვზანიძე ჯეროვან ყურადღებას უთმობს მთავრობათა მიერ გატარებული 
ანტიკრიზისული ღონისძიებების აღწერას. საუბრობს “რბილ ნაციონალიზაციაზე”, 
რომელშიაც იგულისხმება გაკოტრების წინაშე მდგარი კომპანიების აქტივების 
დიდი ნაწილის შესყიდვა სახელმწიფოს მიერ, ცენტრალური ბანკების მიერ 
რაოდენობრივი შერბილების (Quantitive easing, QE) პროგრამების ამოქმედება 
და სხვ. ანტიკრიზისული ღონისძიებები ხორციელდებოდა როგორც ეროვნულ-
სახელმწიფოებრივ, ასევე გლობალურ დონეზე. მაგალითად, ძალიან მნიშ-
ვნელოვანი იყო GG.20-ის რეგულარული შეხვედრები რომელთა შესახებ 
ვრცლადაა მოთხრობილი სარეცენზიო ნაშრომში. 

 ვფიქრობ, უაღრესად საყურადღებოა პირველი თავის მეოთხე პარაგრაფი, 
რომელშიაც ავტორი მსჯელობს გლობალური ფინანსური კრიზისის სიღრმისეულ 
მიზეზებზე. აქცენტი კეთდება “დერეგულირების, ფინანსური ინოვაციებისა და 
ბიზნესის სპეკულატიური ხასიათის სახიფათო ტრიადაზე”(გვ.74). უნდა შევნიშნოთ, 
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რომ ტრიადის თითოეული წევრი უშუალოდაა დაკავშირებული დანარჩენ სხვა 
წევრთან და გარკვეული აზრით, ისინი განაპირობებენ ერთმანეთს. ეკონომიკის 
საყოველთაო დერეგულირებამ, რომელიც 1970-იანი წლებიდან დაიწყო და 
განსაკუთრებით ფინანსური სექტორი მოიცვა, განაპირობა ფინანსური ინო-
ვაციების-დერივატივების ფეთქებადი ზრდა. განხორციელდა ეკონომიკური 
სის ტემის ფინანსებიზაცია და ეკონომიკურ ლიტერატურაში დამკვიდრდა “დე-
რივატული კაპიტალიზმის”, “დერივატული რევოლუციის”, “სეკურიტიზაციის 
კრიზისის” ცნებები.

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები (ფიუჩერსები, სვოპები, ვარან-
ტები და ა.შ.), რომლებიც მათი შემქმნელების მიერ აღიქმებოდა ფინასური 
რისკებიდან თავდაცვის საშუალებად, თავად გახდნენ ახალი რისკების წყარო, 
რამეთუ მათ განაპირობეს ფინანსური ოპერაციების უკიდურესი გართულება და 
ფინანსური სფეროს გაუმჭირვალობის გაზრდა. დერივატივები ასევე გადაიქცა 
სპეკულატიური ოპერაციების არნახულად გაფართოების ინსტრუმენტად. 1990-
იანი წლების დასაწყისში, როგორც ნაშრომშია აღნიშნული, სპეკულატიური 
კაპიტალის მოძრაობა უკვე ახდენდა მადესტაბილიზებელ ზემოქმედებას ზო-
გიერთი ქვეყნის ეკონომიკაზე (გვ.90) და შესაბამისი მაგალითებიცაა მოყვანილი. 
სპეკულატიური ოპერაციების გაფართოებასთნ პირდაპირ კავშირში განიხილება 
“მორალური ძალაუფლების ბოროტად გამოყენების” (moral hazard) პრობლემა, 
რასაც განსაკუთრებით ფინანსურ სფეროში ჰქონდა ადგილი. კერძოდ: “ბან-
კებისა და ფინანსური კომპანიების მენეჯერები, საიპოთეკო ბროკერები, თით-
ქოსდა, ვერ ამჩნევდნენ სტრუქტურირებული პროდუქტებიდან შექმნილი ფინან-
სური პირამიდის უსწრაფეს ზრდას, ვინაიდან ასეთ ოპერაციებს სწრაფი და 
მნიშვნელოვანი მოგება მოჰქონდა, რომლისგანაც მათი ანაზღაურება ხდებოდა” 
(გვ.91). მო რა ლუ რი ძა ლა უფ ლე ბის ბო რო ტად გა მო ყე ნე ბა, დე რე გუ ლი რე ბას-
თან, ფი ნან სურ ინო ვა ცი ებ თან და სპე კუ ლა ცი ას თან ერ თად ფი ნან სუ რი კრი ზი სის 
წარ მო შო ბის უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი წი ნა პი ორ ბა გახ და. 

პროფ. ი. კოვ ზა ნა ძის მო ნოგ რა ფი ის მე ო რე თა ვი შე ი ცავს მრა ვალ ფე-
რო  ვა ნი ან ტიკ რი ზი სუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის აღ წე რა- შე ფა სე ბას. რო გორც ცნო-
ბი ლია აშ შ-ის ხე ლი სუფ ლე ბის და მო კი დე ბუ ლე ბა კრი ზის თან მი მარ თე ბა ში 
გარ კვე ულ მე ტა მორ ფო ზას გა ნიც დი და. კერ ძოდ, “ლემონ ბრაზერსი” – ერთ-
ერთი უმსხვილესი საინვესტიციო ბანკი – კრისზისის გამო გაკოტრების წინაშე 
აღ მოჩნდა და დახმარებისთვის მიმართა აშშ ფინანსთა სამინისტროს და 
ფედს, რომლებისგანაც უარი მიიღო. აღმასრულებელი და მონეტარული ხე-
ლისუფლება იმ დროს მიიჩნევდა, რომ კერძო სტრუქტურის ბედ-იღბალი 
საბაზრო ძალების თამაშის ჩარჩოში უნდა გადაწყვეტილიყო. მოვლენების 
შემდგომმა განვითარებამ ნათლად აჩვენა ასეთი მიდგომის მცდარობა. “ლემონ 
ბრაზერსის” გა კოტ რე ბა, ფაქ ტობ რი ვად, კრი ზი სუ ლი ჯაჭ ვის მაპ რო ვო ცი რე ბე ლი 
ფაქ ტო რი გახ და. მოგ ვი ა ნე ბით ხე ლი სუ ლე ბამ და იწყო მძი მე სი ტუ ა ცი ა ში მყო ფი 
ბან კე ბი სა და კომ პა ნი ე ბის ფი ნან სუ რი დახ მა რე ბა. ნაშ რომ ში სა ფუძ ვლი ა ნა დაა 
გა ა ნა ლი ზე ბუ ლი ან ტიკ რი ზი სულ ღო ნის ძი ე ბა თა მთე ლი პა კე ტი: მთლი ა ნად ეკო-
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ნო მი კა სა და მის ფი ნან სურ სექ ტორ ში ლიკ ვი დო ბის მხარ და ჭე რა, სა ფი ნან სო და 
საკ რე დი ტო ან სტი ტუ ტე ბის რეს ტრუქ ტუ რი ზა ცი ა, ეკო ნო მი კი სა და სო ცი ა ლუ რი 
სფე როს მხარ და ჭე რის ღო ნის ძი ე ბე ბი, რე ი ტინ გუ ლი სა ა გენ ტო ე ბის საქ მი ა ნო ბის 
რე გუ ლი რე ბის გაძ ლი ე რე ბა.

 მესამე თავში, არსებითად, გრძელდება წინა თავის პრობლემების განხილვა 
და აქცენტი გადატანილია ეროვნულ-სახელმწიფოებრივ დონეზე (აშშ, დიდი 
ბრიტანეთი) და გლობალური მასშტაბით განხორციელებულ და გასატარებელ 
ინტიტუციურ და რეგულაციურ რეფორმებზე. გლობალურ დონეზე რეგულირების 
ინტიტუციური კარკასის შესაქმნელად უაღრესად მნიშვნელოვანია ფინანსური 
სტაბილურობის საბჭოს (Financial Stability Board) როლი. ასევე მნიშვნელოვანია 
საბანკო ზედამხედველობის ბაზელის კომიტეტის (შეთანხმებები ბაზელი I, ბაზელი 
II, ბაზელი III) რეკომენდაციების ზუსტი და თანმიმდევრული შესრულება. ნაშრომში 
დეტალურადაა აღწერილი ის მოთხოვნები, რომლებიც ბაზელის კომიტეტიდან 
მომდინარეობს, ნაჩვენებია მათი მნიშნელობა შეთანხმების მონაწილე ქვეყნებში 
საბანკო სისტემის სტაბილურობის შენარჩუბნების თვალსაზრისით და ყურადღება 
გამახვილებულია ამ სფეროში არსებულ პრობლემებზე. 

 იმის მიუხედავად, რომ პროფ. ი. კოვზანაძის სარეცენზიო ნაშრომი 
გლო ბალური ეკონომიკის პრობლემებს ეძღვნება, მისი ყურადღების მიღმა არ 
დარჩენილა საქართველოს ეკონომიკისა და მისი საბანკო სექტორის განვითარების 
ტენდენციები, რომელსაც ნაშრომის მეოთხე თავის მეხუთე პარაგრაფი ეძღვნება. 
ზოგადი ეკონომიკური სიტუაციის მიმოხილვის ფონზე დაფიქსირებული ის 
მოცემულობა, რომ საბანკო სფერო კვლავ ინარჩუნებდა მოწინავე პოზიციას. 
ამასთან ერთად, საუბარია პრობლემებზეც, რომლებიც საბანკო სისტემას 
“მოწყვლადს ხდიდა ეკონომიკაში მომძლავრებული ნეგატიური პროცესების 
მიმართ”(გვ.221). მათ შორის პირველ რიგში დასახელებულია ეკონომიკის 
დოლარიზაციის მაღალი დონე, რომელსაც ბოლო წლებში შემცირების 
ტენდენცია ახასიათებდა, თუმცა, იმპორტზე ძლიერი დამოკიდებულებიდან და 
სავაჭრო ბალანსის მწვავე დეფიციტიდან გამომდინარე, კვლავ სერიოზულ 
პრობლემად რჩებოდა. ასევე სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენდა საოჯახო 
მეურნეობების საკრედიტო დავალიანების სწრაფი ზრდა, რომელმაც 2015 წლის 
1 აგვისტოს მონაცემებით, 6,9 მლრდ ლარზე მეტი შეადგინა და 2010 წელთან 
შედარებით 1,6-ჯერ გაიზარდა(გვ.222). რა თქმა უნდა, საქართველოს საფინანსო-
საბანკო სფეროს წარმატება გაცილებით შთამბეჭდავი იქნებოდა, რომ არ 
ყოფილიყო გლობალური ფინანსური კრიზისისა და რუსეთ-საქართველოს 2008 
წლის აგვსიტოს ომის უაღრესად უარყოფითი ზეგავლენა, რომლის შერბილებას 
დიდი დრო და ძალისხმევა დასჭირდა.

 საგანგებოდ შევჩერდებით ნაშრომის ბოლო, მეხუთე თავზე, რომელშიაც 
გადმოცემულია ეკონომიკური განვითარების ახალი მოდელის შექმნისა და 
გლობალურ დონეზე სოციალ-ეკონომიკური დინამიკის საკითხები. აღსა-
ნიშნავია, რომ თანამედროვე პირობებში ეკონომიკური თეორია მესამედ 
დადგა ეკონომიკური განვითარების პარადიგმის ცვლილების აუცილებლობის 
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წინაშე. წინა ორი ცვლილება მეოცე საუკუნეს უკავშირდება. 1929-1933 წლების 
მსოფლიო ეკონომიკურმა კრიზისმა არა მარტო კატასტროფის წინაშე დააყენა 
კაპიტალისტური საბაზრო ეკონომიკა, არამედ დიდი ინტელექტუალური 
ჩავარდნაც  გამოიწვია. შექმნილი სიტუაციიდან გამოსავალი მოიძებნა პარადიგ-
მულ ცვლილებაში - ავტომატურ რეჟიმში თვითრეგულირებადი საბაზრო ეკო-
ნომიკის მოდელიდან კეინზის რეგულირებადი საბაზრო ეკონომიკის დოქტრინაზე 
გადასვლაში. 1970-იანი და 1980-იანი წლების მსოფლიო ეკონომიკურმა 
კრი ზისმა, რომელსაც წინ უძღოდა მწვავე ენერგეტიკული კრიზისი, ახალი 
პარადიგმული ცვლილება - კენზიანური დოქტრინიდან ნეოკლასიკურ “საბაზრო 
ფუნდამენტალიზმის” დოქტრინაზე გადასვლა გამოიწვია. ამჟამად ეკონომისტებს 
შორის გაცხოველებული დისკუსია მიმდინარეობს საკითხზე ჴ გამოიწვევს თუ 
არა 2007-2008 წლების გლობალური კრიზისი ახალ პარადიგმულ ცვლილებას 
ეკონომიკურ მეცნიერებაში და თუკი პასუხი დადებითია, რა მიმართულებით 
მოხდება ეს ცვლილება. სწორედ ამ კონტექსტში ცდილობს პროფ. ი. კოვ-
ზანიძე საკუთარი პოზიციის დაფიქსირებას, რაც ჩვენი აზრით, მოსაწონი და 
მხარდასაჭერი მეცნიერული სიახლეა.

 დასკვნის სახით უნდა აღინიშნოს, რომ პროფ. ი. კოვზანიძის მონოგრაფია 
“მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის გაკვეთილები და განვითარების ახალი 
მოდელის ფორმირება” მართლაც გამორჩეული ნაშრომია თავისი მენიერული 
სიღრმით, საკითხთა ფართო სპექტრის მომცველობით და ნოვატორული 
იდეების სიუხვით. დარწმუნებით შეიძლება ითქვას, რომ იგი ჯეროვან ად-
გილს დაიმკვიდრებს გლობალურ ფინანსურ-ეკონომიკური კრიზისის პრობ-
ლემებისადმი მიძღვნილ საერთაშორისო მასშტაბით აღიარებულ მეცნიერულ 
გამოკვლევებს შორის. რუსულ ენაზე მისი გამოცემა მეცნიერის ნააზრევს 
ხელმისაწვდომს გახდის მკითხველთა ძალიან ფართო წრისათვის და ამ 
კონტექსტში, ვფიქრობთ, სასურველი იქნება მომავალში წიგნის ინგლისურ ენაზე 
გამოცემა.

               ელგუჯა მექვაბიშვილი

            ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
           სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი,

 ეკონ. მეცნ. დოქტორი

ელგუჯა მექვაბიშვილი
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პროფესორ რევაზ კაკულია - 80

ცნო ბილ ქარ თველ მეც ნი ერ -ე კო ნო მისტს და სა ხელ მწი ფო მოღ ვა წეს, 
ეკო ნო მი კურ მეც ნი ე რე ბა თა დოქ ტორს, პრო ფე სორ რე ვაზ კა კუ ლი ას და ბა დე-
ბი დან 80 წე ლი შე უს რულ და. მი სი ხან გრძლი ვი ცხოვ რე ბა და საქ მი ა ნო ბა სა-
ხელ მწი ფო თუ სა მეც ნი ე რო და პე და გო გი ურ ას პა რეზ ზე სა უ კე თე სო მა გა ლი თია 
იმი სა, თუ რო გორ უნ და ემ სა ხუ რო შენს ქვე ყა ნას, შენს ხალხს და იღ ვა წო ნა თე-
ლი მო მავ ლი სათ ვის.

დარ წმუ ნე ბუ ლი ვარ, რომ პრო ფე სორ რე ვაზ კა კუ ლი ას მეც ნი ე რულ, პე-
და გო გი ურ, სა ხელ მწი ფო ებ რივ საქ მი ა ნო ბას იმ დე ნად კარ გად იც ნობს სა ქარ-
თვე ლოს ფარ თო სა ზო გა დო ე ბა, რომ ჩე მი შთა გო ნე ბე ბი მი სი პი როვ ნე ბის და-
ხა სი ა თე ბი სათ ვის ბევრს ვე რა ფერს ნიშ ნავს.

რე ვაზ კა კუ ლი ას სა მეც ნი ე რო და პრაქ ტი კუ ლი საქ მი ა ნო ბა ყო ველ თვის 
გა მო ირ ჩე ო და შე მოქ მე დე ბი თი ხა სი ა თით. ის ხში რად იყო (დღეს, სამ წუ ხა როდ, 
არა) ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბი დან და ამო ცა ნე ბი დან გა მომ დი ნა რე 
მა ღა ლი დო ნის სა ხე ლი სუფ ლო სა ფი ნან სო -ე კო ნო მი კუ რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის 
შე მუ შა ვე ბის ერ თ-ერ თი, თა ნაც წამ ყვა ნი თა ნა ავ ტო რი.

რე ვაზ შალ ვას -ძე კა კუ ლია და ი ბა და 1936 წლის 1 სექ ტემ ბერს, აბა შის რა-
ი ო ნის სო ფელ ნო რი ო ში. 

მა მა - შალ ვა კა კუ ლია და ი ღუ პა მე-2 მსოფ ლიო ომ ში. დე და - მა რი ამ გვა-
ზა ვა ეწე ო და პე და გო გი ურ მოღ ვა წე ო ბას.

რე ვაზ კა კუ ლი ამ 1954 წელს ვერ ცხლის მე დალ ზე და ამ თავ რა და ბა აბა-
შის ვაჟ თა სა შუ ა ლო სკო ლა და იმა ვე წელს ჩა ი რიცხა იო სებ ბე სა რი ო ნის -ძე 
სტა ლი ნის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტის ეკო ნო მი კურ 
ფა კულ ტეტ ზე, რო მე ლიც 1959 წელს წარ ჩი ნე ბით და ამ თავ რა. 

ბა ტონ მა რე ვაზ კა კუ ლი ამ პრაქ ტი კუ ლი საქ მი ა ნო ბის პა რა ლე ლუ რად 
სწავ ლა გა ნაგ რძო უნივერსიტეტის ასპირანტურაში ,,ეკონომიკურ მოძღვრებათა 
ისტორიის“ სპე ცი ა ლო ბით და 1966 წელს - სა კან დი და ტო დი სერ ტა ცი ა, ხო ლო 
1993 წელს და იც ვა ეკო ნო მი კურ მეც ნი ე რე ბა თა დოქ ტო რის ხა რის ხი თე მა ზე: 
,,სა ქარ თვე ლოს რეს პუბ ლი კის აგ რო სამ რეწ ვე ლო კომ პლექ სის ფი ნან სუ რი 
პრობ ლე მე ბი და მა თი გა დაწყ ვე ტის გზე ბი სა ბაზ რო ურ თი ერ თო ბის პი რო ბებ-
შინ. მას 1996 წელს მი ე ნი ჭა პრო ფე სო რის წო დე ბა.
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რე ვაზ კა კუ ლი ას, რო გორც ფარ თო დი ა პა ზო ნის მეც ნი ერ -მკვლე ვარს, 
თა ვის მო ნოგ რა ფი ებ სა და სხვა ნაშ რო მებ ში (გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი აქვს 200-მდე 
ნაშ რო მი, რო მელ თა გან 10 მო ნოგ რა ფიაა და 25 სა ხელ მძღვა ნე ლო), ორი გი-
ნა ლუ რად და საქ მის ცოდ ნით აქვს გან ხი ლუ ლი ქვეყ ნის ეკო ნო მი კუ რი მდგო მა-
რე ო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის ძი რე უ ლი პრობ ლე მე ბი.

პრო ფე სორ რე ვაზ კა კუ ლი ას კვლე ვის ობი ექ ტე ბი ა: სა ზო გა დო ებ რი ვი 
წარ მო ე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის ამაღ ლე ბა, ფი ნან სე ბის, ფუ ლის მი მოქ ცე ვი სა და კრე-
დი ტის სრულ ყო ფა, სა ბაზ რო ეკო ნო მი კა, აგ რო სამ რეწ ვე ლო კომ პლექ სის მე-
ურ ნე ობ რი ო ბის სრულ ყო ფა, დარ გთა შო რი სი ეკო ნო მი კუ რი ურ თი ერ თო ბე ბი და 
სხვა. 

რე ვაზ კა კუ ლია ხუ თი ათე უ ლი წლის მან ძილ ზე თა ვის მდი დარ თე ო რი ულ 
და პრაქ ტი კულ გა მოც დი ლე ბას ახ მარ და ქვეყ ნის ეკო ნო მი კი სა და ფი ნან სე ბის 
გან მტკი ცე ბას, აქ ტი უ რად მო ნა წი ლე ობ და ეკო ნო მი კუ რი რე ფორ მე ბი სა და ექ-
სპე რი მენ ტე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა ში, გან სა კუთ რე ბით - აგ რო სამ რეწ ვე ლო კომ-
პლექ სის სფე რო ში.

პრო ფე სო რი რე ვაზ კა კუ ლია 1964 წლი დან დღემ დე პე და გო გი ურ მოღ-
ვა წე ო ბას ეწე ვა ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნი-
ვერ სი ტეტ ში, სა დაც კითხ უ ლობ და და კითხ უ ლობს: ეკო ნო მი კურ მოძღ ვრე ბა-
თა ის ტო რი ის, ეკო ნო მი კუ რი თე ო რი ის, სა გა და სა ხა დო საქ მის და ფი ნან სე ბის 
კურ სებს. იგი წლე ბის მან ძილ ზე იყო ეკო ნო მი კუ რი ფა კულ ტე ტის სა ხელ მწი ფო 
სა გა მოც დო კო მი სი ის თავ მჯდო მა რე.

პრო ფე სორ მა რე ვაზ კა კუ ლი ამ თა ვის გა მოკ ვლე ვებ ში წარ მო ა ჩი ნა, რომ 
ეკო ნო მი კუ რი კავ ში რე ბის მოშ ლამ, ეროვ ნე ბა თა შო რი სო შუღ ლმა, ტე რი ტო რი-
უ ლი მთლი ა ნო ბის დარ ღვე ვამ და 300 - ათა სი ან მა ლტოლ ვილ თა მოვ ლა- პატ-
რო ნო ბამ სე რი ო ზუ ლი პრობ ლე მე ბი შე უქ მნა ქვეყ ნის სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კურ 
გან ვი თა რე ბას. სწო რედ ამის შე დე გი იყო ის, რომ 1994 წელს მთლი ა ნი ში გა 
პრო დუქ ტის მო ცუ ლო ბამ 1990 წლის დო ნის მხო ლოდ 27,5%, ხო ლო 2010 
წლი სათ ვის - 76,8% შე ად გი ნა.

სა ინ ტე რე სოა პრო ფე სორ რე ვაზ კა კუ ლი ას მეც ნი ე რულ -კვლე ვით 
საქ მი ა ნო ბა ში მიღ წე უ ლი შე დე გე ბი.

ჯერ კიდევ XX საუკუნის 70-იან წლებში, ცენტრალიზებული გეგმიანი 
ეკონომიკის პირობებში, მან დაამუშავა და მისი ხელმძღვანელობით დაინერგა 
ქვეყნის სასოფლო-სამეურნეო საწარმოთა რენტაბელობის ამაღლების 
კონკრეტულ ღონისძიებათა სისტემა, რომელიც ეყრდნობოდა ,,შიგა 
რესპუბლიკურ დოტაციას“.

სხვა დას ხვა ბუ ნებ რივ -ე კო ნო მი კურ ზო ნა ში არ სე ბუ ლი კოლ მე ურ ნე ო ბე-
ბის, საბ ჭო თა მე ურ ნე ო ბე ბის და სა მე ურ ნე ო ბა თა შო რი სო სა წარ მო ე ბის მე ურ-
ნე ობ რი ო ბის ეკო ნო მი კუ რი პი რო ბე ბის გა მო თა ნაბ რე ბის მიზ ნით, მის მი ერ და-
მუ შა ვე ბუ ლი და მთავ რო ბის დად გე ნი ლე ბით XX სა უ კუ ნის 70-ი ა ნი წლე ბი დან 
შე მო ღე ბუ ლი იქ ნა სა ზო გა დო ებ რივ მე ურ ნე ო ბებს შო რის წმინ და შე მო სავ ლის 
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გა და ნა წი ლე ბის ახა ლი სის ტე მა. ეკო ნო მი კუ რად ძლი ე რი სა ზო გა დო ებ რი ვი მე-
ურ ნე ო ბე ბი დან: ჩა ის, ციტ რუ სე ბის, ყურ ძნის, ხი ლის, დაფ ნის, თამ ბა ქოს და სხვა 
მა ღალ რენ ტა ბე ლუ რი პრო დუქ ცი ის შეს ყიდ ვის ფა სე ბის შემ ცი რე ბის გზით, იქ-
მნე ბო და რეს პუბ ლი კა ში სა თა ნა დო სა რე ზერ ვო ფონ დი სპე ცი ა ლუ რი დო ტა ცი ის 
ფონ დის ან გა რიშ ზე. რეს პუბ ლი კის მთავ რო ბის მი ერ ყო ველ წლი უ რად მტკიც-
დე ბო და იმ ზა რა ლი ან მე ურ ნე ო ბა თა სი ა, რო მელ თაც ეძ ლე ო დათ დო ტა ცია 
სა ხელ მწი ფო სათ ვის მი ყი დუ ლი სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის პრო დუქ ტე ბის მთლი ა ნი 
ამო ნა გე ბის მო ცუ ლო ბის 5-დან 70 %-მდე. ამით რეს პუბ ლი კა ში გა მო ი ნა ხა ისე თი 
მე ქა ნიზ მი, რომ ლი თაც მომ გე ბი ან მე ურ ნე ო ბებ ში შექ მნი ლი წმინ და შე მო სავ ლის 
(მო გე ბის) გა და ნა წი ლე ბა ხდე ბო და ზა რა ლი ა ნი მე ურ ნე ო ბე ბის ეკო ნო მი კუ რი 
გან მტკი ცე ბისათვის. 

პრო ფე სო რი რე ვაზ კა კუ ლია სა ბაზ რო ეკო ნო მი კა ზე გარ და მა ვალ პე რი-
ოდ ში გან სა კუთ რე ბულ ყუ რადღ ე ბას აქ ცევ და: ფი ნან სე ბის, სა ხელ მწი ფო ბი უ ჯე-
ტის და ფუ ლად -საკ რე დი ტო პო ლი ტი კის ფორ მი რე ბის პრობ ლე მებს. ეს სწო-
რედ ის პრობ ლე მე ბი ა, რო მელ თა შეს წავ ლაც პრო ფე სორ რე ვაზ კა კუ ლი ას სა-
მეც ნი ე რო- კვლე ვი თი კონ ცეფ ცი ის მთა ვა რი მი ზა ნი ა.

მე ტად სა ინ ტე რე სოა მის მი ერ უკა ნას კნელ პე რი ოდ ში სა ქარ თვე ლოს მა-
გა ლით ზე და მუ შა ვე ბუ ლი ფი ნან სუ რი ეკო ნო მი კის მეც ნი ე რუ ლი კვლე ვის ახა ლი 
მი მარ თუ ლე ბა, რა საც იგი კვლა ვაც აგ რძე ლებს. 

პრო ფე სო რი კა კუ ლია თა ვის ნაშ რო მებ ში ხაზ გას მით აღ ნიშ ნავს, რომ 
ღრმა ეკო ნო მი კუ რი კრი ზი სი, რომ ლის მარ წუ ხებ შიც არის ქვეყ ნის ეკო ნო მი კუ-
რი და სო ცი ა ლუ რი ცხოვ რე ბა მოქ ცე უ ლი, შე საძ ლე ბე ლია აღ მოფ ხვრი ლი იქ-
ნეს ხო ლოდ სა გან გე ბო ღო ნის ძი ე ბე ბის გა ტა რე ბით, რაც მი მარ თუ ლი იქ ნე ბა 
წარ მო ე ბის და ცე მი სა და მო სახ ლე ო ბის გა ღა ტა კე ბის და საძ ლე ვად, ეროვ ნუ ლი 
ეკო ნო მი კის არ სე ბუ ლი სტრუქ ტუ რე ბის რა დი კა ლუ რად შე საც ვლე ლად მე ო რე 
ქვე და ნა ყო ფის სა სარ გებ ლოდ. ამი სათ ვის აუ ცი ლე ბე ლია სო ცი ა ლუ რი სა ბაზ რო 
მე ურ ნე ო ბის ფორ მი რე ბა და მეც ნი ე რუ ლად და სა ბუ თე ბუ ლი და მი ზან მი მარ თუ-
ლი სა ხელ მწი ფო სტრუქ ტუ რუ ლი, ინ სტი ტუ ცი უ რი, საკ რე დი ტო და ფა სე ბის პო-
ლი ტი კა.

ქვე ყა ნა ში ეკო ნო მი კუ რი კრი ზი სი დან თა ვის დაღ წე ვი სა და რე ფორ მე ბის 
წარ მა ტე ბით გან ხორ ცი ე ლე ბი სათ ვის, მი სი აზ რით, აუ ცი ლე ბე ლია ეკო ნო მი კის 
არ სე ბულ მდგო მა რე ო ბას მი ე ცეს სწო რი, პი რუთ ვნე ლი და ობი ექ ტუ რი შე ფა-
სე ბა; ამის სა ფუძ ველ ზე გა ნი საზღ ვროს მი ზა ნი, რომ ლის მი საღ წე ვა დაც უნ და 
შე მუ შავ დეს მწყობ რი სის ტე მა. 

დაბოლოს, დიდი ხნის ჯანმრთელ სიცოცხლეს და კვლავაც წარმატებულ 
სამეცნიერო-პედაგოგიურ მოღვაწეობას ვუსურვებთ ბატონ რევაზ კაკულიას.
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ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი
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ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 
ეკონომიკის და ბიზნესის ფაკულტეტი და საქართველოს ეკონომიკურ მეც-
ნიერებათა აკადემია ღრმა მწუხარებით იწყებიან, რომ მძიმე ავადმყოფობის 
შემდეგ 69 წლის ასაკში გარდაიცვალა იაშა (იაკობ) მესხია - ეკონომიკურ 
მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის კათედრის ხელმძღვანელი, სახელმწიფო პრემიის 
ლაურეატი მეცნიერებისა და ტექნიკის დარგში, საქართველოს ეკონომიკურ 
მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი.

ქართველ საზოგადოებას, ქვეყნის განვითარების უაღრესად საპასუ-
ხიმგებლო ეტაპზე, გამოაკლდა დიდი მამულიშვილი, ნოვატორი, მეცნიერი 
მაღალი კომპეტენციის მოღვაწე, თვალსაჩინო პედაგოგი, სიკეთით, ადამიანებზე 
ზრუნვით გამორჩეული მეგობარი, ეროვნული ტრადიციების ერთგული და 
დიდი ქომაგი. 

ბატონ იაშას ცხოვრება რთული და წინააღმდეგობრივი იყო. იგი მეც-
ნიერების წიაღში აღიზარდა და მან გაიარა მეცნიერული საქმიანობის თითქმის 
ყველა საფეხური - იყო წარჩინებული სტუდენტი, გამორჩეული ასპი რანტი, 
დოქ  ტორანტი. იაშა მესხიამ საქმიანობა დაიწყო უმცროსი მეცნიერმუშაკის 
თანამდებობაზე და წლების მანძილზე ნაბიჯ-ნაბიჯ განვლო გზა, ყველა საფეხური, 
საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტამდე. 
დაბეჯითებით შეიძლება ითქვას, რომ არა მხოლოდ ეკონომიკურმა მეცნი-
ერებამ, არამედ მთლიანად საქართველოს სამეცნიერო საზოგადოებამ და-
კარგა უნიჭიერესი მეცნიერ-მკვლევარი, რომელიც ხშირად დროს უსწრებდა 
ხოლმე, კარგად იცნობდა ეკონომიკური მეცნიერების თანამედროვე მიღწევებს, 
პრობლემებს, ხედავდა მათი გადაწყვეტის გზებს, ფორმებს, მიმართულებებს. 

ბატონ იაშას მეცნიერად ჩამოყალიბებაში დიდი როლი შეასრულა ივ. 
ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტმა, მსოფლიოში აღიარებულმა სსრკ 
ნეცნიერებათა აკადემიის ცენტრალურმა ეკონომიკურ-მათემატიკურმა ინ სტი-
ტუტმა, მ. ლომონოსოვის სახელობის მოსკოვის სახელმწიფო უნივერ სი ტეტმა. 
სწორედ დასახელებულ სასწავლო-სამეცნიერო დაწესებულებებში დაამთავრა 
ასპირანტურა და დოქტორანტურა, დაიცვა საკანდიდატო და სადოქტორო 
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დისერტაციები მან. ბატონი იაშას მეცნიერად ფორმირებაში დიდი ღვაწლი აქვთ 
მსოფლიოში აღიარებულ მეცნიერებს, მის მასწავლებლებს და შემოქმედებით 
მეგობრებს: ნობელის პრემიის ლაურეატს ლეონიდ კანტოროვიჩს, აკადემიკოსებს 
აბელ აგანბეგიანს, ნიკოლოზ ფედორენკოს, სტანისლავ შატალინს და სხვებს. 

ბატონმა იაშამ სამეცნიერო მოღვაწეობა დაიწყო საქართველოს სა-
გეგმო კომიტეტთან არსებულ ინსტიტუტში უმცროს მეცნიერ მუშაკად და 
წლე ბის მანძილზე იყო ამავე ინსტიტუტის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, 
განყოფილების გამგე და დირექტორი. 

ბატონი იაშა 1985 წელს ინიშნება სსრკ სტატისტიკის სახელმწიფო 
კომიტეტის აღრიცხვის ინსტიტუტის საქართველოს ფილიალის დირექტორად. 
სხვადასხვა დროს მუშაობდა ეკონომიკისა და ფინანსთა სამეცნიერო-კვლევითი 
ინსტიტუტის, ფინანსთა და სტატისტიკის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის 
ხელმძღვანელად. აღნიშნულ თანამდებობებზე წარმატებულმა საქმიანობამ 
განა პირობა ბატონი იაშას აქტიური ჩართვა დამოუკიდებელი საქართველოს 
ეკონომიკის ტრანსფორმაციის პრობლემების დაუშავებასა და გადაწყვეტაში. მისი 
მეცნიერული შრომების დიდი ნაწილი სწორედ აღნიშნულ თემატიკას ეძღვნება. 
ამ პერიოდში მკაფიოდ და მასშტაბურად გამოვლინდა ბატონ იაშას უნიკალური 
ორგანიზატორული თვისებები, სამეცნიერო პოტენციალის მობილიზების და 
პრობლემების ფართო ხედვა, მეცნიერულ ლოგიკაზე დაფუძნებული მიდ-
გომების მასშტაბები, რთულ საზოგადოებრივ პროცესებში ღრმად წვდომის 
უნარი. ეს შეუმჩნეველი არ დარჩენილა - საზოგადოებამ იგი ფართო ერუდიციის, 
ნოვატორული მიდგომებით გამორჩეულ მეცნიერ-მკვლევარად აღიარა. იგი 
გახდა საქართველოს სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი მეცნიერებისა და 
ტექნიკის დარგში (2004) და ორჯერაა დაჯილდოებული ღირსების ორდენით 
(2001 და 2014).

ბატონ იაშა აქვს გამოქვეყნებული 400-მდე სამეცნიერო ნაშრომი ქარ-
თულ და უცხო ენებზე, მათ შორის 35 მონოგრაფია და სახელმძღვანელო. 
მას მონაწილეობა აქვს მიღებული 40-ზე მეტ ადგილობრივ და საერთაშორისი 
სამეცნიერო კონფერენციაში, მათ შორის ესპანეთში, თურქეთში, პოლონეთში, 
გერმანიაში და ა.შ.

სხვადასხვა წლებში იაშა მესხია იყო საქართველოში გამომავალი 
თით  ქმის ყველა სამეცნიერო და ორი უცხოური ჟურნალის სარედაქციო კო-
ლეგიების წევრი. მისი მთავარი რედაქტორობით გამოიცემოდა ჟურნალები: 
„გა დასახადები“ და „ფინანსური კონტროლი“.

ბატონი იაშა სტუდენტი-ახალგაზრდობის აღზრდის პროცესში ახალ-
გაზრდობიდან ჩაერთო. იგი ლექციებს კითხულობდა ქვეყნის სხვადასხვა 
სასწავლებელში. იყო კადრების კვალიფიკაციის ამაღლებისა და გადამზადების 
ეკონომიკური ინსტიტუტის რექტორი, თბილისის საფინანსო-ეკონომიკური 
აკადემიის რექტორი, ქუთაისის წერეთლის სახელობის უნივერსიტეყტის 
კათედრის გამგე. უკანასკნელ წლებში ხელმძღვანელობდა ივ. ჯავახიშვილის 
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სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზ-
ნესის ფაკულტეტის საერთაშორისო ბიზნესის კათადრას. პედაგოგიურ სა-
მუშაოზე გამოავლინა ლექტორის, აღმზრდელის საუკეთესო თვისებები: ღრმა 
ცოდნა, გამჭრიახობა, კომუნიკაციის უნარი, დამაჯერებლობა და სხვ. მი სი 
ხელმძღვანელობით დაცულია 30-მდე საკანდიდატო და სადოქტორო დი-
სერტაცია. ბატონი იაშა სტუდენტ ახალგაზრდობაში მაღალი ავტორიტეტით 
სარ გებლობდა. 

ბატონი იაშა დიდი ნიჭის, ღრმა ცოდნის, კრეატიული აზროვნების წყა-
ლობით მუდამ ავლენდა დროის გამოწვევებით განპირობებულ სიტუაციებში 
ადეკვატური მოქმედების უნარს. იგი თავისი ცხოვრების წესით ყოველთვის დროის 
მოთხოვნების დონეზე იყო. ეს კარგად გამოჩნდა უაღრესად რთულ სიტუაციაში 
სახელმწიფოს მართვის ერთ-ერთ ცენტრალურ რგოლში - კონტროლის 
პალატის ხელმძღვანელად მუშაობისას. აქ გამოვლინდა მისი პრინციპულობა, 
საქვეყნო საქმისადმი ერთგულება, ეროვნულ-სახელმწიფოებრივი ინტერესების 
დაცვის სულისკვეთება, განსაკუთრებით, ეკონომიკური უსაფრთხოების ყოველ-
მხრივ დაცვის უნარი, მან მუშაობის საკუთარი სტილით დაადასტურა, რომ იგი 
დიდი ერუდიციის მოღვაწედ ჩამოყალიბდა. 

მაღალი ნიჭი, შრომისმოყვარეობა, პრინციპულობა, თავმდაბლობა, 
პასუხისმგებლობა, საქმიანობის ყველა ეტაპზე და სიტუაციაში, ადამიანებზე 
ზრუნვის მომადლებული უნარი, ეროვნული ტრადიციებისადმი ერთგულება ერთ 
მთლიანობაში ქმნიდა მის პიროვნულ მომხიბვლელობას, რაც საზოგადოებაში 
მას უქმნიდა ლიდერი პიროვნების სტატუსს. იაშა მესხია ნდობის კაცი იყო. 

ბატონმა იაშამ განვლო ღვთის და განგების მიერ მისთვის გამოყოფილი 
ცხოვრების გზა ღირსეულად, როგორც ჭეშმარიტმა მეცნიერმა, აქტიურმა 
მოქალაქემ, ერთგულმა მეგობარმა და უბრალოდ ღირსეულმა პიროვნებამ. 

გვჯერა, რომ იაშა მესხიასნაირ პიროვნებას ქვეყანა არ დაივიწყებს.

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი,

 ეკონონიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი,   
საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემია.

ქართული მეცნიერების დიდი დანაკლისი





და ი ბეჭ და ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის
თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტის

გა მომ ცემ ლო ბის სტამ ბა ში

0179 თბი ლი სი, ი. ჭავ ჭა ვა ძის გამ ზი რი 14
14 Ilia Tchavtchavadze Avenue,

Tbilisi 0179 Tel  +995 (32) 225 14 32
www.press.tsu.edu.ge

გა მო ცე მა ზე მუ შა ობ დნენ:

ნა თია დვა ლი

ნი ნო ებ რა ლი ძე


