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biznes-inJineringis Teoriuli aspeqtebi 
 

ალექსანდრე სიჭინავა 

ზურაბ ჩხაიძე 

შოთა ვეშაპიძე 

დალი სეხნიაშვილი 

ნინო ჩიკვილაძე  

 

ბიზნეს-ინჟინერინგის თანამედროვე კონცეფცია 
 

თანამედროვე ეპოქისათვის დამახასიათებელ-

მა მაღალტექნოლოგიურმა მართვამ, რომელიც 

მრავალი წლის განმავლობაში იხვეწებოდა და ვი-

თარდებოდა, საფუძველი მოამზადა ბიზნეს-ინჟი-

ნერინგის, როგორც კომპანიების მართვის ახალი 

მეთოდის ცალკე სფეროდ გამოყოფისათვის.  გასუ-

ლი საუკუნის 80-ან წლებში იაპონიაში, ხოლო შემ-

დეგ ამერიკასა და ევროპაში ფართოდ გავრცელდა 

საწარმოთა საქმიანობის რევოლუციური და ბიზ-

ნესის რადიკალური გარდაქმნის მეთოდი, რომელ-

საც რეინჟინერინგი ეწოდა. მ. ჰამერმა და ჯ. ჩამპმა 

მისი არსი განმარტეს, როგორც ბიზნეს-პროცესე-

ბის ფუნდამენტურად ახლებური გააზრება და და-

პროექტება, რომელსაც შედეგად მოაქვს მკვეთრი 

და ნახტომისებური ცვლილებები საქმიანობის 

ისეთი ძირითადი მაჩვენებლების მიხედვით, რო-

გორიცაა ღირებულება, მომსახურება, ხარისხი და 

ზრდის ტემპები.   

რეინჟინერინგს უკავშირდება ბიზნეს-ინჟინე-

რინგის ძირითადი კონცეფციის, შეხედულებათა 

სისტემის, მოვლენათა გაშუქების წარმმართველი 

იდეის, მისი ძირითადი აზრის, ჩანაფიქრის ანუ 

"ბიზნეს-პროცესების" ჩამოყალიბება. ამ უკანასკნე-

ლის სრულყოფა წარმოების ეფექტიანობის ამაღ-

ლების უდიდესი რეზერვია. აუცილებელია კარ-

გად გაანალიზდეს ბიზნეს-პროცესები და გაირკ-

ვეს, როგორია მათი როლი და როგორ უნდა შე-

იცვალოს ისინი. 

რეინჟინერინგი, როგორც ბიზნესის რეორგანი-

ზაციის, არსებული ბიზნეს-პროცესების გარდაქმ-

ნის მეთოდი, თანამიმდევრულად გადაიზარდა 

ბიზნეს-ინჟინერინგის კონცეფციაში. ჩამოყალიბდა 

მისი ცნება: ბიზნესის, როგორც საინჟინრო მეცნიე-

რების შექმნის სისტემა, ბიზნეს-პროცესების ახლე-

ბურად, ინოვაციურ საფუძველზე დაპროექტების 

და მართვის საშუალება. აქ გადამწყვეტია მიდ-

გომა, როდესაც დაწესებულებაში მართვის მთავა-

რი ობიექტია ბიზნეს-პროცესები, მათდამი პროცე-

სული, ან პროექტული მიდგომა. 

რეინჟინერინგი ბიზნესის  რეორგანიზაცია და 

გარდაქმნაა, რაც  ბიზნეს-ინჟინერინგის ნაწილია. 

ეს უკანასკნელი კი _ პროექტების ოპტიმიზაციისა 

და ბიზნესის სისტემური მართვის განსაზღვრული 

ტექნოლოგიები და წესებია, რომლის საფუძველია 

პროცესული ან პროექტული მართვა. მისი ძირი-

თადი მდგენელები ფუნქციონალური, ორგანიზა-

ციული, ტექნოლოგიური, ინფორმაციული და სხვა 

საშუალებების ურთიერთდაკავშირებული ერთობ-

ლიობაა. როგორც ინტეგრირებული სისტემა იგი 

განსაზღვრავს: ა) ბიზნესის განვითარების მიზ-

ნებსა და მიმართულებებს; ბ) ბიზნეს-პროცესებსა 

და ტექნოლოგიებს; გ) ბიზნესის სტრუქტურას; დ) 

ბიზნესისათვის საჭირო ინფორმაციებსა და რე-

სურსებს. 

მართვის ეს მეთოდი მჭიდროდაა დაკავშირე-

ბული ბიზნეს-პროცესების ფორმალიზებულ აღ-

წერასთან და მოდელირებასთან, რომელიც ასევე 

გვევლინება მის ნაწილად და მოიცავს საქმიანობის 

სხვადასხვა ბიზნეს-მოდელების, როგორც მართვის 

განუყოფელი ნაწილის, დამუშავების პროცესს 

(სტრატეგია, ძირითადი, დამხმარე და მართვის 

პროცესები, ორგანიზაციული სტრუქტურა, რე-

სურსები, პროცესების შეფასების სისტემა და ა.შ.). 

მმართველებმა, რომლებსაც მისი გამოყენება 

სურთ,   უნდა დაიწყონ  საკუთარი შეხედულებე-

ბის, აზროვნების ძირეული გარდაქმნით, რაც ად-

ვილი არ არის. უკვე გამჯდარი, გამყარებული, და-

ლექილი ცნობიერების, შეხედულებების, რწმენის 

შეცვლა საკმაოდ რთულია. ეს მხოლოდ ინოვა-

ციური ტიპის მენეჯერებს შეუძლიათ, რომლებიც 

მართვის სრულყოფის მიზნით გამუდმებით იმყო-

ფებიან სიახლის ძიებაში. 

რაში მდგომარეობს ბიზნეს-ინჟინერინგის ძი-

რითადი კონცეფციის,  მართვაში პროცესული, ან 

პროცესებისადმი მიდგომის არსი? საყოველთაოდ 

ცნობილია, რომ, აქამდე დომინირებდა ფუნქციო-

ნალური მიდგომა. ითვლებოდა, რომ ფირმა არის 

გარკვეული მექანიზმი, რომელიც შედგება ფუნქ-

ციათა ნაკრებისაგან. ეს ფუნქციები გადანაწილე-
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ბულია ქვეგანყოფილებებზე, სადაც ისინი სრუ-

ლდება დაწესებულების თანამშრომელთა მიერ მა-

თი სპეციალიზაციიდან გამომდინარე. შრომის და-

ნაწილების პრინციპის თანახმად, რომელიც თავის 

დროზე  შეიმუშავა ადამ სმითმა, ფუნქციათა შეს-

რულება წარმოების სირთულის მიხედვით ნაწევ-

რდება  ოპერაციათა სულ უფრო მეტ რაოდენობაში 

(სიმრავლეში). 

ვიწრო სპეციალური დავალების შესრულები-

სას თანამშრომლები ვერ ხედავენ საქმიანობის შე-

დეგს და ვერ აცნობიერებენ თავიანთ ადგილს საქ-

მიანობის მთლიან ჯაჭვში. ასეთი სისტემა ავალ-

დებულებს პერსონალს  კარგად შეასრულოს და-

კისრებული  ფუნქციები, მაგრამ არ არის ორიენ-

ტირებული საბოლოო შედეგის მიღებაზე. არადა, 

სწორედ საერთო მაღალი შედეგიანობა არის ბიზ-

ნესის წარმატების საზომი. უმეტეს შემთხვევაში 

საქმიანობა წარმოებაში არ შემოიფარგლება ერთი 

ქვეგანყოფილების ჩარჩოებით. სამსახურები ერთ-

მანეთს სამუშაოს ეტაპობრივად გადასცემენ და ამ 

ურთიერთმოქმედებებში  ქვეგანყოფილებებს შო-

რის ხშირად ყველაზე მეტი დრო იხარჯება, ვიდრე 

კონკრეტულად საქმის შესრულებას სჭირდება, 

რადგან, ერთი ქვეგანყოფილების წარმომადგენლე-

ბი შედარებით ნაკლებად არიან დაინტერესებულ-

ნი ეფექტური თანამშრომლობით მეზობელ ქვეგან-

ყოფილებასთან. ეს იწვევს სხვადასხვა სახის უთან-

ხმოებას, რასაც საერთო ინტერესების მივიწყება 

მოჰყვება. სამაგიეროდ, მძაფრადება საკუთარი ინ-

ტერესების დაცვის ტენდენცია. ინტერესთა კონ-

ფლიქტი, შრომის ფუნქციონალური ბუნებიდან 

გამომდინარე,  დიდი პრობლემაა.  

საჭირო ყურადღება უნდა მიექცეს ორგანიზა-

ციაში მიმდინარე პროცესებს. ამ პროცესებში ჩარ-

თული  ქვეგანყოფილებისა და სამსახურების თანა-

მშრომლები პროცესის საბოლოო შედეგზე არიან 

ორიენტირებულნი. ჩვენ ვმართავთ პროცესებს და 

ვაგებთ მათ ისე, როგორიც სჭირდება დაწესებუ-

ლებას. პროცესული მიდგომის თვალსაზრისით, 

ორგანიზაცია არის პროცესთა ნაკრები (ფუნქციო-

ნალური მიდგომით კი, ფუნქციათა ნაკრები) და 

შესაბამისად, დაწესებულების მართვა პროცესების 

მართვაა. ყოველ პროცესს  თავისი მიზანი აქვს. 

სწორედ მათ ეფექტურობაზეა დამოკიდებული სა-

სურველი შედეგის მიღება. ყველა პროცესის მი-

ზანია ქვედა დონის მიზნები, რომელთა რეალიზა-

ციის შემდგომ მიიღწევა ზედა, მაღალი დონის  

მიზნები, საბოლოოდ კი _ კომპანიის მიზნები. 

პროცესების მართვით და მათი მუდმივად განახ-

ლებით მიიღწევა ფირმის საქმიანობის მაღალი 

ეფექტიანობა. 

ადრე ბიზნესის მართვისას ფუნქციონალური 

და პროცესუალური მიდგომები ერთმანეთს უპი-

რისპირდებოდა. ასეთი მიდგომებისაგან განსხვა-

ვებით, გაჩნდა ბიზნეს-ინჟინერინგის მიდგომები, 

კერძოდ: ფუნქცია და ორგანიზაციული სტრუქტუ-

რა  „არ იკარგება“,  ვინაიდან  თანამშრომლები მა-

ინც პროფესიული სპეციალიზაციის მიხედით 

ჯგუფდებიან. სხვა საქმეა, რომ ისინი სხვადასხვა 

პროცესში მონაწილეობენ და ყოველ პროცესში 

განსაზღვრულია მათი როლი, ხოლო რამდენ 

როლს შეითავსებს თითოეულ პროცესში მო-

ნაწილე ესა თუ ის თანამშრომელი _ ეს ორგანი-

ზაციის რესურსების რაციონალური გამოყენების 

საკითხია. 

სწორედ დაწესებულების მართვის ფუნქციონა-

ლური და პროცესული მიდგომების კომბინაცია 

არის „ოქროს შუალედი“. დაწესებულების ფუნქ-

ციონალური სტრუქტურა განსაზღვრავს „რა უნდა 

გაკეთდეს“, და პროცესული კი _ „როგორ გაკეთ-

დეს“. ეს მართვის ორი განუყოფელი მხარეა. თუ 

მენეჯერი, მმართველი, ხელმძღვანელი შეხედავს 

ორგანიზაციას ამ თვალთახედვით, მაშინ ბიზნეს-

ინჟინერინგი მისთვის მართვის ყველაზე ეფექტიან 

და ნამდვილად სასარგებლო ინსტრუმენტად გა-

დაიქცევა.   

პროცესული მიდგომა არის ,,საბოლოო პრო-

დუქტზე ორიენტირებული, ანუ მთლიანობითი 

მიდგომა, რომელშიც ცალკეული პროცესები თა-

ვიანთი ქვემიზნებით უშუალოდ ექვემდებარებიან 

საბოლოო მიზანს’’1.  

ასეთი ორიენტირება იმან კი არ განაპირობა, 

რომ წინათ ბიზნესის მართვა არასწორად ხდებო-

და, არამედ ტექნოლოგიურსა და საბაზრო სტრუქ-

ტურებში მომხდარი ცვლილებებით წარმოშობი-

ლი მოთხოვნების გაცნობიერებამ. გარდატეხა გა-

სული საუკუნის შუა ხანებში დაიწყო, რაც საინ-

ფორმაციო ტექნოლოგიების და ინტერნეტ-ვაჭრო-

ბის განვითარებამ განაპირობა. ახლა უკვე, ფირმას 

მთლიანობაში აქვს წარმოდგენილი საკუთარი გან-

ვითარების სტრატეგია და მისი ბიზნეს-პროცესე-

ბი, როგორც სტრატეგიულ მიზანზე გამიზნული 

ეტაპები’’. თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლო-

გიები მენეჯერბს შესაძლებლობას აძლევს სხვა 

დეპარტამენტების მუშაობაშიც გაერკვნენ და წარ-

მატების მიღწევის ახალი გზები აღმოაჩინონ. მათ 

შეუძლიათ მოიპოვონ უფრო მეტი და მრავალმხ-

რივი ინფორმაცია. სწორედ ამან მოახდინა დიდი 

                                                           

1 გველესიანი მ. ,,მარკეტინგული ხედვა _ ბიზნეს-

ინჟინერინგის ფუძეთაფუძე’’. ჟურნ.: ,,ბიზნეს-

ინჟინერინგი’’. №1, 2001, გვ. 27. 
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გავლენა მენეჯერთა როლების, ანუ სპეციფიკურ 

ამოცანათა განხორციელებაზე. იმ ათასობით ფუნქ-

ციიდან, რაც მმართველებს სჭირდებათ, შეიძლება 

გამოიყოს სხვადასხვა როლები ორგანიზაციის 

სტრატეგიების განსახორციელებლად.  

ბიზნეს-ინჟინერინგი არკვევს, როგორ უნდა 

მოხდეს ტექნოლოგიურ-ორგანიზაციული სტრუქ-

ტურების სისტემატური ძირეული განახლება. ეს 

აუცილებლობა მარკეტინგის განვითარებამ წარ-

მოშვა _ საჭირო გახდა ,,მომხმარებლის ცვალება-

დი მოთხოვნებისადმი წარმოების სტრუქტურების 

მორგება, რაც ამ სტრუქტურების პრაქტიკულად 

უწყვეტ განახლებას ხდის გარდაუვალს: თუნდაც 

ერთ რგოლში მიმდინარე ცვლილება დაემყაროს 

სპეციფიურ მეთოდსა და თანამიმდევრულ ცოდ-

ნას’’.2 

საქონლის ან მომსახურების მწარმოებელი ყვე-

ლა ფირმა შეიძლება განვიხილოთ როგორც  საქ-

მიანობის სისტემა. ასეთი სისტემები მოიხმარენ 

რესურსებს, სახეს უცვლიან მათ და შედეგად 

იღებენ პროდუქტს _ საქონელს ან მომსახურებას.  

საქმიანობის ეს ჯაჭვი არის პროცესთა ნაკრები. 

მათ ჩარჩოებში ხორციელდება გარკვეული ქმედე-

ბანი, რომლებითაც მიიღწევა მაღალი შედეგები, 

ანუ ორგანიზაციის მიზნები. ამ შემთხვევაში წარ-

მოების პროცესის შინაარსს და ფორმას კომპანიის 

მიზანი განსაზღვრავს.  

შეიძლება დავასკვნათ, რომ: ფუნქციონალური 

ორგანიზაცია ხასიათდება სტატიკური (უძრავი, 

უცვლელი) ელემენტებით, ისეთებით, როგორიცაა: 

ფუნქციები, ორგანიზაციული სტრუქტურა, რეგ-

ლამენტი. პროცესული კი _ დინამიურით.  მიუხე-

დავად ამისა, მათ შორის მჭიდრო კავშირი მაინც 

არსებობს: კონკრეტულ საქმეს პროცესის ჩარჩოებ-

ში ასრულებენ სხვადასხვა ფუნქციონალური ქვე-

განყოფილების თანამშრომლები. ეს კავშირი განი-

საზღვრება ისეთი რეგლამენტური დოკუმენტების 

საფუძველზე, როგორიცაა მომსახურების პროცე-

დურები, ქვედანაყოფების დებულებები, თანამდე-

ბობრივი ინსტრუქციები და სხვ. მათში ერთის 

მხრივ, განისაზღვრება ფუნქციონალური შემად-

გენლობა და ფუნქციათა განაწილება ქვეგანყოფი-

ლებებსა და თანამშრომლებს შორის, ხოლო მეო-

რეს მხრივ _ პროცესთა აღწერისას დგინდება კონ-

კრეტულ თანამშრომელთა საქმიანობის მკაფიო 

თანამიმდევრობა მათ მიერ ფუნქციონალური მო-

ვალეობის შესრულების მიხედვით.  

                                                           

2 გველესიანი მ. ,,მარკეტინგული ხედვა - ბიზნეს-

ინჟინერინგის ფუძეთაფუძე’’. ჟურნ.: ,,ბიზნეს-

ინჟინერინგი’’. №, 2001, გვ. 27. 

ბიზნეს-პროცესების მართვისა და სრულყოფის 

ყოველი მოქმედება ხორციელდება ბიზნეს-ინჟი-

ნერინგის ინსტრუმენტების  საშუალებით, რომე-

ლიც განაპირობებს: ა) ბიზნეს- პროცესების შექმნას 

(კონსტრუირება); ბ) ბიზნეს-პროცესების ცვლილე-

ბას; გ) ბიზნეს-პროცესების ანალიზს; დ) ბიზნეს-

პროცესების ოპტიმიზაციას; ე) ბიზნეს-პროცესების 

აღწერას.  

ბიზნეს-პროცესების აღწერისათვის გამოიყენე-

ბა სპეციალური ფორმალური და გრაფიკული ენე-

ბი, რომლებიც საშუალებას იძლევა აღვწეროთ არ-

სებული პროცესები („რაც არის“), და ასევე, შევქმ-

ნათ მომავლის მოდელი. იგი ყველა შემადგენელი 

ელემენტის აღწერას მოიცავს მიზნების, შედეგე-

ბის, როლების, ფუნქციების, სტრუქტურის, რე-

სურსების, მონაწილეების, ინფორმაციის, მოვლე-

ნების, ურთიერთკავშირების, ქმედებათა ჯაჭვის 

მიხედვით. ამგვარად, იგი ასახავს არსებულ რეა-

ლობას, ან  მომავლის ხედვას. პროცესის ყველა მო-

ნაწილე თავის ფუნქციონალურ მოვალეობებს ამ 

მოდელის შესაბამისად ასრულებს. ყველა თანამ-

შრომელმა ზუსტად იცის თავისი მოქმედება იმ 

პროცესთა ჩარჩოში, რომლებშიც არის ჩართული. 

ვინაიდან აღწერას გააჩნია მრავალდონიანი იერარ-

ქიული სტრუქტურა (თავიდან ხდება მაკროდო-

ნეზე აღწერა, ანუ ზოგადად ძირითადი საქმია-

ნობის დონეზე, შემდეგ გადადის ქვედა დონეზე, 

დეტალიზაციის გაცილებით მაღალი ხარისხით). 

ეს კი უზრუნველყოფს სტრუქტურული ურ-

თიერთდამოკიდებულების სისტემურობას. წარმო-

ების მოდელის შესაბამისად თანამშრომელთა და 

ქვეგანყოფილებების საქმიანობა, რომლებიც თავი-

ანთ მოვალეობებს ასრულებენ, კოორდინირებული 

და მიმართულია პროცესთა საერთო კალაპოტი-

საკენ ერთიანი შედეგის მისაღწევად.  

ბიზნეს-გარემოს ნებისმიერი ცვლილება _ საქ-

მიანობის ახალი მიმართულების გამოჩენა, პრო-

დუქტების ხაზის გაფართოება, ცვლილებები ბიზ-

ნესის მხარდაჭერის სისტემაში, ტექნიკური და 

ტექნოლოგიური განახლება, _ ბიზნეს-პროცესების 

დაუყოვნებლივ ტრანსფორმაციას მოთხოვს. ამ 

დროს ხდება არსებული მოდელის კორექტირება 

და უშუალო ცვლილებები შემსრულებლებამდე 

დაიყვანება. ისინიც, ახალი პირობების (გარემო-ე-

ბის) შესაბამისად იწყებენ ფუნქციონირებას. ბიზ-

ნეს-პროცესების მუდმივი ადაპტაცია ცვალებადი 

პირობებისადმი (გარემოსადმი) _ ბიზნესის ეფექ-

ტური მართვის გარანტია. 

ბიზნეს-პროცესის მოდელი (არსებული ან 

პროექტირებული), ეფექტიანი ანალიზის საშუა-

ლებას იმის მიხედვით იძლევა, თუ რამდენად ოპ-
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ტიმალურად მიემართება იგი დასახული მიზნი-

საკენ. გასაანალიზებელი ფაქტორების როლში შე-

იძლება გამოვიდეს პროცესთა ლოგისტიკა, მისი 

ხანგრძლივობა და ღირებულება (მათ შორის მათი 

განაწილება ეტაპების მიხედვით და სხვა), რაზეც 

შეიძლება დამოკიდებული იყოს ეფექტიანი შეს-

რულება. ანალიზის მონაცემები საშუალებას იძ-

ლევა  შეიცვალოს პროცესი, და მუდმივად იქნას 

უზრუნველყოფილი მისი მაღალი ხარისხი. 

ხშირი მონიტორინგის ჩატარებით, ბიზნეს-

პროცესების მუდმივი ანალიზით და მათი ოპტი-

მიზაციის გზით, ორგანიზაცია თავისი საქმიანო-

ბის ეფექტიანობის ამაღლების სულ უფრო მეტ 

რეზერვს პოულობს. შეიძლება გამოვავლინოთ და 

თავიდან ავიცილოთ შემდეგი არასასურველი ფაქ-

ტორები: დუბლირებული ფუნქციები, ვიწრო ად-

გილები (სივრცეები), რაიმე ოპერაციის გადაჭარ-

ბებული ღირებულება (ფასი), ოპერაციული შეს-

რულების დაბალი ხარისხი, ზედმეტი ოპერაციე-

ბის არსებობა, მონაწილეთა საქმიანობის  შეუთავ-

სებლობა და ა.შ. ოპტიმიზაცია შეიძლება იყოს ორი 

ტიპის: პროცესების მუდმივი სრულყოფა (ევო-

ლუციური გზა) და პერიოდული რადიკალური 

შეცვლა (რევოლუციური გზა). პირველი  მეთოდი 

გამოიყენება საქმიანობის  მიმდინარეობის  პროც-

ესში, როდესაც ორგანიზაცია არ საჭიროებს 

მკვეთრ ცვლილებებს ან არ გააჩნია სათანადო 

რესურსი რადიკალური ცვლილებების განსახორ-

ციელებლად. მეორე მეთოდი კი გამოიყენება მა-

შინ, როდესაც აუცილებელია გარდაქმნა  საქმიანო-

ბათა რიგითობის არსებითად შეცვლასთან დაკავ-

შირებით, მაგალითად ტექნოლოგიის მოდერნიზა-

ციის ან კომპლექსური ავტომატიზაციის გატარე-

ბისას. ასეთ შემთხვევებში თითქოს დგება საკითხი 

„დავიწყოთ ყველაფერი თავიდან“. ეს მიდგომა  სა-

შუალებას იძლევა თავი ავარიდოთ ძველი პროცე-

სების მიმართ ახალი ტექნოლოგიების გამოყენე-

ბას.  

ბიზნეს-პროცესების მართვისას ნებისმიერი 

მოქმედება და ცვლილება უნდა აისახოს შესაბამის 

დოკუმენტებში. ბიზნეს-პროცესების მოდელებს 

აქვთ აღწერილობითი სახე და შესაძლოა ქაღალ-

დზე ან ელექტრონულ მატარებლებზე დიაგრამე-

ბის სახით მათი წარმოდგენა. ნებისმიერი ცვლი-

ლება აუცილებლად უნდა აისახოს მოდელებში, 

რათა წარმოებამ  მუდმივად შეძლოს შეინარჩუნოს  

ბიზნეს-პროცესთა სრული კომპლექსის არსებული  

ვერსია. ანალოგიურად შეიძლება დავგეგმოთ მო-

მავალი პროცესები და შევინახოთ ისინი ვერსიის 

სახით, რომლებიც გაანალიზდება, გადამოწმდება, 

შეინახება და მხოლოდ შემდეგ გადავა სამუშაო 

მდგომარეობაში.  

მსჯელობამ იმის შესახებ, თუ რატომ უნდა 

მივაქციოთ ყურადღება ბიზნეს-პროცესებს, მიგვი-

ყვანა მისი შინაარსის ფორმულირებამდე: პრო-

ცესი _ არის საქმიანობის (სამუშაოები, ოპერაციე-

ბი) შესრულების ურთიერთდაკავშირებული ჯაჭ-

ვი, რომელიც მიზნად ისახავს მაღალი სამომხ-

მარებლო მნიშვნელობის (ღირებულების) შედეგის 

მიღწევას. ეს ფორმულირება საშუალებას გვაძლევს 

გამოვყოთ მნიშვნელოვანი პროცესები. 

სიტყვათა თანწყობა „სამუშაოების შესრულე-

ბის ჯაჭვი“ ყურადღებას აქცევს იმას, რომ მნი-

შვნელოვანია დავამყაროთ  წესრიგი და დავიცვათ 

რეგლამენტი. გადავხედოთ, როგორ არის აგებული 

(მოწყობილი) პროცესთა შესრულების რიგითობა 

საწარმოში _ სისტემურად თუ სტიქიურად? 

ცნებაში „შედეგის მისაღებად მიმართული“ _ 

იგულისხმება, რომ არ არსებობს (არ შეიძლება 

იყოს) პროცესი შედეგის გარეშე, და თუ ასეთი 

პროცესი მაინც არსებობს, გაუგებარია, რისთვის?  

შევხედოთ პროცესებს _ როგორც „შედეგს, 

რომელიც ფასეულობას წარმოადგენს მომხმარებ-

ლისთვის“ _ ახდენს  მომხმარებელზე ფოკუსი-

რებას, ასევე მთლიანად ფირმის ორიენტაციის 

ფორმირებას. ეს ნიშნავს იმას, რომ შესრულებული 

სამუშაოს ღირებულებას, გაწეულ მომსახურებას 

აფასებს არა შემსრულებელი, არამედ მომხმარებე-

ლი, პროცესის კლიენტი. ამასთან, არა აქვს მნიშვ-

ნელობა მყიდველი (მომხმარებელი), გარედან არის 

თუ შიგნიდან (მეზობელი განყოფილება). აინტე-

რესებს კი რომელიმე კერძო ქვეგანყოფილებას, თუ 

როგორ აფასებენ მის სამუშაოს ისინი, ვისთვისაც 

ეს კეთდებოდა? თუ არა, მაშინ არც იმაზე იფიქ-

რებს ვინმე, თუ რამდენად იქნება მომხმარებელი 

კმაყოფილი.  

სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, პროცესების  

მართვისას ჩვენ უზრუნველვყოფთ ეფექტიან ურ-

თიერთქმედებას (კომუნიკაციებს) როგორც ფირ-

მის შიგნით, ისე გარე სამყაროსთან. შესაბამისად, 

ეს საშუალებას იძლევა შევამციროთ ტრანსაქციუ-

რი ხარჯები (ხარჯები უხარისხო ურთიერთმოქ-

მედებებისა) _ როგორც შიდა (თანამშრომლებსა და 

ქვეგანყოფილებებს შორის), ისე გარე (ფირმებსა და 

მყიდველებს, მომწოდებლებს, ინვესტორებს და 

ა.შ. შორის) ხარჯები.  

არ არსებობს პროცესების დასრულებული 

(სრული) და სტანდარტული სია. ისინი იმდენია, 

რამდენიც ესაჭიროება განსაზღვრული სახის საქ-

მიანობის განხორციელებას. გამოყოფენ პროცესე-

ბის სამ ძირითად ჯგუფს: მართვის, ძირითადს და 
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დამხმარეს. ძირითადი პროცესების შედეგად იქმ-

ნება დამატებითი ღირებულება (ახალი ხარისხი); 

ისინი კროსფუნქციური ხასიათისაა (ვინაიდან მათ 

ჩარჩოებში იმართება კომუნიკაციები კლიენტებ-

თან და მომწოდებლებთან). დამხმარე პროცესებია 

_ ბიზნესის ინფრასტრუქტურის შექმნა: (ინფორმა-

ციული, ადმინისტრაციული, მატერიალური და 

ა.შ., უზრუნველყოფა) და ახალი პროდუქტებისა 

და მომსახურების დამუშავების პროცესები. მარ-

თვის პროცესებია: დაგეგმვა, აღრიცხვა, ანალიზი, 

ხარისხის სისტემა, პროცესის სრულყოფა. პრო-

ცესების განვითარების არსებული ტენდენცია _ მა-

თი „გასვლა“ ფირმის საზღვრებს მიღმა, ნიშნავს  

კროს- და ელექტრონული კომერციის პროცესის 

ორგანიზაციის (ბიზნესი) შექმნას. კროს-ორგანი-

ზაციული პროცესების შექმნა და ოპტიმიზაცია მი-

მართულია დაწესებულების გარე ტრანსაქციური 

ხარჯების შემცირებისაკენ. პროცესების სისტემის 

მართვისათვის აუცილებელია შეიქმნას  პროცესუ-

ლი სტრუქტურა, სადაც  მოხდება მათი აგება გან-

საზღვრული ურთიერთდაკავშირებული მიმდევ-

რობით. ყოველი პროცესი მიზნად ისახავს გარკ-

ვეული შედეგის  მიღებას, რომელიც გამოიყენება 

უფრო მაღალ ეტაპებზე შემდგომი შედეგის მი-

საღებად. ამიტომ, საბოლოო ჯამში, აღნიშნულმა 

სტრუქტურამ უნდა უზრუნველყოს კომპანიის სა-

ერთო მიზნების მიღწევა. პროცესების სტრუქტუ-

რის ამგვარი ფორმით  ვადგენთ  კომპანიის მიზან-

თა ხის სტრუქტურას. ამავე დროს, უნდა შეიქმნას 

ორგანიზაციის სტრატეგიული რუკა.  

კომპანიის სტრუქტურებს შორის ურთიერთ-

კავშირის მოწესრიგება სისტემურ დონეზე კიდევ 

ერთხელ ცხადყოფს, რომ შეუძლებელია საქმიანო-

ბის ცალკეულ სფეროებში განხორციელდეს ეფექ-

ტიანი მუშაობა. ეს ნიშნავს, რომ ვერ შეიქმნა ეფექ-

ტიანი მართვის სისტემა. სწორედ ამ დროს მიზ-

ნების მისაღწევად, პროცესების სრულყოფა განსა-

კუთრებით ეფექტიანი საშუალებაა. ბიზნეს-პრო-

ცესების რეინჟინერინგის გამოიყენება მართებუ-

ლია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც წარმოება 

საჭიროებს მივაღწიოთ მკვეთრ (ნახტომისებურ) 

გაუმჯობესებას მართვის ძველი მეთოდების ახა-

ლი მენეჯმენტით ჩანაცვლების გზით. მიზანშეწო-

ნილად მიგვაჩნია გამოიყოს სამი ტიპის  კომპანია, 

რომლებისთვისაც აუცილებელი და მიზანშეწონი-

ლია რეინჟინერინგი: ა) კომპანიები, რომლებიც 

დაშლის პირას იმყოფებიან იმის გამო, რომ საქო-

ნლის ფასები  საკმაოდ მაღალია და ხარისხი კონ-

კურენტებზე გაცილებით დაბალი. თუ  ეს კომპა-

ნიები  არ  მიიღებენ გადამჭრელ ზომებს, ისინი 

აუცილებლად გაკოტრდებიან. ბ) კომპანიები, რომ-

ლებსაც  მოცემულ მომენტში არ გააჩნიათ რაიმე 

სახის სირთულე, მაგრამ მათთვის  გარდაუვალია 

ძნელად მოსაგვარებელი პრობლემების წარმოქმნა,  

რაც შეიძლება იყოს დაკავშირებული ახალი  კონ-

კურენტების გამოჩენასთან, მომხმარებელთა მოთ-

ხოვნების თუ ეკონომიკური  გარემოს  ცვლილებას-

თან და ა.შ.; გ) კომპანიები, რომლებსაც არანაირი 

პრობლემა არ აქვთ მიმდინარე პერიოდში, და არც 

პროგნოზის მიხედვით მოელიან მათ  ახლო მო-

მავალში.  ეს არის ლიდერი კომპანიები, რომლებიც 

ეწევიან  აგრესიულ მარკეტინგულ პოლიტიკას, არ 

კმაყოფილდებიან დღევანდელი კარგი მდგომარე-

ობით და სურთ ინჟინერინგის დახმარებით კიდევ 

უფრო უკეთეს შედეგებს მიაღწიონ. ამგვარად, 

რეინჟინერინგი ინოვაციურ დავალებათა ანალო-

გიურია: სიახლეთა ათვისება მნიშვნელოვანია 

პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის უზრუნ-

ველსაყოფად და საბოლოო ჯამში, კომპანიის გა-

დასარჩენად. 

"ბიზნეს-ინჟინერინგი" მრავალ მეცნიერებას-

თან არის დაკავშირებული. ეს ურთიერთდაკავ-

შირებულობა, (სხვადასხვა სფეროში დაგროვილი 

ცოდნის საფუძველზე ამოცანების გადაჭრისა და 

მიზნის მიღწევის შესაძლებლობა) იმაზე მიგვა-

ნიშნებს, რომ იგი ინტერდისციპლინალური ფენო-

მენია. მისი ცალკე მიმართულებად გამოყოფა იმან 

განაპირობა, რომ თანამედროვე ეტაპზე, მაღალი 

შედეგების მისაღწევად აუცილებელია მჭიდრო 

ურთიერთკავშირის უზრუნველყოფა ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო, საინჟინრო, ჰუმანიტარულ, 

ეკონომიკურ, სამართლებრივ დისციპლინებს შო-

რის: მათემატიკას, ფიზიკას, ქიმიას, საინჟინრო, 

სამშენებლო საქმეს, ეკონომიკასა და ბიზნესს, 

მარკეტინგს, მენეჯმენტს, სამართალმცოდნეობას, 

თანამედროვე ფინანსურ, საინფორმაციო და საკო-

მუნიკაციო, სამართალპოლიტტექნოლოგიურ, სო-

ციოკულტურულ და კროსკულტურულ სფეროებს, 

ფსიქოლოგიას, სოციოლოგიას, მეგაეკონომიკის 

გლობალურ ტექნოლოგიებსა და სხვათა და სხვათა 

მრავალთა შორის. 

ბიზნეს-ინჟინერინგის უმთავრესი მიზანია ინ-

ტელექტუალური კაპიტალის, შრომითი და სხვა 

რესურსების მაღალი შედეგიანობით გამოყენება, 

მისი მიღწევა შესაძლებელია ინოვაციების, რო-

გორც პროდუქტის რეალიზაციის შედეგად, ახალი 

ტექნოლოგიების შექმნის და განხორციელების 

გზით.  

წინა პლანზე უნდა წამოიწიოს ბიზნეს-ინჟინე-

რინგის პრაქტიკული ასპექტები, რაც ინოვაციური 

ტიპის აზროვნებას ეფუძნება. ახალი ტექნოლოგიე-

ბის შექმნის ნებისმიერ კონკრეტულ საქმეში სიახ-
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ლეების ძიებისა და გააზრებისკენ უნდა ვისწრაფო-

დეთ. ასეთი აზროვნება კი, უპირველეს ყოვლისა, 

მისი თითოეული სტრუქტურული ქვედანაყოფის 

საქმიანობის საბოლოო შედეგებზე ორიენტირე-

ბულ გათვლას საჭიროებს. სწორედ სამომავლო 

ხედვათა ჭრილში უნდა განხორციელდეს მენეჯ-

მენტი: დაგეგმვა, ორგანიზება, განკარგვა, კოორ-

დინირება და კონტროლი. ამას ასევე სჭირდება 

შესაბამისი მოტივირება, ლიდერობა, კომუნიკაცია, 

გადაწყვეტილების მიღება და შესრულება. 
 

 

SICHINAVA ALEXANDER 

CHKHAIDZE ZURAB 

VESHAPIDZE SHOTA  

SEKHNIASHVILI DALI 

CHIKVILADZE NINO 

 

THE MODERN CONCEPT OF BUSINESS ENGINEERING 
 

Summary 
 

Business engineering has resulted from highly technological management, development information 

technology and electronic trade characteristic a modern epoch. These are rules of optimization business of 

projects and certain technologies, information, building, etc. company activity in which basis the remedial 

approach lies. Its main things making is set interconnected organizational, technological, information means. 

It is organizational system which defines the purposes and directions of development of business, business 

processes and technologies, structure of business, its information and resources. 

Business engineering application should is begun by radical restructuring of own sights which 

managers of innovative type being in eternal search of innovations and innovations can only. According to 

the business engineering concept, the main object of management are business processes, or the remedial, 

system approach. More often it apply when it is necessary to achieve sharp (spasmodic) improvement of old 

management methods by means of its replacement by new management. 
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An Executive MBA Program in Business Engineering:  

A Curriculum Focusing on Change 

 

Introduction 
 

In many industries, business structures 
considered as stable over many decades have started 
to change rapidly, leading to a large bundle of 
complex, often radical and dramatic transformation 
needs in affected orgaizations. During the last 
decade, as an example, industry structure in financial 
services has been shifting from a traditional, 
production-oriented appoch (universal banks vs. 
insuance companies) over a short ‘total finance’ 
consolidation phase to a 

component- based approach where few large, 
efficient ‘factories’, many customer-oriented 
distribution units and many specialized services 
understand themselves as nodes of an open, flexible 
business network. In contrast to the consequences of 
change that are equally covering strategy, processes, 
leadership, company culture, and information 
systems (Kelly, 1998), most of the triggers and 
enablers of change can be located in IT (Evans, 
Wurster, 1999). Although deregulation and glo-
balization also play an im -portant role, the 
transformation in the financial services example has 
been largely enabled by new ‘personal’ devices that 
allow customer multi-channel access to financial 
services anytime and anywhere, by new 
standardized software packages, by automatic 
clearing and settlement mechanisms, by powerful 
data integration and data mining solutions, etc. The 
emergence of a new layer of service intermediaries 
is enabled by common access to the Internet and a 
growing independence of services from physical re-
strictions that result from paper-based ,,production’’ 
processes and non-electronic, location-based distri-
bution channels (Hagel, Singer, 1999). Business 
networking and value chain optimization are 
enabled by new standardized software packages 
and particularly by the development of business-
oriented negotiation, processing and communica-
tion standards (Österle, Fleisch, Alt, 2000). 

The management discipline faces massive 
challenges. Entirely new business models are 
enabled, while many traditional business models 
become obsolete. Moreover, integration and 
automation require a radical redesign of internal 
processes (Davenport, 1993). Managing alliances, 
distributed process management, and application 

integration are recent entries on nearly every top 
management agenda (Österle, Fleisch, Alt, 2000). In 
addition, an in-depth understanding of IT innova-
tions is imperative to assess potential business 
potentials, and soft skills are needed to align 
company culture with industry transformation, to 
influence corporate policy- making, and to imp-
lement change. 

Universities seem not well prepared to ‘educate’ 
transformation skills. Like undergraduate 
programs, most MBA programs focus on traditional, 
disciplinary knowledge (e.g. marketing, accounting 
/ finance, human resources, operations 
management, and information systems), although 
complex transformations require cross-disciplinary 
skills. Even at renowned business schools, 
integrated, cross-disciplinary programs focusing on 
change are hard to find (Team Denzler, 2002). If they 
exist at all, ‘change’ programs often are restricted to 
soft factors and exclude technology issues. ‘Techno’ 
MBA programs, on the other hand, focus on 
technical issues (e.g. communication systems and 
networks, management information systems, 
information management, systems development - 
even programming), and thereby often ignore soft 
skills. We were not able to identify university 
programs that offer coverage over the complete 
range of topics from the potential assessment of IT 
innovations to strategy making and from process 
management and systems development to soft 
factors. 

Instead of assembling a new MBA program from 
existing courses, we chose to first develop a concep-
tual foundation that tries to integrate these 
components based on a common vision and a 
common set of methods and models. Parallel to the 
‘Enterprise Engineer’ approach by Martin (1995), 
Business Engineering was been proposed initially in 
the mid 1990s as a holistic methodology for the 
conceptualization, design, and implementation of 
IT-enabled business transformation. ‘Holistic’ means 
that methodology support is not restricted to 
information systems development, but that issues 
like corporate strategy- making, quality 
management and organizational development as 
well as organizational psychology are incorporated 
(Österle, 1995). In addition, a holistic approach 
requires covering not only technical aspects, but also 
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cultural and political issues that are crucial for the 
successful implementation of change. Business 
Engineers must apply technical competencies as 
well as social skills to envision, design, 
communicate, lead and implement change projects. 

In this paper, we describe the Executive MBA in 
Business Engineering program that is intended to 
qualify professionals for all aspects of business 
transformation. As a conceptual foundation of this 
program, the Business Engineering approach is 
described in the next section. The layout and 
curriculum of the program are described in the third 
section. A summary of experience from the first four 
completed and another two running classes 
concludes the paper in the fourth section. 

 
Business Engineering 

 
Business Engineering integrates methods from 

the following fields: 

 ·technology and innovation management, 

 ·strategic planning, 

 ·systems engineering, 

 ·total quality management, and 

 ·organizational design. 
Due to their focus on business or technology, 

respectively, general managers or systems engineers 
are not able to holistically conceptualize and 
manage large transformation projects. Business 
engineers should have skills ‘from both worlds’, 

enabling them to assess business potentials of IT in-
novations, create strategic visions, analyze and 
redesign business processes, plan and control 
transformation projects, and get people actively 
involved in change processes (Martin, 1995). 

Figure 1 illustrates the relationships between 
transformation, IT, and Business Engineering. 
Traditional general management know- how is 
needed to run traditional companies. Various types 
of IT innovations (as well as other change triggers 
like deregulation) lead to new business models and 
to the transformation of existing companies. The 
core of the Business Engineering methodology is a 
set of methods and models for transformation 
management. In addition, new business models and 
business architectures as well as new business 
processes and new information systems 
architectures are provided to envision the utilization 
of IT innovations. 

The overall Business Engineering process 
(Österle, Winter, 2000) is illustrated by Figure 2. As 
described above, the transformation is triggered by 
IT innovations and other enablers that need to be 
monitored and assessed with regard to new business 
opportunities. The transformation process covers a 
business strategy, a business process, and finally an 
information systems level in a top-down way. Pa-

rallel to these three levels, strong links to a ,,soft’’ 

sector covering leadership, attitudes and power 

have to be considered (Winter, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1: Transformation, IT, and Business Engineering. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2: Business Engineering process. 

 

Program Layout and Curriculum 

 
In order to qualify professionals to holistically 

approach complex change problems in business, an 
innovative, cross-disciplinary layout for educating 
Business Engineering at the university level had to 
be developed. In the following, we start with 
describing the role model ‘Business Engineer’. 
Based on that role model, general layout features of 
the developed program are derived. Finally, the 
most important components of the curriculum are 
summarized. 

 

Role Model 
 

 

Our role model for Business Engineers is based 
on James Martin’s ‘Enterprise Engineer’. His core 
qualifications (Martin, 1995) 

 ·technical / management training 

 ·business experience 

 ·systems development experience 

 ·understanding of human factors 
imply the focal issues of the progam: Besides 

mastering the Business Engineering methodology, 
Bus i-ness Engineers need to have a broad tehnical 
background (current IT trends and business 
potentials of IT innoaions) and a business backgro-
nd (straegic management, process manageent). They 
should be able to (re-) esign companies on the 
strategy level as well as on the process level and on 
the information systems level. With regard to 
transformation proees, they should take into 
account political issues as well as organizational 
deveopment issues. With regard to human factors, 

they should be capable of change management and 
leadership in transforming organizations. 

 

General Layout 
 

With the Business Engineering approach, we are 
addressing change projects involving potentially 
very lare numbers of employees and high investment 
volumes. The average Business Engineer is an experi-
enced professional with a university degree in 
management/business adminitraion, computer 
science or engineering, at least 3-5 years post-degree 
work experience, and project management ex-
perience. A Business Engineering university 
program has therefore to be positioned as a post-
graduate progam, the most appropriate degree for 
Business Engineers being an Executive MBA degree. 

We are developing methods and models to 
support professionals in practical problem 
situations. To allow for a direct, continuous 
exchange between work experience on the one hand 
and research and teaching on the other hand, these 
activities should happen simultaneously. We 
therefore need to offer the program as a part-time 
program to allow participating Business Engineers 
to maintain their careers and stay involved in 
suitable change projects. 

If different knowledge areas are to be integrated 
(e.g. different perspectives of ‘change’), a small 
faculty with shared vision and common background 
should work with students reflecting a broad range 
of different industries and majors. Hence students 
have to be selected very carefully based on their 
management and project experiences rather than on 
grades or standardized tests (e.g. GMAT). Instead of 
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a formal assessment, structured interviews have 
been chosen to assess applicants. 

Faculty should be involved in applied research 
projects rather than completely focus on teaching or 
pure academic research. First-hand experience in 
change projects outweighs didactic perfection as 
long as university standards are met. In addition to 
university faculty, experienced practitioners both 
from transforming companies and from IT vendors 
and change consultancies should be teaching. 

Therefore an Executive MBA degree program 
was created that is open for management/business 
administration graduates as well as for graduates 
from other disciplines (e.g. computer science, 
engineering, economics, and psychology). The 
Executive MBA in Business Engineering program is 
offered as a part-time program. To guarantee an 
effective learning situation, two-week learning 
periods at the university alternate with six-week 
practice periods in which the students return to their 
jobs. For a curriculum that covers 20 weeks (100 
days) of learning at the university, a total program 
duration of approximately 18 months is needed. 
Learning modules usually comprise six 75 minute 
segments on five days per week. Together with 
breaks, this adds up to a daily schedule from 8am 
through 6.30pm with many of the evenings used for 
high-profile guest speakers, group projects and/or 
work on the master thesis. 

It is recommended that students stay assigned 
to an actual change project in their employing 
company and that they cover this project with their 
master thesis. In addition, the ‘Business Engineering 
Center’ as an Internet-based community platform is 
used as a common and continuous content/com-
munications framework for the entire program 
duration. 

 

Curriculum 
 

The 20 learning weeks are organized in distinct 
modules that each focus on a specific aspect and/or 
level of Business Engineering or underlying disci-
plines, respectively. Initially, the entire program 
was developed independently from other Executive 
MBA programs and comprised one four-week and 
14 one-week modules. Since selected modules of the 
Executive MBA in Business Engineering are iden-
tical with modules of other Executive MBA prog-
rams, a program structure comprising ‘general’ and 
‘specific’ modules was adopted. 

In contrast to other Executive MBA programs, 
the Executive MBA in Business Engineering add-
resses bus iness administration graduates. As a con-
sequence, it was necessary to let students that already 
hold a management/business administration degree 
opt out of selected general modules. 

 
Figure 3 illustrates a possible resulting program structure: 

 MBA Basics 1 comprises four one-week modules that students already holding a manage-
ment/business administration degree can opt out of. For all other Executive MBA students (including 
those from programs other than Business Engineering), these modules are compulsory. 

 MBA Basics 2 comprises one two-week and one one-week module that have to be attended by all 
Executive MBA students. 
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 Business Engineering comprises nine modules (12 weeks) that are specific (and compulsory) for Ex-
ecutive MBA students in Business Engineering. In addition, every Executive MBA program includes a 
program specific kickoff week where the respective philosophy, the infrastructure and the way of 
learning are introduced. 

The following subsections give an overview over core areas of the curriculum. 
 

 
Information systems and change 
 

The modules ‘IT as an Enabler…’, ‘Methods and 
Models of Business Engineering’, ‘Information Man-
agement’ and ‘Business Models of the Information 
Age’ constitute the information systems view on 
change. 

Being potential enablers for new business 
models and reinvented processes, IT innovations 
and novel standardized software packages as well 
as appropriate information systems architectures 
are addressed. Also more technical topics like media 
convergence, platforms for electronic commerce, 
infrastructures for mobile work etc. are cove red. 
One week in the last quarter of the program is used 
to integrate all Business Engineering methods and 
models, thereby providing a holistic methodological 
view. 

The final week ‘Business Models of the Informa-
tion Age’ is used to work on all relevant aspects of a 
case holistically, thereby holistically covering 
change cases form different industries. Students’ 
work  is reviewed by board members of large com-
panies. 

 

 
General management 

and change 
 

The modules ‘General management’, ‘Corporate 
Governance’ and ‘Process Management’ constitute 
the business administration disciplinary view on 
change. 

Being presented by renown management fa-
culty, state-of-the-art concepts for shareholder value 
creation, network management, strategy develop-
ment, transformation management, and organiza-
tional development (Gomez, Lauper, Probst, 1991; 
Gomez, Rüegg-Stürm, 1997; Müller-Stewens, 1997) 
are complemented by computer-based simulations 
and support tool demos (e.g. balanced scorecard). 
Special emphasis is given to process management 
and process optimization. 

 
Organizational psychology and change 

 

The modules ‘Psychology of Change Projects’ 
and portions of the modules ‘Project Management’, 
‘Communication Management…’ and ‘Silicon 
Valley…’ constitute the communications and lea-
dership view on change. 

Coordinated by experienced executives, 
students get in touch with tools and concepts for 
business case planning, project management, and 
financial aspects of change projects. Less theoretical, 
but valuable personal experience can be gained in a 
one-week outdoor module that takes place in the 
mountains. The goal of this week is to have personal 
encounters with uncertainties, conflicts, group 
dynamics, and other challenges for leadership in 
transforming companies. 

 

 

Infrastructure,  
culture and change 

 

 

The module ‘Silicon Valley – A Change Eco-
system’ focuses on the infrastructure and cultural 
view on change. 

Switzerland and Germany may not be the best 
places to study rapid and radical business transfor-
mations. Although considerable attention is paid to 
organizational and personal agility also in Europe, 
the most comprehensive ‘ecosystem’ for IT-enabled 
change is Silicon Valley. This was true in the peak of 
the bubble economy and is still true in times of 
sharp economic downturn. We cooperate with a 
university in the center of Silicon Valley to offer a 
four-week in depth experience of the ‘Silicon Valley 
way of change’. While formal sessions provide theo-
retical concepts for entrepreneurship, innovation 
management, creativity support, and cultural align-
ment, various high tech company visits allow stu-
dents to get in touch with best practices and the 
people behind successful transformations. 

 
Experience and Future Directions 

 
Initially (from 1998) bearing the name Master of 

Business Engineering and subsequently Executive 
Master of Business Engineering, the program was 
renamed Executive MBA in Business Engineering in 
2001. Total tuition fees for 20 weeks, thesis 
supervision and Intranet access are currently 60000 
CHF (ca. 41000 USD as of July 2002) plus trave l and 
accommodation costs (see www.mbe.unisg.ch). 

 

 

 

Applications and Participants 
 

 

The program attracts between 60 and 110 app-
lications per year. After one class with 45 students 

http://www.mbe.unisg.ch/
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was started in 1998, 1999 and 2000, two classes with 
together 85 students were started in 2001. On the 
average, employers contribute 50% to the tuition 
fees, the other expenses and the absences. Between 
75% and 90% of the students of this mainly German 
language program work in Switzerland, the remain-
der mostly in Germany. 

Figure 4 exhibits the graduation disciplines of 
the participants in the first six classes. Surprisingly 
50% of the participants are management/ business 
administration graduates which is very unusual for 
an Executive MBA program. 

 

 

Figure 4: Graduation discipline of program participants. 

Figure 5 exhibits the industries where the 
participants were employed (at the time they were 
admitted to the program) for the first six classes. 
Banking and other financial services supply around 

40% of the participants which is no surprise due to 
the extent of restructuring in these industries and 
their importance for Switzerland and Germany. 

 

 

Figure 5: Industry of program participants. 

Only few participants are self-employed. 

During the program, a large number of students 

change their jobs, most of them in order to exploit 

new career opportunities as Business Engineers 

within or outside their company, some to start their 

own consulting business. 
 

Curriculum Developments 
 

All modules are being extensively evaluated by 

students and by faculty. As a consequence, in the 

second year a one-week kickoff module has been 

introduced, and the project management module 

which initially was a two-week module has been 
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shortened to one week in order to create an 

additional one-week module for the analysis of 

change cases. 

In a second curriculum adjustment after another 

two years, common modules with the Executive 

MBA in General Management program were 

identified. For every ‘general management’ module, 

one alternative module was offered in order to 

make the program more attractive for students that 

already held management/business administration 

degrees. During that phase, additional modules like 

technology and innovation management, public 

relations, international management, or internatio-

nal business law were offered. The program options, 

however, led to frequent changes in learning groups 

and made it difficult to maintain the Business En-

gineer profile throughout the program. As a conse-

quence, the curriculum structure presented in the 

curriculum subsection is currently being developed. 
 

Outlook 

The combination of contributions of disciplines 

like management/ business administration, 

computer science and organizational psychology 

under a change focus is an innovative approach 

whose sound theoretical foundation is still a work 

in progress. We contribute to that progress in two 

different ways. On the one hand, the ‘Business 

Engineering Center’, a platform that allows a 

structured access to a vast amount of Business 

Engineering knowledge, is intended to support a 

growing Business Engineering community, thereby 

gaining empirical feedback on the proposed 

methods and models. On the other hand, various 

large research projects (‘competence centers’, e.g. for 

business networking, customer relationship mana-

gement, application integration management, 

telematics, mobile commerce, etc.) bring together 

companies and researchers for a permanent enhan-

cement of Business Engineering methodology. 

Therefore the Executive MBA in Business 

Engineering approach seems to us not only to be 

innovative with regard to its cross-disciplinary 

nature and its attraction to management/business 

administration graduates. Moreover, the tight 

integration of part-time executive education and 

applied research creates relevant results in an active 

network of professionals and academics. 
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ევგენი ბარათაშვილი 
  

 

ბიზნეს-ინჟინერინგის დეფინიციის საკითხისათვის 
 

განსაზღვრეთ სიტყვის მნიშვნელობა და თქვენ 

გაათავისუფლებთ კაცობრიობას გაუგებრობისაგან  

რენე დეკარტე 
 

უკვე წელიწადზე მეტია, რაც ფაკულტეტს სა-

ხელი შეეცვალა (იყო ჰუმანიტარულ-ტექნიკური, 

გახდა ბიზნეს-ინჟინერინგის), რამაც აღნიშნული 

მიმართულებით პროგრამების გადახალისება გა-

მოიწვია _ შემოღებულ იქნა ბიზნეს-ინჟინერინგის 

საფუძვლები, ბიზნეს-პროცესების მართვა და სხვა 

საგნები.  

ჩვენი დღევანდელი სტატიაც სწორედ ბიზნეს-

ინჟინერინგის დეფინიციისა და არსის განსაზღვ-

რის საკითხებს ეძღვნება. გავეცანით როგორც სა-

მამულო, ისე უცხოურ ლიტერატურას და გამოც-

დილებას, მოვუსმინეთ ჩვენს უნივერსიტეტში უც-

ხოეთიდან მოწვეულ მეცნიერებს; ბევრი ვისაუბ-

რეთ აღნიშნულ პრობლემატიკაზე, ვიკამათეთ  და 

გადავწყვიტეთ, ზემოთ ხსენებულ საკითხზე ჩვენი 

პოზიცია-შეხედულებაც დაგვეფიქსირებინა. თავი 

მოვუყარეთ ამ სფეროში არსებულ მეცნიერთა ნაღ-

ვაწს, შემდეგ საკუთარი თვალთახედვით გავაანა-

ლიზეთ და წარმოვადგინეთ.
1
 ზოგიერთი საკით-

ხისადმი აქ ასახული ავტორის პოზიცია შეიძლება, 

საკამათო იყოს, მაგრამ ერთი რამ უდავოა _ ჩვენი 

სტატიის გამოცემით ვეცადეთ, კიდევ ერთი მოკრ-

ძალებული წვლილი შეგვეტანა აღნიშნული სა-

კითხის არსის განსაზღვრაში. 

მაინც, რა არაერთგვაროვნად აღიქვამენ ადა-

მიანები ყოველივე ახალს! ვიღაც სკეპტიკოსია, 

სიახლის გაგონებაც არ სურს. სხვა კმაყოფილებით 

იღებს ყველაფერს, რაც ამქვეყნად ჩნდება. ალბათ 

გახსოვთ, ერთმა ცნობილმა მოღვაწემ ხუმრობით 

როგორ აღწერა მათი ქცევა: თავიდან ამბობენ _ ,,რა 

სისულელეა!", შემდეგ _ ,,ამაში არის რაღაც...", და 

ბოლოს, ,,აბა ვინ არ იცის ეს?!". შეხედულება იცვ-

ლება იმისდა მიხედვით, თუ რამდენად მეტი ადა-

                                                           

1 ბიზნეს-ინჟინერინგზე მრავალი საინტერესო ნაშრომია 

შექმნილი. ამ კუთხით ქართველ და უცხოელ მეცნიერთა 

არა ერთი ყურადსაღები პუბლიკაციაა მიმოფანტული 

მთელ რიგ სამამულო თუ უცხოურ ლიტერატურაში. 

აღნიშნულ საკითხს ავტორმა  ჯერ კიდევ 2010 წელს 

მიუძღვნა საგულისხმო სტატია _ ,,ბიზნეს-ინჟინერინგი 

_ პროცესული მიდგომა მართვაში, ფუნქციურის 

ნაცვლად”, რომელიც გამოქვეყნებულია ჟურნალში (№6): 

,,სოციალური ეკონომიკა (XXI საუკუნის აქტუალური 

პრობლემები). 

მიანი სარგებლობს პრაქტიკაში სიახლით, რომე-

ლიც შემდეგ ცხოვრების ნორმად იქცევა ხოლმე. 

ყოველივე ეს განსაკუთრებით თვალსაჩინოა, 

როცა საუბარი მართვას ეხება. მართვის მეთოდის 

არჩევა დროის მოთხოვნებითაა ნაკარნახევი. ყოვე-

ლი ეპოქისთვის დამახასიათებელია თავისი გარკ-

ვეული მეთოდები და მას ახორციელებს ფირმის 

ხელმძღვანელი, რომელიც საკუთარი შეხედულე-

ბებისა და რწმენის მიხედვით მოქმედებს. ხელ-

მძღვანელთა უმრავლესობა მაშინ იწყებს მართვის 

ამა თუ იმ ინსტრუმენტით სარგებლობას, როცა ის 

განვითარება-დამკვიდრების მესამე სტადიაზეა 

(,,აბა ვინ არ იცის ეს?!"). მაშ როგორ?! ცხოვრებაში 

შემოწმებული და გამოცდილი მეთოდის გამოყე-

ნება ხომ ეფექტიანობისა და საიმედოობის გა-

რანტიაა?! მაგრამ არსებობს მედლის უკანა მხარეც. 

ამ დროისთვის უკვე ყველა აღჭურვილია აღნიშ-

ნული მეთოდით, მათ შორის კონკურენტებიც და 

მისი გამოყენება აღარ ანიჭებს ფირმას კონკურენ-

ტულ უპირატესობას. სიახლის დამკვიდრება-და-

ნერგვა მაშინაა საინტერესო,  როცა უმეტესობის 

შემეცნებაში ის ჯერ კიდევ  პირველ ორ სტადიას 

გადის და არც მასობრივი სახე მიუღია. სწორედ ამ 

პერიოდში იძლევა მეთოდი ან ინსტრუმენტები  

მაქსიმალურ ეფექტს, ანუ საშუალებასა და შანსს _ 

გავუსწროთ კონკურენტებს. და მაშინ, როცა უკა-

ნასკნელნი ჯერ კიდევ მისი დანერგვის პროცესში 

არიან, მოწინავე ფირმები უკვე მორიგი სიახლის 

ათვისებას იწყებენ. ბუნებრივია, ისინი ამ გზით 

მუდმივად წინსვლას განიცდიან. ასეთ სტრატეგიას 

მისდევენ ეგრეთ წოდებული ინოვაციური ტიპის 

ხელმძღვანელები, მმართველები. ისინი გამუდმე-

ბით ეძებენ რაღაც ახალს, სწავლობენ, არასოდეს 

კმაყოფილდებიან მიღწეულით, ნერგავენ ყველაზე 

მოწინავე მიღწევებს, აქვთ გამძაფრებული სიახლის 

გრძნობა და მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ ინო-

ვაციათა დანერგვის გზაზე მათ მუდმივად კვალ-

დაკვალ მიჰყვება  მომუშავე პერსონალი. და თუ  

თქვენც ასეთი მძაფრი ყნოსვა და გამჭრიახი თვალი 

გაქვთ, მაშინ ეს წერილი სწორედ თქვენთვისაა.  

ტერმინოლოგია ნებისმიერი პროფესიული ინ-

ფორმაციის საფუძველია; ამიტომ, ახალი დისციპ-

ლინისათვის უაღრესად მნიშვნელოვანია მისი 

ტერმინოლოგიისა და ძირითადი ცნებების გან-

საზღვრა. ტერმინი ,,ინჟინერინგი“ _ ინგლისური 



 

სიტყვა ,,engineering“-საგან წარმოდგება, რაც ,,აღ-

ჭურვას,“ ,,პროექტირებას,“ ,,მოწყობას,“ ,,წამოწყე-

ბას,“ ,,გამოგონებას“ ნიშნავს. მას განსაზღვრავენ, 

როგორც ინტელექტუალური სახის საქმიანობათა 

ერთობლიობას, რომლის საბოლოო მიზანია კაპი-

ტალური დაბანდებიდან და სხვა დანახარჯებიდან 

ოპტიმალური/საუკეთესო შედეგების მიღება, რაც 

სხვადასხვა დანიშნულების პროექტების რეალი-

ზაციის, რაციონალური შერჩევისა და მატერია-

ლური, შრომითი, ტექნოლოგიური და ფინანსური 

რესურსების ეფექტიანი გამოყენებით მიიღწევა. 

ამასთანავე, ყოველივე ეს ერთიანობასა და ურ-

თიერთკავშირშია ორგანიზაციის მართვის მეთო-

დების, მოწინავე მეცნიერულ-ტექნოლოგიური 

მიღწევების, კონკრეტული პირობებისა და პრო-

ექტირების თვალსაზრისით. როგორც განმარტები-

დან ჩანს, ინჟინერინგული საქმიანობა მთელ რიგ 

საწარმოო, კომერციულ და სამეცნიერო-ტექნო-

ლოგიურ მომსახურებას მოიცავს. 

უცხოეთის ზოგიერთ უნივერსიტეტში სთავა-

ზობენ აკადემიურ პროგრამას ბიზნეს-ინჟინერინ-

გში. ეს სწავლება მოიცავს: მენეჯმენტს, ბიზნესის 

ადმინისტრირებას, ფინანსებს, ეკონომიკას, მათე-

მატიკას, სხვადასხვა მეცნიერებებსა და ტექნოლო-

გიებს, ასევე, კომპიუტერულ და სოციალურ მეც-

ნიერებებს (ეთიკას, სამართალს, უცხო ენებს). 

ბიზნეს-ინჟინერინგი, ისევე როგორც მართვის 

სხვა მეთოდები, ჩვენთან დასავლეთიდან შემო-

ვიდა. იგი იქ 80-იან წლებში გაჩნდა და ფართო 

გავრცელება ჰპოვა საწარმოს საქმიანობის რევო-

ლუციური გარდაქმნის მეთოდმა, ასევე,  მის მიერ  

საფუძვლიანად შეცვლილმა ბიზნესმა, რომელსაც 

რეინჟინერინგი უწოდეს. მისმა იდეოლოგებმა _ მ. 

ჰამერმა და ჯ. ჩამპმა _ რეინჟინერნგის არსი შემდე-

გი სიტყვებით განსაზღვრეს: ,,ესაა კომპანიის ბიზ-

ნეს-პროცესების ფუნდამენტური ახლებური გააზ-

რება და რადიკალური ხელახალი დაპროექტება 

ძირეული გაუმჯობესების მისაღწევად, თავისი 

საქმიანობის ძირითად აქტუალურ მაჩვენებლებში 

_ ღირებულებაში, მომსახურებაში, ხარისხში, ტემ-

პში".  

რეინჟინერინგს საფუძვლად უდევს  ერთ-ერთი 

ისეთი საკვანძო ცნება, როგორიცაა _ ბიზნეს-პრო-

ცესები, რომელთა სრულყოფაც საწარმოს საქმია-

ნობის ეფექტიანობის ზრდის უზარმაზარი რეზერ-

ვია. აქედან გამომდინარე, აუცილებელია, გავიაზ-

როთ ბიზნეს-პროცესების ბუნება, გავიგოთ, თუ რა 

მნიშვნელობა ენიჭება მათ საწარმოსთვის და რო-

გორ უნდა შევცვალოთ ისინი სწორად. ამიტომაც, 

თავად ბიზნეს-პროცესებისა და  მათი სრულყოფის 

პროცესი მენეჯერებისგან არასტანდარტულ მიდ-

გომას საჭიროებს.  

თანდათანობით რეინჟინერინგი, რომელიც სა-

წარმოში არსებული სისტემის ნგრევას და ბიზნეს-

პროცესების ასეთი რევოლუციური ცვლილების 

საფუძველზე, მის ახლად შენებას გულისხმობს, 

გადაიქცა მართვის სისტემად, აღიჭურვა  ტექნო-

ლოგიით და მეცნიერულ დასაბუთებას დაეფუძნა. 

გაჩნდა შესაბამისი პროგრამული პროდუქტები. 

რეინჟინერინგიდან, როგორც არსებული ბიზნეს-

პროცესების ძირეული ცვლილებით ბიზნესის რე-

ორგანიზაციის მეთოდიდან, მმართველობითი აზ-

რი გადავიდა ცნებაზე _ ,,ბიზნეს-ინჟინერინგი", ანუ 

ბიზნესის, როგორც საინჟინრო მეცნიერების შექმ-

ნის სისტემა ბიზნეს-პროცესების დაპროექტებითა 

და მართვით.  

ამგვარად, ბიზნეს-ინჟინერინგის გამოყენება 

იწყება იმით, რომ ხელმძღვანელებმა, რომელთაც 

სურთ მისი გამოყენება, უნდა გარდაქმნან თავი-

ანთი შემეცნება. ჩამოყალიბებულ შეხედულებათა 

შეცვლა კი _ ოჰ, რა ძნელია! ამის გაკეთება შე-

უძლიათ მხოლოდ ინოვაციური ტიპის მენეჯე-

რებს, რომლებიც თავიანთ საწარმოთა მართვის 

სრულყოფისთვის მუდმივად ახლის ძიებასა და 

გააზრებაში არიან.  

როგორც უკვე ზემოთ აღვნიშვნეთ, ადამიანები 

სიახლესა და ცვლილებებს არაერთგვაროვნად 

აღიქვამენ, ამ ყველაფრის გააზრება და შეგუება 

სჭირდებათ, თუმცა, სიახლე მოდის და თანდათან 

იგი ცხოვრების ჩვეულ ნაწილად იქცევა ხოლმე. ეს 

წესი განსაკუთრებით თვალსაჩინოა მენეჯმენტის 

სფეროში. მართვის მოდელის არჩევანი სიტუა-

ციისა და დროის საჭიროებებს ეფუძნება. ეპოქი-

სათვის დამახასიათებელ მეთოდებსა და ხერხებს 

ასრულებს კონკრეტული მენეჯერი საკუთარი უნა-

რებისა და შეხედულებების შესაბამისად. მასზეა 

დამოკიდებული, თუ რამდენად შეძლებს სიახლის 

ათვისებასა და ამოქმედებას მაშინ, როდესაც ეს 

სხვისთვის ჯერ კიდევ მიუწვდომელია.  

მენეჯმენტი – ეს არის დაგეგმვის, ორგანიზე-

ბის, მოტივირებისა და კონტროლის პროცესი, რო-

მელიც აუცილებელია ორგანიზაციული მიზნების  

ჩამოსაყალიბებლად და მისაღწევად. მართვის 

ერთ-ერთი ცნობილი და წარმატებული თეორეტი-

კოსის, პიტერ დრუკერის აზრით, ,,მენეჯმენტი – 

საქმიანობის განსაკუთრებული სახეა, რომელიც 

არაორგანიზებულ ბრბოს ეფექტიან, მიზანდასა-

ხულ და პროდუქტიულ ჯგუფად აქცევს. მენეჯმენ-

ტი, თავისთავად, სოციალური ცვლილებების მას-

ტიმულირებელი ელემენტია და _ მნიშვნელოვანი 

სოციალური გარდაქმნების მაგალითი.“ 

90-იანი წლების დასაწყისში, ე.წ. პროცესული 

მიდგომა მენეჯმენტის სფეროში ძირეულ შემობ-

რუნებად განიხილებოდა. იგი თავდაპირველად 

ადმინისტრაციული მართვის მიმართულებით ჩა-

მოყალიბდა. მეცნიერები ცდილობდნენ მენეჯერის 

ფუნქციების დადგენას, რომლებსაც განიხილავდ-

ნენ, როგორც ერთმანეთისაგან დამოუკიდებელს. 



 

ამის საპირისპიროდ, პროცესული მიდგომა მარ-

თვის ფუნქციებს ურთიერთდაკავშირებულად მი-

იჩნევდა.  

ამ მიმართულების მეცნიერთა მიერ, მართვა 

განიხილება როგორც პროცესი, რადგან მიზნის 

მიღწევა სხვათა დახმარებითა და ერთჯერადი 

ქმედებით ვერ განხორცილდება. მართვა უწყვეტი 

ურთიერთდაკავშირებული მოქმედებების ერთობ-

ლიობა უნდა იყოს. ამასთანავე, თითოეული მათ-

განი პროცესს წარმოადგენს და ძალზე მნიშვნე-

ლოვანია ორგანიზაციის წარმატებისათვის. მართ-

ვის პროცესი კი მთლიანობაში – ყველა ფუნქციის 

ჯამია. ჰენრი ფაიოლი ეს ის მეცნიერია, რომელსაც 

ამ კონცეფციის თავდაპირველ დამუშავებას მი-

აწერენ. იგი მიიჩნევდა, რომ არსებობს მმართვე-

ლის ხუთი ძირითადი ფუნქცია. ,,მართვა ნიშნავს 

სამომავლო ხედვასა და დაგეგმვას, ორგანიზებას, 

განკარგვას, კოორდინირებასა და კონტროლს“. 

სხვა ავტორები მართვის ფუნქციების განსხვავე-

ბულ ჩამონათვალს გვთავაზობენ და მათი შეჯე-

რების საფუძველზე, გარდა ზემოთ მოტანილი 

ფუნქციებისა, იკვეთება: მოტივირება, ლიდერობა, 

კომუნიკაცია, გადაწყვეტილების მიღება,  მო-

ლაპარაკებები და სხვ. 

მმართველის საქმიანობაში დიდ დროსა და 

ადგილს იკავებს ბიზნეს-პროცესები. მათი განხორ-

ციელება შესაბამის ცოდნასა და უნარ-ჩვევებს 

საჭიროებს, ხოლო ამ პროცესების ამოქმედებას 

შრომის ნაყოფიერების, მოგებისა და ეფექტიანობის 

ზრდა მოჰყვება. სრულიად ნათელი გახდა, რომ 

ადამიანებსა და ჯგუფებს შორის განვითარებული 

ურთიერთქმედება, სოციალურ-ფსიქოლოგიური 

ფაქტორები და კანონზომიერებები ბიზნესში მიმ-

დინარე პროცესების საფუძველს წარმოადგენს და 

წარმატებული შედეგების წინაპირობაა.  

დამოუკიდებელი საერთაშორისო კომერციუ-

ლი ოპერაციების სახით წარმოდგენილი ინჟინე-

რინგი – ერთი მხარის (კონსულტანტის) მიერ, 

მეორე მხარისათვის (დამკვეთისათვის) ცალკეული 

სახის ან კომპლექსური საინჟინრო-ტექნოლოგიუ-

რი მომსახურების გაწევაა. ამგვარი მომსახურება 

დაკავშირებულია – პროექტირებასთან, მშენებლო-

ბასთან ან ობიექტის ექსპლუატაციაში გადაცე-

მასთან, ახალი ტექნოლოგიური პროექტების შე-

მუშავებასთან, საწარმოში არსებული საწარმოო 

პროცესების სრულყოფასთან, ნაკეთობათა დანერგ-

ვისა და პროდუქციის გაყიდვის ჩათვლით. 

შეთანხმების საფუძველზე, ახალი ობიექტების 

მშენებლობისათვის მომსახურებისა და მიწოდების 

ინჟინერინგის მთლიანი კომპლექსის გაწევას 

,,კომპლექსურ ინჟინერინგს“ უწოდებენ. 

,,კონსულტაციური ინჟინერინგი“, უმთავრე-

სად, ობიექტის დაპროექტებასთან, მშენებლობის 

მიზნების შემუშავებასა და შესრულების კონტ-

როლთან დაკავშირებულ ინტელექტუალურ მომ-

სახურებას უკავშირდება.   

ახალი მიდგომა თავდაპირველად ამერიკის 

შეერთებულ შტატებში გაჩნდა და პირველი ,,ინ-

ჟინერინგის დეპარტამენტი“ 1967 წელს მისურის 

ტექნოლოგიისა და მეცნიერების უნივერსიტეტში 

შეიქმნა. 1990 წელს მასაჩუსეტის ტექნოლოგიური 

უნივერსიტეტის პროფესორმა ”Harvard Business 

Review”-ში გამოაქვეყნა ოთხი სტატია, რომლებშიც 

მენეჯერების ძირითად გამოწვევაზე (პრობლემა-

ზე) საუბრობდა. ჰამერს მიაჩნდა, რომ ავტომატი-

ზაციისათვის დამატებითი ტექნოლოგიების მო-

ზიდვის ნაცვლად, მათ უნდა ჩამოაშორონ სამუ-

შაოს მისი ნაკლებად ღირებული ნაწილები. იგი 

ფაქტიურად,  მმართველებს არასწორ საკითხებზე 

აქცენტირებაში ადანაშაულებდა. კერძოდ, მისი 

აზრით, ისინი ინფორმაციულ ტექნოლოგიას (იგი 

ამ სფეროს სპეციალისტი გახლდათ) იყენებდნენ  

არსებული პროცესების ავტომატიზაციისათვის და 

არა მოძველებული, არასაჭირო დამატებითი სა-

მუშაოს თავიდან მოსაცილებლად. მიდგომა მარ-

ტივი იყო, ჰამერი მიიჩნევდა, რომ შესრულებული 

საქმის უმეტესი ნაწილი არაფერს მატებდა მომხმა-

რებელს, შესაბამისად, საქმის ამ ნაწილის აჩქარე-

ბაზე კი არა, მის მოშორებაზე უნდა ეზრუნათ. მისი 

აზრით, კომპანიებმა უნდა გადახედონ პროცესებს, 

რათა მოხდეს, ერთი მხრივ, მომხმარებლისთვის 

მნიშვნელოვანი ღირებულებების მაქსიმალურად 

გათვალისწინება და ამავდროულად, იმ რესურსე-

ბის მოხმარების მინიმიზაცია, რომელიც პროდუქ-

ტის ან მომსახურების წარმოებაზე იხარჯება. ეს 

იდეა, რომელიც კომპანიის ბიზნეს-პროცესების 

მიუკერძოებელ გადახედვას გულისხმობდა, დაუ-

ყოვნებლივ აიტაცა მრავალმა ფირმამ, რომლებიც 

დაკარგული კონკურენტუნარიანობის აღდგენაზე 

იყვნენ მომართული. აღნიშნული დარგის ისეთი 

დიდი მოაზროვნეები, როგორებიც არიან პიტერ 

დრუკერი და ტომ პიტერსი აღიარებენ ბიზნეს-

პროცესების რეინჟინერინგს (BPR) და განიხილავენ 

მას, როგორც წარმატების მიღწევის ახალ საშუა-

ლებას, იარაღს, განსაკუთრებით თანამედროვე, 

მუდმივად ცვალებად სამყაროში. 

ბიზნეს-ინჟინერინგი მოიცავს ყველა ქმედებას, 

რომელიც საჭიროა დამოუკიდებელი ბიზნესის 

განვითარებისა და მხარდაჭერისათვის. იგი სრუ-

ლიად აერთიანებს  ახალ ბიზნეს-ორგანიზაციას 

პერსპექტიულ ბიზნეს-გარემოში. მისი მიზანია მო-

მავალზე ორიენტირებული ბიზნეს-ფორმების და-

ფუძნება და ახალი ტექნოლოგიების შექმნა. ბიზ-

ნეს-ინჟინერინგის აუცილებლობა განპირობებუ-

ლია ტექნოლოგიების სფეროში თანამედროვე საქ-

მიანი მსოფლიოს მაღალი დინამიკით. გასაღების 

ბაზარსა და მომხმარებელთა მოთხოვნილებებში 

არსებული უწყვეტი და არსებითი ცვლილებები 



 

ჩვეულებრივ მოვლენას წარმოადგენს და კომპანიე-

ბი, ცდილობენ რა შეინარჩუნონ კონკურენტუნა-

რიანობა, იძულებულნი არიან მუდმივად გარ-

დაქმნან და განაახლონ თავიანთი სტრატეგია და 

ტაქტიკა. მართვის თეორიის ცნობილი ამერიკელი 

მკვლევარის ი. ანსოფფის აზრით: ,,იმისათვის, რომ 

გავუძლოთ გარემოს, კომპანიაში გადაწყვეტილე-

ბების მიღების სირთულე და სიჩქარე უნდა შეე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თუკი პროექტით გათვალისწინებული ტექნო-

ლოგია და სხვა კომპონენტები მოითხოვენ არ-

სებით ცვლილებებსა და ადაპტაციას ადგილობრივ 

გარემოსთან, კომპლექსური ინჟინერინგიც მოიცავს 

მომსახურების ამ ტიპს. საინჟინრო-საკონსულტა-

ციო მომსახურება გულისხმობს წარმოების მარ-

თვის, ხარისხის კონტროლის, გასაღების სისტემე-

ბის და ა.შ. ჩამოყალიბებას. თითოეულ კონკრე-

ტულ კონტრაქტში შეიძლება გათვალისწინებული 

იყოს მომსახურების შესაბამისი სახეები. ვინაიდან, 

ინჟინერინგული კონტრაქტების ობიექტები კონ-

სულტანტის მიერ დამკვეთისათვის გადაცემული 

ცოდნა და გამოცდილებაა, ინჟინერინგული მომსა-

ხურებიდან მიღებული ძირითადი უპირატესობა 

 

საბამებოდეს გარემოში არსებული ცვლილებების 

სირთულესა და სიჩქარეს”.
2
  

ბიზნეს-ინჟინერინგის არსი გულისხმობს: სა-

ბაზრო ეკონომიკის პირობებში, კომერციულ საფუ-

ძველზე ცოდნის (ინოვაციის), როგორც პროდუქ-

ტის რეალიზებას. აქვე წარმოგიდგენთ ბიზნეს-ინ-

ჟინერინგის კონცეფციისა და არსის მიახლოებით 

გამომსახველ სქემას (იხ. სქემა №1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მსგავსია იმ მოგებისა, რომელსაც იღებენ მხარეები 

სალიცენზიო შეთანხმებების გაფორმებისას. ინჟი-

ნერინგს, როგორც საერთაშორისო ტექნოლოგიური 

გაცვლის ფორმას, გააჩნია როგორც დადებითი, 

ასევე უარყოფითი თვისებები. 

                                                           

2 ინფორმაციის წყარო: Балабанов И.Т., Балабанов А.И. 

Внешнеэкономические связи.  –М.: Финансы и 

статистика. 2000. стр. 49. 

სქემა 1 

 



 

 

ცხრილი № 1 

 

კლიენტის მიერ მიღებული უპირატესობა ხარვეზები 

 

პროექტის განხორციელების ვადის შემცირება 

სპეციალური ცოდნისა და გამოცდილების 

მიღების ხარჯზე და კაპიტალდაბანდების 

ეფექტიანი ზრდა. 

 

ადგილობრივ ინჟინერინგულ კომპანიებთან 

შედარებით, ფირმა – კლიენტის დიდი 

დანახარჯები უცხოურ ინჟინერინგულ 

კომპანიებთან დადებულ კონტრაქტებზე. 

 

კომპანიაში არსებული სიტუაციის ობიექტური 

შეფასება, ვინაიდან კონსულტანტი დამკვეთის 

ადმინისტრაციისგან დამოუკიდებელი პირია. 

 

უცხოელი სპეციალისტების სიძნელეები და 

დანახარჯები, რომლებიც დაკავშირებულია 

ადგილობრივი ტრადიციების, კულტურის და 

ა.შ. არცოდნასთან. 

ფირმის საშტატო თანამშრომლების რიცხვის 

ზრდასთან ბრძოლის შესაძლებლობა, რომელიც 

ხშირად არასასურველია ბაზარზე 

კონიუნქტურის გაუარესების მუდმივად 

არსებული რისკის გამო. 

 

      
 

გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ 12 თვე, ჩვეუ-

ლებრივ, საკმარისია იმისათვის, რათა კომპანიამ 

გაიაროს გზა იდეების დეკლარირებიდან რეკონს-

ტრუქტირებული პროცესების პირველი მოქმედი 

ვერსიის დასრულებამდე. აღნიშნული პროცესის 

განსახორციელებლად საჭირო დროის დიდი დანა-

ხარჯი იწვევს კომპანიის თანამშრომელთა უნდობ-

ლობას, ისინი ხდებიან მოუთმენელნი და ფიქრო-

ბენ, რომ ბიზნეს-ინჟინერინგი _ ეს გარდაქმნის 

რიგითი ყალბი პროგრამაა. 

კომპანიას, რომლის ხელმძღვანელებსაც ესმით 

ბიზნეს-ინჟინერინგის საფუძვლები და ემხრობიან 

ამ იდეას, წარმატების მიღწევის 100%-ნი შანსი აქვს.  

ბიზნეს-ინჟინერინგში ძირითადი საყრდენია 

პროცესული მიდგომა, სადაც მართვის ობიექტი _ 

საწარმოში მიმდინარე პროცესებია. რეინჟინერი-

ნგი, როგორც ბიზნეს-ინჟინერინგის ნაწილი, გარ-

დაქმნის ტექნიკაა. იგი იმდენად არატრადიციუ-

ლია, რომ დღემდე დასავლეთშიც კი ვერ იქცა მა-

სობრივი გამოყენების ინსტრუმენტად.  

თუკი რაიმე სიახლის შემოტანაზეა საუბარი, 

ყველაფერი ადამიანებში სწორი დამოკიდებულე-

ბის ჩამოყალიბებით უნდა დაიწყოს. ადამიანებს 

აქვთ საკუთარი ცოდნა და გამოცდილება, დამოკი-

დებულება და ხედვა, რომლებიც ამ გამოცდილე-

ბას ემყარება. ეს ელემენტები საკმაოდ მყარია, ხო-

ლო გამყარებული შეხედულებების, განწყობის 

შეცვლა კი _ ძალზე ძნელი. ცვლილებებს ადამიანი 

უსიამოვნოდ განიცდის და მის  უნდობლობასაც 

იწვევს. ახლის აღქმასა და გაგებას გარკვეული დრო 

და ძალისხმევა სჭირდება. ასეთი რამის განხორ-

ციელება მხოლოდ ისეთ მენეჯერებს შეუძლიათ, 

რომელნიც მუდმივად ახლის ძიებაში არიან, რო-

მელთათვისაც ცვლილება _ გამოწვევაა, რომელიც 

განვითარებისა და წინსვლის საწინდარი უნდა 

გახდეს.  

რაში მდგომარეობს პროცესული მიდგომის 

სიახლე და არსი? ფუნქციური მიდგომა ბიზნესში 

ბოლო დრომდე არსებობდა. იგი ორგანიზაციას 

ფუნქციათა ნაკრებისაგან შემდგარ გარკვეულ მექა-

ნიზმად მიიჩნევდა და თვლიდა, რომ ეს ფუნქციე-

ბი გადანაწილებულია ქვეგანყოფილებებში, სადაც 

მათ სპეციალიზაციის მიხედვით, საწარმოს მუშა-

კები ასრულებენ. ფუნქციები და მათი შესრულება, 

წარმოების გართულებასთან ერთად და შესაბამი-

სად, სულ უფრო მეტ ოპერაციად იყოფოდა. ასრუ-

ლებდნენ რა თავიანთ ვიწრო სპეციფიკურ ამოცა-

ნებს, მუშაკები ვერ ხედავდნენ შრომის საბოლოო 

შედეგს და ვერ აღიქვამდნენ საკუთარ ადგილს 

წარმოების პროცესის მთლიან ჯაჭვში. მსგავსი სის-

ტემა აიძულებდა პერსონალს, კარგად შეესრულე-

ბინა თავისი ფუნქცია, მაგრამ საბოლოო შედეგის 

ხედვა და მასზე ორიენტაცია არ არსებობდა. ბიზ-

ნესის წარმატების საზომი კი, სწორედ რომ მიღწე-

ული შედეგია. ამასთანავე, თანამედროვე მეწარმე 

კარგად აცნობიერებს, რომ უმეტეს შემთხვევაში, 

ქმედებების ჯაჭვი ერთი ქვეგანყოფილებით ვერ 

შემოიფარგლება. სამსახურები ურთიერთქმედებენ 

და პროდუქტს ეტაპობრივად გადასცემენ ერთმა-

ნეთს. მეწარმე ხედავს, რომ ხშირად, ურთიერთ-

ქმედება მეტ დროს იკავებს, ვიდრე უშუალოდ კონ-

კრეტული საქმე, რადგან მუშაკები ვერ აცნობიერე-

ბენ პრობლემას, ან არ არიან დაინტერესებულნი 

მომიჯნავე ქვეგანყოფილებებთან თანამშრომლო-



 

ბით. ამგვარ უთანხმოებაში საერთო ინტერესები 

განზე რჩება. ხშირია აგრეთვე, ინტერესთა კონფ-

ლიქტიც _ კიდევ ერთი პრობლემა, რომელსაც 

შრომის ფუნქციური ორგანიზაციის ბუნება ბა-

დებს. სწორედ ასეთ დასკვნამდე მივიდნენ ექს-

პერტები, როდესაც ფუნქციური მდგომარეობის 

ნაკლოვანებებს იხილავდნენ. მათი აზრით, ყურა-

დღება უნდა გამახვილდეს საწარმოში მიმდინარე 

პროცესებზე, რადგან ისინი ამთლიანებენ ყველა 

ქვეგანყოფილებას და საბოლოო შედეგზე არიან 

ორიენტირებულნი. საჭიროა ისეთი მართვის პრო-

ცესის შენება, როგორიც საწარმოს სჭირდება. პრო-

ცესული მიდგომის თვალთახედვით, ორგანიზაცია 

განიხილება, როგორც პროცესების ნაკრები (ფუნქ-

ციური მიდგომით – ფუნქციების ნაკრები), ხოლო 

საწარმოს მართვა _ პროცესების მართვად იქცევა. 

ამასთან, ყოველ პროცესს აქვს თავისი მიზანი, 

რომლის შესრულებაც მისი ეფექტიანობის კრიტე-

რიუმია.     

პროცესულმა მიდგომამ პოზიციები გაიმყარა 

და ბევრმა ჩათვალა, რომ მართვის უნივერსალურ 

ინსტრუმენტს მიაგნო. მეორე მხრივ, არსებობს 

მოსაზრებები, რომლებიც ფუნქციურ და პროცე-

სულ მიდგომებს აპირისპირებენ და მათ ურთი-

ერთგამომრიცხავად თვლიან. მათი აზრით, ,,ფუნქ-

ციები უნდა დავივიწყოთ! ვიმუშავოთ მხოლოდ 

პროცესებით!“ მაგრამ ორგანიზაციის ბუნება არ შე-

ცვლილა, ყველაფერი ისევ იქ არის, ეს ჩვენ შევ-

ძელით მოვლენების და ელემენტების სხვაგვარად 

დანახვა. ორგანიზაცია კი ისევ ის მექანიზმია, რო-

მელიც გარკვეული ფუნქციების ერთობლიობას 

ასრულებს და მას მიმდინარე პროცესები უდევს 

საფუძვლად. შესაბამისად, რომელიმე მიდგომის 

უგულებელყოფა არ გვჭირდება. ეს ორი ხედვა 

უფრო ურთიერთშემავსებელია, ვიდრე გამომრი-

ცხავი. 

გარდა ამისა, ფუნქციურ მიდგომაზე უარის 

თქმა ,,ფუნქციის“ იგნორირებისაკენ გვიბიძგებს; 

შესაბამისად, რჩება მხოლოდ პროცესული სტრუქ-

ტურა. რა ჩაითვლება ასეთი სტრუქტურის ორგა-

ნიზაციულ ერთეულად და როგორ გავანაწილოთ 

ამ პროცესების მონაწილე თანამშრომლები? გამო-

დის, რომ სპეციალისტების განაწილება განხორ-

ციელდება პროცესისადმი მათი კუთვნილების მი-

ხედვით. მაგრამ საწარმოში, როგორც წესი, ყოველი 

თანამშრომელი მრავალფუნქციურია. მაგალითად, 

მესაწყობე იღებს და ჩამოტვირთავს საქონელს, ანუ 

მონაწილეობს ლოგისტიკის – შესყიდვის და გა-

ყიდვის პროცესში, ამავე დროს, აწარმოებს აღ-

რიცხვას. ამ შემთხვევაში, მის საქმიანობასთან და-

კავშირებით ,,იკვეთება“ ორი პროცესი: პროცესუ-

ლი მიდგომის ლოგიკა მოითხოვს ორ თანამშ-

რომელს – ერთს ლოგისტიკის პროცესისათვის, ხო-

ლო მეორეს _ აღრიცხვისთვის. მუშაკების რაოდე-

ნობა იზრდება, რაც წინააღმდეგობაშია ეფექტია-

ნობის ამაღლების ამოცანასთან. 

ბიზნეს-ინჟინერინგი, როგორც მიდგომა, ზრუ-

ნავს ამგვარი პრობლემების დაბალანსებასა და 

გადაჭრაზე. ფუნქცია და ორგანიზაციის სტრუქ-

ტურა ,,არსად ქრება,“ თანამშრომლები პროფესიუ-

ლი სპეციალიზაციის პრინციპით არიან დაჯგუფე-

ბულნი. ისინი მონაწილეობენ სხვადასხვა პროცე-

სებში, სადაც განისაზღვრება პერსონალის მიერ 

შესრულებული როლები. ხოლო, თუ რამდენ 

როლს შეითავსებს ესა თუ ის თანამშრომელი – ეს 

უკვე ორგანიზაციის რესურსების რაციონალური 

გამოყენების საკითხია. ორგანიზაციის მართვაში 

ხდება ფუნქციური და პროცესული მიდგომების 

შეხამება  და ,,ოქროს შუალედის“ მონახვა. საწარ-

მოს ფუნქციური სტრუქტურა განსაზღვრავს _ თუ 

,,რა ვაკეთოთ?“ ხოლო პროცესული _ ,,როგორ 

ვაკეთოთ?“ ეს მართვის ორი განუყოფელი მხარეა. 

თუკი მენეჯერი, მმართველი, ფირმის ხელმძღვა-

ნელი შეძლებს, ასე შეხედოს ორგანიზაციას, მაშინ 

ბიზნეს-ინჟინერინგი მისთვის მართვის სასარგებ-

ლო და ეფექტიან ინსტრუმენტად იქცევა. ყოველი 

საწარმო, რომელიც დაკავებულია წარმოებით და 

საქონლის რეალიზაციით ან მომსახურებით, შეიძ-

ლება განვიხილოთ, როგორც სისტემა. ასეთი სის-

ტემები მოიხმარენ რესურსებს, გარდაქმნიან მათ 

და შედეგად იღებენ პროდუქტს – საქონელს ან 

მომსახურებას. ეს საწარმოო ჯაჭვი, წარმოადგენს 

პროცესების ნაკრებს, მის ფარგლებში ხორციელ-

დება გარკვეული ქმედებები, რომელთაც შედეგი-

საკენ, ორგანიზაციის მიზნებისაკენ მივყავართ. 

კომპანიის მიზანი განსაზღვრავს საწარმოო პრო-

ცესის ფორმასა და შინაარსს. ფუნქციური ორგანი-

ზაცია უფრო ისეთი სტატიკური ელემენტებით 

ხასიათდება, როგორიცაა: ფუნქციები, ორგ.სტრუქ-

ტურა, რეგლამენტი. პროცესული ორგანიზაცია კი 

_ დინამიურია. მიუხედავად ამისა, მათ შორის არ-

სებობს მჭიდრო ურთიერთკავშირი. კონკრეტულ 

ქმედებებს პროცესის ფარგლებში ასრულებენ თა-

ნამშრომლები, რომლებიც განსხვავებულ ფუნქცი-

ურ ქვეგანყოფილებებში იმყოფებიან. კავშირი 

მყარდება შესაბამისი დოკუმენტების საშუალებით 

_ დებულება სამსახურზე, ქვეგანყოფილებებზე, 

თანამდებობრივი ინსტრუქციები. მათში, ერთი 

მხრივ, განისაზღვრება შემადგენლობა და ფუნქ-

ციათა განაწილება ქვეგანყოფილებებს შორის, მე-

ორე მხრივ კი, პროცესების აღწერისას ხდება 

კონკრეტული თანამშრომლების მოქმედების მკა-

ფიო თანმიმდევრობის დადგენა, რათა მათი ფუნქ-

ციური მოვალეობები მოწესრიგებულად შესრულ-

დეს. ამასთანავე, ყოველ პროცესს აქვს თავისი 

მიზანი. პროცესის ეფექტიანობის კრიტერიუმი 

არის ის, თუ რამდენად ოპტიმალურია ის გზა, რო-

მელიც მის მისაღწევადაა არჩეული. 



 

ბიზნეს-პროცესების მართვისა და სრულყოფის 

მთელი საქმიანობა ბიზნეს-ინჟინერინგის მეშვე-

ობით ხორციელდება და მთელი რიგი შესაძლებ-

ლობების რეალიზებას უწყობს ხელს. 

ბიზნეს-პროცესების შექმნა (დიზაინი). ბიზნეს-

პროცესების აღსაწერად სპეციალური ენა გამოი-

ყენება, რომელიც არსებული პროცესებს ასახავს 

ისე, ,,როგორც ეს არის“ და  მომავლის მოდელების 

შექმნის საშუალებასაც გვაძლევს. მოდელი მოი-

ცავს ყველა შემადგენელი პროცესის – ფუნქციების, 

რესურსების, მონაწილეების, მიზნების, ინფორმა-

ციის, შედეგების, მოვლენების, მოქმედების მი-

მართულების და თანმიმდევრობის აღწერას. ამგ-

ვარად, ხდება რეალობის ასახვა ან წარმოდგენა მო-

მავალში. პროცესის ყველა მონაწილე თავის ფუნ-

ქციურ მოვალეობას მოდელის შესატყვისად ას-

რულებს. ყველა თანამშრომელმა მკაფიოდ იცის 

პროცესის ფარგლებში ყველა თავისი ქმედება. 

აღწერას მრავალდონიანი სტრუქტურა აქვს. თავ-

დაპირველად პროცესი მაკროდონეზე (საწარმოს 

დონე) აღიწერება, შემდეგ – უფრო დაბალ დონეზე, 

დეტალიზაციის მაღალი ხარისხით, რაც სისტე-

მურობასა და სტრუქტურულ ურთიერთდამოკი-

დებულებას უზრუნველყოფს. ასეთი მოდელის შე-

საბამისად დალაგებული ქვედანაყოფების მოქმე-

დება კოორდინირებულია და საერთო პროცესის 

კალაპოტში, საერთო შედეგისკენაა მიმართული. 

ბიზნეს-პროცესის ცვლილებები. ნებისმიერი 

ცვლილება ბიზნესის წარმოებისას – საქმიანობის 

ახალი მიმართულება, გაფართოება, ახალი ტექნო-

ლოგიები და სხვ. – შესაბამისი სეგმენტების სწრაფ 

ტრანსფორმაციას მოითხოვს. ხდება არსებული 

მოდელის კორექტირება და ცვლილება შესრულე-

ბამდე მიჰყვება. ფუნქციების შესრულება ახალი 

პირობების შესატყვისად იწყება. ბიზნეს-პროცესე-

ბის მუდმივი ადაპტაცია ცვალებად პირობებთან – 

ბიზნესის მართვის ეფექტური მექანიზმია. 

ბიზნეს-პროცესების ანალიზი. პროცესის მო-

დელი თავისი თვალსაჩინოების წყალობით, იმის 

ეფექტიანი ანალიზის შესაძლებლობას იძლევა, თუ 

რამდენად ოპტიმალურია მიზნისაკენ დასახული 

გზა. ანალიზის ფაქტორებად, კრიტერიუმად, შეიძ-

ლება მივიჩნიოთ პროცესის ლოჯისტიკა, მისი 

ხანგრძლივობა და ღირებულება და ა.შ. ანალიზის 

მონაცემები პროცესის შეცვლის, მისი ხარისხის 

გაუმჯობესების საშუალებად წარმოგვიდგება. 

ბიზნეს-პროცესების ოპტიმიზაცია. მუდმივი 

მონიტორინგი და ბიზნეს-პროცესების ანალიზი 

ავლენს ეფექტიანობის ამაღლების რეზერვებს, რაც 

ოპტიმიზაციის გზით მიიღწევა. შეიძლება გამოვ-

ლენილი და აღკვეთილი იქნეს: ფუნქციების დუბ-

ლირება, ოპერაციების ზედმეტი ღირებულება ან 

შესრულების დაბალი ხარისხი, ზედმეტი ოპერაცი-

ები ან ქმედების შეუთანხმებლობა და სხვ. ოპტი-

მიზაცია ორი ტიპისაა: პროცესების მუდმივი 

სრულყოფა (ევოლუციური გზა) და პერიოდული 

რადიკალური ცვლილებები (რევოლუციური გზა). 

პირველი – მიმდინარე საქმიანობის ფარგლებში 

გამოიყენება, ხოლო მეორე _ როდესაც არსებითი 

ცვლილებებია საჭირო. ასეთი მიდგომა  იძლევა სა-

შუალებას, რომ თავი ავარიდოთ ძველ პროცესებში 

ახალი ტექნოლოგიების გამოყენებას, ანუ ,,ყველა-

ფერს ვიწყებთ ნულიდან.“ ბიზნეს-პროცესების ეს 

რევოლუციური გზა რეინჟინერინგია, რომელზეც 

ზემოთ უკვე გვქონდა საუბარი. 

ბიზნეს-პროცესების დოკუმენტირება. ბიზნეს-

პროცესების მართვაში  ყველა განხორციელებული 

მოქმედებისა და ცვლილების დოკუმენტირება 

ხდება. ბიზნეს-პროცესების მოდელების აღწერა, 

დიაგრამები არსებობს ქაღალდზე და ელექტრო-

ნული სახით. ნებისმიერი ცვლილება მოდელში 

აისახება, რათა პროცესის მთელი კომპლექსის არ-

სებული ვერსია ყოველთვის მისაწყდომი იყოს. ანა-

ლოგიურად შეიძლება დაიგეგმოს მომავალი პრო-

ცესები. შესაძლებელია მათი ანალიზი, შემოწმება, 

მოწესრიგება და სამუშაო ვერსიად ქცევა. 

მაშასადამე, პროცესი – ფუნქციების შესრულე-

ბის თანმიმდევრობაა, რომელიც მომხმარებლისა-

თვის ღირებული შედეგის მიღწევაზეა მიმართუ-

ლი. ამ ფორმულირებაში იკვეთება პროცესის უმ-

ნიშვნელოვანესი ელემენტები: ,,ფუნქციის შესრუ-

ლების თანმიმდევრობა“, ანუ წესრიგი და შესრუ-

ლების მიმდევრობა; ,,შედეგის მიღწევაზე მიმარ-

თული,“ ანუ ის, რომ პროცესი შედეგის გარეშე არ 

არსებობს, შედეგის მიღწევა მისი დანიშნულებაა; 

,,მომხმარებლისათვის ღირებული,“ ანუ შესრულე-

ბულ სამუშაოს, ან გაწეულ მომსახურებას აფასებს 

არა შემსრულებელი, არამედ მომხმარებელი, პრო-

ცესის კლიენტი. ამასთანავე, ეს უნდა ეხებოდეს 

როგორც გარე (მყიდველი), ასევე შიდა (მეზობელი 

განყოფილება) ,,მომხმარებელს“. თუკი ერთი გან-

ყოფილების თანამშრომლებს არ აწუხებთ ის, თუ 

როგორ აფასებენ მათ მუშაობას ისინი, ვისთვისაც 

ასრულებენ სამუშაოს, მათ არც ფირმის კლიენ-

ტების კმაყოფილების საკითხი შეაწუხებთ. პროცე-

სების მართვა, ეფექტიანი ურთიერთქმედების ორ-

განიზებაა როგორც ორგანიზაციის შიგნით (თანა-

მშრომლებსა და ქვეგანყოფილებებს შორის), ასევე 

მის გარეთ (მყიდველებთან, მომწოდებლებთან, 

ინვესტორებთან), რაც უხარისხო ურთიერთქმედე-

ბის დანახარჯების შემცირების საშუალებას იძ-

ლევა. 

არ არსებობს პროცესების სრული ან სტანდარ-

ტული სია. პროცესი იმდენია, რამდენიც გარკვეუ-

ლი საქმის განხორციელებას ესაჭიროება. პროცესე-

ბის განვითარების არსებითი ტენდენციაა – გაშლა 

ორგანიზაციის საზღვრებს გარეთ, ანუ კროს-ორგა-

ნიზაციული პროცესები. მათი შექმნა და ოპტიმი-



 

ზაცია გარე ტრანსაქციული დანახარჯების შემცი-

რებაზეა მიმართული. 

პროცესებს, როგორც სისტემების მართვას 

პროცესული სტრუქტურის ფორმირება სჭირდება. 

ყოველი პროცესი შედეგის მიღწევაზეა ორიენტი-

რებული, რათა ამ შედეგის გამოყენება შემდეგ 

ეტაპზე, მორიგი შედეგის მისაღებად მოხდეს, სა-

ბოლოოდ, საწარმოს საერთო მიზნების მისაღწე-

ვად. შესაბამისად, პროცესის სტრუქტურა განპი-

რობებულია ორგანიზაციის ,,მიზნების ხის“ 

სტრუქტურით, რაც თავი მხრივ, სტრატეგიასთანაა 

დაკავშირებული.  ბიზნეს-ორგანიზაციაში თვალ-

საჩინოა ყველა სტრუქტურის ურთიერთკავშირი 

და შეუძლებელია საქმიანობის მოწესრიგება რომ-

ელიმე ცალკე აღებულ სფეროში, სისტემური 

მოწესრიგების, მართვის სისტემის აგების გარეშე. 

პროცესების სრულყოფა მიზნების მიღწევის ყვე-

ლაზე ეფექტიანი საშუალებაა. 
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FOR DEFNITION OF BUSINESS-ENGINEERING 

 
Summary 

 
Business Engineering, just like other methods of management comes from Western experience. “Engi-

neering” is an English word and is defined as a unity of intellectual activities that aims to pull out the best 
results from capital investments and expenses. Of course it is only achieved by several successful projects 
and affective use of material, financial, intellectual, human resources. 

Business engineering holds all necessary actions for the development and support of independent 
business. It can be compared to beginner business level but it contains some new aspects. The goal of 
business engineering is the formation of a new, future-oriented formation but also is linked to present or 
emerged circumstances. Business engineering is no stranger to hi technologies. Making it more general we 
can say that business engineering totally incorporates new business organizations to prospective business 
environment. 
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როზეტა ასათიანი 
 

 

ბიზნეს-ინჟინერინგი _ სერვისული წარმოების  

განვითარების თანამედროვე  

მიმართულება 
 

 

ბიზნეს-ინჟინერინგი საინჟინრო-საკონსულ-

ტაციო მომსახურების შერწყმაა ბიზნესის ფი-

ლოსოფიასთან. იგი ინტელექტუალური საქმიან-

ობის ერთობლიობაა, რომელიც გულისხმობს კო-

მერციულ საფუძველზე სხვადასხვა სახეობის სა-

ინჟინრო-საკონსულტაციო მომსახურების გაწევას 

როგორც სპეციალიზებული ფირმების, ისე სამ-

რეწველო, სამშენებლო და ა.შ. კომპანიებისა და 

სამეცნიერო-სასწავლო დაწესებულებების მიერ. 

ბიზნეს-ინჟინერინგი ინტელექტუალური მომ-

სახურების შედარებით ახალი დარგია. იგი ფარ-

თოდ განვითარდა XX საუკუნის 70-ანი წლები-

დან და მოკლე დროში გადაიქცა ეკონომიკის 

მნიშვნელოვან სტრუქტურულ ელემენტად. ამ 

გარემოებამ ხელი შეუწყო მის ინტეგრაციას 

ბიზნესთან და წარმოების ოლიგოპოლიზაციას. 

მცირე და უმცირეს ფირმებთან ერთად, უმსხვი-

ლესმა სამრეწველო, სავაჭრო და სადაზღვევო 

კომპანიებმა, ბანკებმა, რომლებიც საქმიანი მომ-

სახურების ამ სეგმენტში ხედავენ კაპიტალის 

დაბანდების მომგებიან სფეროს, შექმნეს ფილიალ-

ები და შვილობილი საზოგადოებები.  

ბიზნეს-ინჟინერინგის სტრუქტურა გამოირ-

ჩევა სირთულითა და მრავალმხრივობით. იგი, 

როგორც სერვისული წარმოების განსხვავებულ 

სახეობათა ერთობლიობა, იყოფა ორ ჯგუფად: 1) 

პროდუქციის წარმოების პროცესის მომზადებას-

თან დაკავშირებული მომსახურება; 2) პროდუქ-

ციის წარმოებისა და რეალიზაციის პროცესის 

ნორმალური მსვლელობის უზრუნველყოფასთან 

დაკავშირებული მომსახურება. 

ბიზნეს-ინჟინერინგის პირველ ჯგუფს მიეკ-

უთვნება: ა) წინასაპროექტო მომსახურება. მასში 

შედის: სოციალურ-ეკონომიკური გამოკვლევები, 

ტოპოგრაფიული გადაღებები და ადგილმდებარე-

ობის დაგეგმარება; ნიადაგის, გრუნტის გამოკვლე-

ვა; წიაღისეულის ძიება; კაპიტალდაბანდების რე-

გიონების განაშენიანების, სატრანსპორტო ქსე-

ლის განვითარების გეგმების შემუშავება; პროექ-

ტის ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთებულო-

ბის მომზადებისათვის გამოკვლევების ჩატარება 

და სხვ. ბ) საპროექტო მომსახურება, რომელიც, თა-

ვის მხრივ, იყოფა ბაზისურ და დეტალურ (დაწ-

ვრილებით) ინჟინერინგად. ბაზისურ ინჟინერინ-

გში შედის: წინასწარი საინჟინერინგო გამოკვლე-

ვებისა და პროექტების, გენერალური გეგმისა 

და თანმხლები სქემების, რეკომენდაციების მომ-

ზადება, პროექტების ღირებულების, მის ექსპ-

ლუატაციასა და შექმნაზე გაწეული დანახარჯე-

ბის წინასწარი შეფასება. დეტალურ ინჟინერინ-

გში შედის: 1) პროექტის დაწვრილებითი გამოკ-

ვლევა, შემაჯამებელი საარქიტექტურო პროექ-

ტის შემუშავება, ტექნიკური სპეციალისტების, 

მხაზველებისა და ა.შ. მომზადება. ამ ჯგუფში 

შედის, აგრეთვე, სამუშაოთა წარმართვისათვის 

ზედამხედველობა და კონსულტაციები; ბ) პრო-

ექტის შემდგომ მომსახურება. იგი მოიცავს ობი-

ექტის მშენებლობასთან დაკავშირებით კონტრაქ-

ტის დადებისათვის გაწეულ სამუშაოებს. მასში 

შედის: საკონტრაქტო დოკუმენტაციის მომზადე-

ბა; საჯარო ვაჭრობის (აუქციონის) ორგანიზა-

ცია; წინადადებების შეფასება; რეკომენდაციების 

შედგენა; კონტრაქტის დადება; პროექტის გაძღო-

ლა-ზედამხედველობა; მშენებლობის მართვა; სა-

მუშაოს დამთავრების შესახებ სერტიფიკატის შედ-

გენა და გაცემა; მშენებლობის შესახებ ტექნიკური 

დასკვნის გაკეთება, ტექნიკური პერსონალის მო-

მზადება; პროდუქციის გასაღებისათვის ხელსაყ-

რელი პირობების შექმნა; გ) სპეციალური მომსა-

ხურება, განპირობებული მოცემული ობიექტის 

შექმნის კონკრეტული პრობლემებით (ნარჩენე-

ბის უტილიზაციასთან დაკავშირებული საკით-

ხების კვლევა, სხვადასხვა იურიდიული პროცე-

დურები და ა.შ.). 

ბიზნეს-ინჟინერინგის მეორე ჯგუფს მიეკუთ-

ვნება: წარმოების პროცესის მართვისა და ორგა-

ნიზაციასთან დაკავშირებული მომსახურება; 

მოწყობილობების გამოცდასთან დაკავშირებული 

მომსახურება; ობიექტის ექსპლუატაციასთან და-

კავშირებული მომსახურება (კადრების შერჩევა 

და მომზადება, მატერიალურ-ტექნიკური მომა-

რაგების ორგანიზაცია, ხელფასისა და სამუშაო-

თა სტრუქტურის დადგენა, ექსპლუატაციის მე-

თვალყურეობა და სხვ.); საფინანსო საკითხში კვა-

ლიფიციური დახმარება (კონსულტაციები დაფი-

ნანსების ორგანიზაციაში, შემოსავლებისა და და-

ნახარჯების შეფასება და რეკომენდაციები მათი 

ოპტიმიზაციის მიზნით, ფინანსური პოლიტიკის 

საკითხში კონსულტაციები და ა.შ.); პროდუქცი-

ის რეალიზაციასთან დაკავშირებული მომსახუ-

რება (ბაზრების კონიუნქტურის გამოკვლევა, რეკ-

ლამის ორგანიზაციაში დახმარების გაწევა, გასა-



 

ღების სფეროში კონსულტაციები და ა.შ.); საინ-

ფორმაციო უზრუნველყოფის სისტემის, ელექტ-

რო-გამოთვლითი ტექნიკის დანერგვასთან დაკა-

ვშირებული მომსახურება. 

სამუშაოთა ასეთი მრავალფეროვანი სახეობ-

ების გამო ინჟინერინგული ფირმები ჩვეულებ-

რივ სპეციალიზდებიან მომსახურების განსაზღვ-

რული ჯგუფის შესრულებაზე. 

ბიზნეს-ინჟინერინგი ხასიათდება მრავალი 

თავისებურებით, რომლებიც განასხვავებენ მას 

მომსახურების სხვა სახეებისაგან. აქედან აღსანიშნა-

ვია: პირველი, ინჟინერინგი, როგორც წარმოებრივი 

დანიშნულების მომსახურების ერთ-ერთი სახეობა, 

უშუალოდ გამოიხატება არა პროდუქტის ნივთობ-

რივ ფორმაში, არამედ სასარგებლო ეფექტში, 

თუმცა, არ არის გამორიცხული, რომ ზოგიერთ შემ-

თხვევაში შეიძლება ჰქონდეს მას მატერიალური 

ფორმაც. მაგალითად, ობიექტის დაპროექტების 

სფეროში მომსახურების სასარგებლო ეფექტის 

მატერიალური მატარებელია საპროექტო და ტექ-

ნიკური დოკუმენტაცია, მაგრამ საინჟინერინგო 

მომსახურების ისეთ სახეებს, როგორიცაა, ობიექ-

ტის მშენებლობის მართვა, ან სპეციალისტების 

მომზადება და სხვ., არა აქვთ ნივთობრივი გამო-

სახულება; მეორე, ინჟინერინგის შემადგენლობა-

ში არ შედის არაწარმოებრივი დანიშნულების 

მომსახურება. ამით იგი განსხვავდება საფინანსო 

და სავაჭრო მომსახურებისაგან. მაგალითად, საინ-

ჟინერინგო მომსახურებაში შედის საფინანსო და 

სავაჭრო საწარმოების, საცხოვრებელი სახლებისა 

და სხვა ობიექტების შექმნისათვის განკუთვნილი 

საპროექტო სამუშაოები, ბაზრების დაგეგმვა, პრო-

დუქციის რეალიზაციის ან საფინანსო ოპერაციებ-

ის ორგანიზაციის სრულყოფა, მაგრამ მასში არ 

შედის საფინანსო და სავაჭრო ოპერაციები, მუ-

შაკთა საქმიანობა საცხოვრებელი სახლების ექ-

სპლოატაციის სფეროში და სხვ. ამრიგად, საინ-

ჟინერინგო მომსახურება უშუალოდ დაკავშირე-

ბულია მატერიალური დოვლათის და მომსახუ-

რების წარმოებისა და რეალიზაციის პროცესის 

მომზადებასა და უზრუნველყოფასთან; მესამე, 

საინჟინერინგო მომსახურება კვლავწარმოებადია. 

ამით იგი განსხვავდება `ნოუ-ჰაუს~, ლიცენზიებ-

ისა და ტექნოლოგიის სფეროში ცოდნის სხვა 

ფორმებისაგან. ამის გამო, საინჟინერინგო მომსა-

ხურების ბაზარზე სახეზეა მრავალი აგენტი. რაც 

შეეხება `ნოუ-ჰაუსა~ და ლიცენზიებს _ ეს არის 

წარმოებრივი დანიშნულების არაკვლავწარმოება-

დი ცოდნის რეალიზაცია, რომელსაც ფლობს გამ-

ყიდველთა შეზღუდული რაოდენობა. ასეთ შემთ-

ხვევაში ყიდვა-გაყიდვის ობიექტი ხდება არა აღ-

ნიშნული ცოდნის გამოყენების უზრუნველყოფი-

სათვის გაწეული მომსახურება, არამედ თვით ეს 

ცოდნა, როგორც მონოპოლიური საქონელი. ამის 

შედეგად `ნოუ-ჰაუს~-ის ფასი განისაზღვრება არა 

შესაბამისი ცოდნის შეძენაზე გაწეული შრომის 

დანახარჯებით, არამედ მასზე მოთხოვნა-მიწო-

დების თანაფარდობითა და წარმოადგენს მონო-

პოლიური ფასს.   

უკანასკნელ პერიოდში ბიზნეს-ინჟინერინგი 

ფართოდ იკიდებს ფეხს საერთაშორისო ეკონომიკ-

ურ ურთიერთობებში. ეს არის წარმოებრივი, კო-

მერციული და მეცნიერულ-ტექნოლოგიური ხასი-

ათის მომსახურების კომპლექსი. თანამედროვე ტექ-

ნოლოგიების მომხმარებელი ქვეყნების წრის გა-

ფართოებამ განაპირობა ამ სპეციფიკური საქონ-

ლის რეალიზაციის აუცილებლობა მსოფლიო ბა-

ზარზე. ინჟინერინგის წამყვანი ექსპორტიორებია 

აშშ-ის, დიდი ბრიტანეთის, საფრანგეთის, გფრ-ის, 

იაპონიის წამყვანი კომპანიები, აგრეთვე კანადის, 

დანიის, შვეიცარიის, შვედეთისა და იტალიის 

ფირმები.   

ბიზნეს-ინჟინერინგი, თავისი უნივერსალური 

ხასიათიდან გამომდინარე, გამოიყენება სამეცნი-

ერო-კვლევითი, საპროექტო-სამშენებლო, წარმო-

ებრივი, საყოფაცხოვრებო და ა.შ. პროექტების რე-

ალიზაციისას. მისთვის დამახასიათებელია რო-

გორც სპეციალიზაციის მაღალი დონე, ისე საექ-

სპორტოდ წარდგენილი საინჟინერინგო მომსახუ-

რების მრავალფეროვნება რამაც განაპირობა მსოფ-

ლიო ბაზარზე  საინჟინრო-საკონსულტაციო ფირ-

მებისადმი მოთხოვნის არსებითი ამაღლება. 

მკვეთრად გაიზარდა მათი როლი საწარმოთა 

მოდერნიზაციასა და მართვის სისტემის შემუშა-

ვებაში, ასაგები ობიექტების ტექნიკური დონის 

ამაღლებასა და ა.შ. თავის მხ,რივ საინჟინრო-სა-

კონსულტაციო ფირმები, კონკურენტუნარიანობ-

ის ამაღლების მიზნით, ახორციელებენ მომსახუ-

რების დივერსიფიკაციას და ცდილობენ მიაღწი-

ონ არსებით უპირატესობას მომსახურების რო-

გორც ხარისხობრივ დონეში, ისე მის მწარმოებ-

ლურობაში. მსოფლიო ბაზარზე მათ წარმატებას, 

მაღალ პროფესიონალიზმთან ერთად, განაპირო-

ბებს კომპლექსური `დისციპლინათაშორისი~ ინ-

ჟინერინგის განხორციელება, რის გამოც მათ აქ-

ვთ გარკვეული უპირატესობები. ასეთ ფირმებს 

მიეკუთვნება, მაგ., კანადის `ლავალინ გრუპი~, 

აშშ-ის `ლუის ბრემერ ინტერნეშნლ~, `ბექტელ 

გრუპი~, `მარისონ ნადსონი~, `ფლუორ დენიელ~, 

საფრანგეთის `ფრამატონი~, `ტექნიკი~, დიდ ბრი-

ტანეთში _ `ჯონ ბრაუნი~, `ტაილორ ვუდროუ~ 

და ა.შ.  

მსოფლიო ბაზარზე დიდი განვითარება ჰპო-

ვა აგრეთვე ისეთმა დისციპლინართაშორისმა 

ფირმებმა, რომლებიც მომსახურების ფართო 

სპექტრს ქმნიან ტექნიკური დახმარების სფერო-

ში. ამასთან, საერთაშორისო ინჟინერინგზე არსე-

ბული მაღალი ფასები განაპირობებს მათ მიერ 

ამ სფეროში საკუთარი ბაზრის შექმნასა და 

ბიზნეს-ინჟინერინგის სწრაფ განვითარებას.  



 

ივანე ჯაგოდნიშვილი 
 

 

ინჟინერინგის ცნების გააზრებისათვის  

თანამედროვე ქართულ ენობრივ  ცნობიერებაში 
 

ინჟინერინგი, როგორც ცოდნისა და პროფე-

სიული საქმიანობის კონკრეტული შინაარსის 

გამომხატველი ცნება, ჩვენს საგანმანათლებლო და 

სამეცნიერო სივრცეში დიდი ხანი არაა, რაც გაჩნდა 

და უპირატესად ბიზნესის სფეროს დაუკავშირდა. 

შესაბამისად, ქართული ენობრივი ცნობიერება ინ-

ჟინერინგის ცნებას ბიზნეს-ურთიერთობებს უკავ-

შირებს და მკვიდრდება. შესიტყვება „ბიზნეს-ინ-

ჟინერინგი“, როგორც კონკრეტული სახეობის გა-

მომხატველი ტერმინი, თუმცა მისი შინაარსი, რო-

გორც ნებისმიერი ტერმინოლოგიური ნოვაციისა-

თვის არის დამახასიათებელი, ამ შემთხვევაშიც 

არაერთგვაროვნად ესმით. ამის ერთი მიზეზი ის 

არის, რომ ინჟინერინგის ტერმინოლოგიური შინა-

არსის განმარტება ამჟამად აღიარებულ  ლექსიკო-

ნებში მაინცა და მაინც არ გამოირჩევა სიცხადით, 

ყოვლისმომცველობით და შესაბამისად, დამაკმა-

ყოფილებლობის მაღალი ხარისხით. ზოგიერთი 

ტრადიციული ტერმინოლოგიური  და განმარტე-

ბითი ლექსიკონი კი ინჟინერინგის ცნებას საერ-

თოდ არ იცნობს.  

ერთ-ერთი ავტორიტეტული განმარტებითი 

ლექსიკონი – ოქსფორდის ლექსიკონი ასე განმარ-

ტავს ინჟინერინგის ტერმინოლოგიურ შინაარსს:  

–  საქმიანობა, რომელიც მიმართულია მეც-

ნიერული ცოდნის გამოყენებაზე პროექტირების, 

მშენებლობის, მანქანა-დანადგარების მართვი-

სათვის. 

ამ განმარტებით ინჟინერინგი, პირველ ყოვ-

ლისა, მეცნიერულ ცოდნაზე დამყარებული ინჟი-

ნერული საქმიანობაა. თუმცა, ისიც არის გასა-

თვალისწინებელი, რომ ეს განმარტება არც ლექ-

სიკონის შემდგენელთათვის არის ამომწურავი, 

რადგან იქვე ინჟინერინგის კიდევ ერთი განმარ-

ტებაც არის შემოთავაზებული, რომლის თანახ-

მადაც ინჟინერინგი გამოყენებითი მეცნიერების 

საგანია. ამ შემთხვევაში სახეობრივი ინჟინერინ-

გების არსებობაც აქცენტირდება, მაგალითად: ქი-

მიური ინჟინერინგი, მანქანათმშენებლობის ინჟი-

ნერინგი, ფინანსური ინჟინერინგი, სოციალური 

ინჟინერინგი და ა. შ. საყურადღებო აქ ისიც არის, 

რომ ინჟინერინგი გადაიტანება სრულიად სხვა-

დასხვა სფეროებზე, მათ შორის სოციალურზე. 

გაეროს ევროპული ეკონომიკური კომისიის 

განმარტებით ინჟინერინგი საწარმოებისა და ინ-

ფრასტრუქტურის ობიექტების შექმნასა და ექსპ-

ლოატაციასთან დაკავშირებული განსაკუთრებუ-

ლი საქმიანობაა. 

ამ განმარტებათა თანახმად, ინჟინერინგს ად-

გილი ეძებნება მეცნიერებას და წარმოებას შორის 

და საწარმოო საქმიანობისათვის ტექნიკური და 

ტექნოლოგიური ბაზის ჩამოყალიბების ფუნქცია 

ენიჭება. 

ცხადია, გავრცელებულია ინჟინერინგის სხვა 

განმარტებებიც, მაგრამ მათი მეტნაკლები შინაარ-

სობრივი სხვადასხვაობის მიუხედავად, საერთო 

აქვთ საქმიანობის სფეროსა და საქმიანობის 

ფორმის განსაზღვრებები: საქმიანობის სფეროა 

მშენებლობა, ექსპლოატაცია, საქმიანობის ფორმაა 

მომსახურება. თუმცა, საქმიანობის ფორმის პრო-

ცესუალურობა (მომსახურეობა) სულაც არ ნიშ-

ნავს იმას, რომ მას სტრუქტურული ბუნებაც აქვს, 

რადგან პროცესუალურობის არსებობის პირობა 

სტრუქტურირებულობაა [არქუილა 1997: 36]. ეს 

კი იმასაც ნიშნავს, რომ ინჟინერინგის არსის აღ-

წერა-დახასიათება ობიექტურად სრულიად შესა-

ძლებელია. 

მიუხედავად იმისა, რომ ინჟინერინგი, რო-

გორც პროფესიული საქმიანობის სახეობა კარგა 

ხანია გასცდა თავდაპირველ სფეროს და ყურად-

ღება თავისი ყოვლისმომცველობით მიიპყრო, 

ლექსიკოგრაფიას ეს მოვლენა ჯერაც არ დაუფიქ-

სირებია და გარკვეულობა არ შეუტანია ჩვენს 

ენობრივ და მეცნიერულ-ინტელექტუალურ ცნო-

ბიერებაში. 

ინჟინერინგის ტერმინოლოგიური პოლისე-

მიურობის მიზეზად ზოგიერთი ავტორი ამ ტერ-

მინის განსაზღვრისადმი მიდგომის სხვადასხვაო-

ბას ასახელებს. მიზეზი, აშკარაა, მოკლებულია 

არგუმენტირებულობას, თუნდაც იმიტომ, რომ 

ტერმინისადმი წაყენებული დეფინიციურობის 

მოთხოვნა განმარტება-განსაზღვრების უნივერსა-

ლურობას შეიცავს. აღნიშნული მიზნის მიღწევა 

კი თავად ინჟინერინგის ცნების თავდაპირველი 

შინაარსის და მისი ევოლუციური წაკითხვების 

გათვალისწინებას საჭიროებს. ბუნებრივია, მხო-

ლოდ ამ გზით არის შესაძლებელი იმის გარკვევა, 



 

რა შინაარსია ჩადებული „ინჟინერინგის“ ცნებაში, 

რამდენად ადეკვატურად გვესმის და გამოვიყე-

ნებთ მას არა როგორც მხოლოდ ტერმინს, არამედ 

ცოდნისა და ინტელექტუალური საქმიანობის სა-

გნობრივი სფეროს მახასიათებელს. 

გავრცელებული აზრის თანახმად, ინჟინერინ-

გის, როგორც პროფესიული საქმიანობის, გა-

მომხატველი ცნება თავიდან, XX საუკუნის და-

საწყისში, სამოქალაქო მშენებლობის სფეროში 

გაჩნდა, როგორც საინჟინრო-საკონსულტაციო სა-

ქმიანობის სახეობის აღმნიშვნელი ტერმინი. ამ 

ეტაპზე და ცოტა მოგვიანებითაც საინჟინრო-სა-

კონსულტაციო საქმიანობა, როგორც მომსახუ-

რების ფორმა, შეესაბამებოდა ბიზნეს-საქმიანობას 

მრეწველობის სფეროებშიც. ამ დროსვე დაიწყო 

ინჟინერთა საკონსულტაციო მომსახურების გა-

ყიდვა, როგორც ახალი საწარმოების მშენებლო-

ბისა და არსებულების ფუნქციონირების გაუმ-

ჯობესებისათვის სასიცოცხლოდ აუცილებელი 

ინტელექტუალური კაპიტალისა. 

ინჟინერინგი, როგორც პროფესიული საქმია-

ნობის სახეობა, ინტენსიურად ვითარდება XX სა-

უკუნის 60-ანი წლებიდან. განსაკუთრებით მყა-

რად მოიკიდა ფეხი აშშ-ში. ამ ქვეყანაში თავიდან, 

როგორც მიუთითებენ, ინჟინერინგი მოიცავდა 

შიდა ბაზარს, ხოლო მეორე მსოფლიო ომის შემ-

დეგ გასცდა აშშ-ს ფარგლებს და ეს დაკავშირე-

ბული იყო ამ ქვეყნის დიდი როლით მსოფლიოს 

მრვალ ქვეყანაში აეროდრომების, გზების, პორ-

ტების მშენებლობაში. 

ინჟინერინგული საქმიანობა მთელს მსოფლი-

ოში გავრცელდა საერთაშორისო ორგანიზაციათა 

საქმიანობის შედეგადაც. ცნობილია, რომ იმ პე-

რიოდში გაჩნდა აგრეთვე ინჟინრული მომსახუ-

რების კომპლექსურობის მოთხოვნილება, ინჟინ-

რული პროექტების ბოლომდე განხორციელების 

აქცენტირებით. 

ინჟინერინგული პროფესიული საქმიანობის 

სფეროები სულ უფრო ფართოვდებოდა და, მა-

შასადამე, მრავალფეროვანი ხდებოდა, ბოლოს კი 

საერთაშორისო კომერციული საქმიანობის თა-

ვისთავად სფეროდ ჩამოყალიბდა. 

ინჟინერინგის პროფესიული საქმიანობის 

სფეროები განსაკუთრებით გაფართოვდა 1970-

1980 წლებში. ახალი პრაქტიკის გათვალისწი-

ნებით აუცილებელი გახდა ინჟინერინგის ცნე-

ბითი შინაარსის გადააზრება და დაზუსტება, 

მისი ახალი სახეობების სისტემატიზება, ინჟინე-

რინგული საქმიანობის სფეროების უნიფიცირება 

როგორც კონკრეტული ნაციონალური სინამდვი-

ლის სპეციფიკის, ისე საერთაშორისო რეალიების 

გათვალისწინებით. ამ მხრივ განსაკუთრებით 

სისტემური კვლევები განხორციელდა გაეროს 

ევროპული ეკონომიკური კომისიის მიერ, შემუ-

შავდა რამდენიმე უნიფიცირებოსათვის და სტან-

დარტიზების პრინციპების შემცველი დოკუმენ-

ტი. ასეთთა შორის შეიძლება დასახელდეს: „ინ-

ჟინერინგის საერთაშორისო ხელშეკრულებების 

შედგენის სახელმძღვანელო“ და „კონსორციუმის 

საერთაშორისო ხელშეკრულებების შედგენის სა-

ხელმძღვანელო“. 

ინჟინერინგის სფეროში საქმიანობის უნიფი-

ცირებისა და სტანდარტიზაციის სამუშაოები ჩა-

ტარდა მსოფლიო ბანკის და ევროპის რეკონსტ-

რუქციისა და განვითარების ბანკების ეგიდით, 

რამაც შესაძლებელი გახადა ინვესტიციათა დასა-

ბუთებისა და ინჟინერულ დამუშავებათა ბაზაზე 

ინვესტიციურ გადაწყეტილებათა მიღებისადმი 

ერთიანი მიდგომის გამომუშავება, ეკოლოგიური 

და სოციალური ფაქტორების გათვალისწინებით. 

,,პროფესიული განვითარების ამერიკული საბ-

ჭოს” განსაზღვრებით, ინჟინერინგის შინაარსი 

უნდა გვესმოდეს როგორც მეცნიერული მეთოდე-

ბისა და პრინციპების შემოქმედებითი გამოყენება 

შენობა-ნაგებობების, საწარმოო პროცესების პრო-

ექტირებისა და დამუშავებისათვის. ამჟამად ინჟი-

ნერინგის სფეროში პროფესიული საქმიანობის 

მიხედვით გამოყოფენ: 

 ბიზნეს-ინჟინერინგს (ან ბიზნეს-პროცესების 

ინჟინერინგს); 

 ფინანსურ ინჟინერინგს; 

 საკადრო ინჟინერინგს; 

 მარკეტინგის ინჟინერინგს. 

ბიზნეს ინჟინერინგის (Busines enginnering) 

ტერმინოლოგიური შინაარსი ესმით როგორც მარ-

თვის თანამედროვე ტექნოლოგია, რომელიც ემყა-

რება პროფესიული საქმიანობის სფეროს (მაგალი-

თად, კომპანიის საქმიანობის) ფორმალურ, ზუსტ, 

სრულ და ყოველმხრივ აღწერას, მისი საბაზო 

საინფორმაციო მოდელების გარემომცველი რეა-

ლობის მოდელთან მიმართებების საფუძველზე 

აგებით.  

ამას გარდა, მიღებულია ინჟინერინგის კლასი-

ფიკაცია დარგების მიხედვით, მაგალითად, მანქა-

ნათმშენებლობის ინჟინერინგი,  მეტალურგიის ინ-

ჟინერინგი და ა. შ. 

ინჟინერინგის კანონიკურ კლასიფიკაციად მი-

ღებულია გაეროს ევროპული ეკონომიკური კომი-

სიის კლასიფიკაცია, რომელიც აფიქსირებს ინ-

ჟინერინგის შემდეგი სახეობების ფუნქციონირე-

ბას:  

1.  საკონსულტაციო ინჟინერინგი: 



 

 ინჟინერინგის  ეს სახეობა დაკავშირებულია 

ინტელექტუალურ საქმიანობასთან, რომელსაც 

ახორციელებს ერთი პირი ან ინჟინერთა ჯგუფი, 

რომლებსაც მოეპოვებათ სახსრები პროექტირების, 

ტექნიკური კვლევების ეკონომიკური განვითარე-

ბისა და სამრეწველო თუ სხვა კომპლექსების ობი-

ექტების მშენებლობაში. 

2. ტექნოლოგიური ინჟინერინგი; 

3. სამშენებლო ინჟინერინგი;  

4. ტექნიკური მხარდაჭერა; 

5. კომპლექსური ინჟინერინგი. 

კომპლექსური ინჟინერინგი გულისხმობს ექს-

პლუატაციისათვის მთლიანად (სრული) მზა პრო-

დუქტის შექმნას. 

კლასიფიკაციის ზემოაღნიშნული პრინციპები 

და ინჟინერინგის განსაზღვრებები უმეტესად მა-

ინც მშენებლობის სფეროს უკავშირდება. 

ინჟინერინგული პროფესიული საქმიანობა იმ-

დენად სწრაფადგაფართოებადი და მოთხოვნადი 

ხდება, რომ მისი თეორია აშკარად ჩამორჩება პრაქ-

ტიკას. ამიტომაც თეორიული აქცენტირება მშე-

ნებლობაზე, ფაქტობრივ, გუშინდელი დღის ვითა-

რებას ასახავს. ამაზე მეტყველებს ის ფაქტიც, რომ 

პროფესიული საქმიანობის ამჟამად აქტუალური 

და ფუნქციონირების თვალსაზრისით ინტენსიუ-

რობით გამორჩეული არა ერთი დარგის ინჟინე-

რინგზე საერთოდ არც განმარტებით და ტერმინო-

ლოგიურ ლექსიკონებში და არც ინჟინერინგის 

კლასიფიკაციებში საერთოდ არაფერია თქმული. 

მაგალითად, ინჟინერინგის კლასიფიკაციაში, რო-

მელსაც გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისია 

გვთავაზობს, ნახსენებიც კი არ არის თანამედროვე 

ინჟინერინგული საქმიანობის ისეთი მნიშვნელო-

ვანი სახეობა, როგორიცაა კომუნიკაციური ინჟინე-

რინგი, ყველაზე თანამედროვე და ყველაზე ძვი-

რადღირებული კაპიტალის რეტრანსლირება-ფუნ-

ქციონირების ტექნოლოგია. ეს იმ დროს, როდესაც 

კომუნიკაციური ინჟინერინგი დღეს ბევრ ქვეყანა-

ში პროფესიული ინტელექტუალური საქმიანობის 

სწაფადგანვითარებადი და აქტუალური სახეობაა, 

რადგან თანამედროვე საზოგადოების სივრცეში 

არა მხოლოდ ტრადიციული საინჟინრო დარგებში, 

არამედ სახელმწიფოებრივ, პოლიტიკურ, კულტუ-

რულ, ეკონომიკურ სფეროებში წარმოადგენს ინო-

ვაციური მართვის ტექნოლოგიებს. 

ძალიან ზოგადად (და არსობრივად) კომუნიკა-

ციური ინჟინერინგი არის ცოდნისა და არცოდნის 

მართვა. ცოდნის მართვა დიდი მოცულობის ინ-

ფორმაციის ოპერირებას ემყარება, ხოლო არცოდ-

ნის მართვა – ინფორმაციის მცირე მოცულობის 

ოპერირებას. ცოდნის მართვა ახალი ცოდნის წარ-

მოქმნას უწყობს ხელს, ხოლო არცოდნის მართვა – 

ეწინაარმდეგება ახალი ცოდნის წარმოქმნას. მთა-

ვარი და არსებითი მართვის ამ ტექნოლოგიაში 

სამყაროს სურათის კონკრეტული ამოცანების შე-

საბამისად აგების მიზანდასახულობაა [პოჩეპცოვი 

2008:14]. აქედან გამომდინარე, კომუნიკაციური 

ინჟინერინგის მთავარი ამოცანაა სამყაროს ისეთი 

სურათის შექმნა და შენარჩუნება, რომელიც რეა-

ლური საარსებო გარემოს საჭირო სახით ტრანს-

ფორმირების შესაძლებლობას შექმნის. 

„კომუნიკაციური ინჟინერინგის“, როგორც 

ტერმინოლოგიური შესიტყვების, პირველი წევრი 

– „კომუნიკაცია“, ბუნებრივია, ორი სუბიექტის ინ-

ფორმაციულ კავშირზე მიუთითებს, უფრო ზუს-

ტად ინფორმაციის გადაცემაზე ერთი სუბიექტის 

მიერ მეორე სუბიექტისათვის, რადგან კომუნიკა-

ცია კონკრეტული შინაარსის, ინფორმაციის, ცოდ-

ნის გარეშე შეუძლებელია. ინჟინერინგი კი, რო-

გორც ზემოთ აღინიშნა, ამ ინფორმაციის, ცოდნის 

საჭირო წერტილიდან, საჭირო დროს, საჭირო 

ფორმით, საჭირო ადგილამდე მიტანისა და მისი 

(ინფორმაციის, ცოდნის) შენარჩუნების ინოვაციუ-

რი ტექნოლოგიაა. თანამედროვე, ანუ ინფორმა-

ციული საზოგადოების (და საერთოდ თანამედ-

როვე ცივილიზაციის) უძირითადესი ღირებულე-

ბები კი სწორედ ინფორმაცია და კომუნიკაციაა, 

როგორც უმთავრესი ინტელექტუალური კაპიტა-

ლი და მისი საჭირო ადგილამდე მიტანა-დამკვი-

დრების გზა და საშუალება. სწორედ ამიტომ არის, 

რომ დღეს უკვე აქტიურად მუშავდება კომუ-

ნიკაციის, როგორც საქმიანობისა და  ცოდნის 

ახალი სფეროს თეორიული და მეთოდურ-მეთო-

დოლოგიური საფუძვლები; მეტიც, ბევრ ქვეყანაში 

უკვე აღიარებულია და პროფესიათა კლასიფიკა-

ტორებშიც დაკანონებულია ინტელექტუალური 

პროფესიული საქმიანობის დამოუკიდებელი სფე-

რო თავისი დარგებით. ესაა კომუნიკატივისტიკა, 

მეცნიერული მიმართულება, რომელიც ინფორმა-

ციით, ცოდნით მართვის დოქტრინების, კონცეფ-

ციების, თეორიების, ტექნოლოგიების ცოდნის 

მიწოდებას სთავაზობს ადამიანს და თანამედროვე 

საზოგადოებაში თვითდამკვიდრებისა და წარმა-

ტებულობის გარკვეულ გარანტიებსაც შეიცავს. ამ 

გაგებით კომუნიკატივისტიკა თავისი ინოვაციური 

ცოდნით და ამ ცოდნის მიზნობრივი ტრანსლირე-

ბის ტექნოლოგიებით თანამედროვეობისმცოდნე-

ობითი მეცნიერებების იდეოლოგია და თეორიაა, 

რომელიც ღრმად არის შეჭრილი ადამიანის ტრა-

დიციული ცოდნების სფეროებში – მეცნიერების, 

განათლების, კულტურის, ეკონომიკის, საერთოდ 

სოციალურ სფეროებში და ამ სფეროთა ოპტიმიზე-



 

ბის უმძლავრეს ფაქტორს ქმნის. ამ ზოგადი მი-

სიისა თუ ფუნქციის გარდა (და აქედან გამომდი-

ნარე), კომუნიკატივისტიკა ინფორმაციის ცოდნის 

მართვის ტრადიციული ტექნოლოგიების ოპტიმი-

ზებასა და ახალი, ინოვაციური მიზნობრივი 

ტექნოლოგიების შექმნა-დამუშავებაზე ორიენტი-

რებულ „საკუთარ“ მეცნიერული დარგების წარ-

მოქმნა-დამკვიდრებასაც განაპირობებს. დღეს სა-

კუთრივ კომუნიკატივისტიკურ (კომუნიკოლოგი-

ურ) მეცნიერულ დარგებს განეკუთვნება „ბიზნეს–

ინჟინერინგი“  – საქმიანობის მართვის ტექნოლო-

გიების შემსწავლელი დარგი, „მასკომუნიკაცია“ – 

საზოგადოებრივად და სოციალურად აქტუალური 

ინფორმაციის, ცოდნის საჭირო ფორმით მიტანა 

მასობრივ აუდიტორიამდე; „საზოგადოებრივი 

ურთიერთობები“ – მიზნობრივი ინფორმაციის 

მიზნობრივ აუდიტორიამდე საჭირო ფორმით 

მიტანა და ამ ახალი ინფორმაციით (ცოდნით) ადა-

მიანებში ძველი ცოდნის ჩანაცვლება, თვალსაზრი-

სისა თუ პოზიციის შეცვლევინება. 

კომუნიკატივისტიკამ ტრადიციულ მეცნიერე-

ბათა ბევრ დარგში მიაღწია კანონიკურობას იმ 

თვალსაზრისით, რომ კომუნიკაციურობის პრინ-

ციპების შეტანით მათს ინტერდისციპლინარულო-

ბას მიაღწია. ასეთი ბუნება შეიძინა კომუნიკატი-

ვისტიკასთან დაახლოებით, მაგალითად, კლასი-

კურმა ენათმეცნიერებამ და დღეს უკვე საკმაოდ 

საინტერესო და მეცნიერული იდეოლოგიით, მეც-

ნიერული კვლევების შედეგიანობით აშკარად გა-

მორჩეული მეცნიერული დარგი კომუნიკაციური 

ლინგვისტიკა. 

მთავარზე უმთავრესი კი ის არის, რომ კომუ-

ნიკატივისტიკის სფეროში მოეძებნა ფაქტობრივი 

დასაბუთება თანამედროვე აზროვნებაში მომხდარ 

პარადიგმულ ცვლილებას – აზროვნების (და ყუ-

რადღების) ცენტრში მეტყველი, მოაზროვნე ადა-

მიანის ფიქრის, განცდის, განსჯის, ლტოლვა-მის-

წრაფებების, მცდელობისა და მიზნისაკენ სვლის 

მოქცევას. ესაა თანამედროვე ცივილიზაციის უდი-

დესი მიღწევა (და მისია) – ადამიანის აღმოჩენა და 

ადამიანის „მეს“ გამოცხადება უზენაეს ღირებულე-

ბად. კომუნიკატივისტიკა კი იმიტომ არის თანა-

მედროვეობისმცოდნეობა, რომ ადამიანის ნების 

სამყაროში გაცხადების გზების და საშუალებების – 

ტექნოლოგიების შექმნას ემსახურება. კომუნიკა-

ციური ინჟინერინგი უზრუნველყოფს ინფორმაცი-

ულ ინჟინერინგსაც, რაც თანამედროვე ადამია-

ნისათვის სასიცოცხლოდ აუცილებელია, რადგან 

ეხმარება მას თანამედროვეობის ჭარბი ინფორმა-

ციებით გაჯერებულ ინფორმაციულ სივრცეში იმ 

წინააღმდეგობის ადეკვატურ გაცნობიერებაში, რო-

მელიც იქმნება ინფორმაციის დაგროვების შემოწ-

მების (კონტროლის) ფორმებსა და თავად ამ სივრ-

ცის ინფორმაციულ სისავსეს შორის. ეს ის ფორმე-

ბია, რომლებიც ადამიანს ბუნებრივად ეძლევა. ასე 

რომ, კომუნიკაციური ინჟინერინგის ფუნქციონი-

რების სფერო გაცილებით დიდია (ვრცელია),  

ვიდრე ერთი შეხედვით გვეჩვენება. იგი ადამიანუ-

რი მოღვაწეობის ნებისმიერ სფეროში ფუნქციო-

ნირებს შედეგისმომტანად. ამის გამო, კომუნიკაცი-

ის ინჟინერინგი ზოგადად კომუნიკატივისტიკის 

თეორიულ საფუძვლებს ქმნის და გარკვეული 

თვალსაზრისით კომუნიკატივისტიკის (კომუნი-

კოლოგიის) თეორიის ზოგადი თეორიის შინაარსს 

განსაზღვრავს, რადგან ინჟინერინგი ფუნქციონი-

რების ყველა სფეროში სხვადასხვაგვარია და 

შესაბამისად სხვადასხვა თეორიულ საფუძვლებს 

ემყარება. ამავე თვალთახედვით კომუნიკაციური 

ინჟინერინგი მართვის ზოგადი ინოვაციური 

ტექნოლოგიის სტრუქტურირების თეორია და მე-

თოდოლოგიაა და ტექნოლოგიების დამუშავების 

ტექნოლოგიაა, რადგან ფუნქციონირების ყოველ 

სფეროში კონკრეტული ინჟინერინგული ტექნო-

ლოგია აპირობებს პროფესიული საქმიანობის მიზ-

ნისა და შედეგის მაქსიმალურ ადეკვატურობას. 

ინჟინერინგი, როგორც მართვის ტექნოლოგია, 

უფრო სწორად მართვის ცოდნის ტექნოლოგია, 

თანამედროვე რთული და წინააღმდეგობებით 

აღსავსე რელური სამყაროს სტრუქტურირების ფი-

ლოსოფიაა. იგი ადამიანს  არა მხოლოდ რეალური 

სამყაროს შესახებ ცოდნას სთავაზობს, არამედ თა-

ვად ამ ცოდნის მართვის ტექნოლოგია(ებ)საც; არა 

მხოლოდ სამყაროს შეცნობის შესაძლებლობას 

უქმნის, არამედ ამ სამყაროს სტრუქტურირების 

შესაძლებლობასაც და ამ სამყაროში საკუთარი თა-

ვის პოვნის პერსპექტივებსაც. ამ თვალსაზრისით, 

ინჟინერინგის არსს ყველაზე სრულად ასახავს 

ტერმინი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“, რადგან იგი არის 

თავისთავად მართვის ტექნოლოგია, თუმცა ინტე-

რესთა ყოვლისმომცველობით მაინც ვერ უტოლ-

დება კომუნიკატივისტიკას, რადგან ფაქტობრივად 

მატერიალიზებადი და მატერიალური სფეროების 

პროფესიული საქმიანობის სფოროებს მოიცავს. 

მით უფრო, რომ ქართული ენორივი ცნობიერება 

ბიზნესის ცნებაში მკაფიოდ არ აფიქსირებს ინტე-

ლექტუალური კაპიტალის კეთებას. ბიზნესი ჩვენ-

ში „საქმიანობის“ შინაარსს ატარებს, ინტელექტუა-

ლური კაპიტალის სფეროსადმი კი „მოღვაწეობის“ 

შინაარსს ამჯობინებს. ამდენად, „ბიზნეს-ინჟინე-

რინგი“ ფორმალურადაც და არსობრივადაც ზოგა-

დად ინჟინერინგის ერთი სახეობაა და სულიერ 

ინტელექტუალურ სფეროებში „შეჭრის“ მიუხედა-



 

ვად, იერარქიულად ინჟინერინგის ფენომენის 

კერძო გამოვლენას წარმოადგენს. ამის გამო, იგი 

კომუნიკატივისტიკის ინტერესთა სფეროს კონკრე-

ტული ღირებულებითი ელემენტია, თუმცა მნიშვ-

ნელოვანი და აქტუალური პრაგმატიკითაც, რად-

გან პროფესიული საქმიანობის უამრავი სფეროს  

მართვის ტექნოლოგიების შექმნის მისია ეკისრება. 

ზემოაღნიშნული ცხადყოფს, რომ ინჟინერინ-

გის, როგორც პროფესიული საქმიანობის სფე-

როების მართვის ტექნოლოგიების, ცნება ქართულ 

სინამდვილეში, ჯერჯერობით, მთელი სისრულით 

არ არის გაცნობიერებული. მას უპირატესად მატე-

რიალური წარმოების სფეროებთან აკავშირებენ. 

ინტელექტუალურ სფეროებში მისი როლის გააზ-

რების პროცესი თანდათან ინტენსიურდება და ამ 

მიმართულებით მეცნიერული კვლევების გააქტი-

ურებასაც მოასწავებს. ამასვე ცხადყოფს მართვის 

ტექნოლოგიების ცოდნის სარგებლიანობის გაცნო-

ბიერებაც და თავად ამ ცოდნის მართვის ცოდნის 

აუცილებლობის შეგნებაც, რისი დასტურიცაა სა-

ქართველოს ტექნიკურ უნვერსიტეტში ბიზნეს-

ინჟინერინგის ფაკულტეტის დაარსება. 

  

 

 
IVANE JAGODNISHVILI 

 
TO THE UNDERSTANDING OF THE NOTION “ENGINEERING” IN CONTEMPORARY  GEORGIAN 

LINGUISTIC CONSCIOUSNESS 

 

Summary 

The article analyzes the specifics of terminological content of the notion “engineering” meaning 
management technologies. It is suggested that the existing definitions, despite the multiversity of 
approaches, do not express notion’s complete content, as they disregard functioning of engineering in the 
spheres of intellectual activities. It is pointed out that engineering as management knowledge is a field of a 
new branch of science – communication science, and its understanding and establishment in the Georgian 
educational environment is an ongoing process.  

It is suggested that engineering as management knowledge and knowledge management technology, is 
not only a technology but it is a philosophical system of structuring a complex and controversial modern 
age.          
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ზურაბ ზურაბიშვილი 

ნუგზარ ჩადუნელი 

მარიამ კვაჭანტირაძე 

შორენა ლომიძე 

პერსონალის შეფასების ავტომატიზაციის  

ერთი ალგორითმი 
 

ნებისმიერი ორგანიზაციის წარმატება, კონკუ-

რენტუნარიანობა და საქმიანობის ეფექტიანობა 

მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული მისი მართ-

ვის სისტემის გამართულობაზე. მართვის თანა-

მედროვე მეთოდების გამოყენების გარეშე შეუძ-

ლებელია სათანადო ეკონომიკური ეფექტის მი-

ღება სრულყოფილი მოწყობილობებისა და ტექ-

ნოლოგიების გამოყენებითაც კი. ამიტომ, მართვის 

თანამედროვე მეთოდების შემუშავება და ორგანი-

ზაციაში მათი დანერგვა მეტად აქტუალური, 

მაგრამ, ამავე დროს, რთული ამოცანაა. 

ორგანიზაციის მართვის თანამედროვე სისტე-

მის მნიშვნელოვან ელემენტს წარმოადგენს ადა-

მიანური რესურსების მართვა, ხოლო მისი საკვან-

ძო ინსტრუმენტია პერსონალის შეფასების მექა-

ნიზმი. თანამშრომელთა, სტრუქტურული ქვედა-

ნაყოფებისა და, მთლიანად, დაწესებულების საქ-

მიანობის შეფასებას გადამწყვეტი მნიშვნელობა 

აქვს სამუშაოს შესრულების მართვის პროცესში [1]. 

აზრი არა აქვს ორგანიზაციის სტრატეგიული 

მიზნების დაყვანას სტრუქტურული ქვედანაყო-

ფის ან თითოეული თანამშრომლის სპეციფიკურ 

მიზნებამდე, თუ პერიოდულად არ მოხდება მათ 

მიერ შესრულებული სამუშაოს შემოწმება. მნი-

შვნელოვანია, რომ თანამშრომლის საქმიანობის 

შეფასება საშუალებას იძლევა ხელმძღვანელმა და 

მუშაკმა შეიმუშაონ გეგმა, რომელიც დაეხმარება 

მათ შეფასების პროცესში გამოვლენილი სუსტი 

მხარეების გამოსწორებაში. იგი უზრუნველყოფს 

თანამშრომელთა კარიერის დაგეგმვას მუშაკის 

სუსტი და ძლიერი მხარეების გამოვლენის საფუძ-

ველზე. გარდა ამისა, შეფასების შედეგები გავლე-

ნას ახდენს წახალისების, დაწინაურების, დაქვეი-

თების ან დათხოვნის შესახებ მიღებული გადაწყ-

ვეტილებების ობიექტურობაზე. ფაქტობრივად, 

დაწესებულებაში თანამშრომელთა საქმიანობის 

პერიოდული შეფასების ობიექტური და სამართ-

ლიანი მექანიზმის არსებობა უზრუნველყოფს პერ-

სონალის ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაუმჯო-

ბესებას, მისი გამოყენების ეფექტიანობისა და მო-

ტივაციის ამაღლებას. შედეგად იზრდება ორგანი-

ზაციის ეფექტიანობა. ამრიგად, შეფასების მთავა-

რი მიზანია სამუშაოს შესრულების ხარისხის ამაღ-

ლება და ორგანიზაციის საქმიანობის ეფექტიანო-

ბის გაზრდა. 

ზოგადად, შეიძლება გამოვყოთ ორი მიდგომა 

პერსონალის შეფასებისადმი: პირველი _ ტრადი-

ციული და მეორე _ თანამედროვე [2]. ტრადი-

ციული მიდგომა გულისხმობს პერსონალის შე-

ფასებას შესრულებული სამუშაოს შედეგების მი-

ხედვით, ხოლო თანამედროვე მიდგომა ორიენ-

ტირებულია პერსონალის შეფასებაზე ორგანიზა-

ციის განვითარების პერსპექტივის გათვალისწი-

ნებით. უნდა აღინიშნოს, რომ ამ ორ მიდგომას 

შორის არ არის მკაფიო საზღვარი: ტრადიციული 

მიდგომის შემთხვევაშიც ხდება ორგანიზაციის 

სტრატეგიული მიზნების გათვალისწინება, ხოლო 

თანამედროვე მიდგომის გამოყენებისას კი შესრუ-

ლებული სამუშაოს შეფასება. 

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, პერსონალის შეფა-

სების ტრადიციული მიდგომა ძირითადად გული-

სხმობს შესრულებული სამუშაოს შეფასებას. სა-

მუშაოს შეფასება ნიშნავს თანამშრომელთა ამჟა-

მინდელი და/ან წარსული მუშაობის შეფასებას და 

მისი შესრულების დონისა და ხარისხის შედარებას 

დადგენილ სტანდარტებთან. არსებობს საქმიანო-

ბის შეფასების სხვადასხვა მეთოდი, მაგალითად, 

გრაფიკული შეფასების შკალები, რანჟირების მე-

თოდი, კომპეტენციებზე ორიენტირებული შეფა-

სება, მართვა მიზნების მიხედვით (MBO), 360 გრა-

დუსიანი შეფასება და ა.შ. ყველა ამ მეთოდს აქვს 

თავისი დადებითი და უარყოფითი მხარეები. ამი-

ტომ, საუკეთესო შედეგის მისაღებად იყენებენ 

ერთდროულად რამდენიმე მეთოდს ანუ მულტი-

მეთოდურ მიდგომას. მეთოდების შერჩევა ხდება 

ორგანიზაციის სპეციფიკისა და მისი საქმიანობის 

პრიორიტეტების შესაბამისად [3]. 

შესრულების სტანდარტებისა და მიზნების 

განსაზღვრა უფრო რთულია, ვიდრე ერთი შეხედ-

ვით ჩანს. თითოეული თანამშრომლისა და სტრუქ-

ტურული ქვედანაყოფის მიზნები და შესრულების 

სტანდარტები უნდა შეესაბამებოდეს ორგანიზაცი-



 

ის სტრატეგიულ მიზნებსა და ამოცანებს, უზრუნ-

ველყოფილი უნდა იყოს ორგანიზაციის ყველა 

ფუნქციის შესრულება და, ამავე დროს, გამორიც-

ხული უნდა იყოს ფუნქციების დუბლირება მათ 

შორის. ხელმძღვანელი აფასებს თანამშრომელს 

იმის მიხედვით, თუ რამდენად მოქმედებს იგი 

სპეციფიკური სტანდარტებისა და დასახული 

მიზნების შესაბამისად. მიზანშეწონილია, რომ თი-

თოეული ამოცანისთვის მკაფიოდ იყოს განსა-

ზღვრული შეფასების სტანდარტები და გაზომვა-

დი პარამეტრები. შეფასების პროცესის დაწყებამდე 

თანამშრომლებმა აუცილებლად უნდა იცოდნენ 

თუ რა არის მათი მუშაობის სტანდარტები, რა მო-

ეთხოვება მათ და როგორი გავლენა ექნება შეფასე-

ბის შედეგებს მათ მომავალზე. მხოლოდ ასეთ 

შემთხვევაში არის შესაძლებელი თანამშრომელთა 

მოტივაციის ამაღლება და მათი საქმიანობის ხა-

რისხის გაუმჯობესება. 

პერსონალის შეფასების ტრადიციული მიდგო-

მის გამოყენებას აქვს შემდეგი მიზნები: 

-     გაწყვეტილებების მიღება თანამშრომელთა სამ-

სახურებრივი მოძრაობის ან მათი სხვა ქვედა-

ნაყოფში გადაყვანის შესახებ; 

-    თანამშრომლის ინფორმირება იმის შესახებ, თუ 

როგორ ფასდება მისი საქმიანობა ხელმძღვანე-

ლებისა და სხვა, ამ საქმიანობასთან დაკავში-

რებული პირების მიერ; 

-    ცალკეული თანამშრომლის ან სტრუქტურული 

ქვედანაყოფის წვლილის შეფასება ორგანიზა-

ციის მიზნების მიღწევაში; 

- ანაზღაურების დონესა და პირობებთან დაკავ-

შირებული გადაწყვეტილებების მიღება; 

-  სწავლების საჭიროებების განსაზღვრასა და 

შედეგების შემოწმებასა და დიაგნოსტიკასთან 

დაკავშირებული გადაწყვეტილებების მიღება. 

შეფასების ტრადიციული მიდგომის ლოგიკუ-

რობისა და თეორიულად გამართულობის მიუხე-

დავად, როგორც პრაქტიკამ აჩვენა, მისი ეფექტია-

ნობა არ არის მაღალი. ასეთი შედეგი აიხსნება იმ 

გარემოებით, რომ იგი აგებულია გარკვეულ დაშვე-

ბებზე, რომელიც პრაქტიკულად ყოველთვის ვერ 

სრულდება. ეს დაშვებებია: 

პირველი, პერსონალის შეფასების ტრადი-

ციული სისტემა გულისხმობს, რომ ორგანიზაციის 

საქმიანობის შედეგი წარმოადგენს ამ ორგანიზაცი-

ის თითოეული თანამშრომლის მუშაობის შედე-

გების მარტივ ჯამს. ამრიგად, ითვლება, რომ თუ 

თითოეულმა თანამშრომელმა მიაღწია მის წინაშე 

დასმულ ინდივიდუალურ მიზანს, ორგანიზაციის 

მიზნები ავტომატურად შესრულდება. მენეჯმენ-

ტის თანამედროვე თეორიამ და პრაქტიკამ აჩვენა, 

რომ ორგანიზაციის საქმიანობის შედეგი უშუა-

ლოდ არის დამოკიდებული თანამშრომელთა ურ-

თიერთქმედებებზე, მათ გუნდურ მუშაობაზე და 

არა მხოლოდ ინდივიდუალურ მიღწევებზე. ორგა-

ნიზაციის ეფექტიანობის ერთ-ერთი ძირითადი 

ფაქტორი, თანამშრომელთა ურთიერთქმედება, 

ფაქტობრივად, არ განიხილება შეფასების ტრადი-

ციულ სისტემაში; 

მეორე, შეფასების ტრადიციული სისტემის 

შემთხვევაში ძირითადი აქცენტი კეთდება საბო-

ლოო შედეგების მიღწევაზე. თანამშრომელს განე-

საზღვრება მიზანი, რომელიც ორიენტირებულია 

შედეგზე და იგულისხმება, რომ თუ მას ნათლად 

აქვს წარმოდგენილი რა მოითხოვება მისგან, იგი 

მონახავს შესრულების საშუალებებს. მაგრამ პრაქ-

ტიკაში ხშირად ეს ასე არ არის. არაეფექტიანი მუ-

შაობის მიზეზი ხშირად არის არა ის, რომ მუშაკმა 

არ იცის რა მოითხოვება მისგან, არამედ ის, რომ 

მან არ იცის როგორ შეასრულოს დავალება. ამ 

კითხვაზე შეფასების ტრადიციული სისტემა ვერ 

პასუხობს. გარდა ამისა, ტრადიციული სისტემა 

გულისხმობს, რომ ყველა შემთხვევაში და ყო-

ველთვის არის შესაძლებელი სამუშაოს ობიექ-

ტური და ერთმნიშვნელოვნად გაგებული ინდივი-

დუალური მიზნებისა და სტანდარტების განსაზღ-

ვრა. სინამდვილეში, რაც უფრო მარტივი, ნათელი 

და გასაგებია თანამშრომლის წინაშე დასმული მი-

ზანი, შესაძლებელია, მით უფრო არასრულად 

ასახოს მან დასმული ამოცანები; 

მესამე, შეფასების ტრადიციული სისტემა გუ-

ლისხმობს თანამშრომლის მონაწილეობას ინდივი-

დუალური მიზნების განსაზღვრაში. როგორც პრა-

ქტიკამ აჩვენა, თანამშრომლის ჩართვას საკუთარი 

მიზნების განსაზღვრაში ყოველთვის არა აქვს 

სასურველი ეფექტი. თანამშრომელი ჩვეულებრივ 

არ არის გარკვეული ორგანიზაციის საერთო მიზ-

ნებში, რომელთა საფუძველზეც ხდება ინდივი-

დუალური მიზნების ჩამოყალიბება. ამიტომ, 

ინდივიდუალური მიზნების განსაზღვრის დროს 

შესაძლებელია შეიქმნას დაძაბული სიტუაცია; 

მეოთხე, პერსონალის ტრადიციული შეფასება, 

ფაქტობრივად, მიმართულია წარსულზე. იგი 

აქცენტს აკეთებს იმაზე თუ ,,რა მოხდა” და არ 

პასუხობს კითხვებს: ”რატომ მოხდა” და ,,რა უნდა 

გამოსწორდეს და როგორ”. 

მიუხედავად ზემოთ აღნიშნული ნაკლოვანე-

ბებისა, შეფასების ტრადიციული სისტემა ფარ-

თოდ გამოიყენება, რადგან იგი შედარებით მარტი-

ვი, გასაგები და ადვილად რეალიზებადია. ამას-

თან, იგი, სწორად დაგეგმვის შემთხვევაში, საკმა-

რისად ზუსტ და სრულ ინფორმაციას იძლევა 

გადაწყვეტილებების მიღებისათვის. 

შეფასების მეთოდის მიუხედავად, სამუშაოს 

შეფასების პროცესი ძირითადად სამ ეტაპს მოი-

ცავს: სამუშაოს განსაზღვრა, შესრულების შეფასე-

ბა, უკუკავშირის უზრუნველყოფა. 



 

სამუშაოს განსაზღვრისას ხელმძღვანელი და 

თანამშრომელი თანხმდებიან ამ უკანასკნელის 

მიზნებზე, მოვალეობებსა და სტანდარტებზე. 

შესრულების შეფასება გულისხმობს თანამშ-

რომლის მიერ რეალურად შესრულებული სამუ-

შაოს შედარებას დადგენილ სტანდარტებთან და 

შედეგების ანალიზს. 

შესრულების შეფასება საჭიროებს შემდგომ 

უკუკავშირს. ამ შემთხვევაში ხდება სამუშაოს 

შესრულების შეფასების შედეგების განხილვა თა-

ნამშრომელთან ერთად და მისი განვითარებისთ-

ვის გარკვეული გეგმის შემუშავება. 

შეფასების ეფექტიანი სისტემის შერჩევისას, 

მთავარია ნათლად განისაზღვროს თუ რისი გა-

ზომვა გვსურს და როგორ შეგვიძლია რეალურად 

ამის განხორციელება. მაგალითად, ინდივიდის 

მიერ სამუშაოს შესრულება შეიძლება გავზომოთ 

ისეთი ზოგადი მახასიათებლებით, როგორიცაა 

შესრულების ხარისხი, რაო-დენობა ან მოცულობა, 

სამუშაოს შესრულების ვადები და სხვ. ასევე, 

პარამეტრებად შეიძლება გამოვიყენოთ ადამიანის 

უნარი მიაღწიოს მიზანს ან ის, თუ რამდენად 

შეუძლია მას და სურს პროფესიული განვითარება, 

მისი კომპეტენტურობის განვითარების დონე 

ფუნქციებთან (კომპეტენციებთან) მიმართებაში. 

ამრიგად, შეფასების პროცესის სრულყოფილი 

განხორციელებისათვის აუცილებელია ზუსტად 

განისაზღვროს მუშაკის კომპეტენციები, ხოლო 

მათი ცალკეულ ფაქტორებად დანაწევრების 

მეშვეობით შესაძლებელი იქნება შეფასების 

გაზომვადი კრიტერიუმების მიღება. 

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, პერსონალის შეფა-

სება საკმარისად რთული და შრომატევადი პრო-

ცესია. განსაკუთრებით ეს ეხება შეფასების შედე-

გების ანალიზსა და შესაბამისი დოკუმენტების 

მომზადებას. ამ პროცედურის ავტომატიზაციის 

გარეშე პრაქტიკულად შეუძლებელია მივიღოთ 

თითოეული თანამშრომლის შეფასების უტყუარი 

და სრული შედეგები ცალკეული კომპეტენტურო-

ბისა და შემფასებელთა კატეგორიების მიხედვით, 

აგრეთვე, მისი საერთო (ინტეგრირებული) შეფასე-

ბა. გარდა ამისა, მეტად მნიშვნელოვანია ანალო-

გიური ინფორმაციის მიღება მთელი ორგანიზა-

ციის მასშტაბით და ა.შ. ამ საკითხების გადაწყვეტა 

კიდევ უფრო რთულდება, თუ ცალკეულ კომ-

პეტენტურობასა და შემფასებელთა ცალკეულ კა-

ტეგორიას მიენიჭება სხვადასხვა წონა. სხვადასხვა 

წონის მინიჭება განპირობებულია იმით, რომ 

შესასრულებელი ფუნქციების, შეფასების მიზნე-

ბისა და სხვა პირობების შესაბამისად, თითოეული 

კომპეტენტურობისა და შემფასებელთა კატეგორი-

ის შეფასების შედეგებს სხვადასხვა წვლილი აქვს 

საბოლოო შეფასებებში. ცხადია, რომ სათანადო 

კომპიუტერული პროგრამის გარეშე, რომელიც 

თავის თავზე აიღებს ყველა ტექნიკურ სირთულეს, 

შეფასება, ეფექტიანი მმართველობითი ტექნოლო-

გიის ნაცვლად იქნება რუტინული, ფორმალური 

პროცედურა, რომელიც ვერ მიაღწევს დასახულ 

მიზნებსა და, შესაბამისად, ვერ აანაზღაურებს 

დახარჯულ რესურსებსა და ენერგიას. 

სტატიაში მოცემულია ორგანიზაციის პერსო-

ნალის შეფასების შედეგების დამუშავებისა და 

შესაბამისი ანგარიშგების ფორმების მომზადების 

უნივერსალური კომპიუტერული პროგრამის აღ-

წერა. აღნიშნული პროგრამის საშუალებით შესაძ-

ლებელია პრაქტიკულად ნებისმიერი ტიპის ორგა-

ნიზაციაში დასაქმებული სხვადასხვა კატეგორიის 

პერსონალის შეფასება. პროგრამა არ ზღუდავს 

კომპეტენტურობებისა და შესაფასებელი პირების, 

აგრეთვე, შემფასებლებისა და მათი კატეგორიების 

რაოდენობას. ასევე, თითოეულ კომპეტენტურობა-

სა და შემფასებელთა კატეგორიას შესაძლებელია 

ჰქონდეს წონა, რომლის ცვლილება შეიძლება 

შეფასების მიზნის, თანამშრომლის ფუნქციისა და 

სხვა პირობების შესაბამისად. 
 

 

კომპიუტერული პროგრამის ალგორითმის  

აღწერა 

 

შეფასების პროცესის დაწყებამდე შედგენილი 

უნდა იყოს პოტენციული შემფასებლების ცხრილი 

მათი საჭირო მონაცემებით კატეგორიების მიხედ-

ვით და კომპეტენტურობების ჩამონათვალი შესა-

ბამისი წონებით. ბუნებრივია, რომ შესაძლებელი 

უნდა იყოს ჩანაწერის დამატება, წაშლა ან რომე-

ლიმე ჩანაწერის შესწორება. პროცესის დაწყების 

წინ ცხრილიდან შეირჩევა შესაბამისი კატეგორიის 

სასურველი რაოდენობის შემფასებლები და კომ-

პეტენტურობები შესაფასებელი პირის კომპეტენ-

ციებისა (ფუნქციების) და შემფასებელთა კატეგო-

რიის მიხედვით. 

შეფასების პროცესი ხორციელდება ჩვენს მიერ 

შეთავაზებული წესით, რომელშიც გარკვეული 

ცვლილებებია შეტანილი მისი სრულყოფის მიზ-

ნით [1]. კერძოდ, თითოეული კომპეტენტურო-

ბისთვის გათვალისწინებულია შესაბამისი წონა და 

მისი ჯამური ქულის გამოსათვლელად ყველა 

შემფასებლის ქულათა საშუალო არითმეტიკული 

მრავლდება წონაზე. პრაქტიკულად შესაძლებელია 

შეფასების ნებისმიერი შკალის გამოყენება, მაგრამ 

გამოთვლების გამარტივების მიზნით დაუშვათ, 

რომ თითოეული შემფასებელი ცალკეულ კომპე-

ტენტურობას აფასებს 5 ბალიანი შკალით (ცხრილი 

1).  



 

 

ცხრილი 1 

 მნიშვნელობა 

0 სუსტი - კომპეტენტურობა აშკარად განუვითარებელია 

1 ზღვრული - ნაკლებად განვითარებულია 

2 საშუალო - განვითარებულია საშუალო დონეზე 

3 კარგი - მისაღებ დონეზეა განვითარებული 

4 შესანიშნავი - გამოკვეთილად ძლიერ დონეზეა განვითარებული 

N/E 
გამოიყენება ეს აღნიშვნა, როდესაც კომპეტენტურობის 

შესაფასებლად შემფასებელს არ აქვს საკმარისი ინფორმაცია 

 

N/E  - შეფასების გარეშე 

 

შერჩეული კომპეტენტურობების რაოდენობა 

აღვნიშნოთ m-ით, შემფასებლების რაოდენობა _ n-

ით, კომპეტენტურობის წონა _ P-თი და შემფასებ-

ლის მიერ თითოეულ კომპეტენტურობაში დაწე-

რილი ქულა _ S-ით. ერთი შეფასებულის შეფა-

სების ცხრილს ექნება შემდეგი სახე (ცხრილი 2). 
 

ცხრილი 2 

 

 

 

 

 

 

 

განვსაზღვროთ ერთი ობიექტის მიერ j-იურ 
კომპეტენტურობაში მისაღები ქულის შესაძლო 

მაქსიმალური მნიშვნელობა. რადგან თითოეული 
შემფასებლის მიერ j-იურ კომპეტენტურობაში და-
წერილი ქულის მაქსიმალური მნიშვნელობა არის 
4,   n-შემფასებლის   შემთხვევაში   მათი   საშუალო 

 

არითმეტიკულის შესაძლო მაქსიმალური ქულა 
იქნება 4, ხოლო j-იურ კომპეტენტურობაში მისა-

ღები ქულის შესაძლო მაქსიმალური მნიშვნელობა 
ტოლი იქნება მაქსიმალური საშუალო 

ქულისა და  j-იური კომპეტენტურობის წონის ნამ-
რავლისა. 

                                  (1) 

 

სადაც, j = 1,2,…m  -იური კომპეტენტუ-

რობის წონა. 

განისაზღვრება შეფასებული ობიექტის  მიერ 

მიღებული ჯამური ქულის  შესაძლო მაქსიმალუ- 

რი მნიშვნელობა . იგი ტოლი იქნება ყველა 

j-იური კომპეტენტურობის მაქსიმალური ქულების 

ჯამისა. 

 

 

j-იური კომპეტენტურობის შეფასების რეალუ-

რი ქულის გამოსათვლელად გამოითვლება თითო- 

 

ეული შემფასებლის მიერ j-იურ კომპეტენტურო-

ბაში მიღებულ ქულათა საშუალო არითმეტიკუ-

კომპეტენტურობა 

შემფასებელი 1 2 3 … m 

1 S11 S12 S13 … S1m 

2 S21 S22 S23 … S2m 

3 S31 S32 S33 … S3m 

… … … … … … 

n Sn1 Sn2 Sn3 … Snm 

 
   (2) 



 

ლი. ამისათვის შეიკრიბება ყველა i-ური შემფა-

სებლის მიერ j-იური კომპეტენტურობის შეფა-

სების ქულა და გაიყოფა შემფასებელთა რაოდე-

ნობაზე (n). თუ i-ური შემფასებელი გამოიყენებს 

შეფასებას N/E, ეს შეფასება არ გამოიყენება კომ-

პეტენტურობაში დაგროვილ ქულათა საშუალო 

არითმეტიკულის გამოსათვლელად. დაითვლება 

თუ რამდენია ასეთი შეფასება მოცემული j-ური 

კომპეტენტურობის შეფასებისას და მათი რაოდე-

ნობა (k) გამოაკლდება შემფასებელთა საერთო 

რაოდენობას (n). 

 

სადაც, Sjavg  -  j-იური კომპეტენტურობის შეფასე-

ბის ყველა ქულათა   საშუალო არითმეტიკული; 

k j- j-იური კომპეტენტურობის შეფასებაში N/E 

შეფასებათა რაოდენობა;   i = 1,2…n    

 

 

j-იურ კომპეტენტურობაში მიღებული საშუა-

ლო ქულა გამრავლდება ამ კომპეტენტურობის 

წონაზე და მიიღება შეფასებული ობიექტის ჯამუ-

რი ქულა j-იურ კომპეტენტურობაში. 

 

 

სადაც, j =1,2,…m  
 

საბოლოოდ გამოითვლება შეფასებული ობიექ-

ტის საერთო (ჯამური ქულა). იგი არის ყველა 

კომპეტენტურობაში მიღბული ქულების ჯამი. 

სადაც, j = 1,2,…m 

 

ზემოთ აღწერილი ამოცანის ამოხსნის კომპიუ-

ტერული პროგრამის ალგორითმის ბლოკ-სქემა 

თან ერთვის. 

თითოეული შეფასებული მუშაკისათვის გამო-

თვლილი Qj და Qf ქულები შეინახება მონაცემთა 

ბაზაში და მათ საფუძველზე შევძლებთ შევაფა-

სოთ: 

1. თითოეული მუშაკი _ განვსაზღვროთ თუ რა 

დონეზე აკმაყოფილებს იგი კრიტერიუმებს და 

სად აქვს ჩავარდნა.  

2. მსგავსი პროფესიების მქონე მუშაკების სა-

ერთო დონე კონკრეტული კომპეტენტურობი-

სათვის. 

მუშაკის ინდივიდუალური შეფასებისას მიღე-

ბული კომპეტენტურობის ქულა (Qj),  შედარდება 

j-იური კომპეტენტურობის შესაძლო მაქსიმალურ 

ქულას (Qjmax). იმის მიხედვით თუ შესაძლო მაქსი-

მუმის (Qjmax) რამდენი პროცენტი შეადგინა მიღე-

ბულმა ქულამ (Qj), განისაზღვრება კომპეტენ-

ტურობის დონე (თუ რამდენად განვითარებულია 

იგი). თითოეული კომპეტენტურობისათვის მოხ-

დება ასეთი შედარება და საბოლოოდ მივიღებთ 

გრაფიკს სადაც ნაჩვენები იქნება ყოველი კომპე-

ტენტურობის განვითარების დონე ცალკეული 

ინდივიდისათვის. 

ასევე შევადარებთ ყველა კომპეტენტურობაში 

მიღებულ ქულათა შესაძლო მაქსიმუმის  Qmax _ ის 

რამდენი პროცენტი შეადგინა ობიექტის მიერ 

მიღებულმა ჯამურმა ქულამ (Qf). ამის მიხედვით 

განისაზღვრება  შეფასებული ინდივიდის მიერ 

სამუშაოს შესრულების დონე ქვემოთ მოყვანილი 

ცხრილის მიხედვით (ცხრილი 3). 

ცხრილი 3 

პროცენტული 

მაჩვენებელი 
დონე შეფასება განმარტება 

91%-100% A საუკეთესო სამუშაოს საუკეთესო შესრულება 

71%-91%-მდე B კარგი შედეგი შეესაბამება სამუშაოს უმეტეს მოთხოვნებს 

41%-71%-მდე C საშუალო შესრულების დამაკმაყოფილებელი დონე 

21%-41%-მდე D ზღვრული სამუშაოს შესრულება არასრულფასოვანია მთელ რიგ პუნქტებში 

0%-21%-მდე E სუსტი არადამაკმაყოფილებელი – შედეგები ძირითადად მიუღებელია 
 

 
(3) 

 (4) 

 

(5) 



 

იმის დასადგენად, თუ ორგანიზაციის მასშტა-

ბით რა მდგომარეობა გვაქვს მსგავსი თანამდებო-

ბების შეფასებისას, საჭიროა ყველა შეფასებული 

მუშაკის Qj და Qf ქულების საშუალო მნიშვნე-

ლობის გაანგარიშება. j-იურ კომპეტენტურობაში 

ყველა შეფასებულის მიერ მიღებულ ქულათა სა-

შუალო მნიშვნელობა გამოითვლება ფორმულით: 

 

 

 

 

 

სადაც,       N - არის შეფასებულ მუშაკთა რაოდენობა, რომელთაც მსგავსი სამუშაო აქვთ და  

                          შეფასებულები არიან მსგავსი კითხვარით. 

                   HaQj _ არის შეფასებული Ha მუშაკის j _ იური კომპეტენტურობის ქულა. 

 
ყველა შეფასებულის მიერ მიღებულ ქულათა 

საშუალო მნიშვნელობა j-იურ კომპეტენტურობაში 
(Qjavg) შედარდება j-იურ კომპეტენტურობაში მისა-
ღები ქულის შესაძლო მაქსიმალურ მნიშვნელობას  
(Qjmax) და განისაზღვრება თითოეული j-იური კომ-
პეტენტურობის განვითარების დონე მთელი ორგა-
ნიზაციის მასშტაბით. მეტი თვალსაჩინოებისთვის 
შედეგების ასახვა შეგვიძლია გრაფიკულად. 

 
 

შეთავაზებული ალგორითმის გამოყენების 
მაგალითი პროფესორ-მასწავლებელთა შეფასება 
უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში 

 
 

უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში 
პროფესორ-მასწავლებელთა შეფასების ერთ-ერთი 
მეთოდი გულისხმობს სპეციალური კომისიის, 
სტუდენტების, კოლეგების მიერ მათი კომპეტენ-
ტურობის შეფასებას წინასწარ განსაზღვრული 
კრიტერიუმების მიხედვით. შესაძლებელია ერთ-
ერთ ელემენტად გამოყენებული იქნას შეფასების 
ობიექტის თვითშეფასება [1}. 

აღნიშნული მეთოდის გამოყენებით საქართვე-
ლოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში უკვე ერთი წელია 
მიმდინარეობს აკადემიური პერსონალის შეფასება. 
შეფასება დაგეგმილი იყო უნივერსიტეტის რექტო-
რის ბრძანებით სპეციალურად შექმნილი კომისიი-
სა და სტუდენტების მიერ. კომისიის მიერ შეფასე-
ბისას გამოიყენება 11 კრიტერიუმი: საუბრობს გა-
საგებად და გამართულად; აწვდის შესაბამის ინ-
ფორმაციას, არსებულ შეხედულებებსა და არგუ-
მენტებს, ნათლად გამოყოფს საკვანძო საკითხებს; 
ლექციას წარმართავს თავდაჯერებულად; აძლევს 
სტუდენტებს აქტიურობის საშუალებას; აუდიტო-
რიის მოთხოვნებზე, რეაქციასა და უკუკავშირზე 
სწრაფად და სწორად რეაგირებს; სტუდენტების 
შეკითხვებზე იძლევა სწორ და ამომწურავ პასუ-
ხებს; ლექციის პროცესში იყენებს ვიზუალურ სა-
შუალებებს (სლაიდებს, თვალსაჩინოებებს, ვიზუა-
ლურ დანართებს, დაფას და სხვ.); საპრეზენტაციო 
მასალა (სლაიდი, ნახაზი, ფორმულა ან სხვა რაიმე 
ვიზუალური თვალსაჩინოება) შედგენილია სწო-
რად, ლაკონურად და სტუდენტებისათვის გასაგე-
ბად; სალექციო დროს ანაწილებს რაციონალურად; 
ზრუნავს საკუთარ იერზე; იცავს ეთიკურ ნორმებს. 

სტუდენტის მიერ პედაგოგის შეფასების კითხ-
ვარში, გარდა ზემოთ აღნიშნულისა, გამოყენებუ-
ლია დამატებითი კრიტერიუმები, სულ 20: უზრუნ-
ველყოფს სტუდენტთა ორიენტირებას სწავლის 
პროცესზე; სამართლიანად აფასებს სტუდენტს წი-
ნასწარ დადგენილი კრიტერიუმებით; განსაზღვ-
რავს სტუდენტთა განვითარების შესაძლებლო-
ბებს, აძლევს რჩევებს საჭირო მიმართულებით და 
ა.შ. 

ბუნებრივია, რომ შესაფასებელი პირებისა და 
კომპეტენტურობების, ასევე, შემფასებლებისა და 
მათი კატეგორიების დიდი რაოდენობის შემთხვე-
ვაში, პრაქტიკულად შეუძლებელია ავტომატიზა-
ციის გარეშე შეფასების შედეგების სრულყოფილი 
ანალიზი ყველა პარამეტრის მიხედვით. ამოცანა 
კიდევ უფრო გართულდება, თუ კომპეტენტურო-
ბებსა და შემფასებელთა კატეგორიებს მივანიჭებთ 
წონებს საბოლოო შეფასებაში მათი წვლილის 
შესაბამისად. პრაქტიკულად, ზემოაღნიშნული მე-
თოდით ტექნიკურ უნივერსიტეტში ჩატარებული 
შეფასების პროცესის შედეგად ხდებოდა შეფასე-
ბული პირების ცალკეული კომპეტენტურობის 
განვითარებისა და საერთო დონის განსაზღვრა. 
ამასთან გამოყენებული იქნა მხოლოდ ერთი კა-
ტეგორიის შემფასებელთა _ კომისიის მონაცემები 
და ყველა კომპეტენტურობა თანაბრად მონაწი-
ლეობდა შეფასების საბოლოო ქულის დადგენაში, 
რაც აღნიშნული პროცედურის გარკვეულ ნაკლს 
წარმოადგენს. 

შეთავაზებული ალგორითმის გამოყენებით 
შექმნილი კომპიუტერული პროგრამის დახმარე-
ბით შეფასების პროცესის წარმართვა საშუალებას 
მოგვცემს გამოვიყენოთ ნებისმიერი რაოდენობის 
კომპეტენტურობები და შემფასებელთა კატეგო-
რიები, მივცეთ მათ სათანადო წონები, არ არის, 
აგრეთვე, შეზღუდული შეფასებულთა რაოდენობა. 
ალგორითმი, ფაქტობრივად, წარმოადგენს პროგ-
რამის ბირთვს, რომლის საშუალებითაც ხდება 
შეფასების შედეგების ანალიზი, მათი სისტემატი-
ზაცია და დაჯგუფება. აღნიშნული ინფორმაციის 
საფუძველზე შესაძლებელია პროგრამას ჰქონდეს 
განშტოებები, რომლებიც შედგენილი იქნება ანგა-
რიშგების სასურველი ფორმების შესაბამისად. 

 

(6) 



 

დანართი 

 

პერსონალის შეფასების კომპიუტერული პროგრამის ალგორითმის ბლოკ-სქემა 

დასაწყისი

P(m), n, m

Sj, Sij, Sjavg, Qj, Qf
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ALGORITHM FOR COMPUTERIZATION OF PERSONNEL EVALUATION 

 

Summary 
 

The successful functioning of any organization is impossible without the utilization of contemporary 
management methods. Therefore, the development and implementation of these methods considering the 
specifics of the particular organization is very important and at the same time complex task. HR 
management with its key mechanism of the personnel appraisal is the central component of the management 
system in whole. Objective, transparent and fair system of performance evaluation has a crucial role for 
introduction of staff motivation and job management systems. This applies in particular to analysis of 
appraisal results, as to the source for making concrete decisions.  One of the ways for solving this problem is 
computerization of appraisal process. 

The article describes universal algorithm for the analysis of personnel appraisal results and forming of 
respective reports. The software designed in accordance to this algorithm will enable appraisal of any type of 
employees of any kind of organization, with condition that standards and criteria for evaluation of 
performance quality and employees’ competencies are defined preliminary. The number of competencies, 
employees to be assessed as well as number of assessors and their categories isn’t limited. 

Also, each competency to be assessed and assessors’ each category can have a weight, which determines 
its value in the final score. These weights may be changed in accordance with goals of the assessment, the 
employee's functions and other conditions. In fact the proposed algorithm is the core of the computer 
program, enabling the analyzing of appraisal results, systematization and grouping them by different 
factors.  

The example of utilizing of the algorithm at the higher education institution for appraisal of faculty is 
provided at the end of the article. 
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ლევან იმნაიშვილი 

მაგული ბედინეიშვილი 

ალინა ტიტვინიძე 

ბიომეტრია:  

მითები და რეალობა 
 

განვითარებული ქვეყნების მიერ დეკლარირე-

ბული დოქტრინა „ცოდნაზე დამყარებული ეკო-

ნომიკა“ კიდევ უფრო ზრდის ინფორმაციის როლს 

და, შესაბამისად, მისი დაცვის მნიშვნელობას 

როგორც ვირტუალური, ასევე ფიზიკური  თვალ-

საზრისით. ამასთან დაკავშირებით კიდევ უფრო 

მწვავედ დგება უზარმაზარი რაოდენობის პროცე-

სების ინფორმაციის მომხმარებლის _ პიროვნების 

იდენტიფიცირების საკითხი, რაც საჭიროა: აღჭურ-

ვილობასთან დაშვებისათვის, იარაღთან დაშვე-

ბისათვის, სოციალური დახმარებების გაცემისა და 

განაწილებისათვის, პენსიის მისაღებად და ა.შ. ამ-

დენად, არაა გასაკვირი ბიომეტრიული ტექნოლო-

გიების მიმართ ბოლო წლებში გამოჩენილი 

ინტერესი. ეს ტექნოლოგიები მეტად მიმზიდველ-

ნი არიან ნებისმიერი სახის დაშვების განხორციე-

ლებისათვის, რამდენადაც უზრუნველყოფენ 

იდენტიფიცირების მაღალ საიმედობას, თანაც 

შეიძლება ინტეგრირებულნი იქნან დაშვების კონ-

ტროლის ნებისმიერ სისტემაში სხვადასხვა გასა-

ღებებთან და პაროლებთან ერთად. 

ბიომეტრია ტრადიციულად განისაზღვრება, 

როგორც მეცნიერების დარგი, რომელიც შეისწავ-

ლის ადამიანის ბიოლოგიური მახასიათებლების 

მათემატიკური და სტატისტიკური დამუშავების 

მეთოდებს. დღეისათვის, ტერმინმა ,,ბიომეტრია’’ 

დატვირთვა შეიცვალა და აღიქმება როგორც ადა-

მიანის იდენტიფიცირების ტექნოლოგია, რომე-

ლიც იყენებს ბიოლოგიურ მახასიათებლებს. 

ბიომეტრიას, კერძოდ კი დაქტილოსკოპიას, 

ადამიანები უხსოვარი დროიდან იყენებდნენ. 

მაგრამ დამოუკიდებელ მეცნიერებად ჩამოყალიბ-

და მე-19 საუკუნეში, მე-20 საუკუნეში ბიომეტრიუ-

ლი სისტემები ძირითადად გამოიყენებოდა სამ-

ხედრო და მნიშვნელოვანი კომერციული ინფორ-

მაციის დასაცავად. აშშ-ში 2001 წლის ტერორის-

ტული აქტის შემდეგ კი სიტუაცია მნიშვნელოვნად 

შეიცვალა. დიდ პრობლემად იქცა პიროვნების 

იდენტიფიცირების საკითხი, ბიომეტრიის გამოყე-

ნება დაიწყეს უსაფრთხოების სფეროში ახალი ტექ-

ნოლოგიების დანერგვისას. აქედან იწყება ბიომეტ-

რიის აღმასვლა და ტერმინ „ბიომეტრიის“ შინაარ-

სის ცვლილებაც ამასთან არის დაკავშირებული. 
 

ადამიანის ბიომეტრიული იდენტიფიცირების 

მეთოდები 
      

პიროვნების იდენტიფიცირების მეთოდები ბი-

ომეტრიული პარამეტრების გამოყენების მიხედ-

ვით იყოფა ორ ჯგუფად: სტატიური (ადამიანის 

ფიზიკური მახასიათებლები) და დინამიური (ადა-

მიანის ქცევითი მახასიათებლები). 

სტატიური მეთოდები ეყრდნობა ადამიანის 

არაცვალებად ფიზიოლოგიურ მახასიათებლებს, 

როგორიცაა: თითის ანაბეჭდი; სახის ფორმა და 

გეომეტრია; თავის ქალის ფორმა და გეომეტრია; 

თვალის გუგა; ხელისგულის, მტევნის ან თითის 

გეომეტრია; სახის თერმოგრაფია, ხელის თერმო-

გრაფია; ხელისგულზე ან თითზე ვენების გამოსა-

ხულების სურათი; დნმ; ორგანიზმის სუნი; ყურის 

ფორმა და სხვ. 

დინამიური მეთოდები ეყრდნობა პიროვნების 

ქმედებების ანალიზს, ანუ თავისებურებებს, რო-

მელიც ახასიათებს ადამიანს რაიმე მოქმედების 

დროს. დინამიური მეთოდები დღეისათვის მნიშვ-

ნელოვნად ჩამორჩებიან სტატიურ მეთოდებს სი-

ზუსტეში და ეფექტურობაში, მაგრამ მაინც ხდება 

მათი გამოიყენება. ამ მეთოდებს განეკუთვნება: 

ხელმოწერის დინამიკა; კლავიატურაზე მუშაობის 

დინამიკა; ხმა; ტუჩების მოძრაობა; სიარულის 

მანერა; ხელნაწერი ტექსტის თავისებურებები. 

კონკრეტული ბიომეტრიული ტექნოლოგიის 

შესაქმნელად ადამიანის ბიომეტრიული მახასია-

თებლის შერჩევა ძირითად ამოცანას წარმოადგენს. 

ადამიანის იდეალური ბიომეტრიული მახასია-

თებელი უნდა იყოს უნივერსალური, უნიკალური, 

სტაბილური და აღქმადი. ბიომეტრიული მახასია-

თებლის უნივერსალურობა ნიშნავს, რომ ეს ბიო-

მეტრიული მახასიათებელი უნდა ქონდეს ყველა 

ადამიანს. უნიკალობა ნიშნავს, რომ არ შეიძლება 

არსებობდეს ორი ადამიანი, რომლებსაც ეს მახა-

სიათებელი ექნებათ ერთნაირი. სტაბილურობა 

გვიჩვენებს, რომ არ უნდა იცვლებოდეს ბიომეტ-

რიული მახასითებელი დროის განმავლობაში. 

ამასთან ადამიანის ბიომეტრიული მახასიათებლის 

აღქმა ტექნიკური საშუალებებით უნდა იყოს შე-

საძლებელი და მოსახერხებელი. 

ადამიანის რეალური ბიომეტრიული მახასია-

თებლები არ არის იდეალური. სხვადასხვა ბიო-



 

მეტრიული მახასიათებლისათვის უნივერსალო-

ბის, უნიკალობის, სტაბილურობის და აღქმადო-

ბის კრიტერიუმების მიხედვით სამბალიანი ექს-

პერტული შეფასებით მიღებულია ცხრ. 1-ში მოტა-

ნილი შედეგები [1]. 

 

ცხრილი 1 

ადამიანის ბიოლოგიური 

მახასიათებელი 
უნივერსალურობა უნიკალურობა სტაბილურობა აღქმადობა 

სახის გამოსახულება მაღალი დაბალი საშუალო მაღალი 

სახის თერმოგრამა მაღალი მაღალი დაბალი საშუალო 

თითის ანაბეჭდი მაღალი მაღალი მაღალი საშუალო 

ხელის მტევანი საშუალო საშუალო საშუალო მაღალი 

თვალის ფერადი გარსი საშუალო მაღალი მაღალი საშუალო 

თვალის ბადურა მაღალი მაღალი საშუალო დაბალი 

ხელმოწერა დაბალი დაბალი დაბალი მაღალი 

ხმა საშუალო დაბალი დაბალი საშუალო 

ტუჩები მაღალი მაღალი საშუალო დაბალი 

ყური საშუალო საშუალო საშუალო საშუალო 

წერის დინამიკა საშუალო მაღალი დაბალი მაღალი 

სიარულის მანერა მაღალი საშუალო დაბალი დაბალი 

        

როგორც ცხრილიდან ჩანს, ვერცერთი ბიომეტ-

რიული მახასიათებელი აკმაყოფილებს მაქსიმა-

ლურად მოთხოვნებს ჩამოთვლილი თვისებების 

მიხედვით. მიუხედავად მატერიალური დანახარ-

ჯების და სიზუსტის საშუალო მაჩვენებლებისა, 

დღეისათვის, გაყიდვებით ლიდერის პოზიცია 

უჭირავს ბიომეტრიულ ტექნოლოგიებს თითის 

ანაბეჭდის საფუძველზე, რაც გარკვეულწილად 

განპირობებულია მეთოდური, ტექნიკური და ალ-

გორითმული ტრადიციულობით და კარგი საექსპ-

ლუატაციო მახასიათებლებით.  
 

ბიომეტრიის განვითარების დღევანდელი 

დონე 
    

დაქტილოსკოპიის ცოდნის პირველი ნიშნები 

ჩანს ჯერ კიდევ ჩვენს წელთაღრიცხვამდე. ჩრდი-

ლოეთ ამერიკაში ნაპოვნია ქვაზე ადამიანის ხელის 

გამოსახულება, რომელზეც ჩანს პაპილარული ხა-

ზები. ასირიელები, ჩინელები დოკუმენტების და-

სამოწმებლად იყენებდნენ თიხის ბეჭდებს თითის 

ანაბეჭდით, ძველ ჩინეთში თითის ანაბეჭდებზე 

დაკვირვებით ხდებოდა ადამიანის ბედის განსაზ-

ღვრა, შემდგომ დაიწყეს გამოყენება კრიმინალის-

ტიკაში. 

ევროპაში თითის ანაბეჭდით ადამიანის იდენ-

ტიფიცირებას ყურადღება მე-19 საუკუნეში მიაქ-

ციეს. დაქტილოსკოპიის თანამედროვე ისტორიის 

პირველ მკვლევარებად ითვლებიან უილამ გერშე-

ლი და ჰენრი ფოლდსი. გერშელი ინდოეთში მუშა-

ობის პერიოდში თითის ანაბეჭდებს იყენებდა 

ადგილობრივი მოსახლეობისთვის დახმარებების 

აღრიცხვის დროს, შემდეგ კი ციხეში პატიმრების 

იდენტიფიცირებისთვის. ფოლდსმა დაქტილოს-

კოპიის შესწავლა დაიწყო გერშელისგან დამოუკი-

დებლად იმავე წლებში (1870 წ.), შექმნა თითის 

ანაბეჭდების  კლასიფიცირების სისტემა და პირ-

ველმა მოახდინა იდენტიფიცირება მინის ბოთლ-

ზე ანაბეჭდით. ამ ორი მეცნიერის იდეებზე და 

გამოცდილებაზე დაყრდნობით გალტონმა შექმნა 

თითის ანაბეჭდის ინდივიდუალობისა და მუდმი-

ვობის თეორია, მან ასევე დაამტკიცა, რომ ერთი-

დაიგივე ადამინს ათივე თითზე აქვს განსხვავე-

ბული ანაბეჭდი, შექმნა პაპილარული ხაზების, 

კლასიფიცირების სისტემა, ე.წ. ,,გალტონის დე-

ტალები’’ [2]. 

ბიომეტრიის თავბრუდამხვევი განვითარება 

დაიწყო 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერაქტის შემდ-

გომ, როცა ყველა მიხვდა, რომ ტერორიზმისაგან 

თავის დაღწევა მოითხოვდა პიროვნების გარან-

ტირებულ იდენტიფიცირებას. იმ მომენტისათვის 

ბიომეტრიული აღჭურვილობის დამუშავებაში ჩა-

ებნენ ისეთი ცნობილი კომპანიები, როგორიცაა: 

LG, Sanyo, Polaroid, NEC, Panasonic და სხვა. შე-

იძლება ითქვას, რომ ბიომეტრია დღეისათვის შე-

იჭრა ადამიანის მოღვაწეობის ყველა სფეროში, სა-

დაც კი საჭიროა მისი იდენტიფიცირება.  



 

ნახ.2-ზე მოცემულია Acuity Market Intelli-

gence-ის მიერ 2011 წელს შედგენილი ბიომეტ-

რიული საშუალებების წარმოებისაგან მიღებული 

შემოსავლების პროგნოზი [3]. 
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როგორც დიაგრამიდან ჩანს, ბიომეტრიული 

საშუალებების გაყიდვებისაგან მიღებული შემო-

სავლები ყოველწლიურად დინამიურად იზრდება 

და 2017 წელს მიაღწევს 11 მილიარ აშშ დოლარს. 

დღეისათვის, ბიომეტრიულ სისტემებში გამო-

იყენება პრაქტიკულად ყველა ზემოთ ჩამოთვლი-

ლი ბიომეტრიული მახასიათებელი. ბიომეტრიუ-

ლი ბაზრის სეგმენტაციას გამოყენებული იდენტი-

ფიკატორების მიხედვით კომპანია Acuity Market 

Intelligence-ის 2007 წლის მონაცემებით აქვს 

შემდეგი სახე: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ნახ.2. ბიომეტრიული ბაზრის გადანაწილება ბიომეტრიული მახასიათებლების მიხედვით 

 

როგორც ვხედავთ, არსებული სტატიური და 

დინამიური ბიომეტრიული მეთოდებიდან დღეი-

სათვის უფრო მეტად გამოიყენება თითის ანაბეჭ-

დის ანალიზი, რაც განპირობებულია შემდეგი 

ფაქტორებით: თითის ანაბეჭდის იდენტიფიკატო-

რი პიროვნების იდენტიფიცირებას, სხვა იდენტი-

ფიკატორებთან შედარებით, ახდენს მეტი საი-

მედობით; თითის ანაბეჭდის ანალიზი ბევრად 

სწრაფად ხდება; თითის ანაბეჭდით იდენტიფი-

ცირების საშუალებები (პროგრამული და აპარა-

ტურული) ბევრად უფრო იაფია, რაც მნიშვნელოვ-

ნად უწყობს ხელს თითის ანაბეჭდის ანალიზის მე-

თოდების ფართო გავრცელებას; თითის ანაბეჭ-

დით პიროვნების იდენტიფიცირების მეთოდები, 

ხმა, 5%ვენების 

სურათი, 3%

ხელის 

გეომეტრია, 7%

თვალის გუგა, 

7%

სახის 

გეომეტრია, 

18%

ხელწერა/ხელმ

ოწერა, 1%

თითის 

ანაბეჭდი, 58%

სხვა, 1%

ნახ. 1. ბიომეტრიული ინდუსტრიის პროგნოზი 

 



 

მათემატიკური მოდელები და ალგორითმები ბევ-

რად კარგადაა დღეისათვის დამუშავებული, რაც 

განპირობებულია თითის ანაბეჭდის გამოყენების 

ტრადიციულობით. 

ბიომეტრიული ტექნოლოგიების სრულყოფა 

ხდება დაჩქარებული ტემპებით, პირველ რიგში სა-

იმედობის ამაღლების და ღირებულების შემცირე-

ბის კუთხით ისეთი ტრადიციული ტექნოლოგიე-

ბისათვის, როგორიცაა: თითის ანაბეჭდის, სახის 

და თვალის ფერადი გარსის იდენტიფიკატორები-

სათვის. 

ძველ ტექნოლოგიებთან ერთად წარმოიშვება 

ახალიც. მათგან ზოგიერთს, განსაკუთრებით კი სა-

ხის სამგანზომილებიანი გამოსახულებით სუბიექ-

ტის გამოცნობას, აქვთ მნიშვნელოვანი პოტენცია-

ლი და მომავალში შეუძლიათ სერიოზულად შეც-

ვალონ ბიომეტრიული ბაზრის გადანაწილების 

სურათი. 

და, რაც მთავარია, ბიომეტრიის სფეროში ძი-

რითადი მოვლენა იქნება მოცემული ტექნოლოგი-

ების მასიური დანერგვა და გამოყენება საპასპორ-

ტო-სავიზო დოკუმენტებში (დღეისათვის ეს პრო-

ცესი რიგ ქვეყნებში სერიოზულადაა დაძრული). 

ეს მოვლენა მიგვიყვანს არა მხოლოდ ტექნოლო-

გიურ ცვლილებთან და ბაზარზე არსებული სის-

ტემების და მოწყობილობების განვითარებასთან, 

არამედ მთლიანად შეცვლის ადამიანების ყოფას. 

იმედი უნდა ვიქონიოთ, რომ ეს იქნება ვექტორი 

კარგისაკენ, რამდენადაც ბიომეტრია საშუალებას 

იძლევა ამაღლებული იქნას არა მხოლოდ ცალკეუ-

ლი ადამიანის უსაფრთხოება, არამედ საზოგა-

დოების _ მთლიანად. 

 

ბიომეტრიის გამოყენების  სფეროები 
 

პასუხი კითხვაზე: სად გამოიყენება ბიომეტ-

რია და როგორია მისი გამოყენების არეალის გაზ-

რდის პერსპექტივა, შეიძლება იყოს ძალიან მოკლე: 

ყველგან და ყველაფერში, სადაც არის საჭირო ადა-

მიანის იდენტიფიცირება, აუტენტიფიცირება და 

ა.შ. ბიომეტრიული იდენტიფიცირების გამოყენე-

ბის სფერო შეიძლება „მოულოდნელიც“ იყოს, ანუ 

იქ სადაც ადრე საერთოდ არ ხდებოდა ადამიანის 

იდენტიფიცირება. მაგალითის სახით შეიძლება 

მოვიყვანოთ მოსწავლის იდენტიფიცირება სკო-

ლის ბუფეტში და ა.შ. შეიძლება ითქვას, რომ ბიო-

მეტრიული იდენტიფიცირება „აფართოებს“ ადა-

მიანის იდენტიფიცირების სფეროების არეალს. 

ნათელია, რომ ბიომეტრიული სისტემების გა-

მოყენების არეალი მეტად ფართოა, ამიტომ მო-

ვიტანთ გამოყენების სფეროების მხოლოდ ჩამო-

ნათვალს: ფიზიკური დაშვების ბიომეტრიული 

მართვა (მაგალითად, დაშვება დაცულ ტერიტო-

რიებზე); ლოგიკური დაშვების ბიომეტრიული 

მართვა (მაგალითად, აუტენტიფიცირება მონაცემ-

თა ბაზებში); სამართალდამცავი და იუსტიციის 

სფერო (კრიმინალისტიკა და პენიტენციალური 

სისტემა); სამუშაო დროის აღრიცხვა (სჭირდება 

ყველა კომპანიას); სამედიცინო სფერო (განსაკუთ-

რებით საჭიროა ჯანმრთელობის დაზღვევის სის-

ტემებში); სასაზღვრო კონტროლი (სავიზო, საპას-

პორტო კონტროლი); ფინანსური და ტრანზაქციუ-

ლი ბიომეტრია (იდენტიფიცირების საიმედობის 

ამაღლება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია საბან-

კო სექტორში); მობილური მოწყობილობები (მაგა-

ლითად, მობილური ბანკისათვის პიროვნების 

იდენტიფიცირება); ბიომეტრიული საკეტები 

(დღეისათვის უკვე ფართოდაა გავრცელებული, 

თუნდაც სასტუმროებში); სამომხმარებლო ბიო-

მეტრია (მაგალითად, ხელჩანთებში, სეიფებში); 

სასწავლო დაწესებულებები; ბიომეტრიის გამოყე-

ნების სხვა სფეროები _ მოხერხებულობა (მაგალი-

თისათვის მოვიყვანთ სხვადასხვა თითის გამოყე-

ნებას სხვადსხვა პროგრამების გამოძახებისათვის). 
 

უფრო დაწვრილებით შევჩერდეთ ბიომეტრი-

ის გამოყენების მნიშვნელობაზე სასწავლო დაწესე-

ბულებებში. განვითარებულ ქვეყნებში დაწყებუ-

ლია ფართომაშტაბიანი პროექტები სკოლებში 

მოსწავლეთა ბიომეტრიული იდენტიფიცირებისა-

თვის, სადაც შერწყმულია მოსწავლეთა აღრიცხვის 

და უსაფრთხოების ფუნქციები. ასევე ფართოდ 

გამოიყენება ბიომეტრიული იდენტიფიცირება 

სკოლის ბუფეტებში უსაფრთხოების მიზნით და 

შესაბამისად მოსწავლეებს აღარ აქვთ უშუალოდ 

ფულთან შეხების აუცილებლობა. მატერიალური 

დანახარჯების შემცირების მიზნით, ბიომეტრიულ 

იდენტიფიცირებას იყენებენ საუნივერსიტეტო კამ-

ნახ.3. პედაგოგთა რეგისტრაციის სისტემის ტერმინალი  



 

პუსებში უცხო პიროვნების დაშვების აკრძალვის 

მიზნით. ამდენად უცხო პიროვნებას არ შეუძლია 

უფასოდ ისარგებლოს იმ სერვისებით, რაც გათვა-

ლისწინებულია სტუდენტებისათვის, მაგალითად, 

ბიბლიოთეკით. რამდენიმე წელია განვითარებად 

ქვეყნებში დაიწყეს ბიომეტრიული იდენტიფიცი-

რების გამოყენება პედაგოგებისათვის. მაგალი-

თად, ინდოეთში აღმოჩნდა, რომ თურმე ყველა პე-

დაგოგი არ ასრულებს კეთილსინდისიერად მასზე 

დაკისრებულ მოვალეობას. ამ მხრივ ორიგინალუ-

რია პედაგოგთა რეგისტრაციის ბიომეტრიული 

სისტემა, რომელიც გამოიყენება საქართველოს 

ტექნიკურ უნივერსიტეტში (ნახ.3). უსაფრთხოების 

თვალსაზრისით ძალიან ეფექტური აღმოჩნდა 

ბიომეტრიული იდენტიფიცირების სისტემა საბავ-

შვო ბაღებში, სადაც ბავშვის მოყვანა ბაღში, ან 

გაყვანა შესაძლებელია მშობლის ან მეურვის 

ბიომეტრიული იდენტიფიცირების შემდგომ. 

 

 

როგორ მუშაობენ ბიომეტრიული  

ტექნოლოგიები 

 

ბიომეტრია მოწოდებულია გადაჭრას ვერიფი-

ცირების და იდენტიფიცირების საკითხები. თავ-

დაპირველად ხდება კონკრეტული პირის ბიომეტ-

რიული მახასიათებლის მათემატიკური მოდელის 

ანუ საწყისი შაბლონის ჩამოყალიბება. ზოგჯერ ამ 

პროცესს პიროვნების რეგისტრირებას უწოდებენ. 

ვერიფიცირების დროს ამოცანა მდგომარეობს 

იმაში, რომ დავრწმუნდეთ მოცემულ მომენტში 

მიღებული მათემატიკური მოდელი (ბიომეტრიუ-

ლი „რუკა“) შეესაბამება თუ არა ამ პირის რეგისტ-

რირებულ შაბლონს. ვერიფიცირება (ანუ შედარება 

ერთი _ ერთთან) გამოიყენება იმის შესამოწმებ-

ლად, არის თუ არა ეს სუბიექტი ის, რომლადაც 

თავს წარმოაჩენს. გადაწყვეტილება მიიღება ახ-

ლად ფორმირებული და რეგისტრირებული შაბ-

ლონების მსგავსების საფუძველზე. ბიომეტრიისა-

თვის უპრიანია ვილაპარაკოთ შაბლონების მსგავ-

სების დონეზეც.  

იდენტიფიცირება (ანუ შედარება ერთისა N-

თან) წყვეტს ახლად მიღებული ბიომეტრიული 

შაბლონის ყველაზე უფრო მსგავსის მოძებნის ამო-

ცანას რეგისტრირებული N შაბლონიდან. უმარ-

ტივეს შემთხვევაში ეს არის ახლად მიღებული 

შაბლონის თანმიმდევრული შედარება N შაბლო-

ნიდან ყველასთან. გადაწყვეტილება მიიღება იმ 

რეგისტრირებული შაბლონის სასარგებლოდ, რო-

მელსაც ექნება ყველაზე მეტი მსგავსების დონე 

ახლად ფორმირებულ შაბლონთან, ანდა საერთოდ 

არ იქნება მიღებული დადებითი გადაწყვეტილება, 

თუ თანმიმდევრულმა შედარებამ არ მოგვცა მსგავ-

სების წინასწარ განსაზღვრული დონე [4].  

თითის ანაბეჭდის გამოცნობის შემთხვევაში 

რეგისტრირებული და მიმდინარე შაბლონები 

მიიღება დაქტილოსკოპიური სკანერის საშუალე-

ბით, რომელიც გვაძლევს თითის პაპილარული 

ხაზების გამოსახულებას. შემდგომ ხდება ამ 

გამოსახულების დამუშავება და დამუშავების პრო-

ცესში ხდება მისი ისეთი მახასიათებელი 

თავისებურებების, როგორიცაა ხაზების განშტოება, 

ხაზების დაბოლოება ანდა ხაზების გადაკვეთის 

გამოყოფა. ყოველი მახასიათებელი თავი-

სებურებისათვის ხდება მისი ტიპის, 

კოორდინატის, ფარდობითი განლაგების და ისეთი 

სხვა პარამეტრების დამახსოვრება, როგორიცაა, მა-

გალითად, ხაზების დაბოლოების წერტი-

ლისათვის _ ხაზის მიმართულება. მახასიათებელი 

თავისებურებების მონაცემთა ერთობლიობა 

წარმოქმნის ბიომეტრიული მახასიათებლის შაბ-

ლონს. მათემატიკური მოდელის სახით მიიღება 

მრავალპარამეტრიანი ვექტორი. ნახ. 4-დან ჩანს, 

რომ განხილული პროცესი უკუქცევადი არაა, ანუ 

თითის ანაბეჭდის მათემატიკური მოდელიდან 

თითის ანაბეჭდის გამოსახულების აღდგენა ვერ 

მოხდება. 
 

 

ბიომეტრიის საიმედოობა 
 

 

ბიომეტრიული სისტემების მთავარი 

დანიშნულებაა პიროვნების იდენტიფიცირება, ანუ 

იდენტიფიკატორის შესაბამისობის დადგენა მის 

წარმომდგენთან, თუნდაც აუტენფიცირებისას. თუ 

ამ კუთხით მივუდგებით სისტემაში აუტენტიფი-

ცირების ტრადიციულ (თუნდაც პაროლით, ან 

პლასტიკური ბარათით) მეთოდებთან შედარებით, 

შეფასების გარეშეც ცხადია, რომ ბიომეტრიული 

აუტენტიფიცირება გაცილებით საიმედოა, რამდე-

ნადაც შესაძლებელია პაროლის (ბარათის) დაკარ-

გვა, დავიწყება და ა.შ. არაფერს ვამბობთ მრავალი 

პაროლით სარგებლობისას წამოჭრილ შეცდო-

მებზე და ა.შ. ამდენად, განხილვის საგანს წარმო-

ადგენს უშუალოდ ბიომეტრიული სისტემის საი-

მედობა. ამდენად, ბიომეტრიული სისტემის საი-

მედობაში იგულისხმება ზოგადად ტექნიკური 

სისტემის საიმედობა, რომელმაც სწორად უნდა შე-

ასრულოს მასზე დაკისრებული მოვალეობა. 

აუტენტიფიცირების ბიომეტრიული სისტემისათ-

ვის ეს გულისხმობს: სისტემამ არ უნდა დაუშვას 

„უცხო“ და დაუშვას „ნაცნობი“ მომხმარებელი. 

შესაბამისად უარი არ უნდა უთხრას დაშვებაზე 

„ნაცნობ“ მომხმარებელს. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

მიუხედავად იმისა, რომ მეცნიერების მიერ 

დიდი ხანია დამტკიცებულია ადამიანის ბიომე-

ტრიული მახასიათებლების მუდმივობა, პრაქტი-

კული გამოყენებისას გვრჩება შთაბეჭდილება, რომ 

რიგ შემთხვევებში ასეთი შეფასება გადაჭარბებუ-

ლია. რადგან „რეალურ ცხოვრებაში“ ბიომეტ-

რიული სისტემა ხშირად „ვერ ცნობს“ დარეგისტ-

რირებულ მომხმარებელს. ამ შემთხვევაში საკმა-

რისია, რომ ხელმეორედ დავარეგისტრიროთ 

მომხმარებელი, ანუ განვაახლოთ ბიომეტრიული 

მახასიათებლის შაბლონი, რომ ხარვეზი მყისვე 

გამოსწორდეს. ეს უფრო ეხება დაქტილოსკოპიაზე 

აგებულ ბიომეტრიულ სისტემას. ამდენად, რჩება 

შთაბეჭდილება, რომ ადამიანის ბიომეტრიული 

მახასიათებელი თითქოს იცვლება. ამ „ჩახლარ-

თულ“ სიტუაციაში გარკვევის მიზნით, ჯერ ვნა-

ხოთ თუ რა შეცდომებს უშვებს ბიომეტრიული 

სისტემა. 

ბიომეტრიული სისტემის შეცდომებიდან 

გამოყოფენ სამი ტიპის შეცდომას [5]: 

პირველი რიგის შეცდომა (FRR – False Rejecti-

on Rate) _ მცდარი უარყოფის დონე. “ვერ ცნობს 

თავისიანს”, ე.ი. მიიღება გადაწყვეტილება, რომ 

,,სხვაა”, მიუხედავად იმისა, რომ სუბიექტი არის 

დარეგისტრირებულთა მონაცემთა ბაზაში. 

მეორე რიგის შეცდომა (FAR – False Acceptance 

Rate) – მცდარი დაშვების დონე. ,,დაშვებული იქ-

ნას უცხო”, ე.ი. მიიღება გადაწყვეტილება, რომ 

,,თავისიანია”, მიუხედავად იმისა, რომ სუბიექტი 

არ არის დარეგისტრირებულთა მონაცემთა ბა-

ზაში.  

მესამე რიგის შეცდომა (FER-Failure to Enroll 

Rate) – რეგისტრაციის შეუძლებლობის დონე. მიი-

ღება გადაწყვეტილება, რომ ,,უცხოა” იმის გამო, 

რომ ვერ ხერხდება დაქტილოსკოპიური სკანერით 

პაპილარული ხაზების სურათის მიღება და, შე-

საბამისად, ვერ ახერხებს ბიომეტრიული მახასია-

თებლის აღქმას. მაგალითად, დაქტილოსკოპიურ 

სკანერს არ შეუძლია თითის ანაბეჭდის გამოსახუ-

ლების მიღება კანის ხარვეზების, განსაკუთრე-

ბული წერტილების მცირე რაოდენობის ანდა პაპი-

ლარური ხაზების არ არსებობის გამო. თითის ანა-

ბეჭდის გამოსახულებაზე განსაკუთრებული წერ-

ტილების რაოდენობის შემცირება შეიძლება გა-

მოწვეული იყოს კანის მექანიკური დაზიანებებით. 

მესამე დონის შეცდომასთან გვაქვს საქმე, როცა 

მომხმარებლის რეგისტრაცია სისტემაში ხდება ერ-

თი ტიპის დაქტილოსკოპიური სკანერით და აუ-

ტენტიფიკაციას გადის მეორე ტიპის დაქტილოს-

კოპიური სკანერით. 

შემდგომი განხილვის გამარტივების მიზნით, 

დავუშვათ, რომ ბიომეტრიული სისტემის შეფასება 

ხდება მეორე რიგის შეცდომაზე (FAR) დაყრდნო-

ბით. თუ გავზრდით სისტემაში FAR-ის დონეს 

(როგორც წესი, ბიომეტრიულ სისტემაში FAR 

ექვემდებარება ადმინისტრირებას), მაშინ სისტე-

მაში უპრობლემოდ იქნებიან დაშვებულნი დარე-

გისტრირებული მომხმარებლები, მაგრამ გაიზრ-

დება საფრთხე „რომ დაშვებული იქნას უცხო“. თუ 

მოვახდენთ FAR-ის შემცირებას, მაშინ „უცხოს“ 

დაშვების საფრთხის ალბათობა შემცირდება, მაგ-

რამ იმავდროულად შეიძლება მივიღოთ სიტუა-

ცია: ,,ვერ ცნობს თავისიანს” (ნახ. 5). შესაბამისად, 

მკვეთრად შემცირდება სისტემის მოხმარებელთა 

კომფორტულობა. მათ მოუწევთ დაქტილოსკოპი-

ურ სკანერზე თითის რამოდენიმეჯერ დადება, ან 

კიდევ უფრო უარესი, საქმე გვექნება მესამე დონის 

შეცდომასთან.  

თითის ანაბეჭდი 

ანაბეჭდის „რუკა“ 

 ანაბეჭდის მოდელი 

ნახ.4. ბიომეტრიული სისტემის მოქმედების პრინციპი 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ამ ლოგიკიდან გამომდინარე, შეიძლება ვი-

ვარაუდოთ, სისტემა საუკეთესოდ იმუშავებს FAR-

ის იმ მნიშვნელობაზე, როცა გვაქვს პირველი და 

მეორე რიგის შეცდომების ერთნაირი დონე (EER). 

მაგრამ, რეალურ სისტემაში ასეთი მიდგომა არ 

ამართლებს, ანუ ვერ ვიღებთ საიმედობის იმ დო-

ნეს, რომელიც ჩვენთვის მისაღებია.  

არსებობს მიდგომა, როცა FAR-ის მნიშვნე-

ლობის შერჩევა ხდება სისტემის დანიშნულებიდან 

გამომდინარე: თუ ბიომეტრიული სისტემა განკუ-

თვნილია მკაცრი დაშვებისათვის, მაშინ FAR≤EER. 

თუ ამ შემთხვევაში ადგილი ექნება FER-ს, მაშინ 

სისტემაში გამოყენებული უნდა იქნას უფრო მა-

ღალი ხარისხის აპარატურული და პროგრამული 

საშუალებანი, ან იდენტიფიცირება მოვახდინოთ 

სხვა ბიომეტრიული მახასიათებლის საშუალებით. 

თუ ბიომეტრიული სისტემა არაა განკუთვ-

ნილი მკაცრი დაშვებისათვის, მაშინ შეიძლება, 

რომ FAR≥EER. შესაბამისად გაიზრდება სისტემით 

სარგებლობის კომფორტულობაც. FAR≥EER-ის 

შემთხვევაში უკვე დიდი მნიშვნელობა ენიჭება 

FAR-ის დონის ადმინისტრირებას, ანუ FAR-ის 

დონის სწორ შერჩევას. 

 

დაქტილოსკოპიური იდენტიფიცირების 

პრობლემები 
 

 ,,რთული თითების’’ პრობლემა. თითის პაპი-

ლარული ხაზების სურათის სკანირებისას 

ადამიანების 1%-ს აქვთ პრობლემები, რაც და-

კავშირებულია მექანიკურ დაზიანებებთან, 

დამწვრობასთან, კანის დაავადებებთან და 

სხვა. თუ პიროვნების თითიდან საერთოდ 

შეუძლებელია  სურათის მიღება დაქტილოს-

კოპიური სკანერის საშუალებით, მაშინ უმ-

ჯობესია გადავიდეთ თვალის ფერადი გარსის 

სკანირებაზე, ან სხვა რომელიმე იდენტიფი-

კატორზე. 

 ,,იმიტაციის’’ პრობლემა. შესაძლებელია თი-

თის პაპილარული სურათის იმიტაცია სხვადა-

სხვა საშუალებებით, მათ შორის სილიკონის 

მოდელის გამოყენებით. ამ შემთხვევას ებრძ-

ვიან სითბური სკანერის გამოყენებით, რომე-

ლიც რეაგირებს გამოსახულებაზე და სითბო-

ზე ერთდროულად. 

 პიროვნების უფლებათა დარღვევა (Privacy 

Violation) 

    ბიომეტრიულ სისტემაში პაპილარული ხაზე-

ბის უშუალოდ გამოსახულების (ან თუნდაც მცირე 

ნაწილის) შენახვა. 

ადამიანებს, რომლებსაც უხდებათ ბიომეტ-

რიულ სისტემებთან შეხება ან არიან მისი მომხ-

მარებლები, უჩნდებათ „ბუნებრივი“ კითხვა: ინა-

ხება თუ არა მისი თითის ანაბეჭდი სისტემაში? 

დაქტილოსკოპიური ბიომეტრიული სისტემები 

შეიძლება გაიყოს ორ ჯგუფად: დაქტილოსკოპი-

ური გამოსახულების შენახვით და მის გარეშე. 

პირველი ტიპის სისტემებით სარგებლობენ მხო-

ლოდ კრიმინალისტიკაში, ხოლო ყველა დანარჩენ 

შემთხვევაში გამოიყენება დაქტილოსკოპიაზე და-

ყრდნობილი ბიომეტრიული სისტემები გამოსახუ-

ლების შენახვის გარეშე.  

ნახ.4-ზე წარმოდგენილი სქემა ხსნის დაქტი-

ლოსკოპიური ბიომეტრიული სისტემის მოქმედე-

ბის პრინციპს. თითის ანაბეჭდიდან მიიღება ე.წ. 

„ანაბეჭდის რუკა“, სადაც უკვე გამოყოფილია სა-

კვანძო (დალტონის) დეტალები. შემდგომი მათე-

მატიკური გარდაქმნებით მიიღება თითის ანაბეჭ-
დის მათემატიკური მოდელი _ შაბლონი. აქვე უნ-

და აღინიშნოს, რომ შაბლონიდან თითის ანაბეჭ-

დის მიღება შეუძლებელია (ყოველ შემთხვევაში, 

დღეისათვის ასეთი მათემატიკური მეთოდი არ 

არსებობს). 
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ნახ. 5. პირველი და მეორე რიგის შეცდომების ურთიერთდამოკიდებულება 



 

დასკვნა. გაანალიზებულია და დასაბუთებუ-

ლი ადამიანის იდენტიფიცირებისათვის ბიომეტ-

რიული მეთოდების საიმედობა ტრადიციულ 

მეთოდებთან (პლასტიკური ბარათის, პაროლის 

და ა.შ. გამოყენებით) შედარებით. ამასთან ნაჩვე-

ნებია, რომ ბიომეტრიული მეთოდების გამოყენება 

ადამიანის იდენტიფიცირებისათვის იძლევა კარგ 

შედეგებს, მხოლოდ ბიომეტრიული სისტემის სწო-

რად ადმინისტრირების შემთხვევაში. მიუხედავად 

იმისა, რომ ბიომეტრიული სისტემების გამოყენე-

ბასთან დაკავშირებული ხარვეზები ხასიათდება 

ობიექტური და სუბიექტური მიზეზებით, მისი 

გამოყენების არეალი და მაშტაბები დღითიდღე 

ფართოვდება და იზრდება, რაც უდავოდ მეტყვე-

ლებს მის ეფექტურობაზე. 
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BIOMETRICS : MYTHS AND REALITY 

 
Summary 

 
The article describes the essence of biometrics and purpose, the advantages and disadvantages of 

biometric systems. 
It is shown, that now, biometric methods are most effective and reliable way to identification the people. 

Particular attention is paid to the administration of biometric systems, in order to ensure their reliability. 
Because of rapid pace of development “Biometric Market” and expanding the area of human identification 
using biometric methods, the conclusion is made, that in recent years biometrics  not only to raise reliability 
of human identification, but will have a significant impact on human life style. 

 

გამოყენებული ლიტერატურა: 
 

1. Anil K. Jain,Arun Ross, Salil Prabhakar. An Introduction to Biometric Recognition. IEEE TRANSACTIONS 
ON CIRCUITS AND SYSTEMS FOR VIDEO TECHNOLOGY, VOL. 14, NO. 1, JANUARY 2004. 

2. The Fingerprint Sourcebook. Chapter 1. HISTORY, Jeffery G. Barnes, National Institute of Justice, 2011.  
3. http://www.acuity-mi.com/FOB_ Report.php 
4. Davide Maltoni, Dario Maio, Anil K. Jain, Salil Prabhakar. Handbook of  Fingerprint Recognition. 

Springer-Verlag, New York, Berlin, Heidelberg, 2003. 

5. Technical Document about FAR, FRR and EER. by SYRIS Technology Corp., 2004. 

 

 

 

 

 

http://www.google.ge/url?sa=t&rct=j&q=Jeffery+G.+Barnes&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nij.gov%2Fpubs-sum%2F225320.htm&ei=vNdET8HlDc6g-wbmj4mAAg&usg=AFQjCNHJBUx5OHUCGPH_dXe-1cd8ZqmpXg
http://www.acuity-mi.com/FOB_%20Report.php


 

აკაკი გიგინეიშვილი 
თემურ ჩიჩუა 

იური პაპავა 
 

სასწავლო-კვლევითი თანამედროვე ლაბორატორია საქართველოს 
ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტების განკარგულებაში 

 

 

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 

სტუდენტების სწავლების ერთ-ერთი მნიშვნელო-

ვანი ასპექტია კვლევის უნარ-ჩვევების გამომუ-

შავება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

სტუდენტებმა ახალი სასწავლო წლის დამდეგს 

ფასდაუდებელი საჩუქარი მიიღეს _ უნივერსი-

ტეტში ფუნქციონირება დაიწყო ფიზიკის განახლე-

ბულმა სასწავლო  ლაბორატორიამ, რომელიც აღ-

ჭურვილია უახლესი, თანამედროვე კომპიუტე-

რული გამზომი ინსტრუმენტებით და ლაბორატო-

რული დანადგარებით. საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტის ფიზიკის დეპარტამენტის სასწავ-

ლო-სამეცნიერო ლაბორატორიებს ჩამონათვალში  

შედის აგრეთვე ფუნდამენტური კონსტანტების 

ლაბორატორია  –  აქაა ფიზიკის საეტაპო, ეპოქა-

ლური კლასიკური ექსპერიმენტები, რომელთა 

ავტორების ღვაწლი მეცნიერების განვითარებაში 

თავის დროზე ნობელის პრემიებით აღინიშნა. 

ლაბორატორია აღიჭურვა მოწყობილობებით, 

რომელსაც ამზადებს ფირმა PASCO. ესაა მსოფ-

ლიოში ცნობილი ამერიკული ფირმა, რომელიც 

სახელგანთქმულია  სასწავლო და სამეცნიერო ლა-

ბორატორიებისთვის განკუთვნილი თანამედროვე 

ხელსაწყოებისა და მოწყობილობების დამზადე-

ბით. ფირმა PASCO-ს პროდუქცია უსაფრთხო, სა-

იმედო და ბევრად იაფია გერმანული ფირმა 

PHYWE-ს ანალოგიურ ნაწარმთან შედარებით, 

ამავდროულად,  უკეთესია კომპიუტერული ინ-

ტერფეისებით აღჭურვის გამო.    

ფირმა PASCO-ს გამზომი მოწყობილობები-

ინტერფეისები გასაზომ ფიზიკურ სიდიდეების 

გარდაქმნის ციფრულ სიგნალებად, რომლებიც 

სპეციალური კონსოლის მეშვეობით მუშავდება, 

შეინახება, აისახება კონსოლის ეკრანზე, ან საჭი-

როების შემთხვევაში გადაიგზავნება ჩვეულებრივ 

კომპიუტერში შემდგომი პროგრამული დამუშავე-

ბისათვის. შედეგად ვღებულობთ ექსპერიმენტის 

შედეგებს, წარმოდგენილს ნაირსახოვანი ცხრილე-

ბისა და გრაფიკების სახით. მატერიალური ბაზით 

უზრუნველყოფის თვალსაზრისით უნივერსიტეტს 

შეძენილი აქვს სხვადასხვა ფიზიკური სიდიდის 

ციფრული გამზომი მოწყობილობების ძალიან 

ფართო ნაკრები. აღნიშნული საშუალებას იძლევა 

დაიგეგმოს და შესრულდეს სამეცნიერო-კვლევი-

თი სამუშაო გამოყენებითი ფიზიკის მრავალ სხვა-

დასხვა დარგში, როგორც მაგისტრატურის, ასევე 

დოქტორანტურის დონის სამეცნიერო კვლევების 

შესრულების უზრუნველყოფისათვის.  

უახლესი ექსპერიმენტული მოწყობილობების 

ფართო ასორტიმენტი უნივერსიტეტის პროფე-

სორ-მასწავლებლებს საშუალებას აძლევს დააყე-

ნონ ან შექმნან ორიგინალური ლაბორატორიული 

სამუშაოები, რომლებიც ოპტიმალურად იქნება მი-

სადაგებული უნივერსიტეტის სხვადასხვა ფაკულ-

ტეტის კონკრეტული სპეციალობის სტუდენტების 

მაღალ დონეზე მომზადების ამოცანის გადაწყ-

ვეტასთან. გარდა ამისა, ლაბორატორიაში დადგ-

მულია შედარებით მარტივი ლაბორატორული 

ამოცანები, განკუთვნილი პირველი კურსის პირ-



 

ველ სემესტრში სტუდენტთა იმ კონტინგენტის-

თვის, რომლებიც გადიან საბაზო მომზადებას 

ფიზიკაში  –  ეს ლაბორატორული ამოცანები, ფაქ-

ტობრივად,  სასკოლო დონის ამოცანებია. ასეთი 

ლაბორატორიის შექმნით უნივერსიტეტს ფაქტიუ-

რად გააჩნია შესაძლებლობა თანამედროვე კვლე-

ვითი ლაბორატორიის ხიბლი სკოლის მოსწავლე- 

 

ებსაც გააცნოს. ამ მიზნით სისტემატურად იმართე-

ბა სკოლის მოსწავლეებისათვის საკვირაო კლასგა-

რეშე ლაბორატორული სამუშაოები. ამ ლაბორა-

ტორიის გამოყენება შესაძლებელია საქართველოს 

საჯარო სკოლის ფიზიკის მასწავლებლების თანა-

მედროვე მოთხოვნების დონეზე კვალიფიკაციის 

ასამაღლებლადაც.  

აქვე უნდა შევნიშნოთ, რომ ლაბორატორიის 

აღჭურვილობა აგრეთვე შეიცავს ეგრეთ წოდებულ 

”ნაკრებ ამოცანებს” – ერთი და იმავე ხელსაწ-

ყოების ბაზაზე შეიძლება რამდენიმე ამოცანის გა-

მართვა. შეძენილი ლაბორატორული მოწყობილო-

ბებით დაკომპლექტებული ექსპერიმენტული ამო-

ცანები საშუალებას გვაძლევს შევქმნათ თანამე-

დროვე სასწავლო ლაბორატორია აგრეთვე იმ გა-

გებით, რომ ამოცანათა უმრავლესობა კომპი-

უტერიზებულია სათანადო გადამწოდებით და 

მათი ინტერფეისების სა-შუალებით. გარდა საქარ-

თველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისა ასეთი თა-

ნამდროვე და კარგად აღჭურვილი სასწავლო ლა-

ბორატორია არა აქვს საქართველოს, და, ალბათ, 

მთელი პოსტსაბჭოთა სივრცის არცერთ სხვა უნი-

ვერსიტეტს.  ლაბორატორიის სასწავლო პროცესში 

ეფექტური გამოყენება უზრუნველყოფს საქართვე-

ლოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში სწავლების ხა-

რისხის სათანადოდ მაღალ დონეზე შენარჩუნებას. 

ლაბორატორიის გამართვა და ლაბორატორული 

სამუშაოების სასწავლო-მეთოდური მასალების 

დამუშავება ამჟამადაც მიმდინარეობს. ეს ლაბო-

რატორია იქნება საფუძველი თანამედროვე დონის 

საუნივერსიტეტო საინჟინრო განათლების მისაღე-

ბად და არა მარტო გამოყენებითი ფიზიკის სპე-

ციალობის სტუდენტებისთვის. გარდა ამისა,  ეს 

იქნება საუკეთესო რეკლამა სტუდენტების უნი-

ვერსიტეტში მოსაზიდად. ამრიგად, ლაბორატო-

რიის სათანადო დონეზე გამართვა უთუოდ წა-

ადგება უნივერსიტეტის იმიჯს და მას მსოფლიოს 

საუკეთესო უნივერსიტეტების რიგში დააყენებს.  

ლაბორატორიულ მოწყობილობებს თან ახ-

ლავს სენსორები სხვადასხვა ფიზიკური სიდიდეე-

ბის გასაზომად. მათი გამოყენება შესაძლებელია 

არა მარტო სასწავლო მიზნით, არამედ სხვადასხვა 

სამეცნიერო კვლევების ჩასატარებლადაც. აღნიშ-

ნული ლაბორატორიის ბაზაზე საქართველოს ტექ-

ნიკური უნივერსიტეტის პროფესურას შესაძლებ-

ლობა გვეძლევა სტუდენტებს სწავლების საწყის 

ეტაპზევე გამოვუმუშავოთ კვლევითი აზროვნების 

უნარ-ჩვევები. ლაბორატორიის აღჭურვილობა სა-

შუალებას გვაძლევს ჩავატაროთ დაახლოებით 80 

ლაბორატორიული სამუშაო მექანიკის, მოლეკუ-

ლური ფიზიკის ელექტრობის, ოპტიკისა და ატო-

მური ფიზიკის  მიმართულებით.  

 

 



 

ბადრი ცხადაძე 

 

სტუ-ს ახალი საგანმანათლებლო გეზის  

(სტრატეგიის) კვალდაკვალ 
 

მეოცე საუკუნის მიწურულის მსოფლიო, ბო-

ლო ათწლეული და ოცდამეერთე საუკუნის პირ-

ველი დეკადა საგანმანათლებლო რეფორმებითაც 

გამოირჩა _ დრომ ახალი რაკურსით განათლებისა 

და სწავლების ორიენტირთა განსაზღვრა მოით-

ხოვა. ამის დასტურია სტრატეგიული განვითარე-

ბის ის ძირითადი ორიენტირები, რაც ევროპულმა 

საგანმანათლებლო სივრცემ და გარემომ მსო-

ფლიოს წამყვან უნივერსიტეტებს შესთავაზა ბო-

ლონიის (1999 19 ივნისი),  ლისაბონის (2000 წლის 

მარტი), კოპენჰაგენის (2002 წლის ნოემბერი) პრო-

ცესებისა და ლისაბონის (რომელშიც საქართველო 

1997 წლის 11 აპრილიდან ჩაერთო) კონვენციის 

სახით. 

ამ მხრივ დროის მოთხოვნებს, ვფიქრობთ, არც 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ჩამორ-

ჩება. მხედველობაში გვაქვს საგანმანათლებლო გე-

ზი _ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

განვითარების ძირითადი მიმართულებანი, რაც 

ნათლადაა ჩამოყალიბებული სტუ-ს რექტორის 

არჩილ ფრანგიშვილის  2012-2016 წლის გეგმაში 

[1].  

და მაინც, როგორია ეს ხედვა, რა რეალიებს და 

უმთავრესი მიზნების განხორციელებას ისახავს? 

უპირველეს ყოვლისა, თანამედროვე საგანმა-

ნათლებლო ეტაპზე გასათვალიწინებელია სტუ-ს 

მდიდარი სამეცნიერო-ტექნოლოგიური გამოცდი-

ლება და პოტენციალი, ასევე ჩვენი საერთაშორისო 

კონტაქტები პარტნიორ უნივერსიტეტებთან; სიღ-

რმისეულად ამ სამოქმედო-საგანმანათლებლო  

გეგმის ძირითადი პოსტულატები, ,,ცოდნის ეკო-

ნომიკაზე’’ დაფუძნებული, ასეთია: 

1. საუნივერსიტეტო სწავლების ახალმა მო-

დელმა ხელი უნდა შეუწყოს მეცნიერს, პიროვნე-

ბას, რათა მან შექმნას ახალი, ღირებული და არ 

დაკმაყოფილდეს აწ უკვე მიღწეულით. სწავლების  

ეს ახალი მოდელი, საშუალებას უნდა იძლეოდეს,  

პიროვნებამ თავად შექმნას საკუთარი ბედი – ნი-

ჭის, გონის, ცნობიერებისა და ხასიათის შესაბა-

მისად; 

2. დღევანდელობა საუნივერსიტეტო განათლე-

ბისაგან ითხოვს სწავლების ,,ნიჭისა და უნარის 

მოდელზე” გადასვლას, სადაც მაქსიმალურადაა 

გათვალიწინებული პიროვნულიდან გამომდინარე 

ცოდნის ათვისებისა და პროფესიული უნარ-ჩვე-

ვების გამომუშავების წინაპირობები. ეს ახალი მო-

დელი შექმნილია ადამიანის რეალობის ობი-ექ-

ტური აღქმისა და განსაკუთრებული უნარების გა-

მოყენება – განვითარების მიზნით, რის საფუძველ-

ზეც ყალიბდება პიროვნებაზე მიზანმიმართული 

სწავლების სისტემა, რომელიც თავის მხრივ ითვა-

ლისწინებს თვითმოტივაციას სწავლების მიმართ; 

სტუ-ს რექტორს საუნივერსიტეტო სწავლების 

სისტემაში აუცილებლად მიაჩნია ანდრაგოგიკის _ 

სპეციალური კომპონენტის, შეტანა, სწავლების 

ყველაზე ეფექტური მეთოდების მოძებნისათვის. 

მისივე დასკვნით, ამ კუთხით სტუ-ში დიდი ყუ-

რადღება უნდა დაეთმოთ კვალიფიკაციის ამაღლე-

ბის და გადამზადების სასწავლო ცენტრის ფუნქ-

ციონირებასა და განვითარებასაც; 

3. აუცილებელია ეფექტური მართვის მექანიზ-

მების და შესაბამისი საუნივერსიტეტო მოდელის 

დამუშავება. ტექნიკურ უნივერსიტეტში ამთავით-

ვე მკაფიო პრიორიტეტად უნდა ჩამოყალიბდეს, 

სტუ-ში არსებული ყველა სპეციალობისათვის, სა-

ინოვაციო საგანმანათლებლო მიმართულება. 

საგანმანათლებლო საინოვაციო პროგრამების 

შედგენისას გასათვალისწინებელია, როგორც სტუ-

ს მდიდარი სამეცნიერო-ტექნოლოგიური გამოც-

დილება და პოტენციალი, ასევე ჩვენი საერთაშო-

რისო კონტაქტები პარტნიორ უნივერსიტეტებთან. 

გარდა აღნიშნულისა, უმნიშვნელოვანე-სია პრინ-

ციპულად ახალი, დისციპლინათშორისი საინოვა-

ციო საგანმანათლებლო პროგრამების შექმნა; 

4. სტუ-ში უნდა შეიქმნას ახალი საგანმანათ-

ლებლო ფორმები, ე.წ. ,,კორპორაციული უნივერ-

სიტეტები”, როგორიცაა:  

 მართვისა და ინოვაციების უმაღლესი სკოლა; 

 სახელმწიფო ადმინისტრირების უმაღლესი 

სკოლა; 

 ინოვაციური ბიზნესის უმაღლესი სკოლა. 

,,კორპორაციული უნივერსიტეტების” სამაგის-

ტრო პროგრამები შეიქმნება ტექნიკური უნივერ-

სიტეტის თანამშრომელთა მიერ და მკვიდრ სა-

ფუძველს შეუქმნის მაღალი კლასის, დარგობრივ 

მენეჯერთა ჩამოყალიბებას. 

5. რექტორის თვალთახედვით, განათლების 

დონე, ნებისმიერ სახელმწიფოში განაპირობებს 

ეკონომიკის მდგომარეობას, რის გამოც ოთხკომ-

პონენტიანი ,,ცოდნის ეკონომიკა’’ წარმატებულად 

გამოიყენება თანამედროვე სახელმწიფო მშენებ-

ლობაში (,,ცოდნის ეკონომიკის” კომპონენტებია: ა) 

განათლება ბ) თამაშის წესები ეკონომიკაში; გ) ინ-

ფორმაციული ინფრასტრუქტურა (ტელეკომუნიკა-



 

ციის, მონაცემთა გაცვლის საშუალებანი და ა.შ.); 

დ) და ყველაზე მნიშვნელოვანი _ ,,ინოვაციური 

სისტემა’’ (ლაბორატორიების, სამეცნიერო ცენტრე-

ბისა და უნივერსიტეტების განვითარებული ქსე-

ლი). 

6. მეცნიერული კვლევის კო-მერციალიზაცია, 

რაც გულისხმობს მეცნიერულ კვლევათა კომერ-

ციალიზაციის ორიგინალური კონცეფციის შემუ-

შავებას, ინოვაციური ბიზნესისათვის აუცილებე-

ლი უნარ-ჩვევების შესწავლას [1].  

7. სტუ-ს განათლების თანამედროვე სისტემა 

უნდა გამდიდრდეს ახალი ორგანიზაციული 

სტრუქტურებით: დისტანციური სწავლებით, ვირ-

ტუალური კლასებით. უნდა შეიქმნას და დაინერ-

გოს ელექტრონული უნივერსიტეტის ტექნოლო-

გია, რომელიც იქნება ახალი საფეხური ტრადი-

ციული, დისტანციური და ,,ონ-ლაინ’’ სწავლების 

ფორმების განვითარებისა [1]. 

8. უნდა გავითავისოთ ე.წ. საკონტრაქტო გა-

რიგება _ სახელმწიფო საგანმანათლებლო სისტე-

მების მიერ დადებული ხელშეკრულება, კონტრა-

ქტი, არასახელმწიფო, კერძო ორგანიზაციებთან _ 

იმგვარი საგანმანათლებლო პროდუქტისა და მომ-

სახურების მისაღებად, როგორიც მას სჭირდება. 

9. საუნივერსიტეტო-საინოვაციო სტრატეგია 

გათვლილი უნდა იყოს ინტელექტუალური 

ელიტის შესაქმნელად. 

10. სტუ-ში ახალი ეკონომიკური სტრუქტუ-

რირება უნდა ემყარებოდეს: საინოვაციო ცენტ-

რებს, ტექნოლოგიური პარკებს, საინვესტიციო 

ფონდებს, საცდელ წარმოებებს, საკონსტრუქტორო 

ბიუროებს და სხვა, რომლებიც განაპირობებენ სა-

ბაზრო მექანიზმების ამუშავებას ტექნიკურ უნი-

ვერსიტეტში, შექმნიან ახალ სამუშაო ადგილებს 

მეცნიერებაში, წარმოებასა და სამეცნიერო – ტექ-

ნოლოგიური და ტექნიკური მომსახურების სერ-

ვისის სფეროში, როგორც პროფესორ-მასწავლე-

ბელთათვის და დამხმარე პერსონალისათვის, ასე-

ვე სტუდენტებისათვის. საჭიროა სტუ-ს საერთა-

შორისო კონტაქტების სტიმულირება უცხოურ 

უნივერსიტეტებთან, რომელთაც უკვე დიდი ხანი 

აქვთ მსგავსი ეკონომიკური სტრუქტურები. 

11. სტუ-ს სამეცნიერო-კვლევითი მოღვაწეობა 

ინოვაციაზე ორიენტირებულ განათლებას უნდა 

ემსახურებოდეს, რისთვისაც უნდა განვითარდეს 

ინოვაციათა სამეცნიერო-საწარმოო-ტექნოლოგიუ-

რი სტრუქტურების მხარდამჭერი რეჟიმი. ამ მი-

მართულებით აქტუალურია, უკვე კარგად აპრობი-

რებული სტრუქტურების _ ტექნოპარკების, ბიზ-

ნეს-ინკუბატორების, საინოვაციო-ტექნოლოგიური 

ცენტრების შექმნა. საინოვაციო სტრუქტურა უაღ-

რესად ,,დაინტერესებულია” სამეცნიერო-საწარ-

მოო დანერგვების ზონებით, სადაც სამეცნიერო 

იდეები და ახალი ტექნიკის საცდელი ნიმუშები 

დაიყვანებიან საწარმოო ციკლში მომუშავე პრო-

დუქტამდე. ეს კი ერთიათად გაზრდის ამ ჭრილში 

საუნივერსიტეტო შემოსავლებს. 

12. უნდა მოხდეს საზოგადოების სოციალ-

ეკონომიკური ინტერესების გაერთიანება, რაც მხო-

ლოდ იმ შემთხვევაშია შესაძლებელი, როცა განათ-

ლება და მეცნიერება ითვალისწინებს ბიზნესის 

რეალურ პრობლემებს, ეს კი შესაძლებელია მხო-

ლოდ საგანმანათლებლო-სამეცნიერო-საწარმოო 

კორპორატიული გაერთიანებების ორგანიზებით. 

ამგვარი გაერთიანებების ძირითადი კომპონენტე-

ბი იქნება ერთის მხრივ, ინტელექტი, ცოდნა, და 

მეორეს მხრივ, ბიზნესთან ასოცირებული რამდე-

ნიმე სახის ინტელექტუალურ-მატერიალური მსა-

ზღვრელი: მცირე და საშუალო ბიზნესის საწარმოო 

ბაზა, პროექტთა მართვა, ბიზნეს-დაგეგმვა და 

იდეები, მარკეტინგი და მენეჯმენტი. 

13. სტუ-ს სასწავლო სამსახურმა უნდა მოახ-

დინოს საინჟინრო განათლების, მსოფლიოში ,,საუ-

კეთესო გამოცდილების’’ (სწავლების მეთოდიკა, 

სასწავლო დისციპლინათა კომპლექტაცია, პროგ-

რამული უზრუნველყოფა, ტრანსფერი ტექნიკური 

უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო სფეროში) და-

ნერგვა. ამგვარი ნოვაციების რეალიზება დამოკი-

დებული იქნება საინჟინრო ცოდნის პროგრამის 

ხარისხის შეფასებაზე, სწავლების პერიოდში შე-

ძენილ კომპეტენციაზე. იმავდროულად უაღრესად 

მნიშვნელოვანია საგანმანათლებლო პროგრამათა 

უნიფიკაცია ძირითად საერთაშორისო საგანმანათ-

ლებლო კრიტერიუმებთან, რაც შედეგად მოგვცემს 

ჩვენივე კურსდამთავრებული სპეციალისტების 

უფლებრივად გათანაბრებას სხვა ქვეყნების პრო-

ფესიონალებთან. პრიორიტეტად უნდა დავსახოთ 

ის, რომ სტუ-ს განვითარების ერთ-ერთ მნიშვნე-

ლოვან მდგენელად  იქცეს ინსტიტუციური ჰარმო-

ნიზაცია საერთაშორისო საინჟინრო ალიანს-თან 

და იმ მმართველობით სტრატეგიასთან, რაც აღ-

ნიშნულია დოკუმენტში: ,,კურსდამთავრებულთა 

ატრიბუტები და პროფესიული კომპეტენციები’’. 

ეს კი თავის მხრივ დღის წესრიგში აყენებს ვაშინგ-

ტონის, სიდნეისა და დუბლინის ხელშეკრულე-

ბებთან სტუ-ს მიერთების სტრატეგიულ აუცილებ-

ლობას. ყოველივე ეს კი უნდა წარიმართოს სწავ-

ლების თანამედროვე თეორიების სრული და 

სიღრმისეული გათვალისწინებით, რაც გულისხ-

მობს კოგნიტურ ფსიქოლოგიასა და განათლების 

თეორიისადმი კვლევით მიდგომას. 

14. დღეს სტუ-ში დანერგილი და ფუნქციონი-

რებადი ,,სტუდენტთა აკადემიური მოსწრების 

მონიტორინგის ელექტრონული სისტემა’’ თავისი 

დანიშნულებით სტუდენტის ყოველკვირეული 

შეფასებისა და ინფორმირებულობის უზადო ფორ-

მად უნდა ვაქციოთ. ვფიქრობთ, ,,ელექტრონული 

უწყისი’’ ამ მხრივ გამჭვირვალე სახეა სასწავლო 



 

პროცესისა (რაც გულისხმობს ტრიადას _ ,,სტუდე-

ნტი  _ უნივერსიტეტი _ პედაგოგი’’). მდგრადი 

განვითარება, ისე როგორც პროექტირების თანა-

მედროვე სისტემები და ციფრული ლაბორატო-

რიები, ჩვენი ღრმა რწმენით, სტუ-ში დიდი სარ-

გებლის მომტანი გახდება. 

ის ძირითადი მიმართულებები, როგორიცაა: ა. 

მეცნიერული კვლევის კომერციალიზაცია, ბ. ტექ-

ნიკური უნივერსიტეტის საბაზრიო ურთიერთო-

ბებში ინტენსიურად ჩართვა, გ. ტექნოლოგიური 

ინოვაციების დანერგვა და სამეცნიერო-კვლევითი 

პროექტების წარმატებით განხორციელება საწინ-

დარი იქნება სტუ-ს ხვალინდელი დღისა. სტრუქ-

ტურული მოდერნიზება, მართვის ხარისხის სის-

ტემის სასწავლო და სამეცნიერო პროცესში სრულ-

ყოფილად დანერგვა საერთო ორგანიზაციული 

წინსვლის წინაპირობად უნდა აღვიქვათ _ სტრუქ-

ტურიზებული მართვის სისტემა, დაფუძნებული 

კომპეტენციაზე, შრომის განაწილებაზე, ურთი-

ერთკონტროლზე, შრომის ბაზრის მოთხოვნებზე, 

ხარისხზე და ა.შ., რექტორის დასკვნით, შექმნის 

სტუ-ს ახალ იმიჯს, ახალი იმიჯი კი, საბაზრო 

ურთიერთობებზე გადასვლისთანავე, გულისხ-

მობს ეკონომიკური უსაფრთხოების კონცეფციის 

შექმნას _ ახალ ურთიერთობებს (სტრატეგიას) სა-

ერთაშორისო საინჟინრო ორგანიზაციებთან. 

სტუ-ს რექტორის ჩვენ მიერ ჩამონათვალში, 

რომელშიც გამოკვეთილია სტუ-ს, როგორც სას-

წავლო-სამეცნიერო დაწესებულების სამომავლო 

გეზი და ამოცანები, ვფიქრობთ, სტუ-ს არაერთი 

პროფესორის მეცნიერულ საქმიანობაში განხორ-

ციელებულია  და ახლაც ხორციელდება. სამინუ-

შოდ გვინდა დავასახელოთ სტუ-ს არქიტექტუ-

რისა და ურბანიზაციის ფაკულტეტის სრული 

პროფესორი, რუსთაველის პრემიის ლაურეატი, 

საქვეყნოდ ცნობილი არქიტექტორი ვახტანგ (ჯე-

მალ) დავითაია, რომლის სახელი და ღვაწლი, მეც-

ნიერული და პედაგოგიური შემოქმედება დიდი 

ხანია გასცდა საქართველოს ფარგლებს _ მას იც-

ნობენ ქართველი და რუსი კოლეგები, გერმანული, 

იტალიური, არგენტინული, ბრაზილიური, ბულ-

გარული, ლატვიური, სლოვაკური, იაპონური, ამე-

რიკული სოლიდური გამოცემები [2, 2]. 

და აი, როგორც ახლახანს ჩვენთვის ცნობილი 

გახდა, სტუ-ს პროფესორმა, ვ. დავითაიამ ცნობად 

მიიღო, რომ ჩეხეთში, მეოცე საუკუნის ბოლოს, 

პრაღის უმაღლესი ტექნიკური უნივერსიტეტის 

არქიტექტურის ფაკულტეტის არქიტექტურის ის-

ტორიისა და თეორიის კათედრამ გამოსცა მონო-

გრაფია _ სასწავლო სახელმძღვანელო ,,არქიტექ-

ტორები, პროგრამები, რეალიზაცია’’ (ჩეხურ ენა-

ზე). ესაა ,,პარალელური ტექსტები არქიტექტურის 

ისტორიისა და თეორიის შესასწავლად’’. პრობლე-

მა განხილულია მსოფლიოს 20 არქიტექტორის მა-

გალითზე, მოიცავს 1900-2010 წლებს. ჩეხურ ენაზე 

გამოცემული წიგნის ავტორები არიან: ფილოსო-

ფიის მეცნიერებათა დოქტორი ოლდრიჟიხ შევჩუ-

კი, არქიტექტორები: ონდრჟეი ბენეში, იან დრჟე-

ვიკოვსკი და იაროსლავ სლადიჩეკი. ფაქტი უაღ-

რესად საყურადღებოა არა მხოლოდ ქართული 

არქიტექტურისათვის, არამედ ზოგადად ქართუ-

ლი კულტურისა და მეცნიერებისათვის [3, 93] _ 

ოც მონაწილე არქიტექტორის _ მეოცე საუკუნის 

,,არქიტექტურის მამების’’ (ფრენკ ლოდ რაიტი, 

ჰენრი ლუის სალივანი, ადოლფ ლოოსი, ბრუნო 

ტაუტი, ვალტერ გროპიუსი, ,,ბაუჰაუსი’’ _ ევრო-

პული ,,მოდერნიზმის’’ ხელოვნების, დიზაინის და 

არქიტექტურის ავტორიტეტული სკოლა, ლე კორ-

ბუზიე, მის ვან დერ როე ერიხ მენდელსონი, 

ალდო როსსი, მარიო ბოტტა, ქრისტიან დე პორტ-

ზამპარკი...) გვერდით ქართველი მეცნიერის მოხ-

სენიება დიდი პატივი და აღიარებაა. 

სწორედ ასეთმა წამყვანმა პროფესორებმა უნდა 

იკისრონ და თავს იდონ უნივერსიტეტის რექტო-

რის მიერ დასახული საგანმანათლებლო პროექტე-

ბის  განხორციელება და რესურსების ამოქმედება 

თავთავიანთ სფეროში. ჩვენ ამის უნარი ნამდ-

ვილად შეგვწევს. ეჭვი არ გვეპარება, სტუ-ს ახალი 

საგანმანათლებლო პროგრამა და სტრატეგიული 

გეგმა ხორცს შეისხამს _ საქართველოში, ასევე 

საქართველოს ფარგლებს გარეთაც, სტუ-ს შესანიშ-

ნავი კოლექტივი თავისი სამეცნიერო პოტენცია-

ლით  თავის სიტყვას იტყვის. 
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IN THE FOOTSTEPS OF THE NEW EDUCATIONAL PATH (STRATEGY) 

OF THE GTU 
 

Summary 
 
The priorities of the “Strategic plan for the development of Georgian Technical University (2009-2013 

years)” offered by the rector of GTU, professor Archil Prangishvili, are demonstrated in the article. 
Possibilities of implementation of this plan-strategy are shown.  As an example is given the architectural 



 

activity of the full professor of GTU, winner (laureate) of the Shota Rustaveli prize, Vakhtang Davitaia, 
acknowledgment of its merit (works, architectural designs) in the foreign countries (namely, Czech 
Republic), alongside with world-known architects, such as “Fathers of the Architecture” of the 20th century 
Franc Lloyd Wright, Henry Louis Sullivan, Adolf Loos, Bruno Taut, Walter Gropius, “Bauhaus” – 
authoritative school of European “modernism” art, design and architecture, Le Corbusier, Mies van der 
Rohe, Erich Mendelsohn, Aldo Rossi, Mario Botta, Christian de Portzamparc…  

According to the author’s conclusion, the new educational program and plan of the Georgian Technical 
University will take shape in Georgia, as well as outside of our country, and excellent collective of the GTU 
will have its say, thanks to its scientific potential.  
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ალექსანდრე ედიბერიძე  

მიხეილ ქანთარია  
 

ხელმძღვანელისთვის ობიექტის ან მოდელის  

სამართავად  საჭირო შეფასებები 
 

 

დღესდღეობით მართვის სფეროში გვხდება 

ისეთი სიტუაცია, როდესაც ერთ ხელმძღვანელს 

თუ დაევალება მასშტაბური და რთული პროექტის 

ორგანიზება, ის მას წარმატებით ართმევს თავს, 

ხოლო მეორე ხელმძღვანელს კი თუნდაც მცირე და 

მარტივი პროექტის შესრულებაც უჭირს და მის 

ხელში ეს პროექტი კვდება. ისმის ლოგიკური 

შეკითხვები: რატომ ხდება ეს სიტუაცია? რაზეა 

დამოკიდებული ამა თუ იმ ხელმძღვანელის 

წარმატება? რა თქმა უნდა, შეიძლება ყველაფერი 

დავაბრალოთ ხელმძღვანელის გამოცდილების 

ქონა არ ქონას, ან განსაკუთრებულ ცოდნა-არ-

ცოდნას. თუმცა, საკმაოდ ხშირად არის ისეთი 

შემთხვევებიც, როდესაც გამოცდილი და მცოდნე 

ხელმძღვანელიც ღუპავს პროექტს. 

ამ შემთხვევაში კი აქტუალურია შეკითხვა: 

როგორ გავზომოთ (მივუდგეთ) მიმდინარე მარ-

თვის პროცესის შეფასებას? ასეთ ზომად შეიძლება 

წარმოვაჩინოდ „მართვის სრული ფუნქცია (მსფ)“. 

მართვის სრული ფუნქცია ხელმძღვანელს რაიმე 

პროცესის მართვისას ნებით თუ უნებლიედ აიძუ-

ლებს გარკვეული შეფასებების შესრულებას, რა 

თქმა უნდა, თუ ხელმძღვანელი ცდილობს წარმა-

ტებით მართოს ესა თუ ის პროცესი. 

განვიხილოთ ზემოთქმული თეზისები პრაქ-

ტიკულ მაგალითზე. დავუშვათ, პიროვნება გეგ-

მავს მანქანით გაემგზავროს ბაზრობაზე A პუნქტი-

დან B პუნქტში. იმისათვის, რომ ეს ამოცანა პი-

როვნებამ (ხელმძღვანელმა) წარმატებით გადაჭრას 

მან უნდა გააკეთოს შემდეგი შეფასებები: 

1. უნდა მოხდეს მართვის ობიექტის მდგომა-

რეობის შეფასება (ამ შემთხვევაში ავტომობილის). 

ყველაზე მარტივი სახით მიმდინარეობს გონებაში 

მსჯელობა: „მანქანის ძრავა გამართულად მუშა-

ობს/არ მუშაობს, სათადარიგო საბურავი არის/არ 

არის და ა.შ.“. თუ მგზავრობა ამ კონკრეტულ შემთ-

ხვევაში სავარაუდოდ რთული იქნება პიროვნება 

აუცილებლად გააკეთებს მანქანის (მართვის ობი-

ექტის) შემოწმებას. თუ ის ამას არ განახორციე-

ლებს, არის დიდი ალბათობა იმისა, რომ უბრა-

ლოდ ვერ მიაღწიოს დანიშნულების პუნქტამდე. 

ყოველივე ზემოთ ჩამოყალიბებულ მოქმედებებს 

მეცნიერულად შეიძლება ეწოდოს: მართვის ობი-

ექტის შეფასება.  

2. პიროვნებამ გამგზავრების წინ უნდა მოახ-

დინოს საკუთარი მდგომარეობის შეფასება. მაგ.: 

თუ ის მთვრალია, ცხადია, რომ გამგზავრება 

პუნქტ B-ში უნდა გადაიდოს საბოლოო გამოფხიზ-

ლებამდე, ან თუ მას აწუხებს გული და გრძნობს 

გულის შეტევის მოახლოებას, ამ დროსაც სჯობს 

გადაიდოს გამგზავრება და ა.შ. ცხადია, თუ მოხ-

დება იგნორირება ზემოთქმული პუნქტების ასევე 

დიდი ალბათობაა იმისა, რომ დანიშნულების პუნ-

ქტამდე პიროვნებამ ვერ მიაღწიოს. შეფასების ამ 

ეტაპს კი ეწოდება: მართვის სუბიექტის შეფასება.  

3. ასევე პიროვნებამ უნდა შეაფასოს მაგალი-

თად, ამინდის (გარემოს) მდგომარეობა. ცხადია, 

თუ გზა მოყინულია ან არის ზვავსაშიშროება, 

გამგზავრება უნდა გადაიდოს და პირიქით თუ 

ამინდი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში არის კარგი, 

მაშინ გზა ხსნილია. ამ ეტაპს კი გარემოს მდგო-

მარეობის შეფასება ჰქვია.  

4. გარდა ამისა პიროვნება უნდა დაფიქრდეს 

ეყოფა თუ არა მას ამ მგზავრობისთვის საწვავი, 

რომელ ბენზოგასამართ სადგურზე მოახდინოს 

მართვის ობიექტის ავზის შევსება. მგზავრობის 

დროს პიროვნება მუდამ აფასებს მეზობელი ობი-

ექტების (მანქანების) ქცევას, რომლებიც გვერდით 

ან საპირისპირო მხარეს მოძრაობენ. ანუ ამ ეტაპზე 

ხდება იმ მომსახურე სისტემების (ბენზოგასამარ-

თი სადგური, ავტოსამრეცხაო და სხვ.) შეფასება, 

რომლებიც მონაწილეობენ თქვენი მართვის ობი-

ექტის და მეზობელი ობიექტების მომსახურებაში. 

თუ მართვისას ამ ფაქტორის უგულვებელყოფა 

მოხდება, მაშინ ასევე არსებობს დიდი ალბათობა 

იმისა, რომ პიროვნებამ ვერ მიაღწიოს დანიშნუ-

ლების წერტილს. ამ ეტაპს ჰქვია: მეზობელი და 

ურთიერთქმედი ობიექტების შეფასება. 

5. მგზავრობისას ასევე საჭიროა პიროვნებამ 

მუდამ იხელმძღვანელოს მგზავრობის წესებით: 

ნიშნებით, შუქნიშნებით, სამართალდამცავი ორგა-

ნოების მითითებებით და სხვ. აქაც თუ რაიმეს 

გათვალისწინება არ მოხდა, სავსებით სავარაუდოა, 

რომ მგზავრობა ცუდად დამთავრდეს. ზემოთქ-



 

მული ასახავს მმართველი სტრუქტურის მდგომა-

რეობის შეფასებას. 

6. შესაძლებელია ისეც მოხდეს რომ, რაიმე მი-

ზეზით (მაგ.: დღესასწაული, სტიქიური უბედურე-

ბა) რეგიონის მთავრობამ აკრძალოს პუნქტ B მი-

მართულებით ყველანაირი მგზავრობა ან ალტერ-

ნატიული მარშუტით სარგებლობა შემოიღოს. აქაც 

თუ პიროვნება ამას არ მიაქცევს ყურადღებას ის 

ვერ მოხდება დანიშნულების ადგილას. აქვე შეიძ-

ლება კიდევ ერთი მაგალითის მოყვანა _ თუ 

ექიმმა პიროვნებას ურჩია სათვალეების გამოყე-

ნება ობიექტის მართვისას და მან ეს უგულებელ-

ყო, მაშინ აქაც დიდი ალბათობით შესაძლე-ბელია 

მოხდეს უბედურება. ზემოთ ჩამოყალიბებულ 

პუნქტს კი ეწოდება: მართვის უფრო მაღალ დო-

ნეზე არსებული სტრუქტურების მითითებები ან 

შეზღუდვები.  

7. და ბოლო პუნქტი, მაგრამ ყველაზე მთავარი. 

ერთი პიროვნება (ამ კონკრეტულ შემთხვევაში 

მძღოლი) გზაზე დაინახავს დაბნეულ ლეკვს, გაა-

ჩერებს და აცლის მას, რომ გაეცალოს ის გზას, 

ხოლო მეორე პიროვნება არც კი იფიქრებს გაჩე-

რებას და გადაუვლის ნებისმიერ არსებას. ერთი 

პიროვნება ავტოსადგომზე ისე გააჩერებს მანქანას, 

რომ სხვებსაც მოხერხებულად შეეძლოთ მანქანის 

გაჩერება, ხოლო მეორე ისე, რომ სხვის მანქანის 

გაჩერებაზე ირგვლივ საერთოდ ზედმეტი იქნება 

საუბარი. ერთი მძღოლი გზაჯვარედინზე ძალზედ 

ყურადღებით ადევნებს ირგვლივ სიტუაციას, აფა-

სებს სხვადასხვა საშიში ვარიანტების ალბათობას 

და მოქმედებს შესაბამისად, ხოლო მეორე აბსო-

ლუტურად იგნორირებას ახდენს გარშემო შექმ-

ნილი სიტუაციის და პირდაპირ შეუჩერებლივ მო-

ძრაობს. ამ ვარიანტების შედეგები უპირატესად 

ცხადია.  

ყველაფერი ზემოთ აღწერილი კი არის „განსხ-

ვავების უნარი“ (ანუ განს-ხვავება კარგსა და ცუდ 

შორის, სიმართლესა და სიცრუეს შორის, საფრთხე 

უსაფრთხოებას შორის). ასეთ განსხვავების უნარს 

მეცნიერულად უწოდებენ კიდევ „მეთოდოლოგი-

ის ფლობას“. აქედან კი გამომდინარეობს, რომ ყვე-

ლა ადამიანი მათ შორის მძღოლი (ხელმძღვანელი, 

მენეჯერი, პრეზიდენტი თუნდაც): ან ფლობს 

განსხვავების უნარს, ან არ ფლობს ამ უნარს. 

მაშასადამე, იმისათვის, რომ მოხდეს ობიექტის 

მართვა საჭიროა შემდეგი შეფასებების წარმოება: 

1. მართვის ობიექტის მდგომარეობა; 

2. მართვის სუბიექტის მდგომარეობა; 

3. გარემოს მდგომარეობა; 

4. მეზობელი ურთიერთმქმედი ობიექტების მდგო-

მარეობა; 

5. მმართველი სტრუქტურის მდგომარეობა; 

6. უფრო მაღალ დონეზე მდგარი მმართველი 

სტრუქტურების მითითებები და შეზღუდვების 

გათვალისწინება; 

7. განსხვავების უნარის მეთოდოლოგიის ფლობა. 

ზემოთ ჩამოყალიბებული 7 პუნქტი არის მარ-

თვის სრული ფუნქციის შემადგენელი ნაწილი. თუ 

ამ პუნქტებიდან თუნდაც 1 პუნქტის იგნორირება 

ხდება, მაშინ ასეთი მართვა ადრე თუ გვიან გან-

წირულია კრახზე. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მეცნიერულად დამტკიცებულია, რომ ადამი-

ანს შესწევს უნარი ერთდროულად 7-9 ობიექტის 

ოპერირება მოახდინოს, უხეშად რომ ვთქვათ, 

თავში ჰქონდეს ამდენი ცნება. ასევე მეცნიერულად 

ნახ.13 მართვისთვის საჭირო 7 შეფასება 
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კატეგორიაზე მეტი არ არსებობს (პრობლემები, 

ამოცანები, პროცესები). ეს კი ნიშნავს იმას, რომ 

ნებისმიერი ინფორმაცია ნებისმიერი ობიექტის ან 

პროცესის მართვის ამოცანის გადასაჭრელად ადა-

მიანისთვის ხელმისაწვდომია: სრულად, ერთდ-

როულად, თანმიმდევრულად. ამიტომაც, თუ ადა-

მიანს ზემოთ ჩამოყალიბებული 7 პუნქტიდან, რო-

მელიმე პუნქტი აკლია, მაშინ ასეთი პიროვნება არ 

არის მზად იყოს ნებისმიერი რანგის ხელმძღვანე-

ლი. ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ, თუ ხელმძღვა-

ნელი უგულებელყოფს ერთ პუნქტს მაინც, ზემოხ-

სენებული პუნქტებიდან, მაშინ ის პროცესს ვერ 

მართავს მართვის სრული ფუნქციით და შესაბამი-

სად მისი საქმე არის განწირული მარცხზე.  

ამ ინფორმაციის გააზრების შემდეგ შესაძლე-

ბელი ხდება სულ სხვა თვალით შევხედოთ ირგვ-

ლივ მიმდინარე პროცესებს: საკუთარ ოჯახში, 

კომპანიაში, ქარხანაში, სკოლაში, უმაღლეს სასწავ-

ლებელში, სოფელში, ქალაქში, ქვეყანაში და ა.შ. აქ-

ვე უნდა დაისვას შეკითხვა: სრულდება თუ არა ჩა-

მოთვლილ სფეროებში 7-ვე პუნქტი?! 
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Optimization of Asphalt-concrete  
Pavement in the Conditions Mountainous Relief 

 
Introduction 

Considering everyday heavy traffic and increa-
sed caring capacity of vehicles there is a need of 
construction of stiff and costly asphalt-concrete pa-
vement.   

High professional level scientific works and me-
thods of calculation for the optimization of trans-
port capacity of asphalt-concrete pavement are avai-
lable but there are some important factors having 
significant impact on pavement that are not consi-
dered in the papers.  

Particularly, there are factors typical for a hot 
climate and mountainous relief characteristic for 
large part of Georgian territory that cause defor-
mation of surface of asphalt-concrete pavement. 
Namely straight line of pavement is distracted un-
der the influence of propelling and breaking forces 
transferred from wheels and bent lines of the road-
way are affected by the centrifugal force. Existing 
calculation schemes do not take into account defor-
mations caused by these forces that generate waves 
and ruts on pavement. The basic effect of these fa-
ctors is destruction of surface plainness and deterio-
ration of traffic conditions. 

With an aim to resolve the issue of optimization 
of transport capacity of asphalt-concrete pavement 

considering it’s strained and deformed state due to 

real effect of motor transport calculation schemes 
should consider strong influence of horizontal pre-
ssure of transport and deformations caused by it.  

 

 

 

 

 
The Body Of The Article 

Plainness of pavement surface created applying 
to organic matrix are destructed after certain period 
of time  due to plastic and shear deformation 
revealed through waves and ruts. As a rule waves 
on pavement do not turn up all of a sudden but 
appear after 2-3 years after its construction. That is 
why composition of cement concrete should be 
selected the way that waves do not appear during 
pavement service life.  

Horizontal component of transport pressure 
between wheels and pavement surface is generated 
by propelling and breaking forces on straight line of 
pavement while its bent lines are affected by 
centrifugal force.  

Tangent force generating horizontal component 
of transport pressure is highest at the top lift of 
pavement and is damped at the bottom of asphalt 
road (Drawing # 1). Thus they should be 

considered only while working out measures to 
guarantee skid resistance of pavement with 
materials based on organic matrix.  

According to existing methods of pavement 
calculation, during selection of asphalt-concrete the 
main attention is paid to stiffness indicators, while 
there are not considered factors characteristic of a 
hot climate and intensive pressure of horizontal 
forces transferred from motor transport. The 
influence of these factors is the most intensive in the 
areas with high grade slopes, curve roads, close to 
cross-roads and stops of transport facilities with 
high axial load and etcetera. Plastic and shear 
deformation are the main reasons of appearance of 
waves on pavement. 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
Drawing #1: Distribution of normal (σ) and tangent (τ) pressure on pavement under the influence of 

vertical (P) and horizontal (T) forces 
 



 

 
In the conditions of hot and humid climate, 

especially in mountainnous relief, shear deforma-
tion should be considered as the main criteria for 
stiffness of pavement. Thus for selecting pavement 
stiffness criteria working conditions like influence 
mode of vertical and horizontal forces, climatic and 
hydro geological factors should be taken into 
account. In the conditions of contemporary traffic 
rebound deflection as well as shear deformation of 
asphalt concrete pavement should be considered as 
stiffness criteria but modern normative-technical 
literature does not properly reflect it.  

Georgian territory is mountainous that is why 
influence of horizontal, tangent forces transferred 
on pavement from the movement of vehicle wheels 
at the areas with high grade slopes and curves, is 
intensive enough. It is especially dangerous at slo-
pes under solar radiation while calculated tempera-
ture for slopes in different regions vary in between 
50-60ºC. In this conditions asphalt concrete pave-
ment turns soft, plastic, easy to deform. That is why 
expurgations, waves and other kind of destructions 
generated from shear deformations appear on 
pavement.  

Limit state of asphalt concrete pavement prima-
rily should be defined taking into account pressure 
of dynamic influence of rolling stock.  

The limit state is formed at certain areas of 
roads. This is the case when part of pavement is 
subject to plastic deformations, namely plastic layer 
is formed that after certain period of time in the 

form of cylindrical surface creates interior skid 
contact area (Drawing #2). 

Skid surface separates part of the pavement 
AOBC from the other body. In the limit state at ACB 
surface emerges reactive normal pressure of RA and 
RB intensity and reactive limited tangent pressure 
τtech=τxy. 

These reactive forces balance affect of motor tra-
nsport pressure. While defining limit state of pa-
vement having single width generated reactive σz 
transverse normal pressure, perpendicular planes 
ABC (in the direction of Z wasp) and τboc tangent 
pressure of parallel planes ACB should be taken in-
to account.  

Schemes of force and pressure distribution 
(Drawing 2) are confirmed by laboratory experi-
ments and measured in real working conditions of 
pavement. 

This kind of calculation scheme of pavement 
can be considered as the plane problem in the theo-
ry of elasticity and plasticity. Particularly during 
plane deformation that in general is different from 
common strained state of plane problem so that 
none of the three normal pressures σx, σy, σz is 
equal to nil  ( in the other case σz =0.)  

Equation of shear surface is applied according 
the limiting state of the theory of elasticity (by 
Ilyushin) together with theoretical and experimental 
results. This equation is suitable for limit state: 

y=ax3-bx4. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drawing #2: Interior skid contact surface: P - vertical pressure; T – horizontal pressure; σz – normal  pressure; τ– 

tangent pressure;  RA and RB normal reactive pressure; τtech – reactive limited tangent pressure spots 

of generated curve. 



 

Tangent pressure                     

 

Tangent pressure                     

 

Considering plasticity criteria calculating σx, σy, 
σz pressure components for the generated curve 
areas gives opportunity to identify final value of P 
and T forces.  

Pressure components are identified applying to 
the following formulas:  

 
1. when σ0 =const and σ0 -  vertical pressure is normal strain 
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. 
2. when τ0=cons and τ0 - horizontal pressure is normal strain 
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. 
Our case when both kind of pressures affect the pavement gives opportunity to apply to superposition 

principle.

 
.  

 

 

 

 

 
Shear lines due to main (σ1,σ2) pressure creates 
angles that in our case equals to π/4 radian.  

Thus shear lines are characteristic. With 
equation of characteristics, change of sum (σx+σy) 
as well as sum (σ1+ σ2) in the line is proportional to 
spin of curve slide.  Besides, proportional coefficient 
is equal to 4K.  

 Here     K=0.5(σ1-σ2). 
K represents intensive tangent pressure as well; 

it can be defined from the formula 3

iK




 where 
σ1 represents intensity of main pressure.  

This is how effect of main pressure and angle of 
its decline is identified at the slide line φ to axis X. 
Angle (φ+π/4) at one point gives tangent direction 
to curve slide. Maximum tangent pressure influence 
at this way.  

Aside curve slide at specific areas we identify 
effect of main pressure and angle of its decline at 

axis X: 

: 
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For the main pressure components identified 

through these formulas there is a fixed schedule 
where angle of main pressure decline is considered.  

Maximum effect of tangent pressure at curve 
slide is identified through the following 
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 and it is 
concluded that they reach C point at sky line.  

Let us discuss the same task when slide surface 
of asphalt concrete pavement generated from 
critical pressure represents curvilinear cylinder 

(Drawing #3), in addition adjacent strata disposed 

on  parallel planes XOY opposes to the transfer of 
limit state of this element. In this case task belongs 
to a plain problem of the theory of elasticity and 
plasticity – plastic deformation.  

At  the  slide  surface of  cylinder  limit  state act 
s as  a shift from  elasticity  to  plasticity  (Drawing 
#3).   

 Relative line of plane transverse deformation in 
the line of axis Z equals to nil.  

 

  0Z ; 
  YXZZ
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Concluding that       σz=μ(σx+σy). 

 
Reaching limit state in the moment of slide 

cylindrical element should prevail over not only 
limited tangent pressure resistance and forces of 

inner bond but reactive anti-slide forces, generated 
into elasticity XOY of strained element and parallel 
strata.  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Drawing #3:   Limited state of slide surface of cylinder. 
 
Resultant side pressure equals to additional  

pressure.  Ctg
2
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Conclusion 
Therefore maximum horizontal pressure for 

general thickness elements is calculated with a help 
of this formula:  
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Calculation scheme of maximum tangent pres-

sure mentioned above depicts actual working con-
ditions of pavement and using it in a commuter 
program for optimization we will get construction 
of pavement where intensive influence of horizontal 
forces will be well considered that eventually gives 
opportunity to avoid skid deformations of Asphalt 
concrete pavement. 

Experiments revealed the method of calculation 
of maximum tangent pressure where strong 
influence of horizontal and vertical pressure depicts 
actual working conditions of pavement.  

 The method of calculation of the structure of 
pavement, taking into consideration other impor-
tant exploitation requirements as well, gives an 
opportunity to foresee skid resistance of roadway to 
avoid destruction of surface plainness. 
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მანუჩარ შიშინაშვილი 
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რეზიუმე 

 

ნაშრომში განხილულია დრეკადობისა და პლასტიურობის თეორიის ბრტყელი ამოცანა, ასფალტბე-

ტონის დაძაბულ-დეფორმირებული მდგომარეობის გათვალისწინებით, ავტომობილის მიერ 

გადაცემული დატვირთვებისგან. 

სტატია დაფუძნებულია ზღვრულ მდგომარეობის თეორისაა და სუპერპოზიციის პრინციპებზე, თეო-

რიული და ექსპერიმენტალური კვლევის შედეგების გათვალისწინებით. 

დამუშავდა მაქსიმალური მხები დატვირთვის გაანგარიშების მეთოდი, რომელიც საშუალებას გვაძ-

ლევს აღვწეროთ საგზაო საფარის მუშაობის პირობები, მოვახდინოთ გასრიალების წინააღმდეგობის 

პროგნოზირება და თავიდან ავიცილოთ ასფალტბეტონის ზედაპირის დაშლა. 
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მანანა თავხელიძე  

თემური თათარიშვილი  

 

მედიანის მეთოდების გამოყენება საინვესტიციო 

ქალაქთმშენებლობის პროექტების  

ანალიზისა და ექსპერტიზისას 
 

მოღვაწეობის ნებისმიერ სფეროში, იქნება ეს 

პოლიტიკა, საწარმოს მართვა, საუკეთესო საინვეს-

ტიციო პროექტის არჩევა ქალაქთმშენებლობაში [1, 

4] თუ სხვა მრავალ შემთხვევაში, ადამიანებს 

უწევთ გადაწყვეტილებების მიღება. ზოგადად გა-

დაწყვეტილების მიღება ეს არის ის შემთხვევა, რო-

მელიც ეფუძნება გარკვეული ვარიანტების სიმრავ-

ლიდან კონკრეტული ვარიანტის არჩევას. პროექ-

ტების ექსპერტისზისას წარმოიშვება ისეთი სიტუ-

აციები, როდესაც ასარჩევია არა მხოლოდ ერთი, 

არამედ რამდენიმე საუკეთესო ვარიანტი. აღნიშ-

ნულს, ძალზედ დიდი როლი ენიჭება ქალაქთმშე-

ნებლობაში საინვესტიციო პროექტებიდან საუკე-

თესო პროექტის შერჩევისას. რადგან წარმოდგენი-

ლი პროექტებიდან საუკეთესო პროექტის შერჩევა 

საკმაოდ რთული და ძვირდღირებული სამუშაოა 

და უფრო დარწმუნებული რომ ვიყოთ სწორი 

გადაწყვეტილების მიღებაში, მიზანშეწონილად 

მიგვაჩნია ერთდროულად რამდენიმე მეთოდის 

გამოყენება და მათი შედეგების საფუძველზე სა-

ბოლოო გადაწყვეტილების მიღება. საინვესტიციო 

პროექტების საექსპერტო შეფასებებისათვის განვი-

ხილოთ მედიანის და  ჯ. კემენის მედიანის მეთო-

დები [2,3], სადაც გამოიყენება საკმაოდ მარტივი 

მათემატიკური აპარატი და ადვილია ამოცანების 

ფართო ჯგუფისათვის მათი პრაქტიკული გამოყე-

ნება.   

მედიანის მეთოდის არსი მდგომარეობს იმაში, 

რომ ექსპერტების მიერ განსახილველად შემოსუ-

ლი პროექტების სიმრავლიდან შეფასებებისას უნ-

და დადგინდეს მათი ,,საშუალო’’ შეფასება ანუ გა-

მოვლინდეს ის პროექტი, რომელიც მიღებული შე-

ფასებების შედეგად ყველაზე ,,ახლო’’ იქნება კო-

ლექტიურ გადაწყვეტილებასთან. მედიანის მეთო-

დის გამოყენება მიზანშეწონილია, როდესაც ექს-

პერტთა შეფასების მნიშვნელობები რიგობითი სკა-

ლითაა მოცემული. ეს ნიშნავს, რომ ექსპერტების 

წინასწარი შეფასებების საფუძველზე წარმოებს 

პროექტების რანჟირება. ზოგადად რანჟირება ეს 

არის სიმრავლის დალაგება, სიმრავლის დაყოფა 

ელემენტებათდ და მათ შორის გარკვეული რიგი-

თობის შემოღება, ჩვენს შემთხვევაში მოხდება 

შეფასებების მნიშვნელობების დალაგება ,,უკეთე-

სი-უარესი’’ რიგის მიხედვით. ანუ პროექტებს 

უნდა მიენიჭოს შესაბამისი რანგი, რის საფუძველ-

ზეც წარმოდგენილი პროექტები უნდა დალაგდნენ 

რიგითობის მიხედვით _ უპირატესობიდან უარე-

სობისაკენ პრიორიტეტების გათვალისწინებით, 

ხოლო რაც შეეხება პროექტის უპირატესობას ის 

გამოვლინდება მისი ჯამური შეფასების საფუძვე-

ლზე წინასწარ დადგენილი კრიტერიუმების გა-

მოყენებით.  

P წარმოდგენილი პროექტების რანგის 

განსაზღვრის მიზნით ექსპერტების მიერ 

პროექტების შეფასებების მნიშვნელობები უნდა 

წარმოდგენილი იყოს ცხრილის სახით ( იხ. ცხრი-

ლი 1) 
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               პროექტი        
 

ექსპერტი    
     

P1 P2 . . . Pn 

E1 Q11 Q12 . . . Q1n 

E2 Q21 Q22 . . . Q21 

. 

. 
. 
. 

. 

. 
 . 

. 

Em Qm1 Qm1 . . . Qmn 

 

 



 

სადაც E1 ... Em  – ექსპერტებია, m – ექსპერტთა 

რაოდენობა, P1 ... Pn  –  შესაფასებელი პროექტები, n 

– პროექტების რაოდენობა, Qij – i ექსპერტის მიერ j 

პროექტის ჯამური შეფასებაა წინასწარ განსაზღვ-

რული კრიტერიუმებით და გამოითვლება ფორმუ-

ლით: 

1

L

ij kQ C                 (1) 

აქ  i = 1...m   და   j= 1...n,  k = 1...L,  სადაც L – 

კრიტერიუმების რაოდენობაა, Ck – პროექტის 10-

ბალიანი სისტემით შეფასების მნიშვნელობაა k კრ-

იტერიუმის მიხედვით;   

 წარმოდგენილი მეთოდის მიხედვით პროექ-

ტის  უმაღლესი რანგი – I ენიჭება ყველაზე საუკე-

თესო (ყველაზე ხარისხიან) პროექტს, ხოლო  

რანგი – II  მიენიჭება მომდევნო პროექტს მისი ხა-

რისხის თვალსაზრისით და ა.შ.  

მედიანის მეთოდის გამოყენების შესაძლებ-

ლობების გამოვლენის მიზნით განვიხილოთ კონკ-

რეტული მაგალითი. დაუშვათ, რომ შვიდმა ექ-

სპერტმა (E1 ... E7) ექსპერტიზისას სამი ძირითადი 

კრიტერიუმის  მიხედვით უნდა შეაფასოს ხუთი 

წარმოდგენილი პროექტი (P1, P2, ... , P5) ცალ-ცალკე. 

შევთანხმდეთ, რომ პროექტის კრიტერიუმის 

უმაღლეს შეფასებას შეესაბამება ათი ქულა, ხოლო 

ყველაზე დაბალს ერთი ქულა. დაუშვათ, რომ პრო-

ექტების შეფასებისას პირველმა (E1)  ექსპერტმა 

პირველი პროექტი (P1) წინასწარ შემუშავებული 

კრიტერიუმების მიხედვით შეაფასა შემდეგნაირად 

– პირველი კრიტერიუმის მიხედვით პროექტი შეა-

ფასა – 9 ქულით, 2-ე კრიტერიუმით – 7 ქულით, 3-

ე კრიტერიუმით – 10 ქულით, რაც (1) ფორმულით 

შეესაბამება პირველი პროექტის (P1) საერთო 

შეფასებას Q11= 26 ქულას. შემდეგ, დაუშვათ რომ 

იგივე (E1) ექსპერტმა მეორე პროექტი (P2)  შეაფასა 

Q12=11 ქულით.  თითოეული ექსპერტის ხუთივე 

პროექტის ჯამური შეფასებები წინასწარ მოცემუ-

ლი კრიტერიუმების მიხედვით ნაჩვენებია  ცხრი-

ლში 2. 
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ექსპერტი პროექტი 

P1 P2 P3 P4 P5 
 

E1 26 11 18 9 15 

E2 
 

28 10 19 12 22 

E3 
 

19 7 21 5 17 

E4 
 

25 16 18 8 20 

E5 
 

18 15 20 11 21 

E6 
 

23 18 17 12 15 

E7 
 

16 20 19 14 9 

 
ექსპერტების შეფასებებიდან (ცხრილი 2) 

გამომდინარე პროექტები რანგების მიხედვით  

დალაგდება  შემდეგნაირად (ცხრილი 3). აქ, რანგი 

1 – ენიჭება ყველაზე საუკეთესოს, რანგი 2 – 

მომდევნოს უკეთესობის თვალსაზრისით და ა.შ. 

მაგალითად, პირველმა ექსპერტმა (E1) მოახდინა 

პროექტების შემდეგნაირი რანჟირება: რანგი 1 – P1, 

რანგი 2 – P3,  3 – P5,  4 – P2,  5 – P4. 

                                           

ცხრილი 3 

 

ექსპერტი პროექტი 

P1 P2 P3 P4 P5 

E1 1 4 2 5 3 

E2 1 5 3 4 2 

E3 2 4 1 5 3 

E4 1 4 3 5 2 

E5 3 4 2 5 1 

E6 1 2 3 5 4 



 

E7 3 1 2 4 5 

რანგების მედიანა 1 4 2 5 3 

საბოლოო რანგი 

მედიანით 

1 4 2 5 3 

 

ამის მერე უნდა ავიღოთ ექსპერტთა შეფასე-

ბები თითოეული პროექტისათვის და დავალაგოთ 

ისინი არაკლებადობით, ანუ შევადგინოთ მათგან 

ვარიაციული მწკრივი. მაგალითად, ამოვწეროთ 3 

ცხრილიდან პირველი პროექტის რანგობრივი შე-

ფასებებია _ 1, 1, 2, 1, 3, 1, 3, ხოლო მისი ვარია-

ციულ მწკრივი იქნება _ 1, 1, 1, 1, 2, 3, 3. აქ შუა წევ-

რია 1. მაშასადამე, P1 პროექტის რანგების მედიანაა 

1. მეორე პროექტისათვის გვაქვს რანგობრივი 

შეფასებები _ 4, 5, 4, 4, 4, 2, 1, რომლის ვარიაციულ 

მწკრივი იქნება _ 1, 2, 4, 4, 4, 4, 5. შესაბამისად P2 

პროექტის მედიანაა 4.   

ანალოგიურად ვიპოვოთ დანარჩენი რანგები, 

რის შეადეგადაც შევადგინოთ რანგების მედიანის 

სტრიქონი, რომელიც მოცემულია 3 ცხრილში. რან-

გების მედიანას გააჩნია შემდეგი სახე _ 1, 4, 2, 5, 3. 

ამ სტრიქონის საფუძველზე დავადგენთ საბოლოო 

რანგს მედიანით (საბოლოო რანგი მედიანების მი-

ხედვით) და ჩავწერთ 3 ცხრილის ბოლო სტრიქონ-

ში (ამ შემთხვევაში ბოლოსწინა და ბოლო სტრი-

ქონები დაემთხვა ერთმნათს). მაშასადამე გვექნება 

პროექტების შემდეგი რანჟირება: 

 

P1    P3    P5   P2    P4            (2) 

 

აქედან გამომდინარე, გვექნება, რომ  უპირა-

ტესობის თვალსაზრისით საუკეთესო პროექტია 

P1, რომლის შემდგომს წარმოადგენს  P3  და ა.შ. 

განვიხილოთ კიდევ ერთი მაგალითი (ცხრილი 

4) და დავამუშაოთ ექსპერტების შეფასებების მონა-

ცემები. 

 

შეფასებების მატრიცა                                                                                                                                      ცხრილი 4 

 

                  პროექტი     
    

ექსპერტი        

P1 P2 P3 P4 P5 

E1 26 11 26 9           15 

E2 23 10 19 12 27 

E3 19 7 21 5 17 

E4 25 8 18 16 20 

E5 18 11 19 11 21 

E6 17 12 18 15 23 

E7 16 9 19 14 20 

 

 

თუ რამდენიმე პროექტს გააჩნია ერთნაირი 

რანგი, მაშინ უნდა გადავწყვიტოთ რომელ ად-

გილზე შეიძლება მოხვდნენ ასეთი პროექტები, ანუ 

როგორი შეიძლება იყოს მათი საბოლოო ობიექ-

ტური რანგები, რისთვისაც ასეთი პროექტების სა-

ბოლოო რანგების დასადგენად, უპირვლესად ავი-

ღოთ ყველა პროექტის რანგის ერთნაირი რიც-

ხობრივი მნიშვნელობა, რაც წარმოადგენს პროექ-

ტების ცხრილში გაწერილი სავარაუდო ადგილე-

ბის საშუალო არითმეტიკულს. ასე მაგალითად, 

თუ პირველმა ექსპერტმა (E1) (ცხრილი 4) ერთნაი-

რი ქულებით შეაფასა 1-ი და 3-ე პროექტი, რომ-

ლებიც ქულების მიხედვით პირველი და მეორე 

ადგილის კანდიდატები არიან, მათ მიენიჭებათ 

ერთნაირი რანგი და ეს იქნება: (1+2)/2=1,5. ანა-

ლოგიურად მეხუთე ექსპერტის (E5) შემთხვევაში - 

ერთნაირი რანგები ექნებათ 2-ე და 4-ე პროექტს, 

რომელიც გამოთვლება, როგორც (4+5)/2=4,5.   

ცხრილი 4-ს საფუძველზე გამოვავლენთ პრო-

ექტების რანგებს და ეს აისახება  ცხრილში 5: 

 

 

 

 

 



 

ცხრილი 5 

 

                 პროექტი      
   

ექსპერტი        

P1 P2 P3 P4 P5 

E1 1,5 4 1,5 5 3 

E2 2 5 3 4 1 

E3 2 4 1 5 3 

E4 1 5 3 4 2 

E5 3 4,5 2 4,5 1 

E6 3 5 2 4 1 

E7 3 5 2 4 1 

რანგების მედიანა 2 5 2 4 1 

საბოლოო რანგი 

მედიანით 

2,5 5 2,5 4 1 

 

აქ მოყვანილი ცხრილის შესაბამისად ვიპოვოთ 

თითოეული პროექტის რანგის მედიანა. პირველი 

პროექტის რანგობრივი შეფასებებია: 1,5, 2, 2, 1, 3, 

3, 3. მის ვარიაციულ მწკრივს ექნება სახე: 1, 1,5, 2, 

2, 3, 3, 3. აქ შუა წევრია 2, რის საფუძველზეც მი-

ვიღებთ, რომ P1 პროექტის რანგობრივი მედიანაა 

2. მეორე პროექტისათვის გვაქვს შემდეგი შეფასე-

ბები - 4, 5, 4, 5, 4,5, 5, 5, რის შესაბამისად ვა-

რიაციულ მწკრივი იქნება შემდეგი სახე: 4, 4, 4,5, 5, 

5, 5, 5 აქ შუა წევრია 5  და  P2 პროექტის მედიანაა 5.   

ანალოგიურად ვიპოვით დანარჩენებსაც და 

მონაცემები ჩაიწერება ცხრილი 5-ში. როგორც ვხე-

დავთ P3 და P5 პროექტებს აქვთ ერთნაირი რანგე-

ბის მედიანები და ისინი არიან 2-ე და 3-ე ადგილე-

ბის პრეტენდენტები, ამიტომ მათ ექნებათ ერთ-

ნაირი საბოლოო რანგი მედიანით:  
 

(2+3)/2=2,5 
 

აქედან გამომდინარე პროექტების საბოლოო 

რანგები მედიანით იქნება (ცხრილი 5 ბოლო სტრი-

ქონი) : 2,5, 5, 2,5, 4, 1. ეს ნიშნავს, რომ  მედიანების 

მეთოდით მონაცემების დამუშავების შედეგად 

გვექნება პროექტების შემდეგი რანჟირება: 
 

       P5   {P1, P3}   P4  P2                      (3) 
 

მაშასადამე, საუკეთესო პროექტად ჩაითვლება 

P5 პროექტი, P1 და P3 პროექტებმა მიიღეს ერთნარ 

რანგებს მედიანით და ისინი იყოფენ 2-3 ად-

გილებს, 4-ე ადგილზეა P4 პროექტი და ბოლო 

ადგილზე _ P2 პროექტი. საჭიროების შემთხვევაში, 

იმის გასარკვევად, თუ რომელ პროექტს P1 და P3-

დან  უნდა მიენიჭოს უპირატესობა,  დამატებით ეს 

გამოსაკვლევია სხვა მეთოდით. 

 

ჯ. კემენის მედიანის მეთოდი 

 

მეთოდს დაერქვა ავტორის – ამერიკელი მათე-

მატიკოსის და ინფორმატიკის სპეციალისტის სახე-

ლი.  

მეთოდის არსი შემდეგშია. თითოეული ექს-

პერტის მიერ რანგების მიხედვით დალაგებული 

პროექტები ითვლება მის გადაწყვეტილებად, რო-

მელიც წარმოადგენს ვექტორს. გამოსათვლელია  rij 

სიდიდე, რომელიც არის მანძილი i და j ექსპერ-

ტების გადაწყვეტილებებს შორის, ანუ გამოითვ-

ლება ორ ვექტორს შორის მანძილი. ასეთი მანძი-

ლის გასათვლელად ხშირად იყენებენ მანხეტენის 

ნორმას, რომელიც წარმოადგენს i და j ექსპერ-

ტების გადაწყვეტილებების კოორდინატებს შორის 

სხვაობათა მოდულების ჯამს:  
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         (4) 

 

აქ _ i,j=1...m, სადაც m ექსპერტების რაოდე-

ნობაა, ხოლო k=1...n, სადაც n პროექტების რაო-

დენობაა. 

მანხეტენის ნორმის მიხედვით, შესაბამისად, 

მანძილი ეს არის ორი ექსპერტის გადაწყვეტილე-

ბათა სხვაობათა (აბსოლუტური სიდიდეების) ჯა-

მი თითოეული პროექტისთვის. მანხეტენის ნორ-

მის საფუძველზე გამოითვლება Ri მნიშვნელობები 

– მანძილი i ექსპერტიდან ყველა დანარჩენ ექსპერ-

ტებამდე, როგორც მანძილების ჯამი ამ ექსპერტის 

და დანარჩენი ექსპერტების გადაწყვეტილებებს 

შორის.  
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საბოლოოდ, ვიპოვოთ ამ რიცხვებიდან უმცი-

რესი მნიშვნელობა _ min{Ri} და მიღებული სიდი-

დის შესაბამისი ექსპერტის გადაწყვეტილება იქ-

ნება ყველაზე საშუალო ანუ მედიანა, რომელიც გა-

მოცხადდება ექსპერტიზის საბოლოო შედეგად. 

წარმოდგენილი მეთოდის გეომეტრიული ინ-

ტერპრეტაცია წარმოდგენილი იქნება მრავალწახ-

ნაგას სახით, სადაც ერთი რომელიმე ექსპერტის 

გადაწყვეტილება განლაგებული იქნება მრავალ-

წახნაგას ცენტრში. მრავალწახნაგას წვეროები წარ-

მოადგენენ სხვა ცალკეული ექსპერტების გადაწყ-

ვეტილებებს, ხოლო წიბოები – ექსპერტთა გადაწყ-

ვეტილებებს შორის მანძილებს. როგორც ცნობი-

ლია ცენტრი – ეს არის ადგილი, რომელიც ყველა-

ზე მეტადაა ერთდროულად მიახლოებული ფიგუ-

რის ყველა წვეროსთან. 

მაგალითისთვის გამოვიყენოთ ცხრილი 5-ს 

მონაცემები. როგორც ამ ცხრილიდან ჩანს E1 ექს-

პერტის გადაწყვეტილებაა  (1,5, 4, 1,5, 5, 3),  E2 -ის 

_ (2, 5, 3, 4, 1) და ა.შ. ამ მონაცემების საფუძველზე 

გამოვითვალოთ rij  (4) ფორმულის მიხედვით და  

ცხრილი 5-ს მონაცემების გამოყენებით მივიღებთ: 

 

 

r12 = | 1.5 - 2| + | 4 - 5 | + | 1.5 - 3 | + | 5 - 4 | + | 3 – 1 | = 0.5+1+1.5+1+2 =6; 

r13 = | 1.5 - 2| + | 4 - 4 | + | 1.5 - 1 | + | 5 - 5| + | 3 – 3 | = 0.5+0+0.5+0+0 = 1; 

.      .       .      .       .       .       .     .      .       . 

r17 = | 1.5 - 3| + | 4 - 5 | + | 1.5 - 2 | + | 5 - 4 | + | 3 – 1 | = 1.5+1+0.5+1+2 = 6; 
r21 = r12,  r22 = 0 

r23 = | 2 - 2 | + | 5 - 4 | + | 3 - 1 | + | 4 - 5 | + | 1 – 3 | = 0+1+2+1+2 = 6; 

და ა.შ. 

 

მიღებული მნიშევნელობების შედეგად, rij სი-

დიდეები მოვათავსოთ მანძილების მატრიცაში 

(ცხრილი 6). შემდეგ გამოვთვალოდ Ri მნიშვნელო-

ბები და ცხრილი 6-ს ბოლო სვეტში  ჩავწეროთ 

თითოეული სტრიქონის მანძილების ჯამი (R1,  R 2,  

R3,  R4,  R 5,  R6,  R7), რაც მოგვცემს იმის საშუა-

ლებას, რომ  ვიპოვოთ ამ რიცხვებიდან უმცირესი 
_ min{R1,  R 2,  R3,  R4,  R 5,  R6,  R7}. 

  

                                                                                                                                                     ცხრილი 6 

 

 

როგორც ცხრილიდან ჩანს Ri ყველაზე მინიმა-

ლური  მნიშვნელობა იქნება:  

 
min{29,21,30,26,20,19,19}=19 

 

რაც წარმოადგენს   E6  და  E7  ექსპერტების 

შეფასებას (3, 5, 2, 4, 1) (ცხრილი 5). მაშასადამე 

კემენის მედიანა იქნება: 3, 5, 2, 4, 1 და წარმოდ-

გენილი მეთოდოლოგიის თანახმად პროექტების 

რანჟირება იქნება: 
 

P5  P3   P1  P4   P2 

 

თუ შევადარებთ მიღებულ შედეგს (3) 

რანჟირებასთან, მაშინ  პროექტების საბოლოო 

რანჟირება ორივე მეთოდის გათვალისწინებით 

დალაგდება შემდეგნაირად:  

 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 Ri 

E1 0 6 1 5 5 6 6 29 

E2 6 0 6 2 3 2 2 21 

E3 1 6 0 6 5 6 6 30 

E4 5 2 6 0 5 4 4 26 

E5 5 3 5 5 0 1 1 20 

E6 6 2 6 4 1 0 0 19 

E7 6 2 6 4 1 0 0 19 



 

P5  P3   P1  P4   P2            (6) 
 

წარმოებული გათვლების შედეგად შესაძლებე-

ლია დავასკნათ, რომ საუკეთესო პროექტად 

ჩაითვლება P5  პროექტი, მეორე ადგილზე იქნება 

P3  პროექტი, მესამეზე - P1 პროექტი, მეოთხეზე - P4 

პროექტი და ბოლო ადგილზეა P2 პროექტი. 

 

 
TEMUR TATARASHVILI  
MANANA TAVKHELIDZE 

 
MEDIANA METHODS FOR EXPERTISE OF ECOLOGICALLY-ORIENTED TOWN BUILDING 

PROJECTS 

 
summary 

 
When discussing the present problems of contemporary town building, numerous parameters 

determining town building optimality with consideration of different objective functions should be taken 
into account. As a rule, in order to realize one and the same town building object one or several projects are 
developed, their qualitative and quantitative estimation being the main task of town building projects 
management. This work presents two Mediana and J. Kemen’s mediana methods for projects evaluation and 
expertise; their using allows successful realization of evaluation and correction of the presented project and 
choosing the best from the variety of projects, which will absolutely satisfy the town building act accepted 
by legal structures and other criteria determining ecological and other requirements, as well.  
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და ადამიანის საქმიანობის ურთიერთქმედება 

სხვადასხვაგვარად ვლინდება ურბანული გარემოს 

სხვადასხვა ტერიტორიალურ დონეზე. განსახლე-

ბის რეგიონალური სისტემების დონეზე ბუნება შე-

დარებით მდგრად კატეგორიად შეიძლება ჩაითვა-

ლოს, რომელსაც მთლიანობაში, ადამიანის ,,ჩარე-

ვა’’ პრაქტიკულად ვერ არღვევს, ხოლო ლოკალუ-

რი სისტემების დონეზე კი ბუნებრივი გარემო 

განიცდის მნიშვნელოვან ცვლილებებს და ადამია-

ნის მთავარ ამოცანად რჩება ლანშაფტების გარე და 

შიდა კავშირებში წარმოქმნილი ამ ცვლილებების 

,,რეგულირება’’. საქალაქო პირობებში როგორც წე-

სი, ბუნებრივი ელემენტები გარდაქმნილი, სახეცვ-

ლილია და ადამიანისათვის, უმთავრეს პრიორი-

ტეტს, ამ ხელოვნური გარემოს ,,მართვა’’ წარმოად-

გენს. 

ქალაქის საზღვრებში, სადაც თავდაპირველი 

ბუნებრივი გარემო პრაქტიკულად მთლიანად 

შეცვლილია, უდიდესი როლი ენიჭება ტერიტო-

რიების განვითარებას ეკოლოგიურ ქალაქთმშენებ-

ლობითი პრინციპების საფუძველზე, რომელიც 

მიიღწევა, როგორც ცალკეული ბუნებრივი ელე-

მენტის აღდგენით, ისე რაციონალური გეგმარე-

ბითა და ქალაქის საინჟინრო უზრუნველყოფით.  

საგულისხმოა, რომ მდგრადი ურბანული გან-

ვითარების პრინციპებიდან გამომდინარე, თბილი-

სის განვითარების გენერალური გეგმის მომზადე-

ბისას ქალაქგეგმარებისა და ლანდშაფტური გეგმა-

რების თვალსაზრისით მნიშვნელოვან როლს შემ-

დეგი ვარაუდები თამაშობდნენ: შიდა განვითარე-

ბის უპირატესობა გარე განვითარებასთან შედარე-

ბით; მკაცრი საზღვრების გავლება, სასოფლო-სა-

მეურნეო სავარგულების სამშენებლო მიზნებით 

ათვისების თავიდან აცილების მიზნით; არსებული 

ტერიტორიების სიმჭიდროვის გაზრდა; დღემდე 

არსებული ინდუსტრიული (საწარმოო ფუნქციის 

მატარებელი) ტერიტორიების გამოყენების ხელახ-

ალი გააზრება; წყლის დაცვა და რენატურირება; 

გამწვანებული სტრუქტურების შენარჩუნება და 

განშტოება. 

მსხვილი ქალაქების, მათ შორის თბილისის 

გარემოს ეკოლოგიური მდგომარეობის შეფასები-

სას და ანალიზისას, აუცილებელია გათვალის-

წინებული იქნას ისეთი დარგების, საქმიანობებისა 

და ფაქტორების ზემოქმედება, როგორებიცაა: მრე-

წველობა, ტრანსპორტი, მშენებლობა, მიწათსარ-

გებლობა, ენერგიისა და წყლის მოხმარება, აგრეთ-

ვე ქალაქებში წარმოქმნილი ჩამდინარე წყლები, 

მყარი ნარჩენები და სხვ.   

ისეთი მსხვილი, ურბანიზებული ქალაქისათ-

ვის, როგორიც თბილისია, მდგრადი განვითარე-

ბის მისაღწევად აუცილებია გარემოს დაცვა იქცეს 

პრიორიტეტულ მოთხოვნად და არ განიხილე-

ბოდეს გენერალური გეგმისგან მოწყვეტით.  

ძირითად მოთხოვნებად, რომლებიც თბილი-

სის ურბანული, ქალაქთმშენებლობითი ეკოლოგი-

ის პრობლემებს ეხება, შესაძლებელია განვიხი-

ლოთ: 

1. ქალაქში არსებული ბუნებრივი გარემოს ფრაგ-

მენტების მაქსიმალურად შენარჩუნება; 

2. იმ მავნე ზემოქმედების კერების ,,ჩაქრობა’’, 

რომლებიც ხელს უშლიან ქალაქის ეკოსისტე-

მის მდგრადობას; 

3. ტერიტორიების ეკოლოგიური დანაკარგების 

აღდგენის ფუნქციის განხორციელება საქალა-

ქო სისტემის ყველა დონეზე. 

ქ. თბილისში არსებული მდგომარეობის შეს-

წავლა და ანალიზი ცხადყოფს, რომ დღეს, როდე-

საც უკვე მოქმედებს უმნიშვნელოვანესი დოკუ-

მენტი თბილისის პერსპექტიული განვითარების 

გენერალური გეგმის სახით, მრავალი სუბიექტური 

თუ ობიექტური ფაქტორის გათვალისწინებით, 

ქალაქი არც ინსტიტუციური, არც საკანონმდებლო 

და არც მართვისა და ადმინისტრირების კუთხით 

არ არის მზად ეფექტურად განახორციელოს დე-

დაქალაქის გარემოს გაუმჯობესების ქალაქმშენებ-

ლობითი სტრატეგია, დაფუძნებული კომპლექსურ 

და დაბალანსებულ გადაწყვეტაზე.  

აღნიშნულს ერთგვარად ადასტურებს ჩვენს 

მიერ, სოციალური ქსელის ,,Facebook’’-ის მეშვეო-

ბით ჩატარებული გამოკითხვის შედეგებიც. ამ მე-

თოდით, ჩვენთვის საინტერესო იყო ერთის მხრივ 

გაგვეგო, თუ როგორ აღიქვამს და აფასებს თავად 

თბილისის მოსახლეობა ქალაქში არსებულ ეკო-

ლოგიურ მდგომარეობას და მეორეც, მათ მიეცათ 

საშუალება გამოეყოთ მათი აზრით ყველაზე აქ-

ტუალური საქალაქო ეკოლოგიური პრობლემები.  



 

აღსანიშნავია, რომ გამოკითხვაში მონაწილეო-

ბა მიიღეს სხვადასხვა ასაკისა და სოციალური 

სტატუსის მქონე ადამიანმა. პირველ კითხვასთან 

დაკავშირებით, რესპოდენტთა დიდი უმრავლესო-

ბა მიიჩნევს (სულ გამოიკითხა 125 რესპოდენტი), 

რომ დედაქალაქში ეკოლოგიური სიტუაცია არის 

ძალიან ცუდი (გამოკითხულთა 60%), ცუდი (25%), 

არადამაკმაყოფილებელი (5%) და მხოლოდ გამო-

კითხულთა 10% მიიჩნევს, რომ მდგომარეობა 

დამაკმაყოფილებელია. საინტერესოა, რომ შეთავა-

ზე-ბული პასუხების სხვა ვარიანტებს – კარგს და 

ძალიან კარგს, გამოკითხულ რესპოდენტთაგან არც 

ერთი არ გამოეპასუხა. რაც შეეხება მეორე კითხვას, 

რესპოდენტთა უმრავლესობამ (სულ შემოვიდა 

2445 ხმა) პრიორიტეტულად გამოყო ისეთი ზოგა-

დი თუ კონკრეტული ხასიათის ეკოლოგიური 

პრობლემები, როგორებიცაა: მოსახლეობის დაბა-

ლი ეკოლოგიური კულტურა (32%), ავტომანქანე-

ბის გამონაბოლქვი (14%), მდინარეებისა და წყალ-

სატევების დაბინძურება (10%), გამწვანებული ტე-

რიტორიების დეფიციტი (8%), ქუჩებისა და ეზოე-

ბის დანაგვიანება (8%) და სხვ. 

გამოკითხვის შედეგები ცხადყოფს, რომ მიუ-

ხედავად იმისა, აქვს თუ არა მოსახლეობას ზუსტი 

და დეტალური ინფორმაცია გარემოს მდგომარეო-

ბის შესახებ შესაბამის მომენტში, იგი მეტად 

მგრძნობიარე და ფაქტობრივად უტყუარი ინდიკა-

ტორია სიტუაციის შეფასებისას. 

უკანასკნელ წლებში თბილისში ჩატარებული 

თეორიული თუ პრაქტიკული კვლევები როგორც 

წესი ფრაგმენტულ ხასიათს ატარებდა და კვლავაც 

წარმოაჩენს 1999-2000 წლებში, ქ. თბილისის მერი-

ის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების 

რეგულირების კომიტეტის მიერ მომზადებული 

კვლევის ,,ქ. თბილისის ეკოლოგიური ატლასი’’ 

აქტუალობას, რომელშიც გარკვეული კვლევების 

საფუძველზე ასახულ იქნა თბილისის ტერიტორი-

ის ეკოლოგიური ზონირება და გამოვლენილი იქნა 

ზონათა ექსტრემალური მნიშვნელობები. თბილი-

სის ეკოლოგიური მდგომარეობის კარტოგრაფიუ-

ლი ინტერპრეტაცია, რუკაზე ასახულია ატმოსფე-

როს დაბინძურების მდგომარეობა ჰაერში გამოტ-

ყორცნილი მავნე ნივთიერებათა მაჩვენებლების 

მრავალწლიური საშუალოების საფუძველზე. გა-

მოყოფილ იქნა 3 ზონა. დაბინძურების კატეგორიე-

ბის მიხედვით (ოთხი ძირითადი ინგრედიენტის 

ხვედრითი წილის საფუძველზე – გოგირდოვანი 

ანჰიდრიდი, ნახშირორჟანგი, აზოტის ორჟანგი, 

ნახშირწყალბადები და სხვა ნივთიერებათა ჯამუ-

რი წილი 14%): I. მაღალი დაბინძურების ზონა, 

სადაც აეროპოლუტანტების დონე სისტემატიუ-

რად აღემატება ზღვრულად დასაშვებ ნორმებს; II 

საშუალო დაბინძურების ზონა, სადაც ცალკეული 

მახასიათებლების დონე აღემატება დასაშვებ ნორ-

მას და III დაბალი დაბინძურების ზონა, სადაც 

აღინიშნება მხოლოდ ზოგიერთი პოლუტანტის მა-

ტების ტენდენცია. 

როგორც ცნობილია ადრეული თუ დღევანდე-

ლი კვლევები ადასტურებენ იმ გარემოებას, რომ 

ქალაქის ცენტრალური რაიონების: ძველი თბი-

ლისის, ვაკე-საბურთალოს, დიდუბე-ჩუღურეთის, 

ისანი-სამგორის რაიონების მნიშვნელოვანი მონაკ-

ვეთები განიცდიან აქტიურ ანთროპოგენულ ზემო-

ქმედებას, რისი უმთავრესი მიზეზი და წყარო ქა-

ლაქში მოძრავი ავტოტრანსპორტია. 

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტიპები, 

საწვავი, სატრანსპორტო ნაკადების განსხვავებუ-

ლი სტრუქტურა და ინტენსიობა, ერთობლიობაში 

წარმოშობს ბუნებრივ გარემოზე ზეწოლის სხვადა-

სხვა დონეს.  

თანამედროვე მსხვილ ქალაქებში, ავტოსატ-

რანსპორტო ქსელის კონფიგურაცია და დინამიკა 

მნიშვნელოვანწილად განაპირობებს საქალაქო ტე-

რიტორიაზე ანთროპოგენული დატვირთვის დი-

ფერენციაციას. ქალაქის ავტოსატრანსპორტო ქსე-

ლის ფორმირებას განსაზღვრავს ქალაქის გეგმარე-

ბითი სტრუქტურა, რომელიც თავის მხრივ დამო-

კიდებულია ქალაქის ფიზიკურ-გეოგრაფიულ პი-

რობებზე.  

საქალაქო გარემოში მავნე ნივთიერებების გაფ-

რქვევის წყაროს, ქალაქში მოძრავი სატრანსპორტო 

საშუალებების რაოდენობა წარმოადგენს. თავად 

საქალაქო გარემოს ავტოტრანსპორტით დაბინძუ-

რება კი დამოკიდებულია მრავალ ფაქტორზე, 

რომლებიც ორ ძირითად ჯგუფად შეიძლება დავ-

ყოთ: ზემოქმედების ფაქტორები და გავრცელების 

ფაქტორები. 

ზემოქმედების ფაქტორებად შეიძლება მივიჩ-

ნიოთ: ტექნოლოგიური და ნაკადის სტრუქტურის 

სახეობები. გავრცელების ფაქტორები კი მრავალ-

რიცხოვანია და მათში შედის: ფიზ. გეოგრაფიული 

თავისებურებანი, ტერიტორიების ქალაქთმშენებ-

ლობითი თავისებურებანი, ავტოტრანსპორტის 

მოძრაობის პირობები, ტექნოლოგიური ფაქტორე-

ბი და სხვ. 

აღნიშნული ასპექტების გათვალისწინებით, 

მნიშვნელოვანია გამოიკვეთოს თბილისისთვის 

დამახასიათებელი შემდეგი ტენდენციები: 

 თბილისის განვითარება შეზღუდულია არა-

მხოლოდ ბუნებრივი (რთული ოროგრაფიული 

პირობები, მდ. მტკვარი), არამედ ხელოვნური 

ბარიერებითაც: რკინიგზის ხაზი და მასზე მიბ-

მული მრავალრიცხოვანი ობიექტები: საწყობები, 

სადგურები, სარემონტო საწარმოები და სხვ. რაც 

ქალაქს იზოლირებულ ნაწილებად ყოფს; 

 ძირითად ბარიერს სატრანსპორტო ქსელის გან-

ვითარებისათვის ქალაქის განვითარების ხაზო-

ვანი ფორმა წარმოადგენს, როდესაც მორფოლო-



 

გიური შეზღუდვების გამო, სატრანსპორტო ნაკა-

დების დიდი ნაწილი იძულებულია ქალაქის 

ცენტრზე გაიაროს. 

 რკინიგზის ხაზისა და შესაბამისი ინფრასტრუქ-

ტურის გადატანა, იძლევა უნიკალურ შესაძლებ-

ლობას გამონთა-ვისუფლებულ 200.0ჰა-მდე მშე-

ნებლობისთვის ვარგის, ძვირადღირებულ ტერი-

ტორიაზე, დედაქალაქისათვის უმნიშვნელოვა-

ნესი საზოგადოებრივ-საქმიანი ცენტრის (პირო-

ბითად თბილისის ახალი სიტი) დაგეგმარებისა 

და მშენებლობისათვის.  

 რკინიგზის არსებული ხაზის ნაცვლად თანამე-

დროვე საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონის გაჩენა 

უმნიშვნელოვანეს ქალაქგეგმარებით ღონისძიე-

ბას წარმოადგენს, რაც კიდევ უფრო გააფართო-

ებს ქალაქის ცენტრისთვის დამახასიათებელ 

ფუნქციურ არეალს უკვე მტკვრის მარცხენა სა-

ნაპიროზე გადმოტანით და დასახავს დღევან-

დელი ცენტრის  განტვირთვის გზებს. 

მეტად საინტერესოა, ტრანსპორტის სექტორის 

როლისა და მისი ზემოქმედების მასშტაბების გან-

საზღვრა თბილისისათვის კლიმატის ცვლილების 

ჭრილში და შესაბამისად, თბილისის მდგრადი 

ენერგეტიკის სამოქმედო გეგმის შემუშავებისას 

განხორციელებული კვლევების ანალიზი.  

საგულისხმოა, რომ ამ შემთხვევაში თუ მხედ-

ველობაში იქნება მიღებული თბილისის ეკონომი-

კური განვითარების სწრაფი ტემპი, მოსახლეობის 

ზრდის ტრენდი და ერთ სულ მოსახლეზე მშპ-ს 

ზრდა, შესაძლებელი ხდება არა მხოლოდ დღე-

ვანდელი სურათის, არამედ 2020 წლამდე პერიო-

დის განვითარების სცენარის მოდელირებაც. ყოვე-

ლივე ზემოთქმული კი მყარი საფუძველია  კონკ-

რეტული ღონისძიებების დაგეგმვისა ქალაქში 

ენერგიის მოხმარებისა და CO2-ისა და შესაბამი-

სად, სხვა მავნე ნივთიერებების გამოყოფის შემცი-

რების მიზნით. 

 

ეროვნული სტატისტიკის სამსახურის მონაცე-

მების მიხედვით, 2010 წლის იანვარში თბილისის 

მოსახლეობა 1,152,500-ით განისაზღვრა, რაც მთე-

ლი ქვეყნის მოსახლეობის თითქმის 30% შეადგენს. 

ქალაქის მოსახლეობის ზრდასთან ერთად მნიშ-

ვნელოვნად გაიზარდა სატრანსპორტო ნაკადიც, 

რასაც შედეგად მოჰყვა CO2 ემისიის ზრდა ტრან-

სპორტის სექტორიდან ისევე, როგორც სხვა თანმ-

დევი მოვლენები,  როგორიცაა, გადატვირთული 

მოძრაობა, გარემოს დაბინძურება და გადაჭარბე-

ბული ხმაური. თუ 1991 წელს ტრანსპორტის წილი 

თბილისში ნახშირბადის მთლიან ემისიაში 70% 

იყო, 2005 წელს ამ მაჩვენებელმა ჰაერის დაბინ-

ძურების 91% შეადგინა.1 

კვლევების საფუძველზე დადგენილია, რომ 

2009 წლისთვის სატრანსპორტო სექტორზე მოდი-

ოდა CO2 ექ-ის ემისიების 44%, ხოლო პროგნოზით 

2020 წლისათვის აღნიშნული წილის გაზრდა სექ-

ტორებს შორის მოსალოდნელია 51%-მდე (ღონის-

ძიებების განუხორციელების შემთხვევაში), რაც 

ნიშნავს, რომ ტრანსპორტის სექტორი ყველაზე 

                                                           

1 თბილისის მდგრადი ენერგეტიკის სამოქმედო გეგმა - 

თბილისი, 2011 წ. 

უფრო სწრაფად მზარდი სექტორია და შესაბამი-

სად მის მიერ CO2ექ-ის ემისიების წილის ზრდა 

89%-ს მიაღწევს (ღონისძიებების განუხორციელე-

ბის შემთხვევაში) ემისიების საერთო წილში სექ-

ტორების მიხედვით. აღნიშნული პროგნოზი ბუ-

ნებრივია ეხება არამხოლოდ კონკრეტულად სათ-

ბური გაზების ემისიების ზრდას, არამედ ატმო-

სფერული ჰაერის დამაბინძურებელ ყველა მავნე 

ნივთიერების ემისიებს, რაც მნიშვნელოვნად გაზ-

რდის სატრანსპორტო მოძრაობის გადატვირთუ-

ლობას, ხმაურს, ჰაერის დაბინძურების დონეს და 

არამიმზიდველს გახდის ამ ქალაქებს ინვესტორე-

ბისთვის, უბიძგებს რა მათ, რათა თავიანთი ბიზ-

ნეს-ინტერესები სხვა ქალაქებში გადაიტანონ. ყო-

ველივე ეს კი, უკვე დღეისათვის კონკრეტული 

ღონისძიებებისა და გადაწყვეტების განხორციე-

ლების აუცილებლობას წარმოშობს. 

აღნიშვნის ღირსია ის გარემოება, რომ ტრანს-

პორტისა და საგზაო ინფრასტრუქტურის სფერო 

მეტად დინამიურ ცვლილებებს განიცდის, რაც არ 

შეიძლება დადებით ფაქტორად არ ჩაითვალოს. 

ისეთი მნიშვნელოვანი დოკუმენტით, როგორიცაა 

,,თბილისის მდგრადი ენერგეტიკის სამოქმედო 

გეგმა’’, ქალაქმა აიღო მთელი რიგი ვალდებულე-

ბები, 2020 წლისთვის, სათბურის გაზების ემისიე-



 

ბის შემცირების მიზნით, დროში გაწერილი კონკ-

რეტული ღონისძიებების განსახორციელებლად.   

თბილისის მიერ განსახორციელებელ ღონის-

ძიებათა ნუსხაშია: 

- მუნიციპალური ავტოპარკის განახლება; 

- საზოგადოებრივი ტრანსპორტის პოპულარი-

ზაციის კამპანია; 

- საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მომსახურე-

ბის გაუმჯობესება; 

- საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ალტერნატი-

ული სახეობების ხელშეწყობა; 

- საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება; 

- შუქნიშნების მართვის ერთიანი ცენტრის შექ-

მნა; 

- კერძო ავტომანქანების მოძრაობის შემზღუდ-

ველი ღონისძიებების გატარება; 

- დაბალი ემისიების მქონე ავტომანქანების 

წახალისება და სხვ.  

ამასთან, თბილისის ეკოლოგიური მდგომარე-

ობის გაუმჯობესების მიზნით, აუცილებელია შე-

საბამისი გეგმარებითი სტრუქტურის ოპტიმიზა-

ცია, რა დროსაც გათვალისწინებულ უნდა იქნას 

შემდეგი პრინციპიალური მიზნები:  

 სატრანსპორტო ნაკადების უფრო თანაბარი გა-

დანაწილება ქალაქის საგზაო ქსელში;  

 ტრანსპორტის გარბენის მინიმიზაცია ქალაქის 

ნებისმიერ ორ პუნქტს შორის მგზავრობისას 

(მოძრაობის) ფაქტობრივი ტრასა არ უნდა იყოს 

ბევრად გრძელი პუნქტებს შორის ე.წ. ,,საჰაერო 

ხაზისა’’); 

 საგზაო ქსელის დიფერენციაცია ტრანსპორტის 

დომინანტი სახეობებისა და მოძრაობის ორგანი-

ზების ტიპების მიხედვით (სატვირთო, მსუბუქი 

და სამგზავრო ტრანსპორტი, ჩქაროსნული მოძ-

რაობა და სხვ.);  

 ტრანზიტული მოძრაობის მაქსიმალური შეზ-

ღუდვა როგორც ქალაქის ცენტრში, ისე მთელს 

ქალაქში; 

 საგარეუბნო ზონასთან და სატრანსპორტო კვან-

ძებთან სისტემების მოხერხებული კავშირი, 

რომლებიც უზრუნველყოფენ საქალაქთაშორისო 

და სახელმწიფოთაშორის მიმოსვლას; 

 სატრანსპორტო ნაკადების მავნე ზემოქმედების 

შემცირება საცხოვრებელ კვარტლებზე, რეკრეა-

ციულ ზონებსა და ისტორიული განაშენიანების 

რაიონებზე, რომლებსაც არქიტექტურულ-მხატვ-

რული ღირებულება გააჩნიათ; 

 მიწისქვეშა და მიწისზედა პარკირების სისტემის 

განვითარება. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გასული საუკუნის 90-იანი წლების თბილისის 

ეკოლოგიური მდგომარეობის განვითარების განმ-

საზღვრელ ფაქტორად იქცა ერთდროულად ავ-

ტოპარკის რიცხოვნობის თანდათანობითი ზრდა 

და ამავდროულად, საწარმოო პროცესების მკვეთ-

რი კლება.  რითაც ისინი ჩამორჩებოდნენ მხოლოდ 

სამოსახლო/საცხოვრებელ ტერიტორიებს. საწარ-

მოო ტერიტორიების დიდი ნაწილი, რომლებიც 

თავის დროზე ქალაქის პერიფერიულ ნაწილში 

იყო განთავსებული, დედაქალაქის ზრდისა და 

ახალი პერიფერიების წარმოშობასთან ერთად, ქა-

ლაქისათვის სასურველ, შუალედურ უბნებში აღ-

მოჩნდნენ. სწორედ ამ გარემოებაზე მეტყველებს ის 

ფაქტორი, რომ 1990 წლის მონაცემებით, საწარმოო 

ტერიტორიების ხვედრითი წილი (26%) ცენტრი-

დან სულ რაღაც 8-11 კმ-შია განთავსებული (ე.წ. 

შუალედურ ზოლში. 

 

 

 

 

ნახ. 1. საწარმოო ტერიტორიების ხვედრითი წილი ცენტრიდან დაშორების 

მიხედვით (1990 წლის მდგომარეობით) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თბილისში განთავსებული საწარმოების მიერ 
დაკავებულ ტერიტორიებს, ამ პერიოდისთვის გა-
ნაშენიანებული ტერიტორიის 17,4% ეკავა. ამავე 
დროს, მეტად მნიშვნელოვან და დამახიათებელ 
გარემოებას მსხვილი ქალაქებისთვის წარმოად-
გენს საწარმო ტერიტორიების მჭიდრო ,,ბმა’’ რკი-
ნიგზის მაგისტრალთან და ხაზებთან. ამას ადას-
ტურებს თბილისის ჩრდილოეთ და აღმოსავლეთ 
ნაწილებში, მდ. მტკვრის მარცხენა სანაპიროზე,  
მდინარე მტკვარსა და რკინიგზის არსებულ მა-
გისტრალს შორის სამრეწველო ტერიტორიების მა-
ღალი კონცენტრაცია. 

აღსანიშნავია, რომ დღეს ქ. თბილისში, ფაქ-
ტობრივად უკვე აღარ ფუნქციონირებენ ის საწარ-
მოები, რომლებიც სულ რამოდენიმე წლის წინათ 
დედაქალაქის ძირითად დამბინძურებლებს წარ-
მოადგენდნენ.  

ავჭალის სილიკატური საკედლე მასალების 
ქარხანა, ქარხანა ,,ცენტროლიტი’’, ქარხანა ,,ელექ-
ტროიზოლიტი’’, თბოელექტროსადგური ,,თესი’’, 
ელმავალმშენებელი ქარხანა, ჩარხმშენებელი ქარ-
ხანა, პლასტმასის ქარხანა, ინსტრუმენტალური 
ქარხანა და სხვ. საწარმოები, ან გაჩერებულია, ან 
უკვე ლიკვიდირებული. ზოგიერთი ამ საწარმოთა-
განი ქალაქის ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილში იყო 
განთავსებული და ამდენად, ქ. თბილისისათვის 
დამახასიათებელი ჩრდილო და ჩრდილო-დასავ-
ლეთის გაბატონებული ქარების პირობებში, კიდევ 
უფრო ძაბავდა არსებულ ეკოლოგიურ ვითარებას. 
საინტერესოა, რომ 2005-2009 წლებში, სტაციონა-
ლური წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში მავნე 
ნივთიერებათა გაფრქვევების შემცირების დინამი-
კის ფონზე, მეტად საყურადღებოდ გამოიყურება 
გარემოს დაცვის სამინისტროს მონაცემი 2010 წლი-
სთვის, რაც განპირობებულია იმ ფაქტორით, რომ 
აღნიშნულ წელს განსაკუთრებით გამკაცრდა სამი-
ნისტროს გარემოს დაცვის ინსპექციის მიერ შესაბა-
მისი კონტროლი თბილისში მოქმედი საწარმოების 
მიმართ. ამდენად, თუ 2005 წელს მხოლოდ 21-მა 
საწარმომ, 2006 _ 27, 2007 _ 20, 2008 – 20, 2009 – 35-

მა საწარმომ წარადგინა გარემოს დაცვის სამინისტ-
როში შესაბამისი სტატისტიკური ფორმა გაფრქვე-
ვების ჩვენებით, 2010 წელს 170-მა საწარმომ წა-
რადგინა საკუთარი გაფრქვევების შესახებ ინფორ-
მაცია, რამაც სინამდვილესთან მიახლოებული 
ციფრი მოგვცა. ამგვარი ინფორმაციის წარდგენის 
ნებაყოფლობითობასთან და გარემოს დაცვის სამი-

ნისტროს გარემოსდაცვითი ინსპექციის გაუქმების 
შემდგომ, სავარაუდოდ კვლავ რთული აღმოჩნ-
დება რეალური ციფრების მიღება თბილისის ატ-
მოსფერულ ჰაერში სტაციონალური წყაროებიდან 
მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების შესახებ. დღე-
ვანდელი ინფორმაციის თანახმად, თბილისში 
აღარ ფუნქციონირებს გარემოს დამაბინძურებელი 
არც ერთი მსხვილი საწარმო. 

ქალაქის მდგრადი განვითარების პრინციპები-
დან გამომდინარე, მეტად აქტუალურია შემუშავ-
დეს ერთიანი მიდგომა ქალაქისათვის მნიშვნელო-
ვან ტერიტორიებზე განთავსებული ყოფილი სა-
წარმოო ტერიტორიების სამომავლო გამოყენებას-
თან დაკავშირებით. ბიზნეს ცენტრები და ბიზნეს 
ინკუბატორები, დღეისათვის მეტად დეფიციტური 
რეკრეაციული და გამწვანებული არეალების შექმ-
ნა, მწვანე ენერგიის კვლევის ცენტრების ჩამოყა-
ლიბება და ა.შ. ის არასრული ჩამონათვალია, რა 
ფუნქციითაც ევროპის წამყვანი ქალაქები იყენებენ 
ყოფილ საწარმო ტერიტორიებს. რაც შეეხება სა-
წარმო ტერიტორიებს შემდგომ განვითარებას თბი-
ლისის ტერიტორიაზე, აქცენტი აქ მართებულად 
არის გაკეთებული ქალაქის სამხრეთ-აღმოსავლეთ 
ნაწილზე (სამგორის რ-ნი, ლილოს მიმართულება), 
რაც შესაბამისად ასახულია კიდეც თბილისის პერ-
სპექტიული განვითარების გენერალურ გეგმაში. 
აღნიშნულ ტერიტორიას ისტორიულად გააჩნია 
ჩამოყალიბებული საწარმოო ფუნქციები და მნიშვ-
ნელოვანია მისი უშუალო სიახლოვე აეროპორტ-
თანაც. სწორედ აღნიშნული ტერიტორიებია თანა-
მედროვე ინდუსტრიული პარკების, ლოჯისტიკუ-
რი ცენტრებისა და ბიზნეს პარკების განვითარე-
ბისათვის ყველაზე ოპტიმალური და ფუნქციუ-
რად გამართლებული ადგილი. 

ზემოთქმულიდან გამომდინარე, თბილისისა-
თვის დღესაც მეტად აქტუალურ პრობლემებს წარ-
მოადგენს შემდეგი კონკრეტული ღონისძიებების 
განხორციელების აუცილებლობა: 

- თბილისის ეკოლოგიური მდგრადობის უზ-
რუნველყოფის მიზნით ქ. თბილისის აღმასრულე-
ბელი ორგანოს ინსტიტუციური სრულყოფა, შესა-
ბამისი სამსახურისათვის სათანადო ფუნქციების 
მინიჭების გზით; 

- შესაბამისი საკანონმდებლო ბაზის შემუშა-
ვება, რომელიც ერთის მხრივ საფუძვლიანად დაი-
ცავს ქალაქის გამწვანებულ ტერიტორიებს განად-
გურებისაგან და ამავე დროს, შექმნის იურიდიულ 



 

საფუძვლებს გამწვანების ერთიანი სისტემის ჩამო-
საყალიბებლად;  

- ურბანული ეკოლოგების მუდმივი მონაწი-
ლეობის უზრუნველყოფა დედაქალაქის დაგეგმა-
რებისა და განაშენიანების პროცესში; 

-  დედაქალაქში ატმოსფერული ჰაერისა და 
წყლის დაბინძურების ხარისხის ერთიანი მონიტო-
რინგის სისტემის აღდგენისა და ფუნქციონირების 
უზრუნველყოფა; 

-  დედაქალაქში ატმოსფერული ჰაერის დაბინ-
ძურების შემდგომი ზრდის თავიდან ასაცილებ-
ლად და ეკოლოგიური სიტუაციის გაუმჯობესების 

მიზნით, ქალაქში ავტოტრანსპორტის მოძრაობის 
ორგანიზაციის სრულყოფილი სქემის შემუშავება; 

- თანამედროვე ეკონომიკური რეალიებიდან 
გამომდინარე, ყოფილი საწარმოო ტერიტორიების 
გამონთავისუფლება საცხოვრებელი თუ შერეული 
ფუნქციის მქონე ზონებად, განსაკუთრებით ქა-
ლაქის ცენტრში და მის სიახლოვეს.  

- საწარმოებისაგან ქალაქის ცენტრის გამონთა-
ვისუფლების დადებითი ტენდენციის პარალელუ-
რად, სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება თბი-
ლისის მრეწველობის ოპტიმალური რესტრუქტუ-
რიზაციის კუთხით. 
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The article is about the evaluation and analysis of ecological situation of Tbilisi. It describes the 
undesirable effects of transportation and industrial sector on city environment. It announces the main 
principles for improvement the Urban Ecology of Tbilisi.  These principles are: (1) to reserve the fragments of 
the natural environment of the city; (2) to neutralize undesirable ecological effects of the sites, which hamper 
the sustainability of the City Ecosystem; (3) to plan and implement measures that restore the destroyed 
ecological situation of the city at all level. The article includes some recommendations for improving the 
current environmental condition of the city. 
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Кетеван Арчвадзе 
 

Теоретическое исследование влияния фотонов солнечного 
излучения на белковые молекулы грибов в процессе сушки 

                                
 Ученые считают, что в ближайшее время 

растительный белковый продукт грибов сыграет 
важную роль в существенном увеличении 
ресурсов белка в мире.  

Грибы выращивают более чем в семидесяти 
странах мира. Высокий уровень развития 
грибоводства наблюдается в Китае, 
Нидерландах, Англии, Франции, Италии. 

В Грузии, в православной стране, где более 
200 дней в году дни поста, потреблению грибов 
должно уделяться большее внимание. В за-
падных странах некоторые виды грибной 
продукции рассматриваются как потенциальные 
заменители мяса. При этом даже частичная за-
мена мяса и мясной продукции (например, 
пепперони и сосисок) грибами приведет к 
снижению количества потребляемых калорий, 
жиров, холестерина и к увеличению доли 
пищевых волокон, меди, калия и рибофлавина.     

Вкусовые качества и питательная ценность 
грибов зависят, прежде всего, от их химического 
состава. Плодовые тела их содержат много 
органических и минеральных веществ. Как 
указывают украинские специалисты-микологи, в 
съедобных грибах имеются углеводы (от 2 до 
24%), жировые вещества (до 10%), органические 
кислоты (щавелевая, яблочная, лимонная и др.), 
витамины (А, В, С, Д, РР). Богаты, например, 
витамином А лисички и рыжики; витамином B—
летние опята и лисички. Имеются в них и ми-
неральные соли (в среднем 7, 7%), микроэле-
менты, в том числе цинк, медь, мышьяк, мар-
ганец, йод.  

 Но особенно богаты грибы азотистыми 
веществами, из которых наибольшую долю 
занимают фунгин и белки, а также свободные 
аминокислоты, органические и пуриновые 
основания, аммонийный азот. Основу азотистых 
веществ составляют белковые вещества, содер-
жание их у отдельных видов доходит до 5% и 
более (белый гриб, шампиньоны, гриб-зонтик). 
Это в 1, 5—2 раза выше, чем в овощах. Но, к 
сожалению, грибной белок является трудно-
растворимым веществом и поэтому слабо 
усваивается организмом человека. 

Фунгин (хитин) составляет основу грибной 
клетчатки. В грибах фунгин находится  в 
комплексе с белками. По своей структуре и фун-
кции хитин очень близок в целлюлозе; это тоже 
структурный полисахарид. Хитин встречается у 
некоторых грибов, где он благодаря своей 

волокнистой структуре играет в клеточных 
стенках опорную роль. Строение хитина 
идентично строению целлюлозы, за одним 
исключением: при 2-м атоме углерода гид-
роксильная (—ОН) группа заменена в его 
молекуле группой —NH*CO*CH3. 

 В ходе научных исследований было 
установлено, что сушеные грибы легче 
перевариваются человеческим организмом, чем 
свежие.В рекомендациях о грибах часто 
встречаются такие советы-«для лучшего 
усвоения самих грибов рекомендуется их  
сушить, измельчать, а еще лучше - готовить из 
них порошок» . 

Можно гипотетически предположить, что 
это происходит по следующим причинам: 

1) При сушке грибы проходят термическую 
обработку (дополнительно до приготовления 
грибных блюд) и механическую, вследствие чего 
длинные цепочки фунгина могут частично 
разрушаться. 

2) В результате солнечной сушки белки, 
содержащиеся в грибах, а также в комплексе с 
хитином, подвергаются разрушению. 

Подробнее остановимся на 2-ом пункте. 
На усвоение белка организму требуется 

много энергии. Белки  высокомолекулярные 
соединения, состоящие из нескольких сотен ами-
нокислот. Для усвоения и использования белка 
необходимо, расщепить его на короткие амино-
кислотные цепочки или сами аминокислоты. 
Это - длительный процесс. Проходит он на 
протяжении всего движения белковой пищи по 
ЖКТ (желудочно-кишечного тракта) и требует 
много различных ферментов, которые организм 
должен синтезировать и направить в ЖКТ.  

Перевариваемость грибного белка, опреде-
ляемая в настоящее время в нерастворимом ос-
татке с помощью панкреатического и желудоч-
ного экстрактов, отражает перевариваемость 
только связанного белка и количество неперева-
риваемого хитина. Поэтому этот показатель 
нельзя использовать как единственный крите-
рий питательной ценности. Для расчета пита-
тельной ценности съедобных грибов известный 
миколог Рольф Зингер предложил использовать 
способ, основанный на определении содержания 
основных незаменимых аминокислот. Другое 
определение питательной ценности, исполь-
зуемое современными исследователями, — это 
критерий аминокислот, именуемый иногда 



 

химическим аспектом. Аспекты аминокислот 
вычисляют как отношение количества более 
лимитированных аминокислот, присутствую-
щих в исследуемом белке, к количеству этих 
аминокислот, содержащихся в эталонном белке 
(белок куринного яйца). При расчете питатель-
ной ценности съедобных грибов нужно учесть 
не только лишь количество связанных, но и 
свободных аминокислот.Чаще всего в составе 
лимитированных аминокислот встречаются, так 
называемые серосодержащие аминокислоты, 
лейцин, изолейцин, валин, лизин, аромати-
ческие аминокислоты, треонин и триптофан. 
Индекс питательности грибов ниже, чем мяса, 
но грибы высокого качества все таки наиболее 
питательны, чем овощные культуры и бобовые, 
кроме соевых бобов. В дальнейшем, все же, роль 
грибов как одного из продуктов питания будет 
возрастать в связи с ростом белкового недостат-
ка. Следовательно полезная ценность вводимых 
в производство новых разновидностей и штам-
мов съедобных грибов, в первую очередь содер-
жание белка, должна непременно учитываться 
как важный фактор необходимости их приме-
нения в качестве объектов промышленной куль-
туры.  

В чем же преимущество сухих грибов перед 
свежими? 

Излучение солнца имеет электромагнитную 
колебательную природу и носит непрерывный 
характер. Этот спектр излучений можно 
разделить на несколько областей: рентгеновское 
излучение – ниже 2 нм, УФ-излучение – от 2 нм 
до 400 нм, видимый участок спектра – от 400 нм 
до 750 нм и инфракрасное излучение – выше 750 
нм. Биологическая роль каждого вида излучений 
имеет свои характерные особенности. Энергия 
квантов УФ- излучения (70-140 ккал/моль) пре-
восходит энергию активации большинства хим-
ических реакций. Поэтому УФ-радиация явля-
ется весьма фотохимически активной частью 
спектра. Рассматриваемый спектр УФ-излуче-
ний, имеющих биологическое значение подраз-
деляется на три диапазона по своей проникаю-
щей способности и фотохимической активности 
– область А (400-320 нм), В (320-275 нм) и С (275-
180 нм). В настоящее время в фотобиологии 
принято также выделять так называемый эко-
логический диапазон (400-295 нм) и УФ-излу-
чение искусственных источников (короче 295 
нм).  

Основные биофизические процессы проис-
ходят на электронном уровне. Процессы пере-
мещения электронов названы фотоэлектри-
ческим эффектом. В результате таких процессов 
атомы и молекулы активизируются, изменяются 
электрические свойства и дисперсность коллои-

дов клеток, что сказывается на их жизнедея-
тельности. 

УФ-излучение, взаимодействуя с веществом, 
в том числе и органическим, часто вызывает его 
ионизацию, так называемый фотоэлектрический 
эффект. Именно фотохимический путь раз-
рядки возбужденных электронных состояний иг-
рает решающую роль в механизме биолог-и-
ческого действия УФ-излучения. Нуклеиновые 
кислоты и белки непосредственно поглощают 
кванты УФ-излучения с максимумами соответ-
ственно 260 нм и 280 нм. Молекулярные меха-
низмы биологического действия УФ-излучения 
могут быть разделены на три основные группы: 
изменение структуры и функции ДНК, раз-
рушение белков и повреждение биомембран. 
Эти процессы лежат в основе всех фотопро-
цессов, развивающихся на уровне клетки. 

Под действием солнечного ультрафиолета, 
имеющего коротковолновую границу-285нм, 
наибольший вклад в повреждение белков дают 
ароматические аминокислоты триптофан, фе-
нилаланин, тирозин (можно предположить и 
треонин), гетероциклические (гистидин) и се-
росодержащие (цистин) аминокислоты. Трип-
тофан поглощает УФ-излучение с максимумами 
при 220 нм и 280 нм, а флуоресцирует в за-
висимости от микроокружения в белках при 328-
350 нм. Тирозин поглощает УФ-излучение при 
222 нм и 275 нм, а флуоресцирует при 303 нм, 
фенилаланин – соответственно при 258 нм и 282 
нм. Цистин монотонно поглощает излучение в 
области 200-300 нм и не флуоресцирует. Реша-
ющее значение в повреждающем воздействии 
УФ-излучения играет положение этих амино-
кислот. Деструкция аминокислотных остатков, 
входящих в активный центр белка или влия-
ющих на их конформацию будет в конечном 
итоге приводить к потере функциональной 
активности данного белка. Наиболее чувстви-
тельными в этом плане являются триптофан и 
цистин. Поглощенная остатками тирозина, 
фенилаланина, гистидина и цистина энергия 
света способна мигрировать к триптофану, 
вызывая его деструкцию. В молекуле цистина 
при поглощении кванта УФ-излучения дисуль-
фидная связь восстанавливается до тиоловых 
групп цистеина. Разрыв дисульфидных 
мостиков нарушает конформацию белка. Как 
отмечалось выше, белки повреждаются УФ-
излучением главным образом из-за денатурации 
÷и разрушения пептидных связей ( ((8); (9); [3]; 
[4]), следовательно, в ЖТК облегчается расщеп-
ление белков до аминокислот, а значит и 
улучшается  перевариваемость таких белков. В 
будущем планируется лабораторное исследо-
вание и сравнение усвояемости белков чело-



 

веческим организмом сухих и свежих грибов 
(предварительно кулинарно обработанных) . 

Итак, при УФ-облучении происходит  
нарушение комформации белка (3). 

О нарушение комформации белка и разрыве  
пептидных связей УФ-излучением свидетель-
ствуют ряд исследований ученых. Приведем 
часть из них:  

1) Белки, как правило, поглощают УФ-
излучение в трех областях главным образом 
благодаря поглощению пептидными связями, а 
также в связи с различными конформацион-
ными факторами. Очевидно, что поглощение 
УФ-излучения белками имеет весьма сложную 
природу. Если возрастание отрицательного 
вращения белков(в результате УФ-облучения) не 
сопровождается разрывом пептидных связей, 
оно всегда свидетельствует об изменении кон-
формации белка, в основе которого лежат изме-
нения в его вторичной и третичной структурах. 

(Основы биохимии: В 3-х томах. Т. 1. 
(Principles of Biochemistry) [Djv-ZIP] Авторы: 
А.Уайт, Ф.Хендлер, Э. Смит, Р. Хилл, И. Леман. 
Перевод с английского В. П. Скулачева, Л. М. 
Гинодмана и Т. В. Марченко под редакцией и с 
предисловием Ю. А. Овчинникова (М.: Мир. 
Редакция литературы по химии, 1981. 200-203 с.). 

2)...УФ-лучи разрушают хромофоры трип-
тофан, тирозин, фенилаланин, гистидин, цис-
тин, пептидную связь....При УФ-облучении бел-
ков может происходить миграция энергии с 
ароматических аминокислот на пептидную 
связь...Это позволяет предположить, что при 
фотоинактивации химотрипсина при 254 нм в 
первую очередь разрываются дисульфидные и 
пептидные связи. 

Образование SH групп и низ-
комолекулярных продуктов можно объяснить 
прямым поглощением УФ-лучей (254 нм)  S   
S   и  NH  CO  связями, что сопровождается 
разрывом этих связей и изменением структуры 
этих молекул. 

Увеличение количества низкомолекулярных 
продуктов возможно происходит в результате 
миграции энергии на пептидные группы с 
последующим разрывом пептидных связей 
вблизи ароматических аминокислот. 

(Украинский Биохимический журнал 
№2.1976(стр.169-172) 

Н. В. Конобасова «Действие УФ-радиации на 
растворы химотрепсина» Институт цитологии 
АН СССР Ленинград)                                                                                                                            

3) ...Это можно объяснить избирательностью 
поглощения пептидной связью, приводящей к её 
разрушению, при ВУФ облучении, преобладаю-
щем в космосе. 

Увеличение дозы облучения как ВУФ 
(вакуумный ультрафиолет) так и УФ излучения 
приводит к распаду образовавшихся пептидов. 
Данный распад возможен по причине разрыва 
пептидной связи в результате одноквантового 
процесса поглощения ультрафиолета. 

ВУФ характеризуется избирательным погло-
щением пептидной связи, приводящей к её раз-
рыву. В случае радиации возбуждение элект-
ронных состояний происходит в результате 
соударений молекул с высокоэнергетическими 
электронами, появляющимися после погло-
щения квантов. 

При облучении образовавшихся полипеп-
тидов проявляется избирательность поглощения 
пептидной CONH группой, приводящая к её 
разрушению, процесс распада продуктов реак-
ции начинает конкурировать с процессом син-
теза и в конечном счёте превалировать над про-
цессами синтеза. 

(Гонтарева Наталия Борисовна .Синтез ор-
ганических веществ. предшественников первых 
живых систем под влиянием физических фак-
торов космической среды 03.00.02. Биофизика, 
автореферат диссертации на соискание учёной 
степени кандидата физико-математических 
наук. Санкт-Петербург. 2003 г.) 

4) ...Энергия любой биохимической реакции 
на световое воздействие - это в конечном счете 
какая-то часть энергии кванта света, запасенная 
при фотосинтезе. Действие ультрафиолетовых 
лучей на активность ферментов известна давно: 
инвертаза дрожжей, инактивизация лучами 
солнца пепсина и трипсина. В облученных 
белках происходит ряд химических и физико-
химических изменений: разрушаются аромати-
ческие и гетероциклические кольца аминокис-
лот, выделяется аммиак, увеличивается число 
реактивных сульфгидрильных групп, происхо-
дит разрыв пептидных связей, изменяется раст-
воримость белка, его вязкость, молекулярный 
вес, величина изоэлектрической точки, спектры 
поглощения и т. д. 

Как указано выше, ультрафиолетовые лучи, 
помимо снижения биологической активности 
белков, оказывают на них стимулирующее дей-
ствие, что проявляется увеличением числа реак-
тивных сульфгидрильных групп, изменением 
изоэлектрической точки белков, происходит 
разрыв пептидных связей. (www.blackpantera. 
ru/fizioterapija/20905/) 

5) для УФС излучения с длиной волны 254 
нм. Они демонстрируют в 3 раза большую 
чувствительность ( S S ) сшивок по сравнению 
с триптофаном. Фотодеструкция фенилаланина, 
тирозина, а также пептидных связей намного 
менее существенна. 



 

(ru/www/umr.umr_download) 
6) … При рассмотрении этого вопроса 

следует принять во внимание и возможность 
обратных процессов, т. е. разрывов пептидных 
связей при поглощении фотонов. 

...становится понятной ...разрывов пептид-
ных связей... (А. А. Гурвич. Проблема митогене-
тического излучения как аспект молекулярной 
биологии. 

Академия медицинских наук СССР, изда-
тельство »Медицина». Ленинградское отделе-
ние. 1968 г.) 

Энергия пептидной связи составляет 
Eсв=3.11 эВ. 

Энергия ультрафиолетового излучения при-
водится в некоторых учебниках по физике.Ее 
можно также и вычислить. Энергия каждого 
фотона определяется формулой Е = hv, где h — 
постоянная Планка, равная 6,62606X×10−34 Дж·с 
, v — частота света. 
Ультрафиолетовое излучение 
Длина волны в нанометрах 

Ближний — 400 нм — 300 нм; Количество 
энергии на фотон  3.10 — 4.13 эВ 
Длина волны в нанометрах 

Средний — 300 нм — 200 нм;  
Количество энергии на фотон  — 4.13 — 6.20 

эВ 
Длина волны в нанометрах 

Дальний 200 нм — 122 нм; Количество 
энергии на фотон  — 6.20 — 10.2 эВ 

Как видим из таблицы, уже ближний 
ультрафиолет несет энергию свыше 3.1 эВ и 
следовательно,способную разрушить пептидную 
связь с энергией связи 3,11 эВ. 

Для приготовления сухих грибов, сухоф-
руктов и высушивания лекарственных растений 
в Аграрном университете была разработана и 
сконструирована гелиосушилка (рис. №1.) 
1 — коллектор; 
2 — камера для сушки; 
3 — темная(черная ткань); 
4 — кассеты,а которых находится    
        теплоудерживающее  
        вещество(5); 
6 — шарнир; 
7 — всасывающее отверстие; 
8 — циркуляционная труба; 
9 — пластина с отверстиями; 
10 — кассета с продуктами для     

        сушки; 
11 — Щит; 
12—покрытие (стекло, полиэтилен и т.д.). 

Гелиосушильное устройство содержит су-
шильную камеру 2, к которой с возможностью 
поворота вокруг осей  6 соединен коллектор 1. 
Коллектор 1 с верхней стороны накрыт темной 
(черной) тканью или жестью, выкрашенной в 
черный цвет. Коллектор 1 сверху закрыт 
светопроницаемым покрытием (стеклом, полиэ-
тиленом и т.д.). В нижней части коллектора 1 
расположено всасывающее отверстие 7. Цир-
куляционная труба 8 соединена с сушильной 
камерой 2. В месте их соединения размещена 
пластина 9.Внутри коллектора 1 размещаются 
кассеты 4 с теплоудерживающим веществом 5,а 
внутри сушильной камеры – кассеты 10 с про-
дуктом, подлежащим сушке. Сушильная камера 
2 снабжена щитом 11, через которого произво-
дится загрузка или выгрузка кассет. Под нижним 
концом коллектора 1 размещен механизм 12, 
обеспечивающий подъем или опускание дан-
ного конца коллектора. 

Через щит 11 производится загрузка кассет 
10 с высушиваемым продуктом, после чего су-
шильная камера 2 герметично закрывается. 
Сквозь остеклененное перекрытие солнечное 
излучение воздействует на сырье и осуществляет 
сушку. Образовавшиеся при сушке пары пе-
реходят в циркуляционную трубу 8. Ввиду 
того,что камера 2 размещена выше нижнего 
конца коллектора,возникает воздушная тяга, 
которая вынуждает воздух (и образованные за 
счет сушки пары) перемещаться внутри трубы 8-
производится циркуляция воздуха. Указанной 
циркуляции способствует воздух, нагреваемый 
внутри коллектора 1. В данном устройстве сол-
нечное излучение нагревает темную ткань 3 и, 
размещенное в кассетах 4, теплоудерживающее 
вещество 5. Нагретый в коллекторе 1 воздух 
перемещается вверх-в сушильную камеру 2  и 
соприкасаясь с продуктом – способствует его 
нагреванию и сушке. Одновременно, движение 
нагретого в коллекторе 1 воздуха улучшает 
условия его циркуляции. 

После окончания процесса сушки, высу-
шенный продукт вместе с кассетами 10 выгру-
жается из камеры 2 через щит 11. 
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Рис.№1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В предложенной конструкции были высу-

шены до 10 видов  сельскохозяйственного сырья, 
в том числе грибы «вешенка». Приводим резуль-
таты сушки указанного гриба. Для наглядности 
результаты исследований (изменения массы про-

дукта в гелиосушилке и естественной сушкой на 
солнце в дневное время) приведены на графиках 
(рис. №2 и рис. №3). Красным цветом (линия  1) 
показана сушка грибов в гелиосушильном уст-
ройстве,синим (линия 2)  - естественной сушкой. 

 
Рис.№2. 
1 день сушки 

 
 
 
 
                                           
 
 
 
 
 

Рис. №3.  

2 день сушки                                     
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Изменение массы высушиваемого  продукта 

(вешенки) в течении дня с 10.00 часов по 20.00 
часов:  

1 — изменение массы продукта в гелиосу-
шильном устройстве; 

2 — изменение массы продукта естественной 
сушкой на открытом воздухе. 

Из полученных данных видно, что грибы в 
гелиосушильном аппарате до готовности были 
доведены за 10 часов,а на открытом воздухе за 34 
часа (1 сутки+10 часов). Отметим также, что 
грибы, высушенные в г/с хранятся значительно 
лучше грибов, высушенных на солнце (сушеные 
грибы гигроскопичны и их хранение составляет 

определенную сложность). Малая масса и повы-
шенная стойкость сушёных грибов значительно 
упрощают их хранение. По своей питательности 
и усвояемости сушёные грибы превосходят 
солёные и маринованные. По содержанию бел-
ков сушёные грибы превосходят консерви-ро-
ванные. Установлено, что в сушеных грибах со-
держится до 30% белка — больше, чем в мясе и 
рыбе. Из белых грибов и подосиновиков биохи-
мики выделили 20 аминокислот. По своей пи-
тательной ценности белок, содержащийся в 
белом грибе, шампиньоне, подберезовике, дож-
девике и лисичке, не уступает животным белкам. 

 
КЕТЕВАН АРЧВАДЗЕ 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ФОТОНОВ СОЛНЕЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА 

БЕЛКОВЫЕ МОЛЕКУЛЫ ГРИБОВ В ПРОЦЕССЕ СУШКИ 
Р е з ю м е 

Грибы обладают высокой пищевой ценностью и пользуются устойчиво высоким спросом на 
рынке в европейских и других странах мира. Главная ценность их заключается не только в 
питательности, а в том, что они улучшают вкусовые качества других продуктов, и, способствуя 
выделению желудочного сока, повышают их перевариваемость, также способны «очистить» 
организм,благодаря  содержащейся  в них клетчатке, которая является хорошим сорбентом. Для 
лучшего усвоения самих грибов рекомендуется их сушить на солнце и мелко измельчить или 
готовить из них порошок. Это объясняется тем,что при солнечной сушке грибов в белках происходит 
поглощение УФ-излучения пептидной связью, приводящей к её  ослаблению или разрушению. В 
результате солнечной сушки белки, содержащиеся в грибах, а также в комплексе с хитином, 
подвергаются разрушению (нарушение комформации белка и разрыв  пептидных связей). Для облег-
чения сушки грибов и других с/х продуктов в Аграрном университете была разработана и успешно 
прошла испытание гелиосушильная установка. 
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biznes-inJineringi energetikaSi  

დავით ჯაფარიძე 

ზვიად გაჩეჩილაძე 

ნინო მაღრაძე 

საქართველოს ელექტროენერგეტიკის მენეჯმენტის 

ბიზნეს-ინჟინერინგის პრინციპებზე ფორმირების 

პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები 
 

უკანასკნელ ათწლეულებში მსოფლიოს მასშ-

ტაბით მნიშვნელოვანი ცვლილებები განხორცი-

ელდა ელექტროენერგეტიკული ტექნოლოგიების 

განვითარების კუთხით. ამ პერიოდში მსოფლიოს 

წამყვან ქვეყნებში შეიცვალა ელექტროენერგეტი-

კის მართვის ტექნოლოგიური ხასიათი და მენეჯ-

მენტის პრინციპები. სწრაფმა ტექნოლოგიურმა 

პროგრესმა და ახალმა ეკონომიკურმა გამოწვე-

ვებმა დააჩქარა ელექტროენერგეტიკული სექტო-

რის განვითარების პროცესი და მოახდინა მისი 

გადასვლა ბიზნეს-განზომილებაში. ელექტრო-

ენერგეტიკული სექტორის ფუნქციონირების ეფექ-

ტიანობის ზრდას თან ახლდა მომხმარებლების 

მხრიდან ელექტროენერგიაზე ტარიფების ოპტიმი-

ზაციის, მისი ხარისხისა და ელექტრომომარაგების 

საიმედოობის გაზრდის მოთხოვნა. კომუნალური 

სექტორისა და სწრაფად მზარდი ეკონომიკების 

მიერ ელექტროენერგიაზე გაზრდილი მოთხოვნი-

ლების ეფექტური დაკმაყოფილება შესაძლებელი 

გახდა მას შემდეგ, რაც მიღწეული იქნა ელექტ-

როენერგეტიკული დარგების კომერციალიზაციის 

და ტექნოლოგიური განვითარების სინქრონიზა-

ცია. სწორედ ამ ორი მიმართულების ინტეგრირე-

ბულ განვითარებას უწოდებენ ბიზნეს-ინჟინე-

რინგს [1, 15].  

მიუხედავად იმისა, რომ ბიზნეს-ინჟინერინგიs 

ცალკე მიმართულებად ჩამოყალიბება მოხდა, 

გასული საუკუნის 90-ანი წლებიდან მისი აქტუ-

ალობა ყოველდღიურად იზრდება, განსაკუთრე-

ბით ისეთი კაპიტალტევადი დარგის ინოვაციურ 

ბიზნეს-პროცესებში, როგორიცაა ელექტროენერ-

გეტიკა. აღნიშნულიდან შეიძლება გაკეთდეს დასკ-

ვნა, რომ ელექტროენერგეტიკაში არსებული ტექ-

ნოლოგიური, საორგანიზაციო-მმართველობითი 

და ეკონომიკური პროცესები შეიძლება გაერთი-

ანდნენ ბიზნეს-ინჟინერინგის ცნების ქვეშ და ამ 

დარგის ფორმირება მოხდეს ზემოთ მოყვანილი 

პრინციპების საფუძველზე.  

იმისათვის, რომ საქართველოს ელექტროენერ-

გეტიკის მენეჯმენტი პასუხობდეს ბიზნეს-ინჟინე-

რინგის მოთხოვნებს აუცილეელია შემდეგი ამოცა-

ნების გადაწყვეტა: 

 საქართველოს ელექტროენერგეტიკაში კონკუ-

რენტული გარემოს შექმნა; 

 დარგში ეკონომიკური და ბიზნეს-პროცესების 

მოდელირება; 

 ენერგოკომპანიების ფუქნციონირების ეკონომი-

კური ეფექტიანობის ზრდა წარმოების დანა-

ხარჯების შემცირებით; 

 ელექტროენერგიის ტარიფების დაახლოება მო-

თხოვნა-მიწოდებით განსაზღვრულ კონკურენ-

ტულ ფასთან; 

 მომსახურების ხარისხის ზრდა; 

 არსებულის განახლებისა და ახალი ენერგო-

ეფექტური სიმძლავრეების შესაქმნელად ინ-

ვესტიციების მოზიდვა. 

მსოფლიოში არსებული ტენდენციების შესა-

ბამისად, საქართველოს ელექტროენერგეტიკის მე-

ნეჯმენტში საბაზრო პრინციპებისა და კონკუ-

რენციის დასანერგად დარგის ეტაპობრივი რე-

ფორმირება დაიწყო დამოუკიდებლობის მოპოვე-

ბის შემდგომ წლებში. მისი დანიშნულება იყო 

დარგის ტრანსფორმირება, ვერტიკალურად ინ-

ტეგრირებული მონოპოლიიდან ელექტროენერგი-

ის ბაზრის სრულ გახსნილობამდე. როგორც ცნო-

ბილია, კონკურენციის თვალსაზრისიდან გამომ-

დინარე, ელექტროენერგიის ბაზარზე არსებობს 4 

ფუნდამენტური მართვის მოდელი [2].   

ამჟამად საქართველოს ელექტროენერგეტიკაში 

მოქმედებს მართვის მესამე მოდელი, რომელიც 

გულისხმობს კონკურენციას საბითუმო ბაზარზე. 

მომხმარებლებს უფლება ეძლევათ თავად ამოირ-

ჩიონ მომწოდებლები, რაც წარმოშობს კონკურენ-

ციას ელექტროენერგიის წარმოებასა და საბითუმო 

მიწოდებაში. მწარმოებლები დებენ ორმხრივ კონ-

ტრაქტებს ელექტროენერგიის მიწოდებაზე.  

საქართველოს ელექტროენერგეტიკის მართვის 

მესამე მოდელზე გადასვლა განპირობებული იყო 

იმით, რომ მეორე მოდელით მართვის პირობებში 

ელექტროენერგეტიკული დარგის მუშაობაზე 

უარყოფით გავლენას ახდენდა ელექტროენერგიის 

საფასურის ამოღების დაბალი მაჩვენებელი და 

სისტემაში ელექტროენერგიის მაღალი დანაკარგე-

ბი. დარგში, სადაც ელექტროენერგიის წარმოებისა 



 

და მომსახურეობის ყველა ეტაპზე ტარიფები ფიქ-

სირებული იყო, ყოველი არგადახდა შესაბამისად 

იწვევდა ტარიფით გათვალისწინებული ხარჯების 

დაუფინანსებლობას. ყოველწლიურად იზრდებო-

და საქართველოს ელექტროენერგიის საბითუმო 

ბაზრის (“სესბ”-ის) სატრანსფერო ანგარიშების მი-

მართ დავალიანება. 2006 წლის ბოლოსათვის 

“სესბ”-ის მიმართ ჯამური დავალიანება შეად-

გენდა 890 მლნ. ლარს, ხოლო თავად გააჩნდა 927 

მლნ. ლარის დავალიანება წარმოებისა და სხვა 

მომსახურე ორგანიზაციების მიმართ [13]. საბითუ-

მო ბაზარი ელექტროენერგიის მყიდველებისაგან 

შემოსულ ფულად სახსრებს უნაწილებდა გენერა-

ციის ობიექტებს, გადაცემისა და დისპეტჩერიზა-

ციის ლიცენზიანტებს. ხშირად ბაზარზე შემოსუ-

ლი თანხები ნაწილდებოდა სუბიექტური მიდ-

გომით, რაც განაწილების სამართლიანი მექანიზ-

მის შექმნის აუცილებლობაზე მიგვითითებდა. 

ცხრილ #1-ში შეტანილია “სესბ”-ის მიერ გა-

დახდილი და ამოღებული თანხების მაჩვენებ-

ლები. წლების მიხედვით ის ნათლად ასახავს იმ-

დროინდელ სავალალო მდგომარეობას. 

 

“სესბ”-ის მიერ გადახდილი და ამოღებული თანხების მაჩვენებლები 2000-2006 წ.წ  

                                                                                                                ცხრილი #1 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

სესბ-ის მიერ გადახდილი თანხების 

მაჩვენებლები 2000-2006 წწ.                                

(გადახდა დარიცხვის %) 

30% 26% 56% 48% 41% 56% 42% 

სესბ-ის მიერ ამოღებული თანხების 

მაჩვენებლები 2000-2006 წწ.                   

(გადახდა დარიცხვის %) 

22% 34% 85% 60% 44% 48% 36% 

 

“სესბ”-ის ფუნქციონირების პერიოდში (2000-

2006 წწ.), ელექტროენერგიის წარმოება საქართ-

ველოში არათუ გაიზარდა, არამედ შემცირდა (იხ. 

ცხრილი #2). იმპორტის წილი საგრძნობლად 

გაიზარდა, ხოლო ექსპორტის წილი მნიშვნელოვ-

ნად შემცირდა. ტექნიკური დანაკარგები გა-

დაცემის ქსელში ნორმით დადგენილს აღემატე-

ბოდა. დატაცების ან აღურიცხაობის მიზეზით, გა-

ნაწილების ქსელში იკარგებოდა ელექტროენერ-

გიის 25% [3]. 

 

საქართველოს ელექტროენერგიის ბალანსი 2000-2006 (მლნ.კვტ.სთ) 

                                                                                                                    ცხრილი #2 

წარმოება 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 

2006 

სულ სესბ ესკო 

შიდა გენერაცია 7,217 6,738 7,120 7,008 6,705 6,880 7,420 4,735 2,685 

იმპორტი 600 790 728 1,066 1,278 1,399 777 717 60 

ჯამი 7,817 7,528 7,848 8,074 7,983 8,279 8,197 5,452 2,745 

მოხმარება          

შიდა მოხმარება 6,764 6,150 6,369 6,691 7,404 7,843 7,882 5,263 2,619 

ექსპორტი 205 527 245 232 71 122 83 34 49 

ჯამი 6,969 6,677 6,614 6,923 7,475 7,965 7,965 5,297 2,668 

დანაკარგები % 10.85 11.30 15.73 14.26 6.38 3.80 2.83 2.85 2.80 

 

საბითუმო ბაზრის საქმიანობასა და სტრუქ-

ტურაში აუცილებელი იყო  მნიშვნელოვანი ცვლი-

ლებების განხორციელება. სხვა შემთხვევაში, 

“სესბ”-ი, რომელსაც ისედაც არაკონტროლირება-

დი ვალები ჰქონდა დაგროვილი, ვერ შეძლებდა 

მისი უპირველესი ფუნქციის შესრულებას – 

ბაზრის მეშვეობით მოძრავი ფულადი სახსრების 

მიმოქცევის მონიტორინგს, კონტროლს და თა-

ნაბარ განაწილებას. 

შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე, 2006 

წლიდან საქართველოს ელექტროენერგეტიკა გა-

დავიდა მართვის მესამე მოდელზე. საბითუმო 

ბაზრის ბაზაზე შეიქმნა ელექტროენერგეტიკის კო-

მერციული ოპერატორი (ესკო), მოქმედებაში შე-

ვიდა “ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბაზრის 

წესები”.  

“ესკო”, დაბალანსების უზრუნველყოფის მიზ-

ნით, ყიდულობს და ყიდის საბალანსო ელექტრო-

ენერგიას, აგრეთვე სარეზერვო სიმძლავრეს. ახალი 

საბაზრო წესების მიხედვით [4, 20] “ესკო”-ს ფუნქ-

ციონირების დაწყების პარალელურად, ენერგოსექ-

ტორის ლიცენზიატები, კვალიფიციური საწარმოე-

ბი (გამანაწილებელი კომპანიები, რომელთა წლი-

ური განაწილება აღწევს 120 000 000 კვტ.სთ-ს, მომ-

ხმარებლები რომელთა წლიური მოხმარება აღწევს 

7 000 000 კვტ.სთ-ს) აფორმებენ მოკლევადიან (1 



 

თვე) და გრძელვადიან პირდაპირ კონტრაქტებს 

ელექტროენერგიის ყიდვა-გაყიდვაზე, კონტრაქტე-

ბი ფორმდება მომხმარებლებსა და მწარმოებლებს 

შორის, ხოლო საბალანსო სიმძლავრის შესყიდვაზე 

ხელშეკრულება ფორმდება კომერციულ ოპერა-

ტორთან.  

აღნიშნულის გათვალისწინებით ელექტრო-

ენერგიის (სიმძლავრის) ვაჭრობის სქემას ექნება 

შემდეგი სახე (იხ. ნახ. #1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ნახ. #1. საქართველოში ელექტროენერგიით (სიმძლავრით) ვაჭრობის სქემა 

 

                  პირდაპირი ხელშეკრულებები ელ.ენერგიის ყიდვა/გაყიდვაზე 

                  საბალანსო ელ.ენერგია 

                  სიმძლავრის სასისტემო რეზერვი 

                  ხელშეკრულებები ელ.ენერგიის ყიდვა/გაყიდვაზე  

                    პირდაპირი ხელშეკრულებები ელ.ენერგიის გადაცემა/დისპეტჩერიზაციის მომსახურებაზე 

 

საქართველოს ელექტროენერგეტიკაში გატა-

რებულმა რეფორმებმა დადებითი ასახვა ჰპოვა 

ქვეყნის ელექტროენერგიის ბალანსებში. 2007-2011 

წლებში ელექტროენერგიის წარმოება საქართვე-

ლოში გაიზარდა. იმპორტის წილი საგრძნობლად 

შემცირდა, ხოლო ექსპორტის წილი მნიშვნელოვ-

ნად გაიზარდა. შემცირდა ქსელში ელექტროენერ-

გიის დანაკარგებიც (იხ. ცხრ. #3). 

 

 

საქართველოს ელექტროენერგიის ბალანსი 2007-2011 (მლნ.კვტ.სთ). 

                                                                                                                                                                   ცხრილი #3 

 2007 2008  2009 2010 2011  

წარმოება  

შიდა გენერაცია 8346 8441 8402 10041 10104 

იმპორტი 434 649 255 224 471 

ჯამი 8780 9090 8657 10264 10575 

მოხმარება      

შიდა მოხმარება 7812 8411 7908 8740 9256 

ექსპორტი 634 679 749 1524 931 

ჯამი 8446 9090 8657 10264 10187 

დანაკარგები % 1,94 1,93 1,66 1,74 1,84 

hidrosadgurebi 

Tbosadgurebi 
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Dderegulirebuli 
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მესამე მოდელზე გადასვლით მოგვარდა მრა-

ვალი გადაუჭრელი პრობლემა, გაიზარდა ელექ-

ტროენერგიის საფასურის ამოღების მაჩვენებელი, 

პრაქტიკაში დაინერგა ორმხრივი კონტრაქტების 

სისტემა, დარგში მიღწეულია ფინანსური სტაბი-

ლურობა. მიუხედავად ამისა საქართველოს ელექ-

ტროენერგეტიკაში თავი იჩინა მართვის ამ მო-

დელისათვის დამახასიათებელმა ნაკლოვანებებმა, 

რომლებმაც  სრული სიმწვავით იჩინა თავი სა-

ქართველოში [8]: 

 ელექტროენერგიის მიწოდების საქმიანობა გაი-

გივებულია განაწილების საქმიანობასთან; 

 არ არის შემუშავებული და სათანადო ორგა-

ნოების მიერ დამტკიცებული ელექტრულ ქსე-

ლზე მესამე მხარის თავისუფალი დაშვების და 

ქსელზე მიერთების წესისა და საფასურის დად-

გენის პრინციპების სრულყოფილი ნორმატივე-

ბი; 

 სისტემის დამოუკიდებელი ოპერატორის და 

რეალური დროის ბაზრის არარსებობა და ბაზ-

რის ბალანსირების პასიური არაინტერაქტიული 

სისტემა; 

 დღემდე არ არის შემუშავებული ტარიფების 

მოქნილი მეთოდოლოგია და პროგრამული 

უზრუნველყოფა; 

 ადგილი აქვს საცალო ტარიფების დაუსაბუ-

თებლად გაზრდას და მისი ეფექტური (კონ-

კურენტული) სიდიდიდან მნიშვნელოვან გადახ-

რას, სათანადო დასაბუთების გარეშეა გაზრ-

დილი გადაცემა-განაწილების ტარიფის წილი 

ელექტროენერგიის ტარიფში, რომლის წილი 

საცალო ტარიფში შეადგენს 2/3-ს. მაშინ როდე-

საც მისი სიდიდე ელექტროენერგიის ტარიფში 

1/3-ის ირგვლივ უნდა მერყეობდეს [8].  

მოყვანილი ნაკლოვანებები ძირითადად გან-

პირობებულია იმით, რომ მართვის ამ მოდელით 

ვერ მოხერხდა ელექტროენერგიის წარმოების და 

მოხმარების სფეროებში სრულყოფილი კონკუ-

რენტული გარემოს შექმნა, უპირველეს ყოვლისა 

იმის გამო, რომ დარგის ფუნქციონირება ბიზნეს-

პროცესების ჭრილში არ არის განხილული და მისი 

მართვა არ ეფუძვნება ბიზნეს ინჟინერინგის პრინ-

ციპებს.  

საქართველოს ელექტროენერგეტიკაში შექმნი-

ლი მდგომარეობის ანალიზი გვიჩვენებს, რომ 

მართვის მესამე მოდელი შეიძლება განვიხილოთ 

მხოლოდ როგორც შუალედური მოსამზადებელი 

მოდელი იმისათვის, რომ ქვეყანამ დროულად და 

უმტკივნეულოდ შეძლოს ევროკავშირის ქვეყნების 

ელექტროენერგეტიკული სექტორის მართვის 

პრინციპებთან ჰარმონიზაცია, საქართველოს 

ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამი-

ნისტროს მიერ დარგში სახელმწიფო პოლიტიკის 

ძირითადი მიმართულებების თაობაზე დადგე-

ნილებების და ევროსაბჭოს დირექტივებით გან-

საზღვრული ვადების შესაბამისად [13, 18, 22]. 

ევროკავშირის სახელმწიფოების ენერგოსექტორის 

მართვის პრინციპებთან ჰარმონიზაციის უზრუნ-

ველსაყოფად ელექტროენერგეტიკული ბაზრის 

გახსნის პროცესი გაწერილია 2017 წლამდე და მი-

ღებულია, რომ ამ პერიოდისათვის ყველა მომხმა-

რებელს უნდა ჰქონდეს თავისუფალი არჩევანის 

საშუალება და ელექტროენერგეტიკა უნდა გადა-

ვიდეს მართვის მეოთხე, კონკურენტულ მო-

დელზე, რომელიც სრულად პასუხობს ბიზნეს-ინ-

ჟინერინგის მოთხოვნებს. 

ამ შემთხვევაში ყველა მომხმარებელს მიეცემა 

საშუალება თავად აირჩიოს მომწოდებელი. გე-

ნერაცია, გადაცემა, განაწილება და პროდუქციის 

გასაღება ერთმანეთისგან უნდა იყოს სრულად 

გამიჯნული. მწარმოებლები, დისტრიბუტორები, 

გადამყიდველები და მსხვილი მომხმარებლები  

კონკურენტული ფასწარმოიქმნის ბაზაზე ერთიან-

დებიან “პულში” – თვითორგანიზებად სავაჭრო 

სისტემაში გარკვეული წესებით ბაზარზე სამუ-

შაოდ. 

ცნობილ მეცნიერთა მიერ ჩატარებულმა 

კვლევებმა აჩვენა, რომ არ არსებობს 

ელექტროენერგეტიკის მართვის კონკურენტული 

მოდელის ისეთი ფორმა, რომელიც მისაღები 

იქნებოდა ყველა ქვეყნისათვის. ეს გარემოება 

განპირობებულია ქვეყნების მართვის სისტემების 

ფორმირების თავისებურებებით, რეფორმების 

პოლიტიკური და ეკონომიკური პირობების 

მნიშვნელოვანი განსხვავებით. ამასთან ერთად, სა-

ბაზრო ურთიერთობებზე ორიენტირებული  

ენერგოსისტემების გამართული ფუნქციონირების 

უზრუნველსაყოფად საჭირო გახდა მსოფლიო 

მასშტაბით ელექტროენერგეტიკის დარგებს შორის 

კონსენსუსის მიღწევა, რომელიც ასახულია  ევრო-

პარლამენტის მიერ 2009 წელს დამტკიცებული მე-

3 პაკეტის დირექტივაში და რეგულაციებში [8, 22].  

საქართველოს ევროკავშირთან ინტეგრაციის 

უზრუნველსაყოფად აღნიშნული დირექტივიდან 

პირველი რიგის ამოცანად მიგვაჩნია ქვეყნის 

ელექტროენერგეტიკულ დარგში შემდეგი 

ძირითადი საკითხების გადაწყვეტა (იხ. ცხრილი 

#4). 

 



 

ცხრილი #4 

გადასაწყვეტი საკითხები გადაწყვეტის გზები 

I. რესტრუქტურიზაცია ა) გენერაციის, გადაცემის, განაწილებისა და გასაღების საქმიანობის 

ვერტიკალური გამიჯვნა 

ბ) ჰორიზონტალური გამიჯვნა გენერაციისა და გასაღების სფეროების 

გ) სისტემის დამოუკიდებელი ოპერატორის შექმნა 

II. კონკურენცია ა) კონკურენცია საბითუმო და საცალო ბაზრებზე. 

ბ) გენერაციისა და გასაღების სფეროში შეღწევადობის სიადვილე 

გ)    ბაზრის კონცენტრაცია  

III. რეგულაცია ა) დამოუკიდებელი რეგულატორის ჩამოყალიბება 

ბ)   მესამე მხარისათვის ქსელზე დაშვება 

გ)  გადაცემისა და განაწილების ინიციატივიანი რეგულირება 

IV. მფლობელობა ა)   კერძო მფლობელების ხელშეწყობა 

ბ)  არსებული სახელმწიფო საწარმოების პრივატიზება 

 
მიუხედავად იმისა, რომ რესტრუქტურიზა-

ციის შედეგად მოხდა გენერაციის, გადაცემის და 
განაწილების ვერტიკალური გამიჯვნა, განაწი-
ლების კომპანიებისათვის გენერაციის ობიექტების 
კერძო მფლობელობაში გადაცემამ აუცილებელი 
გახადა ჰორიზონტალური გამიჯვნის განხორციე-
ლება, ისეთი სახით, რომ გენერაციის, გადაცემის 
და განაწილების კომპანიებს საშუალება მიეცეთ 
მიიღონ გადაწყვეტილებები დამოუკიდებლად.  

ელექტროენერგიის ბაზარზე კონკურენციის 
გასაზრდელად საჭიროა არსებული პრობლემების 
ძირეული ანალიზი და შესაბამისი საკანონმდე-
ბლო ხელშეწყობა, რათა შესაძლებელი გახდეს 
ბაზარზე არადისკრიმინაციული შეღწევადობა. 
სრულად უნდა იქნეს პრივატიზებული გენე-
რაციის, გადაცემის და განაწილების ობიექტები. 

აღნიშნულთან ერთად, დარგის სპეციფიკის და 
ეროვნული ინტერესების გათვალისწინებით სა-
ქართველოს რეალობასთან მაქსიმალურად ადაპ-
ტირებულ მართვის მოდელზე გადასასვლელად, 
აუცილებელია კომპლექსური მიდგომის საფუ-
ძველზე ჩატარდეს მეცნიერული კვლევები, დად-
გინდეს მართვის მეოთხე მოდელზე გადასვლის 
წინაპირობები, ხელისშემშლელი ფაქტორები, გა-
მოიკვეთოს პრობლემები და დაისახოს მათი გა-
დაჭრის გზები. 

ელექტროენერგეტიკაში მენეჯმენტის კონკუ-
რენტული მოდელის დანერგვისათვის საჭიროა 
დარგში კონკურენციის კონიუნქტურული თავი-
სებურებების შესწავლა და ახალ მოდელზე გა-
დასვლისათვის მზადყოფნის ცნობილი კრიტერი-
უმებით [2] შეფასება.  

ჩვენის აზრით ელექტროენერგეტიკის მართვის 
კონკურენტულ მოდელზე გადასვლისათვის 
მზადყოფნის მდგომარეობის სრულყოფილი შეფა-
სება შესაძლებელია შემდეგი ძირითადი კრიტე-
რიუმით: საბაზრო წილი, ჰერფინდალ-ჰირშმანის 
ინდექსი, ნარჩენი შეთავაზების ინდექსი და რეგუ-
ლატორის ძალა. 

ელექტროენერგიის ბაზრის გახსნილობა განი-
საზღვრება გენერაციის ობიექტების მიერ გამომუ-
შავებული ელექტროენერგიის საბოლოო მომხმა-

რებელზე მიყიდვის ჯამური მაჩვენებლის ( ) 
შეფარდებით სისტემის ჯამურ მოხმარებასთან 

( ). (1)  
 
აღნიშნული მაჩვენებელი გვიჩვენებს ფარდო-

ბით დამოკიდებულებას მოხმარებასა და მომხ-
მარებლის მიერ მიმწოდებლის არჩევის საშუა-ლე-
ბას შორის. ამ კრიტერიუმით საქართველოში 
ელექტროენერგიის გახსნილობის ხარისხის შესა-
ფასებლად მოძიებული იქნა ინფორმაცია ამჟამად 
საქართველოს ენერგობაზარზე არსებული სხვადა-
სხვა პირდაპირი მომხმარებლების შესახებ, რო-
მელთაც ,,ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბაზ-
რის წესების” შესაბამისად უფლება ეძლევათ პირ-
დაპირი ხელშეკრულებების საფუძველზე მოახ-
დინონ ელექტროენერგიის შესყიდვა. პირდაპირი 
მომხმარებლების რაოდენობა და შესყიდული 
ელექტროენერგიის აბსოლუტური მოცულობა მო-
ყვანილია ცხრ. #5-ში. 

              
 

პირდაპირი მომხმარებლების რაოდენობა და შესყიდული ელექტროენერგიის აბსოლუტური მოცულობა 

              ცხრილი #5 

 2007   2008  2009  2010  2011  

პირდაპირი მომხმარებლების მოხმარება (მლნ 

კვტსთ) 
2013,0 2060,7 1711,3 2080,5 1798,6 

პირდაპირ მომხმარებელთა რაოდენობა (წლის 

დასაწყისში) 
9 9 8 9 7 

პირდაპირ მომხმარებელთა რაოდენობა (წლის 

ბოლოს) 
10 7 9 7 7 



 

 

ანგარიშში გათვალისწინებულია მომწოდე-

ბელსა და ცხრილ #1-ში ნაჩვენებ მომხმარებლებს 

შორის პირდაპირი ხელშეკრულებებით შესყი-

დული ელექტროენერგიის მოცულობა. ჩატარე-

ბული ანალიზის შედეგები ასახულია ნახ. #2-ზე. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ნახ. #2. საქართველოს ელექტროენერგიის ბაზრის გახსნილობის ხარისხი 

 

როგორც ნახაზი #3-დან ჩანს, საქართველოში 

ელექტროენერგიის ბაზრის გახსნილობის ხარისხი 

კლების ტენდენცiით ხასიათდება, მისი მაჩვენე-

ბელი მნიშვნელოვნად ჩამორჩება ევროკავშირის 

წევრი ქვეყნების მაჩვენებლებს, რომლებიც უმეტეს 

შემთხვევაში 100%-ს უტოლდებიან. ზოგიერთი 

ეკონომისტის [2] თვალსაზრისით, ბაზრის გახსნი-

ლობის ოპტიმალური დონე 60-70%-ია და აღნიშ-

ნული დამოკიდებულია ქვეყნის მოხმარების დო-

ნეზე და მომხმარებლის სტრუქტურაზე, აქედან 

გამომდინარე, არ შეიძლება ყველა ქვეყნისათვის 

მისაღები იყოს ბაზრის სრული გახსნილობა. 

ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ენერგო ბაზრის 

გახსნილობის ხარისხი მოცემულია ნახ. #3-ზე. 

 

 

 

 

 

 

 

ნახ. #3. ევროპის ქვეყნების ელექტროენერგიის ბაზრების გახსნილობის ხარისხი 

საგულისხმოა, რომ საქართველოში პირდა-

პირი მომხმარებლებისათვის 2006 წლის სექ-

ტემბრიდან დაწესებული ელექტროენერგიის 

წლიური მოხმარების ზღვარი 30 მლნ.კვტ.სთ-დან 

2009 წელს 15 მლნ კვტ.სთ-მდე, ხოლო 2010 წელს 7 

მლნ კვტ.სთ-მდე შემცირდა. ბოლო პერიოდში ქვე-

ყანაში მაინც ადგილი აქვს პირდაპირი მომხ-

მარებლების რაოდენობის კლებას (იხ. ცხრილი 

#5). ეს გარემოება განპირობებულია ქვეყანაში 

არსებული გენერაციის ობიექტების სტრუქტურის 

მრავალფეროვნებით, გასაყიდი ელექტროენერგიის 

ფასების მნიშვნელოვანი განსხვავებებითა და თა-

ვისუფალ ელექტროენერგეტიკულ ბაზარზე დამკ-

ვიდრების გართულებით. 

იმის საილუსტრაციოდ, რომ ელექტროენერ-

გიის ბაზარზე ახალი საბაზრო წესების დამკ-

ვიდრება მომხმარებელს საშუალებას აძლევს მიი-

ღოს დიდი ეკონომიკური ეფექტი, გაანალიზებუ-

ლია საქართველოში მოქმედი ერთ-ერთი მსხვილი 

მომხმარებლის _ კვალიფიციური საწარმოს (პი-

რობითად კომპანია “X”) ელექტროენერგიის მოხ-

მარებაზე დანახარჯების ეფექტიანობა. ნახ. #5-ზე 

ნაჩვენებია წლების მანძილზე მოხმარებული 

ელექტროენერგიის საშუალო შეწონილი ღირებუ-

ლების სიდიდეები თვეების მიხედვით, რომელიც 

მოიცავს ელექტროენერგიის გადაცემის, დისპეტ-

ჩერიზაციის, განაწილების, რეზერვის და გენე-

რაციის კომპანიისათვის გადახდილი საფასურის 

კომპონენტებს. ეს ფასები შედარებულია ამ მომხ-

მარებლის სადისტრიბუციო კომპანიის აბონენტად 

დარეგისტრირების შემთხვევაში შესაძლო ტარი-

ფების სიდიდესთან. შედარებითი ეფექტიანობის 

ამსახველი შედეგები მოცემულია ნახ. #6-ზე.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ნახ. #4. ელექტროენერგიის ტარიფი კომპანია "X"-სათვის (თეთრი/კვტსთ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ნახ. #5. კომპანია "X"-სათვის ელექტროენერგიის სამომხმარებლო ტარიფი 

ნახ. #5-ზე ასახული მონაცემების მიხედვით 

თუ ვიმსჯელებთ, აშკარაა, რომ ელექტროენერგიის 

ბაზარზე პირდაპირ მომხმარებლად დარეგის-

ტრირების შემდგომ საწარმომ მნიშვნელოვანი 

ეკონომიკური ეფექტი მიიღო. 

ჰერფინდალ-ჰირშმანის ინდექსით (HHI) წარ-

მოებს მთელი ელექტროენერგეტიკული ბაზრის 

კონცენტრაციის გაზომვა. შესაბამისად ელექტრო-

ენერგიის მთელი ბაზრის კონცენტრაცია განი-

საზღვრება ფორმულით:  

                    (2) 

სადაც, si წარმოადგენს სუბიექტების საბაზრო 

წილს. 

დადგენილია [2], რომ HHI-ის მნიშვნელობა 

მერყეობს 0 10 000 ფარგლებში და ელექტრო-

ენერგიის ბაზრის შეფასება ხდება სამი მაჩვენებ-

ლით: 

როდესაც  HHI<1000,  ბაზარი არაკონცენტრი-

რებულია; 

1001<HHI<1800, ზომიერად კონცენტრირებუ-

ლია ბაზარი და HHI>1801,  მაღალკონცენტრირე-

ბულია. 

მონოპოლიის შემთხვევაში მისი მნიშვნელობა 

10 000-ის ტოლია, 5000-ს როდესაც 2 თანაბარი 

ზომის კომპანიები მონაწილეობენ ბაზარზე და 

უახლოვდება ნულს ბაზრის კონცენტრაციის 

შემცირებასთან ერთად [1]. ჰერფინდალ-ჰირშმანის 

ინდექსი ფაქტობრივად წარმოადგენს კონკურენ-

ციის მიუკერძოებელ, რაოდენობრივ საზომს. აღ-

ნიშნული ინდექსის გამოთვლისას აუცილებელია 

კომპანიის საბაზრო წილის დადგენა ბაზარზე.  

ჩვენს მიერ კონცენტრაციის შეფასების მიზნით  

მოძიებული იქნა [17] საქართველოში მოქმედი 

ელექტროსადგურების 2007-2011 წწ. ელექტროე-

ნერგიის წარმოების მონაცემები. ამ მონაცემების 

შესაბამისად, წლების მიხედვით დაანგარიშებული 

იქნა კონცენტრაციის სიდიდეები, შედეგები ასახუ-

ლია ცხრ. #6-ში. 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ცხრილ #6-ში ასახული მონაცემებიდან ირკვე-

ვა, რომ ბოლო 4 წლის განმავლობაში კონცენტ-

რაციის სიდიდე 1716-დან 2010 წელს 2236-მდე 

გაიზარდა. საქართველოს ელექტროენერგიის ბა-

ზარი ზომიერად კონცენტრირებულიდან გადა-

ვიდა მაღალკონცენტრირებულზე. ეს აიხსნება სა-

ქართველოში ელექტროენერგიის ძირითადი მწარ-

მოებლის ენგურჰესის გამომუშავების საგრძნობი 

გაზრდით, კერძოდ, 2010 წელს ენგურჰესის მიერ 

წარმოებული ელექტროენერგიის წილმა საერთო 

წარმოების 41.8%-ი შეადგინა. 

როგორც ანალიზი გვიჩვენებს, იმისათვის რომ 

საქართველოში ელექტროენერგეტიკული ბაზარი 

გახდეს არაკონცენტრირებული წარმოების ზრდამ 

უნდა მიაღწიოს დაახლოებით 6000 მლნ კვტ. სთ.  

პროგნოზირებისათვის ჩვენს მიერ შესწვლილი 

იქნა საქართველოში მშენებარე ახალი ელექტრო-

სადგურების ექსპლუატაციაში შესვლის ვადები, 

ელექტროენერგიის წარმოების დაგეგმილი მოცუ-

ლობები და შესაბამისი ანგარიშის შედეგად დად-

გინდა რომ 2017 წელს ხუდონჰესის ექსპლუა-

ტაციაში შესვლის შემდგომ ბაზარი არაკონცენტ-

რირებული გახდება. 

აქედან გამომდინარე, საქართველოში მიმდი-

ნარე მშენებარე პროექტების [21] დადგენილ ვა-

დებში განხორციელების შემთხვევაში ამ ამოცანის 

გადაწყვეტა სავსებით რეალურია. ჰერფინდალ-

ჰირშმანის ინდექსის ცვალებადობის დინამიკა ასა-

ხულია ნახ. #6-ზე. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ნახ. #6. ჰერფინდალ-ჰირშმანის ინდექსის დინამიკა 

 

საგულისხმოა, რომ 2007 წლის მონაცემებით, 

ევროკავშირის 25 წევრი ქვეყნიდან მხოლოდ 8 იყო 

საშუალოდ კონცენტრირებული ელექტროენერგე-

ტიკული ბაზრის მქონე, 12 მაღალი კონცენტრა-

ციის, ხოლო 5 მათგანი ძალზედ მაღალი კონცენტ-

რაციით ხასიათდებოდა. რაც შეეხება საქართვე-

ლოს, ამჟამად გენერაციის ობიექტების უმრავლე-

სობა პრივატიზებულია და კერძო საკუთრებას 

წარმოადგენს. 

ნარჩენი შეთავაზების ინდექსი – აფასებს მომხ- 

მარებელთა მოთხოვნილების დაკმაყოფილებას და 

კომპანიისათვის ზომავს ბაზარზე დარჩენილ მი-

წოდების სიმძლავრეს პროცენტებში, მას შემდეგ, 

რაც ამ უკანასკნელი კომპანიის მიერ ბაზარზე 

შეთავაზებული სიმძლავრის მოცულობა ამოიწუ-

რება. ეს ინდექსი გამოითვლება, როგორც სის-

ტემის მთლიანი სიმძლავრის და კომპანიის მიერ 

შესაბამის პერიოდში გამომუშავებული სიმძლავ-

რის სხვაობის შეფარდება მთლიან მოთხოვნასთან. 

                      

     სისტემის მთლიანი გამომუშავება – კომპანიის გამომუშავება (%) 

                                                      მთლიანი მოთხოვნა 
 

სადაც, მთლიანი სიმძლავრე განისაზღვრება 

როგორც ქვეყნის ენერგოსისტემის მთლიანი მო-

მარაგება სარეზერვო სიმძლავრის გამოკლებით და 

იმპორტის ჩათვლით. თუ ნარჩენი შეთავაზების 

ინდექსი კონკრეტული კომპანიისათვის მეტია 

100%-ზე [4], მაშინ სხვა მომწოდებლებს აქვთ 

ბაზარზე დომინირების საშუალება და ხსენებულ 

კომპანიას მხოლოდ დაბალი გავლენა აქვს საბაზ-

რო ფასზე. მეორე მხრივ, თუ ინდექსის მნიშვნე-

ლობა 100%-ზე ნაკლებია, კომპანიისათვის ეს ნიშ-

ნავს, რომ აღნიშნული წარმოადგენს ცენტრალურ 

(ძირითად) მიმწოდებელს ბაზარზე და სხვადასხვა 

საბაზრო სტრუქტურიდან გამომდინარე, თეორი-

ულად შეუძლია მოახდინოს დიდი ზეგავლენა 

ელექტროენერგიის ფასის ფორმირებაზე. ცხრილ 

#8-ზე მოცემულია საქართველოსთვის ნარჩენი 

შეთავაზების ინდექსის ანგარიშის შედეგები, ძი-

რითადი მსხვილი მწარმოებლებისათვის, საიდა-

ნაც ჩანს, რომ ენგურჰესი წარმოადგენს ძირითად 

მწარმოებელს ელექტროენერგიის მომხმარებლისა-

თვის მოთხოვნილების დასაკმაყოფილებლად და 

ამასთანავე საბალანსო ელექტროენერგიის ფასის 

ფორმირებისას მნიშვნელოვანი იქნება მისი საბა-

ლანსოდ გაყიდული ელექტროენერგიის მოცუ-

ლობა. 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ცხრილ #7-ში მოცემული ანგარიშის 

შედეგებით დასტურდება, რომ საქართველოს 

ენერგეტიკაში არსებული გენერაციის ყველაზე 

მსხვილი მფლობელი კომპანიების წილის მაჩ-

ვენებელი მნიშვნელოვნად აღემატება ევროპის 

უმრავლეს ქვეყნებში არსებულ მონაცემებს (იხ. 

ცხრილი #8). 

  

ევროპის ქვეყნებში ყველაზე დიდი გენერაციის კომპანიის  

საბაზრო წილი %-ბში (2000-2009 წ.წ.). 

                                                                                                                                                         ცხრილი #8 
ქვეყნები/წელი 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

ბელგია 91.1 92.6 93.4 92 87.7 85 82.3 83.9 80 77.7 

ჩეხეთი 69.2 69.9 70.9 73.2 73.1 72 73.5 74.2 72.9 73.7 

დანია 36 36 32 41 36 33 54 47 56 47 

გერმანია 34 29 28 32 28.4 31 31 30 30 26 

ესტონეთი 91 90 91 93 93 92 91 94 96.5 90 

ირლანდია 97 96.6 88 85 83 71 51.1 48 45.6 37 

საბერძნეთი 97 98 100 100 97 97 94.6 91.6 91.6 91.8 

ესპანეთი 42.4 43.8 41.2 39.1 36 35 31 31 22.2 32.9 

საფრანგეთი 90.2 90 90 89.5 90.2 89.1 88.7 88 87.3 87.3 

იტალია 46.7 45 45 46.3 43.4 38.6 34.6 31.3 31.3 29.8 

ლატვია 95.8 95 92.4 91 91.1 92.7 95 86 87 87 

ლიტვა 72.8 77.1 80.2 79.7 78.6 70.3 69.7 70.5 71.5 70.9 

უნგრეთი 41.3 39.5 39.7 32.3 35.4 38.7 41.7 40.9 42 43.1 

პოლონეთი 19.5 19.8 19.5 19.2 18.5 18.5 17.3 16.5 18.9 18.1 

პორტუგალია 58.5 61.5 61.5 61.5 55.8 53.9 54.5 55.6 48.5 52.4 

რუმინეთი     31.7 36.4 31.1 27.5 28.3 29.3 

სლოვენია   50.7 50.3 53 50.1 51.4 82 53 55 

სლოვაკეთი 85.1 84.5 84.5 83.6 83.7 83.6 70 72.4 71.9 81.7 

ფინეთი 23.3 23 24 27 26 23 26 26 24 24.5 

შვედეთი 49.5 48.5 49 46 47 47 45 45 45.2 44 

დიდი ბრიტანეთი 20.6 22.9 21 21.6 20.1 20.5 22.2 18.5 15.3 24.5 

ნორვეგია 30.6 30.7 30.7 30.7 31.2 30 30.9 32.4 27.4 29.5 

საქართველო  33.8 41.3 42.9 40.5 36.5 21.8 34.8 37 35.1 

 
 

საქართველოში რეგულირების საკითხის გან-

ვითარების დონე შეიძლება განვიხილოთ რეგუ-

ლატორის ძალის კრიტერიუმით [2]. ევროკავში-

რის დირექტივის [22] მიხედვით, თითოეული 

წევრი ქვეყანა ვალდებულია გააჩნდეს დამოუკი-

დებელი მარეგულირებელი სააგენტო ან ორგანო, 

რომ უზრუნველყოს ბაზარზე არადისკრიმინაციუ-

ლი, ეფექტური კონკურენცია და ბაზრის ეფექ-

ტური ფუნქციონირება. ნებისმიერი რეგულატო-

რის ფუნქციებში უნდა შედიოდეს: ქსელზე დაშ-

ვების პირობების შემუშავება, მხარეებს შორის 

დავების განხილვა (ძირითადად გენერციასა და 

დისტრიბუციას შორის); რეგულირებული ფასების 

წინასწარ განსაზღვრა, კომპანიებიდან შესაბამისი 

ინფორმაციის მიღება.  

საქართველო ამ მაჩვენებლის მხრივ მაღალ 

დონეზე დგას და  ზემოთმოყვანილი რეგულატო-

რის ძალის შეფასების მახასიათებლების მაქსიმა-

ლური ნიშნულით – 5 ხასიათდება. შეიძლება 

ითქვას, რომ ჩვენს ქვეყანას გააჩნია დამოუკიდე-

ბელი მარეგულირებელი ორგანო, რაც კიდევ ერთი 

წინ გადადგმული ნაბიჯია ლიბერალიზაციის 

პროცესის სრულყოფისათვის. 

ზემოთ მოყვანილი ანალიზის საფუძველზე 

შეიძლება გაკეთდეს ცალსახა დასკვნა იმის შესა-

ხებ, რომ საქართველოს ელექტროენერგეტიკის 

მენეჯმენტის კონკურენტულ მოდელზე გადასასვ-

ლელად მრავალი პრობლემაა მოსაგვარებელი. 

მიგვაჩნია, რომ აღნიშნული პრობლემების გადასა-

წყვეტად უნდა გატარდეს შემდეგი ღონისძიებები: 



 

1. საქართველოს ელექტროენერგეტიკის მე-

ნეჯმენტის ბიზნეს-ინჟინერინგის პრინციპებზე 

ფორმირებისათვის. აუცილებელია, კანონით გა-

ნისაზღვროს ელექტროენერგიის ბაზრის კონკუ-

რენტულ მოდელზე გადასვლის ნორმები, კერძოდ: 

ა) კანონში კონკრეტულად უნდა გაიწეროს ელექ-

ტროენერგეტიკული დარგის სრული რესტ-

რუქტურირების ვადები და პირობები. განი-

საზღვროს მასში შემავალი თითოეული ენერ-

გოობიექტის ვალდებულებები, უფლება-მოვა-

ლეობები და პასუხისმგებლობა. 

ბ) მკაფიოდ გაიმიჯნოს ელექტროენერგიის გე-

ნერაციის, განაწილების და გასაღების საქ-

მიანობის ინტერესები და დადგინდეს ისეთი 

ნორმატივები, რომლებიც გააადვილებენ ბა-

ზარზე შეღწევადობას და ალტერნატიული 

ელექტროენერგიის მიმწოდებლების დამკვიდ-

რებას. 

გ)  საცალო ტარიფების ზედა ზღვარი, ასევე ელექ-

ტროენერგიის გადაცემის, გატარებისა და დის-

პეტჩერიზაციის ტარიფები უნდა დაექვემდე-

ბაროს რეგულირებას. 

2. ელექტროენერგეტიკულ ბაზარზე ჯანსაღი 

კონკურენტული გარემოს შესაქმნელად და არა-

კონცენტრირებული ბაზრის ჩამოსაყალიბებლად 

აუცილებელია საქართველოში საკუთარი რესურ-

სებით ელექტროენერგის წარმოების მოცულობის 

ზრდასთან ერთად ელექტროენერგიის მწარმოე-

ბელი ენერგოკომპანიების რაოდენობის გაზრდა იმ 

დონემდე,  რომ სრულად გამოირიცხოს რომელიმე 

ენერგოკომპანიის დომინირება ბაზარზე. 

3. ელექტროენერგეტიკული ბაზრის კონკუ-

რენტულ მოდელზე გადასვლის პირობებიდან გა-

მომდინარე, უნდა მოხდეს ენერგოკომპანიების 

კანონით დადგენილი უფლება-მოვალეობების, 

ვალდებულებების და პასუხისმგებლობების ნორ-

მების შესაბამისად, საქართველოს ელექტროენერ-

გეტიკის მენეჯმენტის ბიზნეს-ინჟინერინგის პრინ-

ციპების საფუძველზე ფორმირება, რაც დამატები-

თი კვლევის საგანს წარმოადგენს. 
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PROBLEMS OF FORMATION OF MANAGEMENT OF POWER INDUSTRY OF GEORGIA, BASED ON 

PRINCIPLES OF BUSINESS-ENGINEERING AND WAYS OF THEIR DECISION 
 

s u m m a r y 
 

The review of the history of Georgian electric power industry reformation and development of its 
functioning from the 90’s of the last century up to date is considered in this work. The global experience of 
electric power industry management on the competitive market is analyzed. On the basis of analysis of 
current state of Georgian electric power industry, annual balance of electric energy and other statistical 
information both beneficial and negative impacts of the 3rd control (management) model are estimated from 
the viewpoint of competitiveness currently existing in this field. By taking into account current peculiarities 
of state electric power industry, as well as global experience, including “the third package” directions of the 
European Union and European parliament the preconditions of field management switch to the competitive 
model are established, as well as problems, with the purposes of determination of the ways of their solution, 
according to the world-known methodologies are studied structural indices characteristic for liberalization 
of Georgian electric power industry: market share, Herfindahl-Hirschman index, index of remaining 
proposal and regulation force. On the basis of carried out investigations are established factors impeding the 
switch to competitive model, including tendencies of direct consumers’ quantity reduction, aggravating of 
direct offers’ index and parameters of electricity market concentration. Ways of mentioned problems solving 
in the mid-term perspective are shown in this work and basic proposals on the obligatory preventive 
measures to be carried out in the future are established in the form of conclusions.      
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ნილება #33, ელექტროენერგიის ტარიფების შესახებ 2008 წ. 4 დეკემბერი. 



 

ოთარ ვეზირიშვილი 

ელენა კოტორაშვილი  
 

ენერგოეკოლოგიური ეფექტური ტექნოლოგიების 

გამოყენება საქართველოს ენერგეტიკის  

მდგრადი განვითარებისათვის 
 

ენერგოეფექტურობა ეკონომიკური განვითა-

რების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია. 

ენერგოეფექტურობის ამაღლებისკენ მიმართული 

ღონისძიებები ნაკლებად ძვირია, ვინაიდან ისინი 

თავისთავად ეკონომიკურად რენტაბელურია. ამას 

ემატება გარემოდაცვითი ეფექტი, რომელსაც სა-

კუთრივ დიდი ღირებულება გააჩნია. 

მდგრადი განვითარებისა და ენერგოეფექ-

ტურობის  სტრატეგია იწვევს გარემოზე მავნე ზე-

მოქმედების შემცირებას, მიზნად ისახავს ეკო-

ლოგიური რისკების მკვეთრ შეზღუდვას, ჯანსაღი 

ეკონომიკის საფუძველზე რაციონალური ენერგე-

ტიკული ბალანსის შემუშავებას. 

თანამედროვეობის უმნიშვნელოვანესი პრობ-

ლემა _ გარემოს დამცავი ღონისძიებებისა და 

მზარდი ეკონომიკის თანამდევ პროცესებს შორის 

გონივრული წონასწორობის პოლიტიკის შემუშა-

ვებისა და განხორციელების ამოცანის გადაწყვეტა 

_ გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენ-

ციის და კიოტოს ოქმის მთავარი ლაიტმოტოვია. 

თუ მხედველობაში მივიღებთ იმ გარემოებას, 

რომ საქართველოს ხელი აქვს მოწერილი კონ-

ვენციაზე და განეკუთვნება იმ ქვეყნების რიცხვს, 

რომლებიც აპირებენ ნებაყოფლობით აიღონ გარ-

კვეული ვალდებილებები და ამით ხელი შეუწყონ 

ქვეყნის ეკონომიკის მდგრად განვითარებას, მი-

ზანშეწონილად მიგვაჩნია საწყის სტადიაზევე 

მოხდეს ჩვენი ქვეყნის ჩართვა ზემოაღნიშნული 

მექანიზმების შემუშავების პროცესში, რათა მაქსი-

მალურად მოხდეს გარდამავალი ეკონომიკის 

ქვეყნებისა და უპირველეს ყოვლისა, საქართვე-

ლოს ინტერესების  გათვალისწინება. 

ბუნებრივია, რომ ამ მექანიზმების ჩამოყა-

ლიბების, განვითარებისა და ამოქმედების გზაზე 

არსებობს უამრავი წინააღმდეგობა, რაც განსა-

კუთრებით იჩენს თავს ისეთ ეკონომიკურ მდგო-

მარეობაში, როგორშიც საქართველოა. ამ სირ-

თულეებისა და წინააღმდეგობების გადაჭრისა და 

თავიდან აცილებისათვის აუცილებელია მათი 

წინასწარ დაფიქსირება და კარგად შესწავლა. 

სწორედ ამ მიზნით შეიქმნა მსოფლი ბანკში „ნახ-

შირბადის საინვესტიციო ფონდი“ (Carbon Offset 

Unit), რომლის მთავარი მიზანია შეისყიდოს 

სხვადასხვა ქვეყნიდან სათბური გაზების ემისიის 

დაზოგილი მარაგი და გამოიყენოს იგი შემდგომში 

თავისი შეხედულებისამებრ (მაგ.: გაყიდოს, ასეს-

ხოს სათბურის გაზის ემიტორ რომელიმე  საწარ-

მოს და სხვა), ხოლო ამ ეტაპზე მას გამოყოფილი 

აქვს თანხები, რათა შესწავლილ იქნას სიტუაციები 

სხვადასხვა ქვეყანაში, რომლებსაც აქვთ პოტენ-

ციური შესაძლებლობა დაზოგონ ემისია (ასეთ 

ქვეყანათა რიცხვს, პირველ რიგში, განეკუთვნება 

ყოფილ საბჭოთა კავშირში შემავალი ქვეყნები, რო-

მელთა ეკონომიკა ახლა იწყებს აღორძინებას და 

ამდენად შეუძლიათ სუფთა ტექნოლოგიების გა-

მოყენებით განვითარდნენ ისე, რომ ზარალი არ 

მიადგეს მათ ეკონომიკას). 

იმ მიზნით, რომ საქართველო აქტიურად ჩა-

ებას აღნიშნულ პროცესებში, საქართველოს გარე-

მოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სა-

მინისტროსა და კლიმატის კვლევის ეროვნული 

ცენტრის მიერ გაეროს განვითარების პროგრამასა 

და გლობალურ ეკოლოგიურ ფონდთან ერთად, 

თბილისში ჩატარდა საერთაშორისო სამუშაო 

სემინარი, რომელიც ეძღვნებოდა „ერთობლივი 

განხორციელების“, „სათბური გაზების ემისიით 

ვაჭრობის“ და „სუფთა განვითარების მექანიზმის“ 

განხილვას, კიოტოს ოქმის ჭრილში. აგრეთვე, სა-

ქართველოსა და ამიერკავკასიის სხვა  სახელ-

მწიფოების, კერძოდ, სომხეთის და აზერბაიჯანის 

ამ მექანიზმებში მონაწილეობის შესაძლებლობის 

დადგენას. სემინარში მონაწილეობდნენ სხვადა-

სხვა ქვეყნისა და საერთაშორისო საფინანსო 

ორგანიზაციების წარმომადგენლები: გლობალური 

ეკოლოგიური ფონდის ცენტრალური და აღმო-

სავლეთ ევროპის ქვეყნების რეგიონული მრჩე-

ველი ენერგეტიკის სექტორში, გაეროს კლიმატის 

ცვლილების ჩარჩო კონვენციის სამდივნოს აღ-

მასრულებელი მდივანი.  

სემინარის მუშაობის პროცესში გამოიკვეთა ის 

სირთულეები და უარყოფითი მომენტები, რომ-

ლებიც დროულად უნდა იქნას აცილებული 

თავიდან, რათა ქვეყანამ შეძლოს თავისი წვლილი 

შეიტანოს გლობალური პრობლემების გადაჭრაში 

და „ამავე დროს“ გამოიყენოს კონვენციის მიერ 

შემოთავაზებული მატერიალური და ტექნიკური  

დახმარება თავისი ეკონომიკის ასამოქმედებლად. 

რა ძირითადი საკითხების გადაჭრა იქნება 

აუცილებელი ამ გზაზე? გარემოსადმი კეთილგან-

წყობილ პროექტებზე ინვესტიციების მოსაპო-



 

ვებლად ერთ-ერთი აუცილებელი პირობაა ად-

გილობრივი კერძო ინვესტიციების მოზიდვა, ან 

სახელმწიფოს მიერ ამ პროექტების ნაწილობრივ 

დაფინანსება. ეს შეამცირებს რისკის ფაქტორს უც-

ხოელი ინვესტორებისათვის და ამდენად გაა-

ადვილებს მათ მოზიდვას. იგივე შეეხება გრანტებ-

საც, რომლებიც გაიცემა სხვადასხვა საერთაშო-

რისო ფინანსური ორგანიზაციისა და განვითარე-

ბული სახელმწიფოების მთავრობების  მიერ გამო-

ცხადებული პროგრამებით: 

ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორისათვის და 

საერთოდ, ქვეყნის ეკონომიკისათვის 5-10 წლიანი 

გეგმის არსებობა; 

როგორ განისაზღვროს ემისიის ერთეულის 

ფასი. 

ამჟამად საქართველოს წარდგენილი აქვს აშშ 

JI-სა და ნიდერლანდების JI-სა და AIJ-ში ხუთი და 

გლობალურ ეკოლოგიურ ფონდში ორი პროექტი. 

მოველით, რომ ჰიდროელექტროსადგურების („ინ-

წობა“ (1,6 მეგავატი) და „მისაქციელი“ (3,3 მე-

გავატი)) ასამოქმედებლად სამუშაოები უკვე მიმ-

დინარე წელს დაიწყება. ასევე ოპტიმისტურად 

ვაფასებთ თბილისისა და ზუგდიდის გეოთერ-

მული თბომომარაგების, სამგორის ქარის ელექტ-

როსადგურების პროექტების ამოქმედების პერს-

პექტივას [3]. 

ყოველივე ზემოთქმულიდან შეიძლება გაკეთ-

დეს დასკვნა, რომ სათბურის გაზების ემისიით 

ვაჭრობის სისტემა JI და CDM-თან ერთად, მკა-

ფიოდ გამოხატავს გარემოსდამცავ პოლიტიკას. ეს 

ნიშნავს, რომ დამაბინძურებელს მოეთხოვება 

ჰქონდეს სერთიფიკატი პოლუტანტის ყოველ ემი-

ტირებულ ერთეულზე და გადაიხადოს ყოველი 

ზედმეტი ერთეულისათვის. ზოგიერთ შემთხვე-

ვაში, როგორიცაა „ბაზისი და კრედიტი“, და-

მაბინძურებელს მოეთხოვება სერთიფიკატი მხო-

ლოდ იმ რაოდენობის ემისიაზე, რომლის გა-

ყიდვაც სურს. 

ერთადერთი მექანიზმი ზემოთ ჩამოთვლილი 

მექანიზმებიდან, რომელშიც ამჟამად შეუძლია 

მონაწილეობა მიიღოს ჩვენმა ქვეყანამ, არის 

„სუფთა განვითარების მექანიზმი“ (CDM). 

საკითხის დაყენების თვალსაზრისით, ის 

აფართოებს კოოპერირების მოქმედების სფეროს 

კონვენციის დანართ I-ში შესული მხარეებისათვის 

(განვითარებადი  და გარდამავალი ეკონომიკის 

მქონე ქვეყნები), რითაც ქმნის ხელშემწყობ  პი-

რობებს, რომ ამ ქვეყნებმა შეძლონ მდგრადი 

განვითარება და კლიმატის ცვლილების ჩარჩო 

კონვენციის ძირითადი მოთხოვნილების  შესრუ-

ლება. კერძოდ, CDM ეხმარება იმ განვითარებად 

ქვეყნებს, შეიმუშაონ და განახორციელონ ადაპ-

ტაციის სტრატეგია, რომელთა ეკონომიკა მიმარ-

თულია კლიმატის ცვლილების მიმართ და იყე-

ნებს შემცირებული ემისიის სერთიფიცირების 

მექანიზმს. 

ზემოაღნიშნულის მიუხედავად, უნდა შევნიშ-

ნოთ, რომ CDM -ის ექსპერიმენტულ ფაზაში, 

რომელიც ცნობილია AIJ-ს (Activities Implemented 

Jointly) “ქმედებები ერთობლივი განხორციე-

ლებისათვის” სახელწოდებით და გრძელდება 

2020 წლამდე, მთელი რიგი განვითარებული 

ქვეყნების მიერ განვითარებადი და გარდამავალი 

ეკონომიკის ქვეყნების ტერიტორიებზე განხორ-

ციელდა გარემოსადმი კეთილგანწყობილი მრა-

ვალი პროექტი. ეს გვაძლევს იმის იმედს, რომ 

ახლაც და განსაკუთრებით ამ მექანიზმის სრულ-

ყოფის შემდეგ, საქართველოში რეალურად გან-

ხორციელდება ქვეყნის ეკონომიკის მდგრადი 

განვითარების ხელშემწყობი პროექტები. 

თანამედროვე პირობებში ეკოლოგიური ფაქ-

ტორები ძირითადად განსაზღვრავენ ჩვენი ქვეყნის 

სათბობ-ენერგეტიკული კომპლექსის (სეკ) განვი-

თარებას. არსებული ნორმატული ბაზის გაუმჯო-

ბესებისათვის აუცილებელია ტექნიკური მოთხოვ-

ნების დასაბუთება სეკ-სათვის ეკოლოგიურად 

სრულყოფილი მოწყობილობების შესაქმნელად. 

იმისათვის, რომ მიღწეულ იქნეს სახელმწიფო 

სტრუქტურებსა და სამეურნეო ანგარიშზე მყოფ 

ენერგეტიკულ ობიექტებს შორის რაციონალური 

თანაფარდობა, აუცილებელია ტექნიკურ-ეკოლო-

გიური ნორმატივებით ატმოსფეროში განატყორც-

ნი მავნე ნივთიერებების გატყორცნისათვის ეკო-

ნომიკური ჯარიმების შემოღება. 

ეკოლოგიური ზარალის შესაფასებლად 

იყენებენ მეთოდს, რომელიც ერთმანეთს ადარებს 

გაჭუჭყიანებული და სუფთა რეგიონების მდგო-

მარეობას. დღეისათვის ჩვენს მიერ დათვლილია 

ზარალის ხვედრითი დანახარჯები, რომელიც 

მოყვანილია ცხრილ  #1-ში. 

 

ხვედრითი წლიური დანახარჯები (ზარალი) ჯანდაცვისა და კომუნალური მეურნეობის  

ხაზით $/კაცზე წელიწადში 

 

ცხრილი 1 

ხვედრითი 

ზარალი 

ნაცრის კონცენტრაცია ატმოსფეროში, მგ/მ3 

0,2 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 

ჯანდაცვა 2 13 24 31 33 35 

კომუნალური 

მეურნეობა 
2 10 17 21 22 26 



 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

მსოფლიო მასშტაბით ჩამოყალიბდა ახლებუ-
რად გააზრებული ეკონომიკის მდგრადი განვი-
თარების მძლავრი მიმართულება და სამოქმედო 

პროგრამები (UNCED, WSSP, WSC, Thermie, Joule, 
Altener, TACISEGE 005/99). იგი გამოიხატება 
იმაში, რომ ქვეყნის ეკონომიკასთან დაკავშირებუ-
ლი ენერგეტიკული, სამრეწველო თუ სასოფლო-

სამეურნეო დარგების პოლიტიკა სულ უფრო 
ეფუძნება ეკოლოგიურად სუფთა ტექნოლოგიების 
გამოყენების პრინციპებს. განახლებადი ენერგიის 
გამოყენება _ ეს ის სფეროა, რომელიც თანხვდება 

განვითარების მსოფლიო ტენდენციას. მსოფლიო 
საზოგადოებრიობამ უკვე აღიარა, რომ განახ-
ლებადი ენერგიის მასშტაბური გამოყენება ერ-
თადერთი რეალური გზაა კლიმატის გლობალურ 

ცვლილებათა დაძლევისათვის და ქვეყნის ენერგო-
უსაფრთხოების განმტკიცებისათვის. ცნობილია, 
რომ ენერგოუსაფრთხოებას მნიძვნელოვნად განა-
პირობებს ენერგოსისტემის მდგრადი ფუნქცი-
ონირების შესაძლებლობა ქვეყნის გარე კავშირების 
დარღვევის შემთხვევაში. გარდა ამისა, ენერგოსის-
ტემის მდგრადი  განვითარება გულისხმობს გარე-
მოზე და ადამიანის ჯანმრთელობაზე ზემოქმე-
დების მინიმუმამდე შემცირებას. აქედან გამომდი-
ნარე, ენერგიის განახლებადი რესურსების სულ 
უფრო მეტი მასშტაბით ათვისება და ენერგოდამ-
ზოგი ტექნოლოგიების ფართოდ დანერგვა მნიშვ-
ნელოვნად შეუწყობს ხელს როგორც პირველ, ისე 
მეორე ამოცანის გადაწყვეტას. განახლებადი ენერ-
გეტიკის განვითარება გულისხმობს ენერგეტიკის 
დივერსიფიკაციას და ადგილობრივი ენერგორე-
სურსების ჩართვას საქართველოს სათბობ-ენერგე-
ტიკულ კომპლექსში (სეკ), რითაც მკვეთრად 
მცირდება ენერგიის მიწოდების წყვეტის რისკი. 

დღეისათვის რესპუბლიკას შემოაქვს მოხმარებუ-
ლი ნავთობის 90%, ბუნებრივი აირის 100%, 
ელექტროენერგიის 20%.  

საქართველოს დღევანდელი ეკონომიკური და 

სოციალურ-პოლიტიკური მდგომარეობის გათვა-
ლისწინებით, როდესაც ქვეყანა იძულებულია გა-
დავიდეს სათბობ-ენერგეტიკული რესურსებისათ-
ვის სავალუტო ანგარიშსწორებაზე მსოფლიო ფა-

სებით, ძალზე მძიმე ტვირთად აწვება ეკონომიკას. 
ამიტომ სათბობ-ენერგეტიკული კომპლექსის გან-
ვითარების სტრატეგიულ მიმართულებად უნდა 

იქნეს მიღებული მისი ავტონომიურობის ამაღლე-
ბა, რაც უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი ენე-
რგორესურსების მაქსიმალური ათვისებითა და 
რაციონალურად გამოყენებით. საერთაშორისო თუ 

ადგილობრივი კვლევითი ორგანიზაციების მიერ 
ჩატარებულ სამუშაოებიდან დადასტურებულია, 
რომ საქართველოს განახლებადი ენერგიის დიდი 
მარაგი გააჩნია, კერძოდ: 

ჰიდროენერგია საქართველო ერთ-ერთი უმ-
დიდრესი ქვეყანაა მსოფლიოში ჰიდრორესურსე-
ბით. ჩვენი მდინარეების ჰიდროენერგეტიკული 
რესურსების ტექნიკური პოტენციალი შეადგენს 

90-95 მლრდ. კვტ.სთ., ხოლო ეკონომიკური პოტენ-
ციალი კი _ 45-52 მლრდ. კვტ.სთ. წლის განმავლო-

ბაში. აქედან ათვისებულია მხოლოდ 12-15%. დღე-
ისათვის ჰესები გამოიმუშავებენ ელექტროენერ-
გიის 54-60%. ჰიდროენერგეტიკას პერსპექტივაში 
შეუძლია მთლიანად დააკმაყოფილოს ქვეყნის 
მოთხოვნა და აგრეთვე გახდეს ექსპორტის წყარო. 
ამიტომ საჭიროა უცხოეთის კაპიტალის დაინტე-
რესება ამ დარგში. 

მზის ენერგია. მზის რადიაციის ხანგრძლივობა 
დღის განმავლობაში საქართველოში ზამთარში 6-7 
სთ-ია, შემოდგომა-გაზაფხულზე 8-9, ზაფხულში 

10-12 სთ-ია. საქათველოს ტერიტორიაზე მზის 
წლიური რადიაცია რეგიონების მიხედვით 
მერყეობს 1700-2500 კვტ.სთ/1 მ2 -ზე. ამ დროს მზის 
საშუალო რადიაცია უტოლდება 4,5-5,2 კვტ.სთ/მ2  

დღეში. ექსპერიმენტულად დასაბუთებულია, რომ 
1 მ2  მზის კოლექტორი ყოველწლიურად იძლევა 
960-1270 კვტ.სთ ენერგიას. დღეისათვის სააქციო 

საზოგადოება „სპეცჰელიოთბომონტაჟი“ სერიუ-
ლად აწარმოებს მზის თბური კოლექტორების 
დამზადებას და დანერგვას ცხელწყალმომარაგე-
ბისათვის. ერთი ოთხსულიანი ოჯახისათვის 4 მ2  

ზომის მზის კოლექტორის საშუალებით მიიღება 
270 ლ. ცხელი წყალი, რაც მთლიანად აკმაყოფი-
ლებს ოჯახის დღიურ მოთხოვნას ცხელ წყალზე. 
ანალოგიური ტიპის მზის თბური კოლექტორები 

ხვედრითი 

ზარალი 

SO2 კონცენტრაცია ატმოსფეროში, მგ/მ3 

0,1 0,2 0,3 0,4      0,5 0,7 

ჯანდაცვა 13       24 31 34 36 39 

კომუნალური 

მეურნეობა 
5 8 10 12 13 15 

ხვედრითი 

ზარალი 

NO2 კონცენტრაცია ატმოსფეროში, მგ/მ3 

0,1 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 

ჯანდაცვა 14 22 30 35 38 44 

კომუნალური 

მეურნეობა 
6 10 15 18 21 25 



 

დღესაც წარმატებით ფუნქციონირებენ მრავალ 

ობიექტზე (ჩოგბურთის სპორტული ბაზა, წყნეთის 
ბავშვთა სახლი, ქ. ხონის საავადმყოფო, თბილისის 
ონკოლოგიური ცენტრი, თბილისის რძის კომბი-
ნატი „ამალთეა“, ნაყინის ქარხანა „თოლია“ და 
სხვა). აღნიშნულ ობიექტებზე სისტემატურად 
ტარდება მონიტორინგის პროცესი და ვლინდება 
მზის კოლექტორების ექსპლუატაციის საიმედოო-
ბის შესწორება. ამიტომ შეიძლება ვივარაუდოთ, 
რომ მოსალოდნელია უახლეს 5 წელიწადში 
საქართველოში შესაძლებელი გახდეს ცხელწყალ-
მომარაგებაზე თბური დატვირთვების 25%-მდე 

მზის ენერგიის ხარჯზე დაფარვა, რაც დაზოგავს 
1,2 მლნ.ტ.პ.ს.-ს. 

ქარის ენერგია. საქართველოს ტერიტორიის 
დიდ ნაწილზე ქარის ხანგრძლივობა (სიჩქარე 5 

მ/წმ), ხოლო ზოგიერთ რეგიონში 5400-6300 სთ-ია. 
ამ სიჩქარის ქარის ენერგეტიკული პოტენციალი 
4,5 მლრდ. კვტ.სთ-ია წლის განმავლობაში. 2000 
წელს სათბობ-ენერგეტიკის სამინისტროს და ია-
პონური ფირმების „ნიჩიმენ კორპორეიშენი“-ის და 
„ტომრნ კორპორეიშენ“-თან ერთად გათვალისწი-
ნებული იყო ქ. ქუთაისის მიდამოებში 30 მგვტ 
სიმძლავრის, ხოლო მთა საბუეზე და თბილისის 

აეროპორტის მიდამოებში 10 მგვტ სიმძლავრის 
ქარის ელექტროსადგურების მშენებლობა. ამ სა-
მუშაოებზე დაპროექტება შესრულებულია და 
მიმდინარეობს საჭირო თანხების მოძიება. აღსანი-

შნავია, რომ ეს სადგურები მაქსიმალური სიმძ-
ლავრით იმუშვებენ ძირითადად შემოდგომა-
ზამთრის პერიოდში. 

გეოთერმული ენერგია. საქართველოს ტერი-
ტორიაზე დღეისათვის აღრიცხულია 60-1100С 
თერმული წყლის 300-მდე გამოსავალი ჯამური 
დებიტით 230-270 მლნ. მ3 წელიწადში, რაც პო-
ტენციურად შეესაბამება 1,8-2,3 მლრდ.ტ. პ.ს.-ს. 

მნიშვნელოვანია მისი ჩართვა სეკ-ში. შეფასებუ-
ლია მათი როლი სეკ-ის განვითარებაში და გეო-
თერმული წყლების ნაციონალურ მეურნეობაში 
მისი რეალიზების მასშტაბები. 

განახლებადი რესურსების სიუხვე, თანამედ-
როვე ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების არსე-
ბობა, ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების მოთ-
ხოვნილებები საქართველოს უქმნის წინაპირობას, 

აქტიურად ჩაებას ამ პროცესში, რომელიც მომა-
ვალი თაობების საკეთილდღეოდ არის მიმართუ-
ლი.  

ჩვენს მიერ შემოთავაზებული მეთოდი სეკ-ის 

დარგების ენერგოეკოლოგიური მახასიათებლების 
დასადგენად შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს 
საპროექტო და საექსპლუატაციო პერიოდში, რო-
მელიც უზრუნველყოფს საქართველოს ენერგეტი-
კის მდგრადი განვითარების გზაზე პირველი ნა-
ბიჯების გადადგმას, რაც საბოლოო ჯამში გა-
მოიწვევს საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური 
პირობების შემდგომ გაუმჯობესებას. 
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USING ECOLOGICALLY EFFICIENT ENERGY TECHNOLOGIES FOR SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT OF GEORGIA’S ENERGY SECTOR 

 
Summary 

 
Strategy of sustainable development and energy efficiency results in a reduction of negative impact on 

the environment and development of balanced fuel-energy sector that is based on resource saving approach. 
Renewable energy resources are the main component of sustainable energy and ecological security. The 
works assessed Georgian renewable energy resource potential. It confirms that domestic energy resources 
are underutilized. Strategic direction of fuel-energy sector should be increasing its independence, which can 
be done through maximum utilization of domestic energy resources and their rational consumption. 

Scale of renewable energy resources that can be made part of Georgia’s fuel energy sector and resulting 
annual fuel savings are assessed at 2,5-2,7 million tones of conditional fuel. Directions for sustainable 
development of Georgia’s energy sector are defined.     
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თინათინ კაიშაური 

ოთარ შონია  

ზებურ ბერიძე 
 

უსადენო ქსელების ინფორმაციული უსაფრთხოება  

და მათი ანალიზი 
 

უსადენო ქსელებისათვის უსაფრთხოება და 

მომსახურების ხარისხი უაღრესად მნიშვნელოვანი 

საკითხია, ვინაიდან გარემოში გავრცელებული სა-

კომუნიკაციო სიგნალები ხელმისაწვდომია დასა-

ჭერად. აქედან გამომდინარე, კომპანიებმა და ინ-

დივიდუალურმა მომხმარებლებმა უნდა შეიცნონ 

პოტენციურად არსებული პრობლემები და მიი-

ღონ შესაბამისი ზომები.  

ნებისმიერ სისტემას, რომელსაც დაცვა სჭირ- 

დება, გააჩნია ხარვეზები, რომელთა ნაწილს ან 

ყველას ერთად თავდამსმხმელი ობიექტად ამოირ-

ჩევს. შესაბამისად, სისტემის უსაფრთხოების მექა-

ნიზმების შექმნის ერთ-ერთი ვარიანტია იმ საფრ-

თხეებისა და სავარაუდო თავდასხმების განხილვა, 

რომელთა წინაშეც დგას სისტემა. არსებობს უსა-

დენო ქსელების გამოყენებასთან დაკავშირებული 

საფრთხეების ყველაზე გავრცელებული შემდეგი 

ფორმები (ნახ. 1).  

 

ნახ.1. უსადენო ქსელების გამოყენებასთან დაკავშირებული საფრთხეების სხვადასხვა ფორმები 
 

მაგალითად, ჰაკერებს (hackers) შეუძლიათ 

თავდასხმის შედეგად მოახდინონ არაავტორი-

ზებული შეღწევა ქსელურ სისტემებში, ან დაარ-

ღვიონ ქსელის მუშაობა და მიიტაცონ კომპანიის 

ინფორმაცია. თავდასხმა წარმოადგენს კომპიუ-

ტერის უსაფრთხოების კონტროლის მექანიზმების 

გვერდის ავლის მცდელობას. თავდასხმის შედე-

გად შესაძლებელია უკანონო პრივილეგიების მი-

ღების გზით მონაცემების მოპარვა, მცდარად შეტა-

ნა, ინფორმაციის მოდიფიცირება, ქსელის ნაკადის 

ანალიზი და ა.შ.  

მაგალითად, გამოცდილ ჰაკერს ან სულაც 

შემთხვევით სნუპერს (Snooper _ პირი, რომელსაც 

უყვარს ფარულად თვალთვალი) პროგრამული 

საშუალებების გამოყენებით შეუძლია ადვილად 

მოიძიოს უსადენო ქსელის დაუცველი პაკეტები 

და მთლიანად გახსნას მასში არსებული მონაცე-

მები. სნუპერებს, რომლებიც იმყოფებიან იმ შენო-

ბიდან რამდენიმე ასეული მეტრის დაშორებით, 

სადაც ფუნქციონირებს უსადენო ლოკალური ქსე-

ლი, შეუძლიათ მოიძიონ ყველა ტრანზაქცია, რო-

მელიც სრულდება უსადენო ქსელის ნაწილში. ძი-

რითადი საფრთხე მდგომარეობს იმაში, რომ შეტე-

ვების შედეგად ვიღაცას შეიძლება ხელში ჩაუვარ-

დეს ისეთი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, როგორი-

ცაა მომხმარებლების სახელები და პაროლები, 

კრედიტ-ბარათების ნომრები და სხვა. 

ამ პრობლემის გადაწყვეტის ერთ-ერთი გზაა 

იმ ინფორმაციის დაშიფვრა, რომელიც გადაიცემა 

უსადენო მოწყობილობებსა და საბაზისო სადგუ-

რებს შორის. დაშიფვრის პროცესის დროს მონა-

ცემთა ბიტები იცვლება საიდუმლო გასაღების 

დახმარებით. რადგანაც გასაღები  საიდუმლოა, 

ჰაკერს არ შეუძლია მონაცემების გაშიფვრა.  

ანალოგიურად ნებისმიერს, რომელიც იმყო-

ფება შენობის შორიახლოს, ყოველგვარი ძალისხ-

მევის გარეშე შეუძლია მონიტორინგის ჩატარება 

უსადენო ქსელში არსებული სისტემების მიმართ, 

usadeno 

lokaluri qseli 
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თუ არ არის მიღებული სიფრთხილის  წინასწარი 

ზომები. მაგალითად, პირს, რომელიც იმყოფება 

შენობის მახლობლად მდგარ ავტომობილში, შეუძ-

ლია მიებას შენობაში განლაგებული საბაზისო 

სადგურებიდან ერთ-ერთს. ასეთ პირს შეუძლია 

შეაღწიოს სერვერზე  და კორპორატიულ ქსელში 

არსებულ სისტემებში. 

სამწუხაროდ, კომპანიების უმრავლესობა უსა-

დენო ქსელების გამართვის დროს იყენებს საბა-

ზისო სადგურების კონფიგურაციას, რომელიც 

თავიდანვეა დაყენებული (default) და ვერ უზრუნ-

ველყოფს უსაფრთხოების საჭირო ზომებს. ოპერა-

ციული სისტემა Windows საშუალებას იძლევა 

ადვილად დამყარდეს კავშირი უსადენო ქსელებ-

თან, განსაკუთრებით საერთო კავშირის მქონე ქსე-

ლებთან. როდესაც ნოუთბუქი მიებმება უსადენო 

ლოკალურ ქსელს, მის მფლობელს შეუძლია 

შეაღწიოს ნებისმიერ სხვა ნოუთბუქში, რომელიც 

ჩართულია იმავე უსადენო ლოკალურ ქსელში. თუ 

არ არის გამოყენებული პერსონალური ბრანდმაუ-

ერი, ნებისმიერს შეუძლია გაეცნოს ასეთი ნოუთ-

ბუქის მყარ დისკზე არსებულ ყველა ინფორმაციას, 

რაც წარმოადგენს უზარმაზარ საფრთხეს. 

ხშირად, როდესაც წვდომის წერტილში ამოქ-

მედებულია დაცვის მექანიზმები, არსებულ საფრ-

თხეს წარმოადგენს მიდგმული წვდომის წერ-

ტილის (rogue access point) ჩართვის შესაძლებ-

ლობა. ასეთი წერტილი ითვლება არაავტორიზე-

ბულ წვდომის წერტილად, რომელიც მიერთებუ-

ლია ქსელში. მაგ.: რომელიმე მომსახურე პერსო-

ნალს შეუძლია შეიძინოს წვდომის წერტილი, არ 

გაითვალისწინოს ქსელის უსაფრთხოების ნორ-

მები და დააყენოს იგი თავის ოფისში. ასევე ჰაკერს 

შეუძლია შენობაში განათავსოს წვდომის წერტი-

ლი, განზრახ შეაერთოს დაუცველი წვდომის წერ-

ტილი კორპორატიულ ქსელში. 

მიდგმულ წვდომის წერტილში, როგორც წესი, 

არ არის აქტივირებული დაშიფვრის სისტემა. აქე-

დან გამომდინარე, იგი წარმოადგენს ღია კარს მათ-

თვის, ვინც კი მოინდომებს შენობის გარედან 

შეაღწიოს კორპორატიულ ქსელში. ამიტომ კომპა-

ნიებმა ყოველთვის უნდა შეამოწმონ მიდგმული 

წვდომის წერტილების არსებობა.  

არაავტორიზებული შეღწევის საწინააღმდე-

გოდ უსადენო ქსელში გამოიყენება ურთიერთ-

ქმედებითი აუტენტიფიკაცია, რომელიც ხორ-

ციელდება ქსელის მოწყობილობებსა და წვდომის 

წერტილებს შორის. აუტენტიფიკაციის დროს 

მოწმდება მომხმარებლის ან მოწყობილობის იდენ-

ტურობა. უსადენო ქსელში უნდა გამოიყენებოდეს 

მეთოდები, რომლის საშუალებითაც ხდება საბა-

ზისო სადგურის დარწმუნება ქსელის მოწყობი-

ლობის იდენტურობაში და პირიქით. ეს აუცილე-

ბელია იმისთვის, რომ მოხდეს ლეგიტიმურ საბა-

ზისო სადგურებსა და მოწყობილობებს შორის 

კავშირი. წვდომის წერტილები უნდა გადიოდნენ 

აუტენტიფიკაციის პროცედურებს კომუტატორზე, 

რაც ქსელში გამორიცხავს მიდგმული წვდომის 

წერტილების გამოჩენას. 

აუტენტიფიკაციისა და დაშიფვრის მექანიზმე-

ბის გამოყენების წყალობით იზრდება უსადენო 

ქსელების უსაფრთხოება, მაგრამ გამოცდილი 

ჰაკერები ძებნიან სუსტ მხარეებს, იციან რა, თუ 

როგორ მუშაობს ქსელის ოქმები. განსაკუთრებულ 

საშიშროებას წარმოადგენს «ადამიანი შუაში» 

(man-in-the-middle attacks) სახეობის შეტევები. 

ჰაკერი განათავსებს ფიქტიურ მოწყობილობას 

ლეგალურ მომხმარებლებსა და უსადენო ქსელს 

შორის. მაგალითად, სტანდარტული «ადამიანი 

შუაში» სახეობის შეტევის განხორციელების დროს 

გამოიყენება მისამართების გარდამქმნელი პრო-

ტოკოლი (Address resolution protocol - ARP), 

რომელიც გამოიყენება ყველა TCP/IP (Transmissi-
on Control Protocol/Internet Protocol _ გადაცემის 

მართვის პროტოკოლი/ინტერნეტპროტოკოლი) 

ქსელში. ჰაკერს, რომელიც შეიარაღებულია აუცი-

ლებელი პროგრამული საშუალებებით, ARP-ს გა-

მოყენებით შეუძლია დაამყაროს კონტროლი 

უსადენო ქსელზე. 

ARP ნებას რთავს შესრულდეს მთავარი ფუნქ-

ცია, რისთვისაც იგზავნება მოთხოვნა უსადენო ან 

სადენიანი ქსელის ინტერფეისის პლატის მიმართ 

იმ მიზნით, რომ გამოვლინდეს პლატის ფიზიკური 

მისამართი _ ეს იგივეა, რაც MAC (Media Access 

Control _ წვდომის მართვის საერთო ოქმი) მისა-

მართი, რომელიც მინიჭებულია პლატაზე მისი 

მწარმოებელის მიერ და განსხვავდება ქსელის სხვა 

ნებისმიერი კომპონენტის მისამართისგან, ანუ ის 

უნიკალურია. აქედან გამომდინარე, გადამცემმა 

ქსელის ინტერფეისის პლატამ უნდა იცოდეს მიმ-

ღების MAC-მისამართი. ეს პლატა ამოიცნობს და 

რეაგირებას ახდენს მხოლოდ ფიზიკურ MAC-მი-

სამართზე. 

გამოყენებით პროგრამებს, რომლებიც საჭიროა 

მონაცემების გადასაცემად, უნდა გააჩნდეს მიმღე-

ბის IP (Internet Protocol) მისამართი, ხოლო გადამ-

ცემი ქსელის ინტერფეისის პლატა იყენებს ARP 

ოქმს იმისათვის, რომ გამოავლინოს შესაბამისი 

ფიზიკური მისამართი. ის იღებს მისთვის საჭირო 

მისამართს, აგზავნის ARP პაკეტებს, სადაც ცხად-

დება მიმღების ქსელის ინტერფეისის პლატის IP 

მისამართი. ყველა სადგურს აქვს შეხება მოთხოვ-

ნასთან და სადგურმა შესაბამისი IP მისამართით 

უნდა დააბრუნოს პასუხის პაკეტი ARP ოქმით, 

რომელიც შეიცავს MAC და IP მისამართებს. შემ-

დეგ გადამცემი სადგური ჩართავს MAC-მისა-

მართს გადასაცემ ფრეიმში, როგორც მიმღების 

მისამართს. რაღაც პერიოდის განმავლობაში ცხრი-

ლის სახით ინახავს შესაბამის MAC და IP მისამარ-

თებს (ინახავს მანამ, სანამ სადგური არ მიიღებს 



 

სხვა ARP პასუხს იმ სადგურისგან, რომელსაც გა-

აჩნია ეს IP მისამართი). 

ARP ოქმთან დაკავშირებული პრობლემა არის 

ის, რომ დაცვის სისტემისთვის ის წარმოადგენს 

საფრთხეს, ვინაიდან ადგილი აქვს სპუფინგის 
(spoofing _ კავშირის იმიტაცია, წვდომის მიღება 

მოტყუებითი გზით) შესაძლებლობას. ჰაკერს 

შეუძლია შუალედური მოწყობილობის საშუა-

ლებით სადგურს გაუგზავნოს ფიქტიური ARP-

პასუხი, რომელიც შეიცავს ლეგიტიმური ქსელური 

მოწყობილობის IP მისამართს და  შუალედური 

მოწყობილობის MAC მისამართს და სადგური 

შეიყვანოს შეცდომაში. ყველაფერი ეს მიიყვანს იქა-
მდე, რომ ყველა ლეგიტიმური ქსელის სადგური 

ავტომატურად განაახლებს თავიანთ ARP-ცხრი-
ლებს, სადაც შეიტანება მცდარი მონაცემები. 

შედეგად სადგურები დაიწყებს პაკეტების გადა-
ცემას შუალედური მოწყობილობის მისამართით 

და არა ლეგიტიმური წვდომის წერტილისკენ. სწო-
რედ ეს არის კლასიკური შეტევა «ადამიანი შუა-

ში», რის შედეგადაც ჰაკერი იღებს იმის შესაძ-
ლებლობას, რომ მართოს მომხმარებელთან და-
კავშირებული სეანსები. ის მიიღებს პაროლებს, 

მნიშვნელოვან მონაცემებს და შეძლებს კორპორა-
ტიულ სერვერებთან ურთიერთქმედებას ისე, რომ 

თითქოს ის არის ლეგიტიმური მომხმარებელი.  

შეტევების თავიდან აცილების მიზნით ARP 

მომწოდებლები გვთავაზობენ დაცულ ARP-ს (se-

cure ARP, SARP). ასეთი გაუმჯობესებული ARP 

უზრუნველყოფს სპეციალურ დაცულ გვირაბს 

ყველა მომხმარებელსა და წვდომის წერტილებს ან 

მარშრუტიზატორებს შორის, რომელიც იგნორი-
რებას უკეთებს ყველა იმ ARP-პასუხს, რომლებიც 

დაკავშირებული არაა იმ მომხმარებლებთან, რომ-
ლებიც იმყოფებიან გვირაბის მეორე ბოლოში. 

მაშასადამე, მხოლოდ ლეგიტიმური ARP-პასუხები 

მოემსახურება ARP-ცხრილების განახლების და-

ფუძნებას. სადგურებს, რომლებიც იყენებს SARP 

ოქმებს, მიდრეკილება არა აქვთ სპუფინგისადმი. 

SARP ოქმის გამოყენებისთვის საჭიროა, რომ 

ყველა სამომხმარებლო მოწყობილობაზე დაყენ-
დეს სპეციალური პროგრამული უზრუნველყოფა, 

ამიტომ SARP არ გამოიყენება საერთო კავშირის 

მქონე ქსელებისთვის. მაგრამ საწარმოებს თავიანთ 

სამომხმარებლო მოწყობილობებზე შეუძლიათ 

დააყენონ SARP, რათა თავი დაიცვან «ადამიანი 

შუაში» სახეობის შეტევისაგან. 

«მომსახურებაზე უარი» სახეობის შეტევა 

(Denial of service, DoS)  არის თავდასხმა, რის შე-

დეგადაც უსადენო ქსელი ხდება გამოუსადეგარი 

ან მისი მუშაობა იბლოკება. ასეთი შეტევის 

შესაძლებლობა უნდა გაითვალისწინოს ყველამ, 

ვინც გამართავს უსადენო ქსელს. აუცილებელია 

დაფიქრება იმაზეც, თუ რა მოხდება, როდესაც 

ქსელი გახდება მიუწვდომელი განუსაზღვრელი 

დროით. 

DoS შეტევის სერიოზულობა დამოკიდებულია 

იმაზე, თუ რა შედეგს გამოიწვევს უსადენო ქსელის 

მწყობრიდან გამოსვლა. მაგალითად, ჰაკერს 

შეუძლია გახადოს მიუწვდომელი უსადენო ლოკა-
ლური ქსელი, რომელიც გამართულია სახლში, 

ხოლო ამის შედეგი იქნება მხოლოდ სახლის მე-

პატრონის შეწუხება, მაგრამ საწარმოს ინვენტა-
რიზაციის უსადენო სისტემის მწყობრიდან გამო-
სვლა მნიშვნელოვან ფინანსურ დანაკარგებს გამო-
იწვევს. 

DoS შეტევის სახესხვაობიდან ერთ-ერთს წარ-
მოადგენს მეთოდი «უხეში ძალა» (brute-force 

attack). ინფორმაციული პაკეტების მასიური გაგ-
ზავნის დროს ამოქმედებულია ქსელის ყველა რე-
სურსი და შედეგად ქსელი წყვეტს მუშაობას _ ეს 

არის DoS შეტევის ვარიანტი, რომლის შესრულება 

ხდება მეთოდით «უხეში ძალა».  

უსადენო ქსელების მუშაობის გაჩერების სხვა 

ხერხს წარმოადგენს მეთოდი «შეგრძნების აღმო-
ჩენა» (carrier sense access), სადაც გამოიყენება 

მძლავრი რადიოსიგნალი, რომელიც ახშობს 

სხვებს და აკეთებს ისე, რომ წვდომის წერტილები 

და ქსელის ინტერფეისის რადიოპლატები გამო-
უსადეგარი ხდება.  

გარდა ამისა, Dos შეტევას ხელს უწყობს დაც-
ვის ზოგიერთი მექანიზმი. მაგალითად, WPA (და-
ცული წვდომა Wi-Fi-სადმი, Wi-Fi Protected 

Access) მექანიზმმა შეიძლება გამოიწვიოს «მომსა-
ხურებაზე უარი» სახეობის შეტევა. WPA ქსელის 

მომხმარებლები აუტენტიფიკაციისათვის იყენებენ 

მათემატიკურ ალგორითმებს. თუ რომელიმე მომ-
ხმარებელი შეეცდება მიიღოს მისადმი წვდომა და 

ერთი წამის განმავლობაში გააგზავნის არაავტორი-
ზებული მონაცემების ორ პაკეტს, WPA ჩათვლის, 

რომ გახდა შეტევის ობიექტი და ქსელი მუშაობას 

შეწყვეტს. 

Dos შეტევის წინააღმდეგ შედარებით მოქმედ 

დაცვას წარმოადგენს უსაფრთხოების მკაცრი წესე-
ბის შემუშავება და შესრულება, მაგალითად, რო-
გორიც არის ბრანდმაუერების სისტემების დაყე-
ნება და განახლება, ანტივირუსული სისტემების 

მუდმივად განახლება, სიმბოლოების დიდი რაო-

დენობით გამოყენება პაროლებში, არაგამოყენება-
დი ქსელური მოწყობილობების ქსელიდან გა-
თიშვა და სხვა ყველა ის ქმედება, რომლებიც 

მკაცრად უნდა დაიცვას უსადენო ქსელის ყველა 

მომხმარებლებმა. 

უსადენო ქსელის დაცვა გარეთა რადიოსიგ-

ნალების შეღწევისაგან შესაძლებელია შენობის წი-
ნააღმდეგობის გაწევის უნარის გაზრდის გზით. 

არსებობს ზოგიერთი რეკომენდაცია, რომლის სა-
შუალებითაც შესაძლებელია შენობაში რადიოსიგ-
ნალების ნაკადის შემცირება: შენობის შიდა კედ-
ლებს უნდა გააჩნდეს ლითონის გამძლე ზედაპი-

რი, სასურველია მოხდეს მისი დამიწება; დაყენდეს 

თერმოიზოლაციის მქონე ფანჯრები და მოხდეს 



 

მისი ქრომირება; შენობის შიდა და გარე კედ-

ლებზე გამოყენებულ იქნას ლითონის მინარევის 

საღებავი; გადამცემის სიმძლავრის დარეგული-
რება მოხდეს ისეთი სახით, რომ მთლიანად გამოი-

რიცხოს სიგნალის გაჟონვა ან მისი დონე დაიწიოს 

ისეთ მნიშვნელობამდე, რომ შესაძლებელი იქნეს 

ჰაკერის ადვილად გამოვლინება. 
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INFORMATIONAL SACURITY OF WIRELESS NETWORKS AND THEIR ANALYSIS 

 
Summary 

 
Wireless networks, the related security issues and their analysis are provided in the present paper. The 

most widely spread threats, related to the application of wireless networks are presented in the form of 
drawing. Each of them is characterized with its properties and several recommendations are provided for 
the purpose of security.  
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მანანა ვასაძე 
 

საინფორმაციო ტექნოლოგიების სისტემა  

ტურიზმის ინდუსტრიაში 
 

ტურიზმის ინდუსტრია ტელე-საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიების ერთ-ერთ უმსხვილეს მომხმარე-

ბელს წარმოადგენს და მას კომპიუტერული აღ-

ჭურვილობის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი დონე 

აქვს საქმიან სამყაროში. ნაწილობრივ ეს გარემოება 

განპირობებულია იმ ინფორმაციის ბუნებით, რო-

მელიც მოგზაურობათა ინდუსტრიაში გამოიყე-

ნება. პირველი _ ინფორმაცია ძალიან მგრძნო-

ბიარეა დროის მიმართ, ვინაიდან ძალიან ხშირად 

იცვლება თარიღები _ მოვლენები, განრიგები, რე-

ზერვირება. მეორე, ინფორმაცია ტურისტული 

პროდუქტების შესახებ დროულად უნდა იყოს 

მისაწვდომი დედამიწის სხვადასხვა ადგილიდან; 

მესამე, ტურპროდუქტი შედგება (ტრანსპორტის, 

ბინადრობის, გასართობის) დიდი რაოდენობისა-

გან, რომლებიც ასევე მოითხოვენ ინფორმაციასა 

და კომუნიკაციებს მიწოდებისა და მოხმარების 

კოორდინირებისათვის. 

მოგზაურობათა ინდუსტრიაში ყველაზე მნიშ-

ვნელოვან საინფორმაციო სისტემებს წარმოადგენს 

რეზერვირების კომპიუტერული სისტემები (რკს), 

თავდაპირველად. საინფორმაციო სისტემები და-

მუშავებული იყო ავიახაზების მიერ ბილეთების 

გაყიდვის, განრიგებთან მუშაობის, მგზავრობის 

საფასურის გადახდისა და სხვ. ოპერაციების გასა-

ადვილებლად. თუმცა, მალე მათი გამოყენების 

სფერო ბევრად გაფართოვდა და ამჟამად ისინი 

წარმოადგენენ ძირითად არტერიებს ყველა ტიპის 

ინფორმაციისათვის ტურიზმის ინდუსტრიაში. 

რკს-ები უზრუნველყოფენ მოგზაურობათა დაგეგ-

მვისა და რეზერვირების ინფორმაციის მისაწვ-

დომობას ინდუსტრიის სექტორთა უმრავლესობი-

სათვის, ბინადრობის, კრუიზების, ტრანსპორტის, 

ტურების, ვალუტის გაცვლისა და გასართობების 

ჩათვლით. 

აშშ-ში არსებობს რეზერვირების ოთხი ძირი-

თადი კომპიუტერული სისტემა: SABR (დამუშა-

ვებული ამერიკული ავიახაზების მიერ); APOLLO 

(დამუშავებული გაერთიანებული ავიახაზების მი-

ერ); SystemOne (თავდაპირველად დამუშავებული 

აღმოსავლეთის ავიახაზების მიერ) და WORLD-

SPAN _ სისტემების _ DATAS და TWA შერწყმა. 

ევროპაში არის ორი ძირითადი რკს _ ამადეუსი და 

გალილეო. ორივე მიეკუთვნება მრავალრიცხოვან 

ევროპულ ავიახაზებს და ან ტექნიკურად, ან 

ორგანიზაციულად უკავშირდებიან ერთ-ერთს 

ოთხი ამერიკული სისტემიდან. არსებობს რამდე-

ნიმე რკს აზიაში, მათგან ყველაზე ცნობილია 

სისტემა აბაკუსი (ABAKUS). აზიური, ევროპული 

და ამერიკული სისტემების დამუშავების საერთა-

შორისო კავშირი წარმოადგენს მოგზაურობათა 

მიწოდების გლობალური სისტემის საფუძველს. 

ყოფილ საბჭოთა კავშირში 1991-1992 წლისათვის 

პოპულარობით სარგებლობდნენ მხოლოდ ავიაბი-

ლეთების დაჯავშნის სისტემები Cabriel, Gets და 

სამამულო «Cèðåíà-2». სიტუაცია შეიცვალა მხო-

ლოდ მას შემდეგ, როდესაც მოსკოვსა და სანკტ-პე-

ტერბურგში გაიხსნა კომპანიების _ Start Amadeus 

და Worldspan _ წარმომადგენლობები. 

რეზერვირების კომპიუტერული სისტემების 

ტერმინალები პირველად 70-იანი წლების შუა 

პერიოდში გაჩნდა. ახლა მათი საშუალებით აღ-

ჭურვილია ამერიკული ტურსააგენტოების თითქ-

მის 100%, ხოლო რკს-ს ტერმინალებით აღჭურ-

ვილი ევროპული ტურსააგენტოების რაოდენობა 

მუდმივად იზრდება. ეს სისტემები ტურაგენტების 

დიდი ნდობით სარგებლობენ ინფორმაციის მი-

ღებისა და ტურპროდუქტების შეძენის უზრუნ-

ველყოფის სფეროში. განსაკუთრებით ფართოდ 

იყენებენ მათ საჰაერო გადაზიდვების უზრუნველ-

საყოფად, და ასევე, სულ უფრო ინტენსიურად _ 

ბინადრობის, ტურებისა და დასვენების სხვა პრო-

დუქტების უზრუნველსაყოფად. იმ პროდუქტების 

სახეობები და მრავალფეროვნება, რომელთა შეკ-

ვეთაც შეუძლია აგენტს რკს-ის ტერმინალის სა-

შუალებით, მუდმივად ფართოვდება. მაგალითად, 

ხელმისაწვდომი გახდა მონაცემთა ბაზა _ «სპეცია-

ლური გზამკვლევი კურორტების შესახებ», რომე-

ლიც შეიცავს ინფორმაციას კურორტების საქმია-

ნობისა და მათთან დაკავშირებული მოვლენების 

შესახებ დედამიწის სხვადასხვა კუთხეში და შე-

იძლება გამოყენებული იყოს მოგზაურთა სრუ-

ლიად განსხვავებული მოთხოვნების დასაკმაყო-

ფილებლად. რკს-ები ასევე ავსებენ თავიანთ ტერ-

მინალებს «სახეთა ტექნოლოგიებით», ისე, რომ 

ტურაგენტსა და მის კლიენტებს შეუძლიათ სუ-

რათების დათვალიერება სასტუმროებისა და და-

სასვენებელი სახლების გამოსახულებით. კორპო-

რაციათა ტურისტულ განყოფილებებსა და თავად 

მოგზაურებს, რომლებსაც პერსონალური კომპიუ-

ტერები აქვთ, შეუძლიათ რკს-ს მონაცემთა ბაზებ-

ში შესვლა სხვადასხვა კომპიუტერული ქსელების, 

მაგალითად, Compuserve-ს დახმარებით. 

რკს იმთავითვე წარმოადგენს ინფორმაციის 

შეგროვების, მისი გადაცემისა და ანალიზის 

სრულყოფილ საშუალებას. შესაბამისი მონაცემები 



 

სისტემაში კლავიატურის დახმარებით შეაქვთ. 

ინფორმაცია მიეწოდება დისპლეის. ყველაფერი ეს 

წარმოდგენილია კომპიუტერში, რომელიც შეიცავს 

პროცესორს და მოდემით არის შეერთებული  ავია-

კომპანიის ცენტრალურ კომპიუტერთან დამაკავშ-

ირებელ სატელეფონო ხაზთან. 

კავშირი რამდენიმე გზით შეიძლება განხორ-

ციელდეს. დაჯავშნის საკუთარი სისტემების შექმ-

ნით გადამყვანები უზრუნველყოფენ კომპიუტერ-

ში შეღწევას გამოყოფილი სატელეფონო ან ელექტ-

რონული ხაზებით. თუკი აგენტი მუშაობს სისტე-

მაში და ბილეთების დაჯავშნას ამ სისტემის 

მფლობელ კომპანიაში ახორციელებს, მას გააჩნია 

პირდაპირი კავშირი: აგენტი-გადამზიდი. ხოლო 

თუ აგენტი აკეთებს იგივეს, მაგრამ ავიაკომპანია 

არ არის რეზერვირების სისტემის მფლობელი, 

ასეთ შემთხვევაში კავშირი ხორციელდება ჰოსტის 

საშუალებით და მას კომპანიები ARIHC-ი ან SITA 

ახორციელებენ. კომპანია ARIHC (Aeronavtic radio 

inkorp) 1929 წლიდან უზრუნველყოფს კავშირით 

ავიახაზების ინდუსტრიას. ამჟამად კორპორაცია 

მუშაობს აგრეთვე ინდუსტრიის სხვა სფეროებშიც 

და რიგი სამთავრობო სააგენტოებისათვის. ქსელი 

SITA გამოიყენება საერთაშორისო კავშირის უზ-

რუნველსაყოფად მოგზაურობების ინდუსტრიაში, 

ის იყენებს სხვადასხვაგვარ ტექნოლოგიებს მსოფ-

ლიოს მრავალ კუთხეში, თუმცა შეუძლია მთელი 

მსოფლიოს კომპიუტერების დაკავშირება-გაერ-

თიანება. 

კომუნიკაციის მეთოდების გვირგვინს წარმო-

ადგენს მულტიშეღწევადობის მქონე სისტემა. 

მულტიშეღწევადობა საშუალებას აძლევს აგენ-

ტებს დაამყარონ კავშირი სისტემის ყველა მონაწი-

ლესთან. კავშირის კომპიუტერთაშორის ხაზებზე 

კომუტატორთა მინიმუმამდე დაყვანა უზრუნველ-

ყოფს მონაცემთა გადაცემის დიდ სისწრაფესა და 

სიზუსტეს. 

ტურაგენტები მუშაობენ ტურისტული ინფორ-

მაციის ან დისპლეის ფორმატების რამდენიმე ტიპ-

თან. ეს ეხება რეზერვირების კომპიუტერული სის-

ტემების უმრავლესობას. ჩვეულებრივი აგენტისა-

თვის ხელმისაწვდომია ფრენების განრიგის, თავი-

სუფალი ადგილებისა და ფასების დისპლეები. 

განრიგებისა და თავისუფალი ადგილების შესახებ 

ინფორმაციის გამოძახება და გამოტანა დისპლეი-

ზე ხდება აგენტის მოთხოვნით, რომელსაც შეჰყავს 

გაფრენის ან ჩაფრენის სასურველი დრო. პარალე-

ლურად აგენტს შეუძლია მოითხოვოს უფრო 

ზოგადი ინფორმაციაც, როგორიცაა, ბილეთის ფა-

სი, თავისუფალი ადგილების არსებობა სპეცია-

ლურ სალონში კონკრეტულ თარიღებში, რეისის 

ნომერი, თვითმფრინავის ტიპი, კვება და სხვ. 

თუკი ყოველივე ამის შედეგად მოიძებნება 

კლიენტისათვის შესაფერისი პირობები, იქმნება 

მგზავრის სახელის ჩანაწერი (PNR). ასეთი ჩანა-

წერი წარმოადგენს სისტემაში მოძიების შედეგად 

მიღებული მთელი ინფორმაციის შენახვის საშუა-

ლებას. ის ჩვეულებრივ შედგება შემდეგი პოზი-

ციებისაგან: 

1. მგზავრის სახელი (ვინაობა); 

2. ტელეფონის ნომერი; 

3. ინფორმაცია ბილეთების შესახებ; 

4. გადახდის ფორმა (ჩეკი, ნაღდი ფული); 

5. დამატებითი აღნიშვნები; 

6. ინფორმაცია აგენტის შესახებ, რომელმაც გა-

რიგება განახორციელა. 

ამ ჩანაწერს მიეკუთვნება საიდენტიფიკაციო 

ნომერი, რომლის მიხედვითაც ხდება მასთან შეღ-

წევა. თუ მყიდველი მოისურვებს ფრენის გადა-

დებას უფრო გვიანდელი თარიღისათვის, აგენტს 

ადვილად შეუძლია ჩანაწერის მოძიება საიდენტი-

ფიკაციო ნომრის მიხედვით. შესაბამისად, თუკი 

გაფრენამდე დარჩენილი დროის პერიოდში ხდება 

რაიმე ცვლილებები ფასებში ან განრიგში, ეს 

ჩანაწერი ავტომატურად ასახავს ამ ცვლილებებს 

და აწვდის ინფორმაციას ტურაგენტს ამის შესახებ. 

ტურაგენტსა და ავიახაზების მომსახურეებს შეუძ-

ლიათ ერთობლივად გამოიყენონ ჩანაწერი მგზავ-

რის მოთხოვნათა დასაკმაყოფილებლად, რაც მათ 

სერვისს განსაკუთრებით ეფექტიანს ხდის. 

ტურიზმში საინფორმაციო სისტემების არსე-

ბობის სხვა მაგალითებს წარმოადგენენ ოტელების 

რეზერვირებისა და ავტომანქანების იჯარით სარ-

გებლობის სისტემები. რკს-ს ზემოთ აღწერილი 

სისტემებისაგან განსხვავებით, ტურაგენტს არ 

შეუძლია მათი გამოყენება პირდაპირ, ეს უნდა 

მოხდეს მხოლოდ ავიახაზების რეზერვირების 

კომპიუტერული სისტემების დახმარებით ან 

ტელეფონით. მაგალითად, ოტელების ქსელს Holi-

day Inn აქვს საინფორმაციო სისტემა Holidex, 

რომელიც თავს უყრის ამ საწარმოს ყველა ნაწილს 

და იძლევა ადგილის დაჯავშნის საშუალებას 

Holliday Inn-ის ნებისმიერ ოტელში სასტუმროთა 

ამ ქსელის ნებისმიერი სხვა ოტელიდან, ანდა 

დაჯავშნის ერთ-ერთი რეგიონული ოფისიდან. ეს 

სისტემა ასევე გამოიყენება მარკეტინგული მიზნე-

ბისა და დაგეგმვისათვის. სასტუმროების ქსელს 

«შერატონს» აქვს რეზერვირების (Reservatron) 

მსგავსი სისტემა, ისევე როგორც ოტელებისა და 

კომპანიების ჯაჭვების უმრავლესობას, ავტომან-

ქანების დასაჯავშნად. 

რეზერვირების სისტემებს შეიძლება ფლობდ-

ნენ და იყენებდნენ ტურიზმის ინდუსტრიის და-

მოუკიდებელი კომპანიები. მაგალითად, სისტემა 

UTELL მთელ მსოფლიოში გამოიყენება ადგილე-

ბის რეზერვირებისათვის სხვადასხვა სასტუმრო-

ებში, რომლებიც არ მიეკუთვნებიან სასტუმროთა 

რომელიმე ქსელს. სისტემა CONFIRM მომსახუ-



 

რებას რეზერვირების სფეროში სთავაზობს ნების-

მიერ სასტუმროსა და ფირმას ავტომანქანების 

დასაჯავშნად შესაბამისი საკომისიო გადასახადის 

საფასურად. 

ყველა კომპიუტერის ურთიერთკავშირი მოგ-

ზაურობათა ინდუსტრიაში წარმოადგენს სასიცო-

ცხლოდ მნიშვნელოვან ფაქტორს ტურისტული 

პროდუქტების შესახებ ინფორმაციის მოპოვების 

უზრუნველყოფაში იმათთვის, ვინც მოგზაურო-

ბებს გეგმავს. უზარმაზარი ძალისხმევაა საჭირო 

ისეთი კომპიუტერული სისტემების შესაქმნელად, 

რომლებიც შესაძლებელს გახდიან არსებული კომ-

პიუტერული ქსელებიდან ინფორმაცია ახლად-

შექმნილ ქსელებს გადაეცეს. ასეთი სისტემური 

ისრის მაგალითია ultraswitch _ სასტუმროთა მრა-

ვალრიცხოვანი ჯაჭვების მიერ ავიახაზების რკს-

ებთან რეზერვირების მათი სისტემების პირდაპირ 

მისაერთებლად დამუშავებული სისტემა. ამგვა-

რად, მათ თავიანთი შიდა სისტემა რკს-ების ტერ-

მინალების საშუალებით მისაწვდომი გახადეს 

სხვადასხვა ტურსააგენტოებისათვის. 

ტურიზმის ინდუსტრიაში აქტიურად გამოყე-

ნებული საინფორმაციო ტექნოლოგიების კიდევ 

ერთი მაგალითია ვიდეოტექსტი, რომელიც ფარ-

თოდ არის გავრცელებული დიდ ბრიტანეთში. 

Britisch Telecom-მა ვიზუალური მონაცემების თა-

ვისი სისტემა «პრექტელი» (Prectel) აამოქმედა 1979 

წელს, დღეს კი მას დიდი ბრიტანეთის ტურსაა-

გენტოების თითქმის 90% იყენებს. «პრექტელში» 

შეთავსებულია რეზერვირების, ელექტრონული 

ფოსტის, ტელექსის, ელექტრონული გაზეთებისა 

და სხვა კომპიუტერული სისტემების შესაძლებ-

ლობები, რომლებიც ერთიან, მოსარგებლისადმი 

მეგობრულად განწყობილ სისტემაში არიან თავ-

მოყრილი. «პრექტელი» ასევე შეიცავს ინფორმა-

ციის შემცველ ათასობით გვერდს, რომელთა მე-

ოთხედი ნაწილი მოგზაურობებს ეთმობა. სისტემა 

«პრექტელი» ადვილად ხელმისაწვდომია მომხმა-

რებლებისათვის მათი საშინაო ტელევიზორების 

ეკრანებზე რეზერვირების შესაძლებლობებისა და 

დასვენების სავარაუდო ადგილების შესახებ ინ-

ფორმაციის მისაღებად. ვიდეოტექსტის ტექნოლო-

გია წარმატებით სარგებლობს ასევე საფრანგეთ-

შიც, სადაც გამოიყენება სისტემა მინიტელი (Mini-

tel). თუმცა აშშ-ში ვიდეოტექსტის გამოყენება შეზ-

ღუდულია. 

ვიდეოტექსტის სისტემა იდეალურად მიესა-

დაგება ტურისტულ ბაზარს შემდეგი მიზეზების 

გამო: 

 

1. იძლევა პირდაპირ პასუხს მოგზაურის მოთ-

ხოვნაზე; 

2. რთულ სიტუაციაში შეუძლია დახმარება გეო-

გრაფიულად ერთმანეთისაგან დაშორებული 

ტურსააგენტოების ქსელში ინფორმაციის გავ-

რცელებაში; 

3. ამცირებს კავშირის ხაზების გადატვირთვას 

ბილეთებსა და მომსახურებაზე მოთხოვნების 

პიკის დროს; 

4. კოორდინირებას უწევს ტურისტული ინფორ-

მაციის რაოდენობასა და აქტუალურობას. 

«პრექტელის» ძირითად კომპონენტს წარმოად-

გენს ფერადი ტელევიზორი, რომელიც დისპლეის 

ფუნქციას ასრულებს, კლავიატურა კითხვებისა და 

მონაცემების შესაყვანად და ასევე ადაპტორი, რო-

მელიც უზრუნველყოფს ტურსააგენტოს კავშირს 

ცენტრალურ კომპიუტერთან, სატელეფონო ხაზე-

ბის გვერდის ავლით. მასში ინახება კომპიუტერის 

კატალოგში შეყვანილი ტექსტური აღწერილობის 

ათასობით გვერდი და ასევე ტუროპერატორების, 

სარკინიგზო ხაზების, ბორნების, ოტელებისა და 

ავიახაზების წინადადებები. სისტემა «პრექტელი» 

ასევე მოიცავს უკანასკნელ ცნობებსა და ცვლი-

ლებებს მომსახურების ყველა ამ სფეროდან და 

შეუძლია უმარტივესი დიაგრამების დახატვა. არ-

ხის უბრალო გადართვით აგენტს შეუძლია შეღ-

წევა კომპანია-გადამზიდავთა კომპიუტერში და 

დაჯავშნის განხორციელება სტანდარტული ფორ-

მატით. 

რეზერვირების კომპიუტერული სისტემები და 

ვიდეოტექსტის სისტემები, პირველყოვლისა, ემსა-

ხურებიან თავიანთი მფლობელის, მაგალითად, 

ავიაკომპანიის მომსახურების მარკეტინგის უზ-

რუნველყოფას. ტურსააგენტოს მომსახურების მარ-

კეტინგის უზრუნველყოფა ხდება ტელემარკეტინ-

გის სისტემის გამოყენებით. 

ტელემარკეტინგი ეფუძნება უკუკავშირით აღ-

ჭურვილ მოწყობილობას, რომელიც საშუალებას 

აძლევს ბიზნესმენებს განახორციელონ დაპროგრა-

მებული ზარები თავიანთ კლიენტებთან და შე-

ატყობინონ მათ მომსახურების ახალი სახეების ან 

მიახლოებული მოვლენების შესახებ, და ასევე მიი-

ღონ გზავნილები კლიენტებისაგან. ასეთი სისტემა 

უკვე ფართოდ გამოიყენება უძრავი ქონების, 

დაზღვევისა და ფინანსების ინდუსტრიაში. 

ტურსააგენტოების მენეჯერებისათვის შეთავა-

ზებული სისტემა შეიძლება ინახავდეს ორი ათა-

სამდე ტელეფონის ნომერს, 23-ნიშნიანი ნომრების 

ჩათვლით, ასევე 99-მდე გზავნილსაც და შეიძლება 

დაპროგრამებული იყოს თვეში 25 ათასი ზარის 

ავტომატურ აკრეფასა და განხორციელებაზე. ეს კი 

ქმნის კლიენტებთან ეფექტური კავშირის, პრო-

დუქტის რეკლამისა და წარმატებული წინსვლის 

შესაძლებლობას, ასევე ხელს უწყობს სააგენტოს 

იმიჯის შექმნას. რამდენადაც სისტემა შეიძლება 

აწყობილი იყოს მომხმარებლებისაგან კომენტა-

რების მიღებაზე, ტელემარკეტინგი დახმარებას 

უწევს საბაზრო კვლევებისა და ანგარიშების წარ-



 

მოებას. ზოგიერთი ტურსააგენტო აღიარებს, რომ 

ტელემარკეტინგის სისტემის დაყენების შემდეგ 

ერთი წლის განმავლობაში მათ გააორმაგეს გა-

ყიდვების მოცულობა. 

ტურისტული კომპანიები, გარდა ამისა, საინ-

ფორმაციო ტექნოლოგიებს იყენებენ მათი ბიზნე-

სის ოპერატიულ ასპექტებთან მუშაობისათვის და 

ამით აფართოებენ რეზერვირების მომსახურების 

სფეროს. მაგალითად, ტურსააგენტოები უნდა აგ-

როვებდნენ ინფორმაციას თავიანთი კლიენტებისა 

და მათი ანგარიშების შესახებ, რისთვისაც და-

მუშავდა საოფისე ხელშეწყობის სისტემები. ბოლო 

დრომდე ასეთი სისტემები არ იყო გავრცელებული 

ისე ფართოდ, როგორც რეზერვირების კომპიუ-

ტერული სისტემები და ვიდეოტექსტები და მათ 

მოიხმარდნენ მხოლოდ ტურსააგენტოების 40%-

ში. ამჟამად სიტუაცია არსებითად შეიცვალა და 

ტურსააგენტოთა უმრავლესობას ვერც კი წარმო-

უდგენია თავისი მუშაობა შიდასაოფისე სისტე-

მების გარეშე. რკს-ების მფლობელმა ავიაკომპა-

ნიებმა დაამუშავეს საოფისე ხელშეწყობის სპეცია-

ლური პროგრამები, რომლებიც დამატებით უპი-

რატესობებს ქმნიან, ვინაიდან რეზერვირების სის-

ტემებთან არიან დაკავშირებული. ტურსააგენტოს 

თანამშრომელს უშუალოდ შეუძლია მონაცემების 

შეყვანა რკს-ს დისპლეიდან სხვა ჩანაწერებში, 

საბალანსო ანგარიშების, ავიახაზების ანგარიშების, 

თანამშრომელთა ჩანაწერების, კლიენტების ჩანაწე-

რებისა და ა.შ. ჩათვლით. შიდასაოფისე კომპიუტე-

რებისა და რკს-ების კომპიუტერების პირდაპირი 

კავშირი სისტემაში შეყვანილი ინფორმაციის სი-

ზუსტის უზრუნველყოფისა და მონაცემთა შეყ-

ვანისას დროის ეკონომიის საშუალებას იძლევა. 

ზოგიერთმა კომპანიამ დაამუშავა სისტემები, რომ-

ლებიც შიდასაოფისე ფუნქციების მართვის სა-

შუალებას იძლევიან ერთი კომპიუტერიდან. 

ტურიზმის ინდუსტრიის კომპანიების შიდა 

ორგანიზაციაში საინფორმაციო ტექნოლოგიების 

გამოყენება პროდუქტების არსებობის, მომსახურე-

ბის ხარისხის უფრო ეფექტიანი გაკონტროლების 

საშუალებას იძლევა, რასაც შედეგად მწარმოებ-

ლურობის საერთო ზრდა მოსდევს. მონაცემთა 

ბაზები მართვაში უკეთესი შედეგების მიღწევის 

საშუალებას იძლევა სისტემების შესანიშნავი 

საანგარიშო შესაძლებლობების ხარჯზე. გარდა 

ამისა, კომპიუტერულ ტურისტულ სისტემებში 

ერთვებიან საექსპერტო სისტემები, რაც მაღალი 

დონის გადაწყვეტილებების მიღების შემთხვევაში 

დახმარების გაწევის საშუალებას იძლევა. საინ-

ფორმაციო სისტემების სხვა უმნიშვნელოვანეს 

უპირატესობას წარმოადგენს მათი უნარი შეინა-

ხონ და დაამუშაონ გარკვეული ინფორმაცია მყიდ-

ველის შესახებ, რაც უფრო მეტად პერსონი-

ფიცირებულ სერვისს უზრუნველყოფს. სასტუმრო 

ბიზნესში, მაგალითად, მონაცემთა ასეთი ბაზა 

საშუალებას აძლევს სასტუმროს დახლთან მდგომ 

კლერკს მომენტალურად გაარკვიოს, რომ სტუმარი 

უპირატესობას ანიჭებს ოთახს არამწეველთათვის, 

უნდა რომ გააღვიძონ დილის 7 საათზე და რომ 

სასტუმროში ცხოვრების პერიოდს ემთხვევა მისი 

დაბადების დღე. ავიახაზებსა და ტურისტულ საა-

გენტოებს თავიანთ ფაილებში შეუძლიათ შეიტა-

ნონ მონაცემები კლიენტისათვის სასურველი ად-

გილების შესახებ, იმ მგზავრების ანგარიშები, 

რომლებიც ხშირად დაფრინავენ და სხვა მონაცე-

მები, რომლებიც უზრუნველყოფენ კლიენტთა კე-

თილგანწყობას ფირმის მიმართ. 

საზოგადოებრივი ტურისტული სააგენტოები 

ამჟამად კომპიუტერულ ტექნოლოგიებს იყენებენ 

ისეთი მონაცემთა ბაზების შესაქმნელად, რომ-

ლებიც მოსარგებლისათვის მისაწვდომია როგორც 

მგზავრობისას, ისე ბინადრობის ადგილზე. ამ 

სისტემებს ეწოდებათ ტურისტული საინფორმა-

ციო სისტემები, ანდა დისტანციების მართვის სის-

ტემები. ოქსფორდის განმარტებით ლექსიკონში 

(The Concise Oxford Dictionary) დისტანცია გან-

მარტებულია როგორც «ადგილი, რომელშიც ადა-

მიანი (ნივთი) მოგზაურობს (იგზავნება)». ამჟამად 

არსებობს ამგვარი სისტემების დიდი რაოდენობა, 

რომლებიც ერთმანეთისაგან განსხვავდებიან არქი-

ტექტურით, კავშირის საშუალებებით, ინფორმაცი-

ის სტრუქტურითა და სხვ. ეს სისტემები საშუა-

ლებას აძლევენ მოგზაურებს მოიპოვონ შედარე-

ბითი ინფორმაცია რესტორნების, მაღაზიებისა და 

გასართობების შესახებ აეროპორტებში განთავსე-

ბული ტერმინალებიდან, ოტელების ვესტიბიულე-

ბიდან და სხვა საზოგადოებრივი ადგილებიდან, 

და ასევე ცნობათა ბიუროში ტერმინალების ოპე-

რატორებისაგან. ტურისტული საინფორმაციო სის-

ტემები (ტსს) მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ 

ტურიზმის განვითარების რეგიონულ დაგეგმვაში. 

ელექტრონული ქსელები (ინტერნეტი) _ ეს 

არის ყველაზე პერსპექტიული საინფორმაციო 

ტექნოლოგიები, რომლებსაც დიდი პოტენციალი 

აქვთ და რომლებიც მნიშვნელოვან როლს ასრუ-

ლებენ ტურისტული ინფორმაციის გავრცელებაში. 

ძალიან მალე საზოგადოება მიაღწევს განვითარე-

ბის ისეთ დონეს, როდესაც თითოეულ სახლს 

პერსონალური კომპიუტერი ექნება თავისი მო-

დემით და, შესაბამისად, შეეძლება შეღწევა მსოფ-

ლიოს ნებისმიერ საინფორმაციო სისტემაში. საერ-

თაშორისო კომპიუტერული ქსელი _ ინტერნეტით 

ამჟამად შესაძლებელია არა მარტო გარკვეული 

ინფორმაციის მიღება ტურისტული პროდუქტების 

შესახებ, არამედ ადგილების დაჯავშნაც ავიახა-

ზებზე, ოტელებში, ანუ ქსელს რეზერვირების 

გლობალური კომპიუტერული სისტემების თითქ-

მის ყველა შესაძლებლობა გააჩნია. ჯერჯერობით 



 

მოგზაურებისათვის ინტერნეტით დაჯავშნა საში-

ნაო კომპიუტერიდან შეუჩვეველ სიახლეს წარ-

მოადგენს _ ამ შესაძლებლობით 2000 წლისათვის 

მოგზაურთა მხოლოდ 7%-მა ისარგებლა. მიუხედა-

ვად ამისა, ამ სიახლემ უკვე იქონია გავლენა მარ-

კეტინგულ სტრატეგიაზე ტურიზმის ინდუსტ-

რიაში. ტურისტული ინდუსტრიის ასოციაციის მი-

ერ ჩატარებული გამოკითხვა გვიჩვენებს, რომ 

გამოკითხული ბიზნესმენების ნახევარზე მეტი 

სიამოვნებით იყენებს ინტერნეტს თავისი საქმიანი 

მგზავრობებისათვის, მაგრამ მხოლოდ 10%-ი 

ახორციელებს დაჯავშნას ონ-ლაინ რეჟიმში. უმ-

ნიშვნელოვანეს პირობას, რომელსაც შეუძლია ხი-

დის გადება სურვილსა და რეალიზაციას შორის, 

წარმოადგენს მოსარგებლისათვის უფრო მეგობ-

რული ინტერფეისი, თუმცა მოგზაურთა უმრავ-

ლესობა მაინც ტურაგენტებისთვის მიმართვას ირ-

ჩევს. 

ონ-ლაინ რეჟიმით ინტერნეტში ჩართვისას და 

საკუთარი დასვენების დაგეგმვისას მოგზაური 

რწმუნდება, რომ ინტერნეტი _ ესაა ტურიზმის 

სფეროში ახალი ინფორმაციის მიღების ყველაზე 

საინტერესო და მისაწვდომი გზა. და ეს  ყველა-

ფერი იმის გამო, რომ ინტერნეტის იმ ნაწილს, 

რომელიც მსოფლიო აბლაბუდის (World wide 

web) სახელით არის ცნობილი, შეუძლია ბგერების, 

სახეების, გრაფიკისა და ტექსტის გაერთიანება და, 

რაღა თქმა უნდა, ტურიზმის ინდუსტრიამ ძალ-

ღონე არ დაიშურა ყველა ამ შესაძლებლობის გა-

მოსაქვეყნებლად თავისი პროდუქტებისა და მომ-

სახურების წარმატებული გავრცელებისათვის 

მთელ მსოფლიოში. 

სხვადასხვა ტურისტულ და სასტუმრო ფირ-

მებს შეუძლიათ თავიანთი მომსახურების აღწერა 

ვებ-გვერდებზე, ანდა საკუთარი გვერდების შექმნა 

და მათი მიერთება უკვე არსებულებთან. ტუ-

რისტული ინფორმაციის დიდი მოცულობის შემც-

ველი ამგვარი გვერდების მაგალითებს წარმოად-

გენენ Rec Travel Library, Global Network Maviga-

tor, Travel Center, რომლებიც უზრუნველყოფენ 

ინფორმაციის მისაწვდომობას მთელ მსოფლიოში. 

ინტერნეტის საქმიანი პოტენციალი უზარმა-

ზარია, თუკი გავითვალისწინებთ მილიონობით 

ადამიანს მთელს დედამიწაზე. 

ამგვარად, ინტერნეტის ქსელში მკვიდრდება 

ტურპროდუქტების პირდაპირი გაყიდვების სრუ-

ლიად ახალი ქსელი. 

საინფორმაციო ტექნოლოგიების წარმატებუ-

ლი მართვა ტურისტულ კომპანიაში ამჟამად და-

კავშირებულია გარკვეულ მოთხოვნებთან უმაღ-

ლესი მმართველობითი აპარატის მიმართ. აქ შე-

დის საინფორმაციო ტექნოლოგიების სწორად 

გამოყენება და იმის განსაზღვრა, თუ როგორ  მიე-

სადაგება უფრო სრულად ეს გამოყენება კომპანიის 

სტრატეგიულ მიზნებსა და მიმართულებებს. საინ-

ფორმაციო ტექნოლოგიის მართვა კომპანიის მე-

ნეჯმენტისაგან მოითხოვს საინფორმაციო სისტე-

მის დანერგვის ყურადღებით შეფასებას, ეფექ-

ტიანობისა და კლიენტის მოთხოვნების უფრო 

სრულად დაკმაყოფილების მისაღწევად. როდესაც 

სისტემა შერჩეულია და დაყენებული, მენეჯ-

მენტის უმნიშვნელოვანესი ამოცანაა პერსონალის 

სწავლება და მისი გამოყენება, ვინაიდან პერსო-

ნალის ადეკვატური მომზადების გარეშე ნების-

მიერი საინფორმაციო სისტემა არაეფექტურია. 

ინვესტიციები საინფორმაციო სისტემების რო-

გორც ძირითად, ისე მომდევნო (მოგებიდან) 

პროექტებში  წარმოადგენს აუცილებელ პირობას 

იმ შემთხვევაში, თუკი კომპანიებს სურთ შეინარ-

ჩუნონ კონკურენტუნარიანობა ტურიზმის ინდუს-

ტრიაში დღევანდელ ვითარებაში. დაბანდებები 

საინფორმაციო ტექნოლოგიებში გამართლებუ-

ლია, ვინაიდან მათი შედეგია ფირმის კონკურენ-

ტუნარიანობისა და ეფექტიანობის ამაღლება. 

მართალია რეზერვირების სისტემები ტურფირმას 

საკმაოდ ძვირი უჯდება, მაგრამ ისინი უზრუნ-

ველყოფენ შესანიშნავ სადისტრიბუციო პირობებს 

ტურიზმის ბაზრებზე, რაც ზრდის შემოსავლია-

ნობას. 

ამას გარდა, საინფორმაციო ტექნოლოგიებს 

გააჩნიათ პოტენციალი, რომელიც შესაძლებელს 

ხდის არა მარტო ტურისტული ინდუსტრიის ფირ-

მების ეფექტიანობის ამაღლებას, არამედ ხელს უწ-

ყობს ტურისტული პროდუქტის უფრო მეტ ხელ-

მისაწვდომობას მოგზაურებისათვის. იმ შემთხვე-

ვაში, როდესაც სისტემა სწორად არის გამოყენე-

ბული, საინფორმაციო ტექნოლოგიები უზრუნ-

ველყოფენ მომსახურების მაღალ ხარისხს, რითაც 

უმეტესწილად აკმაყოფილებენ ტურისტთა და მო-

გზაურთა მოთხოვნებს. თუმცა ტურისტულმა 

ფირმებმა ყურადღება უნდა მიაქციონ ტექნოლო-

გიების შესაბამის გამოყენებას, რასაც შეუძლია 

სტერილური ატმოსფეროს შექმნა იქ, სადაც კლი-

ენტები თბილ, მეგობრულ ღიმილს მოელიან. 

საჭიროა გარკვეული წონასწორობის დაცვა მაღალ 

ტექნოლოგიურობასა და აუცილებელ პირად ყუ-

რადღებას შორის. 

ზემოაღნიშნული ანალიზიდან ცხადი ხდება, 

რომ მოგზაურობათა ინდუსტრიაში ვრცელდება 

არა კომპიუტერი, ტელეფონი ან ვიდეობროშურა, 

არამედ ურთიერთდაკავშირებული კომპიუტერუ-

ლი და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მთელი 

სისტემა. კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, 

რომ ტექნოლოგიების ამ სისტემას იყენებენ არა 

ტურაგენტები, სასტუმროები ან ავიახაზები _ თი-

თოეული ცალ-ცალკე, არამედ ყველა ერთად. უფ-

რო მეტიც, საინფორმაციო ტექნოლოგიის გამოყე-

ნება ერთ-ერთი მომწოდებლის მიერ მნიშვნელო-



 

ვანი ხდება ყველა დანარჩენისათვის. მაგალითად, 

უბაჟო ნომრის დაჯავშნისათვის სასტუმროში აუ-

ცილებელია ტურაგენტმა გამოიყენოს ტელეფონი 

ან რკს, რათა მოახერხოს შეღწევა ამ სასტუმროს 

ინფორმაციაში ან მონაცემთა ბაზაში. ტურმომწო-

დებლები ამაოდ ჩათვლიან თავს კომპიუტერული 

ბადის ნაწილად, თუკი ტურაგენტებს არ მიუწვ-

დებათ ხელი ამ სისტემაზე. ეს კი ნიშნავს, რომ სა-

ინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენება ტურიზ-

მში მხოლოდ ერთ კომპონენტს კი არ უკავ-

შირდება, არამედ მთლიანად დარგს. ყველაფერი 

ეს კი იმიტომ ხდება, რომ ტექნოლოგიის გამო-

ყენება დარგის ერთი სეგმენტის მიერ განაპი-

რობებს ტექნოლოგიის ინტეგრაციასა და გამოყე-

ნებას ყველა დანარჩენ სეგმენტში. ეს განსაკუთრე-

ბით ეხება განაწილების საგარეო საინფორმაციო 

ფუნქციებს, პროდუქტის შედგენას, მარკეტინგსა 

და დარგობრივ ინტეგრაციას. 

ზემოაღნიშნული ანალიზის მიმართ აუცილე-

ბელია ორი შენიშვნის გაკეთება. ჯერ ერთი, ანა-

ლიტიკური სიმარტივისათვის ტექნოლოგიები 

განისაზღვრებოდა როგორც ერთეული, აბსტრაქ-

ტული ელემენტი. მიუხედავად ამისა, სინამდვი-

ლეში ყოველი ცალკეული ტექნოლოგია დასაშვე-

ბად მიიჩნევს, და არის კიდევაც, სრულიად 

ინტეგრირებული სხვა ტექნოლოგიებთან. მაგალი-

თად, სასტუმროს შიდა მართვის სისტემები შე-

იძლება სრულად იყვნენ ინტეგრირებული ციფ-

რულ სატელეფონო ხაზებთან, რომლებიც, თავის 

მხრივ, ერთად უზრუნველყოფენ კავშირის სა-

ფუძველს რეზერვირების კომპიუტერულ სისტე-

მებთან, რომლებიც, უკვე საწინააღმდეგო მიმარ-

თულებით, შეიძლება მისაწვდომი გახდნენ ტურა-

გენტებისათვის ვიდეომონაცემების მათი ტერმი-

ნალების საშუალებით. აქედან გამომდინარე, შეიძ-

ლება დავასკვნათ, რომ ტურიზმის ინდუსტრიაში 

ვრცელდება საინფორმაციო ტექნოლოგიების სის-

ტემა (სტს). 

მეორე, ანალიზი ამარტივებს და აშორიშორებს 

ავიაკომპანიების, ტუროპერატორების, სასტუმრო-

ებისა და ტურაგენტების საქმიანობას. თუმცა, 

რეალურ სამყაროში ტურისტული მომსახურების 

მწარმოებლები და მომწოდებლები მჭიდროდ 

არიან დაკავშირებული: ბევრი მათგანი ხომ ვერ-

ტიკალურად, ჰორიზონტალურად ან დიაგონალუ-

რად არის ჩართული ერთმანეთის საქმიანობაში. 

ელექტრონული ქსელების გავრცელება და 

მათში წარმოდგენილი ტურისტული ინფორმა-

ციის მოცულობის გადიდება მოგზაურს საშუა-

ლებას აძლევს პირდაპირ დაუკავშირდეს ტურის-

ტული მომსახურების მწარმოებლებს საშინაო კომ-

პიუტერის გამოყენებით. ამგვარად, საინფორმაციო 

ტექნოლოგიები სულ უფრო დიდ გავლენას ახდე-

ნენ ტურისტული მომსახურებების დამოკიდე-

ბულებებზე _ «მწარმოებელი _ მომხმარებელი». 

მიუხედავად იმისა, რომ ტექნოლოგიებს დიდი 

მნიშვნელობა ენიჭებათ ტურისტული დარგისა-

თვის, თავისთავად საინფორმაციო ტექნოლოგიებს 

არ შეუძლიათ ტურისტული მომსახურების 

«ახალი კომბინაციების» შექმნა. მხოლოდ ტექნო-

ლოგიების გაერთიანება ზოგიერთ სხვა სოციალურ 

(მუშაობის საათები), ინსტიტუციონალურ (რეგუ-

ლირება), სოციო-პოლიტიკურ და კულტურულ 

ფაქტორებთან შექმნის ახალ ტურისტულ კომბი-

ნაციებს. ეს დამოკიდებულია იმაზე, რომ ტუ-

რიზმი ეხება ადამიანის არსებობის მთელ არსს და 

ძალიან ძლიერად რეაგირებს პოლიტიკურ, სოცია-

ლურ, ეკონომიკურ და ეკოლოგიურ ზეწოლაზე, 

ამგვარად, «საუკეთესო პრაქტიკის» გავრცელება 

ტურიზმის ინდუსტრიაში დამოკიდებული 

იქმნება არა მარტო საინფორმაციო ტექნოლოგიე-

ბის გამოყენებაზე, არამედ სოციოლოგიური, ეკო-

ნომიკური, კულტურული და ეკოლოგიური ფაქ-

ტორების გავლენაზე ტურიზმის განვითარებაზე. 

ზემოთ მოყვანილი დასკვნები საშუალებას 

გვაძლევს საინფორმაციო სისტემების ტექნოლო-

გია (სსტ) და მისი ათვისება დარგის ყველა სეგ-

მენტის მიერ განვიხილოთ როგორც ტურიზმში 

სიუხვის შექმნის საყოველთაო სისტემის საფუ-

ძველი. ასეთი სისტემის შიგნით, მთელი მეტია, 

ვიდრე მისი დაცალკევებული ნაწილების ჯამი. 

ამგვარად, სისტემას სინერგიის ეფექტი გააჩნია. 

სინერგია _ ესაა დანახარჯების დამატებითი ეკო-

ნომია (საქმიანობის მასშტაბების ზრდისაგან მიღე-

ბული ეკონომიის ჩათვლით) პლუს გარკვეული 

სახის რესურსების (ჩვენს შემთხვევაში _ სტ-ების) 

ერთობლივი გამოყენებით მიღებული წმინდა 

შემოსავალი. სინერგიას ადგილი აქვს მაშინ, რო-

დესაც საქმიანობის სახეების კომბინირება იძლევა 

საერთო ეფექტს, რომელიც აღემატება საქმიანობის 

იგივე სახეების ცალკე აღებული შედეგების ჯამს. 

ტურიზმის ინდუსტრიაში სინერგიის მაგალითს 

წარმოადგენს დიდი ავიაკომპანიის მიერ სასტუმ-

როთა ქსელის შეძენა იმისათვის, რათა შესაძლებ-

ლობა მიეცეს მომსახურების სრული კომპლექტის 

შეთავაზებას მგზავრებისათვის. 

დასასრულ უნდა შევნიშნოთ, რომ ტურის-

ტული ინდუსტრია საჭიროებს ეფექტური საინ-

ფორმაციო სისტემების სრულიად განსხვავებულ 

ფორმებს. მათგან განსაკუთრებით მნიშვნელოვა-

ნია ის საინფორმაციო სისტემები, რომლებიც 

მოგზაურობათა დამგეგმავების მიერ გამოიყენება 

კვლევისა და რეზერვირების პროცესების ჩატარე-

ბის გასაადვილებლად. ავიახაზების რეზერვირე-

ბის კომპიუტერული სისტემები ტურისტული 

ინფორმაციის ყველაზე მნიშვნელოვან წყაროებად 

იქცნენ და ახლა იქმნება საერთაშორისო კავში-

რები, რომლებიც გლობალურ სადისტრიბუციო 

სისტემას აყალიბებენ. პრაქტიკულად ტერმინალის 



 

ერთადერთი გასვლაც კი მრავალრიცხოვან რკს-

ებზე გააუმჯობესებს ტურსააგენტოს მუშაობას. 

ბევრ ტურისტულ კომპანიებში, როგორც პატარებ-

ში, ისე ძალიან დიდებში, სულ უფრო პოპულა-

რული ხდება საინფორმაციო სისტემები ისეთ სპე-

ციალურ ინფორმაციასან სამუშაოდ, როგორიცაა 

ბუღალტერია, მარკეტინგი, სარეზერვო და ოპერა-

ტიული ინფორმაცია. აუცილებელია ასევე აღინიშ-

ნოს ინტერნეტის საერთაშორისო ქსელის მზარდი 

როლი ტურიზმის დაგეგმვაში როგორც ტურისტუ-

ლი მომსახურების მომწოდებელთა მხრივ, ისე 

მომხმარებელთა მხრიდან. კერძო პირებს ამჟამად 

შეუძლიათ დამოუკიდებლად შეისწავლონ თავი-

ანთი მოგზაურობის ყველა დეტალი ისე, რომ არ 

მიმართონ ტურსააგენტოს სამსახურს. რაც უფრო 

მეტი ტურისტული პროდუქტი ხდება ელექტრო-

ნულად მისაწვდომი, მით უფრო მომგებიანია ეს 

მოგზაურებისათვის, რომლებსაც წინასწარ შეუძ-

ლიათ ცნობების მიღება ყველა მოხერხებულობის, 

გასართობისა და მოვლენის შესახებ დანიშნულე-

ბის ადგილზე. ტურიზმის ინდუსტრიის ბევრი 

სექტორი ადრე საკმაოდ უხალისოდ იყენებდა 

საინფორმაციო ტექნოლოგიებს, რადგან მიაჩნდათ, 

რომ კომპიუტერები  არ შეეფერებიან მომსახურე-

ბის სფეროს. გამოცდილებამ ცხადყო, რომ კომპიუ-

ტერული საინფორმაციო სისტემები, პირიქით, 

ამაღლებენ მომსახურების ხარისხს, ამცირებენ რა 

რუტინული შრომის რაოდენობას და ათავისუფ-

ლებენ რა დროს კლიენტთა უფრო ყურადღებიანი 

მომსახურებისათვის. 

ელექტრონული ქსელები აბსოლუტურად მი-

საწვდომები (კვირაში 7 დღისა და დღე-ღამეში 24 

საათის განმავლობაში ქსელში ჩართულ ნებისმიერ 

მოსარგებლეს შეუძლია მასში შეღწევა), ძალიან 

სწრაფები (პასუხის მიღების აზრით) და ორმხრივ 

მიმართულები არიან. ამგვარად, ელექტრონული 

ქსელების გამოყენება უფრო მიზანშეწონილია დი-

ნამიკის ინფორმაციასთან სამუშაოდ, ვიდრე კატა-

ლოგების ტიპის ტრადიციული ტურისტული სა-

შუალებები. თუმცა, დინამიკური ინფორმაცია ხში-

რად აუცილებელია სტატიკური ინფორმაციის შემ-

ცველი მასალების განხილვისას. ამიტომ ელექტ-

რონული სახით ერთდროულად უნდა ხდებოდეს 

როგორც სტატიკური, ისე დინამიკური ინფორმა-

ციის მიწოდება, თუმცა, ამჟამად ელექტრონულ 

ქსელებში მოწოდებული ტურისტული ინფორმა-

ციის დიდი ნაწილი სტატიკურ ინფორმაციას წარ-

მოადგენს. ამის გამო ტურისტული კომპანიები, 

რომლებიც ელექტრონულ ქსელებს იყენებენ, ჯერ-

ჯერობით ვერ ახერხებენ მოგების მიღებას არსე-

ბული უპირატესობების გამოყენებით. აუცილებე-

ლია აქცენტის გაკეთება იმაზე, რომ გადაწყვეტი-

ლების მიღების წინა პერიოდში ინფორმაციის დი-

ნამიკური ნაწილი ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია. 

მოგზაურობათა ინდუსტრიის სტრუქტურუ-

ლი თავისებურებების გამო ყველა ტურისტული 

ორგანიზაცია როდი შეძლებს შეთავაზებული სა-

შუალებებით სარგებლობას. როგორც გამოცდი-

ლება გვიჩვენებს, პირველ რიგში ელექტრონულ 

ქსელებში წარმოდგენილია მსხვილი ტურისტული 

ფირმები (სასტუმროები, ტუროპერატორები). 

თუმცა მცირე ზომის ტურსააგენტოები შეიძლება 

გაერთიანდნენ ინტერნეტში თავიანთი საკუთარი 

დანართების შექმნის მიზნით, რათა თავიდან 

აიცილონ მათი ბაზრიდან გაძევება. 

ინტერნეტი და სხვა ელექტრონული ქსელები 

ტურისტულ ინდუსტრიას ვეებერთელა გლობა-

ლური აუდიტორიის მოპოვებისა და მისთვის ისე-

თი საბაზრო ინფორმაციის მიწოდების საშუა-

ლებას აძლევენ, რომელიც შეიძლება ოპერატიუ-

ლად ახლდეს. ამგვარად, აღმოიფხვრება ის ნაკლო-

ვანებები, რომლებიც ჩვეულებრივ ინფორმაციის 

მაგარი მატარებლების (ბეჭდვითი გამოცემების, 

დისკეტებისა და ა.შ.) გავრცელებასთან არიან და-

ავშირებული, როგორებიცაა დიდი დანახარჯები 

წარმოებაზე და არაზუსტი ინფორმაციები. გლო-

ბალური ელექტრონული ქსელები თავიანთ საბო-

ლოო მოსარგებლეებს უზრუნველყოფენ მუდმივი 

კავშირით ინფორმაციის მიმწდოდებელ ისეთ დო-

კუმენტებთან, როგორებიცაა რუკები, ისტორიული 

დამოწმებები და სხვა მსგავსი ინფორმაცია. 

ტურისტული ინდუსტრიის საერთო წარმატე-

ბა მნიშვნელოვანწილად დამოკიდებულია იმაზე, 

თუ რამდენად წარმატებულად შეუძლია მას სა-

ბაზრო ინფორმაციის მიწოდება. ევროპის კავშირში 

ჩატარებული გამოკვლევისთანახმად ტურიზმისა 

და მოგზაურობათა ინდუსტრია წარმოადგენს ინ-

ფორმაციის ერთ-ერთ უმსხვილეს მომწოდებელს 

და მას თავისუფლად შეუძლია მასობრივი ინ-

ფორმაციის ელექტრონული საშუალებების სიმძ-

ლავრის გამოყენება. მასობრივი ინფორმაციის 

ტრადიციულ საშუალებებთან (ტელევიზია, პრესა) 

შედარებით ელექტრონულ ქსელებს გააჩნიათ 

ზოგიერთი უნიკალური შესაძლებლობები. ინფო-

რმაციის სხვადასხვა ტიპები (ვიდეო, ხმა, ანიმაცია, 

მაღალხარისხოვანი ფერადი სახეები) შეიძლება გა-

მოყენებული იქნენ ტექსტთან ერთად, რაც ინფორ-

მაციის მიწოდებას უფრო ეფექტურს ხდის. მასო-

ბრივი ინფორმაციის ელექტრონული სისტემები 

კიდევ უფრო მასობრივებს ხდიან ისეთ თვისებებს, 

როგორებიც არიან ინტერაქტიურობა და თემა-

ტურობა.  

უმეტეს ქვეყნებში არსებობს ქსელური მომსა-

ხურების რამოდენიმე კონკურენტული მიმწოდე-

ბელი. ინტერნეტში შეშვების ზოლი დამოკიდე-

ბულია მხოლოდ მომსახურების საფასურის გადა-

სახდელად დახარჯული ფულის საერთო თანხაზე. 

მოსარგებლის დანახარჯებს ადარებენ წინა მაგა-



 

ლითებს, თუმცა ყოველთვის აუცილებელია კომ-

პიუტერი და მოდემი. ამასთან ინფორმაციის მომ-

წოდებელი შეიძლება იოლად გავიდეს იგივე სახს-

რებით, ასე რომ მისთვის ხარჯები დიდი არ არის. 

თუმცა, ტურისტული საწარმოები კვლავინდებუ-

რად სრულად ვერ იყენებენ ყველა იმ შესაძ-

ლებლობას, რომლებსაც ელექტრონული ქსელი 

სთავაზობთ. გამონაკლისს წარმოადგენენ მხო-

ლოდ რეზერვირების კომპიუტერული სისტემები 

(რკს) და ინფორმაციის გაცვლის ზოგიერთი დიდი 

იმედების მომცემი რეგიონული სისტემები (მაგა-

ლითად, ტსს _ ტურისტული საინფორმაციო სის-

ტემები, რომლებიც შეიცავენ მონაცემთა ბანკებს 

რეგიონის შესახებ). ამგვარად, მომხმარებელი ჯერ 

კიდევ ცუდად არის ინტეგრირებული კავშირის 

ტურისტულ სისტემაში. ელექტრონული ქსელების 

გამოყენებას შეუძლია მიუახლოვოს მომხმარებე-

ლი მიწოდებას და უზრუნველყოს სწრაფი, იაფი, 

ორგანიზებული, ორმხრივი, პირდაპირი და და-

მოუკიდებელი საინფორმაციო არხი. 

ტრადიციული ტურისტული სისტემებისაგან 

განსხვავებით მრავალფეროვანი ახალი სისტემები 

(ტსს-ის ტიპის) უკვე ხელმისაწვდომია მომხმა-

რებელთა და ტურისტული ორგანიზაციების ყვე-

ლა კატეგორიისათვის (მათ შორის სასტუმროების, 

ავტომანქანების გამქირავებელი კომპანიები, ტუ-

როპერატორების, ტურაგენტე-ბისათვის და სხვ.), 

იმ პირობით, რომ ამ უკანასკნელთ გაასჩნიათ აუ-

ცილებელი მოწყობილობა. იგივე შეიძლება ითქვას 

ელექტრონული ქსელების მიზნობრივი აუდიტო-

რიის შესახებ, რომელიც შედგება ორივე ჯგუფისა-

გან _ როგორც ტურისტების, ისე ტურისტული 

ორგანიზაციებისაგან. უახლოეს მომავალში ელექ-

ტრონული ქსელების გამოყენება ხელმისაწვდომი 

იქნება თითქმის ყველა მომხმარებლისათვის. 

ელექტრონული ქსელების ფართოდ გავრცე-

ლებისა და მათი მოსარგებლეების რიცხვის მუდ-

მივი ზრდის წყალობით ამ სისტემების გამოყენება 

წარმატებით შეიძლება როგორც სრულყოფილი 

კომუნიკაციური პლატფორმისა ტურიზმის ინდუ-

სტრიის მარკეტინგისა და საინფორმაციო მომსა-

ხურებისათვის.  
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Summary 

 
Tourism Industry is the most important industry using telecomminications technologies. It referres to 

the highest level of communications in business environment. There are three aspets of core importance in 
relation to tourist information. The first is  Availability – booking at any time. Changes in dates, schedules, 
reservetion should not affect  the information.  The second - Access to the information, as the it  should be 
searched by the customers from any part of the world. The third important  aspect is that  the tourist product 
searched by customers is a unit of complex productformed  by several components ( transport, 
accommodation, entertainment). Every component uses its own information for customer coordination and 
satisfaction .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

თინათინ ზაქარაშვილი  

ინფორმაციული საბაბიდან ინფორმაციულ 

შეტყობინებამდე 

 

ახალი ამბების ჟურნალისტიკა დიდ მნიშვნე-

ლობას ანიჭებს მოვლენის საბაბს. საბაბი შეიძლება 

იყოს როგორც ბუნებრივი, სპონტანური, ასევე 

შექმნილი (გამოგონებული ანუ ინიცირებული). 

რას არ იქმოდნენ ადამიანები სხვადასხვა 

დროში, რათა ხელისუფალთა (და არა მხოლოდ 

მათი), ყურადღება მიექციათ თავიანთი პერსონისა 

თუ საქმისადმი. 

რას არ მოიფიქრებენ, რომ რეალობაში დაა-

დასტურონ ის, რაც, ზოგადად, თეორიებში არსე-

ბობს. 

ჰოლივუდელმა მსახიობმა ს. სტალონემ სა-

კუთარი რესტორნის გახსნაზე ხელით კედელიც კი 

გაანგრია. ერთ-ერთმა არქიტექტორმა ახალი ხი-

დის გამძლეობაში ხელისუფლება რომ დაერწმუ-

ნებინა, წყლის მოქცევის დროს მასზე ნავი ჩა-

მოკიდა, რათა დაემტკიცებინა, რომ მოქცევას ხიდი 

გაუძლებდა. ფიზიკოსმა ლავუაზიემ კი მეცნიერე-

ბას  ალმასი “შესწირა” და ფლოგისტონის თეორიის 

უარსაყოფად დიდი აუდიტორიის თვალწინ დაწ-

ვა.  

ინფორმაციულ საბაბად ნებისმიერი წინაპი-

რობისა და პოტენციალის გამოყენება შეიძლება _ 

ნებისმიერი ადამიანისა, ნებისმიერ სფეროში. მაგა-

ლითად, ტრიკოტაჟის ფაბრიკას, რომელსაც არა-

ნაირი საახალამბებო საბაბი არ მოეპოვება, შეუძ-

ლია საკუთარი პროდუქციის ასორტიმენტიდან 

ნიმუშად თოკი დაგრიხოს, ყველაზე მაღალი შენო-

ბიდან გადაუშვას და მასზე ვინმე მამაცი დაეშვას. 

ზოგს ეს ყველაფერი აბსურდადაც შეიძლება 

მოეჩვენოს, თუმცა აბსურდული იდეა კრეატიული 

იდეისაკენ გადადგმული ნაბიჯია. ასე რომ, თუ 

ადამიანები არ შეუშინდებიან უჩვეულოდ აზროვ-

ნებასა და “აბსურდების” გამოგონება-მოფიქრებას, 

საახალამბებო საბაბიც მრავლად ექნებათ  ჟურნა-

ლისტებს. 

მნიშვნელოვან ინფორმაციულ საბაბად, რო-

მელმაც შეიძლება დააინტერესოს მკითხველი, მა-

ყურებელი და  მსმენელი, მიიჩნევა მოვლენა, თუ 

ის: 

• არსობრივ გავლენას ახდენს  რაიონის, რეგიონის, 

სახელმწიფოს ცხოვრებაზე; 

• საერთაშორისო მნიშვნელობისაა, არ გააჩნია 

მსოფლიო და რეგიონური ანალოგი; 

• ატარებს საგანგებო სიტუაციების ხასიათს ან 

რომელმაც ადამიანთა მსხვერპლი გამოიწვია;  

• პერიოდულად ხდება, თუმცა მას დადებითი დი-

ნამიკა – განვითარება ახასიათებს (მაგალითად 

ორგანიზაციების შემოსავლების ზრდა, აღმშე-

ნებლობითი პროცესები სხვადასხვა სფეროში);  

• პერიოდულად მიმდინარეობს, თუმცა მას უარ-

ყოფითი დინამიკა ახასიათებს (არასასურველი 

ინფორმაციული საბაბია, მაგრამ შესაძლებელი); 

• ვარაუდობს მნიშვნელოვან ეკონომიკურ და 

სოციალურ ეფექტს (ახალი სამუშაო ადგილების 

შექმნა, ხელფასების ზრდა); 

• თავისთავად უმნიშვნელოა, თუმცა მოიცავს სა-

ინტერესო ფაქტებსა და არატიპურ მონაწილეებს 

(თუ სტუდენტურ ოლიმპიადებსა და კონკურ-

სებში – დაბალი კლასის სკოლის მოსწავლეები 

გაიმარჯვებენ); 

• თავისთავად უმნიშვნელოა, თუმცა, ჩვეულ სი-

ტუაციათა საწინააღმდეგო _ “კვერცხმა “დადო” 

ქათამი”. 

ასევე, თუ:  

• მოვლენას კარგახანს ელოდნენ;   

• მოვლენაში VIP პერსონები მონაწილეობენ – ად-

გილობრივი ან რეგიონის მასშტაბით. 

მედიასაშუალებებს  საზოგადოებრივი, კულ-

ტურული, პოლიტიკური ცხოვრების ამსახველი 

საინტერესო ახალი ამბები ესაჭიროებათ. მას-

მედიის წარმატებისა და არსებობის მთავარი 

მაჩვენებელი პუბლიკის ყურადღებაა, პოპულა-

რობა მათთვის არა რეკლამას, არამედ აქტუალურ 

ინფორმაციას მოაქვს. რეიტინგების “მამოძრავებე-

ლია” – მასალების შინაარსი,  ჟურნალისტის მი-

ზანია _ ფასეული ახალი ამბების გაშუქება. 

არსებობს შეხედულება, რომ მასობრივი ინ-

ფორმაციის საშუალებები, განსაკუთრებით ტელე-

ვიზიები, კარგ ახალ ამბებს ცუდს ამჯობინებენ. 

ჟურნალისტებსაც ნეგატიური ინფორმაციის გაშუ-

ქება ურჩევნიათ სტიქიურ უბედურებებს, კრიმი-

ნალურ შემთხვევებსა და სკანდალურ პოლიტი-

კოსებს. 

ახალი ამბები არ უნდა მოიცავდეს მხოლოდ 

უარყოფით ინფორმაციას. ახალი ამბები მსუბუქიც 

უნდა იყოს და მძაფრიც, აუცილებელია მათ შორის 

ბალანსის დაცვა. ასეც არის. მედიასურათი არც ისე 

ბუნდოვანია, როგორც შეიძლება მოგვეჩვენოს _ 

„საინფორმაციო გამოშვებებში“ ავტო თუ ავიოკა-

ტასტროფების მაუწყებელ შეტყობინებებთან ერ-

თად შუქდება ინფორმაციები კულტურული ღო-

ნისძიებების, სხვადასხვა საერო მიღწევის შესახებ.  



 

მედიასაშუალებები თავად განსაზღვრავენ, რა 

გაიტანონ საზოგადოების სამსჯავროზე. აუდი-

ტორიის ყურადღების მისაპყრობად, რეპორტაჟე-

ბის თემების არჩევისას, ხშირად გაუაზრებლადაც 

კი, გარკვეულ პრინციპებს ეყრდნობიან. ისინი ით-

ვალისწინებენ: 

1. თემის პრიორიტეტულობას, მიმზიდვე-

ლობას, საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ მნიშვნე-

ლობას; 

2. ფაქტთა არაორდინალურობას; მოვლენის 

გაუთვალისწინებელ განვითარებას, ექსტრავაგან-

ტულობას, ექსცენტრიულ საქციელს, უჩვეულო-

ბებს; 

3. სენსაციურობას: სკანდალური გამოაშკარა-

ვებებიდან _ პიკანტური ინტრიგების ჩათვლით; 

4. ფაქტთა სიახლესა და თანადროულობას: 

შეინარჩუნებს თუ არა ამბავი აქტუალობას, 

დროულია თუ არა დღევანდელობის კონტექსტში 

და ინფორმაციის  გამოაშკარავება ხომ არ გამოიწ-

ვევს ზიანს;  

5. მაღალ საზოგადოებრივ სტატუსს: რამდე-

ნადაც მაღალია ინფორმაციის წყაროს სტატუსი, 

იმდენად მნიშვნელოვანია ახალი ამბავი; 

6. ახალი ამბის მასშტაბურობასა და მისი ზე-

მოქმედების ხარისხს: საკმარისად დამაჯერებელია 

თუ არა ინფორმაცია, და თუ მიიქცევს ყურა-

დღებას; 

7. თემის სიახლოვეს: ანუ თემები, რომლებიც 

ახლოა აუდოტორიისათვის დროსა და სივრცეში 

(ახლო წარსული, არც თუ ისე შორი მომავალი).    

საჭიროა ინფორმაციის გამავრცელებლებმა – 

მედიამ, კარგად ნაცნობი გარკვეული მიზეზების 

გამო, მკითხველის, მსმენელის, მაყურებლის რო-

ლი მოირგოს და საკუთარი ინფორმაცია თავადვე 

შეაფასოს. უპასუხოს ისეთ საკმაოდ მარტივ კითხ-

ვებს, როგორიცაა:  

–  გადაწყვეტს თუ არა  პრობლემებს მათ მიერ 

მიწოდებული ახალი ამბავი? 

–  აქვს თუ არა მას გამოყენებითი მნიშვნელობა 

(მოდა, ამინდი)?  

– აამაღლებს თუ არა ინფორმაციის მატა-

რებლის ავტორიტეტს?  

– გამოიწვევს თუ არა თანაგრძნობას? 

ახალი ამბავი, ჯერ კიდევ აუდიტორიისათვის 

უცნობი, ნებისმიერი ინფორმაციაა – ის, რაც და-

აინტერესებს მას და ის, რის შესახებაც, საზო-

გადოდ, საუბარი შეიძლება. და მთავარი _ ახალმა 

ამბავმა შემოსავალიც უნდა მოიტანოს, პროპორ-

ციული იმ დანახარჯებისა, რაც მის საგაზეთო, 

რადიო _ სატელევიზიო, თუ ინტერნეტ გაფორ-

მებას დასჭირდა. 

ინფორმაციულ საბაბს  იმიტომაც უწოდებენ 

“საბაბს”, რომ ის გააზრებულად უნდა შეიქმნას, 

თანაც გარკვეული მოდელით, რამდენიმე ცნო-

ბილი ხერხის (საშუალების) გამოყენებით. დარგის 

სპეციალისტები ახალი ამბების წარმოების მო-

დელთა რიცხვს მიაკუთნებენ:  

პირველ ყოვლისა, „making-stories”: პოტენციუ-

რი აუდიტორიისათვის  ჩვეულებრივი “ისტო-

რიების”_ ამბების შექმნა; 

მეორე, ინფორმაციის აზრობრივი ინტერპრე-

ტაცია, მათი შეფასება “ნიუს-მეიკერისათვის” აუ-

ცილებელი პოზიციიდან, ანუ ახალი ფასეულო-

ბების ინსტალირება - „making-sense”. 

რაც  შეეხება საშუალებებს, მათ შორის განიხი-

ლება: 

1. „ავტორისეული” ინფორმაციული საბაბის 

შექმნა – მრავალნაირი შოუების გამართვა, რომელ-

თა დრამატურგია რაღაც უჩვეულო, სპეციალურად 

შექმნილი მოვლენის გარშემო ხდება.   

მაგალითად, რაიმე ღონისძიების მოწყობა  

კონკრეტული ორგანიზაციის, საქმის, თარიღის ან 

მიზნის ორიგინალურად წარმოჩენის და გაპიარე-

ბის მიზნით („ნატახტარის” ორგანიზებითა და 

მასპინძლობით პირველი ქართული ლუდის ფეს-

ტივალის ჩატარება 2010 წლის 12-13 ივნისს თბი-

ლისში ვარდების მოედანზე: „ნატახტარი“ – პირვე-
ლი ქართული ლუდის ფესტივალის იდეის ავ-
ტორი, მასპინძელი და ორგანიზატორი 12-13 ივ-
ნისს თბილისში, ვარდების რევოლუციის მოედან-
ზე, „თბილისის ლუდის ფესტივალი“ გაიმართა.“ 

(http:// natakhtari.ge/); დიზაინერ მაკა ასათიანის 

„პანკისური შოუ” (2002 წ.), რომლის შემდეგ ის 

მთელმა მსოფლიომ გაიცნო: “პანკისში ვერ შევიდა 
ნარჩემაშვილი. მაკა ასათიანი შედის პანკისში თა-
ვის მოდელებთან ერთად” _ 10 მარტს მოდე-

ლიორი ეწვევა ისეთ ცხელ წერტილს, როგორიცაა 
პანკისის ხეობა. მისი ორგანიზატორობით პანკის-
ში მოეწყობა მოდების ჩვენება, რომელსაც აქციის 
სახე ექნება”. (http://www.open.ge); გადაცემა „ნანუ-

კას შოუ”: “სტუდიის მაგივრად, ჩართვები საქართ-
ველოს სხვადასხვა ქალაქიდან… პირველი გუდა-
ური…. შემდეგი სიღნაღი იქნება, მერე სვანეთი, 
ბათუმი, რეაბილიტირებული ქუთაისი, ანაკლია.. 
როგორც აღმოჩნდა, შოუ საქართველოს ფარგლებ-
საც გასცდება, ტურისტულმა კომპანიამ ნანუკას 
საჩუქარი გაუკეთა: საგზურები ეგვიპტესა და მექ-
სიკაში”. (http://www.vasassi.com/2011/02/) _  „ნანუ-

კას არაადეკვატური შოუ “);   

2. ინფორმაციული საბაბის მიმდინარე მოვლე-

ნაზე მიბმა. ყველაზე მეტად გავრცელებული, უნი-

ვერსალური და უბერებელი ხერხი კონკრეტულ 

კალენდარულ ან მრგვალ თარიღთან დაკავშირე-

ბით ღონისძიების გამართვაა. თემა და დღისადმი 

მიძღვნილი ღონისძიებათა გეგმა წინასწარ არის 

ცნობილი, მკაფიოდ გამოკვეთილია მოვლენისად-

მი აუდიტორიის დამოკიდებულებაც (ეს ბანა-

ლურია). ორიგინალური კი – მაგალითად, შეყვა-

http://www.open.ge/
http://www.vasassi.com/2011/02/


 

რებულთა დღისადმი მიძღვნილი, ეგრეთ წოდე-

ბული კოცნის აქციები. თუმცა ყურადღების მიქ-

ცევის ამ ხერხს გარკვეული შეზღუდვაც ახასია-

თებს – ის არც თუ ისე ეფექტურია, რადგან ასეთი 

,,გმირებისაგან” შემდგარი სიუჟეტი შეიძლება 

მალევე მიეცეს დავიწყებას, ნაკლებად აქტუალუ-

რია;  

3. შესაძლებელია ერთდროულად რამდენიმე 

საშუალების გამოყენება. მაგალითად, კონკრეტუ-

ლი თარიღისადმი მიძღვნილი ,,ავტორისეული 

ინფორმაციული საბაბი, მასალის ორიგინალურად 

მიწოდებითა და ცნობილი სახეების მონაწილეო-

ბით. კარგად აპრობირებული და, რაც მთავარია, 

აუდიტორიისთვის ყოველთვის მისაღები და საინ-

ტერესოა ცნობილი ადამიანების – ჟურნალისტე-

ბის, პოლიტიკოსების, მსახიობების კურიოზული 

„ამბების” გადაცემაში ჩართვა, თუნდაც მათი სხვა 

ამპლუაში წარმოჩენა სხვადასხვა თარიღისადმი 

მიძღვნილ ღონისძიებებში (პოლიტიკოსების „მომ-

ღერლობა”, მსახიობებისა და პოლიტიკოსების 

,,ჟურნალისტობა” – „რუსთავი-2, ყოველკვირეული 

საინფორმაციო გადაცემა  „P.S”).” 

აუდიტორიისათვის ინფორმაციული საბაბი 

შეიძლება გახდეს ნებისმიერი საინტერესო და მნი-

შვნელოვანი მოვლენა საზოგადოებრივი, კულტუ-

რული თუ პოლიტიკური ცხოვრებიდან. მთავარია, 

საბაბი მისაღები იყოს თემატური გადაცემებისა 

თუ რუბრიკებისათვის. ახალ ამბავს “გაძლიერება” 

სჭირდება – ის ვერ იარსებებს ჟურნალისტების 

კრეატიულობისა და “დახმარების” გარეშე: 

1. ახალი ამბავი მეტად საყურადღებოა, თუ 

მასში გავლენიანი ადამიანებიც  ფიგურირებენ; 

2. სკანდალური ისტორიები მომგებიანი 

“სვლაა”, თუმცა ეთიკურად საეჭვოც (“ჩანგლის” 

თემა „ნანუკას შოუში”);  

3. გარკვეული მანიპულაციებით ფართო აუ-

დიტორიისათვის უმნიშვნელო მოვლენა განხილ-

ვის საგნად შეიძლება იქცეს. 

4. ახალი ამბავი შეიძლება მნიშვნელოვან 

პრობლემასთან გაერთიანდეს. (მაგალითად, ქუ-

თაისში ერთ-ერთმა გარემოსდამცველმა არასამთა-

ვრობო ორგანიზაციამ ეკოლოგიური პრობლემე-

ბისადმი ყურადღების მიქცევის მიზნით საზოგა-

დოებრივი ტრანსპორტის სარეისო ავტობუსი მო-

ხატა”), რის შედეგად მედიაში ღონისძიების გაშუ-

ქება და პრობლემისადმი ფართო აუდიტორიის 

ყურადღების მიქცევა მოხდა. 

ყველაზე პოპულარული საბაბის შესაქმნელ 

ხერხებად მიიჩნევა პრეს-კონფერენცია, პრეს-რე-

ლიზი.
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FROM INFORMATION OCCASION  TO INFORMATION REPORT 

 
Summary 

 
The main index of mass information success is public attention.  Active information gives them 

popularity.  The press services need   interesting news from public, cultural and political life. 
The content of materials are  “main”  for rating,  journalist’s main goal is to illuminate valuable news. 
The news journalist gives main importance of occasion appearance.  An occasion may be natural,  also 

may be created or invented.  We can use any potential for information occasion any person, in any sphere. 
That’s  why we call information occasion  an  “occasion”  because,  it will created with comprehensible  

model, also  must  be created with several famous  model. 
The news making model is: 
Fist of all – making-stories, to create usual stories for potential  lecture-hall. 
Second –  to interpret mass information to estimate “news makers”,  also install new valuables  –  

“making sense”. 
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globaluri gamowvevebi da socialuri progresi 

გიორგი მალაშხია  

 

გლობალური გამოწვევები და ცხოვრების მოდერნიზაცია 

ამოსავალი    პოსტულატები 
 

თითოეულ ჩვენგანს, ნებისმიერ ქვეყანას ეხება 

გლობალური პროცესები და საჭიროა ყოველი 

ადამიანი აცნობიერებდეს, თუ როგორ მსოფლი-

ოში ვცხოვრობთ, რა ხდება  მსოფლიოში, საით 

მიდის კაცობრიობა, როგორ იცხოვრებენ ჩვენი 

შვილები და შვილიშვილები. ,,ქვეყნიერებისათვის 

მეტად საჭიროა ჭეშმარიტება“ (ფ. ნიცშე). საოცარ 

პროგრესთან ერთად, რატომ არის ასე მანკიე-

რებებით და უბედურებებით დამძიმებული ისტო-

რია და დღევანდელობა? უნდა შეგვეძლოს ყოვე-

ლივე ამის შეფასება, უკეთესობისაკენ გზების ძიე-

ბა. ყველას ერთად შეგვიძლია გარკვეული გავლენა 

ვიქონიოთ მიმდინარე გლობალურ პროცესებზეც, 

თუ აქტიურად ვიმოქმედებთ. ეს დროის მოთხოვ-

ნაა. ამჯერად მე შევეცდები ჩემი ხედვა გადმოვცე 

გლობალური პრობლემების, თანამედროვე კაცო-

ბრიობის გამოწვევებისა და მომავლის შესახებ. 

ქვემოთ ამ პოზიციიდან და მიდგომით გვექნება 

მსჯელობა.  

შევნიშნავთ, რომ ბევრი არსებული შეხედულე-

ბა თუ თეორია კაცობრიობის თანამედროვე ცხოვ-

რების, ურთიერთობათა, მომავლის  შესახებ, ჩვენი 

აზრით, არ შეესაბამება ჭეშმარიტებას, ადეკვატუ-

რად არ ასახავს სინამდვილეს, ამახინჯებს ან აყალ-

ბებს მას. ჩვენი თვალსაზრისი ბევრ საკითხში განს-

ხვავებული იქნება არსებული  გავრცელებული და 

გაბატონებული  შეხედულებებისაგან.  ჩვენი 

მცდელობა მიმართულია სწორედ აღნიშნულ სა-

კითხებზე  ჭეშმარიტების ძიებისაკენ.        

ამის მიღწევას შევეცდებით ჩვენეული მეთო-

დოლოგიურ მიდგომების გამოყენებით. კერძოდ 

ესაა ის მეთოდოლოგიური პრინციპები, რომელ-

თაც მივმრთავთ საერთოდ  ჩვენს კვლევებში სო-

ციუმის  პროცესებისა და  მოვლენების განხილვი-

სას. ამაში ვგულისხმობთ უწინარესად ანთრო-

პოცენტრული მიდგომას (ახლებური გაგებით), სო-

ციუმის მოვლენათა შემეცნებას ადამიანისეული 

საზომებით, ანუ ადამიანის არსის, ინტერესების, 

მიზნების და კეთილდღეობის, ანუ ცხოვრების ჰუ-

მანიზაციის, ერთი მხრივ, და ადამიანის  ინტელექ-

ტუალური და ფიზიკური შესაძლებლობების, სა-

ერთოდ თვისებების, თვალსაზრისით, მეორე 

მხრივ. როგორც ცნობილია, ჯერ კიდევ ძველი 

დროის ბერძენი ფილოსოფოსი პროტაგორა თვლი-

და ადამიანს საზოგადოების ცხოვრებაში ყოველი-

ვეს საწყისად, როცა ამბობდა: ,,ადამიანი არის 

ყოველივეს საზომი.“ ჩვენ ამ ბრძნულ  სენტენციას 

ვაძლევთ ახალ ჟღერადობას და  ვაფართოებთ მის 

შინაარსს. მართლაც, ისტორიის  მთავარი აქტორი 

– სოციუმში ყოველივეს შემოქმედი არის ადამიანი, 

რაც სოციუმში  ხდება ადამიანის ხელებისა და 

გონების მუშაობითაა; ამასთან ყველაფერი ადამია-

ნისთვის კეთდება. ამდენად უპრიანია აღნიშნული  

თვალთახედვით განვიხილოთ ყოველი მოვლენა 

საზოგადოების ცხოვრებაში. ამ მეთოდოლოგიური 

პრინციპიდან გამონდინარე, ჩვენ აგრეთვე მოვიშ-

ველიებთ მოვლენათა აქსიომეტრიული (ფასეუ-

ლობითი) თვალსაზრისით და ევდემონისტური, 

ე.ი ბედნიერების კუთხით ხედვას. ამაში ვგულისხ-

მობთ იმას, რომ  ყოველი მოვლენა და პროცესი 

სოციუმში უნდა შეფასდეს სიკეთისა და ბორო-

ტების თვალთახედვით.  

აქსიომეტრიული მიდგომის ძირითად ინსტ-

რუმენტებად ვიღებთ საკაცობრიო მეტაფასეუ-

ლობებს: ადამიანს თავისი ფიზიკური, ფსიქიკური 

და ინტელექტუალური მონაცემებით, ადამიანთა 

მიერ შექმნილ მატერიალურ და არამატერიალურ 

სიკეთეს, ზნეობას, სამართლიანობას, თავისუფ-

ლებას, დემოკრატიას, მშვენიერებას. მეტაფასეუ-

ლობები შინაარსისა და გამოვლინების მიხედვით 

შეიძლება ორ ძირითად ჯგუფი გამოვყოთ. 

- პირველ რიგში ადამიანი თავისი ფიზიკური 

და ინტელქტუალური უნარებით, თვისებებით, 

რის შედეგია – შრომითი საქმიანობა და შექმნილი  

საარსებო მატერიალური და არამატერიალური 

დოვლათი, მისი სიუხვე, წარმოების განვითარების 

დონე, რაც მნიშვნელოვანწილად განსაზღვრავს 

ადამიანთა კეთილდღეობას, ბედნიერებას.  

- მეორეა არამატერიალურ სიკეთეები, რომლე-

ბიც თვით მატერიალური სიკეთეებით სარგებლო-

ბასაც  განაპირობებს და  წარმოადგენს ადამიანთა 

ცსოვრების შინაარსის, საყოველთაო და თითოეუ-

ლის ბედნიერების მეორე მთავარ წყაროს. ასეთად 

წარმოგვიდგება სოციალური მეტაფასეულობები:  

ზნეობა, სამართლიანობა, თავისუფლება, დემო-

კრატია, მშვენიერება. ამასთან ერთად არსებობს  

ფასეულობათა ფართო წრე, ,,შვილობილი“ ფასეუ-

ლობები – ჭეშმარიტება,  მეგობრობა, მშვიდობა და 

სხვ. რომლებიც მეტაფასეულობებისაგან წარმო-

იქმნება. 

საკაცობრიო ფასეულობები ერთიანად წარმო-

გვიდგება როგორც ადამიანური ცხოვრების ბურ-



 

ჯები,  ცხოვრების  ჰუმანიზაციის,  როგორც  პროგ-

რესის კრიტერიუმის, საფუძველი. ვფიქრობთ, რომ 

მათი როლი სათანადოდ და სწორად არაა ყოველ-

თვის დანახული და გააზრებული, ამიტომ შევეც-

დები აქ ახლებურად გადმოვცე მათი არსი და  

მნიშვნელობა გარდასული, დღევანდელი და მო-

მავალი  ცივილიზაციისათვის.     

ასევე საჭიროდ და სასარგებლოდ მიგვაჩნია  

ბედნიერების ცნების (ევდემონისტური ხედვის) 

ფართოდ შემოტანა  სოციუმის  მოვლენათა  გაგე-

ბის ერთ-ერთ ძირითად ინსტრუმენტად. როგორც 

დიდი ხნის წინ ფილოსოფიისა და  მეცნიერების 

ერთ-ერთი მამა, არისტოტელე აღნიშნავდა (და 

ჩვენ ყველა ალბათ დავემოწმებით), ადამიანებში 

ბუნებრივად დევს მისწრაფება ბედნიერებისაკენ, 

ბედნიერების წუთიერი და მუდმივი განცდისაკენ. 

ეს სხვანაირად ნიშნავს ისეთ ცხოვრებას, რომელ-

საც ადამიანისათვის მოაქვს სიამოვნება და სი-

ხარული, გამორიცხავს ტანჯვასა და მწუხარებას 

ნებისმიერი მიზეზით. 

ჩვენს მიერ შემოთავაზებულ მიდგომას ალბათ 

მართებულია ფილოსოფიური  ვუწოდოთ. ამგვარი 

მიდგომით ჩვენ საშუალება გვეძლევა სოციუმის 

არსებობისა და განვითარების საზრისი, მისი  მნი-

შვნელობა და კანონზომიერებანი, განვითარება, 

ცხოვრების შინაარსი გავაცნობიეროთ სიღრმისეუ-

ლად, ძირეული შრეების მოვლენათა შეცნობის სა-

ფუძველზე. ეს სხვანაირად ვერ ხერხდება ან მი-

ზანმიმართულადაც სინამდვილე მახინჯდება 

ადამიანთა გარკვული წრეების მიზნების შესაბა-

მისად. 

წარსულის, არსებული სინამდვილის თუ მო-

მავლის შეფასებისას საწყისად უნდა მივიღოთ ის, 

რომ ცხოვრების პირობები და ხარისხი დამოკი-

დებულია დაგროვილ მეტაფასეულობებზე,  სიკე-

თეთა  და ბოროტების თანაფარდობაზე ადამიანთა 

ცხოვრებაში, იმაზე, თუ რა დონეზეა  ჰუმანურობა 

საზოგადოებაში, რამდენად პასუხობს ის ადამიან-

თა იდეალებს, როგორია განვითარების ხარისხი 

და როგორ შეესაბამება იგი საყოველთაოდ და არა 

გამორჩევით, ადამიანთა ცალკეული ფენების კე-

თილდღეობას. ფასეულობათა დეფიციტი პროგრე-

სის შეფერხების, დაბალი დონის და სულაც სა-

ზოგადოების  კატასტროფის მიზეზი შეიძლება 

იყოს.  

ხაზი უნდა გაესვას იმას, რომ საკაცობრიო მე-

ტაფასეულობები ადამიანთა მოდგმის, კაცობრიო-

ბის ერთობლივი მოქმედების პროდუქტია, რაც ემ-

სახურება მათ კეთილდღეობას, ცხოვრების პროგ-

რესს.  სწორია, რომ თვით ადამანებზეა ბევრად და-

მოკიდებული მათი კეთილდღეობა (ი. კანტი). თუ 

უფრო დავაზუსტებთ, ადამიანები თავად ქმნიან 

თავიანთი  კეთილდღეობის პირობებს ბუნებისა  

და ისტორიის, ანუ მემკვიდრეობით მიღებული 

დოვლათშემქმნელი რესურსების წყალობით. უფ-

რო კონკრეტულად ეს ნიშნავს, რომ  რამდენადაც 

განვითარებულები, ცივილიზებულები, ჭეშმარი-

ტებასთან წილნაყარები არიან ადამიანები, ისეთია 

მათი ცხოვრება, მით უფრო შინაარსიანი და ფა-

სეულია იგი. ამასთან ერთად, ცნობილია რომ, ადა-

მიანების ყოფა, სიმდიდრე, კეთილდღეობა  გარე-

მოზე, მათ შორის ბუნებრივ პირობებზეა დამოკი-

დებული. ყოველივე ეს თითქოს ნათელია, მაგრამ 

მხედველობაში სათანადოდ არ მიიღება ადამიანთა 

მიერ მათ ცხოვრებასა და საქმიანობაში. ამიტომ  

უფრო ღრმად უნდა გავარკვიოთ, ახლებურად შევ-

ხედოთ იმას, თუ როგორ გროვდება  საკაცობრიო 

ფასეულობები, რას წარმოადგენენ ისინი, რა როლს 

ასრულებენ ადამიანთა ცხოვრებაში. 

ისტორიული განვითარების პროცესში ვითარ-

დება, სრულყოფილი ხდება  ადამიანი,  გროვდება, 

ყალიბდება ადამიანთა დოვლათშემქმნელი პო-

ტენციალი – შესაძლებლობა, რომლითაც უნდა 

აწარმოოს მოცემულმა თაობამ მატერიალური თუ 

სულიერი დოვლათი. მას ჩვენ სოციალურ ენერ-

გიას ვუწოდებთ. აქ წარმოჩნდება გენეტიკური ფაქ-

ტორის როლი  (მას კი განვითარების დონის შენახ-

ვის კანონი ვუწოდეთ), რაც სათანადოდ არაა შე-

ფასებული. კერძოდ, ის, რომ ჩვენ ვდგევართ წი-

ნაპართა მხრებზე, რის გარეშე დღესაც გამოქვა-

ბულში ვიქნებოდით. ბუნება და ისტორიული მუ-

შაობა, ანუ წარსულის მემკვიდრეობა არის სო-

ციალური ენერგიის ერთ-ერთი ძირითადი წყარო, 

რომლითაც იქმნება საკაცობრიო ფასეულობათა 

მარაგები. ამის გაცნობიერება გვეხმარება სიღრმი-

სეულად ავხსნათ ეკონომიკური და სოციალური 

ცხოვრების მოვლენები, სულიერი და მატერიალუ-

რი დოვლათის წარმოება, მისი გადიდება, საერ-

თოდ პროგრესი. 

საზოგადოების ცხოვრების  მთავარ კანონად  

მთლიანად გავლილი და თვალმისაწვდენი პერიო-

დისათვის შეიძლება ჩავთვალოთ პროგრესი _ გან-

ვითარება გაუმჯობესებისაკენ, უმდაბლესი დონი-

დან უმაღლესისაკენ სვლა, რასაც ზოგიერთი უარ-

ყოფს კანონზომიერების  გამორიცხვასთან ერთად. 

ჩვენთვის კი ეს არის ჩვენი კონცეფციის ერთ-ერთი 

ამოსავალი პუნქტიც. მაგრამ განვითარების პრო-

ცესი მეტად რთულია. ის მოიცავს რეგრესსაც, გარ-

კვეულ პერიოდში უკუსვლას, რაც შემდგომ სწორ-

დება თვით ისტორიული პროცესის მამოძრავე-

ბელი ძალების მიერ. განვითარების პროცესში ად-

გილი აქვს  მრავალ წინააღმდეგობას. განვითარე-

ბას ორი ლოკომოტივი წარმართავს: ისტორიული 

კანონზომიერება და ადამიანთა ნება. ეს უკანასკ-

ნელნი  მთელი საზოგადოების მასშტაბით იქცევა 

ობიექტურად მოქმედ ძალად, მათ საფუძველზე 

ამოქმედდება და იღებს მიმართულებას სოციალუ-

რი ენერგიის წყაროები. 



 

განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს არ გან-

ვითარებას საერთოდ, არამედ განვითარების ხა-

რისხს. ანთროპოცენტრული მიდგომის ფარგლებ-

ში  ადამიანთა, მთელი საზოგადოების ცხოვრების, 

კეთილდღეობის საფუძვლებზე მსჯელობისას ჰუ-

მანიზაციას,  მის დონეს ვიღებთ განვითარების  ხა-

რისხის  საზომად.   

ადამიანთა უნარები და  მათ მიერ შექმნილი 

სიმდიდრე, ასევე  სოციალური მეტაფასეულობები 

თანდათან გროვდება ისტორიულ პროცესში, 

დაგროვების განსაკუთრული კანონის მეშვეობით. 

შექმნილი დოვლათი მასში მატერიალიზებული 

ბუნების ძალებისა და ადამიანთა შემოქმეებითი 

უნარის, ცოდნის, გამოცდიების მეშვეობით კაცო-

ბრიობის განვითარების გარკვეული დონის შემ-

დეგ  სჭარბობს  მოხმარებულს, რამდენააც ადამი-

ანთა საწარმოო ძალა აღემატება სამომხმარებლო 

ძალას. სულ უფრო ფართოვდება საბოლოო ანგა-

რიშით  არამატერიალურ  ფასეულობათა _ ზნეო-

ბის, სამართლიანობის, თავისუფლების, დემოკრა-

ტიის, მშვენიერების და ა.შ. შინაარსი, უფრო 

სრულფასოვანი ხდება ისინი. ამას ემყარება სწო-

რედ განვითარების ერთიდან მეორე საფეხურზე 

გადასვლა, ცხოვრების პროგრესი. დღემდე ეს კა-

ნონი სათანადოდ არაა გაცნობიერებული და შე-

ფასებული, რაც შემეცნების ხარვეზია.  

აქ გაკვრით შევჩერდებით სოციალურ მეტაფა-

სეულობებზე, მათზე ახალ თვალსაზრისს მოკლედ 

ქვემოთ ჩამოვაყალობებთ. 

ეს ეხება, ჯერ ერთი, ზნეობას, სხვანაირად 

პატიოსნებას, მორალს, წესიერებას. იგი თვით 

ხალხის და  კაცობრიობის მოწინავე აზრის (არის-

ტოტელე, კანტი, შვეიცერი, ფრომი, კიუნგი და 

სხვ.) მიერ ითვლება  ადამიანთა თანაცხოვრების, 

სიკეთის არსებობის შეუცვლელ საყრდენად. იგი 

ასევე გვევლინება ყველა  სოციალურ ფასეულო-

ბათა ფუძედ. ზნეობა თვით ცხოვრებისეული გა-

მოცდილების პროდუქტია, შესისხლხორცებულია 

ადამიანთა მიერ, როგორც სიკეთისაკენ მიდრეკი-

ლი შინაგანი ძალა, რომელსაც დიდ ნაწილში ეყრ-

დნობა საზოგადოებრივი ურთიერთობა, წესრიგი. 

ადამიანთა ქცევებს ზნეობრივი ნორმების ის გაგება 

უნდა ედოს საფუძვლად, რასაც თვით ქრისტიანუ-

ლი მოძღვრება გვკარნახობს, რომ ზნეობრივი ქცე-

ვა ადამიანის შინაგან მოთხოვნილებად უნდა იყოს 

ქცეული (ახალი აღქმა), ე.ი. არავინ არ უნდა აკე-

თოს ცუდი, არავინ იპაროს, არავინ მოკლას და ა.შ. 

არა შიშის გამო, არამედ შინაგანი რწმენით, მაშა-

სადამე, არავის აზრადაც არ უნდა მოსდიოდეს ისე 

მოიქცეს, რაც მორალის ნორმებს სცილდება. ზნეო-

ბის ასეთი გაგებაა ჭეშმარიტი და მისი დამკვიდ-

რება ცხოვრებაში სადღეისოდ აუცილებელია. და-

უშვებელია, რომ ზნეობის როლი სათანადოდ არაა 

დაფასებული. ამერიკელი ავტორი პატრიკ ბიუკე-

ნენი, მაგალითად, ჩვენს დროში ზნეობრივი დე-

გრადირების გამო დიდ სინანულს გამოსთქვამს და 

მასში საზოგადოებისათვის საფრთხეს ხედავს.
1
 ეს 

შეიძლება ვთქვათ ცნობილი გერმანელი თეოლო-

გისა და ფილოსოფოსის ჰანს კიუნგის  შესახებაც2. 

საზოგადოებამ უნდა აღკვეთოს ზნეობრივი 

ნორმების რელატივისტური, თვითნებური, პრაგ-

მატული ინტერპრეტაცია, საკუთარ ინტერესებზე 

მორგება, რაც ხშირად გვხვდება.  

ადვილი მისახვედრია, სადაც არ არსებობს მა-

ღალი ზნეობა, იქ  ნორმალური და ბედნიერი  სა-

ზოგადოების, ბედნიერ ადამიანთა არსებობა შეუძ-

ლებელია. ბრძენი გოეთე ამბობდა: საზოგადოება 

შეიძლება ყველა უბედურებას გადაურჩეს - შავ 

ჭირსაც, მაგრამ იგი ვერ გადაურჩება ზნეობრივ 

დეგრადაციას. ჩავიხედოთ ძველ და ახალ ისტო-

რიაში, რამდენი საზოგადოება დაიშალა უზნეო-

ბის, ზნეობრივი დეგრადაციის შედეგად (ერთ-ერ-

თი მიზეზი ეს იყო), მათ შორის ძველი რომის 

იმპერია, საბჭოთა იმპერია, რომელთა ზნეობრივი 

დაკნინების მრავალი ფაქტი არსებობდა – აღვირ-

ახსნილი კორუფცია,  სიცრუე, სიყალბე, ორმაგი 

სტანდარტით მოქმედება  და სხვ.   

არავინ არ უნდა ეცადოს ცივილიზაციის მაღა-

ლი დონის, ბედნიერი საზოგადოების ჩამოყალი-

ბებას  მაღალი ზნეობის გარეშე, რადგან ეს შეუძ-

ლებელია (თუმცა ამას ცდილობენ). 

მეორე, სამართლიანობა. იგი, გარკვეული აზ-

რით, ისტორიულად და მიზეზ-შედეგობრივად  

ზნეობის ,,ნაშიერია“. კარგად ვიცით: სადაც  ზნეო-

ბაა, იქ სამართლიანობაცაა. მაგრამ, აი, პარადოქ-

სიც: რა არის სამართლიანობა? ამაში სრული გარ-

კვეულობა არც არსებობს. ყველაზე ფუნდამენტუ-

რად და ზოგადად ეს პლატონმა განსაზღვრა: სა-

მართლიანობაა ის, რომ ყველამ მიიღოს თავისი  

კუთვნილი3. ვერ შეედავები. მართლაც, თუ ყველა 

კუთვნილს მიიღებს - შემოსავალს, თანამდებობას, 

სტატუსს, ჯილდოს და ა.შ., მაშინ  საზოგადოებაში 

სამართლიანობა დაისადგურებს. მაგრამ მთელი 

სირთულე იმაშია, რომ კუთვნილის განსაზღვრაა 

ძნელი და დღემდე ის სწორად ვერავინ დაადგინა, 

რომ არაფერი ვთქვათ მის განხორციელებაზე. ნაკ-

ლებად ვინმე  ფიქრობს კუთვნილზე, მეტწილად 

ადამიანებს სულ მეტისა და მეტის მიღება სურთ, 

ვიდრე ეკუთვნით. მთელი ისტორია მაინც სამართ-

ლიანობისათვის ბრძოლაა. ამასთან ადამიანებს 

                                                           

1 იხ.:. П. Бюкенен. Смерть Запада. Перевод с англ. М. ,  

2 003.  С. 79-84. 

2 ჰანს კიუნგი. მსოფლიო ზნეობა მსოფლიო 

პოლიტიკისა და მსოფლიო ეკონომიკისათვის, თარგმანი 

გერმანულიდან. თბ., 1998. 

3 Платон.  Соч. Т. 3, Ч. 2. М., 1971. С.96. 



 

დასაბამიდან ჰქონდათ თუ ზუსტი არა, მეტ-ნაკ-

ლები წარმოდგენა იმაზე, სად არის სამართლიანო-

ბა და სად არა. მაგრამ  ასეთი მიახლოება არ კმარა. 

ეს ხარვეზი  სამართლიანობის დამყარების შეფერ-

ხების  ერთ-ერთი მიზეზია.  

ჩვენ საკითხს ასე ვაყენებთ: სამართლიანობაა 

ის, რომ ყველამ მიიღოს სიკეთენი მათ შექმნაში  

პირადი შრომითი წვლილის, დამსახურების, ღირ-

სებებისა  და  სათანადო შემთხვევაში  (შრომის 

უუნარობისას)  საზოგადოების მიერ დადგენილი  

სიკეთეთა განაწილების ალტრუისტული (უანგა-

რობის) პრინციპის საფუძველზე. ამ დროს ყველა-

ფერი თავის ადგილზე ლაგდება, მხოლოდ ამისი 

კონკრეტული რეალიზაციაა რთული პრობლემა. 

ამისი გაკეთებისათვის საზოგადოების ძალისხმევა 

დღემდე სრულიად არასაკმარისია. საჭირო სამარ-

თლიანობის არსებობა  ბევრის ინტერესებსაც, მათ 

შორის ძლიერთა ამა ქვეყნისა, არ შეესაბამება. ამ 

სიტუაციის შეცვლაა გარდაუვალი. 

მესამე,  თავისუფლება. ეს უკვე ორი ,,მშობ-

ლის“ _ ზნეობისა და სამართლიანობის ,,პირმშოა“. 

თითქოს ყველამ იცის რა არის თავისუფლება, 

მაგრამ ზუსტად და სრულად არავინ. თვით სო-

ციოლოგიის - საზოგადოების შესახებ მეცნიერების  

სახელმძღვანელოებსა და სპეციალურ  ნაშრომებში 

მას არ ეთმობა სათანადო ადგილი, მისი განმარ-

ტებაც კი არაა მოცემული4. ყველაზე გავრცელებუ-

ლია და პოპულარულია განმარტება, რომ თავი-

სუფლება არჩევანის უფლებაა. ყოფით დონეზე 

ადამიანებს თავისუფლება წარმოუდგენიათ რო-

გორც დამოუკიდებელი, სხვის ჩარევის გარეშე გა-

დაწყვეტილების მიღების, მოქმედების უფლება, 

მათ ნებაზე ძალადობის დაუშვებლობა, ინდივი-

დისა და ხალხთა ცხოვრებაში და მოქმედებებში 

ჩაურევლობა. 

თავისუფლებაზე არსებულ შეხედულებებში, 

ჩვენი აზრით, გამორჩენილია და არასწორადაა 

გაგებული მთავარი. იგი განიხილება როგორც 

ადამიანებზე, ხალხებზე გარედან  მიწოდებული ან 

მათ მიერ ძალით მოპოვებული სიკეთე. მთავარი 

კი არის ადამიანთა შინაგანი თავისუფლება ანუ 

მანკიერი მიდრეკილებისაგან, არასწორი ფასულო-

ბითი ორიენტაციისაგან, სხვისი ჩაგვრის, დამორ-

ჩილების, სხვის ხარჯზე საკუთარი კეთილდღეო-

ბის, უზომო სიმდიდრის მოპოვების  ნდომისაგან 

გათავისუფლება. მაშინ საყოველთაო თავისუფ-

ლება მკვიდრდება, ცხოვრების მრავალი პრობ-

                                                           

4 ვგულისხმობთ, მაგალითად, საერთაშორისო  

მასშტაბით აღიარებულ ე. გიდენსის, ქ. კალჰუნის, დ. 

ლაითის, ს. კლერის და სხვ. სახელმძღვანელოებს, მ. 

ფრიდმენის ნაშრომს ,,კაპიტალიზმი და თავისუფლება’’ 

და ა.შ. 

ლემა ქრება. ამ მომენტს, ვფიქრობ, ღრმააზროვნად 

ასახავს თავისუფლების შარლ მონტესკიეს გან-

მარტება, რაც ყველაზე ნათელ და ღრმა განმარ-

ტებად მიგვაჩნია არსებულთა შორის: ,,თავისუფ-

ლება შეძლება მდგომარეობდეს მხოლოდ იმაში, 

რომ შესაძლებლობა გვქონდეს  ვაკეთოთ ის, რაც 

ჯერ-არს, რომ არ ვისურვოთ და იძულებლნი არ 

ვიყოთ   ვაკეთოთ ის, რაც ჯერ არს არ ვისურვით“
5
.  

ეს ნიშნავს, რომ ჭეშმარიტი თავისუფლება 

სხვისგან ნაბოძები რამ კი არაა, შინაგანად ნა-

კარნახევია საკუთარი ნებისა და რწმენისაგან. ში-

ნაგანად თავისუფალი ადამიანი ნამდვილად თა-

ვისუფალი ადამიანია. აქედან ისიც გამოდის, რომ 

მოძალადე, ვინც სხვის თავისუფლებას ხელჰყოფს, 

სხვა ჩაგრავს აშკარად თუ ფარულად, ფაქტობ-

რივად თავისუფალი არაა. ესაა თავისუფლება მა-

ღალი აზრით. თავისუფლება ინდივიდთა და 

ხალხთა განსაკურთებული მაღალი მდგომარეო-

ბაა. ამიტომაც არის ისტორია სულფასოვანი თა-

ვისუფლებისათვის ბრძოლის ისტორია, რაც დღე-

მდე არ დასრულებულა. 

მეოთხე. დემოკრატიად მარტივი გაგებით გა-

ნიხილავენ ხალხის მმართველობას სხვადასხვა 

წესით. არსებობს დავა დემოკრატიის შესაძლებ-

ლობის შესახებ. აბა, როგორ შეიძლება ხალხი მარ-

თავდეს  ქვეყანას? მართალია, ადამიანები ასე თუ 

ისე მართავენ თავიანთ ქცევას, ცხოვრებას, მაგრამ 

საზოგადოება ადამიანების დიდი კრებულია, რო-

მელთაც ათასგვარი შეხედულებები, მიზნები, მის-

წრაფებები, მენტალიტეტი, ინტელექტუალლური 

მონაცემები და სხვ. ახასიათებთ. ამიტომ როგორ 

უნდა მოხდეს საერთო ნების გამოხატვა და გან-

ხორციელება? ი. შუმპეტერი, მაგალითად, თვლის, 

რომ დემოკრატიის მეშვეობით ხალხის ნების გა-

მოხატვის შესაძლებლობა ნაკლებად არსებობს6. 

ამგვარ აზრს გამოსთქვამს მ. ვებერიც7. მაშასადამე, 

ხალხის მმართველობა პირდაპირი გაგებით არ არ-

სებობს და იგი პირობითია. თითქოს დემოკრატიის 

რეალიზაციის საშუალებაა არჩევნები. მაგრამ არ-

ჩევნები არაა გამოსადეგი იმისათვის, რომ  ყველა-

ზე ღირსეულნი მოხვდნენ ხელისუფლებში. ფ. ში-

ლერის აზრით, არჩევნების დროს ხმები უნდა აი-

წონოს და არა დაითვალოს, თუმცა ღიად რჩება სა-

კითხი, თუ როგორ? ხელისუფლებაში მყოფთ ჯერ-

ჯერობით ნაკლებად ახასიათებთ საუკეთესო თვი-

სებები – ხალხის პატივისცემა, მათ წინაშე პასუ-

                                                           

5 შ. მონტესკიე, კანნთა გონი. თრგმანი ფრანგ. თბ., 1994, 

გვ. 180. 

6 Schumpeter J.  Capitalismus, Socializm and  Democraty. 

1976.    

7 Veber M. Econony  and Society. An  outline  of  Internative 

Society.  1978 



 

ხისმგებლობა, ხალხის საქმისთვის თავდადება, 

პატრიოტიზმი, ხალხის გვერდით დგომა და სხვ. 

მათ ხშირად თავიანთი პირადი მატერიალური 

კეთილდღეობისა და პრესტიჟის, ძალაუფლების  

მიზნები უფრო აწუხებთ, ვიდრე საერთო კეთილ-

დღეობა და ხალხის სამსახურში დგომა. ამასთან 

მათი ინტელექტუალური რესურსი, ზნეობრივთან 

ერთად, არასაკმარისია ქვეყნის საქმეების  საუკე-

თესო  გზით წარმართვისათვის. მაშასადამე, არც 

დემოკრატიის საკითხია მარტივი. იგი არაა ჯერ-

ჯერობით საუკეთესო და სასურველი სახელმწიფო  

მმართველობის სრული გარანტი.  

ასევე გასარკვევია დემოკრატიის არსებობის 

საფუძველი. იგი კარგად არაა გარკვეული. ჰგონი-

ათ ამისთვის სურვილი საკმარისია. მთავარია იმის 

გაცნობიერება, რომ ნამდვილი, სრულფასოვანი 

დემოკრატია ორ რამეს უნდა ემყარებოდეს: ჯერ 

ერთი, საერთო კულტურულ და ინტელექტუალურ 

დონეს და, მეორე, საკუთრების დემოკრატიულ, 

თანამფლობელობით ფორმას, რომელმაც შეიძ-

ლება უზრუნველჰყოს ადამიანთა დამოუკიდებე-

ლი მოქმედება. ყოველგვარ პირობებში, კერძოდ, 

გაუნათლებელთა და არაფრისმქონეთა დემოკრა-

ტია  ფიქციაა. ამას  ყურდღება არ ექცევა და ყველა 

თითქოს დემოკრატიისაკენ მიისწრაფის, იღებენ კი 

სუროგატს.  

მეხუთე. მშვენიერების, ანუ ცხოვრების ესთე-

ტიზაციის როგორც მეტაფასეულობის შესახებ აქ 

შეიძლება მოკლედ აღინიშნოს შემდეგი. შემთხ-

ვევითი არაა, რომ ადამიანები უძველესი დროიდან  

მიისწრაფოდნენ სილამაზისაკენ თავის გარშემო 

და ამას თვლიდნენ სიამოვნების,  კეთილშობილე-

ბის, ბედნიერების ერთ-ერთ გამოხატვად და წყა-

როდ. მშვენიერებისაკენ ლტოლვა ადამიანის არ-

სების  კომპონენტია. ცხოვრების მთელი გარემოს 

ესთეტიზაცია მრავალი ფორმით ვლინდება. ის 

ამდიდერებს და ამაღლებს  ცხოვრების შინაარსს. 

ჩვენ აქ გვინდა ხაზი გავუსვათ ადამიანთა ეს-

თეტიკურ მოთხოვნებს სოციალური ურთიერთო-

ბათა მიმართ. აბა, წარმოვიდგინოთ მჩაგვრელებად 

და ჩაგრულებად დაყოფილი, ერთმანეთს დაპი-

რისპირებულ ადამიანთა საზოგადოება. განა ის  

სიმახინჯედ, უფერულ და დაბალი შინაარსის   სა-

ზოგადოებად არ მოგვეჩვენება? ცხოვრების ესთე-

ტიზაციის სოციალურ-ურთიერთობითი მხარე 

დღევანდელ სინამდვილეში ყურადღების გარეშეა 

დატოვებული, რაც გაუმართლებელია.  

მართებული იქნება განხლვის საგანზე სრული 

წარმოდგენისათვის ვიმსჯელოთ ფასეულობათა 

ანტიპოდებზე, რომელთაც შეიძლება ანტიფასეუ-

ლობები ვუწოდოთ. კერძოდ, ესაა: უგუნური, 

ბოროტი ადამიანი, სიდუხჭირე, უზნეობა, უსამარ-

თლობა,  არათავისუფლება,  დიქტატურა, სიმახინ-

ჯე და სხვ.  

მხოლოდ გარკვეული მეტაფასეულობები შეიძ-

ლება არსებობდნენ ანტიფასეულობათა, ბოროტე-

ბათა წყაროდ, მაგალითად, ადამიანთა უნარები, 

მატერიალური საგნები – იარაღი  და სხვ. მხოლოდ 

გაყალბებული მეტაფასეულობები შეიძლება გახ-

დეს ანტიფასეულობათა წარმოშობის მიზეზად, 

მაგალითად, საზღვრებს გადასული თავისუფლება 

_ ანარქიად, ქაოსად, აღვირახსნილობად, უთავ-

ბოლო დემოკრატია _ დიქტატურად (როგორც ამას 

აღნიშნავდა ჯერ კიდევ პლატონი), ადათ-ჩვევების, 

მორალის ნორმის ზედმეტად ჩაჭიდება (კონსერ-

ვატიზმი) _ პროგრესის მუხრუჭად (კერძოდ, ჩად-

რის ტარება ზოგიერთ ხალხში, ქალების უფლება-

თა ტრადიციული შეზღუდვა (ჰენდერული პრობ-

ლემა და სხვ.). ცოდნა, მეცნიერების მიღწევები შე-

იძლება გამოყენებულ იქნეს ადამიანთა საზიანოდ 

(მოსასპობად), სიმდიდრე და მასზე დამყარებული 

ძალაუფლება – ადამიანთა ჩაგვრისათვის, უსა-

მართლოდ გამდიდრებისთვის და ა.შ. 

ფასეულობათა შემდეგი ნიშანია ის, რომ ისინი 

ურთიერთდაკავშირებულია, ერთის არსებობა  მე-

ორეს განაპირობებს. ისინი ერთმანეთს ავსებენ და 

აძლიერებენ, თუმცა თანაფარდობა შეიძლება და-

ირღვეს კიდეც.  საგულისხმო მომენტია ფასეულო-

ბათა  გაყალბების, ავის სიკეთედ წარმოჩენის, შე-

ნიღბვის შესაძლებლობა. არაიშვიათია, მაგალი-

თად, ე.წ. კანონიერ ქურდთა კულტის, ფულის 

კულტის, არსებობა, სქესთა შიგნით ქორწინების 

დაშვება მორალად,  ქალთა  და ბავშვთა  მიმართ 

სისასტიკის გამართლებულად გამოცხადება, მომხ-

ვეჭელთა  პატივცემა, ადამიანთა მეტისმეტი უთა-

ნასწორობის სამართლიანობად წარმოდგენა, დაქი-

რავებული შრომის  თავისუფალ შრომად  მიჩნევა, 

არჩევნების გაყალბებასთან შერიგება, პორნოგრა-

ფიის დაშვება მეწარმეობრივ თავისუფლების შირ-

მით და ა.შ. რის მომსწრენი  ვართ.  

საკაცობრიო ფასეულობები არსებობენ არა ზო-

გადი სახით, როგორც მათზე ხშირად მსჯელობენ, 

არამედ  რაღაც დონეზე, ხარისხით. არ შეიძლება  

მხოლოდ ზოგადი მსჯელობა, მაგალითად, სა-

მართლიანობაზე, თავისუფლება, დემოკრატიაზე. 

საგულისხმოა, თუ რა დონეზე, რა ზომით არსე-

ბობს ისინი რეალობაში. სწორედ მეტაფასეულო-

ბების ზომით, დონით განისაზღვრება საზოგადოე-

ბის, კაცობრიობის განვითარების ხარისხი, ცი-

ვილიზებულობის, ჰუმანიზაციის დონე. ამასთან 

განსაკუთრებული მნიშვნელობისაა  ფასეულობა-

თა  განაწილების ასპექტი. სწორედ ეს მიგვაჩნია 

ერთ-ერთ გადამწყვეტ მომენტეად საზოგადოების 

ცხოვრების წესის, კეთილდღეობის, პერსპექტივის  

შეფასებისას.  

ზემოთ განხილულ საფუძველზე შეიძლება გა-

დავიდეთ  გლობალური ტენდენციებისა და ახალი 

მოდერნიზაციის    საკითხზე. 



 

კაცობრიობის მემკვიდრეობა  და ახალი 

მოდერნიზაციის გარდუვალობა 

 

აქ გვინდა ზემოთ აღნიშნული მეთოდოლო-

გიის გამოყენებით დავასაბუთოთ, თუ რატომ დგას 

კაცობრიობა ძირეული ცვლილებების, ახალი მო-

დერნიზაციის აუცილებლობის წინაშე რთული და  

წინააღმდეგობრივი მემკვიდრეობის გამო. 

ყველამ კარგად ვიცით, თუ რა წინააღმდე-

გობრივი და მძიმე ისტორია გამოიარეს კაცობ-

რიობამ, ცალკეულმა ხალხებმა. ესაა დიდი მემკ-

ვიდრეობა, საგნობრივ, სულიერ და სოციალურ 

ფასეულობათა და ანტიფასეულობათა დაგროვე-

ბის ეპოქები. ისინი განაპირობებდა ცვლილებებს 

საზოგადოების ცხოვრებაში როგორც გაუმჯობე-

სებისკენ, პროგრესისკენ, ისე რეგრესისაკენ. ერთი 

მხრივ, ისტორია სიამაყისა და აღტაცების მომგვ-

რელია ადამიანის ინტელექტის მეტად შთამბეჭ-

დავი მიღწევებით, გამორჩეულ შემოქმედთა და 

მშრომელთა მიერ შექმნილი მატერიალური და სუ-

ლიერი სიმდიდრით, მეორე მხრივ, შემზარავი და 

სირცხვილის გრძნობის აღმძვრელია ადამიანთა 

თაობების ბოროტი და არასწორი მოქმედებების 

გამო თავიანთივე თავისა და ერთმანეთის წინა-

აღმდეგ, რომლებიც ანგრევდა, სპობდა, ანადგუ-

რებდა, წინსვლის გზას უკეტავდა ხალხებსა და 

კაცობრიობას. მათზე დიდი განმარტებები არაა სა-

ჭირო. მე მხოლოდ გავიხსენებთ ზოგიერთ სა-

კითხს. 

შთამბეჭდავი ინტელექტუალურ-შემოქმედე-

ბითი განვითარების და მისი პროდუქტის, კა-

ცობრიობის დიდი წარმომადგენლების უკვდავი 

ქმნილებების მეცნიერების, გამომგონებლობის 

უზარმაზარი მიღწევების წყალობით მუდმივად 

მდიდრდებოდა ადამიანთა თაობები მატერია-

ლურად და სულიერად. დიდ გასაქანს  იღებდა  

ტექნიკური და ეკონომიკური განვითარება, განსა-

კუთრებით ინდუსრტიული ეპოქიდან მოყოლე-

ბული. ამ მიღწევებმა  გარდაქმნა წარმოება, კულ-

ტურა, ყოფა-ცხოვრება, თვით ადამიანთა ფსიქიკა, 

მენტალიტეტი. ინდუსტრიულმა და ინფორმაცი-

ულმა რევოლუციებმა ნახტომისებურად შეცვალა 

კაცობრიობის ყოფა. მატერიალური დოვლათის 

წლიური წარმოება ცივილიზაციის დასაწყისთან 

შედარებით ერთ მცხოვრებზე კოლოსალურდ გა-

იზარდა და ამჟამად აღნიშნულ დონეს  აღემატება 

მსოფლიოში საშუალოდ 34-ჯერ, განვითარებული 

ქვეყნებისა – 96-ჯერ,  მაღალგანვითარებულებისა – 

180 -ჯერ8. მრავალჯერ უფრო მეტია დაგროვილი 

                                                           

8 ჩვენი მიახლოებითი გაანგარიშება, რომელიც 

ეყრდნობა გაეროსა და მსოფლიო ბანკის მონაცემებს. 

Доклад о развитии человека за 2010. М., С. 143-155 ცივი-

სიმდიდრის მოცულობა.  

სატრანსპორტო საშუალებათა  მაქსიმალური 

სიჩქარე ფანტასტიკურად გაიზარდა. იქმნებოდა 

სრულიად ახალი კავშირგაბმულობის საშუალე-

ბები, რამაც მიგვიყვანა ინტერნეტამდე, ტელეკო-

მუნიკაციის სხვა თანამედროვე საშუალებებამდე, 

რომელთა შესაძლებლობები ჩვეულებრივი წარმო-

სახვის საზღვრებს სცილდება. ადამიანთა სიცოცხ-

ლის საშუალო ხანგრძლივობა ცხოვრების პირო-

ბების გაუმჯობესების, სამედიცნო მომსახურების 

დონის მკვეთრი ამაღლების შედეგად გაიზარდა 

30-351 წლიდან ისტორიის დასაწყისში საშუალოდ  

მსოფლიოში 69,3 წლამდე, მაღალგანვთარებულ 

ქვეყნებში – 80,3 წლამდე, ტექნიკურ საშუალებათა 

განვითარებით შრომის მწარმოებლურობა  საშუა-

ლოდ მსოფლიოში - 30-ჯერ, მაღალ განვითარე-

ბულ ქვეყნებში – 140-160 -ჯერ. დოვლათისა და 

მომსახურების სახეობათა რაოდენობა  მოლიონებს 

აღწევს, ადრინდელი ათობით სახეობის ნაცვლად. 

აქ მხოლოდ ცალკეული მცირე მაგალითებით მი-

ვანიშნეთ კაცობრიობის უდიდეს პროგრესზე არა-

მატერიალურ და მატერიალურ დოვლათთა 

ზრდაში. 

საზოგადოების მნიშვნელოვანი  პროგრესი აი-

სახა დიდ ცვლილებებზე, ნახტომებზე სოციალურ 

ურთიერთობებში. არ შეიძლება არ ითქვას საერთო 

ზნეობრივ პროგრესზე. ადამიანებმა ძირითადად 

თავი დააღწიეს ერთმანეთისადმი უმოწყალო სას-

ტიკი, არაადამიანური მოპყრობის გავრცელებულ 

პრაქტიკას, გაქრა სასჯელების უსასტიკესი ფორმე-

ბი; ადამიანები მთლიანობაში ამაღლდნენ ტოლე-

რანტობის, მიმტევებლობის, ბოროტმოქმედებათა 

პრევენციისა და აღკვეთის ჰუმანური საშუალე-

ბების გამოყენების დონემდე; ადამიანებმა საერ-

თოდ გამოიარეს გზა მონობიდან, ყმობიდან, სრუ-

ლი სოციალური ჩაგვრიდან უფრო ნაკლებ ჩაგვ-

რამდე და უშუალო მძიმე ჩაგვრის მოსპობამდე, 

სრულიად შეზღუდული და ნაწილობრივი თა-

ვისუფლებიდან გარკვეულად ფართო თავისუფ-

ლებამდე, დესპოტიზმისა და დიქტატურის სხვა-

დასხვა ფორმებიდან შეზღუდული ფორმებამდე 

და შედარებით ფართო დემოკრატიამდე. კულ-

ტურა შეზღუდულობიდან და პრიმიტიული დო-

ნიდან ამაღლდა მასობრივ, ადამიანთა ფართო 

მასისათვის მისაწვდომ მრავალფეროვან ფორმება-

მდე. ესთეტიზაცია მასობრივად დაეტყო ადამიან-

თა საარსებო საშუალებებს, საგნებს, სამუშაო ად-

                                                                                              

ლიზაციის დასაბამის დონის მაჩვენებლად ჩვენ ვიღებთ 

საარსებოდ აუცილებელ მინიმალური ოდენობას, 

როგორიც ამჟამად გააჩნიათ ადამიანებს ყველაზე 

ჩამორჩენილ ქვეყნებში, ისტორიულ წარსულში 

დარჩენილებში. 



 

გილს, საცხოვრებელ გარემოს. . .   

ყოველივე ეს უეჭველია დიდი პროგრესია 

ადამიანთა ცხოვრებაში, რაც მომავალი განვითა-

რებისა  და ოპტიმიზმის საფუძველია. ეს ხდებოდა 

მკვეთრი შემობრუნებების, ნახტომების გზით, რა-

საც გლობალური მოდერნიზაცია შეიძლება ვუწო-

დოთ. ყოველივე ეს ადამიანის განვითარების, სა-

კაცობრიო ფასეულობათა  მარაგის ზრდის კანონის 

მოქმედების  შედეგია. 

მაგრამ არსებობს ისტორიის  მეორე მხარე, ის-

ტორიის მძიმე ვერდიქტი კაცობრიობისათვის, რო-

მელიც ამუქებს და დაბრკოლება ხდება ადამიანთა 

ცხოვრებისა და ბედნიერებისათვის. ცივილიზაცი-

ას, განვითარებას ახლავს უარყოფითი (ნეგატიუ-

რი) შედეგები, ნეგატიური მხარეც ვითარდება და 

ფართოვდება. განვითარების შედეგებს თავისავე 

სასარგებლოდ ან საზიანოდ, უფრო სხვების სა-

ზიანოდ იყენებს ადამიანთა გარკვეული ნაწილი, 

რაც მთელი საზოგადოების, კაცობრიობის ცხოვრე-

ბაზე საზიანოდ აისახება.  

ფაქტია, რომ ნეგატიურმა მოვლენებმა  მეტად  

დიდი მასშტაბები მიიღო. როგორც ჟ.ჟ. რუსო და 

ბევრი სხვა მოაზროვნე აღნიშნავს, ცივილიზაციის 

წარმოშობას თან დაჰყვა ადამიანთა მიერ ზნეობ-

რივი  დარღვევების – ანგარების, სიხარბის, ქურ-

დობის, სიყალბის, ღალატის, დაუნდობლობის, 

გარყვნილების, სისასტიკის, სიცრუის  და სხვ. ბო-

როტებათა ფართოდ გავრცელება. განა არ ამახინ-

ჯებს ისტორიას, კაცობრიობის ცხოვრებას ის საში-

ნელებანი, რასაც ადამიანები სჩადიოდნენ სხვე-

ბისა და თავისივე თავის მიმართ და რასაც დღე-

მდე ვერ მოეღო ბოლო? ისინი ხომ საფრთხეს უქმ-

ნის კაცობრიობას?  

ადამიანთა სამარცხვინო და საზარელ მოქმე-

დებათა შორის პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს 

მათ მიერ ერთმანეთის ხოცვა სხვადასხვა ფორმით. 

განსაკუთრებით ეს ეხება სახელმწიფოთა შორის 

ომებს, შინა და სამოქალაქო კონფლიქტებს, სისხ-

ლიან რევილუციებს. ამგვარ ომებში დასაბამიდან 

მოყოლებული დაღუპულია ასობით მილიონი 

ადამიანი, მათ შორის მეოცე საუკუნეში ას მილი-

ონზე მეტი. ომებში დანგრეული და მოსპობილია 

კაცობრიობის მიერ შექმნილი მატერიალური და 

კულტურული სიმდიდრის დიდი ნაწილი. ომები 

და ადამიანთა შორის კონფლიქტები წარმოიშვება 

არა ობიექტურ, არამედ სუბიექტურ ნიადაგზე, პო-

ლიტიკოსთა  არასწორი  აზროვნების, ინტერესები-

სა და მოქმედებების შედეგად. ობიექტურად ხალ-

ხებს არაფერი აქვთ ომით გასაყოფი. ომები ყო-

ველთვის მთავრდება  სავალალო შედეგით ორივე 

მხარისათვის – დამარცხებულისა და გამარჯვებუ-

ლისათვის – უდიდესი ადამიანური, მატერიალუ-

რი და სოციალური დანაკარგებით, ასევე მშვიდო-

ბის გარდაუვლი აღდგენით. სხვანაირად როგორ 

უნდა შევაფასოთ ისინი, თუ არა უგუნურობა, რო-

მელებიც ისეთ პოლიტიკოსთა სინდისზეა, რომ-

ლებიც ომებს აჩაღებენ ამბიციური ეკონომკური, 

პოლიტიკური, რელიგიური და სხვ. მიზნებით და 

ადამიანებს საზარბაზნე ხორცად ხდიან. სამწუ-

ხაროდ, ომები და სამხედრო სამარცხვინო ავან-

ტიურები დღესაც გრძელდება. ომისათვის მზად-

ყოფნას, ადამიანთა და სიმდიდრის განადგურე-

ბისათვის მზაობას ხმარდება მსოფლიო მთლიანი 

პროდუქტის (წლიური დოვლათის) თითქმის 2% 

(ერთ ტრილიონზე მეტი დოლარი), გამორჩეულად 

მაღალმწარმოებლურ ადამიანთა – სამხედრო კონ-

ტინენტის ენერგია და შრომა. ყოველივე ეს  კოლო-

სალური დანაკარგია. აურაცხელია საყოფაცხოვ-

რებო ნიადაგზე დახოცილი ადამიანების რიცხვიც. 

არ არის ეს ადრინდელი და თანამედროვე ადამია-

ნის მორალური სახის დიდ შავი ლაქა და  ურიცხვ 

უბედურებათა კასკადი? აი, ამას აკეთებდა და აკე-

თებს homo sapiens -ი – თითქოს გონიერი არსება!  

ასევე ამძიმებს კაცობრიობის ისტორიას დღემ-

დე შემორჩენილი  ადამიანის მიერ ადამიანის ჩა-

გვრა, ექსპლუატაცია, დაჯაბნა, მორალური დამცი-

რება, უფლებებისა და თავისუფლების შეზღუდვა, 

უსამართლობის არსებობა. მას ძლიერი  უმცირე-

სობა სჩადის  უმრავლესობის მიმართ აშკარად თუ 

შენიღბულად, უხეშად თუ ფარისევლურად. ამ 

ფაქტის დასადასტურებლად, ალბათ მწუხარებით 

სასტიკი რეალობის გამო, ყველასათვის გასაგონად 

კაცობრიობას პირში ახლიდა ფ. ნიცშე: სუსტები 

შექმნილია ძლიერების შესაჭმელად.  

ცივილიზაციასთან ერთად გაჩნდა სოციალუ-

რი უსამართლობა. იგი, ერთი მხრივ, გარკვეულად 

რბილდებოდა პროგრესის კვალობაზე, მაგრამ, 

მეორე მხრივ, მასშტაბებს ზრდიდა საზოგადოების 

რიცხობრივი მატების კვალობაზე, მწვავდებოდა 

კულტურისა და ცნობიერების ამაღლების შედე-

გად. მას ადამიანთა მოდგმამ დღემდე ვერ მოუღო 

ბოლო. 

 გარკვეულ  კუთხით  (მიმართულებით) ზნე-

ობრივი რეგრესის  ფაქტია ის, რომ  გაიზარდა 

ზნეობრივი ნორმების დარღვევის მასშტაბები, გა-

ვრცელდა საზარელი ფორმები. კრიმინალური საქ-

მიანობა, რომლებიც ბიზნესთანაა დაკავშირებუ-

ლი, ტერორიზმი და მათში ჩართული ადამიანების 

რიცხვი. კრიმინალთა მიერ განვითარების შედე-

გების ბოროტი მიზნებით გამოყენება ისტორიის 

ნეგატიურ მხარეს  უნდა მივაკუთვოთ. ესეც ერთი 

საფრთხეა  კაცობრიობისათვის. 

განვითარებისა და ცივილიზაციის  კიდევ ერთ 

დიდ უკუღმართობას წარმოადგენს დედა-ბუნები-

სადმი დაუნდობელი მოპყრობა. ადამიანები თა-

ვიანთი ხარბი ინტერესების დასაკმაყოფილებლად 

ბუნების უსასტიკესი ექსპლუატაციას კი არ ამცი-

რებენ, უკიდურეს საფრთხემდე მიჰყავთ იგი. 



 

დღეისათვის, მაგალითად, ე.წ. გლობალური დათ-

ბობის გამო ხომ საფრთხე ემუქრება კაცობრიობას. 

მაგრამ ეს ადამიანთა მიერ  ბუნების გაფუჭების 

მხოლოდ ერთი მაგალითია. 

კოსმოსის ათვისებით დაკავებულმა ადამია-

ნებმა თვით დედამიწაზე ვერ გადაწყვიტეს საარ-

სებო საშუალებათა  წარმოების, ავადმყოფობათა 

დაძლევის  მწვავე პრობლემები. არსებული ტექნო-

ლოგიები იძლევა, მაგალითად, მსოფლიოს  ნორმა-

ლური კვებისათვის საჭირო პროდუქტების მხო-

ლოდ ისეთ რაოდენობას, რომელიც შიმშილის  პი-

რას ტოვებს კაცობრიობის მესამედზე მეტს. ისინი 

ვერ უზრუნველჰყოფს კვების პროდუქტთა სათა-

ნადო ხარისხს, ეკოლოგიურ სისუფთავეს, ანგრევს 

ბუნებას. მეცნიერება ვერ ერევა მრავალ დაავადე-

ბას, მათ შორის ფართოდ გავრცელებულ გრიპსაც. 

ადამიანთა უდიდეს ნაწილს არა აქვს საკმარისი 

საკვები პროდუქტები, ხარსხიანი წყალი, სანიტა-

რულ-ჰიგიენური პირობები, ბინები, გათბობა და 

ა.შ.  

მსოფლიოში მძვინვარებს  სიღარიბე, რომლის 

მიზეზია არა მარტო ადამიანთა სიზარმაცე,  შრო-

მისადმი სიძულვილი, რაც საკმაოდ გავრცელე-

ბულია თვით შრომის სიმძიმის, რუტინულობის, 

არაშემოქმედებითი, არასაინტერესო ხასიათის გა-

მო, ასევე  ქვეყნების დაბალი ეკონომიკური  გან-

ვითარება დოვლათის წარმოების უკმარობა, არა-

მედ დოვლათის არასამართლიანი განაწილება 

ქვეყნებსა და საზოგადების წევრებს შორის.    

აქ მხოლოდ რამდენიმეს ფაქტს დავასახელებ 

საილუსტრაციოდ. მოსახლეობის 1%-ზე მსოფლი-

ოში მოდის აქტივების (ქონება, ფული, ფასიანი ქა-

ღალდები) 40%; მდიდარი 10%-ის ხელშია აქტი-

ვების 85%. მოსახლეობის უღარიბესი ნახევარი 

ფლობს  მხოლოდ 1%-ს. მსოფლიოს მოსახლეობის 

თითქმის ნახევარს (3 მლრდ  ადამიანს)  დღეში 

აქვს  2,5 დოლ შემოსავალი,  ხოლო მოსახლეობის 

80% ცხოვრობს დღეში 10 დოლარზე ნაკლები 

შემოსავლით9. 450 მლნ ახალგაზრდა ცხოვრობს 

დღეში 2 დოლარზე ნაკლები შემოსავლით. სას-

კოლო ასაკის 113 მლნ ბავშვი არ დადის სკოლაში, 

130 მლნ წერა-კითხვის უცოდინარია10. არსებული 

შეფასების მიხედვით, მსოფლიოში ითვლება 27 

მლნ მონის მდგომარეობაში მყოფი ადამიანი. 

ყოველწლიურად 13 წლამდე ასაკის 1,.2 მლნ გო-

გონა იყიდება უმთავრასად აზიიდან და აღმოსავ-

ლეთ ევროპიდან. 1 მლნ-მდე ბავშვი განიცდის ექს-

პლუატაციას სექს-ინდუსტრიაში, რასაც მილიარ-
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დობით შემოსავალი მოაქვს მისი ორგანიზატორე-

ბისათვის. შეიარაღებულ კონფლიქტებში 30-ზე 

მეტ ქვეყანაში ჩართულია 8 წელზე ზევით ასაკის 

300 ათასი ბავშვი. შრომის მსოფლიო ორგანიზა-

ციის მონაცემებით, მძიმე პირობებში ექსპლუატა-

ციას განიცდის 246 მლნ ბავშვი11.  მსოფლიოში 200-

ზე მეტი ქვეყნიდან მხოლოდ 39 მიეკუთვნება სა-

შუალოზე მაღალი შემოსავლების მქონეთა რიცხვს.  

სიმდიდრის განაწილების უთანაბრობა ღრმავ-

დება. 1820 წელს  უმდიდრეს და უღარიბეს მოსახ-

ლეობას შორის განსხვავება შემოსავლების მხრივ 

იყო 1:3, ჩვენს დროში იგი შეადგენს 1 : 72.
12

  

ამ ცნობილ ფაქტებს იმიტომ ვასახელებ, რომ 

ვთქვა: ყოველივე ამას საფუძვლად უდევს ადა-

მიანთა ინტელექტუალურ-კულტურული განვი-

თარების, ცნობიერების, შეგნების არასაკმარისი 

დონე, ეკონომიკურ და პოლიტიკურ ურთიერთო-

ბათა  არასრულყოფილება, თორემ მაღალი საყო-

ველთაო ცივილიზაციის პირობებში ადამიანები 

ასე არ მოექცეოდნენ ერთმანეთს, ასეთი არ იქნე-

ბოდა კაცობრიობის ცხოვრება.  

მიუხედავად გარკვეული პროგრესისა, ვერ ჩა-

მოყალიბდა სამართლიან ეკონომიკურ ურთიერ-

თობათა სისტემა და მექანიზმი  ეკონომიკის ჰარ-

მონიული განვითარებისათვის. გრძელდება ქაოსი-

სა და ანარქიის ელემენტები ეკონომიკის ფუნქციო-

ნირებაში, რაც  ნგრევითი ხასიათის  დეპრესიებს, 

კრიზისებს იწვევს ეკონომიკის სექტორებსა და  

დარგებში, ქვეყნებში, ქვეყნების ჯგუფებსა და 

მსოფლიო ეკონომიკაში. ისინი პერიოდულად მე-

ორდება და უზარმაზარ ზიანს აყენებს  ქვეყნებსა 

და მსოფლიოს. მათი მოლოდინი განუწყვეტლივ 

არსებობს. ისინი სულ უფრო მეტ საფრთხეებს 

უქმნიან ქვეყნებსა და მსოფლიოს, რის მომსწრენი 

ჩვენ ვართ. 

დოვლათის (სიმდიდრის) უკიდურესად უსა-

მართლო განაწილება პირველ რიგში აბრკოლებს 

ადამიანთა შორის მეტისმეტი სოციალური უთა-

ნასწორობის, სიღარიბის დაძლევას და დიდ ბო-

როტებად წარმოგვიდგება, რაც დღემდე ვერ  მოის-

პო. ეს აგრეთვე იწვევს მეტად უარყოფით შედეგს 

ცალკეულ ადამანთა ხელში უზარმაზარი ეკონო-

მიკური ძალაუფლების თავმოყრის გამო. ამ უკა-

ნასკნელს მოსდევს კაპიტალის ბატონობა საზოგა-

დოებაზე, პოლიტიკაზე,   კულტურაზე.  

საზოგადობრივი მორალის  დეგრადაცია, სიმ-

დიდრის, ფულის გაბატონება ყველა სფეროში, 

ზედმეტი კომერციალიზაცია, ბუნების განადგუ-

რება და ა.შ. 
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მახინჯი ეკონომკური მექანიზმის მეშვეობით 

შემოსავლების უსამართლო, უთანასწორო განაწი-

ლება  საფუძველს ურყევს დემოკრატიას, ადამი-

ანთა ნების თავისუფალ  გამოხატვას, პოლიტიკას 

უქვემდებარებს  ეკონომიკურ ძალას. საკუთრებას 

მოწყვეტილი, სხვაზე დამოკიდებული და უმუ-

შევარი ადამიანები ვერ იქნებიან თავიანთი ნების 

გამომხატველი ან სულაც ინდიფერენტულნი ხდე-

ბიან პოლიტიკის მიმართ, რაც არაიშვიათად იგრძ-

ნობა.  

კაცობრიობამ ვერ შესძლო სამართლიანობის, 

თვისუფლებისა და დემოკრატიის სრულფასოვანი 

ფორმების ჩამოყალიბება, საამისოდ სათანადო 

ბაზის შექმნა. ადამიანთა დიდი ნაწილი კვლავ 

მოკლებულია საკუთრებას – პიროვნული დამოუ-

კიდებლობის, თავისუფლების, ასევე დემოკრატი-

ის რეალურ საფუძველს. საკუთრების არადემოკ-

რატიული ფორმა – ოლიგარქიული საკუთრება  

ხელს უშლის  დეცენტრალიზაციასა და ნამდვილ 

თავისუფლებას, ადამიანთა მიერ თავიანთი ნების 

სრულად გამოხატვას. როგორც პოლ სამუელსონი 

აღნიშნავს, სამართლიანობა და თავისუფლება დე-

მოკრატიის ლამაზ სიტყვებად რჩება. დეკლარირე-

ბული მაღალი ფასეულობის უკან არის არასრული 

ან სუროგატული ფასეულობები. დაქირავებული 

შრომის არსებობა ზღუდავს პიროვნების თავისუფ-

ლებას. ძნელი არაა მივხვდეთ, რომ არ შეიძლება  

დაქირავებულმა ადამიანმა სრული თავისუფლება 

იგრძნოს, იგი დამქირავებლის ნების შემსრულე-

ბელია. ამ ფაქტის უარყოფა რეალობის უარყოფის 

ტოლფასია. ბუნებრივია, რომ მეტისმეტად მდიდა-

რი სუბიექტები თავის პოლიტიკურ ნებას, ეკონო-

მიკური ქცევის ნორმებს, კულტურას, ცხოვრების 

წესს საერთოდ, თავს ახვევს მთელ საზოგდოებას. 

სადღეისოდ სამართლიანობა, თავისუფლება, დე-

მოკრატია არასრულყოფილი, კოჭლია. მულტინა-

ციონალური კაპიტალი, ორგანიზაციები, სახელ-

მწიფოთა მთავრობები ხშირად შეთანხმებით მოქ-

მედებენ საერთო მიზნების მისაღწევად, რაც სრუ-

ლად არ შეესაბამება მთელი საზოგადოების ინტე-

რესებს. ე.წ. დემოკრატიული წესებით არჩეულნი 

(თუმცა ხშირად გაყალბებით) სრულად ან საერ-

თოდ არ გამოხატავენ ხალხის ნებას, სწყდებიან მას 

და თავიანთ მიზნებს ახორციელებენ, გარკვეული 

წრეების  გავლენის ქვეშ ექცევიან და მათ ლობი-

რებენ. ეს ხდება  დაინტერესებით ან არასაკმარისი 

პროფესიონალიზმის გამო. 

ეკონომიკის, პოლიტიკის, კულტურის ინტერ-

ნაციონალიზაცია, გლობალიზაციის ტენდენცია, 

ზესახელმწიფოების გავლენა აერთგვაროვნებს 

მსოფლიოს, მოსპობით ემუქრება ეროვნულ კულ-

ტურებს, ტრადიციებს, ნიველირებას უკეთებს, 

ავიწროებს მათ, ზღუდავს ცალკეულ ხალხთა ენე-

ბის გამოყენებას, თვითმყობადობას, რაც აფერხებს 

კაცობრიობის  ბუნებრივ  ფუქციონირებასა და 

ცხოვრებას.       

დიდი პრობლემების წინაშეა კაცობრიობა  ცი-

ვილიზაციური, რელიგიური, კონტინტინეტალუ-

რი, აღმოსავლეთისა და დასავლეთის, ჩრდილოე-

თისა და სამხრეთის დაპირისპირების გამო.  

უზარმაზარი თავსატეხია ეკოლოგიური საფრ-

თხის  არსებობა, რომელსაც განვითარება და განსა-

კუთრებით მაღალგანვითარებული სახელმწიფოე-

ბი ამწვავებენ, მიუხედავად გარკვეული ზომებისა 

მათ ასაცილებლად, რომლებიც სრულიად არასაკ-

მარისია.  

ისტორიიდან გამოყოლილი ადამიანთა სიხარ-

ბე და ანგარება, უსაზღვრო მიდრეკილება მატე-

რიალური სიმდიდრისაკენ, ზომიერების დაკარგვა 

ადამიანის ნაკლები სრულყოფილების, ცივილიზე-

ბულობის არასაკმარის დონედ გვევლინება და თა-

ნამედროვე სიძნელეთა, მწვავე პრობლემების ერთ-

ერთ ძირითად მიზეზს წარმოადგენს. 

2005 წლის დავოსის მსოფლიო ეკონომიკური 

ფორუმის მიერ კომპანია ,,გელაპისათვის“ შეკვე-

თილი  გამოკვლევის პასუხების მიხედვით, რომე-

ლიც კომპანიის მტკიცებით 1,1 მლრდ ადამიანის 

აზრს გამოხატავს, ადამიანთა ნახევარის აზრით,  

მსოფლიო კატასტროფისაკენ მიექანება. გერმანიის, 

დიდი ბრიტანეთის, ამერიკის და სხვ. სახელ-

მწიფოთა მოსახლეობის დიდ უმრავლესობას მიაჩ-

ნია, რომ მათი შვილები უარეს პირობებში იცხო-

ვრებენ, ვიდრე თვით ისინი ცხოვრობენ.
13 

თანამედროვე მსოფლიო გახლართულია მრა-

ვალ მხრივ კრიზისში. შემაშფოთებელი მდგომა-

რეობა მუქ ფერებში აისახა მეცნიერთა  შრომებში.   

ცნობილი გერმანელი თეოლოგი და ფილოსოფოსი 

ჰანს კიუნგი აღნიშნავს: ,,... მსოფლიო წესრიგისა 

და ევროპის ერთობლივი სახლის ნაცვლად სუ-

ფევს მანამდე არგაგონილი მსოფლიო  უწესრი-

გობა.“ ,,თვითმიზნად ქცეულმა ეკონომიკურმა 

პროგრესმა ანტიჰუმანურ ნაყოფი გამოიღო 

მსოფლიო მასშტაბით.“ 
14 

   მორალის გაუკუღმართებული გაგების ერთ-

ერთი ნიმუშია ამერიკელი მწერლისა  და  ფილო-

სოფოსის აინ რენდის აზრი:  ,,არაფერია იმაზე ამო-

რალური, ვიდრე მოწოდებები მისტიკურ საერთო 

კეთილდღეობაზე.“ მორალის კრიზისის გამო შეშ-

ფოთებულია ამერიკელი პატრიკ ბიუკენენი: ,,ე.წ. 

ევოლუციური კათარზისი ქადაგებს ახალი რელი-

გიის ჩამოყალიბებას, რომლის მიხედვით თითქოს 

ცხოვრების ყველა წესი თანასწორუფლებიანია. 

                                                           

13 გამოცემა ,,ბანკები და ფინანსები’’, #138, 2007. 

14 h. Kkiungi.  Mmsoflio zneoba  msoflio politikisaTvis da 

msoflio ekonomikisaTvis. Targmani germ. Tb., 1998. gv. 19 

da 41. 



 

ფაქტობრივად ეს არის მორალის უარყოფა.“ ,,სექ-

სისა და ჯაზის ეპოქის ტრანსფორმირება მოხდა 

სექსის, ნარკოტიკებისა და როკ-ენ-როლის ეპოქად 

“... ,,სადაც ქისაა,  გულიც იქაა“.
15 

აშშ ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტის ალბერ გორის 

აზრით, ამერიკის შეერთებული შტატების პოლი-

ტკური და ეკონომიკური სისტემა  სადღეისოდ 

იმდენად გაცვეთილი და ბოროტად გამოყენებუ-

ლი აღმოჩნდა, რომ ეროვნული განვითარების გო-

ნივრული უნარი არ არსებობს. კაპიტალიზმის მო-

დელი ამოიწურა. მისი გამეორება ცივილიზაციას  

კრახამდე მიიყვანს16.  

მსოფლიოში მთლიანად სუფევს სისტემური 

კრიზისი. ადამიანი კრიზისშია, რომელიც დაბ-

ნეულია, სწორ გზას ვერ პოულობს და, როგორც 

ნარკომანი  თავდავიწყებას შხამებში, ისე   ნუგეშს 

კეთილდღეობის ძიებაში ეძიებს. არ შეიძლება არ 

დავეთანხმოთ გერმანელ მეცნიერს ულრიხ  ბეკს, 

რომ თანამედროვე საზოგადოება რისკების  წრეში  

მცხოვრები საზოგადოებაა17. 

რისკები ყოველთვის იყო, მაგრამ დღევანდე-

ლობა გამოირჩევა არსებობისათვის საშიში საყო-

ველთაო  რისკებით. ესეც აძლიერებს ღრმა მოდერ-

ნიზაციის აუცულებლობას. 

ამრიგად, ცივილიზცია, განვითარება ისტო-

რიის გავლილ პერიოდებში მთელი ძალით არ 

ყოფილა  ადამიანთა საყოველთაო კეთილდღეო-

ბის სამსახურში. იგი გამორჩევით უზრუნველ-

ჰყოფდა ადამიანთა ცალკეული ფენების კეთილ-

დღეობასა და ბედნიერებას. ცივილიზაციის მიღწე-

ვებს უნდა მოვაკლოთ ის ნეგატიური შედეგები, 

რაც მას თან ახლდა და ერთობ დიდია, მაშინ მო-

ვიღებთ წმინდა პროგრესის პოზიტიური შედე-

გების, სიკეთის სიდიდეს.     

მაშასადამე, კაცობრიობამ ცხოვრების არც ისე 

სახარბიელო გზა გამოიარა. დღევანდელი მისი 

მდგომარეობა არ იძლევა კმაყოფილებისა და ოპ-

ტიმიზმის საფუძველს. ფაქტია, რომ არავითარ მა-

ღალ ზნეობრივ დონესთან, სრულყოფილ სამართ-

ლიანობასთან, თავისუფლებასთან, დემოკრატიას-

თან, ცხოვრების მშვენიერებასთან, სიკეთის დო-

მინირებასთან ჯერჯერობით თანამედროვე მსოფ-

ლიოში არა გვაქვს საქმე. ვიმყოფებით  გზაზე, რო-

მელმაც შეიძლება მიგვიყვანოს ან არ მოგვიყვანოს 

აქამდე. ესაა ისტორიის  ვერდიქტი! 

ასეთ  პირობებში  კაცობრიობა დგას საყოველ-

თაო, ახალი გლობალური მოდერნიზაციის, განახ-

                                                           

15 Патрик  Бюкенен. Смерть Запада.Перевод с англ. М., 

2000. С.135,  137.   

16 მისი წიგნიდან: ,,დედამიწა სასწორის თეფშზე’’, 1996. 

17 Ulrich  Beck. Riskogezelschaft. Auf dem weg in eine  

andere moderne. Franfurkt  an Maine. 1986.   

ლების, ცხოვრების წესის, მოდელის  ცვლილების  

გამოწვევის წინაშე. 

         

მომავალი მოდერნიზაცია  ცხოვრების ახალი 

მოდელისათვის 

   

მოდერნიზაცია, ძირეული ცვლილებები ცხოვ-

რებაში, ახალ საფეხურზე გადასვლა ისტორიის 

დამახასიათებელი ნიშანია და პროგრესის პირობაა 

საერთოდ. ამჯერად მსჯელობა ეხება ახალ, ღრმა 

შემობრუნებას კაცობრიობის ისტორიაში, რომელ-

მაც ძირეულად უნდა შეცვალოს ცხოვრება პლანე-

ტაზე, გახადოს ის ჰუმანური, ადამიანის  არსების 

ადეკვატური. ამგვარ მოდერნიზაციაში ჩვენ არ 

ვგულისხმობთ იმას, რასაც პოსტმოდერნს, პოსტ-

ინდუსტრიულ საზოგადოებას, ინფორმაციულ, 

ქსელურ  საზოგადოებას და სხვ უწოდებენ და რაც 

გადმოცემულია დ. ბელის, ე. ტოფლერის, ე. კას-

ტელსის, ფ. ფუკუიამას და სხვ. ნაშრომებში18. 

ისინი ძირითადად ტექნოლოგიურ და ნაწილო-

ბრივ სოციალურ ძვრებს ეხება. ახალმა მოდერ-

ნიზაციამ კი ტექნოლოგიურ გადატრიალებებთან 

ერთად, რომელმაც უნდა გაზარდოს დოვლათი და 

მისი ხარისხი, შრომის ნაყოფიერება, უნდა გაწ-

მინდოს საზოგადოება და მისი ცხოვრება იმ მან-

კიერებათაგან, რომლებზეც ზემოთ იყო მსჯელობა 

და რომლებიც ადამიანთა არსებობას უკარგავს თა-

ვის პირველსაწყისში ჩადებულ არსსა და აზრს.  

ძირეული ცვლილებების  აუცილებლობა, თუმცა 

არასრულად, მაგრამ ასე თუ ისე გაცნობიერებუ-

ლია პროგრესული აზრის მიერ. ეს გამოიხატა კი-

დეც მსოფლიო სახელმწიფოთა მეთაურების რიო 

დე ჟანეიროს 1992 წლის დოკუმენტში, რომელშიც 

არნიშნულია: ,,გზა, რომლითაც თავის კეთილ-

დღეობასთან მივიდნენ განვიათრებული ქვეყნები, 

მიუღებელია კაცობრიობისათვის “.
19 ეს იყო გზა 

მნიშვნელოვანწილად  სხვის ხარჯზე კეთილდღე-

ობის მიღწევისა საერთო-საკაცობრიო ინტერესების 

გაუთვალისწინებლად.  

ჰ. კიუნგი აღნიშნავს: აშშ-შიც თანდათან სულ 

უფრო მეტად გაისმის ხმები, რომლებიც გვაფრთ-

ხილებენ, რომ დავძლიოთ ეგოიზმი, უკან დაბრუ-

ნება ,,მე“-ში (ხაზგასმა ჩვენია. გ.მ.) ... გაუმაძღრობა 

და ბირჟაზე გამეფებული კაზინოსეული მენტალი-

ტეტი, მდიდარი მენეჯერისათვის გაღებული სა-

                                                           

18 იგულისხმება დ. ბელის ,,მომავალი 

პოსტინდუსტრიული საზოგადოება’’; ე. ტოფლერის 

,,მესამე ტალღა’’, ,,მომავლის შოკი’’, ,,ძალაუფლების 

მეტამორფოზები’’, ,,რევოლუციური სიმდიდრე’’; კ. კას-

ტელსის ,,ინფორმაციული ეპოქა’’. ფ. ფ. ფუკუიამას 

,,ისტორიის დასასრული და უკანასკნელი ადამიანი’’, 

,,ჩვენი პოსტადამიანური მომავალი’’ და სხვ.  

19 Журн. Экономика Украины , №6, 1993. С. 127 



 

განგებო პრემიები20 საკმაოდ გავრცელებულ მო-

საზრებას წარმოადგენს საზოგადოების გადასვლა  

პოსტსაბაზრო, პოსტეკონომიკურ ეპოქაზე, ანუ 

ისეთზე, სადაც ბაზარი, მისი კანონები არ ბატო-

ნობს ადამიანებზე, საზოგადოების ცხოვრებაზე, 

მხოლოდ ასრულებს  მომსახურე როლს. ელვინ 

ტოფლერი  თვლის, რომ ,,მესამე ტალღა”  (პოს-

ტინდუსტრიული ეპოქა) პირველად ისტორიაში 

ქმნის პოსტსაბაზრო  ცივილიზაციას21 ...,,საკმაოდ 

ხშირად შეინიშნება ,,თავისთვის წარმოების“  შექმ-

ნა, სადაც დაქირავებული შრომის აუცილებლობა 

არ არსებობს“. ელვინ ტოფლერი განიხილავს რა 

ბაზრის ორბიტიდან საზოგადოების გამოსვლის 

გზებს, ასეთად მიაჩნია ,,ა“, ანუ  ბაზრის ტიპიდან 

,,ბ“ ტიპზე - ,,მწარმოებელი თავისთვის“ გადასვ-

ლა, ამ ტიპის თივთმომსხურების გაფართოება22. 

პოსტსაბაზრო, პოსტეკონომიკურ ეპოქას ეხე-

ბიან  სხვა, მათ შორის რუსი ავტორები. 

მაგრამ არც ზემოთ მსოფლიოს სახელმწიფოთა 

მეთაურების აღნიშნულ დოკუმენტში და არც და-

სახელებულ და სხვა თეორიულ გამოკვლევებში 

არაა საფუძვლიანად მოცემული, თუ როგორი უნ-

და იყოს  განვითარების მომავალი გზა უფრო 

კონკრეტულად, თუ რა და როგორ უნდა შეიცვა-

ლოს. ჩვენ გვინდა აქ ჩვენი თვალსაზრისი მოკლედ  

ჩამოვაყალიბოთ, რომელიც ზოგიერთებისთვის 

სადავო ან მიუღებელიც შეიძლება იყოს, მაგრამ 

ჩვენი დიდი ხნის ნაფქრალია და ჩვენს ღრმა 

რწმენას ასახავს. 

ანთროპოცენტრული მიდგომის ფარგლებში, 

რომელის მიხედვით  სოციუმში ყოველგვარი მოვ-

ლენისა და პროცესის ამოსავალ პუნქტად ვთვლით 

ადამიანს, ლოგიკურია ახალი მოდერნიზაციის სა-

კვანძო მომენტად ჩაითვალოს თვით ადამიანის  

ძირეული ცვლილება. ცხადია, ეს ეხება მის თვი-

სებებს, ცნობიერებას, მენტალიტეტს, ფასეულო-

ბით ორიენტაციას და არა ბიოლოგიურ  მხარეს. აქ 

იგულისხმება საერთოდ ადამიანთა  ინტელქტუა-

ლური განვითარების ნახტომი, მათ მიერ ჭეშმარი-

ტებათა დაუფლება ადამიანის არსის, დანიშნუ-

ლების, ადამიანურ ეკონომიკურ და სოციალურ 

ურთიერთობათა, ცხოვრების ადამიანური წესის, 

რა თქმა უნდა, გარემოსთან დამოკიდებულების 

შესახებ, ე.ი. მაღალი ცნობიერება საყოველთაო მას-

შტაბით, ამ ჭეშმარიტებათა გადაქცევა ადამიანთა 

მოქმედების ორიენტირად (ადამიანთა ნაწილისა-

თვის – ელიტისათვის – ყოველივე ეს ამჟამადაც 

არსებობს, აუცილებელია ის საყოველთაო გახდეს). 

ე.ი., საკითხი ეხება საზოგადოებას, სადაც უდიდეს 

                                                           

20 ჰ. კიუნგი. მსოფლიო ზნეონა (პროექტი). თარგმანი 

გერმ. თბ., გვ. 34-35 

21 Э. Тоффлер. Третья  волна.  М., 1999. Гл. 20 

22 იქვე, გვ. 429-465. 

უმრავლესობას კარგი ადამიანები შეადგენენ23.     

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს 

ადამიანის  ჯანმრთელობას, ფიზიკურ სიჯანსაღეს. 

ადამიანის ცნობიერების, მენტალიტეტის, ფიზი-

კური განვითარების  ახალი დონე და ხარისხი უმ-

თავრესი საფუძველი გახდება ადამიანის  თანმდევ 

მანკიერებათა _ ანგარების, სიხარბის, ზედმეტი 

მატერიალური ინტერესისა და ჭარბი სიმდიდრის 

დაგროვებისაკენ მიდრეკილების, ასევე სხვა ნეგა-

ტიური, ნამდვილად ადამიანური ქცევების ხელის 

შემშლელი თვისებების დაძლევაში, რათა იგი 

სრულად შეესაბამებოდეს homo sapiens-ის სტა-

ტუსს. შევნიშნავთ, რომ ცივილიზებული საზოგა-

დოება ამ მიზნით და არა ადამიანთა მოსპობის 

საშუალებათა წარმოების და ჯარების შენახვისათ-

ვის უნდა ხარჯავდეს  შემოსავლების დიდ ნაწილს.  

ადამიანის განვითარება, ზნეობრივი და ინტე-

ლექტუალური სრულყოფა, მაღალი ცნობიერება  

საზოგადოების ყველა პრობლემის გადაწყვეტის 

ამოსავალი პირობაა. ამით დაიძლევა მატერიალუ-

რი და არამატერიალური დოვლათის დეფიციტი, 

ადამიანთა და ხალხებს შორის ურთიერთობათა 

ჰუმანიზციის, საზოგადოების ჰარმონიული განვი-

თარების, ეკოლოგიური საფრთხის თავიდან აცი-

ლების პრობლემები. ასეთი სრულყოფა, პროგრე-

სული ცვლილებები სპონტანურად მიმდინარეობს, 

მაგრამ აუცილებელია მას ხელი შეეწყოს საზო-

გადოების მხრივ მიმზანმიმართული ღონისძიე-

ბებით. 

ნათქვანი რომ შევაჯამოთ, ეს ცვლილებები უნ-

და გამოიხატოს შემდეგში. 

ადამიანთა მიერ ჭეშმარიტების დაუფლების, 

ინტელექტუალური განვითარების მაღალ დონეში, 

საზოგადოებრივ და ბუნებრივ მოვლენათა ღრმა  

წვდომაში, საყოველთაო მასშტაბით, რაც მათი 

სწორი ქცევის პირობა გახდება. სწორად აზრო-

ვნება, მაღალი ცნობიერება და სწორად ცხოვრება 

საკვანძო მომენტია ადამიანური საზოგდოების ჩა-

მოყალიბების გზაზე. ჯერ კიდევ პლატონი 25 

საუკუნის წინ სვამდა ამ საკითხს. ,,როგორ უნდა 

ვიცხოვროთ სწორად?“. ,,როგორი ცხოვრება იმსა-

ხურებს უდიდეს მოწონებას?“ ,,რას ნიშნავს იც-

ხოვრო სწორად?“
24

 გასაკვირი ისაა, რომ თანამე-

დროვე ადამიანის მიერ  ხშირად არ ისმება ეს კით-

ხვები და პასუხიც მასზე სათანადო არაა... დღეი-

სათვის  განსაკუთრებით  და საარსებოდ აუცილე-

ბელია სწორად აზროვნება, ჭეშმარიტი ცოდნა ესაა 

                                                           

23 როგორც ცნობილია, კარგ ადამიანს სანთლით ხელში 

დღისით, მზისით დაეძებდა დოეგენე ათენის ქუჩებში. 

კარგი ადამიანის პრობლემას თანამედროვე ამერიკელი 

მეცნიერი ა. მასლოუ აყენებს წიგნში ,,ადამიანის 

ფსიქიკის შორეული საზღვრები’’. 

24 Платон.  Соч. Т. 3.  Ч. 2. С . 96.   



 

და სწორად ცხოვრება. სწორედ ესაა კაცობრიობისა 

და ცალკეულ ხალხთა გადარჩენისა და პროგრესის 

მთავარი პირობა. სხვანაირად კატასტროფის საფრ-

თხე დიდია.     

უწინარესად მომავალი ცვლილებები უნდა გა-

მოიხატოს წარმოების ტექნოლოგიების ისეთ ახალ 

ცვლილებაში, პროგრესში, რომლებიც უზრუნ-

ველჰყოფს ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციის 

წარმოებას, ბუნების დაზიანების გარეშე საზოგა-

დოების ნორმალური მოთხოვნილებების დაკმაყო-

ფილებისათვის, შრომის შემსუბუქებას და შემოქ-

მედებით ხასიათს, რაც მას გახდის  მიმზიდველსა 

და საინტერესოს ყველასათვის და ამით ხელხ 

შეუწყობს ადამიანთა დიდ მაწილში სიზარმაცის 

დაძლევას, შრომას აქცევს სასიამოვნო პროცესად.  

ცხოვრების უმნიშვნელოვანეს პრინციპად უნ-

და იქცე  ზომიერება, ზედმეტისაკენ მისწრაფების  

დაძლევა. ეს უმნიშვნელოვანესი პირობაა, რომე-

ლიც ადამიანებს თავიდან ააცილებს მრავალ 

ცხოვრებისეულ პრობლემას და საზოგადოების  

ცხოვრებას გახდის სასიამოვნოსა  და ლამაზს. უძ-

ველეს დროშიც ესმოდა ეს. მაგალითად, ფი-

ლოსოფოსი მენედემი ადამიანებს მოუწოდებდა: „ 

არ უნდა სურვო ის, რაც საჭირო არაა  ისურვო“
25

. 

როცა არავინ არ ისურვებს და არ აიღებს იმას, რაც 

არ ეკუთვნის, ყველაფერი კარგად იქნება ადამიან-

თა ურთიერთობაში და საზოგადოების ცხოვრე-

ბაში საერთოდ. ეს ქართულ  ანდაზაშიცაა  გამო-

ხატული: ,,რაც არ გერგება, არ შეგერგება.“ ამის მა-

გიერ ადამიანები იქცევიან პრინციპით: ,,აიღე, რა-

საც მისწვდები, რამდენსაც შეძლებ! “ ,,ფულს სუნი 

არ ასდის “.    

უნდა მოხდეს ახლანდელ ეკონომიკურ და სო-

ციალურ ურთიერთობათა კარდინალური ცვლი-

ლება, რის შედეგად მოისპობა ადამიანთა  ვერ-

ტიკალური დამოკიდებულება ერთმანეთზე და 

მის ადგილს დაიკავებს ჰორიზონტალური ურ-

თიერთობა, რომლის დროსაც არ იქნება  შესაძლე-

ბელი ადამიანზე ძალადობა და ადამიანის თავი-

სუფლების შეზღუდვა ფარულად თუ აშკარად, 

რასაც აქამდე აქვს ადგილი. ამით დამკვიდრდება 

ადამიანთა ნამდვილი თავისუფლება, თვითმყო-

ფობა. თანამედროვე საზოგადოებრივი სისტემები, 

საბაზრო ურთიერთობები გარდამავალი ეტაპია, 

ნიადაგის მომზადებაა  უფრო მაღალ სისტემაზე, 

ნამდვილად ადამიანურ ურთიერთობებსა და 

ცხოვრებაზე გადასვლ გზაზე. 

თავის მხრივ, ეს ნიშნავს არსებულ საკუთრე-

ბით ურთიერთობათა ძირეულ გარდაქმნას, სა-

კუთრების სამართლიანი  ფორმების  არსებობას,  

                                                           

25 Сборник  древнегреческих  мыслей.  Харьков. 1887. С. 

321. 

როცა საზოგადოების ყველა წევრი გახდება სიმ-

დიდრის თანამესაკუთრე. თავი რომ დავანებოთ 

მარქსიზმს, ზოგიერთი უცხოელი მეცნიერი შესაძ-

ლებლად მიიჩნევს  კერძო  საკუთრების გაქრობას. 

მაგალითად, ე. ტოფლერი თვლის, რომ სიმდი-

დრის ზრდასთან ერთად საკუთრება გაქრება. პ. სა-

მუელსონის აზრით, კი კერძო საუთრება სულ უფ-

რო ნაკლებად კერძო ხდება. ჩვენი აზრით, კერძო 

საკუთრების გაქრობა შეუძლებელი და არასასურ-

ველია, რამდენადაც საკუთრება პიროვნების აუცი-

ლებელი ატრიბუტია. მაგრამ კერძო საკუთრების  

მნიშვნელოვანი ცვლილება ფაქტია და ის გაღრმავ-

დება. საკუთრება არ აქვს  ცხოველს და არც სჭირ-

დება. საუბარი შეიძლება იყოს ოლიგარქიული, არ-

კუთვნილი საკუთრების გაქრობაზე და არა შრო-

მით საკუთრებაზე, საკუთრების ხასიათის ცვლი-

ლებაზე. 

ამის საფუძველზე გადაწყდება დოვლათის 

(სიმდიდრის) სამართლიანი განაწილება,  აღიკვე-

თება მისი დაუმსახურებლად მიღების შესაძლებ-

ლობა. საკუთრება დაემყარება მის ნამდვილ ობი-

ექტურ წყაროს - პირად შრომას და მის პროდუქტს.  

ამგვარ პირობებში დგილი არ ექნება  უზარმაზარი, 

ზედმეტი სიმდიდრის თავმოყრას ცალკეული ადა-

მიანების ხელში, რაც არაკანონზომიერი და არა-

ბუნებრივი მოვლენაა, რომელიც თვით ადამიანთა 

ნება-სურვილისაგან კი არა, განაწილების მახინჯი 

მეხანიზმისა და წესებისაგან წარმოდგება. იგი არაა 

თვით სუბიექტების, იმ მესაკუთრეების   ინტე-

რესებშიც, რომლებსაც კოლოსალური, ზედმეტი, 

ძნელად მოსავლელი, რეალური სიკეთის არმომ-

ტანი სიმდიდრე  ხიფათებთან დაკავშირებულ პა-

სუხისმგებლობას აკისრებს საზოგადოების წინაშე, 

დიდი სიმდიდრის განკარგვის სირთულეებთან  

ერთად.  

აუცილებელია საკუთრების ფორმების ისეთი 

გარდაქმნა, როცა ისინი უზრუნველჰყოფს  საზოგა-

დოების წევრთა დიდი ნაწილის საკუთრებისაგან 

გაუცხოების მოსპობას, მესაკუთრედ გახდება ყო-

ველი მათგანი, ძირითადად, ახალ თანამფლობე-

ლობით ნიადაგზე. ამით დაიძლევა სიმდიდრის 

აქამდე და დღესაც არსებული მეტისმეტად უთა-

ნასწორო, უსამართლო განაწილება. ეს თავის 

მხრივ საფუძველს დაუდებს მტკიცე  თავისუფ-

ლებასა და დემოკრატიას საზოგადოებაში. 

აღნიშნულიდან გამომდინარე, მომავალი გლო-

ბალური მოდერნიზაციის უმნიშვნელოვანესი მი-

მართულება უნდა იყოს ეკონომიკურ და სოცია-

ლურ ურთიერთობათა ისეთი კარდინალური 

გარდაქმნა, როცა ადამიანები მაღალი ზნეობის, 

სრულფასოვანი სამათლიანობის, დემოკრატიისა 

და თავისუფლების პირობებში იცხოვრებენ. ამით 

ცხოვრება გახდება ჭეშმარიტად ადამიანური, ეს-

თეტიკურად მიმზიდველი არა მარტო გარემოსა, 



 

საგნების, ხელოვნებისა და ლიტერატურის ნაწარ-

მოებთა მაღალი გემოვნების, შინაარსის საფუძვე-

ლზე, არამედ ადამიანურ ურთიერთობათა  მიმზი-

დველობის, სილამაზის მეშვეობითაც. 

ამრიგად, მომავალი მოდერნიზაციის  შედეგე-

ბი შეიძლება შემდეგი სქემით წარმოვიდგინოთ: 

ადამიანთა მაღალი ინტელექტი 

მაღალი ზნეობა 

სრულფასოვანი სამართლიანობა 

სრულფასოვანი თავისუფლება                            

სრულყოფილი დემოკრატია 

ცხოვრების მშვენიერება 

                         
 

                     ჰუმანიზაცია 

 

 

 

                      ბედნიერება 
 

ამგვარი კაცობრიობა უთუოდ იქნება ადამია-
ნის არსების  ნამდვილი შესატყვისი, ბედნიერი, სა-
დაც მის ცხოვრებას არ დაამახინჯებს  ხელოვნუ-
რი, სუბიექტური მიზეზებით გამოწვეული მანკიე-

რებანი, რაც მას თან დაჰყვა ცივილიზაციას და-

საბამიდან  და მთელი ისტორიას გასდევს. შეიძ-
ლება ვთქვათ, რომ ნამდვილი ადამიანური ის-
ტორია დაიწყება აქედან, ხოლო წინა პერიოდები 

შეიძლება ჩაითვალოს კაცობრიობის წინაისტო-
რიად.  

ამის შემდეგ კაცობრიობა მოაგვარებს ყველა 

თავის პრობლემას დედამიწაზე. ასეთი ახალი სა-
ზოგადოების დამკვიდრება სრულიად არაა უტო-
პია. ის სავსებით შეესაბამება ადამიანის შესაძ-
ლებლობებსა და ისტორიულ კანონზმიერებას. მას-
ში არაფერია შეუძლებელი. სწორედ ღრმა ცვლი-

ლებებით მოვიდა კაცობრიობა პროგრესის თა-
ნამედროვე დონემდე. აღნიშნული მიმართულე-
ბით ცვლილებათა ნიშნები უკვე არსებობს, თუმცა 

ისინი ბევრისათვის ძნელად შესამჩნევია. ისინი 

მალე აშკარა გახდება. მხოლოდ ბევრი რამ არის 

დამოკიდებული ადამიანთა, მისი მოწინავე ნაწი-
ლის - ელიტის  როლზე _  პროგრესულ იდეებზე, 

რომელთაც, როგორც ამბობენ, შეუძლიათ სამყა-
როს (რა თქმა უნდა, ადამიანურის) გარდაქმნა. მათ 

უნდა დაემატოს ადამიანთა მასების აქტიური 

მოქმედება, საქმიანობა. 

  
 ГЕОРГИЙ  МАЛАШХИЯ 
 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ  И МОДЕРНИЗАЦИЯ  ЖИЗНИ 
    

Современные исторические вызовы перeд человечеством, которые обясняются причинами, свя-
занными с людьми, их мышлением и действиями, диктуют нам глубоко осознать  явления жизни, 
тенденции и ожидаумые угрозы, а также возможный прогресс.  Исходя из существующей  ситуации,  
ясна неоизбехность новой глобальной модернизации жизни как альтернативa катастрофы и регресса. 

Ввиду несовеншенного характера  развития, необхомы  изменение и  совершенствование качества 
развиитя, чем и должны быть преодолены те пороки и слабые стороны, которые характерны многим 
людям и понижают уровень гуманоость жизни. В частности, это: недостаточный уровень сознания 
людей, их порочные свойства – корысть, альчность, скупость, ложность, склонность  к угнетению 
других, к несправедливостиб излишнему накоплению богатства и т.д. Все это обусловливает 
сложности жизни и  мешает обеспечению всеобщего благосостояния. Путем их преодоления  может 
быть достигнуто  улучшение  жизни людей  на  всей  Земле. Человечество, народы имеют  ресурсы  
для для преодоления указанных пороков людей и жизни. Если они будут использованы, тогда  
достижение  всеобщего прогресса и счастливой жизни  для всего человечества  станет   реальностью. 
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კახაბერ ციმინტია 

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა - პოპულარობიდან 

პროფესიონალიზმისკენ 
 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის განხორციე-

ლება საქართველოს მთავრობამ 2009 წლიდან 

დაიწყო და განვლილი პერიოდის გამოცდილე-

ბიდან გამომდინარე, შეიძლება ითქვას, რომ რე-

გიონებში განხორციელებული პროექტების ფონ-

დიდან დაფინანსებული პროექტებიდან იგი ერთ-

ერთ პოპულარულ პროექტია. 

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში თითოეუ-

ლი სოფლის მცხოვრებლებს ეძლევათ შესაძლე-

ბლობა აქტიური მონაწილეობა მიიღონ თავიანთ 

სოფელში არსებული პრობლემების გადაწყვეტაში. 

კერძოდ, ჩამოაყალიბონ პრობლემები, განსაზღვ-

რონ პრობლემებიდან კონკრეტული მომენტისთ-

ვის ყველაზე მნიშვნელოვანი, აქტუალური და არ-

სებული დაფინანსების ფარგლებში გადაჭრან აღ-

ნიშნული პრობლემა. 

თავისი არსით ,,სოფლის მხარდაჭერის პრო-

გრამა“ სპეციალურ ტრანსფერს წარმოადგენს. ამავ-

დროულად, თვით მუნიციპალიტეტის შიგნით იგი 

გათანაბრებით ფუნქციასაც ასრულებს, რადგან 

გარკვეული წესით ანაწილებს თანხებს ტერიტო-

რიულ ერთეულებში და ნიველირებას უკეთებს 

მათში ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია-განვი-

თარებას, რაც ასევე მნიშვნელოვანია ცალკეული 

თემის, სოფლის სოციალურ-ეკონომიკური დონისა 

და ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის. 

პროგრამის ძირითადი მიმართულებები. სა-

ქართველოს მთავრობის 2012 წლის 24 იანვრის 

#23 დადგენილებით პროგრამის ძირითად მიზანს 

შეადგენს: პროგრამით გათვალისწინებული თან-

ხის წარმართვა სოფლის პირველი რიგის სო-

ციალურ-ეკონომიკური საჭიროებების დასაფინან-

სებლად. იგულისხმება ადგილობრივი ინფრა-

სტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტა-

ცია, კეთილმოწყობის სამუშაოების განხორციელე-

ბა და ა.შ.; თვითმმართველობის განხორციელებაში 

მოქალაქეთა ჩართულობის მხარდაჭერა; მოსახ-

ლეობასა და თვითმმართველობის ორგანოებს შო-

რის ურთიერთობების გაუმჯობესება; თვითმმარ-

თველობის დამოუკიდებლობის ხარისხის ამაღლე-

ბა. 

პროგრამის მოცულობა და სტრუქტურა. 
პროგრამით გათვალისწინებული თანხები ნაწილ-

დება შემდეგნაირად: არა უმეტეს 50 სულიანი 

სოფლისთვის _ 2 000 ლარი; 51-დან 200 _ სულა-

მდე სოფლისთვის _ 4 000 ლარი; 201-დან  400 - 

სულამდე სოფლისთვის _ 5 000 ლარი; 401-დან 

1000 _ სულამდე სოფლისთვის _ 8 000 ლარი; 1000-

ზე მეტსულიანი  სოფლისთვის _ 12 000 ლარი.  

აღნიშნული წესით გაანგარიშების შემდეგ და-

რჩენილი თანხა სოფლებისთვის ნაწილდება ერთ 

სულ მოსახლეზე გაანგარიშებული მაჩვენებლის 

მიხედვით (კერძოდ, სოფლის მოსახლეობის რიც-

ხოვნობა მრავლდება კოეფიციენტ 12,565409-ზე). 

                                                                                          

ცხრილი 1. 
 

,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით“ გამოყოფილი თანხების დინამიკა 
 

წელი საქართველო 

(თანხა, სულ. ლარი) 

 

დინამიკა  % 

2009 19 998 876 

 

100 

2010 40 000 000 

 

200,01 

2011 40 000 000 

 

200,01 

2012 50 000 000 

 

250,01 

 

აღსანიშნავია, რომ ,,სოფლის მხარდაჭერის 

პროგრამის“ ფარგლებში გამოყოფილ თანხებს მნი-

შვნელოვანი ზრდის ტენდენცია ახასიათებს. კერ-

ძოდ, 2009 წლიდან აღნიშნული პროგრამის და-

ფინანსება 2,5-ჯერ არის გაზრდილი (ცხრილი 1). 

აღნიშნული ზრდის ტემპის შენარჩუნება მიზან-

შეწონილია გარკვეული, რაციონალური ნიშნულის 

მიღწევამდე, რაც მნიშვნელოვან როლს შეასრუ-



 

ლებს სოფლების ინფრასტრუქტურის მოწესრი-

გებაში და ამ სფეროში გარკვეული, სტაბილურად 

განვითარებადი გარემოს ფორმირებაში. 

შედეგები. ჩვენი აზრით, ფრიად საინტერესოა 

კონკრეტული მუნიციპალიტეტის მაგალითზე 

,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის“ განხორციე-

ლების შედეგების წარმოდგენა. წალენჯიხის მუნი-

ციპალიტეტის მოსახლეობა შეადგენს 45 000 კაცს, 

ფართობი 647,1 კვ.კმ-ს. აღსანიშნავია, რომ წა-

ლენჯიხის მუნიციპალიტეტში შედის ორი ქალაქი 

– ქ. წალენჯიხა და ქ. ჯვარი, ორი დასახლება – ფო-

ცხო-ეწერი და ზღვაია, 12 თემი, რომელთა შემად-

გენლობაშიც გაერთიანებულია 35 სოფელი და ასე-

ვე სოფელი ეწერი. შესაბამისად, განსახორციე-

ლებელი სამუშაოების სპექტრიც ფართოა, ქალაქსა 

და ქალაქის ტიპის დასახლებებში პრობლემები 

სპეციფიკურია, რაც მოითხოვს ასევე მრავალმხრივ 

მიდგომას, დიდ ფინანსურ რესურსებსა და დანა-

ხარჯებს. 2011 წელს წალენჯიხის მუნიციპალიტე-

ტის ბიუჯეტმა შეადგინა 6 191 ათასი ლარი, საიდა-

ნაც 582 300 ლარი (9,4%) ,,სოფლის მხარდაჭერის 

პროგრამით“ გამოყოფილი თანხა იყო. იგი შეეხო 

მუნიციპალიტეტის შემადგენლობაში შემავალ 36 

სოფელს. შედარებისთვის: ადგილობრივ ბიუჯეტ-

ში ინფრასტრუქტურის განვითარება-რეაბილიტა-

ციისთვის გამოყოფილი იყო 750,6 ათასი ლარი. 

ე.ი. ,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით“ გამოყო-

ფილმა დაფინანსებამ იგი დამატებით 77,6%-ით 

გაზარდა. აღნიშნული ნათლად მიუთითებს იმ 

მნიშვნელოვან როლზე, რასაც აღნიშნული პრო-

გრამა ასრულებს სოფლების ინფრასტრუქტურის 

განვითარება-მოწესრიგებაში. 

 

ცხრილი 2. 

 

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტისათვის ,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის“ ფარგლებში  

გამოყოფილი თანხების დინამიკა 

 

წელი თანხა, ლარი დინამიკა % 

2009 282 000 100 

2010 576 516 204,4 

2011 582 300 206,5 

2012 733 975 260,3 

 

,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის“ ფარგლე-

ბში გამოყოფილ თანხებს წალენჯიხის მუნიცი-

პალიტეტშიც მკვეთრად გამოხატული ზრდის 

ტენდენცია ახასიათებს. კერძოდ, იგი 2009 წელს 

გათვალისწინებული 282 000 ლარიდან 2012 

წლისთვის 733 975 ლარამდე (260,3%) გაიზარდა. 

შესაბამისად იზრდება შესრულებული სამუშაოე-

ბის არეალი და იგი სულ უფრო მოცულობით ხა-

სიათს იძენს სოფლების ინფრასტრუქტურის გან-

ვითარებისთვის.  

 

ცხრილი 3 

,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის“ პრიორიტეტები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში 

 

 პრიორიტეტები 2011 წელი 

თანხა,  ლარი 

პროექტების 

რიცხვი 

1 სასმელი წყლის სისტემების 

რეაბილიტაცია 

166 273 44 

2 საკანალიზაციო სისტემების 

რეაბილიტაცია 

4 401 1 

3 სანიაღვრე არხების მოწყობა 18 776 6 

4 სკოლამდელი დაწესებულებების 

მშენებლობა-რეაბილიტაცია 

41 816 14 

5 გზები 71 027 21 

6 ხიდები 28 252 8 



 

7 გარე-განათება 44 626 16 

8 ნაპირსამაგრი სამუშაოები 3 381 1 

9 სანაგვე ურნების შეძენა 5 727 2 

10 წისქვილების რემონტი 25 087 10 

11 კულტურის სახლების რემონტი 12 325 1 

12 სპორტული მოედნები 8 092 3 

13 სკვერები, პარკები 10 060 4 

14 გაჩერების, მოსაცდელის მოწყობა 43 379 11 

15 თავშეყრის ადგილების მოწყობა 28 322 5 

16 სასაფლაოების შემოღობვა 8 381 1 

17 სხვა სამუშაოები 62 376 26 

 სულ 582 300 174 

 

აღსანიშნავია, რომ წალენჯიხის მუნიციპალი-

ტეტში 2011 წელს ,,სოფლის მხარდაჭერის პრო-

გრამით“ განხორციელდა 174  პროექტი და პრიო-

რიტეტები შემდეგნაირად იქნა განსაზღვრული 

(ცხრილი 3): სასმელი წყლის სისტემების რეაბი-

ლიტაცია (28,5%), გზების რემონტი და მშენებლო-

ბა (12,2%), გარე-განათების რეაბილიტაცია (7,7%), 

გაჩერებების, მოსაცდელების მოწყობა (7,4%). 

ცხადია, რომ ,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრა-

მა“ ხელს უწყობს მოქალაქეთა აქტიურ მონაწი-

ლეობას თვითმმართველობაში. ამასთანავე, ამაღ-

ლებს კონკრეტულ თემში, სოფელში თვითმმართ-

ველობის წარმომადგენლის ავტორიტეტს და პო-

პულარობას, რაც ფრიად მნიშვნელოვანია საქართ-

ველოს მსგავსი, სამოქალაქო საზოგადოების ფორ-

მირების გზაზე მყოფი ქვეყნისათვის.  

 

 
KAKHABER TSIMINTIA 

 
VILLAGE SUPPORT PROGRAM-FROM POPULARITY TO PROFESSIONALISM 

 

Summary 
 

Georgian Government began ,,village support program’’ since 2009 year and it remains one of the most 
popular project. 

,,Village support program’’ assists to take population active part in self-govermment. with this, raises in 
concrete community and it makes popular the representative of village self-government and that is very 
important for Georgia. 

It is remarkable that the amount which is protruded in ,,village support program’’ is characterized with 
increasing tendency since 2009 year. 

The funding for this program since 2009  increased by 2.5 times the growth rate to maintain a reasonable 
,rational levels to reach up.it takes main part to regulate infrastructure and to form development 
environment  in this domain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ბესიკ ბარკალაია 

 

ტერიტორიულ-რეკრეაციული  

სისტემის ფორმირების თანამედროვე პრინციპები 
 

სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების თანა-

მედროვე პროცესების ერთ-ერთ მთავარ პრობ-

ლემას წარმოადგენს ქვეყნის სამეურნეო სისტემის 

ეფექტიანობის მნიშვნელოვანი ამაღლება, რაც მო-

ითხოვს ტერიტორიული ერთეულების განვითა-

რებისათვის საჭირო ახლებურ, სიღრმისეულ მიდ-

გომებს. როგორც ცნობილია, მეურნეობა _ ესაა 

სისტემა განსაზღვრული ასევე ტერიტორიულ 

ჭრილშიც, აქედან კი შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ 

ამ სისტემის ეფექტური ფუნქციონირება მნიშვნე-

ლოვნადაა დამოკიდებული მისი ცალკეული 

ელემენტების რთული ტერიტორიული ურთი-

ერთკავშირისაგან. ქვეყნის სამეურნეო სისტემის 

ჩარჩო-ებში შესაძლოა არსებობდეს სხვადასხვა 

წარმონაქმნები, საიდანაც ერთ-ერთი მნიშვნელო-

ვანია – ტერიტორიულ-რეკრეაციული სისტემა 

(ტრს). 

ქვეყნის სამეურნეო სისტემა ესაა მაღალი 

რანგის ეკონომიკური სისტემა, რომელმაც შესაძ-

ლოა გააერთიანოს (მოიცვას) უფრო დაბალი რან-

გის ტერიტორიულ სოციალურ-ეკონომიკური სის-

ტემები (მათ შორის ტერიტორიულ რეკრეაციული 

სისტემა). ამგვარად, ქვეყნის სამეურნეო სის-

ტემების ეფექტიანი ფუნქციონირება დამოკიდე-

ბულია როგორც ცალკეული რაიონების (ადმი-

ნისტრაციული) ან რეგიონების საქმიანობის შედე-

გე-ბისა და სხვადასხვა ეკონომიკურ-ტერიტორიუ-

ლი წარმონაქმნებისაგან, ისე მათ შორის არსებული 

თავისებურებებისა და მოქმედებათა ინტენ-

სიურობისაგან. 

ეკონომიკური თვალსაზრისით ეფექტიანობა 

შეიძლება გაიგივებულ იქნას რაციონალურობის 

გაგებასთან და ასახავდეს სამეურნეო სუბიექტების 

უნარს აწარმოოს განსაზღვრული ოპტიმალური 

პროდუქტი მოცემულ დროში, მოცემული საშუა-

ლებების გამოყენებით. აქ დასაშვებია გამოირჩეო-

დეს ორი ძირითადი ურთიერთდაკავშირებული 

თავისებურება, ესაა: სიჩქარე და მოქმედების მი-

ზანმიმართულება, ხოლო ძირითად მაჩვენებლად 

განხილულ იქნას დამოკიდებულება (ფარდობი-

თობა) დანახარჯებსა და სამეურნეო საქმიანობის 

შედეგად მიღებულ ეფექტიანობას შორის. 

ტერიტორიულ-რეკრეაციული სისტემის გან-

ვითარება უნდა ემყარებოდეს შემდეგ ძირითად 

მაჩვენებლებს: 1) არსებული რეკრეაციული რე-

სურსული პოტენციალი (ბუნებრივი და ისტო-

რიულ-კულტურული რესურსები); 2) რეკრეაციუ-

ლი ობიექტების ხარისხი; 3) არსებული ინფრასტ-

რუქტურა; 4) ცალკეული საწარმოო და არასაწარ-

მოო დარგების საქმიანობის სახეები; 5) შრომითი 

რესურსები და 6) ქვეყნის ეკონომიკური განვითა-

რების საერთო დონე. 

ტერიტორიულ-რეკრეაციული სისტემის ეფექ-

ტიანობა გამოხატავს ურთიერთობებს მოცემულ 

სისტემასა და მთელი ქვეყნის საზოგადოებას შო-

რის. ასევე, ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებთან 

ოპტიმალურობის მიღწევის, ეკოლოგიური წონა-

სწორობის შენარჩუნების, ახალი ტექნოლოგიების 

გამოყენებას საზოგადოების მოთხოვნათა დასაკმა-

ყოფილებლად, შრომის ტერიტორიულ დანაწი-

ლებასა და განვითარების პროცესების ტერიტო-

რიულ ორგანიზაციას. 

ქვეყანაში ტერიტორიულ-რეკრეაციული სის-

ტემის ფორმირებას საფუძვლად უნდა დაედოს 

შემდეგი პირობები:  

ა) ქვეყნის სივრცით ტერიტორიებზე რეკ-

რეაციული რესურსების სიმრავლე, მრავალფე-

როვნება და შედარებით თანაბარი გადანაწილება; 

ბ) ქვეყნის სივრცით ტერიტორიებზე არსებუ-

ლი რეკრეაციული ობიექტების მდგომარეობის 

ხარისხი და არსებული ინფრასტრუქტურა; 

გ) ქვეყნის სივრცით ტერიტორიებზე მცხოვ-

რები ადგილობრივი მოსახლეობის კულტურულ-

ეთნოსის ელემენტების სიმრავლე და ისტორიული 

თანაცხოვრების თავისებურებები; 

დ) ქვეყნის სივრცით ტერიტორიებზე არსებუ-

ლი საერთო ეკოლოგიური მდგომარეობა; 

ე) ქვეყნის სივრცით ტერიტორიებზე პროფი-

ლის მიხედვით არსებული საწარმოები; 

ვ) ქვეყნის სივრცით ტერიტორიებზე არსებუ-

ლი სოციალური ინფრასტრუქტურა. 

ტერიტორიულ-რეკრეაციული სისტემის ფუნქ-

ციონირებასა და განვითარებას უნდა ახასია-

თებდეს შემდეგი ძირითადი ნიშნები: 

1) განსახილველი კატეგორიისათვის განვი-

თარების ამოსავალ წერტილად აღებულ უნდა იქ-

ნას არსებული რეკრეაციული რესურსების მდგრა-

დი გამოყენების ოპტიმუმი; 

2) სისტემის შემადგენლობის ყველა რეკრეა-

ციული ობიექტი ინტეგრირებული უნდა იყოს 



 

საერთო მიზნებითა და ფუნქციონირების პრინცი-

პებით;  

3) სისტემის ყველა წარმოებითი დარგი მი-

ზანმიმართული უნდა იყოს შესაბამისად საერთო 

მიზნების რეალიზაციისაკენ, სადაც გათვალისწი-

ნებული უნდა იყოს ადგილობრივი ინტერესები. 

4) რომელიმე ერთი ადმინისტრაციული რაი-

ონის რეკრეაციული ობიექტების ეფექტიანობა შე-

საძლოა შეფასდეს როგორც მთელი სისტემის ერთ-

ერთი ნაწილის ეფექტიანი ფუნქციონირება, სადაც 

მოცემულ პერიოდში გათვალისწინებული უნდა 

იყოს არსებული შესაძლებლობები და სისტემის 

შემადგენლობაში შემავალი სხვა ადმინისტრაციუ-

ლი რაიონების სოციალურ-ეკონომიკური განვითა-

რების პირობები; 

5) ტერიტორიულ-რეკრეაციული სისტემის 

ფუნქციონირება და განვითარება არის კომპლექ-

სური. მისი განსაზღვრისათვის გათვალისწინე-

ბულ უნდა იქნას სხვადასხვა ასპექტები და 

ფაქტორები. განვითარების განსაზღვრისას კომპ-

ლექსურობის ბუნება პირდაპირ დაკავშირებულია 

კომპლექსურობის პრინციპთან, რაც თავისთავად 

კავშირში უნდა იყოს მთელი ქვეყნის სამეურნეო 

სისტემის ტერიტორიული ორგანიზაციის საერთო 

პრინციპთან; 

6) ტერიტორიულ-რეკრეაციული სისტემის 

განვითარება უნდა ექვემდებარებოდეს მოცემულ 

სოციალურ-ეკონომიკური ფორმაციის ჩარჩოებში 

მუდმივ ცვალებადობას. მან უნდა ასახოს გარკვე-

ული თანაფარდობა სოციალურ-ეკონომიკური გან-

ვითარების დონესა და ტემპებს შორის, რაც საბო-

ლოოდ გადაწყვეტს საკითხს მიმდინარე და შემ-

დეგი პერიოდის ამ ტერიტორიების ეფექტიანი 

ფუნქციონირებისათვის.  

7) ტერიტორიულ-რეკრეაციული სისტემის 

ეფექტიანი ფუნქციონირება უნდა ეფუძნებოდეს 

იმას, რომ მის შემადგენლობაში შემავალი გარ-

კვეული ტერიტორიები არ უნდა შემოიფარგლოს 

მარტო რეკრეაციული საწარმოო კომპლექსებით, 

იგი უნდა აერთიანებდეს არასაწარმოო კომპლექ-

სების მთელ სპექტრსაც. ამიტომ, სისტემის ეფექტი-

ანობის კომპლექსური კვლევის ანალიზმა უნდა 

მოიცვას სისტემის ფარგლებში არსებული საწარ-

მოო და არასაწარმოო დარგები; 

8) ტერიტორიულ-რეკრეაციული სისტემა შე-

საძლებელია შეითავსოს თავისუფალი ეკონომი-

კური  ზონის რომელიმე სახესხვაობამ ან პირიქით, 

სისტემის მიერ იქნას შეთავსებული რომელიმე 

ზონა. 

ტერიტორიულ-რეკრეაციულ სისტემაზე გარ-

კვეული ნაშრომები აქვთ გამოქვეყნებული ა. 

კოსტროვიცკის [1], ვ. პრეობრაჟენსკის [2] და სხვა 

მკვლევარებს, მაგრამ, ყველა ეს მეცნიერი ტერი-

ტორიულ-რეკრეაციულ სისტემას განიხილავს 

მხოლოდ რეკრეაციული თვალსაზრისით, სადაც 

რეკრეაციული რესურსების გამოყენებით ხდება 

ადამიანის ჯანმრთე-ლობაზე დადებითი ზემოქმე-

დების გამოვლენა. მაგალითად, პოლონელი 

მკვლევარი, ა. კოსტროვიცკი ტერიტორიულ-რე-

კრეაციულ სისტემას განიხილავს ძირითადად სამი 

სუბიექტისაგან. ეს სუბიექტებია: 1. რეკრეანტები; 

2. ბუნებრივი გარემოს რესურსები, ლანდშაფტის 

დადებითი  ხარისხი, ისტორიულ-კულტურული 

რესურსები; 3. რეკრეაციის სოციალურ-

ეკონომიკური პირობები, რეკრეაციის ორგანიზა-

ციულ-სამართლებრივი პირობები, რეკრეაციის 

ტექნიკური პირობები. ა. კოსტროვიცკის შეხედუ-

ლება ემთხვევა ვ. პრეობრაჟენსკის მიერ შექმნილ 

სისტემას, სადაც, ძირითადი აქცენტები გაკეთებუ-

ლია: 1. დამსვენებელთა ჯგუფზე; 2. ბუნებრივ-

კულტურულ კომპლექსებზე; 3. შიდა ტექნიკურ 

სისტემებზე; 4. მომსახურე პერსონალზე; 5. მარ-

თვის ორგანოზე და ა.შ. 

ა. კოსტროვიცკის და ვ. პრეობრაჟენსკის სის-

ტემა განსხვავდება ჩვენს მიერ წარმოდგენილი 

სისტემისაგან, რადგან ჩვენი აქცენტები ძირითა-

დად გაკეთებულია ტერიტორიებზე, სადაც წარ-

მოდგენილია თვისობრივად მაღალი განსაზღვრუ-

ლობის რეკრეაციული რესურსების, საწარმოო თუ 

არასაწარმოო დარგების, მოსახლეობის, სოფლის 

მეურნეობისა და ინფრასტრუქტურის ერთიანობა. 

გარდა ამისა, ა. კოსტროვიცკის და ვ. პრეობრა-

ჟენსკის სისტემის დანერგვა არარეალურია მჭიდ-

როდ დასახლებული ქვეყანის ტერიტორიებზე, 

რადგან მათ გათვალისწინებული არ აქვთ რეკრეა-

ციის სისტემის ფორმირებისას მოსახლეობის, 

წარმოებისა თუ არასაწარმოო დარგების ინტერე-

სები და სხვ. 

ტერიტორიულ-რეკრეაციული სისტემის გან-

ვითარებისა და ფუნქციონირების ეფექტიანობის 

განსაზღვრისათვის მნიშვნელოვანია შედარებითი 

მეთოდის გამოყენება. მაგალითად, მოცემული 

რომელიმე რეკრეაციული სისტემის შესაბამისი მო-

ნაცემების შედარება ქვეყნის სხვადასხვა ნაწილში 

არსებულ რეკრეაციულ სისტემებთან, საიდანაც 

მიღებულ საინფორმაციო მასალას გაუკეთდეს 

ღრმა შეფასებები და ობიექტური დასკვნები. 

ასეთმა დასკვნებმა შესაძლოა შექმნან მნიშვნელო-

ვანი წინაპირობა ქვეყნის სახვადასხვა ტერიტო-

რიულ-რეკრეაციული სისტემებს შორის განვითა-

რების დონის გამოთანაბრების რთულ პროცესში. 

მაგრამ გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ყველა 



 

მაჩვენებლის აბსოლუტური თანაფარდობა არ 

შეიძლება არსებობდეს. 

ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარე-

ბის სფეროში რომელიმე ტერიტორიულ-რეკრეა-

ციული სისტემური წარმონაქმნი არ ნიშნავს სხვა 

ტერიტორიული წარმონაქმნის სოციალურ-ეკონო-

მიკური სტრუქტურების უგულებელყოფას, რად-

გან არსებობს განსხვავება საზოგადოების ცხოვრე-

ბის წესს, წარმოებითი პროცესების, ბუნებრივი რე-

სურსების ტერიტორიულ გამოყენებასა და ადამია-

ნების პირადი მოხმარების ბუნებას შორის. 

ბოლო პერიოდის განმავლობაში სულ უფრო 

მძაფრდება ურთიერთდამოკიდებულება ბუნებასა 

და გარკვეული ტერიტორიული წარმონაქმნების 

შიგნით მცხოვრებ როგორც ადგილობრივ მოსახ-

ლეობას (ანთროპოგენული ნაწილი), ისე წარმოე-

ბით პროცესებს შორის. პრობლემების წარმოშობა 

და გამწვავება ძირითადად განაპირობა იმან, რომ 

მაღალია გარემოს დაბინძურების ხარისხი და 

ბუნების შემადგენელი ელემენტების გამოყენება 

ძირითადად ხდება არარაციონალურად, არამდგ-

რად საფუძველზე. ამიტომ, არსებული პრობლე-

მების გამოსავლენად უნდა შეიქმნას მოდელის 

ისეთი ვარიანტი, რომელიც ტერიტორიულ-რეკ-

რეაციული სისტემის შიგნით რეალურად ასახავს 

ურთიერთდამოკიდებულებას მასში შემავალ სხვა-

დასხვა ქვესისტემებს შორის და შემდგომში მოი-

ნახოს გზები ამ პრობლემების გადასაჭრელად. 

ტერიტორიულ-რეკრეაციული სისტემა ვითარ-

დება ბუნებრივი კანონებით მაშინაც, კი როცა მისი 

შემადგენელი ქვესისტემის ელემენტები იქმნება 

ახლიდან, ან ადამიანის მიერ ხდება მისი ტრანს-

ფორმაცია.  

ტერიტორიულ-რეკრეაციულმა სისტემამ და-

საშვებია მოიცვას: რეკრეაციის, სოციალური ინ-

ფრასტრუქტურის, წარმოებისა და არასაწარმოო 

დარგების, სოფლის მეურნეობის, მოსახლეობისა 

და რეკრეანტთა ქვესისტემები. 

ტერიტორიულ-რეკრეაციული სისტემის საზ-

ღვრების ჩამოყალიბებას ძირითადად განაპირო-

ბებს მის შემადგენლობაში შემავალი ქვესისტემის 

ყველა ელემენტი. აქედან, რეკრეაციის ქვესისტემის 

საზღვრები, სადაც ხდება მისი ფორმირება შესა-

ძლოა სივრცეში არ დაემთხვეს წარმოებითი და 

სხვა ქვესისტემების საზღვრებს. ამიტომ, რეკრეაცი-

ის ქვესისტემას გააჩნია ფუნქციონირების სხვა-

დასხვა მასშტაბი და იგი შეიძლება განხილულ 

იქნას როგორც: ა) ბუნებრივ-ტერიტორიული კომპ-

ლექსი (მნიშვნელოვანწილად ტრანსფორმირებუ-

ლი ანთროპოგენული ზემოქმედებით) და მასთან 

კავშირში მყოფი ისტორიულ-კულტურული რე-

სურსები; ბ) ქვესისტემა როგორც საფუძველი სხვა 

ქვესისტემების მატერიალური ელემენტების ფორ-

მირებისა (მნიშვნელოვანწილად როგორც რესურ-

სული ქვესისტემა) და გ) ,,ბუნებრივი გარემო” – 

სხვა ქვესისტემების ფორმირებისა და ფუნქციონი-

რების პროცესში. 

მდიდარი რესურსული პოტენციალის არსე-

ბობის შემთხვევაში, რეკრეაციული ტერიტორიე-

ბის ჩამოყალიბებისა და მათში რეკრეაციული სა-

წარმოების ოპტიმალურ განთავსებას მნიშვნელო-

ვანი ადგილი უკავია როგორც რეგიონების, ისე 

ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების 

საქმეში. ამ საკითხის მნიშვნელობა განსაკუთრე-

ბით აქტუალურია მაშინ, როცა ქვეყანაში ხდება 

წარმოების კონცენტრაციის ადგილების, ურბანი-

ზებული ტერიტორიებისა და მასთან კავშირში 

მყოფი მოსახლეობის რიცხოვნობის ზრდა. ასეთ 

შემთხვევაში რეკრეაციული ტერიტორიების როლი 

ვლინდება ბუნებრივი რესურსების დაცვის, 

ადამიანის ჯანმრთელობის შენარჩუნების, დასა-

ქმების, უცხოური ვალუტისა და ინვესტიციების 

მოზიდვის და ა.შ., საერთოდ, ჯანმრთელი ცხოვ-

რების წესის დამკვიდრების საქმეში.  

ამჟამად, მსოფლიოში საზოგადოებრივ-ეკონო-

მიკური ეფექტი მიიღწევა ბევრ წარმონაქმნებში, 

როგორიცაა მაგალითად, რეკრეაციული ზონები, 

კომპლექსები, კვანძები, ცენტრები და ა.შ. ეს წარმო-

ნაქმნები ქმნიან წინაპირობას რათა რაციონალუ-

რად მოხდეს ადგილობრივი რესურსების გა-

მოყენება, ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა, წარ-

მოების პროცესების ოპტიმიზაცია და მაქსიმა-

ლურად იქნას ათვისებული საწარმოო თუ არასა-

წარმოო ინფრასტრუქტურა. 

ქვეყნის რეკრეაციულ-ეკონომი-კური რეგიო-

ნიზაციის იდენტიფიკაციისათვის შესაძლებელია 

ტერიტორიული, სტრუქტურული და სხვა კრი-

ტერიუმების გამოყენება. ამ ერთეულების თავი-

სებურება გამომდინარეობს რეკრეაციულ-ეკონომი-

კური რეგიონიზაციის სახესხვაობიდან, ასევე, მათ 

ერთეულებში ჩადებული შემადგენლობისაგან. 

ტერიტორიულ-რეკრეაციული ერთეულების 

შექმნა რეგიონების მიხედვით სხვადასხვა ქვეყა-

ნაში  ერთმანეთისაგან განსხვავდება. საქართვე-

ლოში, გამომდინარე მცირე ტერიტორიულობი-

დან, გეოგრაფიული თავისებურებებიდან, ბუნე-

ბრივ-რეკრეაციული და კულტურულ-რესურსული 

პოტენციალიდან, ადამიანთა ისტორიული 

თანაცხოვრებიდან, საწარმოო თუ არასაწარმოო 

დარგების ტერიტორიული განლაგებიდან და მათ 

შორის არსებული კავშირებიდან, ტერიტორიულ-
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საფეხურად, როგორიცაა: 

ა) ტერიტორიულ-რეკრეაციული სისტემა – I სა-

ფეხური; 

ბ) ტერიტორიულ-რეკრეაციული ზონა – II სა-

ფეხური; 

გ) ტერიტორიულ-რეკრეაციული ცენტრი – III სა-

ფეხური. 

ამ ტერიტორიული წარმონაქმნების განსა-

ზღვრება შემდეგნაირად შეიძლება ჩამოყალიბდეს: 

ა) ტერიტორიულ-რეკრეაციული სისტემა – ეს 

არის საკმაოდ დიდი მოცულობის ტერიტორიული 

ერთეული, რომელმაც შესაძლოა მოიცვას 

რამდენიმე ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული 

რაიონი, სადაც, თავმოყრილია გარკვეული სპეცი-

ფიკის მატარებელი ბუნებრივ-რეკრეაციული და 

ისტორიულ-კულტურული რესურსები, აქვს ურ-

ბანიზებული ტერიტორიების, სამრეწველო თუ 

არასამრეწველო დარგებისა და ინფრასტრუქტუ-

რის ქსელის გამოკვეთილი ნიშნები (ზოგ რეგიონში 

ამას შეიძლება დაემატოს ადამიანების ისტო-

რიული თანაცხოვრების პირობა), ეკონომიკური 

კავშირები ქვეყნის სხვა რეგიონებთან და დამოუ-

კიდებლად არსებობის თითქმის ყველა პირობა.  

სისტემამ შეიძლება მოიცვას ზონები და 

ცენტრები, ან რომელიმე მათგანი. გარდა ამისა, 

მსხვილი ქალაქები ან პირიქით, მსხვილი ქალაქი 

თავისი აგლომერაციით შესაძლოა წარმოადგენდეს 

თვითონ სისტემას.  

ერთ-ერთი ძირითადი განსხვავება რეკრეა-

ციულ სისტემას, ზონებსა და ცენტრებს შორის 

იმაში მდგომარეობს, რომ ზონებსა და ცენტრებში 

რეკრეანტთა გარკვეული მოთხოვნების დაკმაყო-

ფილება ძირითადად ხორციელდება მის ფარგ-

ლებს გარეთ წარმოებული საქონლით (მაგალი-

თად, სამრეწველო პროდუქცია და სხვ.). 

სისტემა ადამიანის ჯანმრთელობაზე ზემოქმე-

დების ძლიერი და სუსტი დადებითი ნიშნების მა-

ტარებელია. საქართველოში, ტერიტორიულ-რე-

კრეაციული სისტემად შეიძლება ჩაითვალოს მა-

გალითად, აფხაზეთის რეგიონი, თბილისი თავისი 

აგლომერაციით და სხვ. 

ბ) რეკრეაციული ზონა _ ეს შესაძლოა იყოს 

სისტემაზე მცირე ფართობის მქონე ტერიტორია, 

სადაც ძირითადად თავმოყრილია ბუნებრივ-რე-

კრეაციული ან მასთან ერთად ისტორიულ-კულ-

ტურული რესურსები და სადაც, მიმდინარეობს 

რეკრეაციული პროცესი. ზონაში ძირითადად არ 

ხდება სამრეწველო საქონლის წარმოება. ზონა 

შესაძლოა არსებობდეს რომელიმე ადმინისტრაცი-

ული რაიონის ფარგლებში, შეითავსოს რამდენიმე 

პატარა ქალაქი, სოფელი და რეკრეაციული ცენტ-

რი, მაგრამ თვითონ არის სისტემის შემადგენელი 

ნაწილი. ზონები ძირითადად ხასიათდება ადა-

მიანის ჯანმრთელობაზე ძლიერი ზემოქმედების 

დადებითი ნიშნებით, მაგრამ ზოგიერთი ცენტრი, 

რომელიც ორიენტირებულია რეკრეანტთა შემეც-

ნებით-ფსიქოლოგიურ უზრუნველყოფაზე, ახასია-

თებს ადამიანის ჯანმრთელობაზე სუსტი ზემო-

ქმედების დადებითი ნიშნები. მაგალითისათვის, 

რეკრეაციულ ზონას შეიძლება მიესადაგოს მწვანე 

კონცხი-ქობულეთის სანაპირო ზოლი და ა.შ. 

გ) რეკრეაციული ცენტრი უნდა ხასიათდე-

ბოდეს მცირე ტერიტორიული დარაიონებით. აქ 

შესაძლოა არსებობდეს ერთი ან რამდენიმე რე-

კრეაციული ობიექტი, მცირე მოცულობის ქალაქი 

ან ისტორიული სოფელი და ხასიათდებოდეს 

რეკრეანტთა ჯანმრთელობაზე როგორც ძლიერი, 

ისე სუსტი ზემოქმედების დადებითი ნიშნებით. 

მაგალითად, მცირე მოცულობის ისტორიულ 

ქალაქში ან სოფელში ზემოქმედება ფსიქოლოგი-

ურ-შემეცნებითი ხასიათისაა, რასაც თან ახლავს 

რეკრეანტთა ყოფნის პერიოდში გარკვეული დას-

ვენება _ ძალების აღდგენა.  

ზემოთ ჩამოთვლილი სამივე საფეხური მოი-

ცავს რეკრეაციულ ობიექტებს, როგორიცაა: ცალ-

კეული საკურორტო თუ სხვა სახის შენობა-

ნაგებობები, სამონადირეო მეურნეობები, ეროვნუ-

ლი პარკები და სხვ. 

როგორც უკვე აღინიშნა, ტერიტორიულ-რე-

კრეაციული სისტემა, ზონა და ცენტრი, ადამიანის 

ჯანმრთელობაზე ზემოქმედების ძლიერი და სუს-

ტი დადებითი ნიშნების მატარებელია.  

ზემოქმედების ძლიერი დადებითი ნიშნები 

აღინიშნება ბუნებრივ-რეკრეაციული რესურსების 

(სამკურნალო-მინერალური წყლები, კლიმატი და 

ა.შ.) ადამიანების მიერ უშუალო გამოყენებით და 

კავშირშია მათი ჯანმრთელობისა და ძალების 

აღდგენის ფიზიკურ პროცესებთან.  

ზემოქმედების სუსტი დადებითი ნიშნები ესაა 

ძირითადად შემეცნებით-ფსიქოლოგიური ხასია-

თის მატარებელი, რომელიც აღენიშნება ადამია-

ნებს ისტორიულ-კულტურულ ობიექტებზე ყოფ-

ნის შემთხვევაში. 

რეკრეანტებზე ძლიერი და სუსტი ზემოქმე-

დების დადებითი ნიშნები სქემატურად შემ-

დეგნაირად შეიძლება გამოისახოს: 
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ტერიტორიულ-რეკრეაციული სისტემის აქტი-

ური ფუნქციონირება გავლენას ახდენს რეგიონულ 

გამოვლინებებზე, რაც საშუალებას იძლევა უპირ-

ველეს ყოვლისა ხელი შეეწყოს სისტემის ფარგ-

ლებში წარმოებითი პროცესების, სატრანსპორტო 

ქსელის, რეკრეაციული ობიექტების მომარაგების, 

ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმებისა და რეკ-

რეანტთა მოთხოვნების დაკმაყოფილების უზრუნ-

ველყოფას. 

ჩვენს მიერ ჩამოყალიბებული ტერიტორიულ-

რეკრეაციული სისტემა სქემატურად შემდეგნაი-

რად შეიძლება გამოისახოს: 

 

                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ისტორიულ-კულტურული 

ობიექტები 

ისტორიულ-კულტურული 

ობიექტები 

რეკრეაციული ცენტრები რეკრეაციული ზონები 

ტერიტორიულ-რეკრეაციული 

სისტემა 

ბუნებრივ-რეკრეაციული 

ობიექტები 

ბუნებრივ-რეკრეაციული 

ობიექტები 

ძლიერი ზემოქმედების 

დადებითი ნიშნები 

სუსტი aზემოქმედების 

დადებითი ნიშნები 

 

ძლიერი ზემოქმედების 

დადებითი ნიშნები 

სუსტი ზემოქმედების 

დადებითი ნიშნები 



 

 

  სქემა 1.2 

ტერიტორიულ-რეკრეაციული სისტემა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სადაც, უწყვეტი ხაზებით აღნიშნულია ქვესის-

ტემებს შორის პირდაპირი კავშირები; წყვეტილი 

ხაზებით აღნიშნულია ქვესისტემებს შორის არა-

პირდაპირი კავშირები; 

სისტემა შედგება 7 ქვესისტემისაგან. სისტემა-

ზე გარედან და შიგნიდან ძირითადად მოქმედებს 

ეკოლოგიური უარყოფითი ზემოქმედების ფაქტო-

რები რომლის ძირითადი წყაროა არსებული სა-

წარმოები, სატრანსპორტო საშუალებები და სხვ.; 

სქემაზე ,,სისტემაში შესასვლელი” _ აღნიშნავს 

რეკრეანტთა მიერ სისტემაში შესვლას; ,,შედეგობ-

რივი მონაცემები” _ აღნიშნავს სისტემიდან გასვ-

ლის შემდეგ რეკრეანტთა ფიზიკურ-ფსიქოლოგი-

ურ მდგომარეობას.  

რეკრეაციის  ქვესისტემა მოიცავს: 

რეკრეაციულ  ზონებს, ცენტრებსა და ობიექტებს; 

რეკრეაციის სოციალურ-ეკონომიკური პირობებს, 

სადაც მოიაზრება  დასაქმება, შემოსავლები, ხელის 

შეწყობას სხვა დარგების სტიმულირებისათვის და 

ა.შ.; რეკრეაციის ორგანიზაციულ-სამართლებრივ 

პირობებს სადაც, მოიაზრება სისტემის 

ნორმალური ფუნქციონირებისათვის საკანონმდე-

ბლო და კანონქვემდებარე აქტებით უზრუნველ-

ყოფა;  რეკრეაციის ტექნიკური პირობების ქვეშ 

მოიაზრება რეკრეაციული ინფრასტრუქტურის 

თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვა. 

სოციალური ინფრასტურის ქვესისტემა მოი-

ცავს მთლიანად, ტერიტორიულ რეკრეაციული 

სისტემის საზღვრებში არსებულ მთელ სოცია-

ლური ინფრასტუქტურას. 

მოსახლეობის ქვესისტემა მოიცავს მთლიანად, 

ტერიტორიულ რეკრეაციული სისტემის საზღვრე-

ბში არსებულ მოსახლეობას. 



 

წარმოების ქვესისტემა მოიცავს მთლიანად, 

ტერიტორიულ რეკრეაციული სისტემის საზღვ-

რებში არსებულ წარმოების პროცესებსა და სა-

წარმოების სიმრავლეს. 

არასაწარმოო დარგების ქვესისტემა მოიცავს 

მთლიანად, ტერიტორიულ რეკრეაციული სისტე-

მის საზღვრებში არსებულ არასაწარმოო დარგების 

(განათლების, კულტურის და ა.შ.) ობიექტების 

სიმრავლეს. 

სოფლის მეურნეობის ქვესისტემა მოიცავს 

მთლიანად, ტერიტორიულ რეკრეაციული სისტე-

მის საზღვრებში არსებულ სოფლის მეურნეობის 

პროდუქციის წარმოების სიმრავლეს.  

რეკრეანტთა ქვესისტემა მოიცავს მთლიანად, 

ტერიტორიულ რეკრეაციული სისტემის საზღვ-

რებში არსებულ რეკრეანტთა სიმრავლეს. რეკრე-

აციული საწარმოო ობიექტების ფუნქციონირებას 

წინ უნდა უსწრებდეს პირველ რიგში დარგობრივი 

მოთხოვნები და პრინციპები. დარგობრივი პრინ-

ციპების დაცვას ხშირად გადამწყვეტი მნიშვნე-

ლობა აქვს ეკონომიკური გეგმების შემუშავებისას, 

შემდგომში დარგების უკეთ ფუნქციონირებისა-

თვის. 

რეკრეაციული დარგობრივი ტენდენციები შე-

საძლოა იყოს დომინანტი, წარმოადგენდეს ორ-

განიზებული სტრუქტურების საფუძველს და წარ-

მოებაში დაეყრდნოს დარგობრივ პრინციპებს, მაგ-

რამ, ტერიტორიული ორგანიზაცია ყოველთვის არ 

პასუხობდეს საზოგადოების მაქსიმალურად და-

კმაყოფილების მოთხოვნებს. 

ტერიტორიულ-რეკრეაციული სისტემა, უპირ-

ველეს ყოვლისა ტერიტორიულ-ეკონომიკური 

წარმონაქმნია, რომელსაც თავისი უშუალო დანიშ-

ნულების გარდა უნდა ახასიათებდეს ეკონომიკუ-

რი კავშირურთიერთობები სხვადასხვა დარგებს 

შორის როგორც სისტემის შიგნით, ისე სისტემის 

ფარგლებს გარეთ, რადგან იგი ნაწილია ერთიანი, 

ქვეყნის სამეურნეო სისტემისა. ასეთი მიდგომა სა-

შუალებას იძლევა არასეზონურობის პერიოდებშიც 

კი, სისტემამ იფუნქციონიროს როგორც ტერი-

ტორიულ-ეკონომიკურმა ერთეულმა. გარდა ამისა, 

სისტემამ უნდა მოიცვას ზონები, ცენტრები, ობი-

ექტები და განისაზღვროს მათ შორის იერარქიული 

ურთიერთდამოკიდებულებები და სხვ.  

ტერიტორიულ-რეკრეაციული სისტემის ფუნქ-

ციონირების ეფექტიანობის გამოკვლევა მოითხოვს 

სისტემურ მიდგომას და მრავალი მაჩვენებლის 

გამოყენებას. ამიტომ, ეფექტიანობის განხილვისას 

უნდა დავეყრდნოთ ყველა მაჩვენებელს, რომ-

ლითაც ხასიათდება მისი ცალკეული კომპო-

ნენტები. შემდეგ, მიღებული მონაცემები შესაძლე-

ბელია რომელიმე სტატისტიკური მეთოდით (მო-

დელით) მოყვანილ იქნას ისეთ ფორმაში, საიდანაც 

ფორმულირება გაუკეთდება საერთო დასკვნებს. 

აქ, უპირველეს ყოვლისა, მხედველობაშია მისა-

ღები ფაქტორებისა და მთავარი კომპონენტების 

ანალიზი.  

თითოეული ტერიტორიულ-რეკრეაციული 

სისტემა შესაძლოა დაიყოს დარგობრივი სპეცია-

ლიზაციების მიხედვით, როგორც სამკურნალო, 

დასასვენებელი, სათავგადასავლო, სამოგზაურო-

შემეცნებითი, შემეცნებით-გასართობი და სხვა 

ნიშნებით. ამიტომ, ამ ნიშნების დივერსიფიკაციით 

შესაძლოა გამოყოფილ იქნა 3 კატეგორია: 1) 

სპეციალიზირებული; 2) გარდამავალი; 3) სახე-

სხვაობრივი 

აღნიშნული, ცხრილის (#1) სახით შემდეგ-

ნაირად გამოისახება: 

 

ცხრილი 1      
 

სპეციალიზირებული გარდამავალი სახესხვაობრივი 

- კლიმატური კურორტები 

- ბალნეო კურორტები 

-  სამონადირეო  

   მეურნეობები 

- კარსტული მღვიმეები 

– კლიმატო-ბალნეოლოგიური   

კურორტები   

-  ბალნეო-კლიმატური   

   კურორტები   

- ეროვნული პარკები და 

  სხვა სახის დაცული 

  ბუნებრივი ტერიტორიები 

– ურბანიზებული  

  ტერიტორიები და მათი 

  აგლომერაცია 

  

ტერიტორიულ-რეკრეაციულ სისტემას შეიძ-

ლება ჰქონდეს როგორც ჰომოგენური (ერთნიშ-

ნიანი), ისე ჰეტეროგენური (სხვადასხვა ნიშნიანი) 

ბუნება. სისტემის ჰომოგენობა ფორმირდება ძი-

რითადად ბუნებრივი რესურსების დამახასიათე-

ბელი სპეციფიკური ნიშნებით, სივრცობრივი ელე-

მენტების ზემოქმედებით (სამთო ტერიტორიები, 

მდინარეთა აუზები და ა.შ.) და სხვ. სისტემის ჰეტე-

როგენობა კი, გამოიხატება რეკრეანტთა მოთ-

ხოვნილებების დაკმაყოფილებაში და სხვ. ამიტომ, 

სისტემის ბუნებიდან გამომდინარე, უნდა მოხდეს 

მის ფარგლებში რეკრეაციული ტერიტორიიის 



 

ერთგვარი გამიჯვნა. კერძოდ, აქტუალურად უნდა 

იქნას შესწავლილი ლოკალიზაციის პრინციპები, 

საწარმოების ტერიტორიული კონცენტრაციის, 

სპეციალიზაციისა და მათი ტიპოლოგიის მი-

ხედვით. 

ტერიტორიულ-რეკრეაციული სისტემის ქვეშ, 

თითქმის ყველა ტიპისა და ზომის ტერიტორიების 

სამრეწველო ფორმირებისას იგულისხმება ძალ-

ზედ დინამიური წარმონაქმნი. მათი დინამიკა მო-

იცავს: საზოგადოების ჯანმრთელობის დაცვას, 

აქტიურ დასვენებასა და სოციალურ-ეკონომიკურ 

უზრუნველყოფას; სამეცნიერო-ტექნიკურ პროგ-

რესს; ბუნებრივი რესურსების მაქსიმალურად ათ-

ვისებასა და რაციონალურად გამოყენებას და სხვ. 

მაგრამ, განვითარებად ქვეყნებში ახლად წარმოქმ-

ნილი პროცესები იწვევს მძაფრ ცვლილებებს, რაც 

გამოიხატება სპეციალისტების ნაკლებობასა და 

კადრების დენადობის მაღალ ხარისხში, სამრეწ-

ველო საწარმოების საგარეო ეკონომიკურ კავში-

რებში, შრომის ტერიტორიულ დანაწილებაში და 

სხვ. ამიტომ, ქვეყნის ერთიან, მოწესრიგებული 

ეკონომიკური სისტემის ჩამოყალიბებას გარკვე-

ულწილად ხელს შეუწყობს ტერიტორიულ-რეკრე-

აციული სისტემის ფარგლებში, რეკრეაციული რე-

სურსების მდგრადი გამოყენების საფუძველზე, 

საწარმოების ტერიტორიულ-სტრუქტურული ფო-

რმირებისა და ოპტიმალური ფუნქციონირების 

დინამიური პროცესები. 
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MODERN PRINCIPLES OF FORMATION OF THE TERRITORIAL-RECREATIONAL SYSTEM 

 

summary 

 

The paper discusses the basic principles which should become the foundation of development of the 

Recreational System. In particular, 1) the development of key indicators that should be the pillar of 

recreational system  2) Determination of factors measuring effectiveness of the recreational system; 3) 

Development of key factors of tterritorial recreation system operation and further development; 4) The 

existence of the natural laws of development of the recreational system; 5) Dividing territorial recreation 

system into the key stages; 6) The territorial recreation system is the formation of economic relations 

between the different areas within the system as well as outside the system; 7) System Component – 

significance of recreation and social infrastructure, manufacturing, non-industrial and agricultural sectors, 

population and recreants subsystem; 8) Relations between the system and subsystem components; 9) 

Division of the recreational system according to the specializations; 10) Difference of the system tackled by 

the present work from those developed by other scientists. 
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რამაზ ოთინაშვილი 

გიორგი ბაგრატიონი 
 

კონკურენტული დაზვერვა თანამედროვე  

სისტემაში 
 

თანამედროვე მენეჯმენტი დაკავშირებულია 

გარემოს სწრაფ ცვლილებებთან და ახალი რის-

კების უეცარ წარმოშობასთან. შედეგად, მნიშვნე-

ლოვანია მართვის მოქნილობა და გარემო ფაქ-

ტორებზე რეაქციის სისწრაფე. ახალი ეპოქა გა-

ნაპირობებს მენეჯმენტის ანალიტიკური მდგე-

ნელის საკვანძო მნიშვნელობის გადასინჯვის 

აუცილებლობას. აქტუალურია მენეჯერების უზ-

რუნველყოფა, ბიზნესის გარემოს შესახებ, სპე-

ციალურად გადაწყვეტილებების მიღებაზე ორი-

ენტირებული ინფორმაციით. ამ ფუნქციის აღსა-

ნიშნავად ვისარგებლოთ დასავლურ ლიტერატუ-

რაში მიღებული ტერმინით `კონკურენტული 

დაზვერვა” (competitive intelligence), რომლის ეკ-

ვივალენტია `ბიზნეს-დაზვერვა” (business intelli-

gence).  

დაზვერვის სამსახურის ფორმირება წარმო-

ებს რამდენიმე ეტაპად: 

I. მიზანშეწონილობის შემოწმება. თავიდან 

რომ ავიცილოთ შემდგომი იმედგაცრუება. საბო-

ლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე კიდევ ერთ-

ხელ დარწმუნდით ყველა ქვემოჩამოთვლილი 

პირობების შესრულებაში: 

1. იცით, სახელდობრ რომელი ინფორმაცია 

გაკლიათ თქვენი ბიზნესისთვის კონკრეტული 

და მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მისაღე-

ბად; 

2. მიგაჩნიათ, რომ ეს ინფორმაცია შეიძლება 

შეგროვდეს, და ზოგადად წარმოგიდგენიათ - 

როგორ; 

3. თქვენი შეფასებით ამ ინფორმაციის შეგ-

როვების ხარჯები ბევრად ნაკლები იქნება მოგე-

ბაზე, რომელსაც მიიღებთ მისი გამოყენებით; 

4. შეგიძლიათ რესურსების მოძიება აუცილე-

ბელი ხარჯების დასაფარად; 

5. ვერ ხედავთ ამ რესურსების გამოყენების 

სხვა ხერხს, რომელიც თქვენს ბიზნესს მოუტანს 

მეტ მოგებას; 

6. მზად ხართ ისეთი ინფორმაციის აღსაქმე-

ლად, რომელიც უგულებელყოფს თქვენს უწინ-

დელ წარმოდგენებსა და მოლოდინს და/ან ამტ-

კიცებს ადრე მიღებული გადაწყვეტილებების 

მცდარობას. 

როგორც პრაქტიკა გვიჩვენებს, ყველაზე 

რთულია ბოლო ორი პირობის შესრულება. 

ამასთან, თუ მე-6 პირობასთან დაკავშირებულ 

პრობლემებს აქვს სუბიექტური ხასიათი, მე-5 

პირობის შემოწმების სირთულე იმაშია, რომ 

პრაქტიკულად ნებისმიერი ანალიტიკური საქმი-

ანობის ეფექტიანობა რაოდენობრივ შეფასებას 

ექვემდებარება მხოლოდ ცალკეულ შემთხვევებ-

ში. მაგალითად, შეიძლება შეფასდეს, თუ რა 

ეფექტს მოგვცემს ინფორმაცია ახალი ნაწარმის 

არაკონკურენტუნარიანობის შესახებ, რომელიც 

აგვაცილებს დიდ დანაკარგებს ექსპერიმენტული 

შემოწმების, საცდელი პარტიის დამზადების 

სტადიებზე.  

კონკურენტული დაზვერვის ძირითადი 

ამოცანებია: 

- კვლევები კონკურენტი ბიზნეს-ობიექტის 

ფინანსურ-სამრეწველო საქმიანობის შესწავლის 

(კომპლექსური ანალიზის) სფეროში, მმართვე-

ლობითი სფეროს ჩათვლით (გადაწყვეტილებე-

ბის მიღება-შესრულება, საკადრო მენეჯმენტი, 

ინფორმაციის შიდა გადაადგილების მექანიზმი, 

მართვის სტრუქტურა და ა.შ.); 

- საქონლის (მომსახურების) შიდა და გარე 

ბაზრების კვლევა. მყიდველებთან და მიმწო-

დებლებთან ურთიერთობების, აგრეთვე გაყიდ-

ვების მეთოდების ანალიზის; ასევე იმ საკითხე-

ბის შესწავლა, რომლებსაც მნიშვნელობა აქვს სა-

ქონლის (მომსახურების) წარმატებული რეალი-

ზაციისა და წინ წაწევისთვის შიდა თუ გარე 

ბაზრებზე მაქსიმალური მოგების მიღების მიზ-

ნით; 

- სხვა ფირმების მხრიდან არაკეთილსინ-

დისიერი კონკურენციის გარემოებათა დადგენა; 

- მოცემული ბიზნესის სასაქონლო (საფირ-

მო) ნიშნების არამართლზომიერი გამოყენების 

ფაქტების განხილვა; 

- ინფორმაციის შეგროვება ბიზნეს-ობიექტ-

თან კონტრაქტების დამდები პირების (კონტრა-

გენტების) შესახებ, მათი მხრიდან შესაძლო ფი-

ნანსური რისკების, თაღლითობის თავიდან ასა-

ცილებლად; 

- გადახდისუნარიანი და არასაიმედო საქ-

მიანი პარტნიორების გამოვლენა; 

- ფირმის ხელმძღვანელობისთვის საჭირო 

ინფორმაციის მიწოდება საქმიანი მოლაპარაკე-

ბის ჩატარებისას; 



 

- მარკეტინგული ხასიათის სხვა ინფორმა-

ციის შეგროვება. სწორედ ამით არის დაკავებუ-

ლი კონკურენტული დაზვერვის თანამშრომლე-

ბის უმრავლესობა.  მაშინ როდესაც ჩვენთან ამ 

სახის საქმიანობა ახლა ისახება. 

- ფირმის ხელმძღვანელობისა და პერსონა-

ლის კონსულტირება და რეკომენდაციების გა-

წევა მთლიანად ბიზნესისა და ცალკეულ აქცი-

ებზე უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საკით-

ხებში; 

- ბაზრის კრიმინალური ასპექტების, ჩრდი-

ლოვანი ეკონომიკისა და კორუფციის მდგომა-

რეობისა და მათი  გავლენის შესწავლა; 

- კომერციული საიდუმლოებისა და კონფი-

დენციალური ინფორმაციის გახმაურების ფაქტე-

ბის გამოძიება; 

- უსაფრთხოების საჭირო დონის უზრუნ-

ველყოფა ფირმის მიერ კონფიდენციალური, 

წარმომადგენლობითი და მასობრივი ღონისძიე-

ბების ჩატარების ადგილებში; 

- მუშაობა პერსონალთან, რომელსაც ხელი 

მიუწვდება კომერციულ საიდუმლოებაზე. თანა-

მშრომლებთან, რომელთა ნათესავებიც მუშაობენ 

კონკურენტებთან; ადრე ნასამართლევებთან; და-

თხოვნილებთან და სხვა კატეგორიის პირებთან. 

ბოლო პერიოდში აღინიშნება ბიზნეს-დაზ-

ვერვისადმი (შემდეგ შემოკლებით ბდ) ინტერე-

სის სწრაფი ზრდა. კონკურენტული დაზვერვის 

პროფესიონალთა საზოგადოება უკვე ითვლის 

6000-მდე წევრს და გააჩნია 36 ადგილობრივი 

განყოფილება. ტარდება ამ პრობლემისადმი მიძ-

ღვნილი მრავალრიცხოვანი კონფერენციები. გა-

მოდის სპეციალური გამოცემები. მაგალითად, 

Business Intelligence Report; გამოქვეყნებულია 

უამრავი ნაშრომი. ერთ-ერთი მათგანი, The Art 

and Science of Business Intelligence Analysis. 

Advances in Applied Business Strategy Series, Supple-

ment 2, 1996. - JAI Press, Greenwich, Conn., USA, 

(შემდეგ ASBIA), გამოვიყენეთ ერთ-ერთ წყაროდ 

აღნიშნული მასალის მომზადებისას. ფირმების 

ნაწილი გვთავაზობს პროგრამულ უზრუნველ-

ყოფას (Cognos, IBM, MNIS, Seagate და სხვ.) ან 

მონაცემთა ბაზებს (BSG, Gentia, LEXIS(r)-NEXIS(r)) 

სპეციალურად ბდ-ს მიზნებისათვის. ბრიტანე-

თის წამყვანი ფირმების 86% გეგმავს ამ პრო-

დუქტებისთვის ხარჯების ზრდას (Newswire June 

10, 1997, Newsbyte, June 4, 1997). ბიზნეს-დაზ-

ვერვის სამსახური ამჟამად არსებობს პრაქტიკუ-

ლად ყველა მსხვილ და ბევრ საშუალო ამერი-

კულ ფირმაში. 

 ჩვენს ქვეყანაში კონკურენტულ დაზვერვას 

ჯერ ვერ ექცევა სათანადო ყურადღება. გამონაკ-

ლისია მხოლოდ საბანკო, სადაზღვეო და ზო-

გიერთი სხვა სოლიდური ბიზნესები. მაგრამ კო-

ნკურენციის განვითარებასთან ერთად, მენეჯმენ-

ტის აღნიშნული მიმართულება, სავარაუდოდ 

ბევრად უფრო აქტუალური და ქმედითი გახ-

დება.  

ახალი მენეჯერების უმრავლესობას არასათა-

ნადოდ ესმის ბდ-ის არსი და შესაძლებლობები 

და ნაკლებ ყურადღებას უთმობს, ვიდრე მე-

ნეჯმენტის სხვა მიმართულებებს, მაგალითად 

მარკეტინგსა და სხვადასხვა ფინანსურ ინსტრუ-

მენტებს. კონკურენტული დაზვერვა არის თანა-

მედროვე მენეჯმენტის ერთ-ერთი საბაზისო 

ფუნქცია. 

მეთოდებისა და საშუალებების გამოყენების 

ეთიკა კონკურენტულ დაზვერვაში. სამრეწველო 

შპიონაჟის მეთოდების ფრანგი მკვლევარის მ. 

დენიუზიერის აზრით: `თანამედროვე სამეცნიე-

რო, სამრეწველო და ეკონომიკური ინფორმაცია 

მეტწილად ადვილი ხელმისაწვდომია. საინტერე-

სო მონაცემების 95% შეგვიძლია მივიღოთ სპე-

ციალური ჟურნალებიდან და სამეცნიერო ნაშ-

რომებიდან, კომპანიების ანგარიშებიდან, შიდა 

გამოცემებიდან, ბაზრობებსა და გამოფენებზე 

დარიგებული ბროშურებიდან და პროექტები-

დან. დაინტერესებული პირის მიზანია მოიძიოს 

დარჩენილი 5% ინფორმაცია, რომელშიც იმალე-

ბა ფირმის კომერციული საიდუმლო~. 

რა არის `კონკურენტული დაზვერვა”? შემთ-

ხვევით შერჩეულ ადამიანებს რომ ვკითხოთ, 

უმრავლესობა, მათ შორის მეწარმეებიც, მოგახ-

სენებენ: `ლამაზი სახელწოდება სხვისი საიდუმ-

ლოების ქურდობისთვის...” 

ეს გავრცელებული მცდარი აზრი ნაკლებად 

შეესაბამება სინამდვილეს. აშშ-სა და ევროპის 

ქვეყნებში ჩვეულებრივ განასხვავებენ კონკურენ-

ტულ დაზვერვას (competitive intelligence; აგრე-

თვე მიღებულია ტერმინი “საქმიანი დაზვერვა”, 

“ბიზნეს-დაზვერვა”) და სამრეწველო შპიონაჟი. 

განსხვავებაა კანონის მკაცრ დაცვაში პირველ 

შემთხვევაში და სისხლის სამართლის, საავტო-

რო უფლებებისა თუ ნებისმიერი სხვა სამართ-

ლის დარღვევაში _ მეორე შემთხვევაში. კონკუ-

რენტული დაზვერვის სფეროში კლასიკური 

ოპერაციის მაგალითის სახით განვიხილოთ ია-

პონური ფირმა JVC-ის ქმედებები Sony-ს წინა-

აღმდეგ. მას შემდეგ, რაც Sony-მ გამოუშვა ციფ-

რული ვიდეოკამერის ახალი მოდელი. JVC-მ 

კონკურენტის გაყიდვების მოცულობების მი-

ხედვით შეაფასა ნაწარმის შესაძლებლობები და 

ბაზარზე შემოიტანა საკუთარი კამერა, რომელ-

შიც გათვალისწინებული იყო წინამორბედის 

ყველა ნაკლი. აღვნიშნოთ, რომ ამ შემთხვევაში 

JVC-ის არ დაურღვევია კანონი: არავის არ გა-



 

უტეხავს სიგნალიზაცია Sony-ს ოფისში ნახაზე-

ბის მოსაპარად. არ მოუსყიდია თანამშრომლები. 

ნიმუში _ ვიდეოკამერა უბრალოდ შეიძინეს მა-

ღაზიაში და დაშალეს `მარტივ მამრავლებად,”  

რასაც რეინჟინერინგი ეწოდება. 

საქართველოში კონკურენტული დაზვერვა 

და სამრეწველო შპიონაჟი ჯერჯერობით არ-

სებობს `სტიქიურად”, და ხშირად შეუძლებელია 

მათ შორის საზღვრის გავლება. ამ მომენტისა-

თვის ჩვენს ქვეყანაში კონკურენტულ დაზვერვა-

ში იგულისხმება ინფორმაციის შეგროვების ოთ-

ხი სხვადასხვა მიმართულება, რომლებზეც შევ-

ჩერდეთ უფრო დაწვრილებით: 

1. მონაცემთა შეგროვება პარტნიორებისა და 

კლიენტების შესახებ მათი მხრიდან თაღლითო-

ბის თავიდან ასაცილებლად. აშშ-ში, მაგალითად 

ასეთი პრობლემა არ არსებობს: არის საკრედიტო 

ისტორიების მონაცემთა ბანკები. ასევე ხელ-

მისაწვდომია სასამართლოს საქმეების მასალები 

ბოლო ორმოცდაათი წლის მანძილზე, რაც სა-

შუალებას იძლევა სპეციფიკური მეთოდების გა-

მოუყენებლად გავერკვეთ, თუ ვისთან გვაქვს 

საქმე. საკმაოდ გავრცელებულია ასევე იმათი 

`შავი სიები”, ვისაც შეელახა საქმიანი რეპუ-

ტაცია. ჯერჯერობით ყოველ დაინტერესებულ 

ორგანიზაციას დამოუკიდებლად უწევს ინფორ-

მაციის შეგროვება და გაანალიზება. ამასთან 

კოორდინაცია არ არსებობს სახელმწიფო ორგა-

ნოების დონეზეც კი: ერთსა და იმავე ცნობებს 

თავიანთი არხებით მოიპოვებენ შსს, საგადასა-

ხადო პოლიცია და ა.შ. ამ მონაცემების გაცვლა 

არის მოუქნელი და ნელი პროცედურა. ბიზნეს-

ში დარგობრივი `შავი სიების” რაღაცა მსგავსი 

აქვს მხოლოდ სადაზღვევო საზოგადოებებსა და 

ბანკებს. სამრეწველო კომპანიები იძულებულნი 

არიან თავად შექმნან საკრედიტო ისტორიების 

შემოწმების საკუთარი ტექნოლოგიები, რაც 

ეფექტიანად გამოსდის მხოლოდ სოლიდურ ფი-

რმებს, რომლებსაც შეუძლიათ უსაფრთხოების 

სამსახურის შენახვა. 

თაღლითობების გამოვლენა ჯერ კიდევ საწ-

ყის ეტაპზე არის მეტად აქტუალური ამოცანა. 

საკმარისია ერთი მაგალითი სინამდვილიდან. 

ქარხნის პრივატიზაციის ჩატარებისას გამოცხად-

და ტენდერი. მასში მონაწილე ერთ-ერთმა კომ-

პანიამ გადაწყვიტა მეტოქეების შესახებ მაქსი-

მალური ინფორმაციის შეგროვება, და ღია წყა-

როების შესწავლის შედეგად აღმოაჩინა, რომ 

ოთხივე სხვა მონაწილეს ჰყავს ერთი და იგივე 

დამფუძნებელი. შედეგად, ცხადი გახდა: მეტოქე 

იყენებს არაკეთილსინდისიერ მეთოდებს. 

კომერციული სტრუქტურების მხრიდან მრა-

ვალჯერ იყო მცდელობები, აეწყოთ თანამშრომ-

ლობა სამართალდამცავ ორგანოებთან, რათა ღია 

გაეხადათ ინფორმაცია უკვე მსჯავრდებულ თა-

ღლითებზე და ძიებაში მყოფ პირებზე. ჯერ-ჯე-

რობით ეს რჩება კეთილ სურვილად, და თა-

ნამშრომლობა მიდის მხოლოდ არაოფიციალურ 

დონეზე.  

თაღლითობების გამოვლენით აქტიურად 

დაკავებულნი არიან აგრეთვე კერძო დეტექტიუ-

რი სააგენტოები და უშიშროების სამსახურები. 

ამასთან ბოლო პერიოდში შემუშავებულია რამ-

დენიმე ტექნოლოგია თაღლითების გამოსავლე-

ნად მათი მომზადების ეტაპზე. 

2. პოტენციური პარტნიორებისა და თანამშ-

რომლების `გამოაშკარა-ვება”. საუბარია პირველ 

რიგში რეალურ ფინანსურ მდგომარეობაზე და 

ე.წ. `სახურავის” არსებობაზე და/ან ხასიათზე 

(კრიმინალური სტრუქტურები, პოლიცია, სპეც-

სამსახურები და ა.შ.). ჩვეულებრივ ამით დაკა-

ვებულნი არიან კომპანიის უშიშროების განყო-

ფილებები ან კერძო დეტექტიური სააგენტოები. 

ეს მეტად რთული სფეროა, რომელშიც ადვილია 

კანონის გვერდის ავლა, განსაკუთრებით თუ 

საქმე ეხება ფიზიკურ პირებს. ასე მაგალითად, 

სამსახურში ახალი თანამშრომლის მიღებისას 

ლეგალურად ინფორმაციის შეგროვება მისი კერ-

ძო მოღვაწეობის შესახებ შეიძლება მხოლოდ 

მისივე წერილობითი თანხმობით. როგორც წესი, 

ასეთი თანხმობის მიღება ძნელი არ არის, ვი-

ნაიდან უარის შემთხვევაში პრეტენდენტს შეიძ-

ლება უარი ეთქვას. თუმცა ასევე ხშირად სა-

ჭირო ხდება პარტნიორი კომპანიის თანამშრომ-

ლების გადამოწმება _ მაგალითად, თუ გაირკვე-

ვა, რომ ხელშეკრულების ხელმომწერი მენეჯერი 

ხელმოწერამდე ერთი დღით ადრე სამსახური-

დან დაითხოვეს. მისი ხელმოწერა იქნება იური-

დიული ძალის არმქონე, ხოლო გარიგების შე-

დეგი _ არაწინასწარმეტყველებადი. თუმცა ამ-

გვარ შემთხვევებში ღია შემოწმება შეუძლებე-

ლია; 

3. კანონით გათვალისწინებული მომსახურე-

ბის შესრულება (ქონების მოძიება, მოვალის 

დადგენა და ა.შ.). ლეგალურად ბაზრის ამ სეგ-

მენტზე მოქმედება შეუძლიათ მხოლოდ საჭირო 

ლიცენზიის მქონე დეტექტივებს. წინააღმდეგ 

შემთხვევაში რთული იქნება მათ მიერ შეგრო-

ვილი ინფორმაციის გამოყენება სასამართლოში. 

თუმცა ხშირად კლიენტს აინტერესებს მხოლოდ 

მისამართი, რომელსაც თავს აფარებს მოვალე;  

4. მარკეტინგული ხასიათის ინფორმაციის 

შეგროვება. სწორედ ამით არის დასავლეთში და-

კავებული კონკურენტული დაზვერვის სფეროს 

სპეციალისტების უმრავლესობა, მაშინ როდესაც 

ჩვენთან ამ სახის საქმიანობა ეხლა იწყება. 



 

არსებობს მომხმარებლების რამდენიმე ჯგუ-

ფი, რომლებსაც სჭირდებათ სხვისი საიდუმ-

ლოები. ყველაზე სკანდალურად ცნობილნი არი-

ან მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების წარ-

მომადგენლები, შავი პიარის სპეციალისტები და 

`აქტიურ ღონისძიებათა” ოსტატები (კომპრომა-

ტის `გაჟონვა” სამართალდამცავ ორგანოებში და 

ა.შ.). 

მეორე ჯგუფია სხვადასხვა არასახელმწიფო 

უსაფრთხოების სამსახურების დამფუძნებლები 

(მეპატრონეები) და კლიენტები. მათ აინტერე-

სებთ სამი მიმართულება: ინფორმაციის შეგრო-

ვება კონკურენტებსა და პარტნიორებზე (პო-

ტენციურ პარტნიორებზე); პერსონალის ლოია-

ლურობის შემოწმება; მესამე პირების შეკვეთე-

ბის შესრულება (მაგალითად, ცოლქმრული ღა-

ლატის ფაქტის ფიქსაცია). ხშირად მეწარმეები 

ამას თავს ართმევენ საკუთარი ძალებით და არ 

მიმართავენ სპეციალისტებს.  

მესამე ჯგუფია კრიმინალური სტრუქტურე-

ბი, რომლებიც ბოლო ათი წლის განმავლობაში 

დაიხვეწნენ პრიმიტიული რეკეტიდან რთულ 

ეკონომიკურ კომბინაციებამდე. 
 

ნებადართული და აკრძალული ცნობები 

 

ტერმინ `კონკურენტული დაზვერვის” განსხ-

ვავებული განმარტებები დაკავშირებულია სხვა-

დასხვა ქვეყნებში ინფორმაციის ხელმისაწვდო-

მობის თავისებურებებთან. მაგალითად, აშშ-ში 

1996 წელს მიიღეს “კანონი ინფორმაციული თა-

ვისუფლების შესახებ”, რომელმაც ფედერალური 

უწყებები დაავალდებულა, უზრუნველეყოთ მო-

ქალაქეებისათვის თავისუფალი მისაწვდომობა 

სრულ ინფორმაციასთან. შეზღუდვები ეხება 

მხოლოდ მასალებს, რომლებიც ეხება ეროვნულ 

თავდაცვას, პირად და ფინანსურ აგრეთვე სა-

მართალდამცავი ორგანოების დოკუმენტაციას. 

უარი ინფორმაციის მიღებაზე შეიძლება გასა-

ჩივრდეს სასამართლოში, ცნობები გაცემული 

უნდა იყოს ათი დღის ვადაში, ხოლო დავები 

გადაიჭრება 20 დღის განმავლობაში. ამასთან 

სტატისტიკით მოთხოვნათა უმეტესობა მოდის 

ფირმებიდან, რომლებსაც სურთ კონკურენტების 

შესახებ სახელმწიფო ინფორმაციის მიღება. 

ამ დროს განსაკუთრებული სირთულე 

მდგომარეობს პერსონალური ინფორმაციის ხელ-

მისაწვდომობის პრობლემაში. იმასთან ერთად, 

რომ ამგვარ მონაცემებზე ყოველთვის განსაკუთ-

რებული მოთხოვნაა, განვითარებული ქვეყნების 

უმეტესობაში პირადი ინფორმაცია მკაცრადაა 

დაცული. მრგვალ მაგიდაზე ბევრს საუბრობ-

დნენ იმაზე, რომ ევროკავშირში საქართველოს 

შესვლის შემთხვევაში მას მოუწევს საკუთარი 

კანონმდებლობისა და რეალურად არსებული 

პრაქტიკის დაყვანა მკაცრ ევროპულ მოთხოვ-

ნებთან შესაბამისობაში. თუმცა იმავე ევროკავ-

შირში არსებობს მარკეტინგული, საინფორმაციო-

ანალიტიკური და ფინანსური კომპანიების 

მძლავრი ლობი, რომელიც წარმატებით ბლო-

კავს კანონმდებლობის გამოყენებას. კერძოდ, 

როდესაც ათზე მეტი წლის წინ ევროპარლამენ-

ტი ეცადა გაემკაცრებინა კანონმდებლობა პერ-

სონალური მონაცემების შესახებ ინფორმაციის 

გაცემის სფეროში (მიიღო Personal Data Informa-

tion Act), ის წააწყდა მეტად ხისტ წინააღმ-

დეგობას, და აქამდე ევროკავშირის წევრთა მხო-

ლოდ ორმა მესამედმა რეალურად შეცვალა თა-

ვისი ეროვნული კანონმდებლობა.  

საბანკო საიდუმლოს ურყევმა კონცეფციამაც 

კი ევროპასა და აშშ-ში არცთუ დიდი ხნის წინ 

განიცადა სერიოზული ცვლილებები ფინანსური 

სახსრების `გათეთრების” შესახებ კანონებთან 

დაკავშირებით. მეტიც, ხმამაღალი სათაურის 

მქონე კანონპროექტის “აქტი ამერიკის გაერთია-

ნებისა და გაძლიერების შესახებ” (Uniting and 

Strengthening America Act, ან უბრალოდ USA Act) 

წყალობით, რომელიც მოწონებული იქნა აშშ-ში, 

ფართო უფლებამოსილებას ამ სფეროში ღებუ-

ლობს ამერიკის ფინანსთა სამინისტრო: თუ 

ჩნდება ეჭვი (თუნდაც დაუმტკიცებელი), რომ 

ესა თუ ის ფინანსური ინსტიტუტი ეწევა ფუ-

ლის გათეთრებას, სამინისტრო უფლებამოსილია 

თხოვოს ბანკს ნებისმიერი ინფორმაცია ამ ფი-

ნანსური ინსტიტუტის საკორესპონდენტო ანგა-

რიშებზე და იმ ადამიანებზე, რომლებიც სარ-

გებლობენ ამ ანგარიშებით. შედეგად, საბანკო 

საიდუმლოს ინსტიტუტი აშშ-ში პრაქტიკულად 

აღარ არსებობს. შეგახსენებთ, რომ საბანკო საი-

დუმლოს გახსნა შესაძლებელია მხოლოდ პრო-

კურორის სანქციით სისხლის სამართლის საქმის 

ფარგლებში ან სასამართლო გადაწყვეტილებით. 

ცხადია, რომ ეს სიახლეები, რომლებიც ეხება 

არა მხოლოდ ამერიკელებს, არამედ უცხოელ 

მოქალაქეებსა და ფინანსურ ინსტიტუტებსაც, 

აადვილებს კანონის ყოველგვარ ბოროტად გამო-

ყენების მცდელობას და ფაქტობრივად არღვევს 

პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლებას. 

როგორც ცნობილია, მთელი ინფორმაციის 

95%-ს დაზვერვა ღებულობს ღია წყაროებიდან. 

ძირითად როლს ამ სფეროში დღეს თამაშობს 

ინტერნეტი, რომელიც ხსნის გზას მასობრივი 

ინფორმაციის საშუალებებისკენ, კომპანიების სა-

იტებთან, მონაცემთა პროფესიულ ბაზებთან და 

ა.შ. `მსოფლიო აბლაბუდა” შეიძლება შევადა-

როთ საინფორმაციო კლონდაიკს. პრობლემა 



 

იმაშია, რომ მონაცემები არ არის სტრუქტური-

რებული და ხშირად შეუძლებელია მათი პოვნა 

საძიებო სისტემების მეშვეობით. წყაროების მეო-

რე ჯგუფია ქაღალდის ყველანაირი დოკუმენტი: 

ჟურნალ-გაზეთები, რეკლამა, პრეს-რელიზები; 

ჯერ კიდევ გასული საუკუნის 1930-იან წლებში 

საბჭოთა და გერმანული დაზვერვის ანალიტი-

კოსები იკვეხნიდნენ მრავალრიცხოვანი მიღწე-

ვებით ამ სფეროში. 

მოვიყვანოთ ტიპიური მაგალითი დღევანდე-

ლი პრაქტიკიდან. ბიზნეს კომპანიამ გადაწყვიტა 

ერთ-ერთი რეგიონული ქარხნის შთანთქმა. ამი-

სათვის მას დასჭირდა აქციონერთა რეესტრის 

შოვნა _ ხელთ თუ ექნებოდა აქციების მფლობე-

ლების სია, შეიძლებოდა მათი გადმობირება 

სათანამშრომლოდ ან დაყოლიება აქციების გა-

ყიდვაზე. დოკუმენტის სწრაფად მოძიება ვერ 

მოხერხდა. მაშინ ბიზნეს-კომპანიის ანალიტიკო-

სებმა მოიფიქრეს სხვა გამოსავალი. რამდენიმე 

დღეში მათ შეაგროვეს ინფორმაცია ძირითადი 

აქციონერების შესახებ ღია წყაროებიდან: რეგიო-

ნული და ფედერალური პრესიდან, სარეგისტრა-

ციო და სხვა სახელმწიფო ორგანოების მონა-

ცემთა ბაზებიდან. კომპანია მოელაპარაკა რამ-

დენიმე მსხვილ აქციონერს, და საქმეც მოგვარ-

და. 

ანალიტიკოსთა მუშაობის გასაადვილებლად 

არსებობს სპეციალური კომპიუტერული პრო-

გრამები, რომლებითაც უმოკლეს ვადებში ხდება 

მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებიდან და 

მონაცემთა ბაზებიდან ინფორმაციის ამოღება და 

დახარისხება. დღეისათვის ასეთი პროგრამა 

ორასზე მეტია.  

თუმცა იმის მტკიცება, რომ კონკურენტული 

დაზვერვის მენეჯერის მუშაობა არის მუდმივი 

მოგზაურობა ვირტუალურ სამყაროში ან ქაღალ-

დის უამრავი დოკუმენტების შესწავლა, არცთუ 

მთლად კორექტულია. სპეცსამსახურების ანალი-

ტიკოსებისგან განსხვავებით კომპანიების სპეცი-

ალისტებს ზოგჯერ უწევთ ცოცხალ ადამიანებ-

თან ურთიერთობაც. ასე მაგალითად, ერთმა 

დასავლურმა კონსალტინგურმა ფირმამ, რომე-

ლიც ეწეოდა საქმიან დაზვერვას, კლიენტისგან 

მიიღო დავალება _ გაერკვია, თუ სად აპირებს 

კონკურენტი კომპანია ახალი ქარხნის მშენებ-

ლობას. ფირმის თანამშრომელმა ჯერ გაარკვია 

პრესიდან და ცნობარებიდან, თუ რომელი საა-

გენტო ეწევა კონკურენტისთვის კადრების შერ-

ჩევას, შემდეგ ჩაატარა ადგილობრივი პრესის 

მონიტორინგი და აღმოაჩინა ერთი პატარა ქა-

ლაქის გაზეთში ამ სააგენტოს განცხადება სპე-

ციალისტების დაქირავების თაობაზე. თანამშრო-

მელმა დარეკა ტელეფონზე, თავი წარუდგინა 

როგორც ერთ-ერთი გამოცხადებული ვაკანსიის 

კანდიდატმა და საქმეც `გაიჩარხა.~ დაქირავების 

აგნტმა ხალისით გააცნო მას მომავალი მუშაო-

ბის დეტალები. 

მეორე მაგალითი. კომპანია Chrysler-ის თა-

ნამშრომელმა შეიტყო, რომ Ford-ის საუკეთესო 

ფოტოგრაფი მიდის პარიზში, და ეს შეატყობინა 

კომპანიის ხელმძღვანელობას. Chrysler-ის წარმო-

მადგენლობამ პარიზში დაადგინა, რომ ობიექტი 

აპირებს კონკურენტი ავტომობილის ახალი მო-

დელის გადაღებას ეიფელის კოშკის ფონზე. 

აგრეთვე გაირკვა, რომ პარიზის შემდეგ ფოტოგ-

რაფი მიემგზავრება ჰონკონგში. შეგროვილი ინ-

ფორმაციის ანალიზის შემდეგ Chrysler-ის ექს-

პერტებმა დაასკვნეს, რომ Ford უახლოეს ხანში 

გეგმავს იაფი და მცირელიტრაჟიანი ავტომობი-

ლის გამოშვებას, რომელიც განკუთვნილი იქნება 

გა-საყიდად მსოფლიო ბაზარზე.  

და ბოლოს, ზღვა ინფორმაციას იძლევა ყუ-

რადღებით დაკვირვება. მოვიყვანოთ ორიოდე 

რეალური ისტორია პრაქტიკიდან. ერთი მსხვი-

ლი საწყობის დირექტორი მანამდე, სანამ ააწყო-

ბდა საკუთარი ხელქვეითების საქმიანობას, რამ-

დენიმე დღის განმავლობაში აკვირდებოდა კონ-

კურენტების მუშაობას. დიდი საკონდიტრო ფაბ-

რიკის მფლობელი ეწვია კონკურენტების დისტ-

რიბუტორულ კომპანიებს და გაარკვია მათი მუ-

შაობის ყველა პირობა (ფასები, შეღავათები, გა-

დახდის პირობები და ა.შ.). ამგვარად შეგროვი-

ლი ინფორმაცია მან გამოიყენა რეგიონებში გა-

საღების საკუთარი ქსელის შესაქმნელად. 

მაშასადამე, თანამედროვე დინამიური ბაზ-

რის პირობებში, კონკურენტული დაზვერვა არის 

აუცილებელი ბერკეტი ბიზნეს წარმატებებისთ-

ვის. თუმცა, ეფექტური აღნიშნული სამსახურის 

საქმიანობა შეიძლება იყოს მხოლოდ მაშინ, რო-

დესაც ბიზნეს-ობიეტის ხელმძღვანელობას გაც-

ნობიერებული აქვს კონკურენტული ინფორმაციის 

მნიშვნელობა და მიუჩენს ბიზნეს დაზვერვას 

ღირსეულ ადგილს თანამედროვე მენეჯმენტის 

სისტემაში. 
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COMPETITION INVESTIGATION IN SYSTEM OF MODERN MANAGEMENT 
 

Summary 
 
Article ,,Competetive Intelligence in Modern Management System’’ provides consideration of the stages 

of formation of the competitive inteligence service and basic objectives thereof. It states that most of the 
contemporary managers do not understand properlu the substance and capabilities of GI and pays less 
attention to it, compared with the other directions, for example, marketing and other finaancial instruments. 
Competitive intelligence is one of the basic funqctions of contemporary management. 

In Georgia no proper attention is paid competitive inteligence only banking, insurance and some other 
solid businesses comprise the exclusions. Though, together with development and competition and growth 
of business scales the mentioned directoin of management, supposedly, will become more significant and 
effective. In the conditions of current dynamic market competetive intelligence is a necessary lever for 
business success. The mentioned activities sould be effective only where the management of business entity 
understands significance of competetive information and puts business intelligence in proper place in the 
system of contemporary management. 
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ნინო ვანიშვილი 
 

სახელმწიფოსა და ბიზნესის პარტნიორობა: 

თეორიისა და პრაქტიკის ზოგიერთი  

აქტუალური საკითხი 
 

საზღვარგარეთის პრაქტიკიდან შემოსული 

„სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობის“ ცნება უკა-

ნასკნელ წლებში საკმაოდ აქტიურად გამოიყენება 

საქართველოშიც. ეს მოვლენა თანდათან ფორმ-

დება, როგორც დამოუკიდებელი ინსტიტუტი. 

ქვეყნის რიგ სამინისტროებსა და უწყებებში შექ-

მნილია მსგავსი პარტნიორობის სა-კითხების 

შემსწავლელი საბჭოები. კერძო სექტორის დასაცა-

ვად ხელისუფლებამ ბიზნეს-ომბუდსმენის ინს-

ტიტუტი შემოიღო და სპეციალური საპარლამენტო 

ბიზნეს-საბჭოც ჩამოაყალიბა, რომლის 

შემადგენლობაში საპარლამენტო უმრავლესობისა 

და უმცირესობის წევრების გარდა, ბიზნესის სფე-

როს წარმომადგენლებიც არიან და, რომელსაც 

პარლამენტის თავმჯდომარე ხელმძღვანელობს. 

ახალშექმნილ ბიზნეს-საბჭოს მთავარი ამოცანა 

სახელმწიფოსა და ბიზნესს შორის პარტნიორული 

თანამშრომლობის დამყარებაა. ჩნდება უამრავი 

იურიდიული და კონსალტინგური ფირმა, რომ-

ლებიც მომსახურებას ეწევიან ასეთი პარტნიორო-

ბის შესახებ ხელშეკრულების დადებისას. 

ამასთანავე, სახელმწიფო-კერძო პარტნიორო-

ბის ცნება საქართველოში, კანონმდებლობის დონე-

ზე, ჯერ კიდევ არ არის ბოლომდე განსაზღვრული. 

სახელმწიფოსა და ბიზნესს შორის პარტნიორობის 

არსისა და ფორმების შესახებ არსებული მრავალი 

საკითხი სხვადასხვა ეკონომიკური სკოლების 

წარმომადგენელთა მიერ განსხვავებულად 

განიხილება. დღემდე არ არსებობს სპეციალური 

დამხმარე სახელმძღვანელო, არ იკითხება 

ლექციათა კურსი ამ საგანში ქვეყნის უმაღლეს სას-

წავლებლებში. შედეგად, სრულიად გაუგებარია 

საკითხი იმის შესახებ, თუ სახელმწიფოსა და ბიზ-

ნესს შორის არსებული რომელი ურთიერთობები 

მიეკუთვნება სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობას, 

მისი საზღვრები წაშლილია, ხოლო არსი კი - 

ბოლომდე გაურკვეველი.  

წინამდებარე სტატიაში შევეცდებით გავერკ-

ვეთ აღნიშნული მოვლენის არსში, განვიხილოთ 

საზღვარგარეთული გამოცდილების თავისებუ-

რებანი და განვსაზღვროთ საქართველოში მისი 

გამოყენების შესაძლებლობები. 

სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობის თეორიუ-

ლი საფუძვლები. ტერმინი „სახელმწიფო-კერძო 

პარტნიორობა“ (Public-Private-Partnership, PPP) გაჩ-

ნდა მე-20 საუკუნის 80-იანი წლების დასაწყისში 

სახელმწიფოსა და კერძო სექტორს შორის გან-

საკუთრებული ურთიერთობების დასახასიათებ-

ლად. როგორც წესი, ეს ურთიერთობები ჩამო-

ყალიბდა და განვითარდა საწარმოო და სოცია-

ლური ინფრასტრუქტურის სფეროში. ეს ეხებოდა: 

საავტომობილო გზებს და რკინიგზებს, აეროპორ-

ტებს, საზღვაო პორტებს, ენერგეტიკულ ქსელებს, 

კომუნალურ მეურნეობებს, ტელეკომუნიკაციებს, 

განათლების, ჯანდაცვისა და კულტურის ობი-

ექტებს.3 

სახელმწიფოსა და კერძო სექტორის თანამშ-

რომლობის ესა თუ ის ფორმა ყოველთვის არსე-

ბობდა. მეურნეობის ორგანიზაციის რთული 

ფორმები თანამედროვე პირობებშიც მოითხოვენ 

სახელმწიფოს მონაწილეობის აუცილებლობას. 

ამასთანავე, ინსტიტუციონალური გარემო (ნორ-

მატიულ-სამართლებრივი ბაზა, მართვის სისტემა, 

რეგულირების მექანიზმები და ა. შ.), რომლის 

პირობებშიც ფუნქციონირებს სახელმწიფო-კერძო 

პარტნიორობა ბოლო 30 წლის განმავლობაში, 

წარმოადგენს სახელმწიფოსა და ბიზნესს შორის 

ურთიერთობის განვითარების ახალ საფეხურს. 

საწარმოო და სოციალური ინფრასტრუქტურის 

ძირითადი სეგმენტები, როგორც წესი, იმყო-

ფებოდა სახელმწიფო ან მუნიციპალურ საკუთ-

რებაში, მაგრამ 80-90-იან წლებში ჯერ განვი-

თარებულ, ხოლო შემდეგ განვითარებად ქვეყ-

ნებშიც ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებ-

ლობისა და მართვის ფუნქციები თანდათანობით 

გადავიდა კერძო ხელში. ასეთ პირობებში საკუთ-

რების საბაზო ურთიერთობები ხშირ შემთხვევაში 

არ იცვლებოდა - სახელმწიფო კერძო სექტორს გა-

დასცემდა მხოლოდ ფლობისა და გამოყენების 

უფლებამოსილებას, ობიექტების განკარგვის უფ-

ლებას კი თვითონ იტოვებდა. იმავდროულად, 

ცენტრალური უწყებები და მართვის მუნიცი-

პალური ორგანოები, ითვალისწინებდნენ რა ინფ-

რასტრუქტურის ობიექტების როგორც სიცოცხ-

                                                           

3 ნიშანდობლივია, რომ ასეთი სახის ურთიერთობების 

წარმოქმნა გახდა ლიბერალიზაციისა და  ეკონომიკაში 

სახელმწიფოს მონაწილეობის შეზღუდვის ზოგადი 

კურსის შედეგი.  

 



 

ლისუზრუნველმყოფი მნიშვნელოვანი სისტემის 

განსაკუთრებულ ადგილს, აძლიერებდნენ კერძო 

ოპერატორთა საქმიანობაზე მარეგულირებელ,  

მაკონტროლებელ და საზედამხედველო ფუნქცი-

ებს და ამისათვის სრულყოფდნენ საკანონმდებლო 

და ორგანიზაციულ-მმართველობით ბაზას. 

ინფრასტრუქტურული კომპლექსის თანამედ-

როვე მართვის ძირითადი წინააღმდეგობა მდგო-

მარეობს იმაში, რომ ერთი მხრივ, მისი ობიექტების 

პრივატიზაცია უმეტეს ქვეყნებში სოციალურ-

პოლიტიკური მიზეზებით აღიარებულია მიზანშე-

უწონლად, მოსახლეობის ფართო ფენების დისკ-

რიმინაციის მაღალი რისკის გამო; მეორე მხრივ, 

სახელმწიფო და მუნიციპალური ბიუჯეტების 

შეზღუდულობა განაპირობებს საბიუჯეტო ხარჯე-

ბის მცირე ზრდას, ხოლო ცალკეულ შემთხვევაში - 

მის შეკვეცასაც კი ინფრასტრუქტურული საჭიროე-

ბებისათვის. ამ წინააღმდეგობის გადაჭრა შესა-

ძლებელია ინფრასტრუქტურული ობიექტების 

მშენებლობისა და ექსპლუატაციის მიზნით კერძო 

სექტორის რესურსების მოზიდვის განსაკუთრე-

ბული ორგანიზაციულ-მმართველობითი სისტე-

მის დანერგვის ხარჯზე, რამაც შეიძინა სახელმწი-

ფოსა და კერძო მეწარმეების პარტნიორობის ხა-

სიათი (Public-Private-Partnership, PPP) და მიიღო სა-

ხელმწიფო-კერძო პარტნიორობის სახელწოდება.  

შერეული ეკონომიკის თეორიაზე დაფუძნებუ-

ლი სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობა მნიშვნე-

ლოვანწილად ავითარებს და ავსებს მას. სახელმწი-

ფო-კერძო პარტნიორობა ფორმირდება გარკვეულ 

ინსტიტუციონალურ გარემოში სამეწარმეო 

სუბიექტების ურთიერთობის სისტემის სახით და 

ვრცელდება საქონლისა და მომსახურების  წარმო-

ების სფეროებისა და სახეობების ფართო სპექტ-

რზე.   

ამასთან, „შერეული ეკონომიკისა“ და „სა-

ხელმწიფო-კერძო პარტნიორობის“ ცნებები გაიგი-

ვებული არაა. სამართლიანია მ.ბ. კლინოვას შე-

ნიშვნა იმის შესახებ, რომ „შერეულ ეკონომიკაში 

სახელმწიფოსა და კერძო კაპიტალის არა ყოველ-

გვარი ურთიერთქმედება შეიძლება მივაკუთვნოთ 

სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობის კატეგორიას, 

არამედ მხოლოდ ისეთი, როდესაც ბიზნესი სა-

ხელმწიფოს დავალებითა და მხარდაჭერით ასრუ-

ლებს ისეთ ფუნქციებს, რომლებიც ადრე ეკის-

რებოდა ამ უკანასკნელს, როცა საბაზრო საწყისები 

ინერგება სახელმწიფოს აქტივობის ტრადიციულ 

სფეროში, მათ შორის ინფრასტრუქტურაში“4.  

                                                           

4 Климова М. В. Государство и частный капитал в 

поисках прагматического взаимодействия. М., 2009. С. 89-

90. 

სახელმწიფო-კერძო პარტრნიორობა ასევე ემ-

ყარება ეკონომიკის სახელმწიფო რეგულირების 

თეორიას. თანამედროვე მეურნეობის ორგანიზა-

ციისა და გაძღოლის რთული ფორმები შეუძლე-

ბელია ეკონომიკის, მისი ცალკეული დარგებისა და 

კომპანიათა საქმიანობის სახელმწიფოებრივი 

რეგულირების გარეშე. ყოველ ქვეყანაში ამაზე 

მუშაობს სახელმწიფო მანქანის მნიშვნელოვანი 

ნაწილი, გამოიცემა დიდი რაოდენობით ნორმა-

ტიული დოკუმენტები, მოდიფიცირდება არსებუ-

ლი და ჩნდება ახალი ინსტრუმენტები, რომლებიც 

არეგულირებენ ბიზნესის მოქმედებას. 

სახელმწიფოს მარეგულირებელი ფუნქციის 

მთელი მრავალფეროვნებიდან ერთ-ერთი მდგო-

მარეობს სამეწარმეო საქმიანობის სუბიექტებისა-

თვის პოლიტიკური, ეკონომიკური და სამართ-

ლებრივი პირობების შექმნაში, მათ მიერ კონკრე-

ტული პროექტების შესრულებისას. იმ ინსტიტუ-

ციონალურ ფორმაში, რომელშიც დღეისათვის 

იმყოფება სახელმწიფოსა და ბიზნესის სამეურნეო 

პარტნიორობა, ისინი წარმმოადგენენ სახელმწიფო 

რეგულირების მექანიზმების განვითარების ახალ 

საფეხურს. 

ამავე დროს, აუცილებელია გაიმიჯნოს სა-

ხელმწიფო-კერძო პარტნიორობა და სახელმწი-

ფოებრივი რეგულირების სხვა ინსტრუმენტები. 

მაგალითად, დასავლეთის თანამედროვე ეკონო-

მიკურ მეცნიერებაში მიღებული განსაზღვრებით, 

სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობას არ მიეკუთვ-

ნება: სახელმწიფო შესყიდვები, სახელმწიფოს მიერ 

კერძო კომპანიების დაკრედიტება და სუბსი-

დირება,  საბანკო და რეალური სექტორების სა-

წარმოთა დოტირება, შეღავათიანი დაბეგვრა, შე-

ღავათიანი საბაჟო ტარიფები და სხვ. მაგრამ, ამავ-

დროულად, სახელმწიფო საინვესტიციო პროგრა-

მები, რომლებიც ფინანსდება არა მხოლოდ ბიუ-

ჯეტის, არამედ აგრეთვე კერძო სექტორის ხარჯზე, 

ითვლება სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობად. 

ასევე სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობას მიეკუთ-

ვნება საწარმოები, რომელთა სააქციო კაპიტალში 

მონაწილეობს როგორც სახელმწიფო, ასევე კონ-

ცესიები. 

სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობის კიდევ 

ერთ საფუძვლად გამოდის ეკონომიკის საზოგა-

დოებრივი სექტორის თეორია. ყველა ქვეყანაში არ-

სებობს საზოგადოებრივი სექტორის განშტო-

ებული სისტემა, რომლის ფარგლებშიც ფუნქცი-

ონირებს სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობა. ამ სექ-

ტორის მაშტაბები ამა თუ იმ ქვეყანაში პე-

რიოდულად იცვლება, რაც განისაზღვრება ეკონო-

მიკური პოლიტიკის პრიორიტეტებით, სამეურნეო 

განვითარების ფაზით, საგარეო-ეკონომიკური პი-

რობებით და სხვა ფაქტორებით. სახელმწიფოს 

როლი შესაძლოა ერთი მიმართულებით შესუს-



 

ტდეს, სხვა მიმართულებით კი - გაძლიერდეს. 

საზოგადოებრივი სექტორის თეორიის კონტექსტ-

ში სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობა მოწოდებუ-

ლია გადაჭრას ეკონომიკური განვითარების, სა-

წარმოო ინფრასტრუქტურის სრულყოფის, ბაზრის 

ჩავარდნების შერბილებისა და ლიკვიდაციის ამო-

ცანები 

თეორიული გაგებით, სახელმწიფო-კერძო პარ-

ტნიორობა ხელსაყრელია ყველასთვის - სახელმწი-

ფოსათვის, ბიზნესისათვის, საზოგადოებისათვის. 

სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობით სახელმწიფოს 

დაინტერესება დაკავშირებულია იმასთან, რომ, 

ჯერ ერთი, ის ბიზნესს გადააკისრებს თავისი 

ქონების შენახვისა და ინვესტირების ხარჯების 

ტვირთს იმ ვარაუდით, რომ ამ გზით შეძლებს მისი 

ფუნქციონირების ეფექტიანობის ამაღლებას; 

მეორე მხრივ, სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობის 

დახმარებით, სახელმწიფო უარს ამბობს მეურნეო-

ბის გაძღოლის არაეფექტიან ფორმებზე, თავი-

სუფლდება რიგი ეკონომიკური ფუნქციებისაგან 

(მშენებლობა, ექსპლუატაცია, რემონტი და სხვ., 

რომლებსაც კერძო კომპანიები უფრო ხარისხიანად 

ასრულებენ; მესამე, სახელმწიფო-კერძო პარტნიო-

რობისადმი მიმართვით სახელმწიფო ნაწილობრივ 

არბილებს სოციალურ-ეკონომიკური 

პრობლემების სიმწვავეს.  

ბიზნესის ინტერესი სახელმწიფო-კერძო პარტ-

ნიორობის პროექტებში, უწინარეს ყოვლისა, 

მდგომარეობს იმაში, რომ კერძო კომპანია გრძელ-

ვადიან  მფლობელობაში იღებს სახელმწიფო აქ-

ტივებს, ხშირად - შეღავათიანი პირობებით. სახელ-

მწიფოსთან გრძელვადიანი კონტრაქტის ფარ-

გლებში ის განაგებს თავისი პროდუქციის გასა-

ღების გარანტირებულ ბაზარს. შემდგომში, ინ-

ვესტიციების განხორციელებისას კერძო კომპანიას 

აქვს მათი დაბრუნების მაღალი გარანტიები, რამ-

დენადაც სახელმწიფო, როგორც მისი პარტნიორი 

იყოფს რენტაბელობის მინიმალური დონის შე-

ნარჩუნების რისკს. ცალკეულ შემთხვევებში, მა-

გალითად, საყოფაცხოვრებო-კომუნალური მეურ-

ნეობის სფეროში სახელმწიფო მიდის იმაზე, რომ 

კერძო ოპერატორებს ბიუჯეტიდან გამოუყოფს 

დამატებით სახსრებს კომუნალური მომსახურების 

ხარისხის გასაუმჯობესებლად. და ბოლოს, კერძო 

კომპანიებს, ფლობენ რა სამეურნეო თავისუფლე-

ბას, შეუძლიათ აამაღლონ თავისი ბიზნესის შე-

მოსავლიანობა ცოდნის, გამოცდილების, სიახლეე-

ბის, ინვესტიციების ხარჯზე, სამეწარმეო საქმია-

ნობის რისკების მინიმუმამდე დაყვანით.  

რას იძლევა სახელმწიფოსა და კერძო სექტო-

რის პარტნიორობა თითოეული ადამიანისათვის 

და მთლიანად საზოგადოებისათვის? როგორც წე-

სი, შესაძლებელია ველოდოთ მომსახურების ხა-

რისხის ამაღლებას და მათზე ფასების შემცირებას. 

ხშირად, ასეთი პარტნიორობის დახმარებით, შე-

საძლებელი ხდება ზოგიერთი სოციალური პრო-

ბლემის ნაწილობრივ გადაჭრა. საზოგადოებისა-

თვის ეკონომიკური ეფექტი მდგომარეობს ასევე 

ინფრასტრუქტურის ობიექტების პროექტირებისა 

და აღჭურვის ვადების შემცირებაში, მშენებლობის 

უფრო მაღალ ეფექტიანობაში. 

ყოველივე ეს არის პარტნიორობის მხოლოდ 

გონებაჭვრეტითი, პოტენციურად შესაძლებელი 

სარგებლობები. მათი რეალობად ქცევისათვის აუ-

ცილებელია შესაფერისი ინსტიტუციური გარემოს 

შექმნა. პირველ რიგში, საუბარია ძლიერ სამარ-

თლებრივ სახელმწიფოზე, რომელსაც შეუძლია 

უზრუნველყოს სახელმწიფო საკუთრების ობიექ-

ტებზე არსებული კერძო კომპანიების საქმიანობის 

რეგულირება, მართვა და სათანადო კონტროლი. 

როგორც წესი, კერძო სექტორის მხრიდან სა-

ხელმწიფოსთან კონტრაქტების დადებაზე პრე-

ტენდენტების უკმარისობა არ არის. პრობლემები 

იწყება მას შემდეგ, როცა ბიზნესის მთავარი მო-

ტივაცია - მოგების მიღება - კონფლიქტში მოდის 

სახელმწიფოს ძირითად ფუნქციასთან - საზოგა-

დოების ინტერესების დაცვასთან. 

მსოფლიო გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ 

კერძო მეწარმეები დიდი სიამოვნებით მიდიან 

სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობის პროექტებში. 

ამავდროულად, არსებობს გარკვეული საფრთხე 

იმისა, რომ ასეთი პარტნიორობა შეიძლება გამო-

ყენებულ იქნეს უპირატესად კერძო ინტერესის 

რეალიზაციისათვის. პრაქტიკულად ეს, უწინარეს 

ყოვლისა, გამოვლინდება კორუფციის ფორმით. 

მართლაც, ეს ნაკლოვანება არ არის სახელმწიფო-

კერძო პარტნიორობისათვის იმანენტური. თუ 

პარტნიორული ურთიერთობები ყალიბდება და 

ფუნქციონირებს საკანონმდებლო და ნორმატიულ-

სამართლებრივი მინდვრის ფარგლებში, მაშინ 

კორუფციისა და ბოროტმოქმედებათა რისკი მნი-

შვნელოვნად მცირდება. 

სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობის განსაზღვ-

რება. სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობა, როგორც 

წესი, გაგებულია ორგვარად: თეორიულ კონტექ-

სტში - ეს არის სახელმწიფოსა და ბიზნესს შორის 

ურთიერთობათა სისტემა სახელშეკრულებო (სა-

კონტრაქტო) ფორმაში, რომელიც ფართოდ გამოი-

ყენება ეროვნული, საერთაშორისო, რეგიონული, 

საქალაქო, მუნიციპალური ეკონომიკური და სო-

ციალური განვითარებისა და დაგეგმვის ინსტრუ-

მენტის სახით; ხოლო პრაქტიკული თვალსაზრი-

სით - ეს არის კონკრეტული პროექტები, რომლე-

ბიც ხორციელდება სხვადასხვა სახელმწიფო ორ-

განოებისა და ბიზნესის მიერ ერთობლივად ან 

მხოლოდ ცალკეული კერძო კომპანიების მიერ სა-

ხელმწიფო (ცენტრალური ან მუნიციპალური ორ-

განოების) საკუთრებაში არსებულ ობიექტებზე. 



 

საქართველოში დისკუსიები სახელმწიფო-

კერძო პარტნიორობის ცნებითი აპარატის შესახებ 

აქტიურად მიმდინარეობს სამეცნიერო გამოცე-

მებში, კონფერენციებზე, საკა-ნონმდებლო და 

აღმასრულებელ ორგანოებთან არსებულ სპეცია-

ლურ საბჭოებში; ხდება სხვადასხვაგვარი მიდ-

გომის დემონსტრირება, რაც აიხსნება საგნის ეკო-

ნომიკური ბუნების სირთულით, მისი საზღვრების 

განუსაზღვრელობით და ასეთი პარტნიორობის 

ნორმატიული ბაზის შეზღუდულობით.5  

„სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობის“ ტერმი-

ნის სწორად გაგებისათვის, პირველ რიგში, აუ-

ცილებელია გავერკვეთ იმაში, თუ რა არის სა-

ერთოდ პარტნიორობა. ეკონომიკური თეორია და, 

მასთან ერთად, კანონმდებლობა მოწოდებულია 

განსაზღვროს „პარტნიორობა“ და გამოყოს ის ისე-

თი ცნებებისაგან, როგორიცაა „ურთიერთქმედება“ 

და „თანამშრომლობა“. აქამდე ეს საქართველოში 

არ გაკეთებულა. საქართველოს მთავარი 

ნორმატიული დოკუმენტი, რომელიც არეგული-

რებს სამოქალაქო-სამართლებრივ ურთიერთობებს 

- საქართველოს  სამოქალაქო კოდექსი - არ შეიცავს 

„პარტნიორობის“ განსაზღვრებას6.  

რიგ ქართულ და უცხოენოვან ლექსიკონებში 

მოცემულია პარტნიორობის განსაზღვრება. მაგა-

ლითად, ქართულ „ეკონომიკის ენციკლოპედიურ 

ლექსიკონში“ პარტნიორობა განსაზღვრულია, რო-

გორც „რამდენიმე ფიზიკური ან იურიდიული 

პირის ერთობლივი საქმიანობის ორგანიზაციის 

იურიდიული ფორმა. ...პარტნიორობა იქმნება 

ხელშეკრულების საფუძველზე, რომელიც არეგუ-

ლირებს პარტნიორების უფლებებსა და მოვა-

ლეობებს, მათ მონაწილეობას საერთო დანა-

ხარჯებში, მოგების განაწილებაში, ქონების გაყო-

ფაში. ...პარტნიორობა გავრცელებულია წვრილი 

ბიზნესისა და მომსახურების სფეროში“7. რუსული 

„თანამედროვე ეკონომიკური ლექსიკონი“ პარტნი-

ორობას განსაზღვრავს, როგორც „რამდენიმე 

ფიზიკური ან იურიდიული პირის ერთობლივი 

ეკონომიკური საქმიანობის ორგანიზაციის იური-

დიულ ფორმას, ...თანასწორ უფლებებსა და 

                                                           

5 ამასთან დაკავშირებით, ასევე აუცილებელია 

გავითვალისწინოთ, რომ იმ ფორმით, რომლითაც 

სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობა ამჟამად გამოდის, ის 

წარმოადგენს შედარებით ახალ მოვლენას, ამიტომ ტერ-

მინოლოგია უბრალოდ ჯერ არ შემდგარა. 

6 ნიშანდობლივია, რომ საქართველოში ჯერ არ 

არსებობს არც ერთი კანონი, რომლის საგანიც იქნებოდა 

სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობა. 

7 ეკონომიკის ენციკლოპედიური ლექსიკონი 

/საქართველოს მეცნ. აკად. წევრ-კორესპონდენტის 

ავთანდილ სილაგაძის საერთო რედაქციით. თბილისი: 

საგამომცემლო სახლი „ინოვაცია“, 2005, გვ. 485-486.  

მოვალეობებზე დაფუძნებულ ერთობლივ 

საქმიანობას, რომელიც მიმართულია საერთო 

მიზნის მიღწევაზე“. „ბიზნეს ტერმინების ლექ-

სიკონი“ პარტნიორობას გვიხსნის, როგორც  კომ-

პანიის, ფირმის ორგანიზაციის ფორმას, რომელიც 

იქმნება პარტნიორებს შორის ხელშეკრულების 

საფუძველზე, რომელშიც მოხსენიებულია მათი 

უფლებები, მოვალეობები, პასუხისმგებლობები და 

ა.შ.“ ინტერნეტ რესურსი „Glossary.ru“ სახელმწიფო-

კერძო პარტნიორობას განსაზღვრავს, როგორც 

„რამდენიმე ფიზიკური და/ან იურიდიული პირის 

ერთობლივ არააქციონერულ საწარმოს, 

რომელთაგან თითოეული წარმოადგენს მის დამ-

კვეთს და უშუალო მონაწილეობას ღებულობს 

საწარმოს საქმიანობაში. პარტნიორობა ორგანიზ-

დება ხელშეკრულების საფუძველზე“8.  

ზემოთმოტანილი განსაზღვრებებიდან ჩანს, 

რომ „პარტნიორობაში“ იგულისხმება მასში მო-

ნაწილე მხარეების არა ნებისმიერი ურთიერთქმე-

დება, არამედ მხოლოდ ისეთი, რომელიც, ჯერ-

ერთი, სრულდება სპეციალური იურიდიული პი-

რის შექმნით, და მეორეც, გულისხმობს მხარეთა 

შორის შესაბამისი ხელშეკრულების არსებობას. 

სახელმწიფო-კერძო პარტნიორულ ურთიერ-

თობებს მიკუთვნებული რიგი კატეგორიები, 

რომლებიც გამოიყენება როგორც საზღვარგარეთის 

ეკონომიკურ ლიტერატურაში, ასევე ოფიციალურ 

დოკუმენტებში, ჩვენი შეხედულებით, როგორც მი-

ნიმუმი, სადაოა. ასე, მაგალითად, რუსეთის 

ფედერაციის სოციალურ-ეკონომიკური განვითა-

რების პროგრამაში საშუალოვადიანი პერსპექტი-

ვისათვის  (2006-2008 წწ.)9 სახელმწიფო-კერძო 

პარტნიორობისადმი მიძღვნილია მთელი განყო-

ფილება, მაგრამ მას ქვია „კერძო-სახელმწიფო პარ-

ტნიორობის განვითარების მექანიზმები“. ასეთივე 

ტერმინი გამოიყენება რუსეთის ზოგიერთი 

მსხვილი საექსპერტო ორგანიზაციის, მაგალითად, 

სტრატეგიული დამუშავებების ცენტრის და სო-

ციალურ-ეკონომიკური კვლევების საერთაშორისო 

ცენტრის (“ლეონტიევის ცენტრის“)10 მიერ.  

მოცემულ შემთხვევაში ლაპარაკია არა სიტყვა-

თა წყობის უბრალო შეცვლაზე, არამედ ისეთი 

რთული ეკონომიკური მოვლენის არსის დამახინ-

                                                           

8 Варнавский В. Г. Государственно-частное партнерство: 

некоторие вопросы теории и практики /МЭ и МО. М., 

2011, №9, с. 44. 

9 იხ.: Программа социально-экономического развития 

Российской Федерации на среднесрочную перспективу 

(2006-2008 гг.). Распоряжение Правительства Российской 

Федерации № 38-р от 19.01.2006. 

10 იხ. მაგალითად: Частно-государственное партнерство 

при реализации стратегических планов: практика и 

рекомендации. СПБ., 2005. 



 

ჯებაზე, როგორიცაა სახელმწიფო-კერძო პარტნი-

ორობა. ტერმინი „კერძო-სახელმწიფო პარტნიო-

რობა“ სახელმწიფო და მუნიციპალური საკუთ-

რების ობიექტებთან მიმართებაში არ შეიძლება 

ჩაითვალოს კორექტულად რიგი მიზეზების გამო.  

ჯერ ერთი, ინგლისურ ექვივალენტში “public-

private partnership” სიტყვა „public“ უფრო ფართოდ 

განიმარტება, ვიდრე უბრალოდ სახელისუფლებო 

ფუნქციების განმხორციელებელი დაწესებულებე-

ბის ერთობლიობა. ის მოიცავს  არა მხოლოდ ხე-

ლისუფლების ცენტრალურ და ადგილობრივ ორ-

განოებს, სასამართლო ხელისუფლებას, მართლ-

წესრიგის ორგანოებს, შეიარაღებულ ძალებს და 

ა.შ., არამედ კულტურულ, საგანმანათლებლო, აკა-

დემიურ და სხვა დაწესებულებებს, ასევე საზოგა-

დოებრივ ინსტიტუტებს, რომლებიც ასრულებენ 

არაფორმალურ, მაგრამ მეტად მნიშვნელოვან 

როლს საზოგადოებრივი პროცესების განვითა-

რებაში.  

მეორე, რამდენადაც სახელმწიფო გამოდის 

სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობის პროექტების 

უმეტესობის ინიციატორად, მათ მთავარ მოქმედ 

პირად და დომინანტად, ტერმინი კერძო-სახელ-

მწიფო პარტნიორობა ამახინჯებს მოვლენის ნამდ-

ვილ არსს. 

მესამე, რამდენადაც მნიშვნელოვანი არ უნდა 

იყოს კერძო სექტორის როლი ინვესტორის, მე-

ნეჯერის ან ოპერატორის რანგში, საკუთრების უფ-

ლების პრიორიტეტიდან გამომდინარე, სახელმწი-

ფოსა და ბიზნესის პარტნიორულ პროექტებში 

პირველ ადგილზე ყოველთვის სახელ-მწიფო უნდა 

იქნეს მითითებული. 

უფრო მეტიც, სახელმწიფოს და კერძო კომ-

პანიების როლი კონტრაქტების დადებისას არა-

სოდეს არ იქნება თანაბარი. რიგ ქვეყნებში (მაგა-

ლითად, საფრანგეთში) კანონმდებლობის შესაბა-

მისად, სახელმწიფო და ბიზნესი პრინციპში არც 

შეიძლება ითვლებოდნენ თანაბარ პარტნიორებად. 

ზოგჯერ (მაგალითად, ე.წ. „საზოგადოებრივი 

აუცილებლობის“ შემთხვევაში), საზოგადოების 

ინტერესებიდან გამომდინარე, სახელმწიფო-კერძო 

პარტნიორობის კონტრაქტი შესაძლებელია ცალ-

მხრივად დაირღვეს სახელმწიფოს მხრიდან, მის-

თვის რაიმე სამართლებრივი შედეგების გარეშე. 

ამასთან, მართალია, სახელმწიფოს პარტნიორ 

კერძო კომპანიას, რომელმაც ზარალი მიიღო ასეთი 

ცალმხრივი მოქმედებით, უფლება აქვს გაასა-

ჩივროს სასამართლოში, მაგრამ ძიების საგანი 

უნდა იყოს არა სახელმწიფოს მოქმედება, არამედ 

თვით საზოგადოებრივი აუცილებლობის არარსე-

ბობის დასაბუთება, რაც უმეტეს შემთხვევაში 

ძალზედ პრობლემატურია.  

სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობის საგნის 

შესახებ ზოგადი მოსაზრების მიუხედავად, სად-

ღეისოდ საზღვარგარეთაც არ არის სამეურნეო 

ცხოვრების ამ მოვლენის საყოველთაოდ მიღე-

ბული განმარტება. სხვადასხვა ქვეყანაში მოცე-

მულია სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობის სხვა-

დასხვაგვარი განსაზღვრებები. ჩვენი შეხედულე-

ბით ერთ-ერთ წარმატებულად შეიძლება ჩაითვა-

ლოს რუსი მ.ვ. ვილისოვის განმარტება, რომელშიც 

აქცენტი გადატანილია მის სამართლებრივ 

მხარეზე: „სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობა - ეს 

არის სახელმწიფოსა და ბიზნესის ინტერესთა 

შეთანხმების და თანასწორობის უზრუნველყოფის  

სამართლებრივი მექანიზმი სახელმწიფო მართვის 

მიზნების მიღწევაზე მიმართული ეკონომიკური 

პროექტების რეალიზაციის ფარგლებში“. თუმცა, 

ჩვენი აზრით, ეს განმარტება იქნებოდა უფრო 

კორექტული, თუკი არ შეიცავდა მინიშნებას სა-

ხელმწიფოსა და ბიზნესის „თანასწორობაზე“.  

საგულისხმოა, რომ აშშ-ში სახელმწიფო-კერძო 

პარტნიორობა გაგებულია, როგორც „სახელმწი-

ფოსა და იმ კერძო კომპანიებს შორის ხელშეკ-

რულების ფორმით განმტკიცებული შეთანხმება, 

რომლითაც კერძო კომპანიებს უფლება ეძლევათ 

გარკვეულწილად მონაწილეობა მიიღონ სახელ-

მწიფო საკუთრებაში. ასეთი შეთანხმება ჩვეულე-

ბრივ გულისხმობს კერძო კომპანიასთან შესაბამისი 

სამთავრობო სააგენტოს კონტაქტის არსებობას, 

რომლის საგანს წარმოადგენს სა-ხელმწიფო 

საკუთრების ობიექტის რეკონსტრუქცია, მშენებ-

ლობა და/ან მისი ექსპლუატაცია, მართვა და ა.შ. 

მოცემულ ობიექტთან მიმართებაში საკუთრების 

ძირითადი უფლება არ იცვლება; კერძო კომპანიი-

სათვის ობიექტის გადაცემის შემდეგაც კი სა-

ხელმწიფო მის მესაკუთრედ რჩება. ტერმინი 

„სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობა“ განსაზღვრავს 

ურთიერთობების ფართო სპექტრს დაწყებული 

უბრალო კონტრაქტებიდან, რომლითაც კერძო 

კომპანია თავის თავზე იღებს გარკვეულ რისკებს 

და თანხმდება დაჯარიმების სანქციებზე, და-

მთავრებული რთული კომპლექსური პროექტე-

ბით, რომლებიც მოიცავენ ობიექტების მშენებ-

ლობას, მოდერნიზაციას, ექსპლუატაციას და მათ 

მართვას“11.  

ევროკავშირში უკანასკნელ წლებში გამოვიდა 

საკმაოდ ბევრი დოკუმენტი, რომლებიც ეხება 

სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობის საკითხებს12. 

მწვანე წიგნში „სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობა 

                                                           

11 Report to Congress on Public-Private Partnerships. Wash., 

2004. P, 10.   

12 იხ. მაგალითად: Green Paper on Services of General 

Interest. Brussels, COM (2003) 270, 21.05.2003; European 

Parliament Resolution on the Green Paper on Services of 

General Interest, Brussels, 14.01.2004 (T5-0018/2004). 



 

და სახელმწიფო კონტრაქტებისა და კონცესიების 

ერთობის კანონმდებლობა“ ნათქვამია: „ტერმინი 

„სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობა“ არ არის გან-

საზღვრული ერთობის დონეზე. ზოგადად, მის 

ქვეშ იგულისხმება საზოგადოებრივ ხელისუფლე-

ბასა და ბიზნესს შორის კოოპერაციის ფორმები, 

რომლებიც ემსახურებიან ინფრასტრუქტურის და-

ფინანსების, მშენებლობის, მოდერნიზაციის, მარ-

თვის, ექსპლუატაციის ან მომსახურეობის გაწევის 

უზრუნველყოფის მიზნებს“13.  

ევროკავშირის ცალკეულ ქვეყნებში გავრცე-

ლებულია სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობის 

თავისებური განმარტებები. დიდ ბრიტანეთში, სა-

დაც ფართოდაა გავრცელებული სახელმწიფო-

კერძო პარტნიორობა, მეურნეობრიობის ეს ფორმა 

განმარტებულია, როგორც „მთავრობის სტრატე-

გიის საკვანძო ელემენტი თანამედროვე, მაღალ-

ხარისხიანი კომუნალური მომსახურების მისაღწე-

ვად და ქვეყნის კონკურენტუნარიანობის ასა-

მაღლებლად“. სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობას 

აქვს ფორმათა ფართო დიაპაზონი - „კერძო სა-

ფინანსო ინიციატივიდან“ შერეულ საწარმოებამდე 

და კონცესიებამდე, სახელმწიფოს კუთვნილი 

კომერციული საქმიანობის ობიექტების აქციების 

ნაწილის გაყიდვამდე14. 

სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობის ზოგიერ-

თი განმარტება უფრო კონკრეტულ და პრაქტიკულ 

ხასიათს ატარებს. ასე, მაგალითად, მსოფლიოს 

ერთ-ერთი უმსხვილესი კონსალტინგური 

კომპანიის - Deloitte - აცხადებენ, რომ „სახელ-

მწიფო-კერძო პარტნიორობა წარმოადგენს საკონტ-

რაქტო შეთანხმებას სამთავრობო სააგენტოსა და 

კერძო კომპანიას შორის, რომლითაც უფლება 

ეძლევა ამ უკანასკნელს გაზარდოს თავისი მონა-

წილეობა საზოგადოებრივი მომსახურების მიწო-

დებაში“15. Price Waterhouse Coopers და C`M`S` 

Cameron Mckenna სახელმწიფო-კერძო პარტნიო-

რობას განსაზღვრავენ, როგორც ნებისმიერ გარი-

გებას, „რომლის სტრუქტურა გულისხმობს 

სახელმწიფო და კერძო სექტორის ერთობლივ მუ-

შაობას საერთო მიზნის მისაღწევად“16. 

                                                           

13 Green Paper on Public-Private Partnerships and 

Community Law on Public Contracts Concessions. Brussels, 

30.04.2004. 

14 იხ.: Public-Private Partnerships – the Government`s 

Approach. L., 2000. P. 6. 

15 Closing thi Infrastructure Gap: The Role of Public-Private 

Partnerships. NY, 2006. P. 5. 

16 Государственно-частные партнерства – новая 

форма взаимодействия государственного и частного 
секторов в финансирования инфраструктурных и 
социальных проектов. М., 2003. С. 26. 

ზემოთ მოყვანილი განსაზღვრებებიდან შესა-

ძლოა გამოიყოს სახელმწიფო-კერძო პარტნიო-

რობის ზოგიერთი ძირითადი ნიშანი, რომელთა 

არსებობა სავალდებულოა ყველა რეალიზებად 

პროექტში და საშუალებას იძლევა ეს მექანიზმი 

განვასხვაოთ სახელმწიფოსა და ბიზნესის ურთი-

ერთობის სხვა ფორმებისაგან. 

უპირველესად, სახელმწიფო-კერძო პარტნიო-

რობის საგნად გვევლინება სახელმწიფო და მუ-

ნიციპალური საკუთრება, ასევე სახელმწიფოს, ხე-

ლისუფლების მუნიციპალური ორგანოებისა და 

საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ გაწეული მომ-

სახურება. შემდგომში, პარტნიორობა ფორმდება 

სახელმწიფოსა და კერძო სექტორის მონაწილეებს 

შორის სპეციალური ხელშეკრულებით (შეთანხმე-

ბით, კონტრაქტით). გარდა ამისა, შეიძლება გა-

მოიყოს სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობის აუ-

ცილებელი პირობა - სახელმწიფოსა და კერძო 

კომპანიების მიერ თანაინვესტირება და რისკების 

განაწილება პროექტის ყველა მონაწილეს შორის. 

ცალკეულ შემთხვევებში პროექტი შეიძლება 

ფინანსდებოდეს მხოლოდ კერძო სექტორის მიერ. 

დაბოლოს, სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობის 

პროექტი მოქმედებს ფიქსირებული, ხელშეკრუ-

ლებით განსაზღვრული ვადის განმავლობაში. 

პროექტის დასრულებისთანავე ობიექტი ან გადაე-

ცემა სახელმწიფოს ანდა პარტნიორობა შესაძლოა 

გაგრძელდეს ახალი ხელშეკრულების საფუძვე-

ლზე. 

ზემოთ გადმოცემულიდან გამომდინარე, სა-

ხელმწიფო-კერძო პარტნიორობას შეიძლება მივ-

ცეთ შემდეგი განსაზღვრება: სახელმწიფო-კერძო 

პარტნიორობა წარმოადგენს ერთი მხრივ, სახელ-

მწიფოსა და მუნიციპალურ წარმონაქმნებს და, 

მეორე მხრივ, მოქალაქეებსა და იურიდიულ 

პირებს შორის თანაინვესტირებისა და რისკების 

განაწილების ურთიერთობათა იურიდიულად 

გაფორმებულ (როგორც წესი, ფიქსირებული ვა-

დით) სისტემას, რომლის საგნად წარმოგვიდგებიან 

სახელმწიფო და/ან მუნიციპალური საკუთრების 

ობიექტები, ასევე სახელმწიფო და მუნიციპალური 

ორგანოების, დაწესებულებებისა და საწარმოების 

მიერ შესასრულებელი და გასაწევი მომსახურე-

ბანი. 

სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობის ტიპები 

შესაძლოა იყოს მეტად მრავალგვარი. საზღვარგა-

რეთისა და სამამულო ეკონომიკურ ლიტერატუ-

რაში შეიძლება მოიძებნოს სამეურნეო სფეროში სა-

ხელმწიფოსა და ბიზნესს შორის პარტნიორობის 

ტიპების მრავალგვარობის უამრავი კლასიფიკაცია. 

თუმცა, ამ საკითხისადმი საზოგადოდ მიღებული 

მიდგომა არ არსებობს. ჩვეულებრივ, კრიტერიუ-

მების სახით გამოიყენება საკუთრების უფლება-

მოკიდებულება (ფლობა, სარგებლობა, განკარგვა), 



 

სახელმწიფოსაგან დამოკიდებულების ხარისხი, 

პირველ რიგში, დაფინანსებისა და რისკების 

განაწილების საკითხებში, და სხვა პარამეტრები. 

მსოფლიო პრაქტიკაში ყველაზე დასაბუთებუ-

ლი და ფართოდ გამოყენებული გახდა მსოფლიო 

ბანკის მიერ შემუშავებული სახელმწიფო-კერძო 

პარტნიორობის პროექტების კლასიფიკაცია. მის 

თანახმად, გამოიყოფა სახელმწიფო-კერძო პარტ-

ნიორობის 4 კატეგორია: 1. მართვაზე კონტრაქტები 

და საარენდო ხელშეკრულებები (management and 

lease contracts); 2. კონცესიები (concession); 3. ახალი 

მშენებლობის დასრულებული პროექტები 

(Greenfield projects); 4. აქტივების ნაწილობრივი 

პრივატიზაცია (divestiture). განვიხილოთ თი-

თოეული მათგანი. 

მართვაზე კონტრაქტები და საარენდო 

ხელშეკრულებები (management and lease contracts). 

ასეთი კონტრაქტების დადებისას კერძო კომპანია 

ღებულობს სახელმწიფო საკუთრებას მართვის 

უფლებით ან იჯარით ფიქსირებული ვადის გან-

მავლობაში. ამასთანავე, ინვესტიციებს ანხორციე-

ლებს სახელმწიფო. მართვის კონტრაქტში რისკს 

ატარებს სახელმწიფო, საიჯარო ხელშეკრულებაში 

კი რისკი ეკისრება კერძო კომპანიას. 

კონცესიები (concession). ასეთ შემთხვევაში 

მთავრობა კერძო კომპანიას (კონცესიონერს) გადა-

სცემს არსებული ობიექტების ფლობისა და გა-

მოყენების უფლებამოსილებას საფასურის სანაც-

ვლოდ და, როგორც წესი, დაბრუნების პირობით. 

იმ დროს, როცა სახელმწიფო მხარეს ეკუთვნის 

ობიექტზე საკუთრების უფლება, კერძო სექტორი 

უფლებას იტოვებს საკონცესიო პერიოდში ჩატა-

რებულ ყველა გაუმჯობესებაზე. კერძო კომპანია 

ატარებს საოპერაციო და საინ-ვესტიციო რისკებს.  

ახალი მშენებლობის დასრულებული პროექ-

ტები (Greenfield projects), ანუ მშენებლობა ნულო-

ვანი ციკლიდან გასაღების ჩაბარებამდე. ამ შემ-

თხვევაში კერძო კომპანია კონტრაქტში მითითე-

ბული ვადის განმავლობაში აშენებს და ექსპლუა-

ტაციაში შეიყვანს ახალ საწარმოო სიმძლავრეებს.  

აქტივების ნაწილობრივი პრივატიზაცია (dive-

stiture) გულისხმობს, რომ კომპანია შეიძენს სა-

ხელმწიფო საკუთრებაში არსებული ობიექტის 

აქციათა პაკეტს (ან პირიქით). ამ შემთხვევაში 

მთავრობა მას გადასცემს (ან მისგან ღებულობს) 

ობიექტზე საკუთრების უფლების ზოგიერთ უფ-

ლებამოსილებას. ამასთანავე, სახელმწიფო ადგენს 

განსაზღვრულ მოთხოვნებს იმისა, თუ როგორ 

მოხდება ობიექტის სრულყოფა და მოქალაქეების  

მომსახურება. 

საზღვარგარეთის პრაქტიკაში ხშირად გვხვდე-

ბა სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობის კონტრა-

ქტების ზემოთმოყვანილი ტიპების ცალკეული 

ელემენტების მომცველი შერეული ფორმები. 

სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობის ფორმები 

და მექანიზმები. სახელმწიფო-კერძო პარტნიო-

რობის ფორმების კლასიფიცირება სხვადასხვა სა-

ფუძველზე შეიძლება მოხდეს, მაგრამ ყველაზე 

გამოსადეგი კრიტერიუმი მოცემული ანალიზი-

სათვის არის ხელისუფლებისა და ბიზნესის ურთი-

ერთქმედების სფეროების მიხედვით გამიჯვნა. 

ტრადიციულად განიხილავენ სახელმწიფო-კერძო 

პარტნიორობას ეკონომიკისა და სახელმწიფო 

მართვის სფეროებში.  

მსოფლიო პრაქტიკაში საზოგადოებრივი და 

კერძო სექტორების ეფექტური ურთიერთქმედების 

მრავალი მაგალითი არსებობს მსხვილმასშტაბიანი 

სოციალურ-ეკონომიკური ამოცანების რეალიზე-

ბის დროს. არსებობს პარტნიორობის ისეთი ფორ-

მები, როგორიცაა ურთიერთობა კონტრაქტის სა-

ფუძველზე, იჯარის (ლიზინგის) ხელშეკრულება, 

შეთანხმება პროდუქციის გაყოფის თაობაზე, საინ-

ვესტიციო კონტრაქტი, კონცესიები, აქციონირება, 

კერძო კაპიტალის წილობრივი მონაწილეობა სა-

ხელმწიფო საწარმოებში (ერთობლივი საწარმოე-

ბი). 

ბიზნესისა და ხელისუფლების ურთიერთქმე-

დების ტიპების საფუძველზე, გარკვეული პი-

რობითობით შეიძლება გამოიყოს სახელმწიფო-

კერძო პარტნიორობის სხვადასხვა მოდელები, მო-

სახერხებელი თეორიული გააზრებისათვის. პრაქ-

ტიკაში სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობა ერთმა-

ნეთში აერთებს რამდენიმე მოდელს. პარტნიო-

რობის თითოეულ საბაზო მოდელს ახასიათებს 

ორგანიზაციის, დაფინანსების და კოოპერაციის 

სპეციფიკური თანაფარდობა.  

ამ მოდელებიდან ერთ-ერთი აირჩევა იმის 

მიხედვით, თუ რა სფეროში რეალიზდება შე-

თანხმება. თუკი პარტნიორობის პროექტების მსო-

ფლიო პრაქტიკას განვიხილავთ, გამოიკვეთება 

კონკრეტულ დარგებში ამა თუ იმ მოდელის ეფექ-

ტურობა. 

ოპერატორის მოდელი  ფართოდაა გავრცელე-

ბული ნარჩენების გადამუშავებაში. მას ახასიათებს 

პასუხისმგებლობის მკაფიო გაყოფა კერძო პარტ-

ნიორსა და სახელმწიფოს შორის ამ უკანასკნელის 

მიერ მაკონტროლებელი ფუნქციების შენარჩუნე-

ბის პირობებში.  

კოოპერაციის მოდელი  წარმატებით გამოიყე-

ნება იქ, სადაც კონკრეტული მომსახურებები 

არასაკმარისად მკაფიოდაა გამოყოფილი და გან-

საზღვრული და, ამდენად, ძნელია მათი გადაქცევა 

ისეთ ობიექტებად, რომლებიც გადასახადებით 

დაიბეგრება. ამ შემთხვევაში პარტნიორობა 

რეალიზდება სახელმწიფოსა და კერძო ინვესტო-

რის ერთობლივი საპროექტო კომპანიის მეშვეო-

ბით.  



 

კონცესიების მოდელი მოქმედებს დარგებში 

პროექტების რეალიზების ხანგრძლივი ვადით, 

აგრეთვე იმ შემთხვევებში, როდესაც სახელმწიფო-

დან კერძო პარტნიორისთვის საკუთრების უფ-

ლების გადაცემა გამოირიცხება პოლიტიკური ან 

სამართლებრივი მიზეზებით. 

ხელშეკრულებითი მოდელი გამოიყენება 

ენერგეტიკაში, სადაც ინვესტიციები, პირველ 

რიგში, მიმართულია მიმდინარე დანახარჯების 

შემცირებისკენ. ამასთან, ეკონომია ამ შემცირებით 

არცთუ იშვიათად აჭარბებს საკუთრივ საინვეს-

ტიციო დანახარჯებს.  

ლიზინგის მოდელი ყველაზე მისაღებია საზო-

გადოებრივი შენობების მშენებლობისათვის. მსო-

ფლიოში დაგროვილია ადგილობრივი თვითმ-

მართველობის ორგანოებისა და კერძო ბიზნესის 

პარტნიორობის ლიზინგური ფორმების ძალზედ 

დიდი გამოცდილება.  

იმის მიხედვით, თუ კერძო პარტნიორს რა 

მოცულობით გადაეცემა საკუთრებაზე უფლე-

ბამოსილება, როგორია მხარეთა საინვესტიციო 

ვალდებულებანი, პარტნიორებს შორის რისკების 

განაწილების პრინციპები, პასუხისმგებლობა სხვა-

დასხვა სახის სამუშაოს შესრულებაზე, მათ შორის 

მშენებლობაზე, ექსპლუატაციასა და მართვაზე, 

გამოიყოფა პარტნიორობის შემდეგი მექანიზმები:  

მექანიზმი BOT (Build – Operate – Transfer, 

მშენებლობა - ექსპლუატაცია - გადაცემა). ეს 

მექანიზმი ძირითადად კონცესიებში გამოიყენება. 

ინფრასტრუქტურის ობიექტი იქმნება კონცესიო-

ნერის ხარჯზე, რომელიც მშენებლობის დამთავ-

რების შემდეგ იღებს აშენებული ობიექტის ექსპ-

ლუატაციის უფლებას იმ ვადის განმავლობაში, 

რაც საკმარისია ჩადებული სახსრების ამოსაღებად. 

ამ ვადის გასვლის შემდეგ ობიექტი სახელმწიფოს 

უბრუნდება. კონცესიონერი იღებს ობიექტის 

გამოყენების, მაგრამ არა ფლობის უფლებას, 

მესაკუთრედ სახელმწიფო რჩება.  

მექანიზმი BOOT (Build- Own- Operate- Transfer,  

მშენებლობა - ფლობა - ექსპლუატაცია  - გადაცემა). 

ამ შემთხვევაში კერძო პარტნიორი იღებს არა 

მარტო გამოყენების, არამედ ობიექტის ფლობის 

უფლებამოსილებასაც შეთანხმების ვადის განმავ-

ლობაში, რომლის გასვლის შემდეგაც ის გადაეცემა 

საჯარო ხელისუფლებას.  არსებობს ასევე "შებრუ-

ნებული" BOOT-ი, რომლის დროსაც ხელისუფ-

ლება აფინანსებს და აშენებს ინფრასტრუქტურის 

ობიექტს, შემდეგ კი მიანდობს სამართავად კერძო 

პარტნიორს, რომელსაც უფლება აქვს თანდათა-

ნობით გამოისყიდოს მისგან ეს ობიექტი და თავის 

საკუთრებად აქციოს.  

მექანიზმი BTO (Build – Transfer – Operate, 

მშენებლობა - გადაცემა - ექსპლუატაცია)  გული-

სხმობს საჯარო ხელისუფლებისათვის ობიექტის 

გადაცემას მშენებლობის დამთავრებისთანავე. 

სახელმწიფოს მიერ მიღების შემდეგ ის გადაეცემა 

კერძო პარტნიორს გამოსაყენებლად, მაგრამ ფლო-

ბის უფლების გადაცემის გარეშე. 

მექანიზმი BOO-ს (Build – Own – Operate, მშე-

ნებლობა - ფლობა - ექსპლუატაცია) რეალიზების 

დროს შექმნილი ობიექტი შეთანხმების ვადის 

ამოწურვის შემდეგ არ გადაეცემა საჯარო ხელი-

სუფლებას, არამედ რჩება ინვესტორის განკარ-

გულებაში.  

მექანიზმი BOMT-ის (Build – Operate – Maintain 

– Transfer, მშენებლობა - ექსპლუატაცია -  მომსა-

ხურება - გადაცემა) შემთხვევაში სპეციალური 

აქცენტი კეთდება კერძო პარტნიორის პასუხის-

მგებლობაზე მის მიერ აგებული ინფრასტრუქ-

ტურის ობიექტების შენახვასა და მიმდინარე რე-

მონტზე. 

შეთანხმება DBOOT-ის (Design – Build – Own – 

Operate – Transfer,  პროექტირება - მშენებლობა - 

ფლობა - ექსპლუატაცია - გადაცემა) თავისებურება 

მდგომარეობს კერძო პარტნიორის პასუხისმგებ-

ლობაში არა მარტო ინფრასტრუქტურის ობიექტის 

მშენებლობაზე, არამედ პროექტირებაზეც.  

DBFO-ს (Design – Build – Finance – Operate, 

პროექტირება - მშენებლობა - დაფინანსება - ექსპ-

ლუატაცია) ტიპის  შეთანხმების შემთხვევაში გარ-

და კერძო პარტნიორის პასუხისმგებლობისა 

პროექტირებაზე, სპეციალურად ხაზი ესმის მის 

პასუხისმგებლობას ინფრასტრუქტურის ობიექტე-

ბის მშენებლობის დაფინანსებაზე.  

სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობის მსოფლიო 

გამოცდილება. მსოფლიო ეკონომიკაში არ არსე-

ბობს სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობის პრო-

ექტების ამსახველი კრებსითი სტატისტიკური 

მონაცემები. საზღვარგარეთის მრავალრიცხოვანი 

კვლევითი ცენტრების მიერ მოყვანილია სახელ-

მწიფო-კერძო პარტნიორობის მასშტაბების სხვა-

დასხვა შეფასებები, მთლიანად მსოფლიოს მიხე-

დვით. ასეთი პროექტების ამსახველი უფრო მეტად 

სისტემური ინფორმაცია წარმოდგენილია მსოფ-

ლიო ბანკის მიერ, თუმცა, მის მონაცემთა ბაზაში 

შესულია მხოლოდ განვითარებად ქვეყნებში 

რეალიზებული პროექტები. მსოფლიო ბანკის შე-

ფასებებით, 1990-2009 წლებში იქ სრულდებოდა სა-

ხელმწიფო-კერძო პარტნიორობის 4,5 ათასზე მეტი 

პროექტი, 1,5 ტრლნ დოლარის საერთო მოცულო-

ბის მოზიდული ინვესტიციებით (ცხრ. 1). 

 

 
 ცხრილი 1.  

სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობა განვითარებადი ქვეყნების საწარმოო ინფრასტრუქტურის დარგებში, 

1990-2009 წწ., 2009 წლის ფასებში1 

 



 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობის დარგობ-

რივ სტრუქტურაში შეიძლება გამოიყოს კაპი-

ტალტევადი ენერგეტიკული პროექტები, პირველ 

რიგში, ელექტროსადგურები, ელექტროგადაცემის 

მაგისტრალური ხაზები და გაზსადენები. შემდეგ 

მოდის ტრანსპორტი - საავტომობილო გზები და 

რკინიგზები, აეროპორტები, საზღვაო პორტები. 

საცხოვრებელ-კომუნალური სფეროს პროექტები 

(წყალმომარაგება და კანალიზაცია) შეადგენს სა-

ხელმწიფო-კერძო პარტნიორობის პროექტების 

საერთო რაოდენობის 16%-ს. 

სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობის პრაქტიკა 

უფრო მეტად აქტიურია აზია-წყნარი ოკეანის 

რეგიონში. მასზე მოდის მსგავსი პროექტების მე-

სამედზე მეტი და მთელი ინვესტიციების თითქმის 

ნახევარი. აქ ლიდერობს ჩინეთი (სახელმწიფო-კერ-

ძო პარტნიორობის პროექტებში მთელი მსოფლიო 

ინვესტიციების 10%-ზე მეტი). თითქმის ორჯერ 

ჩამორჩება მას ინდოეთი. ლათინო-ამერიკული ქვე-

ყნებიდან სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობა უფრო 

მეტად გამოიყენება ბრაზილიაში. 

სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობის თეორიუ-

ლი საფუძვლების დამუშავებასა და გამოყენების 

პრაქტიკაში განსაკუთრებული ადგილი უკავია 

აშშ-ს, რომელიც განვითარებული ქვეყნების ჯგუ-

ფში პირველ ადგილზე იმყოფება სახელმწიფო-

კერძო პარტნიორობის გაქანებით. ამ ქვეყანაში 

ბევრი ავტომაგისტრალი აშენებულ და ექსპლუა-

ტირებულ იქნა კერძო კომპანიების მიერ, თუმცა, 

რჩებოდნენ საზოგადოებრივ საკუთრებაში. ასე, 

მაგალითად, 1985-2004 წლებში აშშ-ს საგზაო მეურ-

ნეობაში რეალიზებულ იქნა სახელმწიფო-კერძო 

პარტნიორობის 62 პროექტი, 42 მლრდ დოლარის 

საერთო მოცულობის ინვესტიციებით17. ამ ქვეყნის 

კომუნალურ მეურნეობაში სახელმწიფო-კერძო 

პარტნიორობის პროექტების რიცხვი სისტემატუ-

რად იზრდება. თუ წყალმომარაგების სექტორში 

1997 წელს ასეთი პარტნიორობა იყო 400, 2003 წელს 

მათი რიცხვი 1100-მდე გაიზარდა. 

სახელმწიფო და მუნიციპალური საკუთრების 

ობიექტების და საზოგადოებრივი მომსახურების 

გაწევის უფლების კერძო კომპანიებისათვის გადა-

ცემის აქტიურ და თანმიმდევრულ მომხრედ გა-

მოდის ევროკავშირი, ხოლო მასში - დიდი ბრიტა-

ნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი და ირლან-

დია. შეფასებებით, 2001-2007 წწ. პერიოდისათვის 

ევროკავშირის ქვეყნებში ხელმოწერილი იყო სახე-

ლმწიფო-კერძო პარტნიორობის დაახლოებით 700 

კონტრაქტი,  67,6 მლრდ ევროს თანხით.  

ევროკავშირში ასეთი კონტრაქტების უმეტესი 

ნაწილი მოდის დიდ ბრიტანეთზე. დაწყებული 

1992 წლიდან ბრიტანეთის მთავრობა ახორ-

ციელებს სახელმწიფო საკუთრების მართვის კონ-

ცეფციას სახელწოდებით „კერძო ფინანსური ინი-

ციატივა“ (Private Finance Initiative, PFI), რომელიც 

შეიძლება ჩაითვალოს სახელმწიფო-კერძო პარტ-

ნიორობის ბირთვად. 2011 წლის დასაწყისისათვის 

მთლიანად ქვეყანაში დადებული იყო 

სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობის 920 კონტრაქ-

ტი, 72 მლრდ ფუნტ-სტერლინგის საერთო მოცუ-

ლობის ინვესტიციებით. მათგან  PFI-ზე მოდიოდა 

                                                           

17 იხ.: User Guidebook on Implementing Public-Private 
Partnerships for transportation Infrastructure Projects in 
the United States. Wash., 2007. P. 60. 

დარგი პროექტების რიცხვი ინვესტიციები, მლრდ 

დოლარი 

ტრანსპორტი, სულ 

ავტოსატრანსპორტო 

გზები 

რკინიგზები 

აეროპორტები 

საზღვაო პორტები 

საცხოვრებელ-

კომუნალური 

მეურნეობა 

ენერგეტიკა 

ტელეკომუნიკაციები 

მთლიანად 

1198 
 

603 
108 
134 
353 

 
715 

1854 
807 

4575 

253.847 
 

129.054 
44.511 
29.608 
50.674 

 
60.280 

482.861 
719.645 

1516.633 



 

777 პროექტი, 45,6 მლრდ ფუნტ-სტერლინგის 

თანხით. იმ საზოგადოებრივი საკუთრების ობიექ-

ტების რიცხვში, რომლებიც იმყოფებიან PFI-ს 

რეჟიმში, ნახევარზე მეტი კონცენტრირებულია 

სოციალურ ინფრასტრუქტურაში, მათ შორის ჯან-

დაცვასა (229 პროექტი 12,7 მლრდ ფუნტ-სტერ-

ლინგის თანხით) და განათლებაში (164 პროექტი 

6,1 მლრდ ფუნტ-სტერლინგის თანხით). ამ სფე-

როებში კონტრაქტების მოქმედების ხანგრძლი-

ვობა, როგორც წესი,  25-30 წელს შეადგენს. 

ევროკავშირის სხვა ქვეყნებში შეიმჩნევა სა-

ხელმწიფო-კერძო პარტნიორობის განვითარების 

თითქმის მსგავსი ტენდენციები, მაგრამ რამდე-

ნადმე უფრო ნაკლები ინტენსივობით და თავისი 

ეროვნული  თავისებურებებით. 

სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობის პრობლე-

მები საქართველოში. საქართველო ჯერ კიდევ არ 

შედის სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობით მო-

სარგებლე ლიდერ ქვეყანათა რიცხვში. მაგრამ, თუ 

გავითვალისწინებთ ქვეყნის სოციალურ და საწარ-

მოო ინფრასტრუქტურაში ინვესტიციებზე დიდ 

მოთხოვნილებას, და ასევე ამ მიზნებისათვის 

საბიუჯეტო სახსრების შეზღუდულობას, სახელმ-

წიფო-კერძო პარტნიორობის პროცესების აქტივი-

ზაციის ალტერნატივა ჩვენს ქვეყანაში  არ არსე-

ბობს. 

სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობის ჩამოყა-

ლიბება საქართველოში დაიწყო რამოდენიმე წლის 

წინ ისეთი ახალი ინსტიტუტების გამოჩენით, 

როგორიცაა: საქართველოს ეროვნული საინ-

ვესტიციო ფონდი (2002 წ.), განსაკუთრებული 

ეკონომიკური ზონები (2007 წ.). ამავე პერიოდში 

საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებულ იქნა 

რიგი კანონებისა, რომლებსაც კავშირი აქვთ სა-

ხელმწიფო-კერძო პარტნიორობის ცალკეულ ფორ-

მებთან და ასპექტებთან. ერთი მხრივ, ქვეყანაში 

მიმდინარეობს მუშაობა სახელმწიფო-კერძო პარტ-

ნიორობის განვითარების მიმართულებით. ბიზ-

ნესმა დაიწყო იმისი გაგება, რომ სახელმწიფო-

კერძო პარტნიორობა - ეს არის არა  სახელმწიფოს 

მხრიდან მასზე მორიგი ზეწოლა, არამედ მსხვილი, 

ქვეყნისათვის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი 

საინვესტიციო პროექტების განხორციელების ერთ-

ერთი შესაძლებლობა. ფართო გამოყენება ჰპოვა 

სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობის ისეთმა 

ფორმებმა, როგორიცაა შერეული სახელმწიფო-

კერძო საწარმოები, სახელმწიფო და მუნიციპა-

ლური ქონების იჯარა. მეორე მხრივ, სახელმწიფო 

და მუნიციპალური საკუთრების ობიექტებში 

გრძელვადიანი კერძო ინვესტიციების მოსაზიდად 

სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობის უფრო მეტად 

ეფექტური ფორმები - კონცესიები და „გრინ-

ფილდის“ პროექტები - მეტისმეტად ძნელად 

ინერგება. 

საქართველოში პრაქტიკულად არ არსებობს 

საკონცესიო საფუძველზე ან გრძელვადიანი სა-

ხელმწიფო გარანტიების ქვეშ საინვესტიციო ხელ-

შეკრულებების გამოყენებით საწარმოო და სო-

ციალური ინფრასტრუქტურის მსხვილმასშტაბუ-

რი კაპიტალური ობიექტების შექმნის მიზნით 

სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობის რეალურად 

მომუშავე მექანიზმი. ცალკეული საპილოტე პრო-

ექტების გამოკლებით, ჩვენთან რეალიზდება მხო-

ლოდ კვაზიპარტნიორული პროექტები საქართვე-

ლოს ეროვნული საინვესტიციო ფონდის ან განსა-

კუთრებული ეკონომიკური ზონების ფარგლებში.  

სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობასთან დაკავ-

შირებული მთავარი პრობლემა მთლიანად საქარ-

თველოში  და კერძოდ კონცესიების მიმართ, ჩვენი 

აზრით, მდგომარეობს იმაში, რომ სახელმწიფომ 

1994 წლის 21 დეკემბერს მიიღო რა N 616-Iს კანონი 

„საზღვარგარეთის ქვეყნებისა და კომპა-

ნიებისათვის კონცესიების გაცემის წესის შესახებ“, 

შემდგომში გვერდი აუარა კანონქვემდებარე ნორ-

მატიული ბაზისა და მართვის სისტემის და-

მუშავებას. გამოდის, რომ, სახელმწიფო ქონების 

იჯარისათვის - სახელმწიფო-კერძო პარტნიორო-

ბის ყველაზე მარტივი ფორმისათვის - საქართვე-

ლოში შექმნილია განშტოებული ნორმატიულ-

სამართლებრივი ველი და მართვის სისტემა, რის 

შედეგადაც ბიუჯეტში შემოდის მნიშვნელოვანი 

სახსრები საიჯარო გადასახდელების ფორმით, 

კონცესიებისთვის კი - პრაქტიკულად არაფერი არ 

გაკეთებულა. საკანონმდებლო ხელისუფლება 

შემოიფარგლა მხოლოდ ჩარჩო კანონის მიღებით, 

სათანადო ყურადღება არ მიუქცევია რა უფრო 

კონკრეტული, მაგრამ არც თუ ისე უმნიშვნელო 

საკითხებისათვის. მაგალითად, კვლავ გაურკვე-

ველია საკითხები იმის თაობაზე, თუ: როგორ 

ჩამოყალიბდეს კანონქვემდებარე ნორმატიული 

ბაზა; როგორი გარანტიების წაყენებაა აუცილებე-

ლი კერძო პარტნიორებისათვის სახელმწიფოს 

მხრიდან; როგორი უნდა იყოს კონცესიური 

პროცესების მართვის სისტემა. 

ჩვენი წარმოდგენით, საქართველო დღეისა-

თვის  ინსტიტუციურად სუსტად არის მომზა-

დებული კონცესიებზე გადასასვლელად. არ 

წყდება მეთოდური პრობლემები, არ არსებობს 

კომპლექსურობა სახელმწიფო-კერძო პარტნიორო-

ბის თეორიისა და პრაქტიკის დამუშავებისადმი 

მიდგომაში, არ მზადდება შესაბამისი კადრები 

უმაღლეს სასწავლებლებსა და სახელმწიფო მო-

ხელეთა გადამზადების კურსებზე.  

როგორც ცნობილია, საქართველოში არსებობს 

ერთიანი საკანონმდებლო ველი და ერთიანი სა-

ბიუჯეტო კოდექსი. მაგრამ სწორედ ეს კოდექსი 

გახდა მთავარი წინააღმდეგობა სახელმწიფო-

კერძო პარტნიორობის განვითარების გზაზე. 



 

როგორი კარგიც არ უნდა იყოს სახელმწიფო-კერძო 

პარტნიორობის კანონი, მას არ შეუძლია შე-

ეწინააღმდეგოს საბიუჯეტო კოდექსს და შეცვა-

ლოს მისი მუხლები, რომლებიც პირდაპირ კრძა-

ლავს ნებისმიერი სახელმწიფო გარანტიების გა-

ცემას ათ წელზე მეტი ხნის ვადით. წინააღმდეგობა 

აქ იმაში მდგომარეობს, რომ სახელმწიფო 

ვალდებულება პროექტების დაფინანსებაზე შეზ-

ღუდულია სამწლიანი ბიუჯეტით, მაშინ, როდე-

საც, საწარმოო ინფრასტრუქტურის ობიექტებში 

ინვესტიციების გამოსყიდვის ვადები შეადგენს 

ათეულობით წელს. არც ერთი კერძო ინვესტორი 

არ წამოვა ასეთ პროექტებში  შესაფერისი სა-

ხელმწიფო გარანტიებისა და სახელმწიფო დაფი-

ნანსების გარეშე. 

ჩვენს ქვეყანას საწარმოო და სოციალურ 

ინფრასტრუქტურაში სახელმწიფო-კერძო პარტნი-

ორობის განსავითარებლად სიტუაციის რადიკა-

ლურად გაუმჯობესებისათვის მოუწევს დიდი 

მუშაობა, რომელიც უნდა შესრულდეს სახელ-

მწიფო ხელისუფლების ორგანოების მიერ. სახელ-
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STATE AND BUSINESS PARTNERSHIP: SOME OF THE  
THEORY AND PRACTICE 

 
Summary 

 
 20th century 80 - the beginning of a special relationship between the state and the private sector 

dasakhasiateblad introduced the term "public - private partnership" (Public-Private-Partnership, PPP). As a 
rule, this relationship has been established and developed in the field of industrial and social infrastructure. 
These were: roads and railways, airports, sea ports, energy networks, communal services, 
telecommunications, education, health and cultural facilities. Azghvargaretis practice in "public - private 
partnership" concept in recent years has been actively used in Georgia. This event is gradually formed as an 
independent institution. The number of ministries and departments have been established in partnership 
with the finding of similar councils. There are many legal and consulting firm, who engaged the services of 
such a partnership contract. 

In addition, the state - private partnership concept in Georgia, at the level of legislation, has not yet been 
fully defined. A business partnership between the state and the nature and forms of many of the different 
economic schools of the differently treated. There is no special manual, do not read the lecture course on this 
subject in high schools. As a result, the issue is not clear about the relationship between state and business 
are public - private partnership, its borders are erased, and the essence of it - until the end of uncertainty. 

This article is a clarification of the events, overseas experience and the characteristics of the study 
attempts to determine the possibilities of its use in Georgia. In particular, it discussed the state and the 
business partnership tanmimdevruladaa related to such important issues, such as public - private 
partnership, the theoretical foundations, public - private partnership definition, public - private partnership 
in the world of experience, Public - private partnership forms and mechanisms, public - private partnership 
problems and their solutions in Georgia. 
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ნატო გეგენავა 
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საერთაშორისო მარკეტინგული სტრატეგიის 

შემუშავება გულისხმობს მრავალმხრივ აზროვ-
ნებას. საზოგადოდ ფირმა ახორციელებს პრინციპს: 

იაზროვნე «გლობალურად», იმოქმედე «ლოკალუ-

რად». მაგალითად, ყურადღებას აპყრობენ სპეცი-

ფიკური მოთხოვნილების მქონე მომხმარებელთა 

სეგმენტებს ბაზრის მთელ გეოგრაფიულ სივრ-

ცეზე. ასეთმა მიდგომამ ფირმას შეუძლია მოუტა-

ნოს მასშტაბური ეკონომია.  

ამ თვალსაზრისით, აზროვნების გლობალუ-

რობა ძირითადად საქონლის კონცეფციას განე-

კუთვნება და სავალდებულო არაა ეხებოდეს მარ-

კეტინგის სხვა ინსტრუმენტებს _ კომუნიკაციებს, 

ფასს და გასაღებას, რომლებიც ადგილობრივი 

პირობების მიმართ ინდივიდუალურ ადაპტაციას 

ინარჩუნებს. ამის მაგალითია ფირმა «მაიკროსოფ-

ტის» პოპულარული პროდუქტები (ვინდოუსი, 

ვორდი, ექსელი და სხვ.). ისინი ბევრ ეროვნულ 

ვერსიაში არსებობს.  

საწარმოთა საგარეო-ეკონომიკური საქმიანო-

ბის სწრაფი განვითარება აიხსნება მრავალი მიზე-

ზით, რომელთაგან ძირითადია: 

 სწრაფვა საბოლოო მოგების გაზრდისაკენ; 

 საწარმოო ძალების სრულყოფა და მოდერნი-

ზაცია; 

 სწრაფვა ვიწრო, საშინაო ბაზრის ფარგლებიდან 

გამოსვლისათვის; 

 ეროვნული ბუნებრივი რესურსების გამოფიტვის 

და ნაკლებობის დაძლევის შესაძლებლობა; 

 თანამედროვე ეფექტიანი ტექნოლოგიების შეც-

ნობა და დანერგვა; 

 სამრეწველო პროდუქციის საარსებო ციკლის 

გადიდების მოთხოვნილება; 



 

 შესაძლებლობა, უცხოელი პარტნიორის დახმა-

რებით გაინაწილონ რისკები და ხარჯები ახალი 

საწარმოების ორგანიზაციისათვის. 

საწარმოთა საგარეო-ეკონომიკური საქმიანო-

ბის ფორმების და შინაარსის ევოლუციას შეიძლება 

თვალი გავადევნოთ პირველი საერთაშორისო 

კომპანიების წინამორბედთა ფუნქციონირებიდან 

მოყოლებული. ეს კომპანიები ძირითადად ერთ-

დარგოვანი იყო. მათ შექმნას ხელი შეუწყო ძი-

რითადი საერთაშორისო მეწარმეობის ფორმიდან 

კაპიტალის ექსპორტზე გადასვლამ. 

XX საუკუნის 90-იანი წლებისთვის მნიშნე-

ლოვნად გააქტიურდა საწარმოთა საგარეო-ეკო-

ნომიკური საქმიანობა. ამას ადასტურებს 80-იან 

წლებში მსოფლიოში ინდუსტრიის განვითარების 

დინამიკასთან შედარებით საგარეო ვაჭრობის და 

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების (პუი-ების) 

უპირატესი ზრდის საშუალოწლიური ტემპის მაჩ-

ვენებლები (%-ებში): პუი _ 29,9; მსოფლიო ექს-

პორტი _ 9,4; მსოფლიო მთლიანი სავალუტო 

პროდუქტი _ 7,8 (პოსტსოციალისტური ქვეყნების 

გარდა). 

დღეისათვის საერთაშორისო ბიზნესში სა-

წარმოთა მონაწილეობის მზარდი პროცესის მთა-

ვარი მამოძრავებელი ძალებია შემდეგი ფაქტო-

რები: 

1. ეროვნული ბუნებრივი რესურსების დეფიციტი 

ან მათი მოპოვების სამთო-გეოლოგიური პირო-

ბების გაუარესება; 

2. გამწვავებული კონკურენცია ეროვნულ ბაზარზე, 

რომელიც ერთგვაროვანი პროდუქციით გაჯერე-

ბის გამო «დუნდება»; 

3. შესაძლებლობა, შეამცირონ წარმოების და გა-

საღების ხარჯები მიმღები ქვეყნის უფრო იაფი 

მუშახელითა და «ადამიანური კაპიტალის» 

მოზიდვით, ასევე უცხოური კაპიტალის, ტექნო-

ლოგიის და საწარმოთა მართვის გამოცდილების 

მეშვეობით; 

4. საკუთარი საექსპორტო საქონლის კონკურენ-

ტუნარიანობის ამაღლებით დამატებითი გზების 

გამოვლენა მსოფლიო ბაზარზე კონკურენციის 

გამწვავებისას; 

5. ეროვნულ სახელმწიფო რეგულირებასთან და-

კავშირებული ხარჯების _ გადასახადების, ბუნე-

ბის დაცვის ღონისძიებათა დანახარჯების შემ-

ცირება გარემოს დაცვის ნორმების შესაბამისად; 

6. სახელმწიფო რეგულირების შედეგად მიმღებ 

ქვეყანაში საწარმოთა დანაკარგების შემცირების-

თვის საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის შესაძ-

ლებლობათა გამოყენება; 

7. მზარდი გაურკვევლობა საქონლის გრძელვადი-

ან მოთხოვნაზე, ასევე სხვა მრავალი რისკი, რომ-

ლებიც მეწარმეებს საქმიანობის გეოგრაფიული 

დივერსიფიკაციისკენ უბიძგებს; 

8. შესაძლებლობა, გამოიყენონ უცხოური ინდუსტ-

რიული ინფრასტრუქტურა და სავალუტო რე-

სურსები.   

90-იან წლებში საწარმოთა საგარეო-ეკონო-

მიკური საქმიანობის გააქტიურებას ხელს უწყობს 

მეორეული ფაქტორებიც: ინფორმაციის მსოფლიო 

ნაკადი ეკონომიკის ყველა დარგში სამეცნიერო-

ტექნიკური პროგრესის შესახებ, ურთიერთობის 

განმტკიცება საზღვარგარეთელ მომხმარებლებ-

თან, თანამედროვე ტექნოლოგიური პროცესების 

მოქნილობა და ადაპტირებულობა. 

ამასთან გასათვალისწინებელია ისიც, რომ 

ბანკებთან მჭიდრო ურთიერთობის გარეშე საერ-

თაშორისო კორპორაციებიც კი ვერ შენარჩუნებდა 

თავიანთ უპირატესობას კონკურენტუნარიან გა-

რემოში. 

კონკურენციულ ბრძოლაში თავის გადასარჩე-

ნად თვით სოლიდური კომპანიებიც კი მიმართავ-

დენენ თავიანთ სტრატეგიაში საგარეო-ეკონომი-

კურ კავშირურთიერთობას. ამის მაგალითია ფირ-

მა «სტენლი ვორქსი» (აშშ), 1843 წლიდან საჭრელ-

საზომი ინსტრუმენტების დამამზადებელი. XX 

საუკუნის 80-იანი წლების დამდეგს უცხოურ 

კომპანიათა ზეგავლენით ფირმა იძულებული გახ-

და, წარმოების ხარჯები სასწრაფოდ შეემცირებინა. 

ამ მიზნით საწარმოო ოპერაციათა ნაწილი საზ-

ღვარგარეთ, მექსიკის ქალაქ პუებლას ქარხანაში 

გადაიტანეს, სადაც მუშახელი გაცილებით იაფია, 

ვიდრე აშშ-ში. ამის შემდეგ ფირმას უკვე შეეძლო 

კონკურენცია გაეწია აშშ-ის ბაზარზე ანალოგიური 

ჩინური ნაწარმისთვის. მომდევნო წლებში კი მო-

ნათესავე სამრეწველო საწარმოები შექმნა საფრან-

გეთში, დიდ ბრიტანეთში და ტაივანის კუნძულ-

ზე. 

სამრეწველო განვითარების ყველაზე მაღალი 

ტემპების მქონე სახელმწიფოთა გამოცდილება 

მოწმობს, თუ რა გავლენას ახდენს საგარეო-ეკონო-
მიკური საქმიანობა მასში მონაწილე ფირმებისა და 
ქვეყნების ეკონომიკაზე: 
 უცხოური ან ერთობლივი საწარმოების პრო-

დუქციის გასაღება მიმღები ქვეყნის საშინაო 

ბაზარზე ხელს უწყობს საგარეო-სავაჭრო ბა-

ლანსის სალდოს გაწონასწორებას; 

 უცხოური საწარმოები მიმღებ ქვეყანაში ახალ 

სამუშაო ადგილებს ქმნის, ხელს უწყობს საქ-

მიანი აქტიურობის გამოცოცხლებას; 

 მიმღები ქვეყნის ბაზრის გაჯერება უცხოური ან 

ერთობლივი საწარმოების პროდუქციით დადე-

ბით გავლენას ახდენს ინფლაციის ზრდის ტემ-

პის შემცირებაზე; 

 ადგილობრივი სამრეწველო კომპანიები სიცოცხ-

ლისუნარიანობის შესანარჩუნებლად ზრდიან 

თავიანთი წარმოების ტექნიკურ-ეკონომიკურ 



 

დონეს უცხოურ საწარმოთა შესაბამის მაჩვენე-ბ-

ლებამდე.  

წარმოების ინტერნაციონალიზაციის პროცესის 

გაფართოებას ხელს უწყობს ისეთი ეკონომიკური 

ფაქტორების განვითარება და ურთიერთშეხამება, 

როგორებიცაა: 

 შრომის საერთაშორისო განაწილების მაღალი 

დონე; 

 კაპიტალის, გარკვეულწილად მისი განსაზოგა-

დოების და კონცენტრაციის ოპტიმალური მო-

ცულობის დაგროვება; 

 საერთაშორისო მასშტაბით სამრეწველო საწარ-

მოთა სპეციალიზაცია და კოოპერირება; 

 მსოფლიო ბაზრის დაჩქარებული ფორმირება; 

 კავშირგაბმულობის და სატრანსპორტო საშუა-

ლებებში მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესის 

მაღალი ტემპი; 

 საგარეო ვაჭრობის და პუი-ების ზრდის უპი-

რატესი ტემპი ინდუსტრიის განვითარების დი-

ნამიკასთან შედარებით. 

წარმოების ინტერნაციონალიზაციის ევოლუ-

ცია მჭიდროდაა დაკავშირებული შრომის საერ-

თაშორისო განაწილების მოძრაობასთან, მიმართუ-

ლებით საერთოდან კერძოსკენ, ბოლოს კი ცალკე-

ულისკენ. 

ვიწრო სპეციალიზაცია იყო ახალი ტიპის 
საწარმოთა და იმ დარგების წარმოქმნის პირ-
ველმიზეზი, რომლებიც ერთი ტექნოლოგიური 
ციკლით შეზღუდული ნახევარფაბრიკატების, 
კვანძების და დეტალების ნომენკლატურას უშ-
ვებდა. ასეთი საწარმოები იყო სამსხმელო, სამჭედ-

ლო-საშტამპო, საინსტრუმენტო ქარხნები. შრომის 

ცალკეული განაწილება ვრცელდებოდა იმიტომ, 

რომ ვიწრო სპეციალიზებულ საწარმოებში იყო 

წარმოების მინიმალური დანახარჯები. მაგალი-

თად, წარმოების დიდმა დანახარჯებმა კომპანია 

«სიმენსი» (გფრ) აიძულა, 80-ანი წლების ბოლოს 

უარი ეთქვა ელექტო და ელექტრონული მოწყობი-

ლობის ყველა კომპონენტის დამზადებაზე თავის 

საწარმოებში (მისი 300 სპეციალიზებული ქარხ-

ნიდან დროთა განმავლობაში რენტაბელური მხო-

ლოდ 100 დარჩა) და დაეწყო კვანძებისა და დე-

ტალების შეძენა მსოფლიო ბაზარზე. 

მრეწველობის მეცნიერებატევადი დარგების 

საშინაო და საგარეო ბაზრებზე კონკურენციულ 

ბრძოლაში სულ უფრო დიდ როლს ასრულებს არა 

მარტო სტანდარტიზებული პროდუქციის გაიაფე-
ბა, არამედ ტექნოლოგიებისა და მოწყობილობის 
მუდმივი მოდერნიზაცია. 

საყოველთაო სწრაფვა, გამოუშვან მაღალტექ-

ნოლოგიური პროდუქცია, აიხსნება მისი წარმოე-

ბის და გასაღების ეფექტიანობით. ინგლისელი 

ეკონომისტი დ. შეფერდი წარმოების მაღალტექ-

ნოლოგიურ მიმართულებებს ახასიათებს როგორც 

«დარგებს, რომლებშიც ამზადებენ უფრო მაღალი 

დამატებითი ღირებულების პროდუქციას, ხოლო 

საბაზრო ასპექტით _ ისეთ პროდუქციას, რომლე-

ბიც უფრო მეტად მომგებიანია». 80-იან წლებში 

დასავლეთ ევროპის, იაპონიის და აშშ-ის უდიდეს 

კომპანიათა ტრადიციული სამრეწველო საქონლის 

(შავი და ფერადი ლითონის, ნაგლინის, ავტომო-

ბილების, ტექსტილის და სხვ.) გაყიდვის შედეგად 

მიღებული მოგება 3,7% იყო, ხოლო ახალი მეცნიე-

რებატევადი საქონლის (ზუსტი ქიმიური ტექნო-

ლოგიის, ფარმაცევტული საქონლის, კავშირგაბ-

მულობის მოწყობილობის ელექტრონული სისტე-

მების) რეალიზაციის დროს შესაბამისი მაჩვენე-

ბელი 5,1%-ს აღწევდა.  

საგარეო-ეკონომიკური ურთიერთობის გაფარ-

თოება მაღალტექნოლოგიურ დარგებში დაკავში-

რებულია იმასთანაც, რომ გაძვირდა და გართულ-

და სამეცნიერო-კვლევითი და საცდელ-საკონსტ-

რუქტორო სამუშაოები. მაგალითად, ფარმაცევ-

ტულ მრეწველობაში ახალი პრეპარატის შექმნა 

თუ 70-იან წლებში 16 მილიონი დოლარი ჯდე-

ბოდა და მას 4-5 წელიწადი სჭირდებოდა, 90-იან 

წლებში დიდი ბრიტანეთის ერთ-ერთ ფარმა-

ცევტულ კომპანიაში პრეპარატის დამზადების 

მთელი პროცესი მსოფლიო ბაზარზე გასვლამდე 

შეფასდა 250 მლნ დოლარად და ამას მთლიანო-

ბაში 12 წელი დასჭირდა. ასეთი ხარჯების გაღების 

შესაძლებლობა რომ ჰქონდეთ, უდიდესი ფარ-

მაცევტული კომპანიები აქტიურად თანამშრომ-

ლობენ საზღვარგარეთელ კოლეგებთან. 

საგარეო-ეკონომიკურ კავშირურთიერთობის 

სპეციფიკა მრეწველობის მაღალტექნოლოგიურ 

დარგებში იწვევს მსოფლიო ბაზარზე ორგტექ-

ნიკის კომპიუტერულ სისტემებსა და საშუალე-

ბებზე მოთხოვნის ზრდას. 

მსოფლიოში პატარა კომპანიების მნიშვნელო-

ბის ზრდაში დიდ როლს ასრულებს საგარეო-ეკო-

ნომიკური საქმიანობა. მაგალითად, აშშ-ში 150 

ათას მცირე საწარმოზე მოდის ქვეყნის ექსპორტის 

მოცულობის 20%-ზე მეტი. ბევრი მათგანი ჩაბ-

მულია წარმოების ინტერნაციონალიზაციის პრო-

ცესში. პირველ ეტაპზე ასეთი კომპანიები უცხოურ 

ფირმებთან შეთანხმებებს დებენ სამეცნიერო-ტექ-

ნიკური თანამშრომლობის ან ლიცენზიების გაცვ-

ლის შესახებ, შემდეგ კი ქმნიან ერთობლივ სა-

ერთაშორისო საწარმოებს. ლიცენზიების გაყიდვა 

მცირე კომპანიებს შესაძლებლობას აძლევს, მიი-

ღოს მნიშნელოვანი მოგება სხვადასხვა გადასახა-

დისა და როალტის¹ ფორმით საზღვარგარეთ მათი 

პროდუქციის წარმოების უფლების მიღებისთვის. 

მაგალითად, ამერიკის კომპანიებმა თავიანთი შე-

ნატანი საზღვარგარეთ ლიცენზიების გაყიდვის 

შედეგად 1979 წელს 6,2 მლრდ დოლარიდან 1997 

წლისთვის 12 მლრდ დოლარამდე გაზარდეს. 



 

მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესის, ბიზნესის 

განვითარებაში დაგროვილი დიდი მიღწევების 

შედეგად იკვეთება მომავლის ბიზნესის კონ-

ტურები. ბიზნესის ინტერნაციონალიზაცია 90-იან 

წლებში გაუგონარ მასშტაბებს აღწევს. განსაკუთ-

რებულ მნიშვნელობას იძენს «საერთო ბაზრის» 

ქვეყნებს შორის საზღვრების ლიკვიდაცია, როდე-

საც ჩნდება საქონლის უნიფიცირებული სტანდარ-

ტები და ფასები საქონელზე და მომსახურებაზე. 

ბუნებრივია, ეს ბადებს ახალ მოთხოვნებს 

ხელმძღვანელების, ბიზნესმენების მიმართ. ხვა-

ლინდელი ლიდერი ვალდებული იქნება შორს 

გაიხედოს, წინასწარ განსჭვრიტოს არაორდინალუ-

რი შესაძლებლობები. უნდა გამოჩნდეს «გლობა-

ლური მენეჯერის» ტიპი, რომელიც მოერგება 

ნებისმიერ ქვეყანას, ეცოდინება ენები და ტრა-

დიციები, არ ექნება ეროვნული უპირატესობები. 

მომავლის ბიზნესისათვის დამახასიათებელი 

გახდება: მართვის დონეების რიცხვის მნიშვნელო-

ვანი შემცირება. შესაბამისად, რამდენჯერმე გა-

იზრდება კონტროლის დიაპაზონი, რაც ადვილად 

იქნება მისაღწევი კომპიუტერიზაციით და ინფორ-

მაციული ტექნოლოგიის განვითარებით; პროფე-

სიულ ცოდნასთან ერთად ჰორიზონტალური და 

ვერტიკალური სტრუქტურების გამოყენების 

დროს დიდი როლი მიენიჭება მოლაპარაკებების 

წარმართვის ხელოვნებას, ხალხის იმაში დარწ-

მუნების უნარს, რომ მათი ინტერესები ემთხვევა 

ერთმანეთს. ამასთან, ითვლება: რომ გაიმარჯვო 

პარტნიორზე, ან მიაქციო ის კუთხეში, ეს სულე-

ლური კონფეცფციაა. აუცილებელია ხანგრძლივ-

პერიოდიანი ურთიერთობების დამყარების სწავ-

ლა; საწარმოო ურთიერთობებში სერიოზული 

ცვლილებების ერთ-ერთი ელემენტი მომავალ ათ-

წლეულში გახდება მომუშავეთა მართვაში რეა-

ლური მონაწილეობის გაფართოება. ჰარვარდის 

ბიზნესის სკოლის პროფესორი რობერტ ხეიზი 

მენეჯერის ამოცანად თვლის: უახლეს მომავალში 

კომპიუტერი გახდება უფრო მეგობრული საშუა-

ლება და ხელმძღვანელებს არ მოუწევთ დიდი 

შრომა მათ გამოყენებაში; მოხდება მომხმარებელ-

თა შორის ინფორმაციის დეცენტრალიზებული 

ცირკულირების გაფართოება, კომპანია «ქსეროქ-

სის» ვიცე-პრეზიდენტი ხიკსი თვლის, რომ მისი 

კომპანიის მიერ შემოღებული დოკუმენტების 

დამუშავების ტექნოლოგია უახლოეს ათწლეულში 

გამოიწვევს «თეთრი საყელოების» რომის ნაყო-

ფიერების ზრდას არა ნაკლებ 40%-ით; ყველაზე 

საუკეთესო იქნება ისეთი სისტემა იქნება, რომე-

ლიც შეკვეთის მიუხედავად უბრალოდ მოგვცემს 

პრინციპულად სხვა გადაწყვეტას, რათა მოგახსე-

ნოთ, რომ ყოველთვის არსებობს სხვა ხერხები 

პრობლემაში ჩასახედად. გამოიყოფა სიახლეებისა 

და მათი ეფექტურობის ამაღლების დაჩქარების 

ორი მიმართულება, რომლებიც ერთმანეთს ავ-

სებენ. პირველი – უკავშირდება გამოკვლევებზე 

და ნამუშევრებზე კაპიტალდაბანდების და მიმ-

დინარე დანახარჯების მნიშვნელოვან ზრდას (ეს 

გამოწვეულია იმით, რომ კონკურენციის პირობებ-

ში აუცილებელი ხდება ტექნოლოგიების სრულ-

ყოფა და ამაზე დიდი ხარჯების გაღება). განსა-

კუთრებულ როლს დაიჭერს სერვისი – მომხმა-

რებელთა მომსახურება. საერთო აზრით, კონკუ-

რენციაში გაიმარჯვებს ის, ვინც შეძლებს მყიდ-

ველთა მომსახურების მნიშვნელოვნად გაიფარ-

თოებას, მისი ხარიხსის აამაღლებას და ფასების 

შეამცირებას. ზოგმა კომპანიამ ამისათვის სპეცია-

ლურად შეადგინა კომპიუტერული დოსიე თავის 

ყველა კლიენტზე. ამას გარდა, ელექტრონული 

ბაზა საშუალებას აძლევთ მათ მოახდინონ სის-

ტემატიური აღრიცხვა ტელევიზორების, აუდიო-

სისტემების და სხვათა ტექნიკურ მზადყოფნაზე. 

მოსალოდნელია, რომ მსხვილ სავაჭრო ფირმებთან 

ერთად კვლავ ფართო პოპულარობას მოიხვეჭს 

მცირე «ოჯახური» მაღაზიები; მომსახურების 

განვითარების მნიშვნელოვანი ელემენტი ხდება 

ყოვლისმომცველი, ოპერატიული და კეთილსინ-

დისიერი რეკლამა. პირველ რიგში ტელევიზიის 

გამოყენებით; ხვალინდელი დღის ლიდერებმა 

უნდა ეცადონ გამონახონ მომხმარებლებთან 

კონტრაქტის ახალი, სრულყოფილი გზები.  

როგორც ირკვევა მომავლის დიდ პერსპექ-

ტივებს და შესაძლებლობებს, ახალ ტენდენციებსა 

და კანონზომიერებებს სახავს. რამაც მისი თითოე-

ული რგოლის მაღალი კულტურა უნდა განა-

პირობოს.  

საბაზრო ურთიერთობათა განვითარების თა-

ნამედროვე ეტაპზე, მსოფლიო გლობალიზაციის 

საერთო სისტემაში ორი ძირითადი ურთიერთ-

დამაკავშირებელი სფერო გამოიყოფა: 

ერთია – სოციალურ-ეკონომიკური სფერო, 

რომელიც წარმოების და მოხმარების სისტემათა 

ფუქციონირებას განსაზღვრავს და განაპირობებს, 

რაც ბიზნესის მოტივაციებს ეფუძნება;  

მეორეა – ბუნებათსარგებლობისა და ბუნების 

დაცვის სფერო, რომელიც მთელი საწარმოო 

ციკლის მატერიალურ საფუძველსა და მასზე ზე-

გავლენის მომხდენ სისტემას წარმოადგენს. 

გლობალიზაცია ახლა მოდაშია. ისე, როგორც 

თავის დროზე ბიზნესზე, მასზეც ბევრს წერენ და 

მსჯელობენ, იმართება სიმპოზიუმები, შეხვედრე-

ბი, დისკუსიები და რაც მთავარია, იდება სახელ-

მწიფოთაშორისი, კორპორაციათშორისი სხვადა-

სხვა ქვეყნის ფირმებშორისი და ბანკთაშორისი 

კონტრაქტები და გარიგებები. 

გლობალიზაცია მთელი სიგრძე-სიგანით დგას 

ჩვენს წინაშე. საქართველო, ისე როგორც სხვა 

ქვეყნები, გლობალიზაციის საერთო წრედშია მო-



 

ქცეული, რომელიც თანდათან ამტკიცებს თავის 

ძალხაზებს და გავლენის სფეროებს მსოფლიო 

ქვეყნებზე. 

საქართველოს გლობალიზაციის პროცესში 

ჩასართავად მრავალი სფერო და მიმართულება 

გააჩნია, მაგრამ არის ისეთი დარგები, რომლებიც 

ნაკლებად ექვემდებარებიან ამ პროცესს. ასეთი 

დარგია სოფლის მეურნეობა, ნიადაგურ-კლიმა-

ტური უნიკალურობით და ზონებისა და მი-

კროზონების მიხედვით მკვეთრად განსხვავებული 

და ცვალებადი ბუნებრივ-ეკონომიკური გარემო-

თი.  

საქართველოს სოფლის მეურნეობაში რაციო-

ნალურად შეიძლება გამოვიყენოთ ინვესტიციები, 

საექსპორტო-საიმპორტო სისტემები, ტექნოლო-

გიური სიახლეები და სხვ., რაც გლობალიზაციის 

ელემენტებს შეადგენს.  

საქართველოს სოფლის მეურნეობაში ძირი-

თად პრიორიტეტებად გამოიყო დიდი ტრადი-

ციებისა და ფართო პოტენციური შესაძლებლო-

ბების პერსპეტქივების მქონე დარგები, როგორი-

ცაა: მევენახეობა და ნიშანდობლივ, სამრეწველო 

მევენახეობა, ასევე სამრწველო მეხილეობა და სუბ-

ტროპიკული მიწათმოქმედების ძირითადი დარ-

გები, მეჩაიეობა, მეციტრუსეობა და მათ ბაზარზე 

მომუშავე კვების მრეწველობის დარგები. 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვი-

თარების სტრატეგიული პოზიციის ჩამოყალიბე-

ბისას აღსანიშნავია, რომ შრომის ინტეგრირების 

კოოპერირებისა და საერთაშორისო საზოგადოებ-

რივი დანაწილების, როგორც დღევანდელი, ისე 

თვალსაწიერი პერსპექტივის მოთხოვნებიდან 

გამომდინარე მისი სპეციალიზაცია ისტორიულ-

ტრადიციული მოდელიდან დიდ და რადიკალურ 

გადახრას არ ექვემდებარბა. ეს იმას ნიშნავს, რომ 

სავენახე ფართობებს კვლავ ვენახი დაიკავებს, 

სახორბლეს – ხორბალი, სასიმინდეს – სიმინდი, 

სუბტროპიკული ზონის სივრცეს – ჩაი, ციტრუსი, 

სუბტროპუკული ხილი და ა.შ. 

საქართველო გლობალიზაციას გვერდს ვერ 

აუვლის. ჩვენ გონივრულად უნდა ჩავერთოთ მის 

შეუქცევად პროცესებში. ამისათვის საჭიროა სწო-

რი ორიენტაცია და გამართლებული სტრატეგია, 

რამაც უნდა აამაღლოს ქვეყნის როლი მსოფლიო 

თანამეგობრობაში.  

 

NATO GEGENAVA 
 

PROPERTIES OF MODERN GLOBAL BUSINESS 
Summary 

 
In the conditions of modern globalization the world becomes more increasing not predicted. Therefore, 

by consideration of global business from the point of view of global visibility, we shouldn't forget that is 
necessary will be measured with changeability both an external and internal environment. 

At the present stage of development of market communication, in system of world globalization two 
interconnected spheres are allocated: the first – the social and economic sphere which defines functioning of 
systems of production and the use, and the second – spheres of protection of the nature and the use by 
natural resources which is a material basis of the whole production cycle and system influencing it. 

Conception of globalization and its urgency it is defined by modern world order. On it and Georgia not 
should remain in are far from it. We should reasonably will join in modern processes. The correct orientation 
and justifiable strategy is for this purpose necessary, as will increase a country role in world commonwealth. 
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თინათინ ღოლაძე 

კონკურენტუნარიანობის  ამაღლების   

სტრატეგიები 
 

არსებულ ბაზარზე თავისი  პოზიციების შესა-

ნარჩუნებლად, ახალ ბაზრებზე შესაღწევად, სა-

წარმომ  ზუსტად უნდა ჩამოაყალიბოს ამოცანა და  

განსაზღვროს ოპტიმალური მარკეტინგული სტრა-

ტეგია. 

ჩვენს  ქვეყანაში  აქტუალურია  პროდუქციის  

ფასთა  შორის  კონკურენცია, ასევე კონკურენცია 

პროდუქტის ხარისხზე, რის შედეგადაც ფირმები 

მყარ  რეპუტაციას მოიპოვებენ. 

შეგვიძლია გამოვყოთ კონკურენტული სტრა-

ტეგიების ყველაზე მნიშვნელოვანი სახეობები: 

პროდუქტი, ფასები, პერსონალი, კონკურენციები, 

ინოვაციები. 

განვიხილოთ და დავასაბუთოთ სტრატეგიის 

ეს სახეობები. ნებისმიერი საწარმოს მთავარი მი-

ზანია მაქსიმალური მოგების მიღება და ბიზნესის 

გაფართოება. განვიხილოთ ცალცალკე  თითოეუ-

ლი  მათგანი. 

სხვადასხვა  კომპანია  სხვადასხვა სტრატეგიას 

იყენებს მოგების მისაღებად, ერთერთი ასეთი 

სტრატეგიული მეთოდია ახალი კლიენტების მაქ-

სიმალური რაოდენობით  მოზიდვა, რომელიც იწ-

ვევს გაყიდვების მოცულობის ზრდას და საბო-

ლოო  ჯამში  გვაძლევს მაქსიმალურ  მოგებას  და 

უზრუნველყოფს კომპანიის რეპუტაციის გამყარე-

ბას, ამასთან გულისხმობს  კონკურენტებისათვის  

კლიენტების  წართმევას. 

მოგების მიღება ასევე შესაძლებელია ფასების 

ზრდის შედეგად, თუმცა ფასების ზრდა იწვევს 

პროდუქციის  რაოდენობის  მნიშვნელოვან შემ-

ცირებას და შესაბამისად კლიენტების  დაკარგვას.  

ამიტომ სასურველია კომპანიამ საკუთარი პრო-

დუქცია გაყიდოს ოპტიმალურ ფასად, მოგების  

საკმარისი ნორმის მიღების მიზნით, რაც  შემდ-

გომში  წარმოების  გაფართოების შესაძლებლობას 

იძლევა და ასევე  ამყარებს კომპანიის  რეპუტაციას  

კლიენტის თვალში. 

თუკი  კომპანიის  შემოსავლების ზრდას  არ  

მოჰყვა შრომის ანაზღაურების ზრდა, შეიძლება  

გამოიწვიოს თანამშრომელთა  გარკვეული  უკმა-

ყოფილება. შედეგად დგება  კადრების  დენადობის  

პრობლემა, რაც  იწვევს  დამატებით  ხარჯებს 

კადრების  შევსებისა და ახალი სპეციალისტების 

მომზადებისათვის. ამიტომ მენეჯერმა მუდმივად 

უნდა მოახდინოს  ბაზარზე ხელფასების საშუალო  

დონის შეფასება, რაც შესაძლებელია  თუნდაც 

გამოქვეყნებულ ვაკანსიებზე დაყრდნობით, თვალ-

ყური ადევნოს კონკრეტულ სფეროში  ხელფასების  

საშუალო დონეს. 

რაც შეეხება მეორე მიზანს, ბიზნესის გაფარ-

თოებას, ამ მიმართულებით  კომპანიას  შეიძლება  

ჰქონდეს სხვადასხვა  მიზანი: 

 ლიდერული  პოზიციების  დაკავება  დარგში 

ან რეგიონში; 

 ბაზრის  უდიდესი  წილის  მოპოვება; 

 კონკურენტული  უპირატესობა; 

 სანდო რეპუტაციის  მოპოვება. 

კომპანიის ხელმძღვანელებს შორის  ჩატარე-

ბული  მცირე  ინტერნეტ    გამოკითხვის  შედეგად  

დადგინდა, რომ ბიზნესში მენეჯერები  უპირატე-

სობას ანიჭებენ მომხმარებელში სანდო რეპუტა-

ციის მოპოვებას, რაც მიიღწევა კონკურენტებზე 

უპირატესობით  საქმიანობის  ძირითადი  მახასია-

თებლების მიხედვით, პროდუქციის  ხარისხისა და  

მისაღები  ფასების შეხამებით, მომსახურების მაღა-

ლი  დონით  და  ეფექტური  რეკლამით. 

 
ინტერნეტ  გამოკითხვა  მაღალი  რგოლის  მენეჯერებს შორის 



 

 

რაც შეეხება  ბაზარზე  კომპანიის  პროდუქტის 

განვითარების სტრატეგიას, იგი მოიცავს შემდეგ 

საფეხურებს: 

პირველი ეტაპი: 

 მარკეტინგული  კვლევა; 

 დარგის მოთხოვნილებების  განსაზღვრა; 

 კონკურენტული  ანალიზი; 

 არსებული და პოტენციური პარტნიორების შე-

საძლებლობებისა და საიმედოობის  შეფასება; 

 კომპანიის არსებული ბრენდებისა და სავაჭრო 

მარკების ანალიზი. 

მეორე  ეტაპი: 

ბიზნეს გეგმის შედგენა შემდეგი მიმართუ-

ლებების  გათვალისწინებით: 

 საქონლის  ასორტიმენტი; 

 ფასი; 

 ხარისხი; 

 სასაქონლო  მარაგის  მოცულობა; 

 მომსახურება; 

 რეკლამა. 

მესამე  ეტაპი: 

      პროდუქტის განვითარების სტრატეგიის შემუ-

შავება, სტრატეგია მოიცავს: 

 პროდუქტის  სამომხმარებლო  თვისებების  გა-

უმჯობესებას; 

 გადახდისუნარიანი მოსახლეობის  აღირცხვას; 

 ვაჭრობის  ეფექტური  სისტემის  ჩამოყალი-

ბებას; 

 ბაზრის ანალიზს. 

სტრატეგიის განხორციელება ხდება შემდეგი 

თანმიმდევრობით: 

 ბაზრის ანალიზი მისი მდგრადობის, ტევადო-

ბის, საბაზრო წილის და კონკურენციის გათვა-

ლისწინებით; 

 წარმატების მიღწევის კრიტერიუმის განსა-

ზღვრა, რომელიც  უზრუნველყოფს რეალიზა-

ციის  ეფექტურ სისტემას, პროდუქტის   ფასის, 

ხარისხის, მიწოდების სტაბილურობის, პერსო-

ნალის კვალიფიკაციისა და სხვა მაჩვენებლე-

ბის გათვალისწიებით. მისი შედგენისას  ითვა-

ლისწინებენ კლიენტის გადახდისუნარიანობას 

და მისი ცვლილების პერსპექტივებს; 

 პერსონალსა და კომპანიის  ხელმძღვანელობას 

შორის უკუკავშირის  განხორციელება. 

ასევე მნიშვნელოვანია სწორად მოხდეს კომპა-

ნიის მიერ კონკურენტული სტრატეგიების ფორ-

მირება. როგორც წესი კონკურენციის სტრატეგია 

ბიზნესში დაფუძნებულია კონკურენციის ზეგავ-

ლენის  სისტემატიურ კვლევაზე. შეიძლება გამოვ-

ყოთ  სამი  მთავარი  კონკურენტული  სტრატეგია: 

 კონკურენციის  ზეგავლენის  შესუსტება; 

 საკუთარი კომპანიის  ზეგავლენის გაძლიე-

რება; 

 კონკურენციის ზეგავლენის ნეიტრალიზება და 

ჩახშობა; 

განვიხილოთ ცალცალკე თითოეული მათგანი: 

კონკურენციის ზეგავლენის შესუსტება: 

ამ მიმართულების არსი მდგომარეობს კონკუ-

რენტებისთვის საწარმოო ნედლეულის მიწოდების  

შესაძლებლობების შეზღუდვაში, ანალოგიური არ-

ხებით საკუთარი შესყიდვების განხორციელების 

ხარჯზე. კონკრეტულად კი მომწოდებლებს  სთა-

ვაზობენ შესყიდვების უფრო ხელსაყრელ პირო-

ბებს. ისინი კერძოდ, შეიძლება მოხიბლოს გრძელ-

ვადიანი კონტრაქტის ფორმამ, საწესდებო კაპი-

ტალში მონაწილეობამ, ინვესტიციებმა მათი წარ-

მოების განვითარებაში. 

მისაღებია ასევე აქტიური ქმედებები კლიენ-

ტების მოსაზიდად.მაგ: პროდუქტის ხარისხის  გა-

უმჯობესება, ფასების შემცირება, სარეკლამო  სა-

შუალებების ეფექტური გამოყენება იმავე გავრცე-

ლების ადგილებში, სადაც ავრცელებენ კონკურენ-

ტები. 

საკუთარ კომპანიის ზეგავლენის გაძლიერება: 

ამისათვის აფართოებენ გამოსაშვები პროდუქ-

ციის ასორტიმენტს, თვალყურს ადევნებენ, რომ 

კონკურენტების ანალოგიურ საქონელზე საშუალო  

ფასები არ იყოს იმაზე მეტი, ვიდრე საკუთარზე. 

აუმჯობესებენ პროდუქტის ხარისხს, განსაკუთრე-

ბით კი იმ პროდუქტისას, რომელიც  უზრუნველ-

ყოფს გაყიდვების უდიდეს მოცულობას. წარმა-

ტების მიღწევის უპირველესი პირობაა სერვისის 

განვითარება, მომსახურების გაუმჯობესება, ფას-

დაკლებების ეფექტური სისტემა, შეღავათების  

სისტემა მუდმივი კლიენტებისათვის, ანაზღაურე-

ბისა და მომსახურების  სხვადასხვა  ფორმები. 

კონკურენტების ზეგავლენის  ნეიტრალიზაცია  

და ჩახშობა: 

ეს არის იძულებითი ზომა კონკურენტების მო-

ქმედების საპასუხოდ და ხორციელდება მასირე-

ბული შეტევით ყველა მიმართულებით ხარისხის 

გაუმჯობესების, ფასების საშუალო დონის შემ-

ცირების, ნომენკლატურისა და ასორტიმენტის გა-

უმჯობესების, საქონლის მარაგის გაზრდის, სერ-

ვისის გაუმჯობესების ჩათვლით. 

კონკურენციის  ზეგავლენის  ჩახშობა  ასევე  

შეიძლება  დროებითი სარეკლამო საშუალების 

შექმნის გზით  დროის მოკლე პერიოდში, რომლის  

ხანგრძლივობას აკონტროლებენ კონკურენციის 

ჩახშობის, შედეგების და კონკურენტების რაოდე-

ნობის  გაზრდის  გზით. 

კონკურენტუნარიანობის განსაზღვრის კრიტე-

რიუმებად  შეიძლება დავასახელოთ შემდეგი: 

 პროდუქციის და ნედლეულის  ხარისხი; 

 პროდუქციის ასორტიმენტი; 

 პროდუქტის  სიახლის  დონე; 



 

 წარმოებისა  და მართვის მაღალი დონე. 

ბიზნესში კონკურენციის ერთ-ერთ ყველაზე 

ძლიერ საშუალებად ითვლება ახალი  პროდუქტის 

შექმნა და მისი შექმნის ციკლის დროის  შემ-

ცირება. ამ პროცესს მთელი რიგი  უპირატესობები  

გააჩნია: 

 გაცილებით მარტივია ახალი მომხმარებლების 

მოზიდვა და შესაბამისად ბაზრის წილის  გა-

ზრდა; 

 პროდუქტის დროის  ციკლის შემცირება  ხელს  

უწყობს უახლესი ტექნოლოგიების გამოყენე-

ბას; 

 შესაძლებლობას იძლევა ახალი პროდუქტი 

წარმოებაში კონკურენტებზე უფრო სწრაფად  

დაინერგოს. 

ასევე მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი კონკუ-

რენტუნარიანობის უზრუნველყოფისათვის არის 

პროდუქტების შექმნა და დაპროექტება მომხ-

მარებლის პოზიციიდან გამომდინარე. 

ეს პროცესი შესაძლოა განხორციელდეს: 

 მომხმარებლის უშუალო მონაწილეობით  ახა-

ლი პროდუქტის  შექმნის  პროცესში; 

 მომხმარებელთა მიზნობრივი ჯგუფის მოთ-

ხოვნათა გათვალისწინებით. 
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STRATEGY OF INCREASE OF COMPETITIVENESS 
 

Summary 
 

The correct formulation of strategies for increasing the competitiveness of enterprises is an important 
component  for company development and the creation and definition of this strategies is a prerogative of 
the marketing department. These and other issues related to competitiveness discussed  in the article. 

The article describes the types of competitive strategies, which should be the main focus of the 
company's management, to ensure that these strategies will come into compliance with the company's main 
objectives. 

The article discusses the specific strategic methods, which are elected by the company's main goal, to 
win and achieve the expected  results of these methods. 

The company's business development managers often choose different  targets  ,in  this  article is  given  
the online survey results, according  which   most managers prefer  to  build  the customer  loyalty  and   
reliable reputation. 

The article also provides product development, as well as the main competitive strategies, which focus 
on the enhancement of competitiveness and growth. 
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იგორ კვესელავა 
 

თანამედროვე კაპიტალიზმის დასასრული? 
 

თუ ისტორიკოს პიტერ ჰეილის თეზას გავი-

ზიარებთ, რომ «ისტორია დაუსრულებელი პო-

ლემიკაა», იმ დასკვნამდე შეიძლება მივიდეთ, რომ 

«ისტორიის დასასრულის» ეპოქა არასოდეს დად-

გება, მაგრამ ისტორიამ შეიძლება იკამათოს და 

განსაჯოს საკაცობრიო პრობლემები, რომლებიც 

უკანასკნელ პერიოდში გაჩნდა ჩვენს სიახლოვეს 

და თავისი მასშტაბურობით ღრმა დაფიქრებისაკენ 

გვიბიძგებს. 

საკითხი ეხება თანამედროვე «კაპიტალიზმის 

დასასრულის» პრობლემას, რომელიც «სიბერის» 

განუკურნებელმა სენმა მოიცვა და ხსნის გზებს 

ეძებს. 

2012 წლის იანვრის ბოლოს შვეიცარიის ქალაქ 

დავოსში მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმზე შეკრე-

ბილმა ეკონომიკური, პოლიტიკური და სამეც-

ნიერო ელიტის ცნობილმა სახეებმა, არა მარტო 

მოახდინეს მსოფლიო უღრმესი ეკონომიკური კრი-

ზისის ფაქტის კონსტატაცია, არამედ აღიარეს, რომ 

დღევანდელი ფორმატით კაპიტალისტურმა სის-

ტემამ თავისი თავი ამოწურა. 

დავოსში არც ისე ცოტა დრო დაეთმო დის-

კუსიებს ევროზონის შესახებ, მაგრამ ძალიან სწრა-

ფად გაირკვა, რომ დღევანდელი პრობლემები – 

ერთიანი ევროპული ვალუტის შესახებ, სოციალუ-

რი პროტესტები, რევოლუციები ახლო აღმოსავ-

ლეთში, საზოგადოებრივი მოძრაობა «დაიკავე 

უოლ სტრიტი» და სხვები, თანამედროვე კაპი-

ტალიზმის ავადმყოფობის ცალკეული სიმპტომე-

ბია. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის დირექ-

ტორ-განმკარგულებელმა ქრისტინა ლაგარდმა, 

მსოფლიოს მოუწოდა ეძებონ ყველაზე გადამწყვე-

ტი მეთოდები პრობლემის გადასაჭრელად, მი-

თუმეტეს, ცენტრალურ ბანკებთან ფინანსური სის-

ტემის დარეგულირება და მთავრობის მხრიდან 

მომავალში მრავალმილიარდიანი საბიუჯეტო 

სტიმულირება, არ არის პრობლემის მოგვარების 

გზა. 

დავოსის ფორუმზე ეკონომიკური ელიტის 

ცნობილი წარმომადგენელი, კლაუს შვაბა ირწმუ-

ნებოდა, რომ «კაპიტალიზმმა ამოწურა თავისი 

თავი და აბსოლუტურად არ ეწერება თანამედროვე 

მსოფლიოს მოდელში», აშშ-ის ფინანსთა ყოფილი 

მინისტრის, ჰარვარდის უნივერსიტეტის პროფე-

სორის, ლარი სამერსის მტკიცებით: «ჩვენ ვდგე-

ვართ ეკონომიკის ცვლილების წინაშე, რომელიც 

იქნება ისეთი სერიოზული, როგორც თავის 

დროზე იყო ინდუსტრიალიზაცია». 

საინვესტიციო ფონდის მმართველმა სარლუ-

ლე დევიდ რუბინშტეინმა თავისუფალი ბაზრის 

დასავლეთის მოდელს 3-4 წლის არსებობა უწი-

ნასწარმეტყველა და მისი სასწრაფოდ შეცვლის 

აუცილებლობაზე გააკეთა აქცენტი. დავოსში ისიც 

გაისმა, რომ კაპიტალიზმმა XX საუკუნეში დაამ-

თავრა თავისი წარმატების დემონსტრირება, მო-

ძველდა და ნგრევით დაემუქრა XXI საუკუნის სა-

ზოგადოებას. შესაბამისად, დადგა დრო მისი და-

სასაფლავების შეკვეთის მისაცემად. 

საყურადღებო და სიმბოლურია ის ფაქტი, რომ 

დავოსში კაპიტალიზმის ყოფნა-არყოფნის დისკუ-

სიის ინიციატორებად გამოვიდნენ არა მხოლოდ 

მეცნიერები და პოლიტიკოსები, არამედ უმსხვი-

ლესი კაპიტალის წარმომადგენლები: ბ. გეიტსი, ჯ. 

სოროსი, ვ. პინჩუკი და სხვები. საგულისხმოა, 

რომ, ფაქტიურად, დისკუსიის დასაწყისს, სათავე 

დაუდო ფორუმის წინ, გაზეთ «The Financial 

Times»-ში გამოქვეყნებულმა სტატიამ, სახელწო-

დებით «კაპიტალიზმი – უმძიმესი დრო». მისი 

ლაიტმოტივი გახდა თეზა: «ადამიანებმა შეწყვი-

ტეს კაპიტალიზმის ნდობა: სისტემა ჩამოიშალა». 

სხვათაშორის, გამოკითხვის შედეგად, ფორუმის 

მონაწილეთა 70 პროცენტმა გაიზიარა მოსაზრება, 

რომ «სისტემა გაჭირვებაშია». 

ცხადია, თანამედროვე კაპიტალიზმის პრობ-

ლემა ყურადღების მიღმა არ დარჩენიათ მეცნიე-

რული წრეების წარმომადგენლებსაც. საკითხი 

კაპიტალიზმის ისტორიული დასასრულის შესახებ 

რამდენიმე ათეული წელია განიხილება სამეც-

ნიერო გამოცემებში. მათ შორის საყურადღებოა, 

აშშ-ის ერთ-ერთი ცნობილი ეკონომისტის, პიტერ 

დრიუკერის 1993 წელს გამოცემული წიგნი: «პოს-

ტკომუნისტური საზოგადოება». 2003 წელს დაი-

ბეჭდა მსოფლიოს ერთ-ერთი ავტორიტეტული სო-

ციოლოგის ემანუილ ვალლერსტაინის ნაშრომი: 

«ნაცნობი მსოფლიოს დასასრული». ამ წიგნში და 

სხვა გამოცემებში მეცნიერი ირწმუნება, რომ «კა-

პიტალიზმი ცდილობს გააკეთოს უკანასკნელი 

ამოსუნთქვა, ახალი სუნთქვის შეძენის გარეშე». 

მისი აზრით, ჩვენ ვცხოვრობთ რაღაც ახალი, 

მსოფლიო სისტემის გადასვლის ეპოქაში. 2012 

წლის იანვარში აღნიშნული პრობლემა გააანალიზა 

უკრაინელმა მეცნიერმა ანატოლი გალჩინსკიმ 

სტატიაში «კაპიტალიზმის საზღვრებს მიღმა». მისი 

აზრით, ამ საკითხში მეცნიერება არ დუმს, თუმცა, 

მას ყოველთვის არ უსმენენ. კაპიტალიზმის 

წინააღმდეგ დაიწყო «მოძრაობა «ქვემოდან», ანუ 



 

«ზეგავლენა ქუჩიდან», რომელიც არ არის მხო-

ლოდ მეცნიერული ტრაქტატი, არამედ მდიდ-

რებსა და ღარიბებს შორის დაპირისპირების სე-

რიოზული გამოძახილია. ცხადია, ცალკეულ მი-

ლიარდელს შეუძლია შემოსავლების რაღაც ნაწი-

ლი გაიღოს ღარიბთა კეთილდღეობისათვის, 

მაგრამ ეს არ არის პრობლემის გადაწყვეტა, მას არ 

შეუძლია აღმოფხვრას სისტემური წესრიგის და-

პირისპირება. თუ კაპიტალიზმი ამთავრებს თავის 

არსებობას, მის მიმართ გაწეული ე.წ. «სარემონტო» 

სამუშაოები ფუჭი იქნება და პრობლემას ვერ 

მოხსნის. მითუმეტეს, ვალლერსტაინი დაბეჯითე-

ბით გვარწმუნებს, რომ კაპიტალიზმი, როგორც 

მსოფლიო სისტემა 50 წელიწადში საერთოდ არ 

იარსებებს. ამასვე ადასტურებს გამოჩენილი ამე-

რიკელი მეცნიერი ელვინ ტოფლერიც. ის მიუთი-

თებს არსებულ პროცესებზე, როდესაც «იცვლება 

ყველაფერი», ცხადია, მეცნიერს აქ მხედველობაში 

აქვს საზოგადოების ინსტიტუციონალური ცვლი-

ლება, როგორც მისი ფუნქციონალური, ისე მსოფ-

ლმხედველობრივი საფუძვლების ჩათვლით. 

უდავოა, ამაში დევს თავისი ლოგიკა. კაპი-

ტალიზმი ადეკვატურია ინდუსტრიალიზმზე, რო-

მლის ფუნდამენტზე მოხდა მისი გენეტიკური 

ბირთვის ფორმირება. ახლა კი ინდუსტრიალიზა-

ციის ეპოქა წარსულს ბარდება და მის შესაცვ-

ლელად მოდის პოსტინდუსტრიალიზმი, რომლის 

მატერიალური, სოციალური და სულიერი წანამძ-

ღვრები კაპიტალიზმის მიერ არის შექმნილი. 

შესაბამისად, ამაში მდგომარეობს მისი ისტო-

რიული დამსახურებაც. 

ამავე დროს, კაპიტალიზმმა დაიწყო თავისი 

თავის უარყოფა. მის წიაღში წარმოიშობა ახალი 

სტრუქტურები, რომლებიც ინარჩუნებენ კაპიტა-

ლიზმის ნიშან-თვისებებს, მაგრამ, იმავდროულად, 

უარყოფენ კაპიტალიზმის სპეციფიკას. აქ შეგვიძ-

ლია ანალოგია გავავლოთ ფეოდალიზმთან, რო-

მელიც თავის დროზე ჩამოყალიბდა აგრარული 

ცივილიზაციის ფუნდამენტზე და ისტორიული 

არენიდან წავიდა, როგორც ცივილიზაციური გან-

ვითარების შესაბამისი საფეხური. 

მეცნიერები იმ დასკვნამდე მიდიან, რომ თა-

ნამედროვე ვითარებაში არ ხდება კაპიტალიზმის 

რევოლუციური უარყოფა მარქსის პრინციპით 

«ექსპლუატირებულები ექსპლუატატორთა წინა-

აღმდეგ», არამედ წინწამოწეულია უარყოფის ლო-

გიკა, რომელიც თავის დროზე გააჟღერა XX საუ-

კუნის პირველი ნახევრის დიდმა მეცნიერმა, იო-

ზეფ შუმპეტერმა. ესაა «კონსტრუქციული უარ-

ყოფის» ლოგიკა, რომელიც გულისხმობს უარყო-

ფას მხოლოდ განვითარების გზით. საზოგადოება 

აუცილებლად დაემშვიდობება კაპიტალიზმს, მისი 

მიღწევები მას ზედმეტს და არასაჭიროს გახდის. ამ 

აზრით, სრული საფუძველი გვაქვს «კაპიტალი-

ზმის დასასრული» გამოვაცხადოთ, როგორც მისი 

ტრიუმფი. თუმცა, იმავე ლოგიკით შეიძლება ვა-

მტკიცოთ, რომ მოხდა კაპიტალიზმის ტრიუმფიც 

და ტრაგედიაც. 

თანამედროვე კაპიტალიზმის სისტემის ყავ-

ლაგასულობის შესახებ დაუფარავად ლაპარაკი, 

ჯერ კიდევ გასული საუკუნის 90-იან წლებში 

დაიწყეს დასავლეთელმა მეცნიერებმა, პოლიტი-

კოსებმა და სახელმწიფო მოღვაწეებმა. ერთ-ერთი 

პირველი, ვინც ამ პრობლემაზე გაამახვილა ყუ-

რადღება, იყო ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტი ალ-

ბერტ გორი. მის წიგნში «დედამიწა სასწორის თეფ-

შზე» ვკითხულობთ: «ამერიკის შეერთებული შტა-

ტების პოლიტიკური და ეკონომიკური სისტემა 

სადღეისოდ იმდენად არის გაცვეთილი და ბო-

როტად გამოყენებული, რომ ეროვნული განვითა-

რების გზაზე გონივრული არჩევანის უნარი არ 

არსებობს. კაპიტალიზმის მოდელი ამოიწურა, ხო-

ლო მისი გამეორება ცივილიზაციას სრულ კრა-

ხამდე მიიყვანს». 

უდავოა, სხვადასხვა ეპოქებს აქვთ დაბადებისა 

და დასასრულის პერიოდი და ზოგადი კანონზო-

მიერებიდან გამომდინარე, კაპიტალიზმიც ექვემ-

დებარება შეცვლას. ცხადია, ახლა ძნელია გადაჭ-

რით ვიწინასწარმეტყველოთ რა სისტემაში მოუ-

წევს მსოფლიოს მომავალში ცხოვრება, მაგრამ 

ანგარიშგასაწევია მეცნიერთა (ი. ფრანგიშვილი) 

ვარაუდი იმის შესახებ, რომ შესაძლოა ეს იყოს 

უფრო ჰუმანისტური, საზოგადოებრივ-ეკონომი-

კური სისტემა _ დასავლური სოციალიზმი ან 

სოცკაპიტალიზმი, რომელიც, სავარაუდოდ, 400-

500 წელს იარსებებს. აღნიშნულ საზოგადოებაში 

მოხდება კაპიტალისტური და სოციალისტური 

სისტემის ძირითადი მონაპოვრების შერწყმა. 

შორეულ მომავალში კი მას ჩაენაცვლება უფრო 

ზეპიროვნული სისტემა – ჰარმონიული საზოგა-

დოება. თუმცა, მკვლევართა გაანგარიშებით, იგი 

ხანმოკლე იქნება და მისმა არსებობამ სულ 100-150 

წელი უნდა მოიცვას.  

აღსანიშნავია, რომ ახალი საზოგადოების გა-

აზრებისა და მომავლის შესაძლო სურათის შექმნის 

პროცესს, თან სდევს მის სახელდებასთან დაკავ-

შირებული პრინციპული დისკუსიები. ერთ-ერთი 

პირველი, ვინც, 1959 წელს, ახალი ეპოქის შესახებ 

გამოთქვა მოსაზრება და ის პოსტინდუსტრიულად 

მოიხსენია, იყო ამერიკელი მეცნიერი – დ. ბელი. 

დღეისათვის ახალი ეპოქის ათობით ცნებაა ცნო-

ბილი. მათ შორის შეიძლება გამოვყოთ: პოსტმო-

დერნისტული, პოსტკაპიტალისტური, პოსტეკო-

ნომიკური, ინფორმაციული, მომსახურეობითი, 

ცოდნის, ტექნოტრონული, პროგრამირებული, სუ-

პერინდუსტრიული და სხვა საზოგადოებები. 

უნდა გავიცნობიეროთ ისიც, რომ ერთი სა-

ზოგადოებრივი წყობის მეორით ჩანაცვლებამდე, 



 

აუცილებელია გარდამავალი ეტაპის გავლა. 

თუმცა, ასეთ შემთხვევაში, შეუძლებელია წი-

ნასწარ ვილაპარაკოთ ახალი საფეხურის სრულ-

ყოფილი სურათის შექმნაზე. მითუმეტეს, მოსა-

ლოდნელია, სპეციფიკური ნიშანთვისებების, მა-

ხასიათებლების თუ მოვლენათა განვითარების 

შესაძლო ტენდენციების გამოვლენა. 

მეცნიერულ ლიტერატურაში ხაზს უსვამენ, 

რომ კაპიტალიზმის დამხობა გაგებულ უნდა 

იქნეს, როგორც კონსტრუქციული ობიექტურობა. 

ამ კონტექსტში ასახსნელია თეზისი, რომელიც 

ეხება კაპიტალიზმის მიერ წარმოშობილ ახალ 

სტრუქტურებს და ზოგადად კაპიტალიზმის საზ-

ღვრებს. დღეს არავინ დავობს კაპიტალიზმის 

ისტორიული განვითარების კანონზომიერებებზე, 

რომელშიც ადამიანი არ არის მხოლოდ «წარმოების 

სუბიექტი», არამედ ეკონომიკური პროცესის უშუა-

ლო მონაწილეა, რომელის მის მიერ არჩეულ თა-

ვისუფლების პარამეტრებს აღრმავებს არსებული 

ეკონომიკური ურთიერთობების ჩარჩოებში, თუმ-

ცა, აქ ბევრი რამ უსაზღვრო არ არის, მითუმეტეს 

რომ მოქმედებს პრინციპი: «იყო», «არის» და «არ 

არის». 

სხვათაშორის, მეცნიერები ხშირად საუბრობენ 

მაღალ ფასეულობებზე – არჩევის თავისუფლება, 

ადამიანის კეთილდღეობა, თანასწორობა და ა.შ., 

მაგრამ ბევრ შემთხვევაში ეს სენტენცია რეალურად 

ძალიან შორსაა მილიონობით ადამიანისაგან. მაგა-

ლითად, საქართველოს დამოუკიდებლობის გამო-

ცხადების შემდეგ, სახელმწიფო გადატრიალების 

საშუალებით ხელისუფლების სათავეში მოსულმა 

ძალებმა «ველური კაპიტალიზმის» გზა აირჩიეს 

თავიანთი ქონებრივი მდგომარეობის გასაძლიე-

რებლად და საქართველო სახელმწიფო ქონების 

მიტაცების ბუმმა მოიცვა. პრივატიზაციამ სახელ-

მწიფო ქონების «პრიხვატიზაციის» ფორმა მიიღო 

და ადამიანები სიღატაკეში აღმოჩნდნენ. სოცია-

ლური უთანასწორობა გაღრმავდა და საზოგადოე-

ბის დიდი ნაწილი ღატაკთა და ღარიბთა ფენად 

ჩამოყალიბდა.  

შევარდნაძის მმართველობაში ჩამოყალიბება 

დაიწყო ახალმა კლასმა – ხელისუფლების ნომენ-

კლატურამ, რომელიც არც თესავდა და არც აშე-

ნებდა, ქურდობდა, ძარცვავდა ქვეყანას და ამა-

ყობდა, რომ მოახდინა ე.წ. «დემოკრატიული რე-

ვოლუცია». ფაქტობრივად, ქვეყანაში დაიწყო «ნა-

ძარცვის ძარცვა» და სახელმწიფო ქონების დიდი 

ნაწილი აღმოჩნდა შევარდნაძის პოლიტიკური 

კლანის ხელში. შესაბამისად, მათ «ბუბლიკი» ერ-

გოთ, ხოლო საზოგადოების დიდ ნაწილს კი მისი 

ხვრელი. ამ პერიოდში არ გადადგმულა ნაბიჯები 

ნორმალური ეკონომიკური სისტემის შესაქმნელად 

და ღია, კერძო საკუთრების დასამკვიდრებლად, 

რამაც ხელი შეუწყო მონოპოლიისა და მაფიის 

გაძლიერებას. საკუთრება ზოგადასაკაცობრიო ფა-

სეულობაა, მაგრამ, ამ ახალი აზროვნების და-

მკვიდრებას ქვეყანაში ოფლითა და გამოცდილე-

ბით კი არ ცდილობდნენ, არამედ ნომენკლატურის 

პროპაგანდისტული კამპანიით.  

ძველი ხელისუფლების შეცვლის მიუხედავად, 

სოციალურ-ეკონომიკური პროცესები შესამჩნევად 

წინ ვერ წავიდა, რაც სოციალური მღელვარების 

საშიშროებას ქმნის და გამორიცხული არ არის 

ქვეყანაში გაძლიერდეს სოციალური მოძრაობა 

ლოზუნგით «დაიკავე რუსთაველი». 

მართალია, ცალკეული მეცნიერები, ამერიკაში 

განვითარებულ ეკონომიკურ პროცესებს ადარებენ 

1930 წლის «დიდ დეპრესიას», მაგრამ ბევრი 

მიიჩნევს, რომ ახლა ქუჩაში გამოვიდა «საშუალო 

კლასი», რაც იმის მიმანიშნებელია, რომ კაპიტა-

ლიზმი კარგავს თავის სოციალურ საფუძველს – 

საშუალო კლასს. 

ცხადია, კაპიტალიზმს აქვს შესაძლებლობა 

დროებით «დააპუროს» სოციალური მოძრაობის 

მონაწილეები, მაგრამ არ არის უნარიანი, უზრუნ-

ველყოს სისტემური ეკონომიკური გარდაქმნა და 

შეცვალოს მისი მიზნობრივი ფუნქცია. მითუმე-

ტეს, ამერიკული კაპიტალიზმის განვითარების ის-

ტორიის ხაზი ეფუძნება პროტესტანტული ეთიკის 

პრინციპებს, ხოლო ევროპული საზოგადოების 

ორგანიზაციის განსაკუთრებული მატრიცა ყო-

ველთვის ევროპული კულტურის ტრადიციების 

გამოხატვაა. თუმცა, ძალიან ხშირად ხდებოდა 

მისი იმპლემენტირება სხვა რე-გიონებში, ერთვექ-

ტორული, ევროცენტრისტული უნიფიკაციის იძუ-

ლებითი მოდერნიზაციის საფუძველზე. როდესაც 

ჩვენ ვსაუბრობთ აღმოსავლურ აღორძინებაზე 

(ჩრდ. აფრიკა, ახლო აღმოსავლეთი), მაშინ თითო-

ეულისთვის გასაგებია, რომ აღმოსავლური კულ-

ტურული და სულიერი ღირებულებების ადეკვა-

ტურობის პრობლემა სახეზეა და ბევრ შემთხვევაში 

კაპიტალისტური ფორმებით დეფორმირებული 

მეურნეობა ღებულობს პირველხარისხოვან მნიშვ-

ნელობას. 

ბევრი გვერდს უვლის პარადიგმას, რა იქნება 

კაპიტალიზმის შემდეგ, არ მარჩიელობს ამ თემაზე 

და მიიჩნევს, რომ საქმე უფრო ეხება ლოგიკის 

დომინანტობას, ცალკეული სუბიექტების საზო-

გადოებრივი პროცესებით თვითკმაყოფილებას, 

თავისუფლების ხარისხობრივად ახალ სახეს და 

ინდივიდუალიზაციას, ახალ კლასზე ჰუმანურო-

ბის ფუნქციონალური სისტემის თანმიმდევრობით 

განვითარებას, მისი ყოველგვარი გართულების 

გარეშე. ბუნებრივია, კაპიტალიზმი ამაში არ შე-

ასრულებს პასიურ როლს, მითუმეტეს, მის «ბეღ-

ლებში» ჯერ კიდევ ინახება არასრულად რეალი-

ზებული შესაძლებლობები. თუმცა, ძირითადად, 

ყველა პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ ახალი 



 

ადაპტაციის ყველა ნაბიჯი, იმავდროულად მოძ-

რაობაა თვითუარყოფისაკენ. ასეთია თანამედროვე 

ეპოქის ლოგიკა, რომელსაც ადრე უწოდებდნენ – 

გარდამავალს. ასეთია კაცობრიობის სირთულე, 

რომელსაც თითქმის ყოველდღიურად ვაწყდებით, 

თუმცა აუცილებელია სერიოზულად დავფიქრ-

დეთ ამ დილემაზე.  

დავოსის ფორუმმა განსაკუთრებული ყურა-

დღება დაუთმო ევროს და ევროკავშირის პრობ-

ლემას. თუ დაეცემა ევრო, დაიშლება ევროკავში-

რიც. «თანამედროვე სიტუაცია ევროკავშირის ქვეყ-

ნებში, ყველაზე რთულია მეორე მსოფლიო ომის 

შემდეგ», გამოაცხადა გერმანიის კანცლერმა ან-

გელინა მერკელმა და ბევრმა ანალიტიკოსმა ეს კა-

პიტალიზმის მომავალს დაუკავშირა. საფრანგეთი-

სა და გერმანიის ხელისუფლება საკმაოდ პესი-

მისტურია ამ ქვეყნების მომავლის გამო. აქ წინა 

პლანზე იწევა ევროს პრობლემაც, რომელიც, რო-

გორც ფინანსისტები ამტკიცებენ, ხელოვნური ვა-

ლუტაა. ვალუტა _ «ობოლი», როგორც მას უწო-

დებენ განკუთვნილია მხოლოდ «კარგი ამინდი-

სათვის». თუმცა ფულადი ერთეული – ნაციონა-

ლური ეკონომიკის აუცილებელი ატრიბუტია და, 

შესაბამისად, მისი საფუძველიც. ცხადია, ევროს 

ასეთი საფუძველი არ აქვს. ის უმთავრესად პო-

ლიტიკური პროექტია, რომლის რეალიზაცია 

ხდება აშშ-ის ჰეგემონიზმის საპირისპიროდ. პარა-

ლელურად შენარჩუნებულია ნაციონალური ფუ-

ლადი ერთეულებიც. ეჭვგარეშეა ევროპის წამყვანი 

ქვეყნები დაიცავენ თავიანთ ეკონომიკურ პო-

ტენციალს, მაგრამ ევრო ყოველთვის დარჩება 

ევროპის სუსტ წერტილად. 

თვით ევროკავშირი არ არის მყარი ეკონო-

მიკური და პოლიტიკური ორგანიზაცია. ბოლო 

ათი წლის განმავლობაში მისი ზრდის ტემპები 

დაბალია. «ლისაბონის სტრატეგიამ (2001 წ.) ერ-

თობლიობით განევითარებინათ ეკონომიკა, ვერ 

გაამართლა. ევროპული «კოლექტიური იდენტობა» 

ვერ შედგა, ნაციონალური საზღვრების ადვილად 

«გადალახვის» დემონსტრირებამ, ბევრი ვერაფერი 

შესძინა ევროპული ქვეყნების თანამეგობრობას. 

სამართლიანად შენიშნა ცნობილმა გერმანელმა 

მეცნიერმა უ. ბეკმა: «ჩვენ, ევროპელებს საქმე მი-

გვყავს, თითქოს ეხლაც არსებობენ გერმანია, სა-

ფრანგეთი, იტალია, ჰოლანდია და სხვები. თუმცა, 

სინამდვილეში, იმ სახით, როგორადაც ეს ქვეყნები 

არსებობენ ადამიანთა თავებში, ისინი უკვე რა 

ხანია არ არის». 

ცხადია, ევროპაშიც ბევრს ლაპარაკობენ სო-

ციალური კაპიტალიზმის აღმავალ ფუნქციებზე, 

რომლის ფორმირება უნდა მოხდეს ნდობის სა-

ფუძველზე და პოსტინდუსტრიული ეკონომიკი-

სათვის ეს ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორია. თუმცა, 

ევროკავშირი _ ერთ-ერთი, ასე თუ ისე, მოწყვ-

ლადი პოზიციის მატარებელია. სამართლიანად 

წერდა ეხლახან ერთ-ერთი დასავლური გაზეთი: 

ევროკავშირში არ არსებობს იდენტობის გრძნობა, 

არ არის საერთო ისტორიული მეხსიერება. რჩება 

უნდობლობა ერთი ქვეყნისა მეორისადმი; ჩრდი-

ლოეთ ევროპელებს არ ესმით, სამხრეთმა როგორ 

შეძლო გამხდარიყო ასეთი ხელგაშლილი თუ 

მფლანგველი. 

ამ კონტექსტში საინტერესოა გლობალური 

მსოფლიოს იდეოლოგების მოსაზრება იმის შესა-

ხებ, რომ ევროპის სახელმწიფოებს (გერმანია, ინგ-

ლისი, საფრანგეთი და ა.შ.) ზღუდავს სახელმწიფო 

საზღვრებს, ჯერ კიდევ გლობალისტური იდეო-

ლოგიის თვალსაჩინო წარმომადგენელი გასეტი 

თავის გახმაურებულ ნაშრომში «მასების ამბოხი» 

(1930) შენიშნავდა, რომ «ინგლისელი», «გერმანე-

ლი», «ფრანგი» ნიშნავს იყო პროვინციელი. ნო-

ბელის პრემიის ლაურეატი ამერიკელი მწერალი 

ქალი ჰ. ბაკი, 1965 წელს გამოცემულ წიგნში, მიუ-

თითებს მსოფლიო მთავრობის შექმნის, ეროვნულ 

სახელმწიფოთა უფლებამოსილების შეზღუდვის, 

მსოფლიო საერთო პოლიტიკური და სამხედრო 

სისტემის შექმნის აუცილებლობაზე. 

დაახლოებით ანალოგიურად მსჯელობდა აინ-

შტაინიც «მე მთელი არსებით მჯერა, რომ სუ-

ვერენულ ერთა არსებულ სისტემას მივყავართ 

მხოლოდ ომისაკენ, ბარბაროსობისაკენ, მხოლოდ 

მსოფლიო სამართალს შეუძლია პროგრესისაკენ 

წარიმართოს ცივილიზაცია». 

აშშ-ის სახელმწიფო მდივნის ყოფილმა მოად-

გილემ ტელბოტმა, 1992 წელს ჟურნალ «თაიმსში», 

ასეთი მოსაზრება გამოთქვა: «მე ვაცხადებ, რომ 

შემდეგი ასწლეულის (XXI საუკუნე – ი. კ.) მან-

ძილზე ეროვნულობა, თავისი ახლანდელი გაგე-

ბით, მოძველდება: ყველა სახელმწიფო ცნობს 

ერთადერთ გლობალურ ხელისუფლებას. XX საუ-

კუნის მეორე ნახევრის მოდური სიტყვები – «მსო-

ფლიო მოქალაქე» – XXI საუკუნეში შეიძენს 

ჭეშმარიტ მნიშვნელობას». 

სწორედ ამ პრობლემისადმი «დასავლური», 

ასეთი აზროვნების არსეობა, შესაძლებლობას აძ-

ლევს საქართველოს პოლიტიკური კლასის გარკ-

ვეულ ნაწილს იფიქროს, რატომ არ გამოდის და-

სავლეთი კატეგორიულად საქართველოს ტერი-

ტორიული მთლიანობის აღდგენის მოთხოვნით 

და მხარს უჭერს საქართველოს კონფედერაციულ 

მოწყობას, ან მიანიშნებს საქართველოს ხელისუფ-

ლებას სცნოს სეპარატისტული რეგიონების და-

მოუკიდებლობა.  

ახლა ვერავინ ხუჭავს თვალს ამ მძიმე 

რეალობებზე. თუმცა, ისმება კითხვა: სად არის 

გამოსავალი? თუ ვირწმუნებთ გერმანიის ყოფილი 

ფინანსთა მინისტრის ტ. ვაიგელის, 2011 წელს, 

გაზეთ Die Welt-ში გამოქვეყნებულ აზრს ევრო-



 

კავშირის მომავლის შესახებ, იკვეთება, რომ ევრო-

პაში არსებობენ ევროკავშირის მთავარი ქვეყნები, 

სახელმწიფოები, რომლებიც ევროკავშირის უბრა-

ლო წევრებია და შეუძლიათ ყოველ წუთს შევიდ-

ნენ სავალუტო კავშირში. არიან ევროკავშირის 

წევრობის კანდიდატი ქვეყნები. ასეთ ვითარებაში 

შესაძლებელია ევროკავშირის ცენტრალიზაციის 

დაშლის დაწყება და მოძრაობის გაშლა დე-

ცენტრალიზაციის გონივრული მიმართულებით, 

მრავალწყობიან, სხვადასხვა დონის ფუნქციონე-

რებად, უპირატესობის მქონე, ჰორიზონტალური 

კავშირების საფუძველზე მომქმედ სისტემასთან. 

ეს პროცესი ევროპაში დაწყებუ-ლია. საქმე 

ეხება პრინციპულად ახალი ინტეგრაციული მო-

დელის რეალიზაციას და პერსპექტივას, როდესაც 

პროცესის მონაწილე თითოეული ქვეყანა შეძლებს 

შეინარჩუნოს სუვერენული უფლება, დარჩეს თვი-

თონ საკუთარ თავთან. 

ვაიგელი გვარწმუნებს, რომ ეს გზა არ არის 

ევროკავშირის დასუსტება. პირიქით, აუცილებე-

ლია გავითვალისწინოთ, რომ მსხვილმასშტა-

ბურობის და დომინანტობის დრო წარსულს ბარ-

დება. ეხლა უმჯობესია იყო პატარა და უფრო 

მეტად მოძრავი, შედარებით ანგარიშგასაწევი და 

პროგრესულობის ნიშნის მატარებელი. 

ფიქრობენ, რომ ასეთ მსგავს პრინციპებზე 

გადაეწყობიან თანამედროვე მსხვილი ტრანსნა-

ციონალური კორპორაციები. მსგავსი პერსპექტივა 

ჩანს ევროკავშირთან მიმართებაშიც. მითუმეტეს, 

ინტეგრაციის ასეთი მოდელი ბევრი ქვეყნისათვის 

მიმზიდველია.  

ვაიგელი ცდილობს დაგვარწმუნოს, რომ «ევ-

როპული კავშირი იმ ათასწლოვანი ომის დასას-

რულია, რომელსაც ყველა ყველას წინააღმდეგ 

აწარმოებდა. ევროკავშირი არის დაუმსახურებელი 

სამოთხე მთელი კონტინენტის მცხოვრებთათვის. 

ევროკავშირი ევროპული ისტორიის ოქროს 

საუკუნის აღმნიშვნელია». 

თუმცა, ასე არ ფიქრობენ სხვა პოლიტიკური 

და სახელმწიფო მოღვაწეები, რომელთა მტკიცე-

ბით ამ სიტყვებს თითქმის არაფერი აქვს საერთო 

რეალობასთან. მათ მოაქვთ მონაცემები, იმის 

შესახებ, რომ პორტუგალიელები ყოფილ კოლო-

ნიაში, ანგოლაში, გარბიან სამუშაოს საშოვნელად. 

პორტუგალიის, საბერძნეთის, ესპანეთის და იტა-

ლიის 25 წლამდე ახალგაზრდების ნახევარი 

უმუშევარია და ა.შ. 

ევროპის ცენტრალური ბანკის ხელმძღვანელი 

მარიო დრაგი აცხადებს, რომ «ევროპული სა-

ხელმწიფოს ნაქებმა სოციალურმა მოდელმა სა-

კუთარი თავი ამოწურა». საბერძნეთი უკვე გა-

კოტრდა, პორტუგალია არაოფიციალურად გაკოტ-

რებულია. ესპანეთი და იტალია ამ ეტაპზე ოდნავ 

უკეთეს მდგომარეობაში არიან, მაგრამ როგორც 

დრაგი ირწმუნება, ევროპის პრობლემების სწრაფი 

გადაწყვეტის საშუალებები არ არსებობს.  

როდესაც ევროპა თავის წარმატებებს ზედმე-

ტად აზვიადებდა, ამ დროს საბერძნეთის ბანკებში 

ფალსიფიკაცია ინერგებოდა. ევროკავშირი მილი-

ონობით თანხებს გამოყოფდა არარსებული სა-

სოფლო-სამეურნეო პროექტებისათვის. პორტუ-

გალია ჩქაროსნულ გზატკეცილებს აშენებდა, მაგ-

რამ ამავე დროს არ შენდებოდა დიდი თუ პატარა 

სამრეწველო ობიექტები. ესპანეთში ვერ გაიცნობი-

ერეს, თუ რა სახსრებით იცხოვრებდნენ ესპა-

ნელები სამშენებლო ბუმის დასრულების შემდეგ.  

ევროპის კრიზისის გამწვავებაში უარყოფითი 

როლი შეასრულა ამერიკის ძალისხმევამ, ღატაკი 

აღმოსავლეთ ევროპა რუსეთისაგან ჩამოეცილები-

ნა და დასავლეთ ევროპის პოლიტიკურ და ეკონო-

მიკურ სივრცეში შეეყვანა. ევროკავშირს ასუსტებს 

ევროპული ერების თვითშეგნების გაძლიერება და 

სახელმწიფოებრივი ნაციონალიზმის გაფართოე-

ბაც, შიდა სეპარატისტული ტენდენციებით. 

ევროკავშირის და შესაბამისად, ევროს პრობ-

ლემა მიბმულია ამერიკული დოლარის პარადიგ-

მასთან. პოლიტიკის ექსპერტებს უყურადღებოდ 

არ რჩებათ ფაქტი, რომ ამერიკელები მსოფლიო 

მოსახლეობის 5%-ზე ნაკლებს შეადგენენ, მაშინ, 

როდესაც მსოფლიო რესურსების 40 -ზე მეტს 

მოიხმარენ. ცხადია, ვაშინგტონი ცდილობს დოლა-

რი მსოფლიო ვალუტად გადააქციოს. როგორც ირ-

კვევა მთლიანობაში დაბეჭდილია უზარმაზარი 

თანხა – 1 კვადრილიონ 420 ტრილიონი დოლარი, 

რაც ბევრად მეტია, ვიდრე თვითონ მსოფლიოს 

შიდა პროდუქტი. თითოეული ამერიკელი 10-ჯერ 

მეტს მოიხმარს, ვიდრე დედამიწის საშუალო სტა-

ტისტიკური მაცხოვრებელი, ევროპელების ჩათვ-

ლით. ცნობილია ისიც, რომ აშშ მოხმარებული 

პროდუქციის მხოლოდ მცირე ნაწილს აწარმოებს. 

საყურადღებოა, რომ ამერიკელებმა საფრანგეთის 

პრეზიდენტის დე გოლის ცნობილი ქმედების სა-

ნაცვლოდ, თავის დროზე, მიიღეს კანონი, რომლის 

თანახმადაც, აშშ-ის საზღვრებს გარეთ ბრუნვაში 

არსებული დოლარის კუპიურების ოქროთი უზ-

რუნველყოფა არ მოხდებოდა. ამდენად, ამერი-

კელები დოლარის განმტკიცებას სხვა ქვეყნებში 

სამხედრო ძალით ან ეკონომიკური საშუალებებით 

ცდილობენ, თუმცა, მსოფლიო «დოლარიზაციის» 

წინააღმდეგ ამჟამად დაწყებულია სერიოზული 

მოძრაობა ჩინური ოქროს იუანის, არაბული ოქროს 

დინარის და რუსული რუბლის გაძლიერების 

მიზნით. 

ვითარებაში, როდესაც ამერიკელები მხარს 

უჭერენ «ოქროს მილიარდის» ფორმულას, ბუნე-

ბრივია, ქვეყნებში ახლანდელი მოხმარების მაღა-

ლი დონის შესანარჩუნებლად, დანარჩენი კაცობ-

რიობა სიღარიბეში უნდა ცხოვრობდეს. არ არის 



 

გამორიცხული დოლარიზაცია მსოფლიოს ექცეს 

ისეთ დილემად, რომელსაც შეიძლება მოჰყვეს 

ახალი მსოფლიო ომი და მოხდეს გამარჯვებულთა 

მიერ მსოფლიოს ახალი გადანაწილება.  

საფრანგეთის გაზეთმა «ლე მონდმა», 2012 

წლის 26 იანვარს გამოაქვეყნა სტატია «წმინდა კა-

პიტალიზმის კრიტიკა». მას საფუძვლად დაედო 

ბრიტანული გაზეთის «The Financial Times»-ის 

ფურცლებზე გამოქვეყნებული ექსპერტების მო-

საზრებები საბაზრო ეკონომიკის პრობლემებზე. 

პაექრობაში მონაწილე მსოფლიოს ყველა რეგიო-

ნის მიმომხილველები, ეკონომისტები, მეწარმეები 

და პოლიტიკური მოღვაწეები ჩაებნენ დისკუსია-

ში, რომელიც ასე იყო დასაბუთებული – «კაპიტა-

ლიზმი კრიზისში». 

ექსპერტთა მიერ გაკეთდა დასკვნა, რომ 1980-

იანი წლების შემდეგ ფორმულა ულტრალიბე-

რალური და არარეგულირებადი კაპიტალიზმი 

მეტს არ მუშაობს. განსაკუთრებით ეს ეხება 2008 

წლის მიმდინარე პროცესებს, რომლებმაც შეარყიეს 

მსოფლიოს ეკონომიკური ერთობა. 

ჩანს მსოფლიოს დაუდგა ღრმა ცვლილებების 

დრო. რეიგანისა და ტეტჩერის გარდაქმნების ეპო-

ქამ კისერი მოუგრიხა ომის შემდგომ ზომიერ 

კაპიტალიზმს. 1970-იან წლებში კონსერვატორების 

მხრიდან განხორციელდა ხანგრძლივი სახელმწი-

ფო დემონიზაცია, ყოველივე ამან კი კაცობრიობა 

მიიყვანა კაპიტალიზმის თანამედროვე ფორმის 

დაბადებამდე. 

ექსპერტების ვარაუდით, საბაზრო ეკონომიკის 

თანამედროვე ვერსია მიუღებელია, რადგანაც ის 

გახდა არა მარტო არასტაბილური, არამედ არა-

სამართლიანიც. ამას გვიდასტურებს ამერიკის ხა-

ზინის მმართველი ლოურენს სამერსი, რომელიც 

ფიქრობს, რომ თანამედროვე საბაზრო ეკონომიკას 

პოზიტიურად არ მიიჩნევს ამერიკის გამოკითხუ-

ლი მოსახლეობის 50 პროცენტი. ამერიკელები 

აკრიტიკებენ ფინანსისტების მაღალ ხელფასებს, 

არ მოსწონთ უსიცოცხლო ეკონომიკური ზრდა და 

მაღალი სტრუქტურული უმუშევრობა. 

საბაზრო ეკონომიკის საბრალდებო დასკვნა 

შემდეგნაირად გამოიყურება: 

 კაპიტალიზმი აღმოჩნდა კრიზისში და იქცა 

უთანასწორობის მთავარ წყაროდ; 

 კაპიტალიზმი არ იცავს მორალურ ფასეულობებს 

და წარმოადგენს მდიდართა ინტერესების გა-

მომხატველ სისტემას.  

 კაპიტალისტური სისტემა მისაღები სახით არ 

ახდენს ქონების განაწილებას; 

 არ ხდება რესურსების გონივრულად განაწი-

ლება. ბოლო 30 წელია ამერიკაში და ევროპაში 

ბატონობს უთანასწორობა. ეს კი ემუქრება დე-

მოკრატიის და საზოგადოების განვითარებას, 

რომელიც საშუალო კლასს ეყრდნობა; 

 ამერიკის შემოსავლების სტრუქტურა მესამე 

სამყაროს ქვეყნების დონეზეა. იზრდება მდი-

დარი ამერიკელების საშუალო შემოსავლები. 

ყოველივე ამას ადასტურებს ამერიკელი პო-

ლიტოლოგი ორმან ორნშტეინი, რომლის შეფა-

სებით, 1980 წლიდან, მდიდარი ამერიკელების 

ქონება გაიზარდა 300 პროცენტით. ხოლო აშშ-ის 

შრომის სამინისტროს სტატისტიკით საშუალო 

შემოსავალი გადიდდა მხოლოდ 40 პროცენტით. 

ფიქსირდება ისიც, რომ ეს გაზრდა მოხდა ქალების 

ნაწილის გამოსვლით შრომის ბაზარზე. თუ გა-

მოვრიცხავთ ქალების მიერ მოპოვებულ ამ წყაროს, 

მაშინ აღმოჩნდება, რომ 30 წლის მანძილზე 

მამაკაცების საშუალო შემოსავალი სრულიადაც არ 

გაზრდილა. 

ჯონ პლენდერის მტკიცებით, თანამედროვე 

ეკონომიკაში არსებობს ორი ხაზი – სწრაფი 

უმაღლესი მდიდრებისათვის და (შეზღუდული) 

ყველა სხვისთვის. უცხოელი ექსპერტები გამოყო-

ფენ მსხვილი დაწესებულებების ხელმძღვანელთა 

ხელფასებს, რომელიც არნახულად იზრდება. მათი 

აზრით, გენერალურმა დირექტორმა შეიძლება 

მიიღოს 400-ჯერ მეტი, ვიდრე ქვედა დონის თა-

ნამშრომელმა, მაშინ, როდესაც 1980 წლამდე ეს 

თანაფარდობა იყო 40-ს ფარგლებში. 

იმავდროულად, ექსპერტთა ნაწილი მიიჩნევს, 

რომ საბაზრო ეკონომიკა ყველა სხვა სისტემაზე 

მაღლა დგას, რადგანაც მზად არის მუდმივად 

შეიცვალოს. მის წარმატებას უკავშირებენ არა იმას, 

რომ ის ყოველთვის რჩება ძველ გზაზე, არამედ 

იმას, რომ მუდმივად იცვლება – წერდა უცხოური 

გამოცემა «The Financial Times» სარედაქციო 

სტატიაში 2011 წლის 27 დეკემბერს. 

გაზეთი ყურადღებას ამახვილებს სამ პრიო-

რიტეტულ რეფორმაზე, რომელსაც შეუძლია საბა-

ზრო ეკონომიკა გამოიყვანოს იმ საზღვრებიდან, 

რომელიც მას მემკვიდრეობით დარჩა 1980-იანი 

წლების მოდელიდან: 

საჭიროა რეგლამენტირება გაუკეთდეს და შე-

ვიწროვდეს ზედმეტად გაზრდილი და, შესაბა-

მისად, უკონტროლო ფინანსური სექტორი; 

აუცილებელია საწარმოთა მართვის სისტემის 

რეფორმირება, რომელიც უპირატესობას ანიჭებს 

მოკლევადიან სტრატეგიებს, ასევე მნიშვნელოვა-

ნია კაპიტალის სასწრაფო და უფრო მაღალი მო-

ნეტარიზაცია, რომელიც ზრდის კომპანიის აქციო-

ნერულ ღირებულებას; 

საჭიროა საგადასახადო შეღავათების სისტემის 

გადახედვა, რომელიც შესაძლებლობებს უქმნის 

მდიდრებს, რაც შეიძლება ნაკლები გადაიხადონ. 

ცხადია, ზემოაღნიშნული მიდგომები ემსახუ-

რება საბაზრო ეკონომიკის სისტემის გაძლიერებას, 

თუმცა, ზედმეტად უკონტროლო ფინანსური სექ-

ტორის რეგლამენტირებამ და შევიწროებამ იგი 



 

შეიძლება ავტორიტარიზმისაკენაც გადახაროს. 

ასევე, მართვის სისტემების რეფორმირება, რომე-

ლიც უპირატესობას ანიჭებს მოკლევადიან სტრა-

ტეგიებს, შესაძლოა არ აღმოჩნდეს პერსპექტიული, 

რადგანაც, სტრატეგია უნდა იყოს პერსპექტიული 

და გრძელვა-დიანი. 

საერთოდ, საგადასახადო შეღავათების სისტე-

მა გამკაცრებას უნდა დაექვემდებაროს და მდი-

დარმა შედარებით მეტი უნდა გადაიხადოს და არა 

პირიქით. 

2012 წლის 24 იანვარს ამერიკულ პრესაში 

გამოქვეყნდა ჯონ არლოდჟის წერილი «ჯორჯ სო-

როსი გვაფრთხილებს ამერიკის შეერთებულ 

შტატებში კლასობრივი ბრძოლის შესახებ». 

სოროსმა, მსოფლიოში აღიარებულმა უმსხვი-

ლესმა ეკონომიკურმა სპეკულიანტმა, როგორც მას 

ხშირად უწოდებენ, დავოსში შეკრების წინ განა-

ცხადა, რომ მსოფლიოში არსებული დროება დღის 

წესრიგში აყენებს ყველაზე მთავარს – გადარჩენას. 

მისი აზრით, მსოფლიო შეეჯახა თანამედროვე 

ისტორიის ერთ-ერთ ყველაზე საშიშ პერიოდს – 

ბოროტებას. ევროპაში მოსალოდნელია ქაოსი და 

კონფლიქტები, ამერიკაში _ ქუჩის გამოსვლები, 

რომელსაც შეიძლება მოჰყვეს მსოფლიოს ეკონო-

მიკური სისტემის ნგრევა. 

ცხადია, სოროსის გაფრთხილება ეფუძნება მის 

განვლილ ბიოგრაფიასა და ინტუიციას და, შესა-

ბამისად, საბაზრო ტრიუმფებს და დაცემებსაც. მას 

კარგად ახსოვს ნაცისტური რეჟიმის საშინელება. 

უნგრეთში მცხოვრები ათასობით ებრაელის დე-

პორტაცია, შემდეგ ფაშისტების რუსებით ჩანაცვ-

ლება და ტოტალიტარული იდეოლოგიის – კომუ-

ნიზმის დამკვიდრების მცდელობა და სხვ. 

სოროსს წარსულის გახსენება იმისთვის სჭირ-

დება, რომ წარმოაჩინოს მსოფლიოს ეკონომიკური 

კრიზისის არანაკლები სიმძიმე, ვიდრე კომუნი-

ზმის დასასრული იყო. «საბჭოთა სისტემის კო-

ლაფსი იყო განსაკუთრებული  მოვლენა და დღეს 

ჩვენ განვითარებულ მსოფლიოში ვგრძნობთ 

მსგავს პროცესს, თუმცა, ვერ ვიცნობიერებთ, რა 

ხდება» _ გვარწმუნებს სოროსი და გვაფრთხი-

ლებს, რომ იდეა იმის შესახებ, რომ ბაზარი 

რაციონალურია და შეუძლია თვითრეგულირება 

კატასტროფის ასაცილებლად – მსგავსია მარქსი-

ზმის კოლაფსთან – როგორც პოლიტიკურ სის-

ტემასთან. ჩვენ გვჭირდება გადასვლა რაციონა-

ლიზმის საუკუნიდან ისეთ საუკუნეში, რომელიც 

მიდრეკილი იქნება აღიარონ დაშვებული შეცდო-

მები, რათა სწორად აღვიქვათ არსებული პრობ-

ლემები». 

როგორც ჩანს, განუსაზღვრელ თუ შეუზღუდავ 

კონკურენციას შეუძლია აიძულოს ხალხი დაიწყოს 

მოქმედება, ამიტომ საჭიროა მიმდინარე სიტუა-

ციის საღი გონებით შეფასება და შედეგების გაა-

ნალიზება. 

მსოფლიოში შექმნილი ეკონომიკური ბორო-

ტება, პოლიტიკის მიერ წარმოშობილი ბოროტების 

ტოლფასია. ისევე, როგორც პოლიტიკოსები, ფი-

ნანსური «მამები» ხელს უწყობენ ეკონომიკური 

კოლაფსის გაძლიერებას. მაგალითად, ინგლისუ-

რი, ერთ-ერთი დიდი ბანკის მეთაურმა ლოიდ 

ბლანკფეინმა სიამაყით განაცხადა, რომ «ისინი 

უფლის საქმეს აკეთებენ».  

ამასობაში ევროპასა და ამერიკაში ჩნდება 

იმედგაცრუება კაპიტალიზმის თანამედროვე სის-

ტემის მიმართ. 2011 წლის ამერიკული ანალი-

ტიკური მიმოხილვა გვამცნობს, რომ მხოლოდ 

ერთ, ივლისის კვირაში, ამერიკის ტელეარხებმა 

ახალი ამბების გადაცემაში სიტყვა «ვალი» 7000-

ჯერ ახსენეს, სიტყვა «ოკუპაცია» _ 1278-ჯერ, 

«უოლ-სტრიტი» _ 237-ჯერ, სიტყვა სამუშაო ად-

გილი _ 2738-ჯერ და ა.შ. 

უდავოა, დაძაბულობა, უმუშევრობა და უწეს-

რიგობა აიძულებს შეერთებული შტატების ხელი-

სუფლებას მიმართოს მკაცრ ზომებს და გამოი-

ყენოს ძალადობრივი გზაც, რომლის ამოქმედებამ 

შეიძლება ამერიკა მიიყვანოს რეპრესიული სისტე-

მის შექმნამდე, სადაც შეიზღუდება პიროვნული 

თავისუფლება, რასაც შეიძლება მოჰყვეს შეერთე-

ბული შტატების ტრადიციებიდან გადახვევა. 

ბრიტანულ გამოცემაში დაბეჭდილ სტატიაში 

ჯონი პლენდერი გვამცნობს, რომ ადამიანებმა 

შეწყვიტეს კაპიტალიზმის ნდობა. სისტემა დაინგ-

რა. ნახევარზე ცოტა ამერიკელს და ინგლისელს 

სჯერა, რომ ბიზნეს-სტრუქტურები აკეთებენ იმას, 

რასაც ისინი უნდა აკეთებდნენ და აკეთებენ ამას 

სწორად. ამდენად, კითხვის ქვეშ დგება მთელი 

ბიზნესის ლეგიტიმურობა და «ლიცენზია» მის 

საქმიანობაზე, ყოველ შემთხვევაში მის მორალურ 

თვალსაზრისზე. 

მსოფლიო ორგანიზაციების გამოკვლვებით 

მტკიცდება, რომ კაპიტალისტური სისტემის არ-

სებობის ბოლო 30 წლის განმავლობაში ძირითადი 

შემოსავლები ნაწილდება მხოლოდ მდიდარ 

ამერიკელებზე. ასევეა ეს დიდ ბრიტანეთშიც. სხვა-

დასხვა წიგნების და სტატიების უცხოელი ავტორი 

სტიუარტ ლენსლი გვიხსნის, რომ თანამედროვე 

ეკონომიკა შედგება ორი ე.წ. რელსისაგან. ერთი, ეს 

არის ჩქაროსნული – სუპერმდიდრებისათვის და 

მეორე, შენელებული – ყველა დანარჩენისათვის. 

ცხადია, ისიც, რომ ვინც შენელებულ რელსებზე 

დგას, მათთვის კრედიტები არ გაიცემა მარჯვნივ 

და მარცხნივ, მაგრამ ყოველთვის გამოინახება ფუ-

ლის ტომრები სუპერმდიდრებისათვის.  

პარალელურად, ექსპერტების ყურადღების 

მიღმა არ რჩება ევროპის დილემაც. ეს არის ევ-

როკავშირის ურთიერთობა ერთმანეთთან. ჩრდი-



 

ლოეთ ევროპელები და სამხრეთ ევროპელები 

ერთმანეთს ექიშპებიან. მაგალითად, გერმანული 

პოლიტიკური ელიტა ცდილობს მხარი დაუჭიროს 

«დიდი ევროპის იდეას», მაშინ, როდესაც ბევრი 

ქვეყანა ევროპის კავშირის ინსტიტუტების არადე-

მოკრატიული ფორმირების და ფუნქციონირების 

წინააღმდეგია. 

თანამედროვე კაპიტალიზმის კრიზისი სიღა-

რიბესა და უთანასწორობას უკავშირდება. 1930-

იანი წლების დეპრესიამ კითხვის ნიშნის ქვეშ 

დააყენა კაპიტალიზმის პრინციპები – მოგების გა-

ნაწილების პრინციპი, მითუმეტეს, მაშინ ალტერ-

ნატივად გამოჩნდა სსრ კავშირი და კორპორა-

ტიული მიდგომები გერმანიაში და იტალიაში.  

შესაძლოა ბევრს გაუჩნდეს კითხვა – რა განსხ-

ვავებაა მაშინდელ და დღევანდელ ეპოქებს შორის. 

ბევრი ექსპერტი ფიქრობს, რომ თანამედროვე 

დემონსტრანტები ქუჩაში არ დგანან უმძიმესი სი-

ღარიბის გამო, როგორც ეს იყო დიდი დეპრესიის 

დროს და პროტესტი უცხადდებოდა პრეზიდენტ 

ჰუვერის მმართველობას. შეუძლებელია იმ ფაქტის 

უარყოფა, რომ კაპიტალიზმმა თავისი არსებობის 

პერიოდში მიიღო მეტ-ნაკლებად ადამიანური სა-

ხე, რაც გამოიხატა სოციალური დემოკრატიის 

ელემენტების დანერგვაში. უდავოა ისიც, რომ 

დღევანდელ დემონსტრანტებს არა აქვთ ზუსტი 

და კოორდინირებული პროგრამები, თუმცა, გასა-

გებია ისიც, რომ ისინი ქუჩებში გამოიყვანა არა 

სიღარიბემ, არამედ არასამართლიანობის გრძნო-

ბამ.  

თანამედროვე ვითარებაში კაპიტალიზმის სის-

ტემას დაემუქრა საფრთხე იმ მხრივ, რომ გაჩნდნენ 

ეკონომიკური სპეკულიანტები, რომლის შესახებ 

ჯერ კიდევ კეინსი ამბობდა: იმისათვის, რომ 

დარტყმის ქვეშ დავაყენოთ კაპიტალიზმის მთელი 

სისტემა, საკმარისია ჩვეულებრივი ბიზნესმენი 

გადაიქცეს სპეკულიანტად. მითუმეტეს, სახელ-

დობრ ამ გზით ინგრევა ფსიქოლოგიური თანასწო-

რობა, რომელსაც საზოგადოება მიჰყავს უთანსწო-

რობისაკენ. ბიზნესმენი იქნება მიღებული მხო-

ლოდ იქამდე, სანამ მისი შემოსავალი შესაბამისი 

იქნება და აგებული ადამიანების მიერ სოციალურ 

კეთილდღეობაზე, რომელიც მან მიიღო თავისი შე-

მოსავლებისაგან». 

ცხადია, არსებული რეალობები და მონაცემები 

კაპიტალიზმის ლეგიტიმურობის საკითხს კითხ-

ვის ნიშნის ქვეშ აყენებს. ყველაზე საინტერესოა, 

რომ საქმე ეხება კაპიტალიზმის არა მხოლოდ 

ფორმას, როდესაც «გამარჯვებულებს მიაქვთ ყვე-

ლაფერი», არამედ _ ,,წაგებულებიც’’ საკმარისად 

ხელსაყრელ მდგომარეობაში აღმოჩნდებიან. 

ბუნებრივია, ჩვენს წინაშე დგას დილემა, მი-

თუმეტეს მოდელების ალტერნატივა არც ისე რეა-

ლურია. მართალია აზიური სამყარო თანდათა-

ნობით ხდება ანგლოსაქსური ერთობის სერიო-

ზული კონკურენტი, მაგრამ ბევრი არ ფიქრობს 

გაჰყვეს ჩინურ მოდელს. აქ შეიძლება მეტი 

უთანასწორობა დავლანდოთ, ვიდრე ამერიკის შე-

ერთებულ შტატებში. უდავოა, სინგაპურში ავტო-

რიტარული მმართველობის მიუხედავად ძლიერ 

ეკონომიკურ ზრდასთან გვაქვს საქმე, მაგრამ 

ელექტორატი უფრო და უფრო ნაკლებად ენდობა 

მის დღევანდელ ხელისუფლებას. არც ჰონკონგის 

მოდელია პოლიტიკური და ეკონომიკური მარ-

გალიტი. 

მაშ, რა უნდა ვქნათ? არის შესაძლებლობა 

ავირჩიოთ ეკონომიკურ-პოლიტიკური განვითარე-

ბის მარქსისტული გზა – სოციალიზმის მოდელი 

ან დავუბრუნდეთ კეინსის ფორ-მულირებას და 

გავაუმჯობესოთ კაპიტალიზმის არსებული ფორ-

მა. თუმცა, მაკროეკონომიკურ ქვეყანაში, კერძოდ 

აშშ-ში, სადაც ცენტრისტუ-ლი პოლიტიკის შემცვ-

ლელად გვევლინება პოლარიზაციის მოდელი, 

რომელიც გზას უკეტავს ყოველგვარ დიალოგს და 

შესაძლო ცვლილებებს, ადამიანები უხალისოდ 

ღებულობენ «დიადი ხელისუფლების იდეას» და 

ფიქრობენ, რომ ყოველგვარი საბანკო სისტემის 

რეგულაციას მივყავართ კიდევ უფრო ღრმა ეკო-

ნომიკურ კრიზისამდე. 

საბაზრო ეკონომიკის სიმყიფე სახეზეა და ამას 

ვერ შველის მეცნიერთა თეორიები კრიზისის 

მართვის შესახებ. ვერც კეინსი, ჰიუმან მინსკი, 

მანკი ოლსონი და სხვები ვერ იძლევიან მზა 

რეცეპტს თანამედროვე საბაზრო ეკონომიკის 

მთლიანად განსაკურნავად. ვერცერთი ლობისტუ-

რი საქმიანობა ვერ დაძლევს ეკონომიკის არაეფექ-

ტურობას და უთანასწორობას. ეს პრობლემა აწუ-

ხებთ უოლ სტრიტის და ლონდონის პროფესიო-

ნალ ფინანსურ ლიდერებსაც. ცხადია, მათ წინაშე 

პრობლმად დგას სოციალური პასუხისმგებლობის 

მიღწევა, რომელიც მოხსნის კაპიტალიზმის ძი-

რითად დილემას, მაგრამ როგორ შეიძლება ეს 

მოხდეს და რამდენად ეფექტური იქნება? არავინ 

იცის, შესაბამისად კვლავ კითხვის ნიშნის ქვეშ 

დგას თანამედროვე კაპიტალიზმის ლეგიტიმუ-

რობის დაბრუნების საკითხიც. 

თანამედროვე კაპიტალიზმის დასასრულის სა-

კითხი იმდენად აქტუალური გახდა, რომ მსოფ-

ლიოს პოლიტიკური, ეკონომიკური და მეცნიე-

რული ელიტის წარმომადგენლები იძულებული 

გახდნენ დაბრუნებოდნენ პრობლემის თეორიულ-

პრაქტიკულ მხარეებს. დღეს ბევრი იხსენებს, რომ 

აშშ და ბრიტანეთმა მხარი დაუჭირა «მომსახუ-

რებაზე ორიენტირებულ» ეკონომიკურ მოდელს, 

რაც გულისხმობდა ძალიან სწრაფად სიარულს 

პოსტინდუსტრიულ სამყაროში და საშუალო კლა-

სის საზოგადოების გაფართოებას, თუმცა აქ გა-

მოჩნდა «ჩინური ფენომენი», როდესაც მრეწვე-



 

ლობის ისეთი დარგები, რომლებშიც ეს ადა-

მიანები მუშაობდნენ ამერიკიდან ჩინეთში გა-

დავიდა, იაფი მუშახელის გამოყენების მიზნით. 

ასეთ ვითარებაში გლობალური პროტექციონიზ-

მის ახალმა ფორმამ, ანუ ამერიკის მიერ ჩინე-

თისათვის მსოფლიოს დიდი ნაწილის დეინდუს-

ტრიალიზაციის დაშვებამ გამოიწვია ჩინური 

აღმავლობა და დასავლური ქვეყნების ერთმანე-

თისათვის დაპირისპირება, თუნდაც მათი ტექნო-

ლოგიების ე.წ. «მითვისების» გზით. 

თანამედროვე ლიბერალური დემოკრატიის 

იდეოლოგი, ამერიკელი მეცნიერი ფ. ფუკუიამა 

ფიქრობს, რომ დასავლეთში ყველა მოკლევადიანი 

ინტერესებიდან გამოდის და ცდილობს დაასწროს 

სხვებს და ფული იშოვოს ჩინეთთან ბიზნესით, 

თუნდაც ის ამჟამად ზიანს აყენებდეს. ამ ტენდენ-

ციამ მძლავრი დარტყმა მიაყენა ამერიკის ეკო-

ნომიკას, მისი გამოსწორება თითქმის შეუძლებე-

ლია, რადგანაც წარმოების ყველა მნიშვნელოვანი 

სფერო ჩინელების ხელშია. 

არ უნდა იყოს პარადოქსული ისიც, რომ ავ-

ტორიტარული სისტემები მსოფლიოში სულ უფ-

რო მეტად პოპულარული ხდება. ფუკუიამას მო-

ჰყავს გერმანელი საქმოსნების მაგალითი, რო-

დესაც ისინი კომუნისტურ ჩინეთში მოგზაურობის 

შემდეგ მოიხიბლნენ ამ სისტემით, რომელიც შე-

საძლებლობას იძლევა სწრაფად მიიღონ მნიშვნე-

ლოვანი გადაწყვეტილებები, რაც არ არის დამახა-

სიათებელი ამერიკის თანამედროვე ეკონომიკური 

სისტემისათვის. მაგალითად, სულ ეხლახან, ჩი-

ნეთის ხელისუფლებამ მიიღო გადაწყვეტილება 

შეამციროს ეკონომიკის ზრდა და ხელი შეუწყოს 

ქვეყნის მდგრად განვითარებას. ერთის მხირვ, ეს 

ემსახურება რეფორმების რეალიზაციის სტიმული-

რებას და ეკონომიკის განვითარების ხარისხის 

ზრდას. მეორე მხრივ, მიმართულია ინფლაცია და-

ბალ დონეზე შეინარჩუნოს და გაამყაროს ეროვ-

ნული ვალუტა – იუანი.  

ნიშანდობლივია ისიც, რომ 2010 წლის მერე 

ექსპორტზე ორიენტირებული ეკონომიკა გლობა-

ლური კრიზისიდან სწრაფად გამოვიდა და ზრდის 

ორნიშნა ტემპებს დაუბრუნდა. გაასწრო იაპონიას 

და გახდა მსოფლიოში მეორე ეკონომიკა. 

მართალია, ფუკუიამას აზრით, ჩინეთი შეიძ-

ლება ახალ გლობლურ მოდელად იქცეს, თუმცა ეს 

დებულება ეწინააღმდეგება მისსავე თეზისს იმის 

შესახებ, რომ ჩინეთი ვერასოდეს გახდება გლო-

ბალური მოდელი. მისი მტკიცებით: «დღევანდე-

ლი დასავლური სისტემა მართლაც მოირყა ზო-

გიერთ ფუნდამენტურ ნაწილში, მაგრამ ვერც 

ჩინური სისტემა იმუშავებს. ეს უაღრესად უსა-

მართლო და ამორალური სისტემაა, სადაც ნების-

მიერს შეიძლება წამებში წაართვან ყველაფერი, 

სადაც ადამიანები იღუპებიან სარკინიგზო ინცი-

დენტებში საზოგადოებრივი კონტროლის უქონ-

ლობის და გაუმჭვირვალობის გამო, სადაც კო-

რუფციაა გაბატონებული. ჩვენ უკვე ვხედავთ 

უზარმაზარ პროტესტს ჩინეთის ყველა ნაწილში». 

ამერიკელი მეცნიერის ეს დებულება არამეც-

ნიერულ სიმსუბუქეს უფრო მეტად შეიცავს, 

ვიდრე აწონილ-დაწონილ აზრს. ფუკუიამას მიერ 

ნახსენები, ჩინეთისათვის დამახასიათებელი ნეგა-

ტიური შტრიხები, მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში 

გვხვდება და მათ შორის, ამერიკის შეერთებულ 

შტატებშიც. ამასთან არც ისე ახლოს ჩანს პოლი-

ტოლოგის ოცნება, ჩინეთის «არაბული გაზაფხუ-

ლის» შესახებ. საკამათოა ამერიკელი პოლიტო-

ლოგის თეზისი იმის შესახებ, რომ «როდესაც ჩი-

ნეთის ხელისუფლება შეწყვეტს ქვეყნის ეკონომი-

კური ზრდის არსებული ხარისხით უზრუნველ-

ყოფას, ის დარჩება ამ უზარმაზარი მორალური 

მოწყვლადობით». 

ფუკუიამა ვერ ხედავს მემარცხენეთა ამბოხის 

მზარდ საშიშროებას დასავლეთში. თუმცა, ნაკლე-

ბად იცნობიერებს, რომ გამორიცხული არ არის 

ლიბერალური დემოკრატიის პოლიტიკურ-ეკონო-

მიკური იდეოლოგია «მემარცხენეთა» ამბოხმა კი 

არ დაამარცხოს, არამედ «მემარჯვენეების» და 

ლიბერალური დემოკრატიის შეცდომებმა და ანარ-

ქიულობამ.  

თანამედროვე კაპიტალიზმის სერიოზული 

ხარვეზია წამყვან სახელმწიფოებში უთანასწორო-

ბის ხარისხის განსაკუთრებული სიმაღლე. ამის 

მიზეზად სახელდება შემოსავლების უთანაბროდ 

განაწილება და მკვეთრი სხვაობა მდიდრებსა და 

ღარიბებს შორის. ასეთ შემთხვევაში ადამიანი 

თავს საზოგადოების ნაწილად ვერ მოიაზრებს და 

შესაბამისად ნდობის ხარისხიც დაბალია, თუმცა, 

ამ დროს არსებობენ ჯგუფები, რომლებსაც პო-

ლიტიკურ სისტემასთან უპირატესი წვდომა აქვთ, 

რასაც საკუთარი ინტერესების ლობირებისთვის 

იყენებენ.  

საშუალო კლასის სისუსტე, აძლიერებს პო-

პულიზმს, აფართოებს კონფლიქტებს და ქმნის 

გადანაწილების პრობლემებს, რომლებიც თანამე-

დროვე კაპიტალიზმის მხვედრი მოვლენაა, რასაც 

მოჰყვა სოციალური მოძრაობის გააქტიურება 

ლოზუნგით: «დაიკავე უოლ-სტრიტი». 

მიუხედავად იმისა, რომ პრეზიდენტ ობამას 

მდიდრებისათვის უფრო მაღალი გადასახადების 

დაკისრების იდეის გამო «ევროპელ სოციალისტს» 

უწოდებენ, ამით ამერიკის ცხოვრებაში არაფერი 

არ შეცვლილა და ქვეყანაში ახალი «დიდი დეპრე-

სიის» ნიშნები გაჩნდა. თუმცა, მემარცხენე ფლან-

გის გააქტიურება მდიდრების წინააღმდეგ არ გა-

მოკვეთილა. მითუმეტეს, უოლ-სტრიტზე დაწყე-

ბულმა კრიზისმა და ფინანსების ლიბერალიზა-

ციის ამერიკულმა მოდელმა საშინელი დარტყმა 



 

მიაყენა რიგით ადამიანებს, და უფრო გაამდიდრა 

ქვეყნის ყველაზე მდიდარი ნაწილი – ფინანსური 

სექტორი. 

აღნიშნული მოძრაობის სოციალური ბაზა ვიწ-

რო იყო, არ ყოფილა რადიკალური და ძირითადად 

იმ ადამიანებისაგან შედგებოდა, რომლებიც 1999 

წელს გამოვიდნენ სიეტლში, მსოფლიო სავაჭრო 

ორგანიზაციის წინააღმდეგ. ფაქტობრივად, ეს იყო 

«თეთრი» მუშათა კლასის და წვრილი ბურჟუაზიის 

ნაწილი, რომელთა პოლიტიკურ ქცევას ევროპაში 

მიამსგავსებდნენ სოციალ-დემოკრატიულ შეხე-

დულებებს. 

აშშ-მა სახელისუფლებო ძალისხმევით შეძლო 

ახლანდელი კრიზისის შეჩერება და ის «დიდ დე-

პრესიაში» არ გადაიზარდა. მაშინ ფრანკლინ რუზ-

ველტმა მოახერხა დიდი ბანკების რესტრუქტუ-

რიზაცია. ამერიკაში ამჟამადაც ფიქრობენ ამ გზის 

ამოქმედებაზე, თუმცა ბარაქ ობამა სხვა გზით 

მიდის, მითუმეტეს, მისი გუნდის ზოგად შეხე-

დულებებს მისი მხარდამჭერი დიდი ბანკები აყა-

ლიბებენ.  

ამერიკაში წარმოშობილი მასობრივი მოძრაო-

ბის მონაწილე ახალგაზრდების ნაწილი ფიქრობს, 

რომ პრობლემების სათავე მთავრობაშია, რომელიც 

ისეთ ლიბერალურ-დემოკრატიულ იდეოლოგიას 

უჭერს მხარს, რომელიც განსხვავებულ ეკონომი-

კურ წესრიგს არ მოიაზრებს. თუმცა, ამერიკაში 

საუბრობენ გერმანულ მოდელზეც, რომელიც შტა-

ტებთან შედარებით ბევრად უკეთ იცავს საკუთარ 

საწარმოო ბაზას – მშრომელთა კლასს. შესაბამი-

სად, გერმანიის ხელისუფლება კონკურენციის მი-

მართ კეთილგანწყობილია და აფართოებს სო-

ციალური დაცვის მექანიზმებს. 

ცხადია, კაპიტალიზმის კრიზისის სათავე 

პოლიტიკურ მმართველობაშია, როდესაც ხორცი-

ელდება ზეგავლენა საბაზრო პოლიტიკაზე, მაგა-

ლითად, ფუკუიამა აღიარებს, რომ დემოკრატიუ-

ლი პროცესი, როგორც წესი უზურპირებული აქვთ 

კარგად ორგანიზებულ ჯგუფებს, რომლებიც ძი-

რითადი მოსახლეობის ინტერესებს არ იცავენ. 

აღნიშნულის ნათელი მაგალითია საბერძნეთი, სა-

დაც ექიმები, ფარმაცევტები, არქიტექტორები, სა-

ჯარო მოსამსახურეები და სხვა სოციალური ჯგუ-

ფები ცალკეულ, დახურულ კორპორაციებად ჩა-

მოყალიბდნენ, აკონტროლებდნენ ფასებს და მეტ-

წილად გაურბოდნენ გადასახადების გადახდას, 

შესაბამისად, მათ შეძლეს საკმაო ქონების დაგრო-

ვებაც, მაგრამ საბერძნეთის ნაციონალური გაკოტ-

რება გარდაუვალი გახდა.  

სხვათა შორის, ამ კონტექსტშია გასააზრებელი 

საქართველოში მიმდინარე ეკონომიკური პროცე-

სები. საბერძნეთის მსგავსად, აქაც შეიმჩნევა გარკ-

ვეული სოციალური ჯგუფების ჩამოყალიბების 

ტენდენცია, რომლებიც ცდილობენ მოახდინონ 

დემოკრატიული პროცესების უზურპირება, და არ 

დაიცვან მოსახლეობის უმრავლესობის ინტერე-

სები. საქართველოში შესამჩნევია დახურულ კორ-

პორაციებად ჩამოყალიბების ტენდენციები, რომ-

ლებიც ცდილობენ გააკონტროლონ ფასები და 

ამით საკმაო ქონება შეიძინონ, როგორც მოძრავი, 

ისე უძრავი სახით. ამ კონტექსტში შეიძლება მო-

ვიაზროთ ბენზინის, კვების პროდუქტების, ცალ-

კეული, კერძო უმაღლესი სასწავლებლების და 

სხვა ბიზნესი. 

ევროზონის კრიზისი, ევრობანკის გათვლებით 

სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებიდან ყველაზე მწვავედ 

საქართველოზე გავრცელდება. მითუმეტეს, საქარ-

თველოს ეკონომიკური ზრდა დამოკიდებულია 

დასავლეთის საერთაშორისო დახმარებაზე. იმის 

მიუხედავად, რომ ქვეყანა არ არის ევროკავშირის 

წევრი, საფრთხე ემუქრება საბანკო სისტემას, რამ-

დენადაც საქართველოს ეკონომიკა და საბანკო 

სექტორი საკმაოდ ინტეგრირებულია შესაბამის 

გლობალურ პროცესებსა და ინსტიტუტებში, ევ-

როზონის კრიზისი გავლენას ახდენს ქართულ 

კომპანიებზე და მაღალი რიკსებიდან გამომდი-

ნარე, ქვეყანას ევროპაში ფინანსების მოძიება გაუ-

ჭირდება.  

ქართული რეალობის მცოდნე ერთ-ერთი გერ-

მანელი ექსპერტის მოსაზრებით: «საქართველოში 

რეალური ეკონომიკა არ არსებობს; ქვეყანა უც-

ხოურ გრანტებზე და კრედიტებზეა დამოკიდე-

ბული, რომლებსაც იგი ღებულობს გარკვეული 

გეოპოლიტიკური ამოცანის შესრულების სანაცვ-

ლოდ, რაც რუსეთის სამხრეთის უსაფრთხოე-

ბისთვის ძირის გამოთხრაში მდგომარეობს. თუ 

აშშ-ში ამ ფუნქციაზე მოთხოვნა არ იქნება, სრული 

ეკონომიკური კოლაფსი დადგება». 

თანამედროვე კაპიტალისტურ მოდელთან 

არის დაკავშირებული ევროპული კრიზისიც, რომ-

ლის დემოკრატიული ხარისხი თანდათანობით 

დაბლა ეშვება. ევროპული სამყარო არასოდეს 

ყოფილა ერთგვაროვანი ევროპის კავშირის მი-

მართ. ეს პროექტი თავიდანვე ელიტის მიერ იყო 

მართული და რეფერენდუმებს იმდენჯერ ატა-

რებდნენ, რამდენიც ხელისუფლებას სჭირდებოდა 

გასამარჯვებლად. 

თანამედროვე კაპიტალიზმის კრიზისის გა-

მოვლინებანი უყურადღებოდ არ დარჩენია ცნო-

ბილ ამერიკელ პოლიტიკოსს და დიპლომატს 

ზბიგნევ ბჟეზინსკის. მისი აზრით, მოძრაობა 

«დაიკავე უოლ სტრიტი», პოლიტიკური და სო-

ციალური იდეების პოლარიზაციის და სხვადასხვა 

ჯგუფების ინტერესების შეჯახების ობიექტური 

შედეგია და უმართავ სოციალურ კონფლიქტებში 

გადაზრდის საფრთხეს შეიცავს. 

თანამედროვე ამერიკა არ არის მზად ცალმხ-

რივი წესით განახორციელოს გლობალური საში-



 

ნაო და საგარეო ცვლილებები და შეცვალოს და-

ნარჩენი მსოფლიო, მითუმეტეს ამერიკის განსა-

კუთრებულობა, რომელიც ვილსონის საგარეო 

პოლიტიკის განუყოფელი ფუნდამენტი იყო, XXI 

საუკუნეში გარკვეულწილად კარგავს თავის მნი-

შვნელობას. ამ აზრს იზიარებს ბჟეზინსკიც, რომე-

ლიც ფიქრობს, რომ დღეისათვის ამერიკა არ 

წარმოადგენს ზესახელმწიფოს. მითუმეტეს, მის 

გვერდით დგას ევროპის კავშირი, ჩინეთი, 

რუსეთი, ხოლო ახლო მომავალში რეგიონალური 

ლიდერობის პრეტენზიები აქვთ: ინდოეთს, ინდო-

ნეზიას, თურქეთს, ბრაზილიას და სხვა ქვეყნებს, 

რომლებიც ცდილობენ მსოფლიო რესურსების 

ერთობლივი გამოყენებით უზრუნველყონ მშვი-

დობა, სტაბილურობა, განვითარება და აქტიურად 

ჩაებან მსოფლიო პოლიტიკურ-ეკონომიკურ პრო-

ცესებში. თუ ერთ ევროპულ გამოთქმას გამოვიყე-

ნებთ «მგზავრის გზა არ არსებობს, გზას თვითონ 

მგზავრი ქმნის», შესაბამისად, ქვეყნის გზა არ 

არსებობს, გზას თვითონ ქვეყანა ქმნის. 

ცხადია, ამერიკული სტილის დემოკრატია გუ-

ლისხმობს კონსესუსს სხვა ქვეყნების რეპრესიულ 

მთავრობებთან, თუ ის არ არის აშკარად ან-

ტიამერიკული და მკვეთრ წინააღმდეგობაში არ 

მოდის ამერიკულ პრიორიტეტებთან – ნაციო-

ნალურ უსაფრთხოებასთან და საყოველთაო გეო-

პოლიტიკურ ბალანსთან. ამდენად, სიკეთისა და 

ბოროტების ამერიკული ქადაგება ყოველთვის 

მიზნობრივია და პრაგმატიზმის სველი ღრუბლით 

არის გაჟღენთილი. 

ამერიკა უარს არ ამბობს ზესახელმწიფოს ტი-

ტულზე და, შესაბამისად, ცდილობს იყოს მსოფ-

ლიოს მეთაური, მაგრამ, როგორც ჩანს, XXI საუ-

კუნეში მან მეტი ლავირება უნდა გამოიჩინოს, რომ 

მსოფლიო სივრცეში ვაშინგტონის მრავალთავიანი 

კოშკის მზერა იყოს ნაკლებად მრისხანე და მეტად 

სასიკეთო.  

კაპიტალიზმის დასასრულისა და ამერიკის 

პოლიტიკის ახლებური პრობლემური ხედვაა მო-

ცემული ზბიგნევ ბჟეზინსკის წიგნში «სტრატე-

გიული ხედვა: ამერიკა და გლობალური ძლიე-

რების კრიზისი».  

ამერიკელი მოღვაწე ამ ნაშრომში აპოკალი-

ფსურ სურათს ხატავს, რომლის მიხედვით ამერიკა 

ეკონომიკურ ვარდნასთან ერთად პოლიტიკურ 

უძლურებასა და სტრატეგიულ იზოლაციაშია, მა-

შინ, როდესაც ჩინეთი ისტორიულ ნახტომს აკე-

თებს. 

ბჟეზინსკი ფიქრობს, რომ ამერიკის გაუაზრე-

ბელმა საშინაო და საგარეო კურსმა შეიძლება 

ქაოსი გამოიწვიოს, თუმცა, უახლოესი 20 წლის 

განმავლობაში მსოფლიო არენაზე ვერ გამოჩნდება 

ზესახელმწიფო, რომელიც შეძლებს უკანასკნელი 

წლების ამერიკას შეედაროს. სამყაროში განვითა-

რებული მოვლენები მოწმობს, რომ მიმდინარეობს 

დეცენტრალიზაციის პროცესი და ძალა და გავ-

ლენა გარდაუვალად ინაცვლებს დასავლეთიდან 

აღმოსავლეთისაკენ. ასეთ ვითარებაში აუცილებე-

ლია გონივრული კომპრომისის მიღწევა, რათა 

თავიდან იქნეს აცილებული საკაცობრიო ცივილი-

ზაციის დასასრული.  

ბჟეზინსკის აზრით, მსოფლიოშო დღეს ბევრი 

ფიქრობს, რომ ამერიკამ თავის თავზე აიღო «მსო-

ფლიო ჟანდარმის» ფუნქცია. მართალია, საბჭოე-

თის დაშლის პერიოდში ამერიკის გავლენა აშკარა 

იყო, მაგრამ შემდეგ მან ვერ შეძლო მსოფლიო 

გარდაქმნის სათავეში მოქცევა. ამის მიზეზები ასე 

აიხსნება: 

 მსოფლიოში დაიწყო გლობალური პოლიტი-

კური გამოღვიძების პროცესი და ხალხებმა 

ღიად გამოხატეს საკუთარი ეროვნულ-პოლი-

ტიკური თვითშეგნება და მისწრაფებები და, 

შესაბამისად, გართულდა მსოფლიოს მართვა; 

 დასავლეთის დომინირების ფენომენმა თანდა-

თანობით არსებობა შეწყვიტა. 

ისტორია მიგვითითებს, რომ დასავლური დო-

მინირების სათავეში მდგომი ქვეყნები – ესპანეთი, 

საფრანგეთი, დიდი ბრიტანეთი – პერიოდულად 

გამოეთიშნენ მეთაურობას. ასე მოუვიდა ამერიკა-

საც, სადაც ბოლო წლების მანძილზე შენელდა სა-

ხელმწიფოებრივი განვითარება, გაძლიერდა სო-

ციალური უთანასწორობა, იმატა დამპყრობითმა 

ანუ გავლენის მოსაპოვებლად დაწყებულმა ომებმა 

და ქვეყანამ თანდათანობით დაიწყო დამშვიდო-

ბება თავის წარსულთან. 

ამერიკის მიერ გატარებულმა არასწორმა პო-

ლიტიკამ უკონტროლო გახადა ფინანსური სის-

ტემა, გაფართოვდა სპეკულაცია და ადამიანთა 

ცალკეული ჯგუფების უზომო გამდიდრება. შე-

ნელდა ინფრასტრუქტურა, უმართავი გახდა ტრან-

სპორტი, კავშირგაბმულობა, ჯანდაცვა და, განსა-

კუთრებით, განათლება. ქვეყანას ტვირთად დააწვა 

უზარმაზარი სესხები, რის შედეგად დაგროვდა 

ათეული ტრილიონი საგარეო ვალი. «შიდა სირ-

თულეებმა საგარეო პოლიტიკურ პრობლემებამდე 

მიგვიყვანა. უკანასკნელი 20 წლის განმავლობაში 

ჩვენ ზომიერების გრძნობა და მორიდება დავ-

კარგეთ» _ გვაუწყებს ზ. ბჟეზინსკი.  

ასეთ ვითარებაში წარსულს ჩაბარდა ამერიკის 

ყოფილი პრეზიდენტის ჯორჯ ბუში-უმცროსის 

საყვარელი გამოთქმა: «ღმერთმა აირჩია ამერიკა 

მთელი მსოფლიოს ბელადად». მითუმეტეს რეა-

ლობას კარგავს ცნობილი ტერმინიც «ამერიკული 

ოცნება». ამერიკელების ახალ თაობას გაუქარწყლ-

და იმის იმედი, რომ მამების თაობაზე უკეთესად 

იცხოვრებდა. როგორც ბჟეზინსკი გვარწმუნებს, 

«დღეს საშუალო ევროპელს მეტი შანსი აქვს 



 

წარმატებას მიაღ-წიოს ცხოვრებასა და კარიერაში, 

ვიდრე ამერიკელს». 

საინტერესოა, რომ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებიდან 

ვინც ამერიკით მოიხიბლა და თავისი ქვეყნის 

ცხოვრების გზა ამერიკულ ღირებულებებს და-

უკავშირა, საქართველო აღმოჩნდა. ჩვენთან ეხლა 

დიდი შემართებით საუბრობენ ამერიკის საშუალო 

და უმაღლესი განათლების დიდ უპირატესობაზე. 

შედეგად, სწავლა ფასიანი გახდა, მცირდება 

სავალდებულო საგნების სია. ტარდება ერთიანი 

ეროვნული გამოცდები და ა.შ. თუმცა, როგორც 

ბჟეზინსკი გვიმტკიცებს, ამერიკაში სერიოზულად 

დგას განათლების ხარისხისა და მეთოდოლოგიის 

პრობლემა. ამ პრობლემის გამოსწორებისათვის, 

ჯერ კიდევ ბუშების სხვადასხვა პრეზიდენტობის 

დროს, ათეული მილიარდი დოლარი გამოიყო 

განათლებაში არსებული ხარვეზების გამოს-

ასწორებლად. ამერიკული განათლების სისტემის 

ნაკლოვანებებზე საუბრობს თავის ცნობილ წიგ-

ნებში ამერიკის დღევანდელი პრეზიდენტი – ბა-

რაქ ობამაც, რომელმაც ამერიკის საგანმანათლებ-

ლო სისტემის გარდასაქმნელად კვლავ გამოჰყო 

მილიარდობით დოლარი. 

ბჟეზინსკი, რომელიც ამჟამად ამერიკის პრე-

ზიდენტის მრჩეველია, თავის წიგნში მოური-

დებლად ეხება ამერიკული განათლების პრობლე-

მასაც. მისი აზრით, ამერიკული დემოკრატია 

რთულ სამყაროში გადარჩენას ლამობს გონივრუ-

ლი საგარეო პოლიტიკის განხორციელებით, მაგ-

რამ ეს იმ პირობით არის შესაძლებელი თუ ქვეყნის 

მოსახლეობა გონიერი და ჯანსაღად მოაზროვნეა. 

«უნდა ვაღიარო, რომ ამერიკელი ხალხი უვიცია. 

მას არავითარი წარმოდგენა არა აქვს გარესამყა-

როზე. ჩვენს სახელმწიფო სკოლებში არ არის სა-

განი «მსოფლიო ისტორია». ჩვენ ბავშვებს ამერიკის 

პატრიოტულ ისტორიას ვასწავლით, სინამდვი-

ლეში კი ეს შელამაზებული «საშობაო» ისტორიაა, 

რომელიც შორს არის წარსულის რთული და წინა-

აღმდეგობრივი რეალიებისაგან». აი, ასეთია ამერი-

კის განათლების სისტემის ბჟეზინსკისეული შეფა-

სება. 

ამერიკელი პოლიტოლოგი უმკაცრეს შეფასე-

ბას აძლევს ამერიკის თანამედროვე ისტორიის და-

მოკიდებულებას ამ კონტინენტის მკვიდრი მოსახ-

ლეობის – ინდიელების მიმართაც. «ამერიკელებმა 

უნდა აღიარონ, რომ პირველი ეთნიკური წმენ-

დები «კანონის სახელით» სწორედ მათ მი წაზე 

მოხდა! ათასობით ინდიელი აყარეს საკუთარი 

მიწებიდან პრეზიდენტ ჯეკსონის დროს და ამე-

რიკის ისტორია ამ ფაქტს გვერდს არ უნდა უვ-

ლიდეს» _ აცხადებს ბჟეზინსკი. 

როგორც ჩანს, ამერიკაში არც გეოგრაფიას წყა-

ლობენ. მაგალითად, ამერიკული კოლეჯების ახ-

ლანდელი აბიტურიენტების 52 პროცენტს არ შე-

უძლია რუკაზე გაარკვიოს, სად მდებარეობს ნიუ 

იორკი. 2003-2010 წლებში უმაღლეს სასწავლე-

ბელში შემსვლელთა 70 პროცენტმა ვერ შეძლო 

რუკაზე ეპოვნა ერაყის სახელმწიფო, რომელშიც 

ამერიკა წლების მანძილზე იბრძოდა. მომავალი 

სტუდენტე-ბის 30 პროცენტმა რუკაზე ვერ მოახ-

დინა წყნარი ოკეანის იდენტიფიცირება. ბჟეზინს-

კის დასკვნით, ეს და სხვა ფაქტები ადასტურებენ 

დიდი ნაწილის მეტისმეტად მსუბუქ დამოკიდე-

ბულებას ამერიკის საგარეო პოლიტიკის საკით-

ხებისადმი, ასევე ზედაპირულად, შავ-თეთრ ტო-

ნებში, გარკვეული დემოგაგიის თანხლებით ხდება 

საერთაშორისო პრობლემატიკის შეთავაზება სა-

ჯარო დისკუსიებშიც. 

ბჟეზინსკის პოლიტიკურ და დიპლომატიურ 

შემოქმედებაში არაერთხელ გაჟღერებულა რუსე-

თის თემაც. აღნიშნულ წიგნში ამერიკელი პოლი-

ტოლოგი რუსეთის ფენომენის შესახებ საინტე-

რესო თეზას სთავაზობს ამერიკის ხელისუფლებას: 

«რუსეთს კი არ უნდა ებრძოლო, არამედ შენი 

გზით წაიყვანო». მისი ღრმა რწმენით, თუ აშშ ამ 

სიბრძნეს გამოიჩენს, შემდგომი 20-30 წლის განმავ-

ლობაში მსოფლიო მნიშვნელოვან ცვლილებებს 

დაინახავს ამ ნაწილში. «მათი შედარება გასული 

საუკუნის 90-იან წლებთან იქნება შესაძლებელი, 

როცა სრულიად მოულოდნელად შობის დამდეგს 

საბჭოთა კავშირი დაინგრა». 

ამ კონტესქტში საინტერესოა დიპლომატიის 

ისტორიის მკვლევარის პროფესორ მურმან პაპა-

შვილის მო-საზრება იმასთან დაკავშირებით, რომ 

ქართული დიპლომატიის მიმართება რუსეთთან 

ყოველთვის დილემური იყო. «საერთოდ, რუსეთ-

საქართველოს ურთიერთობის ისტორიის მანძილ-

ზე ქართულმა დიპლომატიამ ვერასოდეს ამოიცნო 

რუსეთის დიპლომატიის მიზნები და მოქმედების 

ხერხები. რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს, ასეა 

დღესაც. მომავალი ჯერაც გაურკვეველია».  

ცხადია, XIX საუკუნეში წარმოშობილი ტერ-

მინი «საერთაშორისო ურთიერთობები», მარტო 

პოლიტიკურ და ეკონომიკურ პარადიგმებს არ 

მოიცავს და მეტი მასშტაბურობა მას სხვადასხვა 

დიდმა თუ მცირე ომებმა მოუტანეს. ილია ჭავ-

ჭავაძის არ იყოს მსოფლიოს საკმაოდ ჰყავს «დიდი 

თუ პატარა ონავრები». მათ შორის არის რუსეთიც, 

რომელიც არ არღვევს თავის იმპერიულ ტრა-

დიციას და მისი ორთავიანი არწივის ერთი თავი 

მუდმივად აკონტროლებს ქვეყნის შიგნით არსე-

ბულ, არც ისე ერთიან სივრცეს, ხოლო მეორე 

მკაცრად უმზერს ახლო ევროპის სამეზობლო ტე-

რიტორიებს, ცენტრალურ აზიას და კავკასიას. 

უდავოა, დღეს იქნება თუ ხვალ, რუსეთი 

იძულებული გახდება კრემლის «მესამე» თვალი 

მოაცილოს არაბულ, აფრიკულ და ახლო აღმო-

სავლურ სამყაროს. მანამდე კი უნდა დავეთანხმოთ 



 

კისინჯერის ზოგად დასკვნას იმის შესახებ, რომ 

«რუსეთი ყოველთვის იქნება მსოფლიო წესრიგის 

განუყოფელი ნაწილი. რუსეთის წარმოდგენა საკუ-

თარ თავზე, მსოფლიო არენაზე, როგორც ისტო-

რიულ მოთამაშეზე, სერიოზულად უნდა იქნეს 

მხედველობაში მიღებული». 

ამ კონტექსტში განსაკუთრებულ ყურადღებას 

იძენს, თუმცა საკმაოდ მოულოდნელსაც, ჰ. კისინ-

ჯერის სულ ახლახან გაჟღერებული ფრაზა ამე-

რიკის ტელეარხ CNN-თან ინტერვიუში. «მე არ 

ვფიქრობ, რომ პუტინი ანტიდასავლურად არის 

განწყობილი. პირველ რიგში, ის რუსი პატრიოტია, 

რომელიც თავს დამცირებულად გრძნობს იმის 

გამო, რაც 1990-იან წლებში რუსეთში ხდებოდა». 

ამას ამბობს პოლიტიკოსი და სახელმწიფო 

მოღვაწე, რომელსაც სახელმწიფო მდივნის პოსტი 

აშშ-ის ორი პრეზიდენტის – რიჩარდ ნიქსონის და 

ჯერალდ ფორდის – ადმინისტრაციებში ეკავა. 

ცნობილია ისიც, რომ პუტინი კისინჯერს დაახლო-

ებით 20-ჯერ შეხვდა, უკანასკნელად კი – 2012 

წლის იანვარში. 

ასეთ ვითარებაში ქართულმა პოლიტიკამ ცალ-

სახად კურსი არ უნდა აიღოს თნამედროვე, ლიბე-

რალური კპიტალიზმის მოდელზე, რომელიც 

კრახს განიცდის მთელ მსოფლიოში. ამასთანავე, 

საგარეო პოლიტიკაში მიუღებელია, რომელიმე 

ქვეყნის (აშშ, რუსეთი, თურქეთი და ა.შ.) სრულ 

მოიმედეობაზე ყოფნა, რომელიც მას გახდის 

სატელიტ სახელმწიფოდ და, შესაბამისად, მოუმ-

რავლებს მტერ ქვეყნებს. ქართულმა ნებისმიერმა 

პოლიტიკურმა კლასმა გონივრულად უნდა გაიც-

ნობიეროს, რომ ნატოსკენ თვითმიზნური ლტოლ-

ვა რუსეთს გადააქცევს იმ ვეშაპად, რომლის ხახაში 

მოხვედრის აცილება თითქმის შეუძლებელი 

იქნება. მითუმეტეს ჰორიზონტზე ჩანს იმპერიული 

რუსეთის მზადყოფნა, საბოლოოდ დააჩოქოს 

ახალგაზრდა ქართული სახელმწიფო, მისი ხელი-

სუფლების «საყმაწვილო» შეცდომების გამო. 

 

 

 

IGOR KVESELAVA  

                                                                       
IS IT THE END OF MODERN CAPITALISM? 

 

Summary 
 

The issue of historical fate of modern capitalism is being actively discussed for about 10 years in certain 
circles of political elite, in the books of scientists and publications of  publicists, in the newspapers and 
scientific magazines (A. Gori, Z. Brzezinski, H Kissinger, G. Soros, B Gates, V. Pinchuk, P. Drucker, A. 
Kattels, K. Laggard, I. Wallerstein, S. Huntington, F. Fukuyama,  D. Bell, R. Aron, A. Toffler, D. Rubenstain, 
L. Summers,  K. Shvamba, I. Schumpeter, G. Plender, A. Galchinsky, N. Ornshtein, T. Veigel, V. Inozemtsev, 
I. Prangishvili, and others. The issue is in the centre of discussions of  various international forums and other 
meetings, the Davos Economical Forum and other international conferences are not an exception).  

Were expressed the opinions that, “ Modern capitalism has exhausted itself and it does not fit the 
modern world standards”; Capitalism finished the demonstration of its success in the XX century and now it 
has become so old, that threatens to ruin the XXI century society”.  

Obviously, it is difficult to predict in what kind of system will the world live in future, but scientists 
think that it could be more humanistic social-economic system – the Western Type socialism but in the 
distant future it will be replaced by a political system – harmonious society.  

In January 2012 at the World Economic Forum in Davos, Switzerland, was said that according to the 
modern styles, the system of capitalism has exhausted itself, Euronean Union has certain kind of problems 
and they are reflected in its currency –the euro. As it can be seen, the modern system of market economy 
turned up to be  unacceptable, and in addition it became not only unstable but unfair.  

The well-known politician and diplomat, adviser to President B. Obama, Z. Brzezinski convinces us that 
America, along with its economic decline is in the political impotence and strategic isolation. There is a 
process of decentralization in the world, and  consequently the strength and power inevitably are shifting 
from West to East. “The internal problems brought us to the external political troubles, during the last 20 
years we lost the feelings of moderation and respect”,  said Z. Brzezinski.  

American well-known politician expresses his concern about American Educational system, to say 
nothing of the study of distorted history and geography which is in a regrettable situation.  

It is also interesting to look at Brzezinski’s political and diplomatic work of the theme of Russia. 
American political scientist thinks that: “ You need not  fight with Russia, but rather to have it on your 
way”. He believes that if America is wise   during the next 20-30 years the world will face great and 
important differences.  “These differences may be compared to the nineties of last century, when just few 
days before  the Christmas Eve,  Soviet Union unexpectedly collapsed”.  
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ჯემალ გახოკიძე 
 

კონფლიქტებისა და ბიზნეს-ურთიერთობების 

პოლიტიკა და სამართალი 
 

თავისთავად კონფლიქტისა და ბიზნესის მი-

მართება, ერთი შეხედვით, სავსებით შეუთავსე-

ბელ წყვილად ასოცირდება. მაგრამ, როგორც 

განვითარებული ქვეყნების ისტორია მოწმობს, მათ 

შორის, მართლაც არის ურთიერთგანმაპირობე-

ბელი ლოგიკური კავშირი. დასავლეთ ევროპაში, 

ჯერ კიდევ XVII საუკუნიდან იკვლევდნენ ხალხთა 

ურთიერთობებში კომერციის პოზიტიურ ფუნქ-

ციას. «კომერციის ბუნება» და საქმიანი ვაჭრობის 

გონივრულობა მიიჩნეოდა ქვეყნებსა და ხალხთა 

შორის მშვიდობიანობის ფაქტორად. თვით სა-

ქონლის გაცვლის პრაქტიკა ხელს უწყობდა ცალ-

კეული ინდივიდების, ერების, ქვეყნების დაახ-

ლოებასა და კონფლიქტების შემცირებას. ამ კონ-

ტექსტის გათვალისწინებით შეიძლება ითქვას, 

რომ კომერცია არა მარტო მშვიდობიანობის, არა-

მედ ცილივიზატორულ ფუნქციასაც ასრულებს1. 

ჟან ბოდენი მიიჩნევდა, რომ გაცვლის თავისუ-

ფლება და ხალხთა მეგობრობა ურთიერთგანუყო-

ფელი ფენომენია2. და, მართლაც, თუ ერთ ხალხს 

სურს იყიდოს, ხოლო მეორე ხალხს სურს გაყიდოს, 

მაშინ კომერციის რეალური შედეგი ხალხთა მე-

გობრობა და მშვიდობა არის. 

ამ თეორიული პასაჟის მიზანია მივუახლოვ-

დეთ ჩვენ განვლილ ქმედებათა ზოგად ანალიზს. 

პირდაპირ შეიძლება ვთქვათ, რომ გაყინული კონ-

ფლიქტების დროს ერგნეთის ბაზარი, გარკვეულ-

წილად, წარმოადგენდა მშვიდობიანობის ანკლავს. 

პრაგმატული, რეალ-პოლიტიკაც უთუოდ მოით-

ხოვდა ამ ანკლავის გაფართოებისათვის ხელ-

შეწყობას, ყოველ შემთხვევაში მისი თვითდინების 

შეუფერხებლობას. შესაძლოა გადაჭარბებაში ჩა-

მეთვალოს, მაგრამ მგონია, რომ ცხინვალსა და 

თბილისს შორის არსებული პრობლემის გადაჭრის 

სხვა მშვიდობიან საშუალებათაგან «ერგნეთი» 

                                                           

1 იხ. ჟან ბოდენი «პასუხი დე მალტრუას». 
2 ასეთი ტიპის კომერციული ურთიერთობები მხოლოდ 

საქონლის ყიდვა-გაყიდვით არ ამოიწურება. აღნიშნულ 

ურთიერთობათა პროცესი მოიცავს ფასეულობების, 

კულტურის, ყოფითი ჩვევების და სხვა მსგავსი ცივი-

ლური კომპონენტების გაცვლასაც. გაიგო, აითვისო და 

გაითავისო სხვა ერთა ხასიათი, მისწრაფებები თუ პრობ-

ლემები არის ურთიერთმშვიდობიანობის საწინდარი. 

ჯ.გ. 

ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო, ისე, როგორც გალსა 

და ზუგდიდს შორის შექმნილი კომერციული 

ურთიერთობა. 

ამასთან პრობლემა მოითხოვდა პოლიტიკურ 

ანალიზთან ერთად სერიოზულ, კომპლექსურ, სა-

მართლებრივ ანალიზს. მათ შორის, კრიმინოლო-

გიური თვალსაზრისითაც. სანამ ამ მეთოდით 

პრობლემის ანალიზს შევუდგებოდეთ, საინტერე-

სო იქნება ე.წ. ერგნეთის ბაზრობის პრეისტო-

რიასაც შევეხოთ. 

2001 წლის სექტემბერში მიღებულ იქნა გა-

დაწყვეტილება ეროვნული უშიშროების საბჭოს 

სხდომაზე გვემსჯელა ერგნეთის ბაზრობის თა-

ობაზე და მასთან პირდაპირ დაკავშირებულ სამ-

რეწველო კონტრაბანდის (და არა მარტო სამ-

რეწველო კონტრაბანდის) პრობლემებზე. კერძოდ: 

რა პოლიტიკურ, სამართლებრივ და ეკონომიკურ 

მოვლენასთან გვქონდა საქმე, შესაძლებელი იყო 

თუ არა გარკვეულ კონტროლს დაქვემდებარებოდა 

იქ განვითარებული, ერთი მხრივ, მეტად საშიში 

მოვლენები და, მეორე მხრივ, ქართველებისა და 

ოსების ერთობლივი, კონფლიქტის მოგვარებასთან 

დაკავშირებული კავშირების, სრულიად ახალი 

ფორმით წარმოჩენილი «ბიზნეს-ურთიერთობები”. 

თუ პრობლემის სისხლის სამართლებრივ 

მხარეს შევეხებით, ერგნეთის ბაზრობაზე საქონ-

ლის ყიდვა-გაყიდვა არ შეიძლება ჩათვლილიყო 

კონტრაბანდად. ეს იმიტომ, რომ საქონლის ყიდვა-

გაყიდვა საქართველოს ტერიტორიის შუაგულში 

ხდებოდა და რა ვითარებაში შემოვიდა საქართ-

ველოს ტერიტორიაზე, პრაქტიკულად, შეუძლე-

ბელი იყო დადგენა, კერძოდ: კანონიერად თუ უკა-

ნონოდ, როდის, ვის მიერ, რაც მთავარია გადახ-

დილი იყო თუ არა საბაჟო გადასახადები და და-

ცული საბაჟო პროცედურები და ა.შ. ასეთ ვითარე-

ბაში როგორც სისხლის სამართლის დანაშაულის, 

ისე მისი ჩამდენი პირების დადგენის შესაძლებ-

ლობა არ არსებობდა. საქართველოს სისხლის სა-

მართლის კოდექსის 214-ე მუხლის თანახმად, 

საბაჟო წესების დარღვევად (სისხლის სამართლის 

კოდექსის ძველი რედაქციით კონტრაბანდად) 

ითვლება საქართველოს საბაჟო საზღვარზე დიდი 

ოდენობით მოძრავი ნივთების გადატანა ან გად-

მოტანა, ჩადენილი საბაჟო კონტროლის გვერდის 



 

ავლით ან მისგან მალულად, დოკუმენტის ან 

საბაჟო იდენტიფიკაციის საშუალების გამოყენე-

ბით, დეკლარაციაში ყალბი მონაცემების შეტანით. 

ნორმის დისპოზიციიდან გამომდინარე, თვალნათ-

ლივ ჩანს, რომ საქართველოს სსკ 214-ე მუხლით 

გათვალისწინებული დანაშაულის ნიშნების დად-

გენა ე.წ. ერგნეთის ბაზართან დაკავშირებით შექმ-

ნილი რეალური გარემოებების გათვალისწინებით 

შეუძლებელი იყო და აქედან გამომდინარე, აღძ-

რულ სისხლის სამართლის საქმეებს არავითარი 

სასამართლო პერსპექტივა არ ექნებოდა. რაც შეე-

ხება პრობლემის პოლიტიკურ მხარეს, მდგომა-

რეობა ფაქტიურად სამართალდამცავი ორგანოები-

საგან ვერ ან არ ექვემდებარებოდა კონტროლს და 

ამას როგორც ობიექტური, ისე სუბიექტური (ხშირ 

შემთხვევაში ანგარებითი) მიზეზები ახლდა. მოვ-

ლენას კრიმინოლოგიური კუთხით თუ გავაანალი-

ზებთ, აშკარად იყო საშიშროება ჩამოყალიბებუ-

ლიყო მაფიოზური კლანები და დაწყებულიყო 

სამოქალაქო ბრუნვიდან ამოღებული საქონლით 

ვაჭრობა (იარაღი, ნარკოტიკი) და ამის პირველი 

ნიშნები უკვე მაშინვე გამოჩნდა. 

ერთი სიტყვით შექმნილი ვითარება აშკარად 

და პირდაპირ ემუქრებოდა საქართველოს ეკონო-

მიკურ უსაფრთხოებას, მით უმეტეს ქვეყანაში იმ 

დროს შექმნილი ეკონომიკური მდგომარეობის 

გათვალისწინებით შეიძლება ითქვას, რომ ვცხოვ-

რობდით სახელმწიფო ბიუჯეტის ქრონიკული 

დეფიციტის და საგადასახადო-საბაჟო პოლიტიკის 

«პარალიჩის» პირობებში. 

მაშინ ხელისუფლების მხრიდან გამოითქვა 

მოსაზრება, რომ იქნებ სჯობდეს ერგნეთის ბაზრო-

ბაზე დავაწესოთ მაქსიმალური კონტროლი, რათა 

იგი კრიმინალებს არ ჩაეგდოთ ხელში. თუ არადა, 

გარდა წმინდა ფინანსური მოგებისა, კრიმინალებს 

შესაძლებლობა მიეცემოდა პირადი ინტერესების 

მიხედვით ემართათ ქართველებისა და ოსების 

ურთიერთობები.  

გადაუჭარბებლად შეიძლება ითქვას, რომ 

ერგნეთის ბაზრობა, მისი ნეგატიური მხარეების 

მიუხედავად, ქართველი და ოსი ხალხის ურთიერ-

თობების დათბობის ბუნებრივ ზონადაც ჩამოყა-

ლიბდა. აშკარად შეიმჩნეოდა, რომ არაფორმალურ 

სავაჭრო-ეკონომიკურ ზონას სოციალურ-ეკონომი-

კურთან ერთად, პოლიტიკური ფუნქციის დატ-

ვირთვაც ჰქონდა. ჩვენი შეხედულებით, ერგნეთის 

ბაზრობაზე არსებული ქაოსი საქართველოს ხელი-

სუფლების ინტერესებს დაქვემდებარებულ მართ-

ვად პროცესად უნდა გადაქცეულიყო. სამართ-

ლიანობა მოითხოვს და უნდა აღინიშნოს, რომ ეს 

ყველაფერი, პრინციპში, ეწინააღმდეგებოდა ქვეყა-

ნაში მოქმედ კანონმდებლობას. უფრო სწორად 

სახეზე გვქონდა პოლიტიკისა და კანონის ურთი-

ერთშეჯახება. დამდგარი შედეგის მიხედვით თუ 

ვიმსჯელებთ, ხელისუფლებამ, მაშინ უპირატე-

სობა მაინც მოქმედ კანონმდებლობას მიანიჭა. 

იგივე არაფორმალური ურთიერთობები ყა-

ლიბდებოდა ზედა სახელისუფლებო ეშელონებს 

შორისაც. 1998-2001 წლებში საქართველოს პრე-

ზიდენტი, რამდენჯერმე შეხვდა სამხრეთ ოსეთის 

ე.წ. პრეზიდენტს ჩიბიროვს, მათ შორის ლიკანსა 

და ჯავაშიც. პარალელურად საქართველოს ხელი-

სუფლების წარმომადგენლები დაუბრკოლებლად 

ხვდებოდნენ ოსეთის ე.წ. მთავრობის წევრებს (ეს 

ხდებოდა ზოგჯერ ფარულად, ზოგჯერ ნახევრად 

ფარულად და ზოგჯერ ღიად მედიის თანდასწრე-

ბით). კარგად მუშაობდა წლების განმავლობაში ჩა-

მოყალიბებული პირადი კონტაქტებიც. ასეთი კონ-

ტაქტები მქონდა ოსეთის მთავრობის თავმჯდო-

მარესთან მ. ჩიგოევთან, რომელიც კონფლიქტამდე 

მუშაობდა ოსეთის ა/რ მილიციის სამმართველოში 

საგამოძიებო სამსახურის უფროსად, მე კი ამ სამსა-

ხურის უფროსად საქართველოს შინაგან საქმეთა 

სამინისტროში და ამ სუბორდინაციით რამდენიმე 

წელიწადი მოგვიწია ერთად მუშაობა (ის მეტად 

ზრდილობიანი, ზომიერებით გამორჩეული კაცი 

იყო, შესანიშნავად ფლობდა ქართულ ენას, დედაც 

ქართველი ჰყავდა). 

ამ ურთიერთობებმა ის შედეგი გამოიღო, რომ 

შესაძლებელი შეიქმნა ოსეთის დანარჩენ საქართ-

ველოსთან ინტეგრაციის რეალური გზების ძიება; 

განსაკუთრებით, ეკონომიკური ინტეგრაციის მი-

მართულებით. გადაწყდა შემუშავებულიყო ერთო-

ბლივი ეკონომიკური პროგრამები, რომელიც მოი-

ცავდა, როგორც ქართულ, ისე ოსურ სოფლებს, 

ასევე შიდა ქართლის იმ ტერიტორიებს, რომელიც 

ადმინისტრაციულად ოსეთს ესაზღვრებოდა. საუ-

ბარი იყო წყალ-კანალიზაციის, სარწყავი და ენერ-

გეტიკული სისტემის მოწესრიგების პრობლემე-

ბზე; საშიშ კრიმინალურ დაჯგუფებებთან ერთობ-

ლივი ბრძოლის ღონისძიებების შემუშავებაზე, 

საქმიანი ვიზიტების ინტენსივობის გაზრდაზე, გა-

ნათლების სისტემისათვის ხელის შეწყობაზე, 

კულტურული კავშირების აღდგენასა და, რა თქმა 

უნდა, ლტოლვილების დაბრუნებაზე და ოსეთის 

სამომავლო სტატუსზე.18 

                                                           

18 განდგომილი რეგიონის დედა სახელმწიფოში და-

ბრუნება იმდენად მნიშვნელოვნად მიაჩნია ჩინეთის 

ყოფილ ლიდერს დენ-სიაოპინს, რომ იგი შესაძლებლად 

მიიჩნევდა ერთ სახელმწიფოში ორი სისტემის არსე-

ბობას. რა თქმა უნდა, ის ამაში გულისხმობდა ტაივანის 

ჩინეთის სახელმწიფოში დაბრუნებას. ჯ. გახოკიძე 



 

თითქოს ყველა პირობა შეიქმნა ოსეთის კონ-

ფლიქტის თანდათანობით და ეტაპობრივად მოგ-

ვარებისათვის. არსებობდა საქართველოს ხელი-

სუფლების პოლიტიკური ნებაც. რჩებოდა შთაბეჭ-

დილება, რომ ასეთივე ნება ოსებსაც ჰქონდათ. 

საგულისხმოა, რომ არაფორმალურ და მჭიდრო 

ურთიერთობებს მიესალმებოდა საერთაშორისო 

ორგანიზაციებიც. მართალია, კონფლიქტი ფორმა-

ლურად მაინც კონფლიქტად რჩებოდა, მაგრამ 

უკვე სახეშეცვლილი, არა აგრესიული. 

ის, რომ ვერ მოხერხდა აღნიშნული ფაქტორის 

გამოყენებით სამხრეთ ოსეთის დანარჩენ საქართ-

ველოსთან ინტეგრირება, მრავალი საშინაო მი-

ზეზით აიხსნება. მათ შორის ყველაზე მეტად ხელი 

შეგვიშალა კონტრაბანდამ, რომელმაც 1999-2001 

წლებში წალეკა საქართველოს ეკონომიკა. კორუფ-

ცია, ბიუჯეტის დეფიციტი, ქვეყნის შიგნით პო-

ლიტიკური დაძაბულობის ხარისხი სულ უფრო 

ზღუდავდა ჩვენს შესაძლებლობას. ერთობლივ 

ეკონომიკურ პროგრამებს კი მხოლოდ საერთაშო-

რისო ორგანიზაციების ძალისხმევა არ ჰყოფნიდა. 

ჩვენმა ბიუჯეტმა ამის გადაწყვეტა ვერ შეძლო. 

თანდათან დაიკარგა პოლიტიკური ენთუზიაზმი, 

სათანადოდ არ იაქტიურა საერთაშორისო თანამე-

გობრობამაც. პოლიტიკური შეხლა-შემოხლის მი-

ზეზი ხდებოდა ოსეთის სტატუსის საკითხი და 

სხვა მსგავსი შიდა პრობლემები. თუმცა რეალ-

პოლიტიკის თვალსაზრისით ოსეთის მოწყობის 

შესახებ სტატუსის წამოწევა შექმნილი სიტუაციის 

თვალსაზრისით მთლად გამართლებული არ იყო. 

მაგრამ ძირითადი წინააღმდეგობა მაინც 

ჩრდილოეთიდან მოდიოდა. რუსეთის პრეზიდე-

ნტი ელცინი, პოლიტიკური ისტებლიშმენტის სხვა 

წარმომადგენლები სიტყვით მიესალმებოდნენ ამ 

დაახლოების პროცესს, მაგრამ საქმით ყველა-

ნაირად ეწინააღმდეგებოდნენ. ეს თვალნათლივ 

გამოჩნდა 2008 წლის აგვისტოს რუსეთ-საქართ-

ველოს ომის დროს. საქმე ის არის, რომ დაახ-

ლოებით 10 წელიწადია რუსეთის თავდაცვის 

სამინისტროს გენერალური შტაბი და მთავარი 

სამხედრო დაზვერვის სამსახური უმტკიცებდა 

რუსეთის უმაღლეს პოლიტიკურ ხელისუფლებას, 

რომ სამხედრო სტრატეგიული დანიშნულების 

თვალსაზრისით, ოსეთი გაცილებით მნიშვნელო-

ვანია, ვიდრე აფხაზეთი.  

ხელისუფლებისათვის ამის დამტკიცება მათ 

შეძლეს კიდეც 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს. 

უმოკლეს დროში, უმოკლესი გზით გორის 

დაკავებამ. საქართველოს აღმოსავლეთი და დასავ-

ლეთი ნაწილის გახლეჩა, ყველა შემაერთებელი 

არტერიის მწყობრიდან გამოყვანა გამოიწვია. ზუს-

ტად და სკრუპულოზურად იყო გათვლილი ისიც, 

რომ გორიდან ერთი საათი იყო საჭირო თბილი-

სამდის.  

აფხაზეთიდან კი ასეთივე ოპერაციის განხორ-

ციელებას ართულებდა ის, რომ დიდი მოცუ-

ლობის სამხედრო ტექნიკის თბილისამდე გადაად-

გილებისათვის საჭირო დრო ჩაშლიდა ყველა მათ 

გეგმას (ამ შემთხვევაში ვგულისხმობ საქართვე-

ლოს შეიარაღებულ ძალებთან შეტაკების გარდაუ-

ვალობას და საერთაშორისო თანამეგობრობის 

მხრიდან დროულ პოლიტიკურ რეაგირებას). 

რა თქმა უნდა, ოსეთთან კონფლიქტის არ-

არსებობის შემთხვევაში, ერგნეთის ბაზრობა და-

სახური და გასაუქმებელი იყო. იგი, მართლაც, 

კრიმინალურ ბურუსში იყო გახვეული და კორუფ-

ციის ბუდედ ყალიბდებოდა. ზემოთაც აღვნიშნე, 

რომ იქ არსებული ქაოსი ჩვენი მხრიდან მაქ-

სიმალურად გამოსაყენებელი და მართვადი უნდა 

ყოფილიყო, წმინდა პროფესიული თვალსაზრისი-

თაც. რა მაქვს მხედველობაში: ბაზრობაზე ყიდვა-

გაყიდვის, სხვადასხვა გარიგების მონაწილეების 

ნაწილი ოსეთის კონფლიქტის უშუალო მონაწი-

ლეები იყვნენ ორივე მხრიდან. ვის არ ნახავდით 

იქ, ქართველს, ოსს, სომეხს, აზერბაიჯანელს, ჩე-

ჩენს, ლეკს, ინგუშს, ქალაქელს, სოფლელს, კრიმი-

ნალს, ბიზნესმენს, წვრილმოვაჭრეს, პედაგოგს, 

ექიმს, მოხუცს, ახალგაზრდას, ბავშვებიც კი იყვნენ 

ამ საქმით დაკავებული. ეს ვითარება რომ არ 

ყოფილიყო, უნდა ენატრა ქართველ სპეცსამსახუ-

რებს და შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამის 

სტრუქტურებს. ასეთი ხელსაყრელი ბუნებრივი 

გარემოს შექმნას სპეცსამსახურები «მონაპოვარს» 

უწოდებენ.  

გაჩნდა რეალური, ბუნებრივი საშუალება გვე-

მუშავა ისეთ გავლენიან ადამიანებთან (კარგი 

გაგებით), რომლებიც, თავის მხრივ, ოს ხალხს და 

არა მარტო მათ, დაანახებდა ქართველებისა და 

ოსების ერთად ცხოვრების, ელემენტარული ფი-

ზიკური არსებობისათვის საჭირო აუცილებლობას. 

დაარწმუნებდა მათ შერიგების, ურთიერთპატიე-

ბის, საქმის ერთად კეთების, გადახვეწილი ადამია-

ნების თავიანთ სახლებში დაბრუნების, დანგრეუ-

ლი და გაპარტახებული სოფლებისა და ქალაქების 

ერთად აშენების აუცილებლობაში და ასეთი ადა-

მიანები მრავლად «მოიპოვებოდა» ერგნეთის 

ბაზრობაზე. ასეთი მიზნების განსახორციელებ-

ლად ცოცხალ ადამიანს ვერაფერი ვერ შეცვლის, 

ნამდვილად ვერ გასწევს მათ მაგივრობას თა-

ნამედროვე, უნიკალური, მილიონებად ღირებული 

სპეციალური ტექნიკა. მხოლოდ ადამიანებს, მათ 

ურთიერთობებს შეუძლიათ გაუწიონ ფასდაუდე-

ბელი სამსახური კონფლიქტების მოგვარების 

საქმეს. როგორ, რა ფორმების, მეთოდებისა და 



 

საშუალებების გამოყენებით, რა ვითარებაში, რო-

დის და სად? ეს უკვე პროფესიონალების მოსაფიქ-

რებელი და გასაკეთებელი საქმე იყო, რომელსაც 

უდიდესი ძალისხმევა, შრომა, გამოცდილება, 

თავდადება, რისკი და პატრიოტიზმი სჭირდებო-

და. სამწუხაროდ, ეს შანსი მაშინ ხელიდან 

გავუშვით. 

მოკლედ მინდა შევეხო სამეგრელოსა და აფ-

ხაზეთს შორის განვითარებულ იმ დროის მოვ-

ლენებს. აქაც ერგნეთის ანალოგიურად კომერცი-

ული ურთიერთობები ქაოტურად დაიწყო და 

თანდათან მასშტაბური სახე მიიღო თხილის, 

მანდარინის, ჯართის და სხვა ბიზნესის სახით. 

გადაუჭარბებლად შეიძლება ითქვას, რომ ეს ურ-

თიერთობები ორივე მხარეში მცხოვრებ ბევრი 

ადამიანისათვის შემოსავლისა და ოჯახის გადარ-

ჩენის საშუალებად იქცა. თუმცა, მაშინ ვერც ეს 

გარემოებები ვერ გამოვიყენეთ კონფლიქტის მო-

გვარების ინსტრუმენტად. 

დასკვნის მაგივრად: 

ფაქტიურად, ნებით თუ უნებლიედ საფუ-

ძველი ეყრებოდა საქართველოსა და განდგომილ 

რეგიონებს შორის ერთიანი ეკონომიკური სივრცის 

აღდგენას, პოლიტიკურ ნებათა დაახლოებას და 

ურთიერთხელსაყრელი სამართლებრივი რეჟიმის 

შემუშავებას, რაც საბოლოო ჯამში კონფლიქტების 

მოგვარებისთვის «კარგ ამინდს” ქმნიდა. 

გაყინული კონფლიქტების გაყინული გაურ-

კვევლობა აფხაზეთთან და ოსეთთან მიმართებაში 

არ შეიძლება დიდხანს გაგრძელდეს უახლოეს  და 

ახლო თუ არა, გრძელვადიან პერსპექტივაში კო-

მერციული ურთიერთობები აუცილებლად დაიწ-

ყებს ამოქმედებას, რაც თანდათან ბიზნეს ურთი-

ერთობებში გადაიზრდება. 

ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკე-თოთ იმისთვის, 

რომ აფხაზებისთვის და ოსებისთვის მეორე ფან-

ჯარა გავხსნათ, რომელიც მათ ეკონომიკური გან-

ვითარებისა და დაცულობის მეტ პეტსპექტივის 

განცდას ჩაუსახავს, ვიდრე ჩრდილოეთით გაჭ-

რილი ფანჯარა. 

სავსებით შესაძლებელია ყოფილ მეზობლებს 

შორის კომერციულ ურთიერთობებთან ერთად 

კვლავ დადგეს დღის წესრიგიში, როგორც სარ-

კინიგზო ხაზის აღდგენა სოჭი-სოხუმი-თბილისი-

ერევანის მიმართულებით, ისე ნოვოროსისკიდან 

აფხაზეთის გავლით საექსპორტო ნავთობსადენის 

მშენებლობა ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის ნავთობსა-

დენთან მიერთების მიზნით.  

სწორედ ამ დროისთვის უნდა ვიყოთ მზად 

სამოქმედო პროგრამით. სამოქმედო პროგრამის 

პოლიტიკა და სტრატეგია მეორე მხარესთან (მხა-

რეებთან) მიმართებაში არ უნდა იყოს არც შე-

ტევითი და არც დაცვითი, არამედ კონსტრუქციუ-

ლი, რაც იმას ნიშნავს, რომ მიზანი უნდა იყოს ურ-

თიერთშორის ნდობის აღდგენა და თანდათანო-

ბით სიტუაციის ორივე მხარისათვის მისაღებ და 

სასარგებლოდ განვითარება. 
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POLICY AND RIGHT OF THE CONFLICTS AND BUSINESS RELATIONSSUMMARY 

 

Summary 

 

The conflict and commerce seems to exclude each other, but as the world's history and some cases 

precedents testify, they connect many mutual conditionalities. 

Ergneti market gave  a good example, which was the most  important and real way to solve the problem 

between Georgia and Tkhinvali peacefully. 

Similar situation was between Samegrelo and Abkhazia. 

The commercial Relations, which then will have further business development, would create the best 

conditions of conflict resolution In the case of   correct strategy and Russian supporting. 

The  special relations have opposed legislation of Georgia, but political inevitability was fact. Struggle 

between policy and law has finalaizes victory of law, and it was real reason that  the conflict is unresolved 

from its beginning to nowadays. 

 

 

 

 



 

ნინო ჩუხრუკიძე 
 

დასავლეთის სახელმწიფოების ანტირუსული 

დიპლომატია და საქართველო 1722–1724 წლებში 
  

XVIII საუკუნის 20-იან წლებში ირანში გან-

ვითარებულმა მოვლენებმა, პეტრე I-ის კასპიის-

პირეთში ლაშქრობამ და ვახტანგ VI-ის რუსეთთან 

მოკავშირეობის გეგმებმა დიდი ადგილი დაიკავა 

დასავლეთის სახელმწიფოების დიპლომატიაში. 

უდავო ჩანდა, რომ რუსეთის სახელმწიფოს აღ-

მოსავლურმა პოლიტიკამ დიდი საერთაშორისო 

მნიშვნელობა შეიძინა და „...უმთავრეს გავლენას 

ახდენდა ევროპის სახელმწიფოებთან რუსეთის 

ურთიერთობაზე ახლო აღმოსავლეთში“ [1.367]. 

კასპიისპირეთსა და ირანში მომხდარი კატასტ-

როფა დასავლეთ ევროპის პოლიტიკოსთა დიპ-

ლომატიური კომბინაციების საგანი გახდა. ქვემოთ 

მოტანილი წყაროები თვალნათლივ დაგვანახებს, 

რომ დასავლეთის დიპლომატია ყოველმხრივ 

ცდილობდა, რომ თურქეთი ამ რეგიონში „ბარიე-

რად“ ექცია რუსეთის ექსპანსიის წინააღმდეგ. 

ცხადია, ეს მოქმედება უპირველეს მიზნად იმ 

ამოცანას ისახავდა, რომ ამიერკავკასიაში რუსეთის 

პოზიციების განმტკიცებისათვის ხელი შეეშალა.  

რეალურად შექმნილ ვითარებაში კონსტანტი-

ნოპოლში აქტიურ დიპლომატიას ძირითადად 

ინგლისი ეწეოდა. გერმანელი ისტორიკოსი ი. 

იაკობი თურქეთში ინგლისის ელჩის ა.სტანიანის 

15 ივლისის ანალიზის შედეგად წერს: „სათანადო 

ინფორმაციით აღჭურვილი სტანიანი კარგად ხე-

დავდა პეტრე I-ის განზრახვას, რომ თურქეთთან 

ირანის ვაჭრობა რუსეთის იმპერიაში გადაეტანა. 

ამაში მან ინგლისის ვაჭრობისათვის მოსალო-

დნელი ზარალი დაინახა ალეპოსა და სმირნაში“ 

[2.71]. კონსტანტინოპოლში ვენეციის ელჩის ჯო-

ვანი ემოს მიხედვით, „მირ მაჰმუდმა ჯერ ბენდერ 

აბასს შეუტია, სადაც ბევრი ინგლისელი (იგუ-

ლისხმება ოსტ-ინდოეთის ინგლისის სავაჭრო კომ-

პანიის წარმომადგენლები – ნ.ჩ) ესახლა და მათი 

საკვირველი შემწეობით ხარკის ძალიან დიდი 

ნაწილი მიიღო“ [3. ფურც. 30–30V]. იგივე ავტორი 

ივლისის თვის წერილში წერდა: „ისე ბუნდოვანია 

სპარსეთის ამბები და ისეთი ურთიერთგამომ-

რიცხავი ცნობებია მოსკოვიტთა  (რუსეთის – ნ.ჩ.) 

მოქმედებების შესახებ, რომ შეუძლებელია რამე-

ნაირად განიჭვრიტოს მომავალი, როცა გაურკვევე-

ლია, თუ რა ხდება აწმყოში. ყველაზე ხშირად 

მეორდებოდა სტანიანის ცნობა იმის შესახებ, რომ 

რუსთა ხელმწიფის თანხმობით ქართველებს რო-

მელიღაც ტერიტორია დაეკავებინათ“ [3. ფურც. 

63]. საკუთრივ სტანიანი დასაბუთებული წერი-

ლით ინგლისის ხელისუფლებას აუწყებდა, რომ 

ოსტ-ინდოეთის კომპანიის აგენტს ისპაჰანში მის-

წერა, რომ შაჰისათვის განემარტა, თუ რა მიზანს 

ისახავდა პეტრე I-ის გეგმები და რუსეთის წი-

ნააღმდეგ განეწყო. [4.218]. 

პირველწყაროების თანახმად, თურქ პოლი-

ტიკოსებს სტანიანი არწმუნებდა, რომ პეტრე I „ამ 

ლაშქრობის შედეგად დაეუფლებოდა ირანის აბ-

რეშუმზე ვაჭრობას, არამედ ინდოეთის საქონელ-

საც მისი ძველი გზიდან კასპიის ზღვის ნავსად-

გურებით რუსეთის ტერიტორიაზე გადაიტანდა. 

მის კარგად ცნობილ პროექტს, რომ ირანისა და 

ინდოეთის ვაჭრობა ბალტიის ზღვისკენ წარმარ-

თოს, ხელს შეუწყობს ისიც, რომ მას აქვს მარტივი 

საშუალებები (გემები და მარხილები) ამ საქონლის 

გადასატანად, რითაც იგი თურქებს აჯობებდა.“ 

სტანიანი პირადად სულთანს უხსნიდა: „ყოველი 

სახელმწიფო თავისი ვაჭრობით ცხოვრობს და რუ-

სეთი თუ ხელში აიღებს ირანის აბრეშუმზე მო-

ნოპოლიას, მაშინ იგი თურქეთის ვაჭრობას შთან-

თქავდა. ამით კი კონსტანტინოპოლს მოუახლოვ-

დებოდა „ბერძნული იმპერიის“ აღდგენა და პეტრე 

I აღმოსავლური აბრეშუმის მონოპოლიის შემოსა-

ვლის საშუალებით თურქეთის პროვინციებს ერ-

თიმეორეზე მიყოლებით დაიმორჩილებს“ [2.71]. 

ჩვენს ხელთ არსებული ვენეციის საარქივო 

მასალების მიხედვით, თურქეთის დიპლომატია 

ფრთხილ ნაბიჯებს დგამდა [3. ფურც. 61-63]. ეს 

იმაში გამოიხატებოდა, რომ იმის შემთხვევაში 

უფრო მეტი არ დაეკარგათ, ვიდრე მოიგებდნენ [3. 

ფურც. 63]. ჯ.ემოს მიხედვით „მათ (თურქებს – ნ.ჩ.) 

კვლავ აწყობდათ ისეთი ომი ევროპაში, რომელსაც 

მათთან შეხება არ ექნებოდა“ [3. ფურც. 63]. ვე-

ნეციის ელჩი აგრძელებს: „თურქებს ის გარემოება 

აშფოთებდათ, რომ ჯერ კიდევ არ იყო მოწეს-

რიგებული უთანხმოებები რუსეთსა და ინგლისს 

შორის და ხელმწიფის (პეტრე I-ნ.ჩ.) გეგმები 

აზიაში სავაჭრო ურთიერთობების გაჩაღების შე-

სახებ უთუოდ შურით გამსჭვალავდნენ ინგლისე-

ლებსა და ჰოლანდიელებს“ [3. ფურც. 137-142]. 

მოტანილი წყარო გვაძლევს დავასკვნათ შემ-

დეგი: სულთანის კარი კარგად ხედავდა, რომ ინგ-

ლისი თურქეთს რუსეთთან ომისკენ უბიძგებდა. 

სანაცვლოდ ინგლისი ომის შემთხვევაში რა და-

ხმარებას აღმოუჩენდა სულთანს წყაროებში არ 



 

ჩანს და არც სპეციალურ ლიტერატურაშია ამის 

შესახებ არაფერი ნათქვამი [5.160]. 

სტანიანი ენერგიულად განაგრძობდა დიპლო-

მატიურ სვლებს. ის ერთ-ერთ წერილში ინგლისის 

სტატს-მდივან კარტერეტს სწერდა: „ყველა 

საშუალებას გამოვიყენებ, რათა ვაზირმა ირწმუნოს 

ჩემი აზრი..., რომ მეფის (პეტრე I-ის – ნ.ჩ.) ახალი 

დაპყრობის შედეგად ჩვენს ვაჭრობას და პორტას-

თან მეგობრობას საფრთხე ელის რუსეთის მხრი-

დან“ [2.72]. თვით კარტერეტი საპასუხო წერილში 

ელჩს არწმუნებდა, რომ თუ პეტრე I „თავის მიზ-

ნებს განახორციელებდა, მაშინ ეს გამოიწვევდა 

ოსტ-ინდოეთის და ლევანტის კომპანიის კრახს, 

რაზედაც დიდად იყო დამოკიდებული ინგლი-

სელთა სიძლიერე და პარლამენტური წყობის 

უშიშროება“ [2.72]. 

ვფიქრობთ, მოტანილი მასალა გვაძლევს 

ვთქვათ, რომ ინგლისმა ირანის იმპერიის უკი-

დურესი მდგომარეობიდან გამომდინარე, უმჯობე-

სად მიიჩნია თურქეთის საშუალებით რუსეთის 

შეკავება. ამასთან დაკავშირებით ინგლისელი ის-

ტორიკოსი ლოურენს ლოკარტი წერს, რომ ინგლი-

სის მეფე გეორგ I „თვლიდა, თუკი თურქეთი 

რუსეთთან ომში ჩაებმებოდა, მაშინ ეს პეტრე I-ს 

ბალტიისპირეთში თავის გეგმებს შეაცვლევი-

ნებდა“ [4.221]. 

როგორც ვხედავთ, ინგლისის დიპლომატია 

ენერგიულად აქეზებდა თურქეთს, ხელი შეეშალა 

აზიაში რუსეთის ეკონომიკური და პოლიტიკური 

წინსვლისათვის. მართალია, ამას სულთნის კარზე 

დიდ მნიშვნელობას ანიჭებდნენ, მაგრამ სულთანი 

1722 წლის მეორე ნახევრის განმავლობაში თავშე-

კავებით იქცეოდა, რადგან როგორც ემო იუწყებო-

და, „თურქეთის ძლიერი სურვილი იყო, რომ არ 

გარეულიყო რუსეთის ხელმწიფესთან ომში და 

მირ მაჰმუდის წარმატებები არ გამხდარიყო მისთ-

ვის შეურაცხმყოფელი. რელიგია იარაღზე მეტად 

მოქმედი გახლდათ. თურქების შეკავება, მიუხე-

დავად გამაღიზიანებელი ვითარებისა, ძირითად 

მათი ჭეშმარიტი მიზნების მიღმა ღრმა შეგნებით 

აიხსნებოდა. აზიაში შექმნილმა მდგომარეობამ 

ისინი ვერ დაღალა“ [3. ფურც. 94-97]. 

მიუხედევად ამისა სულთანის კარი და მისი 

დიპლომატია ირანში, ამიერკავკასიასა და დასავ-

ლეთში შექმნილ ვითარებას ფხიზლად ადევნებდა 

თვალს. ამასთან დაკავშირებით წყაროები შემდეგ 

სურათს ქმნის. პორტას განცვიფრებას იწვევდა ის 

ფაქტი, რომ პეტრე I „თან ახლდა კასპიისპირეთში 

ლაშქრობას“ [6.93]. რაც შეეხება ყირიმის ხანის 

მოწოდებას გადამჭრელი მოქმედებისაკენ, „...პორ-

ტა პასუხებში ხანს ზომიერებისა და მშვიდობი-

საკენ მოუწოდებდა“ [6.93]. ვენეციის ელჩი კი 

ფიქრობდა: „რუსთა ხელმწიფის ფიქრი ზომიერე-

ბისაგან  შორს იდგა და თურქების მოთმინების 

ფიალა მალე აივსებოდა. შავი ზღვის სანაპიროზე 

მცხოვრები ყველა ხალხი ამა თუ იმ ფორმით 

ვასალიტეტს ან მფარველობას მიიღებდა, რომ-

ლებიც ახლა პორტას სუვერენიტეტს აღიარებდნენ. 

ასეთი რღვევის დროს შავ ზღვაზე ბატონობის გამო 

რუსეთ-თურქეთის ქიშპი ძირითად ფაქტორად 

იქცეოდა“ [3. ფურც. 94-97]. კონსტანტინოპოლში 

რუსეთის რეზიდენტი ი.ნეპლიუევი კი უკმაყო-

ფილებას გამოთქვამდა იმის გამო, რომ „....რუსთა 

ხელმწიფის  გულწრფელ მისწრაფებებს ეჭვის თვა-

ლით უყურებდნენ“ [6.93]. 1722 წლის ოქტომბერში 

ირანსა და ყირიმში გაგზავნილ შიკრიკთაგან ერთ-

ერთი აჰმედ აღა დაბრუნდა. მისმა ცნობებმა ვა-

ზირთან თათბირის შემდეგ ასეთი გადაწყვეტი-

ლების სახე მიიღო: რუსეთის რეზიდენტისათვის 

მოეთხოვათ აეხსნა, თუ რა განზრახვა ჰქონდა 

პეტრე I-ს [7.61]. ავსტრიის საელჩოს თანამშრო-

მელი ნ.თეილსი პირველწყაროებზე დაყრდნობით 

წერს: „რუსეთის რეზიდენტი ...პირდაპირ და არა-

პირდაპირ ცდილობდა დაერწმუნებინა თურქები, 

რომ მეფე არასოდეს დაბრუნდებოდა იმ მხარეებში 

(კასპიისპირეთში – ნ.ჩ.). ამრიგად, მჯეროდა, რომ 

ამ საქმეს განგებ აკეთებდა ვეზირი, რათა აამხე-

დროს სულთანი (რომელიც ამ ომის წინააღმდეგი 

იყო) იმ შეგრძნებით, რომ თუ პორტა არ ეცდება 

დაეპატრონოს სპარსეთის მნიშვნელოვან ციხე-

სიმაგრეებს, მოსკოვის მეფე აქ შევა შაჰის აღდგენის 

საბაბით“ [7.62]. საბოლოოდ სულთანმა კმაყოფი-

ლებით მიიღო ი. ნეპლიუევის წინადადება, რომ 

პეტრე I-ის განზრახვის გასაგებად სრულუფლე-

ბიანი პირი გაეგზავნათ რუსეთში. „ეს შემოთა-

ვაზებული აზრი ვეზირს ეამა. ეს საქმე ნიშლი 

მეჰმედ ფაშას მიანდეს, ხოლო თათრებს (ყირიმის 

ხანი – ნ.ჩ.)მკაცრი ბრძანება გაუგზავნეს, რათა 

ყოველგვარი მოქმედება შეეწყვიტათ“ [7.96].  

მოტანილი წყაროები ეჭვს არ ტოვებს, რომ 

თურქეთი გადამწყვეტი ზომების მიღებისაგან 

თავს იკავებდა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ სა-

ომარი მზადება არ მიმდინარეობდა. ყველაზე ძნე-

ლად შესაძლებელს საქართველოს საკითხი წარ-

მოადგენდა, თუმცა აქაც ლოდინის ტაქტიკას არ-

ჩევდნენ. ამასთან დაკავშირებით ჯოვანი ემო წერს: 

„მალე უსიამოვნო ცნობებმა იწყეს დენა: ქართვე-

ლებს რუსული დროშის ქვეშ დაერბიათ შირვანი 

და გილანის ნაწილი; ყუმუხთა ხანი რუსთა ხელ-

მწიფეს დამორჩილებოდა, ხოლო ქართველთა მთა-

ვარი თავადი (იგულისხმება ვახტანგ VI – ნ.ჩ.) 

წმინდა ანდრიას ჯვრით დაეჯილოებინა“ [3.93]. 

ამავე ელჩის ცნობით, მიუხედავად ამისა, „...პორ-

ტამ გადაწყვიტა, თათრებისათვის (ყირიმის სახანო 

– ნ.ჩ.) მიეწოდებინა, რომ მოთმინებით აღჭურვი-

ლიყვნენ და პეტრე დიდთან ელჩი გაეგზავნა“ [3. 

ფურც. 151-152]. ამავე დროს „...პორტა ცდილობდა, 

რომ ინგლისის დამოკიდებულება დაეზუსტებინა, 



 

მაგრამ ინგლისის ელჩის სტანიანის მხრიდან არა-

ვითარი ხელშეწყობა არ ჩანდა“ [3. ფურც. 149]. 

ცნობილია, რომ საფრანგეთის მთავრობამ რუ-

სეთ-თურქეთის კონფლიქტში „შუამავლობა“ ითა-

ვა. ამთავითვე უნდა ითქვას, რომ საფრანგეთის 

ელჩმა კონსტანტინოპოლში მარკიზ დე ბონაკმა 

დიდი გავლენა მოახდინა ამ კონფლიქტის მშვი-

დობიანი გზით გადაჭრის საქმეში. ამასთან და-

კავშირებით ლოურენს ლოკარტი წერს: „ლუი XV-

ის მინისტრების პოლიტიკა სულაც არ იყო მშვი-

დობისმოყვარული. იგი უბრალოდ ინტრიგებზე 

იყო აგებული. საფრანგეთს სურდა თურქეთი ძლი-

ერი ყოფილიყო, რომ ამ უკანასკნელს თავისუფ-

ლად ემოქმედა მისი მტრის ავსტრიის წინააღმდეგ“ 

[4.219]. ფრანგი ისტორიკოსი პაულ მასონი კი წერს: 

„კონსტანტინოპოლში საფრანგეთის ელჩის მარკიზ 

დე ბონაკის „შუამავლობის“ მიზანი იყო „დადე-

ბულიყო ზავი რუსეთსა და თურქეთს შორის და ამ 

უკანასკნელს ძალები წარემართა ავსტრიის წინა-

აღმდეგ“ [8.256]. ლოკარტი აღნიშნავს, რომ ბონაკის 

მიზანი იყო დაერწმუნებინა თურქები, თუ რა რიგი 

საშიში იყო ავსტრია მათთვის და ცდილობდა 

განეახლებინა ომი ამ ორ ქვეყანას შორის [4.219]. 

ცხადია, ყოველივე ამის გამო საფრანგეთი, რომე-

ლიც მხარს უჭერდა თურქეთთან ჩინებულ 

ურთიერთობას, არ შელახავდა მის ინტერესებს 

რუსეთის სასარგებლოდ [9.128]. უფრო მეტიც 

შეიძლება ითქვას თურქეთის მთავრობის წარმო-

მადგენელთა მოლაპარაკების დროს მარკიზ დე 

ბონაკი ცდილობდა ფრანგი ვაჭრების პრივილე-

გიების გაფართოებას თურქეთში [10.316]. პროფე-

სორი ი. ტაბაღუა საფრანგეთის საგარეო საქმეთა 

სამინისტროს საარქივო მასალებზე დაყრდნობით 

წერს: „ჯერ კიდევ 1717 წლის სექტემბერში დე 

ბონაკმა წერილით მიმართა თურქეთის მთავრობას 

კაპიტულაციების აღდგენის შესახებ (იგულისხმე-

ბა 1675 წლის კაპიტულაცია – ნ.ჩ.)“ [10.316]. ავ-

ტორის ხელთ არსებული მასალებიდან ირკვევა, 

რომ „...საფრანგეთის მხარე მოითხოვდა ხელშეკ-

რულებაში ყოფილიყო მუხლი, რომელიც მოაწეს-

რიგებდა ირანიდან და საქართველოდან სმირნაში 

სომხების ჩამოტანილი აბრეშუმის ფრანგების მიერ 

შესყიდვისა და საბაჟო გადასახადის გადახდის 

საკითხი“ [10.316]. საკუთრივ ბონაკის მიერ შედგე-

ნილი კაპიტულაციების პროექტის ერთ-ერთ მუხ-

ლში ნათქვამი, რომ არ გადაიხდიან საბაჟო გადა-

სახადს იმ აბრეშუმისათვის, რომელსაც ისინი 

„იყიდიან სმირნაში სპარსეთიდან და საქართვე-

ლოდან ჩამოსული სომხებისგან“ [10.316]. ცხადია, 

საფრანგეთი თავისი აღმოსავლური პოლიტიკიდან 

გამომდინარე, რუსეთ-თურქეთის ომის მომხრე არ 

იყო.                                
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ANTI RUSSIAN DIPLOMACY OF THE WESTERN STATES  AND GEORGIA IN 1722-1724 

summary 
The present article – on the basis of the archival materials - introduces the diplomatic action goals of the 
West European states (England, France, Prussialand, Venice) in the conflict of 1722-1724 between Russia and 
Turkey. The analysis of the relevant sources shows that the diplomacy of the West deemed Turkey as the 
barrier for expansion of Russia to Iran and trans-Caspian region.  
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ვალერი მოსიაშვილი  
 

არაკომერციული (არასამეწარმეო)  

ორგანიზაციების ფინანსების ორგანიზაცია საქართველოში 
 

 არაკომერციული საქმიანობის ძირითადი მო-

ტივია საზოგადოებრივი მოთხოვნილებების დაკ-

მაყოფილება, რომლებიც სახელმწიფო სექტორს 

ხშირად არ სურს ან არ შეუძლია დააკმაყოფილოს 

სრული მოცულობით. სამწუხაროდ, ქართულ სას-

წავლო-ეკონომიკურ ლიტერატურაში არაკომერ-

ციული (არასამეწარმეო) ორგანიზაციების შესახებ 

ინფორმაციის სიმცირე შეიმჩნევა, მათი ფინანსური 

საქმიანობა გარდა ცალკეული შემთხვევებისა 

ნაკლებადაა შესწავლილი. არადა, აღნიშნული 

სექტორი თანდათან მნიშვნელოვან როლს თამა-

შობს ქვეყნის როგორც საზოგადოებრივ, ასევე 

ეკონომიკურ ცხოვრებაში. აქედან გამომდინარე, 

საჭიროდ მივიჩნიეთ განვიხილოთ საქართველოში 

არასამეწარმეო ორგანიზაციების საქმიანობა, ფი-

ნანსური ურთიერთობები და სტატისტიკური ანა-

ლიზი.  

არასამეწარმეო ორგანიზაციების საკანონმდე-

ბლო გარემო 2012 წლისთვის, ექსპერტთა უმრავ-

ლესობის შეფასებით, საკმაოდ ლიბერალურია და 

არსებითად არ აფერხებს სამოქალაქო საზოგა-

დოების ორგანიზაციათა შექმნასა და ფუნქციონი-

რებას. თუმცა, მნიშვნელოვანი პრობლემებია გან-

ვითარების თვალსაზრისით. ამ მხრივ  მოქმედი 

კანონმდებლობა ჯერ კიდევ სრულად არ შეესა-

ბამება საერთაშორისო სტანდარტებს და დამკვიდ-

რებულ  საუკეთესო პრაქტიკას.  

ძირითადი კანონმდებლობა, რომელიც არეგუ-

ლირებს სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანი-

ზაციების (სსო) საქმიანობას, არის საქართველოს 

კონსტიტუცია, საქართველოს სამოქალაქო კოდექ-

სი (1997 წ., რომელშიც არსებითი ცვლილებები შე-

ვიდა 2006 წელს), საქართველოს საგადასახადო 

კოდექსი (2010 წ. სექტემბერი) და კანონი „გრან-

ტების შესახებ“ (1996 წლის ივნისი). 

თავისუფალი გაერთიანების უფლებას განამტ-

კიცებს საქართველოს კონსტიტუცია. კონსტიტუ-

ციით უზრუნველყოფილია პიროვნების უფლება – 

შექმნას ან გაერთიანდეს საზოგადოებრივ გაერ-

თიანებაში, მათ შორის პროფესიულ კავშირებში. 

საზოგადოებრივი გაერთიანების საქმიანობის შე-

ჩერება და აკრძალვა შესაძლებელია მხოლოდ 

სასამართლოს გადაწყვეტილებით, საქართველოს 

ორგანული კანონით „საზოგადოებრივ გაერთია-

ნებათა საქმიანობის შეჩერებისა და მათი აკრ-

ძალვის შესახებ“ (1997 წლის ნოემბერი) განსაზღვ-

რულ შემთხვევებში. სამოქალაქო კოდექსი გან-

საზღვრავს საზოგადოებრივი ორგანიზაციების 

ორგანიზაციულ-სამართლებრივ  ფორმას და რე-

გისტრაციის პროცედურებს. ზოგიერთი სახის 

საზოგადოებრივი ორგანიზაციის რეგისტრაციას-

თან დაკავშირებული საკითხები რეგულირდება 

სპეციალური კანონებით: კანონი „გრანტების შე-

სახებ“ არეგულირებს საზოგადოებრივი ორგანი-

ზაციების დაფინანსების ძირითადი წყაროს – გრა-

ნტის გაცემისა და მიღების სამართლებრივ საფუ-

ძვლებს; „ბავშვთა და ახალგაზრდული ორგანი-

ზაციების სახელმწიფოებრივი მხარდაჭერის შესა-

ხებ“ კანონი საზოგადოებრივი ორგანიზაციებიდან 

გამოყოფს ბავშვთა და ახალგაზრდულ ორგანიზა-

ციებს, იძლევა შესაბამის დეფინიციებს და ქმნის 

ასეთი კავშირების რეესტრს სახელმწიფოებრივი 

მხარდაჭერის მიზნით; ცალკე კანონები არეგული-

რებენ  პროფესიულ კავშირებსა და წითელ ჯვარს; 

კანონი „სპორტის შესახებ“ არეგულირებს სპორ-

ტული ფედერაციების შექმნის და ფუნქციონი-

რების საკითხებს; კანონი „შემოქმედ მუშაკთა და 

შემოქმედებითი კავშირების შესახებ“ განსაზღვ-

რავს შემოქმედებითი კავშირების შექმნისა და 

ფუნქციონირების წესებს; საგადასახადო კოდექსი 

განსაზღვრავს საზოგადოებრივი ორგანიზაციების 

მიერ განხორციელებული საქმიანობის დაბეგვრის 

მექანიზმებს, აგრეთვე საქველმოქმედო ორგა-

ნიზაციის სტატუსის მინიჭების საკითხებს.    

არასამეწარმეო იურიდიული პირები არ არიან 

მოგებაზე ორიენტირებული ორგანიზაციები და 

ეწევიან არასამეწარმეო საქმიანობას. თუმცა აღსა-

ნიშნავია, რომ მათ უფლება აქვთ ეწეოდნენ დამხ-

მარე ხასიათის სამეწარმეო საქმიანობას, რომ-

ლიდან მიღებული მოგებაც უნდა მოხმარდეს 

არასამეწარმეო იურიდიული პირის მიზნების რეა-

ლიზებას. ასეთი საქმიანობის შედეგად მიღებული 

მოგების განაწილება ამ იურიდიული პირის და-

მფუძნებლებს, წევრებს, შემომწირველებს, აგრეთვე 

ხელმძღვანელობას შორის დაუშვებელია. არა-

სამეწარმეო იურიდიულ პირს შეიძლება ჰქონდეს 

ფილიალი (წარმომადგენლობა), რომელიც არ წარ-

მოადგენს დამოუკიდებელ იურიდიულ პირს, არა-

მედ არის იურიდიული პირის ადგილსამყოფელის 

გარეთ არსებული წარმომადგენლობითი უფლება-

მოსილების მქონე განცალკავებული ქვედანაყოფი 

და წარმოადგენს (სრულად ან ნაწილობრივ) მას ან 

ახორციელებს მის ფუნქციებს.    



 

რაც შეეხება არასამეწარმეო იურიდიული პი-

რის საქმიანობის სახელმწიფო კონტროლს, იგი 

შემოიფარგლება ამ პირის საქმიანობის შეჩერების 

ან აკრძალვის შესახებ გადაწყვეტილებით, რომელ-

საც იღებს სასამართლო საქართველოს ორგანული 

კანონით „საზოგადოებრივ გაერთიანებათა საქმია-

ნობის შეჩერებისა და მათი აკრძალვის შესახებ“ 

განსაზღვრულ შემთხვევებში და დადგენილი 

წესით. ამ კანონის თანახმად, სასამართლოს შეუძ-

ლია 3 თვემდე ვადით შეაჩეროს საზოგადოებრივი 

გაერთიანების საქმიანობა, რომელიც არსებითად 

გადავიდა სამეწარმეო საქმიანობაზე. სასამართ-

ლოს ასევე შეუძლია აკრძალოს საზოგადოებრივი 

გაერთიანება, რომლის მიზანია საქართველოს 

კონსტიტუციური წყობილების დამხობა ან ძალა-

დობით შეცვლა, ქვეყნის დამოუკიდებლობის ხელ-

ყოფა, ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევა ან 

რომელიც ეწევა ომის ან ძალადობის  პროპაგანდას, 

აღვივებს ეროვნულ, კუთხურ, რელიგიურ ან 

სოციალურ შუღლს, ქმნის ან შექმნილი აქვს 

შეიარაღებული ფორმირება ან სასამართლოს მიერ 

მისი საქმიანობის შეჩერების შემდეგ განაახლებს 

სამეწარმეო საქმიანობას.    

გრანტის სახით მიღებული შემოსავლების სა-

მართლებრივი რეგულირება. კანონი „გრანტების 

შესახებ“ იძლევა გრანტის დეფინიციას, განსაზღ-

ვრავს გრანტის გამცემს და მიმღებს და არეგუ-

ლირებს მათ შორის ურთიერთობას. მოცემული 

კანონი პრაქტიკულად ქმნის სამართლებრივ სა-

ფუძველს გრანტით მიღებული შემოსავლების და-

ბეგვრის სპეციალურ რეჟიმში მოსახვედრად. ლო-

გიკურად ეს ნორმები საგადასახადო კოდექსში 

უნდა იყოს ჩართული. კანონის დამოუკიდებლად 

არსებობა ისტორიულმა განვითარებამ განაპირობა. 

1996 წელს, როცა ეს კანონი იქნა მიღებული, 

საგადასახადო შეღავათები დამოუკიდებელი კა-

ნონებით წესდებოდა და შეიძლებოდა არ მოქცეუ-

ლიყო საგადასახადო კოდექსში. მოგვიანებით, 

როცა შემუშავდა პირველი საგადასახადო კოდექ-

სი, გრანტებზე შეღავათები გადატანილ იქნა კო-

დექსში, ხოლო სხვა რეგულაციები დარჩა დამოუ-

კიდებელი კანონის სახით. პოლიტიკური საფრთ-

ხეების თავიდან ასაცილებლად მიზანშეწონილად 

იქნა მიჩნეული კანონის ასეთი სახით შენარჩუნება.  

კანონი გრანტს განსაზღვრავს, როგორც დო-

ნორის მიერ გრანტის მიმღებისთვის უსასყიდლოდ 

გადაცემული მიზნობრივ სახსრებს ფულადი ან 

ნატურალური ფორმით, რომლებიც გამოიყენება 

კონკრეტული ჰუმანური, საგანმანათლებლო, 

სამეცნიერო-კვლევითი, ჯანმრთელობის დაცვის, 

კულტურული, სპორტული, ეკოლოგიური და 

სოციალური პროექტების, აგრეთვე სახელმწიფო-

ებრივი ან საზოგადოებრივი მნიშვნელობის პრო-

გრამების განხორციელებისთვის. გრანტი არ გაი-

ცემა სამეწარმეო და პოლიტიკური მიზნების მისა-

ღწევად. კანონი განსაკუთრებული სიფრთხილით  

განსაზღვრავს გრანტის გამცემსა და მიმღებს, ასევე 

მათ შორის ურთიერთობას, რათა თავიდან იქნეს 

აცილებული დაწესებული საგადასახადო შეღავა-

თების ბოროტად გამოყენება.  

დონორსა და გრანტის მიმღებს შორის იდება 

წერილობითი ხელშეკრულება, რომელიც უნდა 

შეიცავდეს გრანტის გაცემის მიზანს, მოცულობას, 

მიღებული სახსრების გამოყენების კონკრეტულ 

მიმართულებას, მათი ათვისების ვადებს და იმ ძი-

რითად მოთხოვნებს, რომლებსაც დონორი უყენებს 

გრანტის მიმღებს. გრანტის ერთ-ერთ თა-

ვისებურებას წარმოადგენს მისი მიზნობრიობა, 

ანუ იგი გაიცემა განსაზღვრული საზოგადოებ-

რივად სასარგებლო მიზნის მისაღწევად. ამასთან 

ერთად აღსანიშნავია, რომ დონორის თანხმობით 

შეიძლება შეიცვალოს გრანტის მიზნობრიობა და 

იგი გამოყენებულ იქნეს არა თავდაპირველი მიზ-

ნებისთვის, რისთვისაც იგი გაიცა.   

არასამეწარმეო იურიდიული პირის ფორმით 

არსებობა ავტომატურად არ გულისხმობს რაიმე 

სახის გადასახადებისგან გათავისუფლებას. არასა-

მეწარმეო იურიდიული პირების გარკვეული სახის 

გადასახადებისგან გათავისუფლება დაკავშირე-

ბულია მის მიერ განხორციელებულ საქმიანობაზე 

და შემოსავლის წყაროებზე. თუ არასამეწარმეო 

იურიდიული პირები ახორციელებენ ეკონომიკურ 

საქმიანობას, ისინი ექცევიან ჩვეულებრივ საგა-

დასახადო პირობებში და ამ გზით მიღებული 

შემოსავლები ექვემდებარება ჩვეულებრივი წესით 

დაბეგვრას. თუ არასამეწარმეო იურიდიული პი-

რების შემოსავლებს შეადგენს არაეკონომიკური 

საქმიანობით მიღებული შემოსავლები (მაგალი-

თად გრანტი, შემოწირულობა, საწევრო შენატანე-

ბი), მაშინ ასეთი სახის შემოსავლები დაკავში-

რებულია განსაზღვრული სახის გადასახადისგან 

გათავისუფლებასთან.   

შეღავათები გრანტის სახით მიღებულ შემო-

სავლებზე:  

• მოგების გადასახადი - მოგების გადასახადით 

დაბეგვრისგან თავისუფლდება არასამეწარმეო 

იურიდიული პირის მიერ მიღებული გრანტი;  

• დამატებული ღირებულების გადასახადი 

(დღგ) - დამატებული ღირებულების გადასახადი-

სგან თავისუფლდება გრანტების შესახებ ხელშეკ-

რულებებით გათვალისწინებული საქონლის იმ-

პორტი გრანტის გამცემი ან მიმღები პირის მიერ. 

გარდა ამისა გრანტის მიმღებ პირს, რომელიც 

„გრანტების შესახებ“ საქართველოს კანონის შე-

საბამისად ყიდულობს გრანტის ხელშეკრულების 

პირობებით გათვალისწინებულ საქონელს ან/და 

ამავე საწყისებზე იღებს მომსახურებას, უფლება 

აქვს დადგენილი წესით ჩაითვალოს ან დაიბ-



 

რუნოს ამ საქონლისთვის თუ მომსახურებისთვის 

გადახდილი დღგ საგადასახადო ორგანოში საგა-

დასახადო ანგარიშფაქტურის ან საქართველოს ფი-

ნანსთა მინისტრის მიერ დადგენილი წესის ანგა-

რიშგების (დღგ-ის გადახდის დამადასტურებელი 

დოკუმენტის) წარდგენის საფუძველზე. დღგ-ის 

ჩათვლა ან დაბრუნება ხდება მხოლოდ იმ შემთხ-

ვევაში, თუ განცხადება საგადასახადო ორგანოს 

წარედგინება დასაბეგრი ოპერაციის განხორციე-

ლებიდან 3 თვეში;   

• საშემოსავლო გადასახადი - საშემოსავლო 

გადასახადის გადახდით დაბეგვრისგან თავისუფ-

ლდება ფიზიკური პირის მიერ მიღებული გრანტი.  

შეღავათები შემოწირულობასა და საწევრო შე-

ნატანებზე. ორგანიზაციის მიერ მიღებული შემო-

წირულობა და საწევრო შენატანი გათავისუფლე-

ბულია მოგების გადასახადისაგან; 

ქონების გადასახადი - არასამეწარმეო იური-

დიული პირები გათავისუფლებული არიან ქონე-

ბის გადასახადის გადახდისგან, გარდა მიწისა და 

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებული 

ქონებისა. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, არასამეწარმეო 

იურიდიული პირები იხდიან ქონების გადასახადს 

მხოლოდ;  

- მის საკუთრებაში არსებულ მიწაზე, აგრე-

თვე კანონით გათვალისწინებულ სარგებლობაში 

ან ფაქტობრივ მფლობელობაში მყოფი სახელ-

მწიფო საკუთრების მიწაზე; 

- იმ ქონებაზე (მის ბალანსზე რიცხული ძი-

რითადი საშუალებები, დაუმონტაჟებელი მოწყო-

ბილობები, დაუმთავრებელი მშენებლობა და 

არამატერიალური აქტივები), რომელსაც გამოიყე-

ნებს ეკონომიკური საქმიანობისთვის.  

შეღავათები საბაჟო გადასახადსა და მოსაკრე-

ბელზე. გრანტის შესახებ ხელშეკრულებით გა-

თვალისწინებული საქონლის იმპორტი თავისუფ-

ლდება საბაჟო გადასახადისა  და მოსაკრებლისგან, 

საქართველოს პრეზიდენტის მიერ განსაზღვრული 

წესით.    
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NON-PROFIT (PROFIT) ORGANIZATIONS, FINANCIAL ORGANIZATIONS IN GEORGIA 
 

Summary 
Non-profit activity is mainly determined by the Public goods, services, in order to guarantee the 

production of wealth. Parts of the non-profits are  developed significantly in  market economy countries. 
Development can be explained not only by tax concessions, but the fact that state allocates an additional 
subsidies for  non-profit organizations.   

The mentioned sector becomes important gradually in   Georgian political, social and economical life.  
This article is based on the alignment of the  functioning features of finances of non-profit  organizations in 
Georgia. 
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ჯემალ გახოკიძე, მიხეილ მამნიაშვილი  
 

სისხლის სამართლის პროცესის მონაწილეთა დაცვის 

სპეციალური ღონისძიებები 
 

სისხლის სამართლის პროცესის მონაწილეთა 

დაცვის სპეციალური ღონისძიებები შედარებით 

ახალი ინსტიტუტია ქართულ საპროცესო კანონ-

მდებლობაში, რომელიც შემოღებულ იქნა წინა 

საპროცესო კოდექსის მოქმედების ბოლო წლებში, 

2005 წლის 16 დეკემბრის კანონით. 

აღნიშნული ინსტიტუტის არსებობა თანამედ-

როვე სისხლისსამართალწარმოების პროცესში არა 

მარტო აქტუალურია, არამედ აუცილებელიცაა, 

რადგანაც შეუძლებელია სისხლის სამართლის 

საქმეზე მაღალი ალბათობის დონეზე დადგინდეს 

პირის ბრალეულობა ჩადენილ ქმედებაში, თუკი 

პროცესის მონაწილეთა (მოწმე, დაზარალებული, 

მათი ოჯახის წევრები და ა.შ.) უსაფრთხოება 

კანონმდებლობის ძალით არ იქნება დაცული. სწო-

რედ ამიტომაცაა, რომ გაერთიანებული ერების 

ორგანიზაციამ არაერთხელ განიხილა ეს საკითხი 

და მიიღო დეკლარაციები, სადაც ხაზგასმულია 

პროცესის მონაწილეთა, განსაკუთრებით დანაშაუ-

ლის მსხვერპლთა სპეციალური დაცვის საკითხე-

ბი, მათ შორის აღსანიშნავია «დეკლარაცია მართ-

ლმსაჯულების ძირითად პრინციპებზე დანაშაუ-

ლის მსხვერპლთა დაცვის შესახებ» (4/3, დამატება); 

«მოწმეების დანაშაულებრივი ხელყოფისაგან და-

ცვის სახელმძღვანელო პრინციპები» (რეზოლუცია, 

2005/20) და ა.შ. 

უახლოესი წარსულის საგამოძიებო-სასამართ-

ლო პრაქტიკიდან შეიძლება მოვიყვანოთ მრავალი 

მაგალითი იმისა, როდესაც მოწმემ თუ დაზარა-

ლებულმა მათ მიერ ადრე მოცემული ჩვენებები 

უარყვეს მხოლოდ იმიტომ, რომ საქმის მსვლელო-

ბით დაინტერესებული პირებისაგან განიცდიდნენ 

სიცოცხლის მოსპობის თუ ჯანმრთელობის და-

ზიანების, ანდა ოჯახის განადგურების მუქარას და 

არც თუ იშვიათ შემთხვევაში შანტაჟსაც კი. საკით-

ხის გადაწყვეტას ართულებდა ის გარემოება, რომ 

ადრე მოქმედი საპროცესო კანონმდებლობით 

პროცესის მონაწილეთა დაცვის სპეციალური ღო-

ნისძიებები გათვალისწინებული არ იყო და ასეთ 

დროს საქმის მწარმოებელი ორგანოები იძულე-

ბულნი იყვნენ დაკმაყოფილებულიყვნენ მხოლოდ 

შს ორგანოებში ინფორმაციის მიწოდებით, თავის 

მხრივ, შს ორგანოების მუშაკები საკანონმდებლო 

ბაზის არ არსებობის გამო მოწმის თუ დაზარა-

ლებულის დანაშაულებრივი ხელყოფისაგან რე-

ალურ დაცვას ვერ ახორციელებდნენ და მათი 

საქმიანობა ფორმალურ ხასიათს ატარებდა; ამის 

გამო მოქალაქეებს ნდობა ეკარგებოდათ სამარ-

თალდამცავი მუშაკების მიმართ, გავრცელებულ 

ხასიათს ატარებდა მოწმეების თუ დაზარალებუ-

ლების მიერ ბრალდებულის სასარგებლო ჩვენების 

მიცემა, ანდა მათი მხრიდან ცრუ, წინასწარ შედ-

გენილი მტკიცებულებების წარდგენა, რის გამოც 

არც თუ იშვიათ შემთხვევაში დანაშაული გაუხს-

ნელი რჩებოდა, ხოლო დამნაშავე _ დაუსჯელი. 

საქართველოს ინტეგრაციამ ძირითად საერთა-

შორისო პაქტებსა და კონვენციების სისტემაში და 

განსაკუთრებით, მისმა მიღებამ ევროსაბჭოში და-

აჩქარა თავისი ეროვნული კანონმდებლობის შე-

საბამისობაში მოყვანა, საყოველთაოდ აღიარებულ 

კონვენციებსა და ხელშეკრულებების მოთხოვნებ-

თან, მათ შორის  აღსანიშნავია სისხლის სამართ-

ლის პროცესის მონაწილეთა დაცვის ღონისძიების 

ინსტიტუტიც. 

სწორედ ამ პრობლემის გადაწყვეტას ეძღვნება 

საქართველოს საპროცესო კანონმდებლობით გათ-

ვალისწინებული პროცესის მონაწილეთა დაცვის 

სპეციალური ღონისძიებების გამოყენების ინსტი-

ტუტი, რომელიც კარგა ხანია ფუნქციონირებს უც-

ხოეთის მრავალ ქვეყანაში ცალკე კანონების სახით 

და იცავს იმ პირების უფლებებსა და კანონიერ ინ-

ტერესებს, რომლებიც ჩაბმულნი არიან სისხილ-

სსამართალწარმოების პროცესში. 

საქართველოს სისხლის სამართლის ახალ სა-

პროცესო კოდექსში ამ ინსტიტუტს დაეთმო სპე-

ციალური თავი, რითაც ხაზი გაესვა მის მნიშვნე-

ლობას. 

წინა საპროცესო კოდექსთან შედარებით, მოქ-

მედ საპროცესო კანონმდებლობაში სისხლის სა-

მართლის პროცესის მონაწილეთა დაცვის სპეცია-

ლური ღონისძიებების გამოყენების პროცედურუ-

ლი წესები შედარებით გამარტივებულია. თუ კი 

ადრე მოქმედი საპროცესო კოდექსი ითვალისწი-

ნებდა სპეციალური დაცვის ღონისძიების გამოყე-

ნების სასამართლო განხილვის პროცედურებს, ამ-

ჯერად პროცესის მონაწილეთა დაცვის სპეციალუ-

რი ღონისძიებების გამოყენების უფლებამოსილე-

ბით მხოლოდ პროკურორი სარგებლობს. 

ისმება მეტად საგულისხმო შეკითხვა: პროცე-

სის მონაწილეთა დაცვის სპეციალური ღონისძიე-

ბები პროცესის რომელ სუბიექტზე შეიძლება იქნეს 

გამოყენებული და ის ხომ არ ვრცელდება საქმის 

მწარმოებელი ორგანოების თანამდებობის პირებ-

ზე? ამის შესახებ, სამწუხაროდ, სისხლის სამართ-
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ლის საპროცესო კოდექსში რაიმე მინიშნება არ 

არის გაკეთებული, რაც კანონმდებლობის ხარვე-

ზად მიგვაჩნია, მაგრამ უნდა შევნიშნოთ, რომ 

საპროცესო კოდექსის 68-71 მუხლებს სპეციალური 

დაცვის ღონისძიების გამოყენებისას ძირითადი 

აქცენტი გადატანილი აქვს პროცესის იმ მონაწი-

ლეებზე (მოწმე, დაზარალებული, ექსპერტი და 

ა.შ.), რომლებიც ეხმარებიან მართლმსაჯულებას _ 

მაღალი ალბათობის დონეზე დადგინდეს პირის 

ბრალი ჩადენილ ქმედებაში. 

მართალია, 2000 წლის 6 ოქტომბერს ევრო-

საბჭოს მინისტერიალის კომიტეტმა განიხილა 

პროკურატურის ფუნქციები მართლმსაჯულების 

განხორციელების სისტემაში, სადაც პროკურორის 

უფლებამოსილების სხვადასხვა საკითხებთან ერ-

თად მის წევრ სახელმწიფოებს მისცა რეკომენდა-

ცია იმის შესახებ, რომ, თუ პროკურორების 

სამსახურებრივი უფლებამოსილების განხორციე-

ლებისას მათ ან მათი ოჯახის წევრების მიმართ 

განხორციელდა სიცოცხლის ან ჯანმრთელობისა-

თვის საშიში მუქარა, ხელისუფლებამ მათი დაცვი-

სათვის უნდა გამოიყენოს შესაბამისი ღონის-

ძიებები,1 მაგრამ არ შეიძლება საპროცესო კოდექ-

სით გათვალისწინებული სპეციალური დაცვის 

ღონისძიებები პროკურორზე ან გამომძიებელზე 

იქნეს გავრცელებული, რადგანაც მათი უფლებე-

ბისა და ინტერესების დაცვის ღონისძიებები სხვა 

დამატებითი სპეციალური კანონმდებლობითაა 

გარანტირებული და ეს ღონიძიებები გამოყენებუ-

ლი უნდა იქნეს მხოლოდ იმ სუბიექტებზე, რომ-

ლებიც ეხმარებიან მართლმსაჯულების განხორ-

ციელებას. 

ჩვენს მოსაზრებას ადასტურებს აღნიშნულ 

პრობლემაზე საერთაშორისო ორგანიზაციების მი-

ერ მიღებული ხსენებული არსებითი დეკლარაცია 

თუ სხვა უმნიშვნელო დოკუმენტები. 

სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის  

67-ე მუხლის თანახმად, პროცესის მონაწილის და-

ცვის სპეციალური ღონისძიებები გამოყენებული 

უნდა იქნეს, თუ: 

განიხილება საქმე ისეთი ქმედების ჩადენის 

ფაქტზე, რომლის საჯარო განხილვა თავისი ბუნე-

ბით ზიანს მიაყენებს პროცესის მონაწილის პირად 

ცხოვრებას; 

პროცესის მონაწილის ვინაობისა და საქმეში 

მონაწილეობის გასაჯაროებით მნიშვნელოვანი 

საფრთხე დაემუქრება მის ან მისი ახლო ნათესავის 

სიცოცხლეს, ჯანმრთელობას ან ქონებას.  

პროცესის მონაწილე დამოკიდებულია ბრალ-

დებულზე, ეს ისეთი შემთხვევებია, როდესაც და-

ნაშაული ჩადენილია ოჯახში, ანდა სამსახურებ-

                                                           

1 http//www. unde.org/ndf. 

რივად მოწმე, დაზარალებული ან სხვა პირი და-

მოკიდებულია ბრალდებულზე. 

სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 68-

ე მუხლის თანახმად პროცესის მონაწილის დაცვის 

სპეციალური ღონისძიების სახეა:  

პროცესის მონაწილის დაცვის სპეციალურ 

პროგრამაში ჩართვა, პროკურორი უფლებამო-

სილია საქართველოს მთავარი პროკურორის ან 

მისი მოადგილის თანხმობით გამოიყენოს პროცე-

სის მონაწილის დაცვის სპეციალური ღონისძიება 

და ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალის-

წინებულ დაცვის სპეციალურ პროგრამაში ჩართოს 

პროცესის მონაწილე ან პირი, რომელიც შეიძლება 

გახდეს პროცესის მონაწილე, მასთან დაკავ-

შირებული პირი, ანდა მისი ახლო ნათესავი, მისი 

თანხმობით.  

პროცესის მონაწილის დაცვის სპეციალური 

პროგრამით დადგენილი წესით საქართველოს 

შინაგან საქმეთა სამინისტრო საპროცესო კანონით 

გათვალისწინებული წესით ასეთი პირების მი-

მართ იყენებს დაცვის კონკრეტულ ღონისძიებებს. 

ასეთი ღონისძიებებია:  

ა) მოკვლევის საწინააღმდეგო ღონისძიების გატა-

რება. საჯარო რეესტრში ან სხვა საჯარო ხასია-

თის ჩანაწერში პროცესის მონაწილის ამოცნობის 

და იდენტიფიცირების შესაძლებლობის შემცვე-

ლი მონაცემების, კერძოდ, სახელის, გვარის, 

მისამართის, სამუშაო ადგილის, პროფესიის ან 

სხვა შესაბამისი ინფორმაციის შეცვლა ან ამოღე-

ბა; 

ბ)  ვინაობის შეცვლა და მასზე ახალი დოკუმენტის 

გაცემა – ფსევდონიმის მინიჭება, გარეგნობის შე-

ცვლა, ამოცნობისა და იდენტიფიცირების შე-

საძლებლობის შემცველი საპროცესო და სხვა 

დოკუმენტების გასაიდუმლოება. 

დ) უსაფრთხოების ზომების მიღება (პირადი 

დაცვა, განგაშზე გამოძახება და სხვა). 

ვ) საცხოვრებელი ადგილის დროებით ან სამუდა-

მოდ შეცვლა 

ე) სხვა სახელმწიფოში გაყვანა (რელოკაცია). პრო-

ცესის მონაწილის დაცვის სპეციალურ პროგრა-

მაში ჩართვისა და დაცვის კონკრეტული ღონის-

ძიებების განხორციელების პროცედურებს ერ-

თობლივად განსაზღვრავენ საქართველოს იუს-

ტიციისა და შინაგან საქმეთა მინისტრები.  

პროცესის მონაწილის დაცვის სპეციალური 

ღონისძიების ხარჯებს სახელმწიფო გაიღებს.   

პროკურორმა დაცვის სპეციალური ღონისძიე-

ბის გადაწყვეტილებაში უნდა მიუთითოს, დაცვის 

რომელი სპეციალური ღონისძიება უნდა გამოი-

ყენოს; პირი, რომლის მიმართაც გამოიყენება და-

ცვის სპეციალური ღონისძიება, ამ ღონისძიების 

გამოყენების ვადა. ამასთანავე დაცვის ღონისძიება 

შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს უვადოდ. 



 

დაცვის სპეციალური ღონისძიების გამოყენე-

ბის შესახებ გადაწყვეტილება არ არის საჯარო. ეს 

გადაწყვეტილება ეცნობება მხოლოდ დასაცავ 

პირს. 

დაცვის სპეციალური ღონისძიების გამოყენე-

ბის ვადის ამოწურვის შემთხვევაში შესაძლებელია 

ვადის გაგრძელება, თუ კვლავ არსებობს ამ ღო-

ნისძიების გამოყენების საჭიროება, ხოლო საჭი-

როების არ არსებობის გამო ამ ღონისძიებას აუქ-

მებს ის პირი, ვინც ეს გადაწყვეტილება მიიღო, რის 

შესახებაც დაუყოვნებლივ ეცნობება დასაცავ პირს. 

დაცვის სპეციალური ღონისძიების გამოყენე-

ბის აღსრულების შესახებ 3 დღის ვადაში ეცნობება 

პროკურორს, რომელმაც ეს ღონისძიება გამოიყენა. 

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცე-

სო კოდექსის 71-ე მუხლის თანახმად, დაცვის სპე-

ციალური ღონისძიებების აღსრულებას უზრუნ-

ველყოფს შინაგან საქმეთა სამინისტრო. 

საქართველოს სისხლის სამართლის საპრო-

ცესო კოდექსი ითვალისწინებს ისეთ შემთხვევას, 

როდესაც სპეციალური დაცვის ღონისძიება გა-

მოყენებული უნდა იქნეს გამოძიების სტადიაზე. 

ასეთ დროს მოწმეს აღარ შეუძლია გამოცხადდეს 

სასამართლოში ან დეპონირებულად მოხდეს მისი 

დაკითხვა საქმის არსებითი განხილვის დროს. 

ამიტომ გამოძიების სტადიაზე მხარის შუამდგომ-

ლობით გამოძიების ადგილის ან მოწმის ად-

გილსამყოფელის მიხედვით მაგისტრანტი მოსა-

მართლის წინაშე მოწმედ შეიძლება დაიკითხოს 

პირი, რომლის მიმართაც გამოიყენება ან არსებობს 

საკმარისი საფუძველი, რომ მის მიმართ გამოყენე-

ბული იქნეს დაცვის სპაციალური ღონისძიებები. 

ასეთი წესით დაკითხული მოწმის ჩვენება მიიჩ-

ნევა მტკიცებულებად და მისი ხელახალი დაკითხ-

ვა საქმის არსებითი განხილვის დროს აუცილე-

ბელი აღარ არის. გამოკალის შემთხვევაში, მართ-

ლმსაჯულების ინტერესებიდან გამომდინარე, მხა-

რის დასაბუთებული შუამდგომლობით და მო-

სამართლის გადაწყვეტილებით შესაძლებელია 

დაკითხვა მოხდეს მეორე მხარის წინასწარი ინ-

ფორმირებისა და დასწრების გარეშე. მაგრამ ასეთ 

შემთხვევაში, მოწმის მიერ მოცემული ჩვენება 

საქმის არსებითი განხილვისას დაუშვებელ მტკი-

ცებულებად მიიჩნევა, თუ შესაძლებელია მისი 

ხელახალი დაკითხვა (სსსკ 114-ე მ.), სისხლის 

სამართლის საპროცესო კოდექსის მე-40 მუხლის 

თანახმად, მოსამართლეს უფლება აქვს, მოწმის 

დაკითხვის დროს უარი თქვას ბრალდებულის 

დასწრებაზე, თუ გამოიყენება მოწმის დაცვის ერთ-

ერთი სპეციალური ღონისძიება.1 

                                                           

1 ლ. გვრიტიშვილი, სისხლის სამართლის პროცესის 

მონაწილეთა დაცვის სპეციალური პროგრამის წარ-

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცე-

სო კოდექსის 273-ე მუხლის თანახმად, გამამტყუ-

ნებელი განაჩენის აღწერილობით სამოტივაციო 

ნაწილში სასამართლო ვალდებულია დაასაბუთოს 

პროცესის მონაწილის მიმართ დაცვის სპეცია-

ლური ღონისძიების გამოყენება, შეცვლის ან გაუქ-

მების შესახებ, ხოლო სსსკ 274-ე მუხლის თანახ-

მად, გამამტყუნებელი განაჩენის სარეზოლუციო 

ნაწილი უნდა შეიცავდეს პროცესის მონაწილის 

მიმართ დაცვის სპეციალური ღონისძიების გამო-

ყენებით, შეცვლის ან გაუქმენის შესახებ საკითხის 

გადაწყვეტას. 

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპ-

ლთა, დაზარალებულთა დაცვის, დახმარებისა და 

რეაბილიტაციის ღონისძიებები გათვალისწინებუ-

ლია «ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინა-

აღმდეგ ბრძოლის შესახებ» საქართველოს კანო-

ნით. 

და ბოლოს, უნდა შევნიშნოთ ისიც, რომ თვით 

პროცესის მონაწილეთა დაცვის სპეციალური ღო-

ნისძიებების გამოყენების ინსტიტუტის გათვალის-

წინებით ქართულ საპროცესო კანონმდებლობაში 

დადებითი მოვლენაა, მაგრამ მაინც უმჯობესი 

იქნებოდა მისი ცალკე კანონის სახით არსებობა, რა 

დროსაც უფრო დახვეწილი და სრულყოფილი გახ-

დებოდა მისი ცალკეული პროცედურული საკით-

ხები, დაზუსტებული იქნებოდა პროცესის იმ 

მონაწილეთა წრეც, ვისზედაც შესაძლებელი იქნე-

ბოდა ამ ღონისძიების გამოყენება და, რაც მნი-

შვნელოვანია, პრაქტიკოსი მუშაკებისათვის უფრო 

ადვილად გასაგები და გამოსაყენებელი გახდებო-

და, მით უმეტეს, რომ ამას საერთაშორისო სამართ-

ლებრივი პრაქტიკაც ადასტურებს, რადგანაც უმ-

რავლეს ქვეყნებში პროცესის მონაწილეთა დაცვის 

პროცედურებს ცალკე კანონები არეგულირებენ, 

მაგალითად, ავსტრალიის კანონი «მოწმეთა დაც-

ვის შესახებ» (1994 წლის 13 ოქტომბერი), გერმა-

ნიის კანონი «მოწმეთა დაცვის შესახებ, რომლებსაც 

საფრთხე ემუქრებათ» (2011 წლის 11 დეკემბერი), 

იტალიის კანონი «მოწმეთა და იმ პირთა დაცვის 

შესახებ, რომლებიც ეხმარებიან მართლმსაჯულე-

ბას» (1991 წლის 15 მარტი), კანადის კანონი და 

პროგრამა მოწმეთა დასაცავად (1996 წელი), აშშ-ს 

კანონმდებლობა მოწმეთა დაცვის შესახებ, ლატ-

ვიის კანონი «განსაკუთრებული დაცვის შესახებ» 

(2005 წლის 19 მარტი), რუსეთის ფედერაციის ფე-

                                                                                              

მოშობის ისტორია, e-mail: gvritishvili@mail.com, გვ. 21. 

უნდა აღინიშნოს, რომ ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტე-

ტის მაგისტრატურის მე-2 კურსის სტუდენტს ლ. გვრი-

ტიშვილს პროცესის მონაწილეთა დაცვის ღონისძიებე-

ბის პროგრამის წარმოშობის ისტორია საფუძვლიანად 

აქვს შესწავლილი და ორიგინალურ ნაშრომს წარმოად-

გენს. 

mailto:gvritishvili@mail.com


 

დერალური კანონი დაზარალებულების, მოწმეე-

ბის და პროცესის სხვა მონაწილეთა სახელმწიფო 

დაცვის შესახებ» (2004 წლის 31 ივნისი) და ა.შ. 

კიდევ მეტი, ინგლისში ფუნქციონირებს მოწმეთა  

დაცვის ბიურო, რომელიც ქვეყნის შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს დაქვემდებარებაში იმყოფება.2 

იმის გათვალისწინებით, რომ პროცესის მონა-

წილეთა დაცვის სპეციალური ღონისძიებების გა-

მოყენება პირდაპირ დაკავშირებულია მის ფინან-

სურ უზრუნველყოფასთან, რიგ შემთხვევებში მი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

2 Рекомендуемые виды практики в области защиты 

свидетелей при производстве по уголовным  делам, 

касающихся организованной  преступности. Организация 

объединенных нации, Нью-Йорк, 2008. www. unodc 

org/documents/ 

სი მოცულობა შეიძლება იყოს საკმაოდ სოლი-

დური, კიდევ უფრო მეტად მიანიშნებს იმაზე, რომ 

საჭიროა სპეციალური კანონის შემუშავება აღ-

ნიშნული ურთიერთობის მოსაწესრიგებლად. 

ამიტომ საშურ საქმედ მიგვაჩნია სისხლის სა-

მართლის პროცესის მონაწილეთა დაცვის სპეცია-

ლური ღონისძიების კანონპროექტის შემუშავება 

და მისი მიღება, როგორც ეს მსოფლიოს მრავალ 

ქვეყანაშია აპრობირებული. 
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SPECIAL ARRANGEMENTS FOR PLEAD FOR PROCESS PARTICIPANTS 

 
Summary 

 
Newer institution of criminal process of Georgia is considered in the article: plead for process 

participants, problematic for usage of special arrangements; all issues under procedural legislation are 
analyzed. 

Authors say that it's true that procedural rules of plead arrangements for process participants and 
provisions of usage are reflected, but they are incomplete and it's better to pass separate special law, in 
which not only those subjects of process are detailed to which it will be used, but procedural rules for 
conducting it 

 



 

 
 

investiciebi, teqnoparkebi da Tavisufali ekonomikuri zonebi 

თამაზ ბაციკაძე 

დავით თავხელიძე 

კობა სოხაძე 

ტექნოპარკის ფუნქციონირების უცხოური გამოცდილების ზოგიერთი 

ასპექტი 
 

განვითარების თანამედროვე ეტაპზე 

მიმდინარეობს მეცნიერებისა და  წარმოების 

ინტეგრაციის პროგრესული ფორმების ძიება. სა-

კითხის გადაწყვეტის ერთ-ერთი მიმართულებაა 

ტექნოლოგიური პარკების შექმნა და განვითარება. 

უცხოური გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ 

ტექნოპარკები შეიძლება გახდეს ყველაზე უფრო 

ეფექტური წარმონაქმნი სამეცნიერო-ტექნიკური 

და ტექნოლოგიური ამოცანების გადაწყვეტისა და 

ინოვაციური პოლიტიკის რეალიზაციაში.  

თავისი შინაარსით ტექნოპარკი არის 

დამაკავშირებელი რგოლი მეცნიერ-

გამომგონებელსა და კომპანიებს შორის რომლებიც 

აღიარებენ ამ გამოგონებას და მიზანშეწონილად 

ჩათვლიან მის რეალიზაციას. აღსანიშნავია, რომ 

ტექნოპარკები დაინტერესებული არიან ტექ-

ნოლოგიების გაყიდვით, ამასთან ზოგჯერ  უშუა-

ლოდ არ მონაწილეობენ მისი გაყიდვის პროცესში 

თუმცა, ქმნიან ხელსაყრელ პირობებს ინოვაციური 

პროექტების რეალიზაციისათვის სპეციალური სა-

ინფორმაციო თუ სხვა მომსახურეობით, 

დამფუძნებელი ან თანადამფუძნებელი. 

პირველი ტექნოპარკის წინამორბედი იყო  

1939 წელს აშშ-ში კალიფორნიის შტატის, პალო 

ალტოში შექმნილი ინოვაციური ცენტრი, რომლის 

დამფუძნებლებიც იყვნენ სტენფორდის უნივერსი-

ტეტის კურსდამთავრებულები. სტენფორდის 

ტექნოპარკი შეიქმნა 1951 წელს, რითაც იწყება 

ტექნოპარკების შექმნის პირველი ეტაპი. 1950-ანი 

წლების ბოლოდან როცა შეიქმნა პირველი 

საუნივერსიტეტო ტექნოპარკები სტენფორდში, 

კემბრიჯში და აშშ-ის და ინგლისის სხვა 

ქალაქებში. უნივერსიტეტებში იქმნებოდა ტერი-

ტორიები, რომლებზეც გამომგონებლები წყვეტდენ 

პრაქტიკოსების მიერ შემოთავაზებულ ამოცანებს. 

სხვადასხვა ქვეყნებში განსხვავებული დასახე-

ლებების მიუხედავად, (აშშ და საფრანგეთში 

ფუნქციონირებენ ტექნოპოლისები, ბელგიასა და 

გერმანიაში მათ ეწოდებათ ინოვაციური ცენტრე-

ბი, დიდ ბრიტანეთსა და ნიდერლანდებში მათ 

ეწოდებათ ტექნოპარკები), მათი გაერთიანების 

პრინციპები თითქმის ერთნაირია, თუ არ ჩავთვ-

ლით იმას, რომ ყველა ქვეყანაში ისინი ეროვნული 

სპეციფიკიდან გამომდინარე ხასიათდებიან 

გარკვეული თავისებურებებით. მაგალითად ყო-

ფილ საბჭოთა კავშირში 1956 წელს შეიქმნა 

ნოვოსიბირსკის აკადემქალაქი, რომელშიც 

განთავსდნენ სამეცნიერო-კვლევითი და 

საპროექტო ინსტიტუტები სხვადასხვა დარგობრი-

ვი მიმართულებების მიხედვით, რომლებიც 

დასავლეთის ტექნოპარკებისაგან განსხვავებით 

ორიენტირებულნი იყვნენ ქვეყნის წინაშე მდგომი 

დარგობრივი გეგმური ეკონომიკის ამოცანების 

გადაწყვეტაზე. 

მიუხედავად გარკვეული სპეციფიურობისა 

ტექნოპარკებისათვის დამახასიათებელია ერთი 

მთავარი ნიშანი, რომ ტექნოპარკები არის 

მთავრობის, მრეწველობისა და უნივერსიტეტების 

რესურსული პოტენციალის ორგანიზების მნიშვ-

ნელოვანი ფორმა, რომლის მიზანია ეროვნული 

მეურნეობისა და რეგიონების ეკონომიკის 

განვითარების სტიმულირება, მოსახლეობის სო-

ციალური და საგანმანათლებლო დონის ამაღლება. 

სპეციალისტების აზრით, სოციალური 

ინფრასტრუქტურის შექმნა შეადგენს 

ტექნოპარკების გულს. ამის მაგალითად შეიძლება 

დავასახელოთ იაპონიის ტექნოპარკის «ნაგაოკი», 

რომლის ორგანიზაციის დროსაც აშენდა ახალი 

სწრაფი რკინიგზა, ექსპლოატაციაში შევიდა ახალი 

საცხოვრებელი მასივები, აშენდა კომუნიკაციები, 

კულტურული და გამაჯანსაღებელი ცენტრები, 

პარკები და მწვანე მასივები. პროგრამის სხვა დამა-

ხასიათებელი ნიშანი იყო ყოველი ცალკეული 

ქალაქი-ტექნოპარკის სპეციალიზაცია. მაგალითად 

«ხამამატსუ» ვითარდებოდა, როგორც ელექტრო-

ნიკის, მექანიკის, ვიდეოინფორმაციული 

სისტემების წარმოების ცენტრი. «ტოიამა» სპეცია-

ლიზდება ფარმაკოლოგიაზე და ბიოტექნიკაზე, 

ხოლო «იამაგუტი» ახალი სამშენებლო მასალების 

და კერამიკის წარმოებაზე. 

აშშ ტექნოპარკების მშენებლობას თან ახლდა 

ახალი აუთვისებელი ტერიტორიების სწრაფი 

ტემპებით ათვისება. გასული საუკუნის 50-იან 

წლებში სანტაკლარის ველის სამხრეთ-დასავლეთი 



 

წარმოადგენდა დაბალგანვითარებულ სასოფლო-

სამეურნეო რაიონს განუვითარებელი ინ-

ფრასტუქტურით. სტენფორდის უნივერსიტეტის 

და რამდენიმე დამწყები ფირმების ძალისხმევის 

შედეგად რაიონში შეიქმნა ტექნოპარკი, რომელმაც 

დასაბამი მისცა დღევანდელ აშშ ყველაზე უფრო 

მაღალგანვითარებული ტერიტორიული 

კომპლექსის შექმნას. დღეისათვის «სილიკონ-

ველი» წარმოადგენს აშშ «ელექტრონულ დე-

დაქალაქს», რომელშიც კონცენტრირებულია აშშ 

ელექტრონული წარმოების თითქმის ნახევარი, 

სადაც დასაქმებულია კალიფორნიის შტატში 

დასაქმებულთა 30%-ზე მეტი.  

ტექნოპარკების განვითარების მეორე ეტაპი 

იწყება  გასული საუკუნის 80-იან წლებში, 

რომელმაც ძირითადად მოიცვა დასავლეთ ევროპა 

და დაკავშირებულია მსოფლიო ენერგო-

მატარებლებზე ფასების სწრაფ ზრდასა და 

ეროვნული მეურნეობის ისეთი მნიშვნელოვანი 

დარგების სტაგნაციასთან, როგორებიცაა: მეტა-

ლურგია, გემთმშენებლობა, მანქანათმშენებლობა. 

ეკონომიკური კრიზისის დასაძლევად საჭირო იყო 

გარკვეული ტექნიკური და ტექნოლოგიური 

ნახტომის გაკეთება და მრეწველობის ახალ 

ხარისხობრივ დონეზე აყვანა. აღნიშნული 

რეგიონის ქვეყნების ხელმძღვანელობა ხვდებოდა, 

რომ შექმნილი სიტუაციიდან გამოსვლის 

საუკეთესო გზა იყო ახალი, მეცნიერებატევადი 

დარგებისა და ბაზრების განვითარებისათვის ხე-

ლის შეწყობა. აღნიშნულ ეტაპზე ხდება ბიზნეს-

ინკუბატორების არნახული ტემპებით 

განვითარება, რომლებსაც აქვთ ვიწრო დარგობ-

რივი სპეციალიზაცია. 1983 წელს იაპონიაში მი-

ღებული იქნა კანონი ტექნოპოლისების შესახებ. 

ტექნოპარკების განვითარების მესამე ეტაპი 

იწყება გასული საუკუნის 90-ანი წლებიდან, როცა 

ტექნოპარკები სულ უფრო მეტად იყენებენ 

ინოვაციებს, როგორც კონკურენტუნარიან 

საქონელს. ამასთან, ახალი თაობის ტექნოპარკების 

კონკურენტუნარიანობა აისახება მათი გამოგო-

ნებითი საქმიანობის მრავალფეროვნებაში. 

ტექნოპარკები პირობითად შეიძლება დავყოთ 

სამ მოდელად – ამერიკული (აშშ, დიდი ბრიტანე-

თი), იაპონური და შერეული (საფრანგე-თი, გფრ). 

ამერიკული მოდელის ტიპიური მაგალითია, 

სამეცნიერო პარკებიდან უძველესი _ 

სტენფორდის პარკი, რომელიც განლაგებულია 

უნივერსიტეტის მიწებზე და 51 წლიანი იჯარით 

აქვთ გაცემული მაღალტექნოლოგიურ კომპანიებს, 

რომლებიც თანამშრომლობენ უნივერსიტეტებთან 

და რომლებშიც მეცნიერ-მუშაკებად და მასწავლებ-

ლებად მიწვეული არიან უნივერსიტეტის 

პროფესორები. კომპანიაში თავდაპირველად გაერ-

თიანდენ 80 კომპანია და ელექტრონოკის, 

გეოლოგიური სამსახურის, აეროკოსმოსური, 

ქიმიური და ბიოტექნოლოგიური 

მიმართულებების. 

გასული საუკუნის 80-ანი წლებიდან 

დასავლეთევროპის ქვეყნებში გავრცელდა ტექ-

ნოპარკების ახალი ნაირსახეობა, რომელიც ორიენ-

ტირებულია წვრილ მაღალტექნოლოგიურ 

საწარმოებზე _ ინოვაციურ ცენტრებზე, 

რომლებიც წააგავს ამერიკულ «ინკუბატორებს». 

მათი ამოცანაა შეაერთონ იდეები და გამოგონებები 

წარმოებასთან და მათ რეალიზაციაში ჩართონ 

საზოგადოებრივი და კერძო ფონდები მათთვის 

სასტარტო კაპიტალი. ინოვაციური ცენტრების 

ფუნქციები მოიცავს ინოვაციური პროცესების 

სხვადასხვა სტადიებს, განსაკუთრებით 

ექსპერიმენტალური წარმოებიდან ახალი 

პროდუქციის კომერციულ ათვისებამდე. აღნიშ-

ნულ შემთხვევაში ყოველთვის არ არის საჭირო 

ახალი კომპანიების შექმნა, ხშირად ინოვაციური 

ცენტრები გამომგონებელ-მწარმოებლებს 

აღმოუჩენენ დახმარებებს ახალ პროდუქტზე 

ლიცენზიების გაცემაზე. 

რიგი ინოვაციური ცენტრებისა იმყოფება 

ადგილობრივი ხელისუფლების განკარგულებაში, 

ხოლო შედარებით მსხვილი ცენტრები შედიან 

ევროპულ ქსელში, რომლის ბაზაც ბრიუსელშია 

და აერთიანებს სხვადასხვა ცენტრის დაახლოებით 

40 ინოვაციურ ცენტრს.  

ევროპული ცენტრი ხელს უწყობს ფირმებს 

ტექნოლოგიების სხვადასხვა ქვეყნებს შორის 

ვაჭრობაში. 

სამეცნიერო პარკების იაპონური მოდელი 

ამერიკულისაგან განსხვავებით, გულისხმობს 

სრულიად ახალი ტიპის ქალაქების, «ტექნოპო-

ლისების» მშენებლობაზე, რომლებიც თავს უყრიან 

სამეცნიერო კვლევების ჩა-ტარებას მოწინავე, 

პიონერულ და წარმოების მეცნიერტევად 

დარგებში. ტექნოპოლისების შექმნის პროექტი 

«ტექნოპოლისი» სარეალიზაციოდ მიღებული იქნა 

1982 წელს.  

ტექნოპოლისების შექმნის მოდელად აღებული 

იქნა 19 ზონა რომლებიც განფენილი იყო ოთხ 

კუნძულზე. ყველა მათგანს უნდა დაეკმაყოფი-

ლებინა შემდეგი კრიტერიუმები: 

* განთავსებული უნდა იყოს 30 წუთის სავალზე 

«ქალაქ-მშობლისაგან» (არა ნაკლებ 200 ათასი 

მცხოვრებით) და ტოკიოდან, ნაგოიდან ან 

ოსაკიდან ერთი დღის სავალზე. 

* დაკავებული ფართობი 500 კვ. მილი ან ნაკლები. 

* თანამედროვე სამეცნიერო-სამრეწველო 

კომპლექსის დაბალანსებული კომპლექსის, უნი-

ვერსიტეტის და კვლევითი ინსტიტუტის არსე-



 

ბობა თანამედროვე ინფრასტრუქტურასთან 

ერთან.  

* განთავსებული უნდა იყოს მიმზიდველ 

რაიონებში და ჰარმონიზებული უნდა იყოს ად-

გილობრივ ტრადიციებთან და ბუნებრივ პი-

რობებთან. 

ტოკიოდან ჩრდილო-აღმოსავლეთით 35 

მილში მდებარეობს «ტვინების ქალაქი» _ ცუკუბა, 

რომელშიც ცხოვრობს 11 500 ადამიანი. ისინი 

მუშაობენ 50 სახელმწიფო კვლევით 

ინსტიტუტებში და ორ უნივერსიტეტში. ცუკუბაში 

ფუნქციონირებს იაპონიის 98 წამყვანი 

სახელმწიფო კვლევითი ლაბორატორიებიდან 30 

რის გამოც ეს პატარა ქალაქი აღიარებულია მსოფ-

ლიოს ერთ-ერთ წამყვან ცენტრად. 

«შერეული მოდელის» მაგალითად შეიძლება 

მოვიტანოთ საფრანგეთის სამეცნიერო პარკები, 

რომლებიც ორიენტირებულნი არიან, როგორც 

იაპონურ ისე ამერიკულ მოდელზე. საფრანგეთში 

უმსხვილესია «სოფია ანტიპო-ლისი», რომელიც 

განლაგებულია რივერში, 200 ჰა-ზე მეტ ფართობ-

ზე. მიწები მიეყიდათ კომპანიებს და კვლევით 

ინსტიტუტებს. განსაზღვრულია დასაქმებულთა 

მაქსიმალური რაოდენობა 6 000 კაცი. 

განსაკუთრებით აღნიშვნის ღირსია პირველი 

ინგლისური ტექნოპარკის კემბრიჯის უნივერ-

სიტეტის სამეცნიერო-ტექნოლოგიური პარკი, 

რომელიც შეიქმნა გასული საუკუნის 70-იან 

წლებში და უკვე 80-იანი წლების ბოლოსათვის მის 

ფირმებში მუშაობდა 18 ათასი კაცი. უნივერსი-

ტეტისა და კვლევითი ლაბორატორიების მჭიდრო 

კავშირები იყო ურთიერთსასარგებლო. 

გავრცელებული იყო კვლევითი და საცდელ-სა-

კონსტრუქტორო სამუშაოებისათვის ფართის იჯა-

რით აღების პრაქტიკა, რომელთა კვლევის 

შედეგებიც წარმატებით ინერგებოდა პრაქტიკაში. 

დღეისათვის ტექნოპარკში წარმატებით ფუნქ-

ციონირებს 400-ზე მეტი მაღალტექნოლოგიური 

ფირმა, რომლებიც დასპეციალებულნი არიან 

ელექტრონიკის, ხელსაწყოთმშენებლობაში და 

მანქაანათმშენებლობაში, კომპიუტერულ 

ტექნიკაში, პროგრამულ უზრუნველყოფაში, 

ტელეკომუნიკაციებში და ბიოტექნოლოგიაში. 

კომპანიების უმეტესობა მცირერიცხოვანია (30 

კაცზე ნაკლები) და ახალშექმნილია (მათი არ-

სებობის ვადა 5 წელს არ აჭარბებს). 

შეიძლება გამოიყოს კემბრიჯის 

უნივერსიტეტის ტექნოპარკების ძირითადი 

დამახასიათებელი ნიშნები. უპირველეს ყოვლისა, 

ეს არის მეცნიერებატევადი საწარმოების აღმო-

ცენება, რომელთა რიცხვიც სულ უფრო იზრდება. 

საწარმოები ახალი ვენჩურული კომპანიებისათვის 

ასრულებენ ბიზნეს-ინკუბა-ტორის ფუნქციას. 

ტერმინი ,,ინკუბატორი’’ კემბრიჯში გამოიყენება 

ორი ძირითადი გაგებით: ფართო გაგებით რო-

გორც ტექნოპარკის ნაირსახეობა, რომლის 

მთავარი ფუნქციაა, ახალგაზრდა ორგანიზაციებზე 

დახმარება და ვიწრო გაგებით, როგორც ტექ-

ნოპარკის ერთ-ერთი სტრუქტურული ქვედანაყო-

ფი. 

აღსანიშნავია ის, რომ კემბრიჯში იზრდება 

ინგლისის და აშშ-ის მსხვილი კონცერნების და ფი-

ნანსური ინსტიტუტების განყოფილებების 

რიცხვი. კემბრიჯის მცირე და საშუალო 

მეცნიერტევადი ფირმები უზრუნველყოფენ 

მოცემული რაიონის მოსახლეობის 20 %-ის 

დასაქმებას. 

საინტერესოა ინგლისის ტექნოპარკების 

დაფინანსების პრაქტიკა. საუკუნის 

დასაწყისისათვის დიდი ბრიტანეთის 40 

ტექნოპარკში დაბანდებული იყო 400 მლნ. ფუნტ 

სტერლინგამდე, რომელიც დახარჯული იქნა 

მიწების შეძენაზე, შენობების აშენებაზე და ინფრა-

სტრუქტურის შექმნაზე. საბრუნავი საშუალებების 

ფორმირების ძირითადი წყაროა იჯარის 

შემოსავალი და მომსახურებიდან შემოსავალი. რაც 

შეეხება სამეცნიერო პარკების ძირითად შემოსა-

ვალს ის ფორმირდება შემდეგი ძირითადი წყა-

როებიდან: ა) დამფუძნებლებისა და სპონსორების 

შენატანები; ბ) მიწის არენდიდან შემოსავალი; გ) 

კომერციული კრედიტები; დ) პარკის კა-

პიტალიდან წილის გაყიდვა. ე) გრანტები და 

სახელმწიფო სუბსიდიები. ვ) მოგების 

რეინვესტირება; ზ) პარკის მიერ აშენებული შენო-

ბების გაყიდვიდან მიღებული შემოსავლები.  

დიდი ბრიტანეთის ტექნოპარკების 

შემადგენლობაში მყოფი ფირმების 60% მეტს 

წარმოადგენენ მცირე ფირმები, რომლებსაც უჭი-

რავთ მხოლოდ ერთი ოფისი. მათში დასაქმე-

ბულთა რაოდენობა 5 დან 10 კაცამდეა. 

თანამშრომლები ძირითადად მუშაობენ გამოყენე-

ბითი კვლევების სფეროში, ამასთან საჭიროების 

შემთხვევაში უმაღლეს სასწავლებლებთან ან 

მსხვილ კორპორაციასთან. 

ტექნოპარკის შემადგენლობაში შემავალი 

ფირმებისათვის ფინანსირების შიდა წყაროს 

წარმოადგენს ძირითადი და საბრუნავი კაპიტალი. 

თუ კი დაფინანსების შიდა რეზერვები 

ამოწურულია ფირმები გადადიან დაფინანსების 

გარე წყაროების გამოყენებაზე, რომელთა შორისაც 

უმთავრესია: ა) საბანკო კრედიტები და 

ოვერდრაფტები; ბ) სააქციო კაპიტალი; გ). 

ვენჩურული კაპიტალი; დ) მსხვილ კომპანიებთან 

პარტნიორობა; ე) ტექნოპარკის ინიციატივები; ვ) 

მთავრობის მიერ გატარებული ღონისძიებები. 

მოკლედ მიმოვიხილოთ თითოეული მათგანი: 



 

ა) საბანკო კრედიტები და ოვერდრაფტები. 

დიდ ბრიტანეთში ტექნოპარკების კრედიტებით 

და ფინანსური დახმარების გაწევის მიზნით 

იქმნება ცენტრალური ბანკების რეგიონალური 

ფილიალები, რომლებიც მცირე ბიზნესის გან-

ვითარებას უწევენ სათანადო დახმარებას. დაკრე-

დიტების კუთხით არსებობს მთელი რიგი 

პაკეტები. მაგალითად კრედიტები ბიზნესის 

დაწყებისათვის ყოველი ბანკი ცდილობს აჩვენოს 

თავისი მიმზიდველობა სხვადასხვა შეღავათე-

ბით, ფიქსირებული  ან მოძრავი საპროცენტო 

განაკვეთებით, ერთსა და იგივე პაკეტში 

სხვადასხვა პი-რობებით. 

ოვერდრაფტი არის ტექნოპარკების 

დაფინანსების ყველაზე უფრო გავრცელებული და 

მისაღები ფორმა, რომელიც გამოიყენება საბ-

რუნავი საშუალებების მიმდინარე დეფიციტის 

დასაფარად და არა გრძელვადიანი ფინანსირები-

სათვის. ოვერდრაფტის გაცემის დროს ბანკები 

ზოგიერთ შემთხვევაში წინასწარ განსაზღვრავენ 

მის ფიქსირებულ ყოველთვიურ გადასახადს. 

ფართოდ გამოიყენება ასევე კომერციული 

იპოთეკური კრედიტები, რომელიც იპოთეკური 

კრედიტის ერთ-ერთი მოქნილი ფორმაა. ბანკებს 

შორის კონკურენცია ხდება კლიენტებისათვის 

ყველაზე უფრო მოქნილი პაკეტების შეთავაზებით, 

როგორც ყველაზე უფრო მისაღები ვადების, ისე 

საპროცენტო განაკვეთების ფიქსირებული ან 

მოძრავი პროცენტებით. 

ბანკებიდან საკრედიტო თანხების 

შეუფერხებლად მიღების მიზ-ნით, ტექნოპარკის 

მენეჯერებმა უნდა გაითვალისწინონ შემდეგი პი-

რობები: სისტემატურად უნდა მისცენ ბანკებს 

ინფორმაციები ფირმის ბიზნესის მიმდინარე 

მდგომარეობის შესახებ; ბიზნეს-გეგმებში დე-

ტალურად გაწერონ და დაასაბუთონ ფინასური 

ნაკადების მიღების აუცილებლობა; ბანკებს წა-

რუდგინონ ფინანსური მდგომარეობის არა 

ზოგადი დახასიათება არამედ კონკრეტული პროე-

ქტები თუ რისთვისაა საჭირო კრედიტები.  

ბ) სააქციო კაპიტალი. ტექნოპარკის 

სტრუქტურაში შემავალმა მცირე და საშუალო 

ფირმებმა შეიძლება უზრუნველყონ საკუთარი 

ფინანსირება დაფინანსების ისეთი გარე წყაროდან 

როგორიცაა რეგისტრაცია არაკოტირებული 

ფასიანი ქაღალდების ლონდონის საფონდო 

ბირჟაზე, თუმცა აქ ერთი მომენტია გასათვა-

ლისწინებელი ის, რომ ფირმის რეგისტრაციიდან 

მხოლოდ ორი წლის შემდეგაა შესაძლებელი მათი 

აქციების საფონდო ბირჟაზე დარეგისტრირება. 

აღსანიშნავია ისიც, რომ საფონდო ბირჟაზე 

კვოტირებას დაწყებიდან სჭირდება ექვსი თვე 

მაინც. აღნიშნული მსხვილი ფინანსების მიღების 

მნიშვნელოვანი წყაროა. გარდა აღნიშნულისა 

ახალი დაფინანსების წყაროა ახალი აქციონერების 

მიღება.  

გ) ვენჩურული კაპიტალი. ბრიტანეთის 

გამოცდილებამ გვიჩვენა, რომ ვენჩურული 

კაპიტალის გამოყენება მიზანშეწონილია ტექნო-

პარკში შემავალი სწრაფი ტემპებით მზარდი მცირე 

და საშუალი ფირმებისათვის. ვენჩურული კაპიტა-

ლი, როგორც  წესი გაიცემა 3-5 წლის ვადით, 

რომლის განმავლობაშიც ვენჩურული ინვესტორი 

არ ელოდება ფულადი სახსრების უკან 

დაბრუნებას. იმის გამო, რომ ვენჩურული ინვეს-

ტორი სერიოზულად რისკავს იმის გამო, რომ თან-

ხებს აბანდებს ყოველგვარი გარანტიის გარეშე. 

ვენჩუნურული კაპიტალისტები ზედმიწევნით 

ზუსტად სწავლობენ საინვესტიციო წი-

ნადადებების სიცოცხლისუნარიანობას, ახდენენ 

ბიზნეს-გეგმის დეტალურ შესწავლას. ფინანსირება 

ხორციელდება ფირმის კაპიტალის წილის ან 

დირექტორთა საბჭოში წარმომადგენლის შეყვანის 

სანაცვლოდ.  

დ) მსხვილ კომპანიასთან პარტნიორობა 

ხორციელდება მაშინ, როცა მსხვილი კომპანია 

იძენს მცირე ფირმის კაპიტალის წილს ან მასთან 

ერთად ანხორციელებს ერთობლივ წარმოებას. 

მსხვილი ფირმა, როგორც წესი, გამოყოფს სოლი-

დურ თანხებს და ახდენს მხარდაჭერას მენეჯმენ-

ტის სფეროში, ის ახდენს მარკეტინგულ 

ოპერაციებს, გავლენას ახდენს მომწოდებლებსა და 

მომხმარებლებზე. კორპორაცია მცირე ფირმას გა-

დასცემს იმ ტექნოლოგიას, რომლის გამოყენების 

მასშტაბებიც მისთვის არარენტაბელურია. მცირე 

ფირმა პარტნიორობაში დებს თავის შემოქ-

მედებით პოტენციალს და ნოვატორულ სუ-

ლისკვეთებას, უკვლევს მსხვილ კორპორაციას 

გზას ახალი ტექნოლოგიებისა და მოდელირებუ-

ლი საქონლის წარმოებისაკენ.  

ე) სამეცნიერო პარკების ინიციატივების ერთ-

ერთ გამოვლინებაა აქტიური მონაწილეობა კლიენ-

ტი ფირმების მომსახურეობაში, რომლებიც 

შეიძლება იყვნენ როგორც კერძო ფირმები, ისე 

მუნიციპალური სტრუქტურები. ასეთი თა-

ნამშრომლობა ორმხრივ სასარგებლოა და წყდება 

ტექნოპაქრკისა და საზოგადოების ერთობლივი 

ინტერესები. 

ვ) მთავრობის მიერ გასატარებელი 

ღონისძიებები. დიდ ბრიტანეთში მთავრობა 

თამაშობს მეტად მნიშვნელოვან როლს ტექნოპარ-

კების და მასში შემავალი მცირე და საშუალო 

საწარმოების განვითარებისათვის. ტექნოპარკების 

დახმარებისათვის  მთავრობის მიერ გატარებული 

ღონისძიებებიდან აღსანიშნავია: 1. დაკრედიტების 

გარანტიის პროგრამები, უზრუნველყოფს 



 

კომერციული ბანკებისათვის 100000 ფუნტი სტერ-

ლინგის ფარგლებში ვაჭრობისა და მრეწველობის 

სამინისტროების გარანტიებს 70-85%-ის 

ფარგლებში იმისდა მიხედვით, თუ რომელ რეგიო-

ნალურ ზონაში იმყოფება დასაკრედიტებე-ლი 

ორგანიზაცია. კრედიტის ვადა ორიდან ხუთ 

წლამდეა, სასესხო პროცენტი წელიწადში 

შეადგენს 2.5% (შეიძლება 1%-იც, თუ კი სესხი გა-

ცემულია პირველად და მსესხებელი შედის 

სპეციალურ რეგიონთა ჩამონათვალში.) 2. 

ბიზნესის განვითარების პროგრამები მიმარ-

თულია მცირე საწარმოებში კაპი-

ტალდაბანდებების წახალისებისათვის და 

უპირველესად მოიცავს ღონისძიებებს დამწყები 

ბიზნესისათვის რისკების თავიდან აცილების 

საკომპესაციოდ საგადასახადო შეღავათების 

დაწესებას. აღნიშნულ პროგრამაში 

მონაწილეთათვის დაწესებულია გარკვეული 

კრიტერიუმები, რომლებიც გამიზნულია მცირე 

ბიზნესის განვითარებისათვის  ინვესტიციების 

წასახალისებლად. 3. მეცნიერებისა და ტექნიკის 

დარგში მცირე ფირმების გრანტებით წახალისების 

პროგრამა. ეს პროგრამა ვაჭრობისა და მრეწვე-

ლობის სამინისტროს პროგრამის ნაწილია, 

რომელიც ითვალისწინებს ტექნოპარკების მხარ-

დაჭერას. პროგრამა ითვალისწინებს კონკურსის 

ორი ეტაპის ჩატარებას ინოვაციური მცირე 

საწარმოებისათვის, რომლის რიცხოვნებაც 50 კა-

ცამდეა. პირველი ეტაპის გამარჯვებულები 

სამინისტროდან იღებენ გრანტს, რომელიც ფარავს 

პროექტის 75%-ს, მაგრამ არა უმეტეს 50000 ფუნტი 

სტერლინგისა. პროექტების შერჩევა ხდება 

სიახლის, მნიშვნელობის და ქვეყნისათვის 

კომერციული სარგებლიანობის გა-

თვალისწინებით. თუმცა, მნიშვნელოვანია 

კონკურსანტების ფინანსური საჭიროებანი. მეორე 

ეტაპი წარმოადგენს დამოუკიდებელ კონკურსს, 

რომელიც ტარდება პირველი ტურის ჩატარებიდან 

9 თვის შემდეგ პირველ ტურში გამარჯვებულები-

სათვის. მისი მიზანია პროექტის მეორე წლის 

დაფინანსება და ფარავს ხარჯების 50% მაგრამ არა 

უმეტეს 100000 ფუნტი სტერლინგისა. 4 ახალი 

პროდუქციის შექმნის მხარდაჭერის პროექტის მი-

ზანია მცირე საწარმოებისათვის დახმარების გაწე-

ვა ახალი პროდუქტებისა და ტექნოლოგიური ხა-

ზების შექმნისათვის, რომლებიც პასუხობენ 

თანამედროვე სამეცნიერო-ტექნიკური პროგრესის 

მოთხოვნებს. ფირმებს, რომელთა რიცხოვნობაც 

500 კაცამდეა, შეუძლიათ მიიღონ გრანტი, 

რომელიც დაფარავს პროექტის ღირებულების 30 

%-ს, მაგრამ არა უმეტეს 150 000 ფუნტი სტერ-

ლინგისა. პროექტის მინიმალური ღირებულება 

უნდა იყოს 50000 ფუნტ სტერლინგზე უფრო მეტი 

და მისი რეალიზაციის ვადები უნდა იყოს ექვსი 

თვიდან სამ წლამდე. გარდა ამისა, პროექტმა უნდა 

შეიტანოს მნიშვნელოვანი წვლილი დარგის განვი-

თარებაში.  

საქართველოსათვის განსაკუთრებით 

საინტერესოა აღმოსავლეთ ევროპის 

ტექნოპარკების ფუნქციონი-რების 

თავისებურებები. 

ჩეხეთში ტექნოპარკების საქმიანობას 

ხელმძღვანელობს სამეცნიერო-ტექნიკური 

პარკების საზოგადოება. აქ გავრცელებულია სამეც-

ნიერო-ტექნიკური პარკების ოთხი ნაირსახეობა: ა) 

საზოგადოებრივ-სამართლებრივი; ბ). კერძო; გ) 

კომბინირებული; დ) აკადემიური. 

განვიხილოთ თითოეული მათგანი ცალ-

ცალკე: 

ა) საზოგადოებრივ-სამართლებრივი 

სამეცნიერო-ტექნიკური პარკი არის 

არამომგებიანი ორგანიზაცია, რომელიც 

ფინანსდება რესპუბლიკური მთავრობის მიერ. 

მისი პრიორიტეტული მიმართულებებია რეგიო-

ნების ეკონომიკის განვითარება ტექნიკური პროგ-

რესის დანერგვის, საგადასახადო პოლიტიკის ლი-

ბერალიზაციის და ეკონომიკის დივერსიფიკაციის 

საშუალებით, რაც გულისხმობს რისკის 

შემცირების მიზნით, სხვადასხვა საფინანსო 

ინსტრუმენტსა და სხვა აქტივებს შორის საინვეს-

ტიციო პორტფელის გადანაწილებას და 

კომპანიების საქმიანობის სფეროს გაფართოებას; 

ბ) კერძო სამეცნიერო-ტექნიკური პარკები 

წარმოადგენენ მოგებაზე ორიენტირებულ ორგანი-

ზაცი-ებს, რომელთა საქმიანობის საფუძველია 

კაპიტალების გაერთიანება სადაზღვევო 

კაპიტალის მონაწილეობით, ფირმის ინოვაციურ 

საქმიანობაში მონაწილეობის მისაღებად. 

ზოგიერთ შემთხვევაში ის სამეცნიერო-ტექნიკური 

პარკები, რომლებიც განლაგებული არიან 

პრესტიჟულ ადგილებში მათი შემოსავლების 

მთავარი წყაროა საიჯარო ქირა და სხვადასხვა ფა-

სიანი მომსახურება; 

გ) კომბინირებული სამეცნიერო-ტექნიკური 

პარკები შექმნის საფუძველია სახელმწიფო, კომუ-

ნალური და არამმგებიანი ინსტიტუციების გა-

ერთიანება კერძო სექტორთან. ასეთი 

გაერთიანებები შესაძლებელს ხდის პარკები დაფი-

ნანსდნენ სხვადასხვა დონის სახელმწიფო 

დოტაციებით და კერძო დაფინანსებით. კერძო 

სექტორიდან ყველაზე ხშირად პარტნიორებად 

გამოდიან ბანკები, დიდი საწარმოები, მეცენატები 

და სხვა სპონსორები, რომლებიც თავიანთი 

წვლილით დემონსტრირებას ახდენენ 

ინოვაციური პოლიტიკის მხარ-დაჭერის შესახებ, 

ხოლო ზოგიერთ შემთხვევაში არსებული კანონ-



 

მდებლობის შესაბამისად იღებენ გარკვეულ 

საგადასახადო შეღავათებს. 

დ) აკადემიური სამეცნიერო-ტექნიკური 

პარკები მიერთებული არიან უნივერსიტეტებთან 

ან მათ ფაკულტეტებთან და პრიორიტეტულ მიმა-

რთულებებად ითვლება როგორც პირადი ისე 

ინოვაციური გამოგონებები.  

საინტერესოა პოლონეთის ტექნოპარკების 

საქმიანობის ორგანი-ზაციული საფუძვლების 

შესწავლა. აქ საქართველოს მსგავსად ტექნოპარკე-

ბისათვის არ არის შექმნილი სპეციალური 

კანონმდებლობა და ისინი საქმიანობას ეწევიან 

განათლების, მეცნიერებისა და სამეწარმეო საქმია-

ნობის შესახებ ქვეყანაში არსებული 

კანონმდებლობის შესაბამისად. ყველაზე უფრო 

ხშირად პოლონეთში ტექნოპარკები საქმიანობენ 

შეზღუდული პასუხისმგებლობის და სააქციო სა-

ზოგადოებების ფორმით. სააქციო საზოგადოებები 

უპირატესად იქმნება მაშინ, როცა მასში მთავარი 

მო-ნაწილეები არიან სახელმწიფო ორგანოები და 

სხვადასხვა ორგანი-ზაციების ადმინისტრაციები. 

ტექნოპარკის მცნება გვხვდება «ინვესტიციების 

ფინანსური მხარდაჭერის შესახებ» პოლონეთის კა-

ნონში. კანონი განსაზღვრავს ტექნოპარკების 

დახმარების პრინციპებს, ფორმებს და პირობებს, 

რომელთა შორის აღსანიშნავია: უძრავი და 

მოძრავი ქონების გამოყოფა; ტექნოლოგიური 

კრედიტების და ტექნოლოგიური პრემიების გამო-

ყოფის პრინციპები; საწარმოებისათვის 

სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის მინიჭების 

პრინციპები. ტექნოპარკები, რომლებიც მდებარეო-

ბენ სპეციალურ ეკონომიკურ ზონებში 

სარგებლობენ დამატებითი საგადასახადო და სხვა 

სოციალური შეღავათებით.  

მსოფლიოში ტექნოპარკების საქმიანობის 

ანალიზი მეტად მნიშვნელოვანია, რადგან 

საქართველოში იწყება ტექნოპარკების ფორ-

მირების პროცესი და შესაბამისი საკანონმდებლო 

ბაზის შექმნა.   პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, 

რომ ტექნოპარკების სისტემის მეშვეობით 

შესაძლებელია შეიქმნას მაქსიმალურად ხელ-

საყრელი გარემო ისეთი ახალი ტექნოლოგიების 

განვითარების მიზნით, რომელიც ხელს შეუწყობს 

ქვეყნის ეკონომიკის კონკურენტუნარიანობას, 

როგორც მიმდინარე ეტაპზე, ისე უახლოეს 

მომავალში. დღეისათვის შეიძლება გამოვყოთ 

ტექნოპარკებში ტექნოლოგიების განვითარების 

შემდეგი მიმართულებები: ახალი სახეობების 

პროდუქციისა და მასალების შექმნა; ცნობილი 

ტექნოლოგიების გადატანა წარმოების ახალ სფე-

როებში და დარგებში; ფუნდამენტალური 

სამეცნიერო გამოგონებების მზა ტექნოლოგიურ 

წარმოებებში ჩართვა; საწარმოებსა და ორ-

განიზაციებში შრომითი პროცესების 

რეორგანიზაცია და კადრების მომზადების 

სისტემა. 

რაც შეეხება ტექნოპარკის საკანონმდებლო 

ბაზის ფორმირების საკითხებს, აქ 

განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს კანონის 

რეგულირების სფეროს ზუსტად განსაზღვრას. 

კერძოდ, კანონმა უნდა დაარეგულიროს 

საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო და-

წესებულებების ტექნოლოგიური პარკების 

შექმნასა და ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ 

სამართლებრივი, ორგანიზაციული, ეკონომიკური 

ურთიერთობები და უზრუნველყოს მეცნიერება-

ტექნოლოგიები-ტექნიკური გადაწყვეტა-წარმოება 

უწყვეტი ჯაჭვის ბაზაზე ფორმირებული, 

საინოვაციო-საწარმოო უნივერსიტეტის 

სისტემაში, ტექნოლოგიური პარკის სრულყოფი-

ლი საქმიანობისათვის საკანონმდებლო და 

ფინანსური ბაზის შექმნა.   

ტექნოპარკი იქმნება უნივერსიტეტში 

სამეცნიერო-ტექნიკური და ინოვაციური 

საქმიანობის განვითარების, არსებული 

სამეცნიერო პოტენციალის, მატერიალურ-ტექნი-

კური ბაზის ეფექტური და რაციონალური 

გამოყენებისათვის, გამოგონებების 

კომერციალიზების (წარმოებაში დანერგვის) და სა-

მამულო და საზღვარგარეთის ბაზრებზე მათი 

გატანის მიზნით და უზრუნველყოფს: 

- შეიქმნას მიმზიდველი გარემო ეკონომიკური 

საქმიანობისათვის, ხელი შეეწყოს კაპიტალისა 

და ტექნოლოგიების შემოსვლას საქართველოში. 

 - საგანმანათლებლო-ტექნოლოგიური 

გაერთიანების უწყვეტი ჯაჭვის, მეცნიერება-

ტექნოლოგიები-ტექნიკური გადაწყვეტა-

წარმოება, დანერგვით ბიზნესზე ორიენტირებუ-

ლი კონკურენტუნარიანი სუბიექტის - 

საინოვაციო-საწარმოო უნივერსიტეტის, 

როგორც სამეცნიერო ტექნოლოგიური პარკის 

მართვის ცენტრალური რგოლის ფორმირებას.  

  - ცოდნის, ტექნოლოგიათა და ინფ-

რასტრუქტურული ბაზის გაერთიანებით 

ქვეყანაში ეკონომიკური პროცესების სტიმული-

რებას, რაც ხელს შეუწყობს ახალი სამუშაო ად-

გილების შექმნას და საზოგადოებრივი 

დოვლათის წარმოების შეუქცევადი პროცესების 

ინიცირებას. 

  - პარკის დამფუძნებლებისა და პარტნიორების 

საინფორმაციო-მეთოდურ, სამართლებრივ და 

კონსალტინგურ უზრუნველყოფას, საპატენტო-

სალიცენზიო დახმარების შეთავაზებას; 

 - სტუდენტების, კურსდამთავრებულების, 

დოქტორანტების, მეცნიერ-მუშაკებისა და 

უმაღლესი სასწავლებლის და სამეცნიერო 



 

დაწესებულების მუშაკების მონაწილეობას 

სამეცნიერო პარკის პროექტების დამუშავებასა 

და შესრულებაში; 

 - ინოვაციური მეწარმეობის განვითარებისათვის 

მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობას და 

მხარდაჭერას; 

 - სამეცნიერო პარკის პროექტების დამუშავებისა 

და რეალიზაციისათვის აუცილებელი სპეცია-

ლისტების მომზადებას, გადამზადებასა და 

კვალიფიკაციის ამაღლებას; 

 - თავის საქმიანობაში სარისკო (ვენჩურული) 

კაპიტალის მოზიდვას და გამოყენებას, მეცნიე-

რებატევადი წარმოების მხარდაჭერას; 

- საერთაშორისო და სამამულო თანამშრომლობის 

განვითარებას სამეცნიერო-ტექნიკურ და ინოვა-

ციურ საქმიანობაში, უცხოური ინვესტიციების 

მოზიდვის ხელშეწყობას. 

 - ქვეყნის ტერიტორიაზე წერტილოვანი 

(ტექნოპარკები კედლე-ბის გარეშე) შექმნით 

ნებისმიერი კომპანიისათვის ტექნოპარკში გა-

ერთიანებისათვის პირობების შექმნას.  

ტექნოპარკების ფორმირება შესაძლებელია 

სხვადასხვა სტრუქტურული ქვედანაყოფების, მათ 

შორის ორი უმნიშვნელოვანესი სტრუქტურული 

ქვედანაყოფის: მცირე საწარმოთა კლასტერის (სა-

ინოვაციო სამეცნიერო-საგანმანათლებლო ბიზნეს-

კომპლექსი) და ინდუსტრიული უბნების ჩამოყა-

ლიბებით. 
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SOME ASPECTS OF FOREIGN EXPERIENCE IN FUNCTIONING OF TECHNO PARKS 

 

 
Summary 

 
On the contemporary stage of evolution the comparatively progressive forms of science and high 

technology production are developed. One of the ways for the solution of such tasks is creation and 
development of technical parks. The foreign experience shows that techno parks may become the most 
effective formation in solution of scientific-technical and technological problems and in realization of 
innovative policy. 

The essence of techno parks is to be the connecting link between scientist-inventor and companies who 
acknowledges the invention and considers reasonable its realization. It should be noted that techno parks are 
interested in technologies marketing, do not directly participate in marketing process though create 
favourable conditions for realization of innovative projects with special informational and other services 
(leasing, etc.), although there are cases when techno parks become the cofounders of companies. 
In spite of definite specificity, techno parks are characterized with one main feature which is that techno 

parks are the important form of resource potential organizing for government, industry and universities the 

aim of which is stimulation of national economy and regional economy development and increase of 

population social and educational level. 

 



 

გურამ ჯოლია 

ნინო ჯოლია 

საერთაშორისო თანამეგობრობის  

ანტიოფშორული პოლიტიკის შეფასება 
 

ოფშორები და განვითარებული ქვეყნები 

 

თანამედროვე ეტაპზე მსოფლიო ეკონომიკის 

ოფშორული1 სექტორი ორი მიმართულებით ვი-

თარდება:  

პირველი _ ოფშორული ბიზნესის განვითა-

რების მნიშვნელოვანი მასშტაბებით; 

მეორე _ განვითარებული ქვეყნებისა და საერ-

თაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან, ოფშორუ-

ლი ცენტრების საქმიანობის ნეგატიური ასპექტე-

ბის წინააღმდეგ ბრძოლის გამკაცრებით. 

ოფშორული ბიზნესის განვითარებამ ძირითა-

დად სამი ნეგატიური მოვლენა წარმოშვა: 

 არაკეთილსინდისიერი საგადასახადო კონკუ-

რენცია;  

 დანაშაულებრივი გზით მიღებული შემოსავლე-

ბის ლეგალიზაცია; 

 ეროვნული ქვეყნიდან კაპიტალის ფართომასშ-

ტაბიანი გადინება.  

მიმზიდველი ბიზნეს-გარემოს შექმნის მცდე-

ლობა კაცობრიობას უძველესი დროიდან ჰქონდა, 

რადგან გადასახადებისაგან თავის არიდებისა და 

უცხოური კაპიტალის აქტიურად მიზიდვის სურ-

ვილი, რომელიც, ძირითადად, საგადასახადო შე-

ღავათების პრაქტიკას ეფუძნება, ჩვენ წელთაღ-

რიცხვამდეც არსებობდა, კერძოდ, ფინიკიელების 

ზეობის პერიოდში (ძვ.წ. X-IX სს.), ელადის კულ-

ტურის გვიანდელ ხანაში (ძვ. წ. V ს., კუნძული 

დელოსი), ძველი რომის იმპერიაში (III-IV სს.), 

მუსლიმების კონტროლირებად ტერიტორიებზე 

(VII ს.) და სხვ. 

ოფშორული ბიზნესისადმი გაძლიერებული 

ყურადღება თვით ბიზნესის ინტერნაციონალიზა-

ციამ განაპირობა, რადგან სამრეწველო და სასესხო 

კაპიტალის საერთაშორისო ბაზრების განვითარება 

მნიშვნელოვნად დაჩქარდა. ჩამოყალიბდა ტრანს-

ნაციონალური კორპორაციების ფართო ქსელი, 

რამაც, თავის მხრივ, არა მარტო საერთაშორისო 

                                                           

1 ინგლისური წარმოშობის ტერმინი „ოფშორი“ (off-

shore) სიტყვა-სიტყვით ნიშნავს „ნაპირს გარეთ“, 

„ნაპირისაგან დაშორებით”, „ტერიტორიის გარეთ“, „ღია 

ზღვაში“, „იზოლირებული“ და იმ ტერიტორიების 

მიმართ გამოიყენება, რომლებიც უცხოელი 

მოქალაქეების საკუთრებაში მყოფი კომპანიებისათვის 

საგადასახადო დაბეგვრის შეღავათიან რეჟიმებს 

აწესებენ. 

საქონელგაცვლის ზრდა და ფინანსური რესურ-

სების გადიდება, არამედ პლანეტის ნებისმიერ 

სივრცეში თავისუფლად შეღწევა მოითხოვა. ამ 

ვითარებამ კაპიტალის არაეროვნული ბაზრების 

აუცილებლობა წარმოშვა და საბანკო საქმიანობის 

ინტერნაციონალიზაციასაც დიდად შეუწყო ხელი.   

როგორი პარადოქსულიც არ უნდა იყოს, სა-

გადასახადო სისტემა თავისი არასრულყოფილების 

გამო (ipso facto – თვით ფაქტის გამო), მეწარმე-

სუბიექტებს თვით აიძულებს გადასახადების 

შემცირების გზები დამოუკიდებლად ეძებონ. 

საერთაშორისო ბიზნესში გადასახადების 

ოპტიმიზაციის (შემცირების კუთხით) ერთ-ერთ 

ასეთ შესაძლო ლეგალურ (კანონიერ) და ეფექტურ 

საშუალებად ოფშორული ოპერაციები მოიაზრება.  

ოფშორის თაობაზე ისტორიამ მრავალი კური-

ოზული შემთხვევა იცის. მაგ., XX საუკუნის 

დასაწყისში გამოითქვა სურვილი „ვირტუალური 

ოფშორული სახელმწიფოს“ შექმნის შესახებ, რო-

მელიც თითქოს იარსებებდა ანტარქტიკის ტერი-

ტორიაზე, საკუთარი საბანკო ლიცენზიებით. 

თუმცა, ამგვარი „სახელმწიფოს“ რეპუტაცია საეჭ-

ვო იყო და იგი მეწარმეთა შორის პოპულარული არ 

გახდა [1, 17]. 

ცნობილია საერთაშორისო „ფასკუნჯ-ინვეს-

ტორის“ შექმნის მცდელობაც. მისმა ავტორმა, 

ამერიკელმა ბიზნესმენმა კ. დარტმა გადასახადე-

ბისაგან თავის არიდების მიზნით, ამერიკის მო-

ქალაქეობაზე უარი თქვა და ჯერ ბელიზის, ხოლო 

შემდეგ ირლანდიის მოქალაქეობა მიიღო. მაგრამ კ. 

დარტისთვის ამ ქვეყნების გადასახადების დონეც 

მიუღებელი აღმოჩნდა და მან „საკუთარი საგა-

დასახადო სამოთხის“ შექმნა გადაწყვიტა.  ამი-

სათვის ბაჰამის ერთ-ერთი კუნძული იყიდა, სადაც 

ასაფრენ-დასაფრენი ზოლი და ნავმისადგომი 

ააშენა. 7 მილიონ დოლარად ტელეკომუნიკაციური 

მოწყობილობებით აღჭურვილი 60-მეტრიანი 

დიდი იახტა შეიძინა, რომელიც მისი ბიზნეს-

იმპერიის სამეთაურო ცენტრი უნდა გამხდარიყო. 

დარტი ნეიტრალურ წყლებში ცურავდა და ყველა 

ქვეყნის საგადასახადო პრეტენზიებს გაურბოდა, 

რადგან არც ერთი მათგანის ტერიტორიაზე არ 

ცხოვრობდა. თუმცა, მის ამ ოცნებას ახდენა არ 

ეწერა და იგი ყველამ დაივიწყა [2, 30]. 

თანამედროვე ეტაპზე (განსაკუთრებით 2001 

წლის 11 სექტემბრის ცნობილი ტრაგიკული მოვ-

ლენების შემდეგ) ოფშორული ცენტრებისადმი 



 

განვითარებული ქვეყნების დამოკიდებულება 

ცალსახად უარყოფითი გახდა. ისინი ოფშორებს 

განიხილავენ როგორც მსოფლიო საზოგადოები-

სადმი მუქარას, საფრთხეს, რომელიც საგადასა-

ხადო კონკურენციას ზიანს აყენებს და ყველაფერს 

აკეთებენ იმისათვის, რომ გათავისუფლდნენ მათ-

გან, გააუქმონ ოფშორები, როგორც კონკურენტები. 

ოფშორული ბიზნესის სწრაფმა ზრდამ იმ 

ქვეყნების უკმაყოფილება და შეშფოთება გამოიწ-

ვია, საიდანაც კაპიტალმა დაიწყო დაბეგვრის უფ-

რო ხელსაყრელ პირობებში დიდი ოდენობით გა-

დასვლა. ამასთან დაკავშირებით, ამ ქვეყნებში სპე-

ციალური “ანტიოფშორული” კანონები მიიღეს, 

რამაც ეს პროცესი რამდენადმე შეანელა და ოფ-

შორულ იურისდიქციებში ბიზნესის ხელსაყრე-

ლობა მინიმუმამდე შეამცირა. 

ოფშორული ბიზნესისადმი უარყოფითი და-

მოკიდებულება ადრეც არსებობდა. თუმცა, ანტი-

ოფშორული ღონისძიებები მეტწილად ცალკეული 

ქვეყნის საშინაო საქმედ განიხილებოდა.  

XXI საუკუნის დასაწყისში ოფშორულმა ბიზ-

ნესმა გლობალური ხასიათი მიიღო და მისდამი 

ლოიალურ-ლიბერალური პოლიტიკა სახელმწი-

ფოებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების 

მხრიდან სერიოზულად გამკაცრდა. 

საჭიროა დაზუსტდეს, რომ მოცემულ შემთ-

ხვევაში საუბარია არა ოფშორული კომპანიების ან 

ოფშორული ქვეყნების (ტერიტორიების) წინააღმ-

დეგ საერთოდ, არამედ იმ ნეგატიური მოვლე-

ნებისადმი, რაც მათი გამოყენებით წარმოიშობა.  

თანამედროვე მსოფლიოში მიმდინარე პროცე-

სები, უპირველესად კი, გლობალიზაცია, ბიზნესის 

გაფართოებასა და საგადასახადო ტვირთის 

მინიმიზაციას განაპირობებს. გლობალიზაციის 

პროცესი ქვეყნებს შორის ეკონომიკურ ბარიერებს 

შლის და ფირმებს განვითარების გლობალური, 

მათ შორის, საგადასახადო დაბეგვრის სფეროში, 

შესაბამისი სტრატეგიის შემუშავებას აიძულებს.  

ზოგადად, განვითარებული ქვეყნების მიზა-

ნია, დაბეგვრის უნიფიცირებული სისტემის შექმ-

ნით, მთელ მსოფლიოში ერთიანი საგადასახადო 

რეჟიმის დაწესება და ამ გზით ოფშორული რეჟი-

მების აღმოფხვრა.  

ამასთან, ამ ეტაპზე იდეალურია ერთიანი სა-

გადასახადო დონის დაწესება განვითარებული 

ქვეყნების ეკონომიკური ბლოკების მიხედვით, 

უპირველესად, ევროკავშირის ქვეყნებში. განვითა-

რებული ქვეყნების ასეთი პოლიტიკა სხვა არაფე-

რია, თუ არა საგადასახადო კარტელის ჩამოყა-

ლიბება. თუ ასეთი სურვილი პრაქტიკაში რეალუ-

რად განხორციელდება, გადასახადის გადამხდელს 

არ ექნება არჩევანის საშუალება და იგი 

იძულებული იქნება ერთიანი წესით დადგენილი 

გადასახადი გადაიხადოს.  

თუმცა, მხედველობაშია მისაღები ისიც, რომ 

ერთიანი საგადასახადო განაკვეთის დაწესებით 

საგადასახადო კონკურენცია კი არ მოისპობა, არა-

მედ უფრო გამწვავდება, რადგან საქმიანი აქტიუ-

რობა განვითარებული ქვეყნებიდან განვითარებად 

ქვეყნებში გადაინაცვლებს.  

საგადასახადო განაკვეთის დონე სათუთი ეკო-

ნომიკური ინსტრუმენტია. არ შეიძლება იმის და-

ვიწყებაც, რომ მისი სიდიდე სახელმწიფოს 

ხელთარსებული მოქნილი ბერკეტია. იგი არ უნდა 

იყოს სტატიკური სიდიდე, პირიქით, ქვეყნის ეკო-

ნომიკური განვითარების დონის ცვლილების შე-

საბამისად უნდა იცვლებოდეს. 

გლობალიზაციის გავლენით, ყველა ქვეყანა 

ეკონომიკური განვითარების სხვადასხვა დონეზეა. 

თუნდაც ყველაზე უფრო ეკონომიკურად გან-

ვითარებულ ბლოკში – ევროკავშირში, მისი წევრი-

ქვეყნები ეკონომიკურად არათანაბარ დონეზე 

იმყოფებიან. ამიტომ ერთიანი საგადასახადო გა-

ნაკვეთის დაწესება წარმოშობილ პრობლემას, სა-

ვარაუდოდ, ვერ მოაწესრიგებს. 

რას გამოიწვევს ოფშორული რეჟიმების გაქ-

რობა, ანუ მსოფლიოში ოფშორის ეკონომიკური 

პრინციპებისა და კონფიდენციალურობის მოშლა? 

უპირველესად: 1) ოფშორული ქვეყნებისა და იუ-

რისდიქციების ეკონომიკური განვითარება შე-

ფერხდება და მათი სუვერენიტეტი კითხვის ქვეშ 

დადგება; 2) დაზარალდება რიგითი გადამხდე-

ლები; 3) გაქრება ინფორმაციის კონფიდენციალუ-

რობის პრაქტიკა; 4) შეფერხდება საქონლისა და 

მომსახურების თავისუფალი ვაჭრობა. 

ტრადიციულად, საერთაშორისო პრაქტიკაში 

საგადასახადო დაბეგვრა იყენებს „ტერიტორიულ“ 

პრინციპს, ანუ შემოსავლების „წყაროს“ პრინციპს. 

ეს პრინციპი საშუალებას იძლევა დაიბეგროს მხო-

ლოდ ის შემოსავალი, რომელიც მოცემული სახელ-

მწიფოს ტერიტორიიდან ამოღებულია. ამ 

პრინციპმა ყველა ფირმა ერთიან საგადასახადო 

კონკურენციაში ჩააბა. მით უმეტეს, რომ არც ერთი 

მათგანი არაა ვალდებული გადასახადები სხვა 

ქვეყნის სასარგებლოდ გადაიხადოს. 

არსებული პრაქტიკით, განვითარებული ქვეყ-

ნების უმრავლესობამ თავიანთ მკვეთრ ეკო-

ნომიკურ წინსვლას სწორედ იმ დროსა (XVIII-XIX სს.) 

და ვითარებაში მიაღწია, როცა შემოსავლებზე 

გადასახადები ან ძალიან მცირე ან საერთოდ არ 

იყო. თანამედროვე განვითარებული სახელმწი-

ფოები, რომლებიც ორი საუკუნის წინათ ღარიბი 

აგრარული ქვეყნები გახლდათ, დღეს ოფშორულ 

ცენტრებს იმ ტაქტიკის გამოყენებას უკრძალავენ, 

რომელსაც, საინვესტიციო კლიმატის გასაუმჯო-

ბესებლად, ადრე თვითონ აქტიურად იყენებდნენ. 

თუ ოფშორების მიმართ განვითარებული 

ქვეყნების ასეთი მკაცრი პოლიტიკა განხორციელ-



 

დება, ექსპერტული მონაცემებით, ზოგიერთი ქვე-

ყნის ერთობლივი ეროვნული პროდუქტი შეიძ-

ლება 25-30%-ით შემცირდეს [3, 14]. ყველაზე 

უკეთეს შემთხვევაში, ასეთი ვითარება იმას გამო-

იწვევს, რომ ეს ოფშორული ქვეყნები (ტერიტო-

რიები) მთლიანად განვითარებულ ქვეყნებზე 

იქნებიან  დამოკიდებული. 

იმის გამო, რომ გადასახადის გადამხდელთა 

ფინანსური აქტივობის შესახებ ზუსტი ინფორ-

მაციის გარეშე სამართლიანი და სრულყოფილი 

დაბეგვრა შეუძლებელია, ოფშორულ ცენტრებში 

კონფიდენციალურობის რეჟიმის გაუქმება განვი-

თარებული ქვეყნების პრიორიტეტია.  

თავდაპირველად, საბანკო საიდუმლოება გა-

ნიხილებოდა როგორც სახელმწიფოს მხრიდან 

თვითნებობისა და დიქტატის დაცვის ინსტრუ-

მენტი. მაგრამ, თანამედროვე მსოფლიოში, როცა 

ტოტალური დიქტატურა საკმაოდ შესუსტდა, სა-

ბანკო საიდუმლოებამ არსებითი მნიშვნელობა 

შეინარჩუნა, მრავალთათვის კი იგი პოლიტიკური 

დამოუკიდებლობის მოპოვების საშუალება გახდა.  

ფინანსური ინსტიტუტებისათვის საბანკო საი-

დუმლოების მნიშვნელობა მეტად დიდია. საბანკო 

საიდუმლოება იმ პოტენციური კლიენტების მი-

ზიდვის მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია, რომლე-

ბიც კონფიდენციალურობის გარეშე ბანკს თავიანთ 

ფინანსებს დეპოზიტზე არ გადასცემენ. ასეთი 

გზით დამატებითი ფინანსური საშუალებების მი-

ზიდვა ბანკების განვითარებას განაპირობებს. უფ-

რო მეტიც, კონფიდენციალურობა დამნაშავეებს 

თავიანთი „მსხვერპლის“ არჩევას გარკვეულწი-

ლად ურთულებს, რაც განსაკუთრებით აქტუა-

ლურია განვითარებული ქვეყნებისათვის (და არა 

მარტო მათთვის). 

ზოგიერთი სახელმწიფო (მაგ., საფრანგეთი და 

სხვ.) ამ საკითხის მოგვარებას არაპირდაპირი, 

ირიბი გზით ცდილობს. კერძოდ, არაფინანსურ 

აგენტებს (ადვოკატებს, სავაჭრო წარმომადგენ-

ლებს და სხვ.) აიძულებს თავიანთი კლიენტების 

საქმიანობის (და, მათ შორის, ფინანსების) შესახებ 

შესაბამისი ორგანოები ჩააყენონ საქმის კურსში. 

ამით კი, ეჭვქვეშ დგება კლიენტსა და მის ად-

ვოკატს შორის ნორმალური ურთიერთობის შენარ-

ჩუნების საკითხი. მთელ მსოფლიოში კონფიდენ-

ციალურობის სრული გაუქმების პირობებში, როცა 

მთელი ინფორმაცია კომპიუტერულ ქსელშია ჩარ-

თული და ყველასათვის ხელმისაწვდომია, სამო-

მავლო შედეგები შეიძლება გაუთვალისწინებელი 

იყოს. 

საგადასახადო განაკვეთების გადიდება ახალი 

ტექნოლოგიების განვითარების შეფერხებას გამო-

იწვევს, განსაკუთრებით საფინანსო სფეროში. ამ 

სფეროში ერთ-ერთი მრავლის მომცემი სიახლეა 

„სმართ-ბარათები“. მეორე მხრივ, საყურადღებოა 

ფინანსური ტრანსაქციების განხორციელება ინ-

ტერნეტის დახმარებით.  

დღეისათვის არ არსებობს ისეთი მექანიზმი, 

რომელიც მოქალაქეებს საზღვარგარეთის ბანკებში 

ინტერნეტის დახმარებით ანგარიშის გახსნას აუკ-

რძალავს. ელექტრონული კომერციის განვითარება 

საშუალებას იძლევა შესყიდვა იქ განხორციელდეს, 

სადაც ფასი ოპტიმალურია. უმეტეს შემთხვევაში, 

ასეთი ელექტრონული ოპერაციების კვლევა 

საკმაოდ რთულია. იმის გამო, რომ ელექტრონულ 

გადახდებს მსოფლიოში კოლოსალური 

წარმატებები აქვს, განვითარებული ქვეყნები ახა-

ლი ტექნოლოგიების განვითარების საწინააღმდე-

გოდ ღია ფორმით ვერ ილაშქრებენ, თუმცა, ზო-

გადად, ინტერნეტის მეშვეობით ელექტრონულ 

გადახდებზე უარყოფითი დამოკიდებულება აქვთ 
[4]. 

ეს ზოგადად განვითარებული ქვეყნების და-

მოკიდებულება ოფშორული ფენომენისადმი. ახლა 

ზოგიერთი წამყვანი განვითარებული ქვეყნის 

ანტიოფშორული პოლიტიკის შესახებ. 

აშშ ოფშორული ბიზნესის რეგულირების გაძ-

ლიერების მიმართულებით მსოფლიო ლიდერია. 

საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან სწორედ 

მან გაუკეთა ინიცირება ოფშორული ცენტრებთან 

ურთიერთობაში შეზღუდვებსა და სანქციებს. სხვა 

განვითარებული ქვეყნების ანალოგიურად, აშშ-ის 

პრეტენზიების უმეტესობა ეხება კომპანიების 

მფლობელებისა და მათი შემოსავლების 

კონფიდენციალურობას, ასევე მთავრობებისათვის, 

საგადასახადო და სამართალდამცავი 

ორგანოებისათვის კაპიტალის მოძრაობის თვალ-

ყურის დევნების შეუძლებლობას. გარდა ამისა, 

ოფშორული ცენტრების მიმართ ამერიკის პრეტენ-

ზიები გაისმის უცხოელი კომპანიების საგადასა-

ხადო დაბეგვრის ძალიან დაბალი დონის გამო და 

კომპანიებისა და ბანკების რეგისტრაციის ძალიან 

ლიბერალური პროცედურების მიმართაც. 

თუმცა, აშშ-ის პოზიცია ორგვაროვანია. ოფშო-

რების წინააღმდეგ ბრძოლა რეალურ საშიშროებას 

მათივე ინტერესებს უქმნის. ოფშორებში ანგარიშ-

სწორება მხოლოდ დოლარებში ხდება, ანუ ოფშო-

რულ ცენტრებში რაც უფრო ნაკლები ფინანსური 

ოპერაცია შესრულდება, მით უფრო ნაკლებად 

იქნება დოლარი გამოყენებული. აღნიშნული 

მტკივნეულად დაარტყამს დიდად გაფუებულ დო-

ლარის მასას. სწორედ ამის გამო, პრეზიდენტ 

ჯორჯ ბუშის (უმცროსი) ადმინისტრაციამ თავი 

შეიკავა აკრძალვის პოლიტიკაზე და მიიჩნია, რომ 

უცხოური კაპიტალის მისაზიდად და ქვეყანაში 

ადგილობრივი კაპიტალის დასაბანდებლად უფრო 

მნიშვნელოვანია შეღავათების დაწესება.  

საქმე იმაშია, რომ ამერიკული დოლარი საერ-

თაშორისო ოპერაციების საგადამხდელო საშუა-



 

ლებად შედარებით გავრცელებული ფულადი 

ერთეულია. ამის გამო, საკორესპონდენტო ანგა-

რიშებზე გადახდების უმეტესობა აშშ-ის ბანკებით 

ხორციელდება. ასეთი ანგარიშები შესაძლებელია 

ამერიკის მთავრობის მიერ დაიბლოკოს. შესაბა-

მისად, ამერიკის კანონმდებლობაზე და ბანკების 

პოლიტიკაზეა დამოკიდებული საერთაშორისო 

ოპერაციებში ოფშორული კომპანიების გამოყენება. 

აშშ-ის 1970 წლის კანონით „საბანკო საიდუმლო-

ების შესახებ“ სახელმწიფოს ნებისმიერ საბანკო 

ანგარიშზე ტრანსაქციის კონტროლის უფლება 

აქვს. გარდა ამისა, 1986 წელს აშშ-ში მიიღეს კანონი 

„ფულის „გათეთრების“ კონტროლის შესახებ“, 

რომლითაც ფულის „გათეთრება“ განსაზღვრულია 

როგორც ფედერალური სისხლის სამართლებრივი 

დანაშაული.  

აშშ-ის პოლიტიკა განსაკუთრებით აქტიურია 

ტერორისტული საქმიანობის დაფინანსებისა და ამ 

მიზნით ოფშორული იურისდიქციების გამოყენე-

ბის გამოაშკარავების საქმეში. ამასთან, რიგი სა-

ერთაშორისო ორგანიზაციების გადაწყვეტილებე-

ბისაგან განსხვავებით, რომელთაც რეკომენდა-

ციული ხასიათი აქვთ, აშშ-ის ქმედება უფრო 

მკაცრია და, იმავდროულად, იმპერატიულიც.  

2001 წლის 25 ოქტომბერს, ანუ 11 სექტემბრის 

ტრაგიკული მოვლენიდან თვენახევრის შემდეგ, 

აშშ-ში ექსტრემალური წესით მიიღეს ანტიტე-

რორისტული ნორმატიული აქტი სახელწოდებით 

„აშშ-ს პატრიოტი“ [5], რომლის ძალითაც ამერიკის 

სპეცსამსახურებს მიეცათ უპრეცედენტო უფ-

ლებები აუცილებელი ინფორმაციის შეგროვებაზე, 

მათ შორის სატელეფონო მოლაპარაკებების მოს-

მენასა და ელექტრონული ფოსტის კონტროლზე, 

ბანკების საქმიანობის პირდაპირ და მკაცრ ზე-

დამხედველობაზე და საფინანსო ინსტიტუტების 

რეგულირებაზე.       

უკანასკნელ წლებში ოფშორული ცენტრებისა-

დმი სულ უფრო მკაცრ პოზიციას იკავებს დიდი 

ბრიტანეთიც, რადგან ოფშორული ცენტრების 

უმეტესობა თავიდან სწორედ ამ ქვეყნის ხელშეწ-

ყობით შეიქმნა. ძალზე ბევრი მსოფლიო ოფშო-

რული ცენტრი განვითარებული საბაზრო ეკონო-

მიკის მქონე ქვეყნების (აშშ, დიდი ბრიტანეთი, 

საფრანგეთი და სხვ.) დამოკიდებულებაშია. ამი-

ტომ სრულიად რეალურად გვესახება განვითარე-

ბული ქვეყნებისა და ოფშორული ცენტრების ერ-

თობლივი მოქმედებით ოფშორული ცენტრების 

კანონმდებლობებში სათანადო ცვლილებების შე-

ტანა კონფიდენციალურობისა და ანონიმურობის 

საკითხებზე. 

როგორც აღინიშნა, ოფშორული ცენტრები იმ 

განვითარებულ სახელმწიფოთა უკმაყოფილებას 

იწვევს, სადაც საგადასახადო დაბეგვრის დონე 

გაცილებით მაღალია. იმასთან დაკავშირებით, რომ 

ანალოგიურ სიტუაციებში საკითხი ეხება როგორც 

ცალკეული, ისე მთელი რიგი ქვეყნების 

სტრატეგიულ ინტერესებს, ოფშორულ ცენტრებზე 

ზეწოლის მცდელობანი პერიოდულად წარმოი-

შობა.  

მაგ., ასეთი მცდელობა 1973 წელს ევროკავ-

შირმა ლუქსემბურგის ჰოლდინგებთან ურთიერ-

თობაში გამოიყენა. მაგრამ სპეციალური შესწავლის 

შემდეგ ევროკომისიამ დაადგინა, რომ ლუქ-

სემბურგის პარალელურად აუცილებელი იყო 

დიდ ბრიტანეთის კუნძულების (ჯერნზი, გერნზი 

და მენი) საკითხის განხილვაც.  

აღნიშნულმა გარემოებამ დიდი ბრიტანეთის 

უკმაყოფილება გამოიწვია. იმავდროულად, ჩამო-

თვლილ ოფშორულ ცენტრებში კომპანიების შეღა-

ვათიანი საგადასახადო დაბეგვრის ნებისმიერი 

შეზღუდვა ხელს შეუწყობდა ევროკავშირის საზღვ-

რებს გარეთ კაპიტალის გადინებას. 

მოცემულ შემთხვევაში თვალნათლივ გამო-

ჩნდა ოფშორული ბიზნესის პრობლემებისადმი 

ევროკავშირის ქვეყნების მთავრობათა დამოკი-

დებულება, რომელიც გამოხატავდა ევროკავშირის 

შემადგენლობაში ოფშორული ცენტრების არსებო-

ბის მზადყოფნას და სანაცვლოდ ამის შედეგად 

წარმოშობილი ზარალის მოთმენას, ვიდრე მათი 

დახურვის შედეგად ევროკავშირიდან კაპიტალის 

შესაძლო გადინებით მოსალოდნელ დანაკარგებს. 

ბუნებრივია, ანალოგიური მოსაზრება გაითვალის-

წინება სხვა სახელმწიფოების მიერაც კონკრეტული 

საზღვარგარეთული ოფშორული ცენტრების 

მიმართაც და საკუთარი ოფშორული ცენტრების 

შექმნის შესახებ გადაწყვეტილებების მიღების 

შემთხვევაში [6, 238]. 

ევროპულმა სახელმწიფოებმა გარკვეულ უპი-

რატესობას მიაღწიეს თავიანთი მოქალაქეების 

მიერ ოფშორული კომპანიების გამოყენების მოწეს-

რიგების სფეროშიც. მაგ.: გერმანიაში მიუღებლად 

მიიჩნიეს ოფშორულ ცენტრებში საბაზო კომპანიე-

ბის შექმნა, რადგან მოცემულ შემთხვევაში მიზნად 

დასახულია არა ეკონომიკური შედეგები (მაქ-

სიმალური მოგების მიღება), არამედ საგადასახადო 

გადასახდელების თანხის შემცირება. თუ ასეთ 

ქმედებას მომავალშიც ექნება ადგილი, ისინი შე-

ფასდება როგორც „სამართლებრივი შესაძლებ-

ლობების ბოროტად გამოყენება“, ხოლო საგადა-

სახადო სამსახური ეკონომიკური საქმიანობის 

მოცულობის შესაბამისად, საგადასახადო სამართ-

ლის მიხედვით, გადასახადებს დაარიცხავს. ამას-

თან, ყურადღებას იპყრობს ის ფაქტი, რომ გერმა-

ნულ კანონმდებლობაში საგადასახადო გადასახა-

დების მინიმიზაცია ეკონომიკური მიზნებისათვის 

საერთოდ არ განიხილება.  

საფრანგეთში გადასახადების გაანგარიშების 

სისწორისა და გადახდის შემოწმების დროს 



 

შემმოწმებელს უფლება აქვს არ მიიღოს მხედვე-

ლობაში ისეთი იურიდიული წარმონაქმნები და 

ცალკეული კომერციული ოპერაციები, რომლებიც 

სამოქალაქო სამართლის თვალსაზრისით სრული-

ად კანონზომიერია, მაგრამ ეკონომიკური ინ-

ტერესი არ გააჩნია [7, 3]. 

თითქმის ყველა დასავლეთევროპული ქვეყნის 

საგადასახადო ორგანოები სავალდებულო წესით 

დეტალურად სწავლობენ მათი რეზიდენტების 

საქმიან გარიგებებს იმ კომპანიებთან, რომლებიც 

ოფშორულ ცენტრებშია განლაგებული [8, 112].  

 

ოფშორები და საერთაშორისო ორგანიზაციები 
 

ანტიოფშორული პოლიტიკა საერთაშორისო 

ორგანიზაციების მიერ ხორციელდება. ასეთი ორ-

განიზაციებია: ეკონომიკური თანამშრომლობისა 

და განვითარების ორგანიზაცია (ეთგო2), ევროკავ-

შირი, ფინანსური სტაბილურობის ფორუმი, და-

ნაშაულებრივი გზით მიღებული შემოსავლების 

ლეგალიზაციასთან („გათეთ-რებასთან“) ბრძოლის 

საერთაშორისო ორგანიზაცია (FATF) და გაერო. 

საგადასახადო განაკვეთების ჰარმონიზაციის 

მოტივით, საერთაშორისო ორგანიზაციები აშკა-

რად (შემოსავლების დაბეგვრის მინიმალური 

განაკვეთების რეგულირების გზით) და ფარულად 

(ინფორმაციის გაცვლის ინიცირების გზით) ოფ-

შორული ცენტრების საქმიანობის სრულ გაკონტ-

როლებას ცდილობენ.  

ამ საკითხზე პირველი სერიოზული მცდე-

ლობა XX საუკუნის დასასრულს გატარდა, თუმცა 

2001 წლის 11 სექტემბრის ცნობილი მოვლენების 

შემდეგ, ანტიოფშორული პოლიტიკა კიდევ უფრო 

გააქტიურდა. 

დღეისათვის საერთაშორისო ორგანიზაციების 

ანტიოფშორული პოლიტიკისათვის პრიორიტე-

ტულია ორი მიმართულება: 

1. არაკეთილსინდისიერი საგადასახადო კონკუ-

რენციისათვის სათანადო პირობების მოხსნა; 

2. დანაშაულებრივი გზით მიღებული შემოსავ-

ლების ლეგალიზაციისა („გათეთრების“) და 

ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ საერ-

თაშორისო ძალისხმევის გაერთიანება. 

თითოეული მიმართულება სპეციფიკურ მიდ-

გომასა და შესწავლას მოითხოვს, რადგან ისინი 

                                                           

2 ამ ორგანიზაციის წევრია 30 განვითარებული 

სახელმწიფო, კერძოდ: ავსტრალია, ავსტრია, ახალი 

ზელანდია, აშშ, ბელგია, გერმანია, დანია, დიდი 

ბრიტანეთი, ესპანეთი, თურქეთი, იაპონია, ირლანდია, 

ისლანდია, იტალია, კანადა, კორეა, ლუქსემბურგი, 

მექსიკა, ნიდერლანდი, ნორვეგია, პოლონეთი, 

პორტუგალია, საბერძნეთი, საფრანგეთი, სლოვაკია, 

უნგრეთი,  ფინეთი, ჩეხეთი, შვედეთი და შვეიცარია. 

სხვადასხვა საშუალებებითა და ორგანოების მე-

შვეობით ტარდება და განსხვავებული მიზნებიც 

აქვს. კერძოდ, ეთგო და ევროკავშირი ყურადღებას 

ამახვილებენ პირველ მიმართულებაზე, ფინანსუ-

რი სტაბილურობის ფორუმი და დანაშაულებრივი 

გზით მიღებული შემოსავლების ლეგალიზაციას-

თან („გათეთრებასთან“) ბრძოლის საერთაშორისო 

ორგანიზაცია _ მეორეზე, ხოლო გაერო _ ორივე 

მიმართულებაზე. 

 

ა) ეკონომიკური თანამშრომლობისა და 

განვითარების ორგანიზაცია (ეთგო) 
 

ეთგო-ს ამოცანაა საგარეო-ეკონომიკურ პრობ-

ლემებთან დაკავშირებული ძირითადი წესების 

შემუშავება, ასევე ქვეყანა-მონაწილეების სოცია-

ლურ-ეკონომიკური პოლიტიკის კოორდინაცია.  

ეთგო თვლის, რომ თუ იმ ქვეყნების მიმართ, 

რომლებიც შეღავათიან საგადასახადო რეჟიმებს 

იყენებენ, არ იქნება გადამწყვეტი ზომები მიღე-

ბული, მრავალი ქვეყნის მთავრობა „საგადასახადო 

ვაჭრობის“ პროცესში ჩაერთვება, რაც ფინანსური 

რესურსების დიდი მოცულობით უკონტროლო 

გადაადგილებას და შედეგად, მსოფლიო 

ფინანსური ნაკადების დეფორმაციას გამოიწვევს. 

ეთგო-ს აზრით, ოფშორული იურისდიქციების 

წინააღმდეგ აუცილებელია საერთაშორისო თანა-

მშრომლობა, რადგან საგადასახადო დაბეგვრის 

მოწესრიგება არა ცალკეული მთავრობებისა და 

იურისდიქციების ფუნქცია, არამედ საერთო გლო-

ბალური პრობლემაა.  

მიუხედავად იმისა, რომ ეთგო-ს მსოფლიო 

ქვეყნების მიმართ რეალური სანქციების დაწესების 

უფლებამოსილება არა აქვს, ამ საერთაშორისო 

ორგანიზაციამ მაინც შეძლო მთელი რიგი 

ღონისძიებების, კერძოდ, ჯარიმების, აკრძალვე-

ბისა და სხვათა შემუშავება. 

გარდა ამისა, ოფშორული იურისდიქციების 

საწინააღმდეგოდ წარმართული ფინანსურ-ეკონო-

მიკური ღონისძიებები არა მარტო ოფშორულ 

ცენტრებზე, არამედ, მნიშვნელოვანი მასშტაბით, 

მსოფლიო ვაჭრობისა და ბიზნესის განვითარე-

ბაზეც აისახება, რადგან მრავალი საერთაშორისო 

სავაჭრო ოპერაცია ფინანსურად ოფშორული ცენ-

ტრების მიერ სრულდება.  

ამასთან, ეთგო-ს ანტიოფშორული პოლიტიკა 

(იგულისხმება შეზღუდვები, აკრძალვები, ჯარი-

მები) ეწინააღმდეგება მისივე კონცეფციას _ „თა-

ვისუფალი ვაჭრობისა და ინვესტიციების შესახებ“. 

ოფშორული ცენტრებისადმი საერთაშორისო 

ორგანიზაციების პოზიცია არღვევს რიგი ქვეყნების 

უფლებას დამოუკიდებლად განსაზღვროს თავისი 

საგადასახადო პოლიტიკა. განვითარებული 

ქვეყნების მიზანია აიძულოს ოფშორული 



 

ცენტრები გაზარდონ საგადასახადო განაკვეთების 

დონე და უარი თქვან კონფიდენციალურობის 

რეჟიმზე. ამით ეთგო საგადასახადო დაბეგვრის 

ორსაუკუნოვანი პრაქტიკის დარღვევას ცდილობს. 

ეთგო-ს სურვილია აღმოფხვრას ან შეარბილოს 

(შეასუსტოს) ის პრინციპები, რომლებიც  ოფშო-

რული ინდუსტრიის ფუნქციონირებას განაპი-

რობებს. ასეთი პრინციპებია: 1) კომპანიების აქ-

ციონერებისა და დირექტორების დაფარულობა; 2) 

საგადასახადო დანაშაულობებისა და ფულის „გა-

თეთრების“ საკითხებზე ინფორმაციათა გაცვლაზე 

თავის შეკავება. 

ეთგო-მ შეიმუშავა რამდენიმე რეკომენდაცია, 

რომლებიც მიმართულია არაკეთილსინდისიერი 

საგადასახადო კონკურენციის საწინააღმდეგოდ. იმ 

საგადასახადო ჰავანებს, რომლებიც არაკეთილ-

სინდისიერი საგადასახადო კონკურენციის პოლი-

ტიკას ახორციელებენ, ეს ორგანიზაცია აკუთვნებს 

იმ ქვეყნებსა და იურისდიქციებს: 
 

1. სადაც მოგების გადასახადის განაკვეთი ნულია 

ან სიმბოლური; 

2. სადაც ზოგიერთი სახის შემოსავალზე შეღავა-

თიანი გადასახადია დაწესებული; 

3. რომლებიც არარეზიდენტებს საშუალებას აძ-

ლევს მათივე რეზიდენტულ ქვეყნებში თავი 

აარიდონ გადასახადებს. 
 

ამ მიზნით, ეთგო რამდენიმე კრიტერიუმს 

გამოყოფს, რომელთა შორის მთავარია ყოველ-

გვარი ინფორმაციის გაცვლის აუცილებლობა, სა-

ფინანსო სექტორის გამჭვირვალობა და სხვ. 

არაკეთილსინდისიერი საგადასახადო კონკუ-

რენციის თაობაზე ოფშორული იურისდიქციების 

მიმართ წაყენებული პრეტენზიების არსი იმაშია, 

რომ მათ მიერ დადგენილი ნულოვანი ან სიმბო-

ლური საგადასახადო ტარიფებით ისინი ე.წ. ”საგა-

დასახადო დემპინგს” ეწევიან და სხვა სახელ-

მწიფოთა ფინანსური რესურსების ”გადაქაჩვას” 

ახდენენ. ამით კი ამ სახელმწიფოთა საგადასახადო 

ბაზას ”ანგრევენ” და ხელს უწყობენ გადასა-

ხადებისაგან თავის არიდებას.  

მათ ოფშორული კომპანიები მაღალი საგადა-

სახადო დაბეგვრის სახელმწიფოს ”კმაყოფაზე 

მყოფებად” მიაჩნიათ, რადგან ეროვნული სახელ-

მწიფოს სოციალური სიკეთეებით სარგებლობენ 

და სანაცვლოდ თავიანთი საგადასახადო წვლილი 

არ შეაქვთ, ხოლო თვით ოფშორულ ცენტრებს 

მსოფლიო ეკონომიკის თავისებურ ”სარჩენად” 

თვლიან, რადგან სხვა ქვეყნებში შექმნილ სიმ-

დიდრეს თავიანთი კეთილდღეობისათვის იყე-

ნებენ. 

ოფშორული იურისდიქციების თვალთახედ-

ვიდან გამომდინარე, მოცემული სიტუაცია განსხ-

ვავებულად მოჩანს. ყოველ ქვეყანას თავისი უნი-

კალური პირობები აქვს: ერთნი მდიდარია ბუ-

ნებრივი რესურსებით, მეორენი – სამუშაო ძალი-

თა, სხვები – მეცნიერული პოტენციალით, ნაყო-

ფიერი ნიადაგით და ა.შ.  

ოფშორული იურისდიქციების უმრავლესობი-

სათვის უცხოელი ინვესტორების მიზიდვა თი-

თქმის ერთადერთი საარსებო „ეროვნული რე-

სურსია“ და ამისათვის ისინი ძალას არ იშურებენ – 

ინვესტორებისათვის აწესებენ მიმზიდველ გარე-

მოს, ამცირებენ საგადასახადო ტარიფებს, ავი-

თარებენ ინფრასტრუქტურას, კომუნიკაციას, ამარ-

ტივებენ კომპანიების რეგისტრაციას და ა.შ. და ა.შ.  

და, ბუნებრივია, უცხო ინვესტორებისათვის 

ასეთი კეთილსასურველი პირობების შექმნა არა-

კეთილსინდისიერ კონკურენციად არ მიაჩნიათ. 

ამიტომ ოფშორულ იურისდიქციებში ფინანსური 

ბიზნესის გადატანას ისევე კანონიერად თვლიან, 

როგორც წარმოების (კაპიტალის) გადატანას ერთი 

ქვეყნიდან მეორეში, რაც სრულიად მისაღებია თა-

ნამედროვე გლობალურ ეკონომიკურ სამყაროში.  

მაშასადამე, ამ შემთხვევაში ადგილი აქვს ორი 

სხვადასხვა ჯგუფის სახელმწიფოთა კანონიერი 

ინტერესების კონფლიქტს და არა ”არაკეთილ-

სინდისიერ” საგადასახადო კონკურენციას. 

მოცემული დავის თეორიული დასაბუთები-

სათვის შეიძლება მოვიშველიოთ „ლოკალური 

კონკურენციის“ კონცეფცია [9, 43], რომლის თა-

ნახმად სხვადასხვა ქვეყნები მობილური წარმოე-

ბის ფაქტორების, უპირველესად, ინტელექტუა-

ლური კაპიტალის, ტექნოლოგიებისა და ფინან-

სების მიზიდვაში ერთმანეთის კონკურენტები 

არიან. დასახული მიზნის მისაღწევად, ისინი, ძი-

რითადად, საგადასახადო პოლიტიკასა და განვი-

თარებულ ინფრასტრუქტურას იყენებენ.  

მაშასადამე, ლოკალური კონკურენციის კონ-

ცეფციის თანახმად, იმ მცირე სახელმწიფოები-

სათვის, რომლებსაც არა აქვთ მდიდარი ბუნებრივი 

რესურსები, განვითარებული საწარმოო და 

კომუნიკაციური ინფრასტრუქტურა, საკმარისი 

ადამიანისეული რესურსები და წარმოების სხვა 

აუცილებელი ფაქტორები, ოფშორული იურის-

დიქციების არსებობა სრულიად კანონზომიერია 

და დასაბუთებული.  

ამიტომ, ჩვენი აზრით, განვითარებული ქვეყ-

ნების მხრიდან მათი დადანაშაულება „საგადა-

სახადო დემპინგის“ გატარებაში, მთლად დასა-

ბუთებულად არ მიგვაჩნია, რადგან მაღალი სა-

გადასახადო ტვირთის პირობებშიც კი, კაპიტალი 

(რა თქმა უნდა, თუ მისი წარმოშობა კანონიერია) 

ეროვნული ქვეყნიდან არ „გაიქცევა“, თუ მას თავის 

ქვეყანაში ექნება ადეკვატური ინფრასტრუქტურა, 

ეკონომიკური და პოლიტიკური სტაბილურობა და 

აუცილებელი შრომითი რესურსები.    



 

ეთგო-ს ექსპერტები მტრულად არიან განწ-

ყობილი ე. წ. საბანკო საიდუმლოების მიმართ, რაც 

სამთავრობო დაწესებულებებს საბანკო ოპერა-

ციების ხელმისაწვდომობას უზღუდავს. აღნიშნუ-

ლი კი ზოგიერთ გადამხდელს საშუალებას აძლევს 

თავი აარიდოს გადახდებს და არაკანონიერი 

ფინანსური ოპერაციები განახორციელოს.  

ეს პრობლემა განსაკუთრებით მწვავეა გლო-

ბალური ეკონომიკის პირობებში, როცა გადასახა-

დის კორპორატიული თუ ინდივიდუალური გა-

დამხდელები საერთაშორისო ბიზნესს ”საზღვ-

რების გარეშე“ ახორციელებენ. მაგრამ, მსოფლი-

ოში ერთ-ერთი ავტორიტეტული საერთაშორისო 

ორგანიზაციის ასეთმა მკაცრმა პოზიციამ როგორც 

ზოგიერთი განვითარებული (მაგ., აშშ, შვეიცარია, 

ლუქსემბურგი), ისე განვითარებადი ქვეყნების 

მხრიდან სრული მხარდაჭერა ჯერ კიდევ მაინც 

ვერ ჰპოვა.  

მოწინააღმდეგეთა აზრით, ეთგო ოფშორული 

ცენტრების წინააღმდეგოდ მიმართულ ღონისძიე-

ბებს სამართლიანი საერთაშორისო სტანდარტების 

დადგენის მცდელობას უწოდებს, მისი ასეთი ქმე-

დება შეიძლება შეფასდეს, როგორც სუვერენული 

სახელმწიფოების საშინაო საქმეებში ჩარევა, რად-

გან საგადასახადო პოლიტიკის ფორმირება და სა-

გადასახადო, კორპორატიული და საბანკო კანონ-

მდებლობის მიღება, სახელმწიფოს განსაკუთრე-

ბულ პრეროგატივას მიეკუთვნება. 

ამიტომ, 2001 წელს შეიქმნა სა-ერთაშორისო 

ორგანიზაცია „გადასახადებისა და ინვესტიციების 

შესახებ“, რომელიც 17 მცირე და განვითარებად 

სახელმწიფოს (ტერიტორიას) აერთიანებს.
3
 ამ ორ-

განიზაციის მიზანია ეთგო-ს ინიციატივების საწი-

ნააღმდეგო ქმედება.  

ამასთან, აქცენტი გაკეთდა იმაზე, რომ ეთგო 

„ორმაგი სტანდარტებით“ მოქმედებს, კერძოდ, 

სხვებისაგან ითხოვს იმას, რასაც ამ ორგანიზაციაში 

შემავალი სახელმწიფოები საკუთრივ არ ას-

რულებენ. მაგ., სრულიად სამართლიანად და ღიად 

მიანიშნებენ, რომ პორტუგალიას თავისი ოფშორუ-

ლი იურისდიქცია აქვს კუნძულ მადეირაზე და თუ 

მის მიმართაც არ იქნება ანალოგიური მკაცრი 

ზომები გატარებული, უცხოური კაპიტალი 

აუცილებლად კუნძულ მადეირაზე გა-

                                                           

3 ორგანიზაციის წევრია: ევროპიდან: კუნძული მენი; 

კარიბის აუზის რეგიონიდან: ანგილია, ანტიგუა და 

ბარბუდა, ბაჰამის კუნძულები, ბარბადოსი, ბელიზი, 

ბრიტანეთის ვირჯინიის კუნძულები, კაიმანის 

კუნძულები, სენტ-კიტსი და ნევისი, სენტ-ლუსია, სენტ-

ვისენტი და გრენადინი, ტერქსისა და კაიკოსის კუნძუ-

ლები; ლათინური ამერიკიდან: პანამა; წყნარი ოკეანის 

რეგიონიდან: კუკის კუნძულები, სამოა, ვანუატუ; 

აზიიდან: მალაიზია. 

დაინაცვლებს, რაც მცირე სახელმწიფოების ხარჯ-

ზე „ღარიბ“ „ელიტურ კლუბს“ კიდევ უფრო გაამ-

დიდრებს. გარდა ამისა, ზოგიერთმა ოფ-შორულმა 

იურისდიქციამ ეთგო-თან თანამშრომლობის სურ-

ვილი საჯაროდ გამოთქვა, რითაც განვითარებულ 

ქვეყნებს ოფიციალურად მიანიშნა, რომ არა მარტო 

ოფშორული იურისდიქციები, არამედ ეთგო-ს ყვე-

ლა წევრი ქვეყანა ვალდებული უნდა იყოს დაიცვას 

ოფშორული იურისდიქციების მიმართ შემუ-

შავებული სტანდარტები.      

ასეთ პირობებში, ეთგო-მ მეტად მოქნილი 

მიდგომა გამოიჩინა. მან საგადასახადო თავშესაფ-

რის განსაზღვრისათვის საწყისი პირობები რამ-

დენადმე შეარბილა, ნულოვანი ან მცირე საგა-

დასახადო ტარიფის არსებობა დასაშვებად მიიჩნია 

და ძირითადი მოთხოვნა ოფშორულ იურისდიქ-

ციაში საქმიანობის გამჭვირვალობაზე და ინფორ-

მაციის გაცვლაზე გადაიტანა.   

 

ბ) დანაშაულებრივი გზით მიღებული 

შემოსავლების ლეგალიზაციასთან 

(„გათეთრებასთან“) ბრძოლის 

საერთაშორისო ორგანიზაცია (FATF) 

 

გარდა არაკეთილსინდისიერი საგადასახადო 

კონკურენციისა, ოფშორული ცენტრების წინაშე 

ძალზე აქტიურად დგას მეორე და არანაკლებად 

მძიმე ბრალდება _ არაკანონიერი შემოსავლების 

ლეგალიზაცია და დანაშაულებრივი, უპირველე-

სად, ტერორისტული საქმიანობის დაფინანსება. 

1989 წელს „შავი“ ფულის „გათეთრების“ აღ-

საკვეთად, „დიდი შვიდეულის“ ქვეყნების ინი-

ციატივით, ეთგო-ს ჩარჩოებში, ქ. პარიზში, მსო-

ფლიოს 26 ქვეყანამ (აქედან, 18 ევროპული სახელ-

მწიფოა) დანაშაულებრივი გზით მიღებული შე-

მოსავლების  ლეგალიზაციასთან („გათეთრებას-

თან“) ბრძოლის საერთაშორისო ორგანიზაცია 

(FATF) დააფუძნა. FATF-ი არის სამთავრობათაშო-

რისი დამოუკიდებელი ორგანიზაცია, რომლის 

მიზანია მსოფლიოს ამ გლობალური პრობლემის 

(„შავი“ ფულის ლეგალიზაციის) დასაძლევად 

რეკომენდაციების შემუშავება. 

დღეისათვის ამ ორგანიზაციის წევრია 31 

სახელმწიფო, ევროკომისია და რამდენიმე რე-

გიონული ჯგუფი, მათ შორის, აზია-წყნარი ოკეა-

ნის, კარიბის ზღვის, სამხრეთ-აღმოსავლეთ აფრი-

კის, სპარსეთის ყურის ქვეყნების თანამშრომლო-

ბის საბჭო, სამხრეთ ამერიკის ქვეყნების ფულის 

„გათეთრების“ საწინააღმდეგო ჯგუფები და ევ-

როსაბჭოს სპეციალური კომიტეტი. 

შექმნის დღიდან FATF-ი „შავი“ ფულის „გა-

თეთრების“ ბრძოლის საქმეში მსოფლიო ლიდე-

რია, რომლის სამუშაო სფეროა ფინანსური ოპერა-

ციების ფართო წრე. ორგანიზაციის წევრთა შეხ-



 

ვედრები ყოველწლიურად ტარდება და „შავი“ ფუ-

ლის „გათეთრების“ აღსაკვეთად კონკრეტული 

რეკომენდაციებიც მუშავდება.  

2001 წლიდან FATF-მა ყურადღება განსაკუთ-

რებით გააძლიერა საერთაშორისო ტერორიზმის 

დაფინანსების საკითხზე. ამ მიზნით მან არაკა-

ნონიერი გზით მიღებული შემოსავლების ლეგა-

ლიზაციის წინააღმდეგ შეიმუშავა ცნობილი „ორ-

მოცი რეკომენდაცია“, რომლებმაც შემდეგში ამ 

სფეროში საერთაშორისო სტანდარტების სახე 

მიიღო.  

FATF-ის რეკომენდაციები სამ ჯგუფშია გაერ-

თიანებული: 

1. რეკომენდაციები ეროვნული სამართლის 

ფორმირების შესახებ. ეფუძნება, რა გაეროს 

კონვენციებს ”ნარკოტიკული და ფსიქოტრო-

პული ნივთიერებების უკანონო ბრუნვის 

შესახებ” (1988, ვენა, ავსტრია), ასევე ”საერ-

თაშორისო ორგანიზებული დამნაშავეობის 

საწინააღმდეგო ქმედებას“ (2000, პალერმო, 

იტალია), რეკომენდებულია ფულის „გათეთ-

რება“ მიიჩნიონ სისხლის სამართლებრივ 
დანაშაულად, ხოლო კანონმდებლობაში გა-

ითვალისწინონ არაკანონიერი გზით მიღებუ-

ლი საკუთრების კონფისკაცია და სხვ.;  

2. რეკომენდაციები საფინანსო სისტემის ფორ-

მირების შესახებ. რეკომენდებულია საფინანსო 

ორგანოების მიმართ გარკვეული მოთხოვნების 

წაყენება მათი კლიენტების იდენტიფიკაციის 

თაობაზე (ბანკებმა უნდა დაიცვან პრინციპი _ 

”იცოდე შენი კლიენტი”, ანუ ”იცოდე შენი 

ჭეშმარიტი ბენეფიციარის ანგარიში”). ბანკებსა 

და სხვა საფინანსო დაწესებულებებს 

მიეთითათ გაამკაცრონ მოთხოვნები 

ტრანსაქციების ჩანაწერების შენახვასთან 

დაკავშირებით. გარდა ამისა, ბანკები ვალდე-

ბული არიან ხელისუფლების ორგანოებს 

დაუყოვნებლივ მიაწოდონ ინფორმაცია საეჭ-

ვო, განსაკუთრებით, მსხვილი ფინანსური 

ოპერაციების შესახებ და სხვ.;  

3. რეკომენდაციები საერთაშორისო თანამშრომ-

ლობის შესახებ. ეს რეკომენდაციები მოიცავს 

ინფორმაციების გაცვლას, ფულის „გათეთ-

რებასთან“ დაკავშირებულ საქმეთა ერთობლივ 

გამოძიებას, ასევე „გათეთრებული“ კაპიტალის 

კონფისკაციას და დამნაშავე პირების 

ეროვნულ სახელმწიფოზე გადაცემას. 

მოცემული რეკომენდაციები მრავალმა საერ-

თაშორისო ორგანიზაციამ სამოქმედოდ მიიღო. 

FATF-ის მტკიცებით, რეკომენდაციები მარტივია, 

არ იწვევს კანონიერი გარიგების მონაწილეთა თა-

ვისუფლების მუქარას და არ აფერხებს ქვეყნის 

ეკონომიკურ განვითარებას. ამიტომ მის შესრულე-

ბას ყურადღება უნდა მიაქციონ როგორც ოფშო-

რულმა, ისე ონშორულმა ქვეყნებმა [10]. 

როგორც ვხედავთ, ამ რეკომენდაციებში გა-

სატარებელ ღონისძიებათა ძირითადი პრინცი-

პებია მოცემული. განსაკუთრებით აღსანიშნავია 

ერთი საკითხი _ ორმხრივი კონტროლის მეთო-

დით ამ რეკომენდაციების შესრულების მონიტო-

რინგი (ინფორმაციის შეგროვება, ანალიზი და 

მოკვლევა).  

თუმცა, ფინანსური მონიტორინგის სისტემის 

ორგანიზაციისათვის საჭიროა საკანონმდებლო 

ნორმატიული ბაზის სრულყოფა და სათანადო ორ-

განიზაციულ-ტექნიკური სამუშაოების ჩატარება. 

ფინანსური მონიტორინგის მიზნით, FATF-ის 

წევრი-ქვეყნები ყოველწლიურ თვითშეფასებას 

ახორციელებენ, ხოლო მეორე მხრივ, ყველა ქვეყანა 

ადგილზე მოწმდება.  

რევიზიას ექვემდებარება: 

1. ეროვნული კანონმდებლობით ტერორისტული 

ქმედებების, ტერორისტული ორგანიზა-

ციებისა და თვით ტერორიზმის დაფინანსების 

სისხლის სამართლებრივი დევნა; 

2. საფინანსო ორგანიზაციების მიერ საეჭვო სა-

ფინანსო ოპერაციათა შერჩევისას ინფორმაცი-

ის კომპეტენტურ ორგანოებზე გადაცემა; 

3. FATF-ის რეკომენდაციების გასატარებლად, სა-

კანონმდებლო წესით, საბანკო ინსტიტუტებში 

ფულადი ოპერაციების კონტროლი და სხვ. 

FATF-მა ის არაკონტაქტური ქვეყნებიც (ე.წ. 

”შავი სია”) განსაზღვრა, რომლებიც მასთან არ 

თანამშრომლობენ და „შავი“ ფულის „გათეთრე-

ბის“ პოტენციურ ცენტრებად რჩებიან. ამ ღონის-

ძიებამ რიგ ქვეყნებში შეიძლება ფინანსური 

საქმიანობა მკაცრ ჩარჩოებში მოაქციოს (ბლოკი-

რება), უცხოური ინვესტიციები შეზღუდოს და სა-

ერთაშორისო ეკონომიკური საქმიანობისათვის 

სხვა არასასურველი ბარიერები შექმნას. 

აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ „შავი სიის“ 

ქვეყნების აბსოლუტური უმრავლესობა ოფშორუ-

ლი იურისდიქცია იყო. 

ჩვენი აზრით, ყურადღებას მოითხოვს ოფშო-

რული კომპანიებისა და კაპიტალის „გათეთრებას“ 

შორის არსებული ურთიერთობის საკითხი. არც 

FATF-ის რეკომენდაციებში და არც მის კრიტე-

რიუმებში, რომლებითაც „არათანამშრომლებადი“ 

ქვეყნები განისაზღვრა, ერთი სიტყვაც არაა თქმუ-

ლი საგადასახადო დაბეგვრის რეჟიმის შესახებ. 

გადასახადების გადახდისაგან გათავისუფლება 

არც კომპანიას და არც ფიზიკურ პირს სისხლის 

სამართლებრივ დამნაშავე სუბიექტად არ აქცევს. 

მოცემულ შემთხვევაში გაცილებით მნიშვნელოვა-

ნია საიდუმლოების დაცვის ის რეჟიმი, რომელსაც 

ესა თუ ის იურისდიქცია სთავაზობს საზოგადოე-

ბას. რეალურად კი ინფორმაციის საიდუმლოებას 



 

იცავენ არა მარტო ოფშორები, არამედ სხვებიც 

(მაგალითად, შვეიცარია).  

ამასთან ერთად, აუცილებელია აღინიშნოს, 

რომ FATF-ის რეკომენდაციების განუხრელი შეს-

რულებაც კი არ გამორიცხავს კაპიტალის „გა-

თეთრების“ შესაძლებლობას, თუმცა, სახელმწი-

ფოებისათვის რისკის ხარისხს ამცირებს და დამ-

ნაშავის მიერ მის შესრულებას მნიშვნელოვნად არ-

თულებს. სწორედ ამიტომ, აზრს მოკლებული არ 

არის ის მოსაზრება, რომ კრიმინალური კაპიტალის 

დიდი ნაწილი არა ოფშორული იურისდიქციების, 

არამედ ლონდონის, ნიუ-იორკისა და მსოფლიოს 

სხვა მსხვილი ფინანსური ცენტრების დახმარებით 

„თეთრდება“. 

მეორე მხრივ, ეჭვს გარეშეა, რომ ოფშორულ 

იურისდიქციებში შექმნილი პირობები დანაშაუ-

ლის ჩადენის შესაძლებლობას აიოლებს. გარდა 

ამისა, ოფშორული იურისდიქციები გამოიყენება 

ფიქტიური ფინანსური დოკუმენტების შესადგე-

ნად, არაკანონიერი მეწარმეობისათვის კანონიერი 

სახის მისაცემად და სხვ. [11]. 

აღნიშნული კარგად ესმით იმ ქვეყნებს, 

რომლებიც „შავ სიაში“ მოხვდნენ. თუმცა, „შავი“ 

ფულის „გათეთრების“ პრობლემა მრავალ ქვე-

ყანაში არსებობს. საყურადღებოა ის, რომ ზემო-

აღნიშნული რეკომენდაციების გათვალისწინებით, 

ქვეყნების უმრავლესობამ რიგი ღონისძიებები 

უკვე განახორციელა (ბუნებრივია, არავის სურს 

„შავ“ სიაში მოხვედრა ან დარჩენა). კერძოდ: 

გამოკვეთა „შავი“ ფულის „გათეთრების“ გამოაშ-

კარავების მეთოდები (მაგ., ზოგიერთმა ქვეყანამ, 

სახელდობრ, გერმანიამ, იტალიამ, ლიტვამ, ლატ-

ვიამ, დანიამ და სხვებმა, სავალდებულო კონტ-

როლს დაქვემდებარებულ საბანკო ოპერაციებზე 

ლიმიტები დააწესა); შეიმუშავა საკანონმდებლო 

ბაზა და მექანიზმები; შეუერთდა გაეროს 1988 

წლის კონვენციას „ნარკოტიკული და ფსიქოტრო-

პული ნივთიერებების უკანონო ბრუნვის შესახებ“ 

და ევროსაბჭოს კონვენციას ფულის „გათეთრების“, 

დანაშაულებრივი საქმიანობის შედეგად მოპოვე-

ბული შემოსავლების მოძიების, ამოღებისა და 

კონფისკაციის შესახებ“ (1990, სტრასბურგი, 

საფრანგეთი) და მოახდინა მათი რატიფიცირება; 

შექმნა სპეციალური მაკონტროლებელი ორგანოე-

ბი და სხვ. 

საქართველომ ნაწილობრივ შეასრულა ევრო-

საბჭოსგან აღებული ვალდებულება, კერძოდ, 

ქვეყნის პარლამენტის 2004 წლის 17 თებერვლის 

დადგენილებით შეუერთდა ევროსაბჭოს 1990 

წლის სტრასბურგის კონვენციას „ფულის გათეთ-

რების, დანაშაულებრივი საქმიანობის შედეგად 

მოპოვებული შემოსავლების მოძიების, ამოღებისა 

და კონფისკაციის შესახებ;” საქართველოს პრე-

ზიდენტის 2002 წლის 7 აპრილის #395 განკარ-

გულებით შეიქმნა უწყებათაშორისი საკოორდი-

ნაციო კომისია და სხვ. [12,  634-635].  

თუმცა, ამ მხრივ, მომავალში გასაკეთებელი 

კიდევ ბევრია. 

საყურადღებოა ის გარემოებაც, რომ საერთა-

შორისო ტერორიზმი შეიძლება დაფინანსდეს 

როგორც კრიმინალური წარმოშობის, ისე კანონიე-

რი გზით მიღებული შემოსავლებით (სახელმწიფო 

და კერძო შემოწირულობები, სამეწარმეო საქმია-

ნობა. ზოგიერთები აღნიშნავენ ისეთ შემოსავლებ-

საც, რომელიც ახლო აღმოსავლეთის ნავთობმომ-

პოვებელი ქვეყნებიდან გროვდება).  

სწორედ ამიტომ FATF-მა გააფართოვა თავისი 

საქმიანობისა და მონიტორინგის სფერო. მან შეი-

მუშავა საერთაშორისო ტერორიზმის დაფინანსე-

ბის საწინააღმდეგო რეკომენდაციებიც, რაც „შავი“ 

ფულის „გათეთრების“ რეკომენდაციების მსგავსია 

და ძირითადად გულისხმობს: 

1. გაეროს შესაბამისი კონვენციების რატიფიკაციას; 

2. ტერორიზმის დაფინანსების სისხლის სამართ-

ლებრივ დანაშაულში ჩართვას; 
3. ტერორისტების საბანკო ანგარიშების გაყინვას 

და საკუთრების კონფისკაციას (ჩამორთმევას); 

4. საეჭვო ოპერაციების სამართალდამცავ ორგანო-

ებზე შეტყობინებას; 

5. საერთაშორისო თანამშრომლობას; 

6. კონტროლს არასაბანკო ფულადი გადარიცხვების 

სისტემაზე; 

7. კონტროლს საბანკო ფულადი გადარიცხვების 

სისტემაზე; 

8. კონტროლს არაკომერციული ორგანიზაციების 

საქმიანობაზე. 

საჭიროა აღინიშნოს, FATF-ის რეკომენდაციები 

წარმატებით ერწყმის ეთგო-ს ღონისძიებებს. 

სახელდობრ, თუ ეთგო აქცენტს აკეთებს ოფშო-

რების გამოყენებით საგადასახადო ოპტიმიზაცია-

ზე, FATF აღნიშნულ მოთხოვნებს კიდევ უმატებს 

ფინანსური ოპერაციების გამჭვირვალობას. მთლი-

ანობაში ამ ორი ორგანიზაციის მიერ შესაძლებელი 

ხდება ოფშორული ბიზნესის წარმოშობის მიზეზე-

ბის ახსნა _ საქმიანობის კონფიდენციალურობის 

უზრუნველყოფა და გადასახადების გადახდის 

დაზოგვით ხარჯების მინიმიზაცია. 
 

გ)  ფინანსური სტაბილურობის ფორუმი 

 

ოფშორული ბიზნესისადმი ყურადღებას იჩენს 

„ფინანსური სტაბილურობის ფორუმიც“, რომე-

ლიც აზიური კრიზისის შემდეგ (1998 წ.) 1999 წელს 

შეიქმნა „დიდი შვიდეული“ ქვეყნების ფინანსთა 

მინისტრებისა და ცენტრალური ბანკების ხელმძღ-

ვანელების მიერ. 

ფინანსური სტაბილურობის ფორუმის ამოცა-

ნებია მსოფლიო მასშტაბით ფინანსური ნაკადების 



 

მოძრაობის შესწავლა, საერთაშორისო ფინანსური 

სტაბილურობის განმტკიცება, ფინანსური საშუა-

ლებების უკონტროლო გადანაწილების წინააღმ-

დეგ სათანადო მეთოდების შემუშავება და ოფ-

შორული ცენტრების „შავი სიების“ გამოქვეყნება.  

ფინანსური სტაბილურობის ფორუმმა ოფშო-

რული ფინანსური ცენტრები (ქვეყნები, ტერიტო-

რიები) სამ ჯგუფად დაყო: 

1. ქვეყნები და ტერიტორიები, რომლებსაც აქვთ 

ფინანსური ზედამხედველობისათვის აუცილე-

ბელი საკანონმდებლო ბაზა, კარგი ინფრასტ-

რუქტურა, სათანადო რესურსები და კომპა-

ნიების მართვის დიდი გამოცდილება. ასეთებია: 

ლუქსემბურგი, შვეიცარია, ირლანდია და ჰონ-

კონგი, ასევე კუნძულები: გერნზი, ჯერნზი და 

მენი; 

2. ქვეყნები და ტერიტორიები, რომლებსაც ინფ-

რასტრუქტურა და საკანონმდებლო უზრუნველ-

ყოფა შედარებით მოსაწესრიგებელი აქვთ, თუმ-

ცა, ამა თუ იმ ხარისხით ჩამორჩებიან პირველი 

ჯგუფის ქვეყნებს. ასეთებია: ანდორა, ბახრეინი, 

ბარბადოსი, გიბრალტარი, მალტა და მონაკო;  

3. ქვეყნები და ტერიტორიები, რომელთა ინფრა-

სტრუქტურა და საკანონმდებლო ბაზა სე-

რიოზულ სრულყოფას საჭიროებს. ასეთებია: 

არუბა, ბაჰამის კუნძულები, ბრიტანეთის ვირ-

ჯინიის კუნძულები, კაიმანის კუნძულები, კუკის 

კუნძული, კვიპროსი, ლიხტენშტაინი, პანამა, 

სეიშელის კუნძულები, ვანუატუ და სხვ. 

ქვეყნების ამგვარი დაყოფით ფინანსური სტა-

ბილურობის ფორუმი ცდილობს აჩვენოს, რომ ოფ-

შორული ცენტრები როგორც ასეთი, არაა „ბო-

როტება“. ისინი საშიშნი მაშინ ხდებიან, როცა 

ბიზნესის წარმართვის მიღებულ საერთაშორისო 

წესებს არღვევენ. 

ოფშორული ცენტრების ანალიზისათვის ფინა-

ნსური სტაბილურობის ფორუმი შემდეგ კრიტე-

რიუმების არსებობას გამოყოფს: 

1. სამართლებრივი ინფრასტრუქტურა; 

2. ფინანსური ზედამხედველობა და მისთვის 

აუცილებელი რესურსების არსებობა; 

3. ინფორმაციის გაცვლის სფეროში სხვა ქვეყნებ-

თან თანამშრომლობა. 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, შესაძლე-

ბელია ასეთი დასკვნის გაკეთება: ფინანსური სტა-

ბილურობის ფორუმის გაძლიერებული ყურა-

დღება უმთავრესად მესამე ჯგუფის ქვეყნებისად-

მია მიმართული. 

 
 

დ) სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციები 

 

ანტიოფშორულ პოლიტიკას აქტიურად ეწევა 

ევროკავშირი. ევროკომისიის ჩარჩოებში შექმნი-

ლია განსაკუთრებული სტატუსისა და დამო-

უკიდებლობის მქონე „თაღლითობის წინააღმდეგ 

ბრძოლის ევროპული ორგანიზაცია“. იგი ფლობს 

ფართო უფლებებს სამოქალაქო-სამართლებრივი 

დარღვევების გამოკვლევის სფეროში. ორგანი-

ზაცია ყურადღებას ორ ასპექტზე ამახვილებს: ინ-

ფორმაციის გაცვლა და გადასახადე-ბის გადახდა.     

გასული საუკუნის 80-ანი წლებიდან გაერო 

სისტემატურად იკვლევს ორგანიზებული ხასია-

თის ფინანსურ დანაშაულებებს. ამ საკითხზე მიღე-

ბულია რიგი კონვენციები,
4
 დეკლარაციები და 

რეზოლუციები. მრავალმა საერთაშორისო 

გაერთიანებამ, კერძოდ, ევროკავშირმა და ამე-

რიკულ სახელმწიფოთა ორგანიზაციამ თავიანთი 

წევრი-ქვეყნებისათვის კაპიტალის „გათეთრების“ 

საწინააღმდეგო სტანდარტები შეიმუშავეს.  

აღსანიშნავია ისიც, რომ 1975 წელს საბანკო 

კონტროლის გამკაცრების მიზნით შეიქმნა ბაზე-

ლის (შვეიცარია) კომიტეტი, რომელმაც ამ სფე-

როში საერთაშორისო რეგულირების რამდენიმე 

პრინციპი შეიმუშავა.
5
  

საერთაშორისო სავალუტო ფონდში არსებობს 

სპეციალური სტრუქტურა, რომელიც ოფშორული 

ბიზნესის საკითხებითაა დაინტერესებული. 2000 

წლიდან საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა და-

იწყო ოფშორული ფინანსური ცენტრების რეგული-

რების გაძლიერებისა და გამჭვირვა-ლობის 

პროგრამების რეალიზაცია. 

საბაზრო ქცევის წესების ევროკავშირის კო-

მიტეტის კომპეტენციაშია ევროკავშირის მმართვე-

ლობით ორგანოებში იმ გადაწყვეტილებების 

(დადგენილებები, ინსტრუქციები) გამოვლენა, 

რომლებიც ევროპაში საგადასახადო ჰარმონიზა-

ციის ტენდენციების საწინააღმდეგოდაა მიმარ-

თული.  

მოცემულ საკითხში განსაკუთრებული ად-

გილი უკავია ინტერპოლს, რომელიც იკვლევს 

ფულის „გათეთრებასთან“ დაკავშირებულ სისხ-

ლის სამართლებრივ დანაშაულობებს [13]. 

                                                           

4 გაეროს 1998 წლის ვენის კონვენცია „ნარკოტიკული 

საშუალებებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერებების 

არაკანონიერი ბრუნვის წინააღმდეგ“; 1999 წლის კონ-

ვერცია ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ“; 

2000 წლის კონვენცია ტრანსნაციონალური დანაშაულო-

ბების წინააღმდეგ“; 2003 წლის კონვერცია „კორუფციის 

წინააღმდეგ“ და სხვ.   

5 ეს პრინციპებია: მაკონტროლებელ ორგანოებს შორის 

თანამშრომლობა და ინფორმაციის თავისუფალი გაცვ-

ლის აუცილებლობა როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე მის 

ფარგლებს გარეთ; ბაზრების კონტროლისა და გამჭვირ-

ვალობის ერთიანობის მიღწევა შესაბამისი ანგარიშგე-

ბითა და ოპერაციების ღიაობით; კონტროლის პროცესის 

მუდმივი მხარდაჭერა და სრულყოფა და სხვ. 



 

მთლიანობაში, საბაზრო ეკონომიკის განვითა-

რებული სახელმწიფოები თავიანთი რეზიდენტე-

ბისა და მსოფლიო ოფშორული ცენტრების ურ-

თიერთობის მიმართ ნეგატიურად არიან განწ-

ყობილი და ამ საკითხს  როგორც სახელმწიფო 

ბიუჯეტში ფინანსების არ შეღწევისა და ქვეყნიდან 

კაპიტალის უკონტროლო გადინების ძირითად 

მიზეზად განიხილავენ. ამ პრაქტიკის ნეგატიური 

ეფექტის შემცირების მიზნით, ისინი შესაბამის 

კანონებს იღებენ, თავიანთი ქვეყნის საზღვრე-

ბიდან კაპიტალის გადინებაზე კონტროლს ამკაც-

რებენ და, გარკვეული ხარისხით, სხვადასხვა ოფ-

შორული კომპანიების შესაძლებლობებსაც ზღუ-

დავენ. 

ჩვენი აზრით, ამ სფეროში განსა-კუთრებით 

გამკაცრებული ღონისძიებების გატარება ნაკლე-

ბად ეფექტური იქნება და იგი ზიანს მიაყენებს არა 

მარტო ოფშორული ცენტრებს, არამედ განვითა-

რებულ ქვეყნებსა და მთლიანად საერთაშორისო 

ეკონომიკურ ურთიერთობათა სისტემას.  

ამასთან, საერთაშორისო ორგანიზაციების 

ერთ-ერთი ძირითად მოთხოვნად კვლავ რჩება 

ოფშორული ცენტრების მიერ კონფიდენციალუ-

რობის დონის რამდენადმე შემცირება. ამიტომ 

საერთაშორისო ფინანსური ორგანიზაციების დო-

ნეზე აუცილებელია ოფშორული ბიზნესის მონი-

ტორინგის ჩატარება. გარდა ამისა ამ ორგანიზა-

ციის მიერ შემუშავებული რეკომენდაციები უნდა 

იყოს ოფშორული ცენტრების პრობლემების გა-

დაწყვეტაზე ორიენტირებული და არა მარტო გან-

ვითარებული ქვეყნების ინტერესების სასარგებ-

ლოდ რეპრესიული ღონისძიებების გატარება. 

განვითარებული ქვეყნებისა და საერთაშორი-

სო ორგანიზაციების აკრძალვებისა და მუქარების 

მიუხედავად, ალბათ, ოფშორული ბიზნესი უახ-

ლოეს მომავალში კიდევ უფრო განვითარდება. აღ-

ნიშნულს ადასტურებს ისეთი ფაქტორები, როგო-

რიცაა რიგ ქვეყნებში საგადასახადო რეჟიმის გამ-

კაცრება, ეკონომიკის გლობალიზაცია, ინფორმა-

ციული ტექნოლოგიების პროგრესი და სხვ. 

ამგვარად, ოფშორული ბიზნესის განვითარე-

ბამ გაამწვავა ის პრობლემები, რომლებიც გლო-

ბალიზაციამ მსოფლიო თანამეგობრობის წინაშე 

დააყენა.  

ზემოთქმულის შეჯამებით, შეიძლება დავას-

კვნათ, რომ საერთაშორისო ოფშორული კანონ-

მდებლობა ძირითადად ოთხი მიმართულებით 

განვითარდება (იხ. ცხრილი 1.). 
 

ცხრილი 1. ოფშორული კანონმდებლობის განვითარების ძირითადი ტენდენციები 

 

 

ოფშორული ბიზნესის წინააღმდეგობები და 

განვითარების პერსპექტივები 
 
 

ოფშორული ბიზნესის განვითარება ორი ურ-

თიერთსაპირისპირო გლობალური ტენდენციის 

ჩარჩოში ყალიბდება. ერთი მხრივ, ოფშორული 

ბიზნესის აქტიურობის ზრდა, და მეორე, ამ ზრდის 

შესაჩერებლად განვითარებული ქვეყნებისა და 

საერთაშორისო ორგანიზაციების მცდელობათა 

გაძლიერება.  

ამ ტენდენციების ძირითადი ფაქტორებია: 

 ოფშორული ცენტრების მეშვეობით კაპიტალის 

გადაადგილებასთან დაკავშირებული 

პროცესების ინტენსიფიკაცია; 

 კაპიტალის თავმოყრის ადგილად ოფშორული 

ცენტრების აქტიურად გამოყენება; 

 ბიზნესის წარმართვის ოპტიმიზაციაში ოფშო-

რული ცენტრების როლის გაძლიერება; 

 ოფშორულ ბიზნესთან დაკავშირებული ნეგა-

ტიური მოვლენები. 

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ საქონელი და 

მომსახურება, რომელიც უშუალოდ ოფშორულ 

ცენტრებში ან ოფშორული მექანიზმებისა და 

სტრუქტურების გამოყენებით იწარმოება, განვი-

ტენდენციები შედეგები 

საბანკო საიდუმლოების შესუსტება თითქმის ყველა ოფშორმა მიიღო FATF-ის რეკომენდაციების 

შესაბამისი კანონმდებლობა, რომელიც ღიაობას უზრუნველყოფს 

კორპორატიული სტრუქტურების 

გამჭვირვალობის გაძლიერება 

ინფორმაციები თანდათან   

უფრო გამჭვირვალე ხდება 

 

ინფორმაციების გაცვლა 
ოფშორებმა დაიწყეს ინფორმაციების გაცვლა, უპირველესად, აშშ-

თან, ევროკავშირთან და ეკონომიკური თანამშრომლობისა და 

განვითარების ორგანიზაციის სხვა ქვეყნებთან 

ოფშორების „დამღუპველი“ საქმიანობის 

წინააღმდეგობა 

ის ოფშორები, რომლებიც თანამედროვე  

მოთხოვნებს არ დააკმაყოფილებენ, პრაქტიკულად  

დაკარგავენ „კონკურენტუნარიანობას“ 



 

თარებულ ქვეყნებში თავის ანალოგებთან შედარე-

ბით გაცილებით იაფია და, როგორც წესი, ხა-

რისხობრივი მაჩვენებლებით თითქმის არ ჩამორ-

ჩება მას.  

ოფშორული ბიზნესის მნიშვნელობა განვითა-

რებადი ქვეყნებისათვის არაერთმნიშვნელოვანია. 

ამ მიმართებით შეიძლება გამოიყოს შემდეგი 

ჯგუფის ქვეყნები: 

ა)  განვითარებადი ქვეყნები, რომლებიც არ არიან 

ოფშორული ცენტრები; 

ბ) განვითარებადი ქვეყნები, რომლებიც არიან 

ოფშორული ცენტრები. 

იმ განვითარებადი ქვეყნების უმრავლესობი-

სათვის, რომლებიც არ არიან ოფშორული ცენტ-

რები, ოფშორული კომპანია ფინანსური შუამავ-

ლებისა და ფინანსურ-საინვესტიციო აქტიურობის 

კატალიზატორის როლს ასრულებს. ამასთან, პო-

ზიტიურ როლთან ერთად, ოფშორული კომპანიის 

საქმიანობას მათთვის ნეგატიური როლის შესრუ-

ლებაც შეუძლია, კერძოდ, კაპიტალის უცხოეთში 

გატანა. 

მაგრამ, იმ განვითარებული ქვეყნებისათვის, 

რომლებიც ოფშორული ცენტრებია, ოფშორული 

ბიზნესი მათი ეკონომიკური სისტემისათვის სა-

სიცოცხლოდ აუცილებელია. 

ამ ქვეყნების ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებ- 

 

ლები  ოფშორული სექტორის საქმიანობას ეფუძ-

ნება, ანუ ეკონომიკური ზრდა ძირითადად ოფშო-

რული კომპანიებისა და მასთან დაკავშირებული 

დარგების განვითარებით მიიღწევა. ამასთან, სხვა 

დარგების, მაგ., სოფლის მეურნეობის მნიშვნელო-

ბა არც ისე დიდია, ხოლო მრეწველობა, ხშირად, არ 

არსებობს. იმავდროულად, ინტენსიური ზრდა 

შეიმჩნევა საბანკო და სადაზღვევო სფეროებში, 

გემთმფლობელობაში, საზღვაო გადაზიდვებში, 

ტურიზმსა და სასტუმრო ბიზნესში. 

ოფშორული საქმიანობიდან მიღებული შემო-

სავლები ოფშორული ცენტრების ბიუჯეტში გაით-

ვალისწინება. ამიტომ ოფშორული ცენტრების 

მთავრობა აქცენტს ოფშორული საქმიანობიდან 

მიღებულ სტაბილურ შემოსავლებზე აკეთებს.   

გარდა ამისა, ოფშორული ცენტრის განვითა-

რება ამ ქვეყნების ტექნიკური და ტექნოლოგიური 

ინფრასტრუქტურის სრულყოფას იწვევს. სწორედ 

აღნიშნულის გამო, თანამედროვე ოფშორულ ცენ-

ტრებში ძალიან მაღალია მთლიანი შიდა პროდუქ-

ტის მოცულობა ერთ სულ მოსახლეზე გაანგარი-

შებით (იხ. ცხრილი 2), ასევე მობილური ტელე-

ფონიზაციისა და კომპიუტერიზაციის დონე, 

ინტერნეტის მომხმარებელთა და პროვაიდერების 

რაოდენობა. როგორც წესი, ამ ქვეყნებს აქვთ თა-

ნამედროვე აეროპორტები და საზღვაო პორტები, 

მაღალტექნოლოგიური სატრანსპორტო და საფი-

ნანსო-საბანკო ინფრასტრუქტურა. 

 

ცხრილი 2. მსოფლიოს 20 მოწინავე ქვეყანა ერთ სულზე გაანგარიშებით მშპ-ის მოცულობის მიხედვით 

(2007, ათასი აშშ დოლარი) 
 

რეიტინგი ოფშორული 

იურისდიქცია 

მშპ 1 სულ 

მოსახლეზე 

რეიტინგი ოფშორული იურისდიქცია მშპ 1 სულ 

მოსახლეზე 

1 ლუქსემბურგი 80,4 11 კუნძ. გერნზი 44,6 

2 კატარი 75,9 12 ეკვატ. გვინეა 44,1 

3 ბერმუდის 

კუნძულები 

69,9 13 კაიმანის კუნძულები 43,8 

4 კუნძ. ჯერნზი 57,0 14 ჰონკონგი 42,0 

5 ნორვეგია 55,6 15 შვეიცარია 39,8 

6 კუვეიტი 53,3 16 ისლანდია 39,4 

7 არაბ. გაერთ. 

საამიროები 

55,2 17 ავსტრია 39,0 

8 სინგაპური 48,9 18 ანდორა 38,8 

9 აშშ 46,0 19 ნიდერლანდი 38,6 

10 ირლანდია 45,6 20 ვირჯინიის კუნძ-ბი(ბრიტ.) 38,5 
 

წყარო: The World Fact Book. 2008.  
            (https://www.cia.gov/library/publicitions/the-world-   
            factbook/rankorder/2004rank.html)  

 



 

საყურადღებოა ისიც, რომ მრავალი ოფშო-

რული ცენტრი გამოირჩევა ისეთი კომპლექსური 

მაჩვენებლის მაღალი დონით, როგორიცაა ადამია-

ნისეული განვითარების ინდექსი (რომელიც მოი-

ცავს ადამიანის სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლი-

ვობას, საზოგადოების ინტელექტუალურ პოტენ-

ციალს და მოსახლეობის ერთ სულზე მშპ-ის 

მოცულობის რეალურ სიდიდეს). ადმიანისეული 

განვითარების ინდექსით მსოფლიოს ლიდერების 

ჯგუფშია 15 ოფშორული იურისდიქცია. კერძოდ, 

სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა ჰონკონგში 

შეადგენს 81,7 წელს, გიბრალტარში - 79,9 წელს, 

მალტაში _ 79,2 წელს, ვირჯინიის კუნძულებზე 

(აშშ) _ 79,1 წელს და ა.შ. [2, 149]. 

ამგვარად, ოფშორულმა ცენტრებმა თავიანთი 

ეკონომიკური განვითარების მიმართულებების 

ორიენტაცია შეცვალეს _ გააძლიერეს საერთაშო-

რისო ეკონომიკური ურთიერთობის ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვანი მიმართულება _ საქმიანი მომსა-

ხურების სექტორი დაჩქარებული ტემპებით განა-

ვითარეს. გარდა ამისა, ოფშორული ინდუსტრიის 

განვითარებამ ქვეყნებს შრომის საერთაშორისო 

დანაწილე-ბის ეფექტურად გამოყენების საშუა-

ლება მისცა, ეკონომიკის სხვა დარგების განვითა-

რებას შეუწყო ხელი, მოსახლეობის მატერიალური 

კეთილდღეობის დონე აამაღლა. 

თუმცა, ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ოფშორულ 

ცენტრებში ჯერ კიდეც დიდი ოდენობის საეჭვო 

წარმოშობის კაპიტალი მოძრაობს, რაზეც 

სამართლიანად ამახვილებენ ყურადღებას განვი-

თარებული ქვეყნები და საერთაშორისო ორგანი-

ზაციები და აგრძელებენ ოფშორული ბიზნესის 

რეგულირების გამკაცრების პოლიტიკას. 

ეროვნული ინტერესების დაცვის ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვანი პირობაა სახელმწიფოს საგადასა-

ხადო და სამართალდამცავი ორგანოების ინფო-

რმირებულობა. მაგ., თითქმის ყველა ოფშორულ 

ცენტრში არსებობს სპეციალური მოთხოვნა ოფშო-

რული კომპანიების სახელწოდების მიმართ. კერ-

ძოდ, ხელისუფლების სპეციალური ნებართვის გა-

რეშე არ შეიძლება კომპანიის დასახელებაში ისეთი 

სიტყვების ჩართვა, როგორიცაა Bank, Royal, 

Insurance, University, College, Institute და ა.შ.  

აღნიშნულით ოფშორული კომპანიის საქმია-

ნობის ძირითადი სფერო განისაზღვრება და 

საგადასახადო და სამართალდამცავი ორგანოების 

ყურადღებაც უფრო მახვილდება. 

თავიანთი ინტერესების დასაცავად განვითა-

რებული საბაზრო ეკონომიკის ქვეყნები ეკონომი-

კურ ღონისძიებებთან ერთად განმარტებით მუ-

შაობასაც ეწევიან, რომ საქვეყნოდ ცნობილმა 

ადამიანებმა მაქსიმალურად თავი შეიკავონ ოფშო-

რულ ბიზნესთან ურთიერთობაში.  

გარდა ამისა, მრავალ განვითარებულ ქვეყანაში 

(განსაკუთრებით აშშ-ში) აქტიურად იყენებენ 

ისეთი პრევენციულ ღონისძიებებს, რომლებიც 

გადასახადის გადაუხდელობის შემთხვევაში 

სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობას 

ითვალისწინებენ [14, 73]. 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, სახელმწი-

ფოსა და ოფშორული ბიზნესის კავშირურთიერ-

თობის შესახებ შეიძლება დავასკვნათ: დღეისა-

თვის მსოფლიოში საკმაოდ დაგროვდა ოფშორუ-

ლი ბიზნესის რეგულირების როგორც დადებითი, 

ისე უარყოფითი გამოცდილება. თუმცა, ყოველი 

ქვეყნისათვის რეგულირების კონკრეტული ფორ-

მები უნდა დამუშავდეს და განხორციელდეს ამ 

ქვეყნის ეკონომიკური სიტუაციისა და ისეთი  სო-

ციალურ-სამართლებრივი ასპექტების გათვალის-

წინებით, როგორიცაა ეროვნული მენტალიტეტის 

თავისებურებები, კრიმინალური სიტუაცია, სო-

ციალურ-ეკონომიკური განვითარების დონე და 

სხვ.  

ოფშორული ბიზნესის რეგულირების მსოფ-

ლიო პრაქტიკის ანალიზი საშუალებას გვაძლევს 

გამოვყოთ ის ძირითადი ტენდენციები, რომლებიც 

მომავალში გავლენას მოახდენენ ოფშორული 

ბიზნესის განვითარებაზე. 

ჩვენი აზრით, აშშ და ევროკავშირის ქვეყნები 

საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით 

კვლავაც შეეცდებიან აიძულონ არსებული ოფ-

შორული ცენტრების მთავრობები კომპანიების 

რეგისტრაციასთან დაკავშირებით უფრო მკაცრი 

კანონები მიიღონ. კერძოდ, სავარაუდოა, რომ 

კომპანიებს სავალდებულო წესით მოეთხოვოთ 

ჰქონდეთ რეალური ადგილსამყოფელი, ოფისი, 

რეგისტრაციის ადგილზე ჰყავდეთ თანამშ-

რომლები და სხვა, რაც  ოფშორული სქემების 

გამოყენებას გარკვეულწილად გააძვირებს კიდეც.  

ძირითადი ოფშორული ცენტრები იძულე-

ბული იქნებიან დაემორჩილონ განვითარებული 

ქვეყნების მოთხოვნებს და გაამკაცრონ რეგისტ-

რაციის წესები და პროცედურები, შეამცირონ 

კონფიდენციალურობის დონე და მსოფლიო 

საზოგადოებისადმი უფრო გამჭვირვალენი გახდ-

ნენ. თუმცა, იმავდროულად სავარაუდოა, რომ 

ოფშორული ცენტრები ოფშორული ბიზნესის 

განვითარების ახალ ფორმებსაც აშკარად შეიმუშა-

ვებენ. 

არსებობს მყარი ალბათობა იმისა, რომ შემ-

ცირდება სხვაობა ადგილობრივი და არარეზი-

დენტული ბიზნესის დაბეგვრას შორის, რაც უფრო 

დაბალ საგადასახადო ტარიფებს წარმოშობს. 

ნებისმიერ შემთხვევაში ეს უკვე აღარ იქნება 

დაბეგვრის ნულოვანი დონე. 

არაკანონიერი გზით მიღებული შემოსავლების 

”გათეთრების” წინააღმდეგ ბრძოლამ შეიძლება 
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კომპანიების მფლობელებისა და მათი დირექტო-

რების კონფიდენციალურობის გაუქმებაც გამოიწ-

ვიოს. 

კონფიდენციალურობის პირობები უნდა შეიც-

ვალოს საბანკო ოპერაციების დროსაც. კერძოდ, 

სხვისი ანგარიშის ჩვენება უნდა შეიზღუდოს 

სამოქალაქო პირებისათვის, ხოლო საგადასახადო 

და სამართალდამცავი ორგანოებისათვის კიდევ 

უფრო გამჭვირვალე გახდეს. 

სავარაუდოა, რომ ჩამოთვლილი ღონისძიე-

ბები ოფშორული ბიზნესის სისტემაში სერიოზულ 

ცვლილებებს გამოიწვევს, რის გამოც შესაძლე-ბე-

ლია დამუშავდეს ოფშორული ბიზნესის გადასა-

ხადებისაგან თავის არიდებისა და სახელმწი-

ფოების მხრიდან კონტროლის სრულიად ახალი 

მიდგომები (კონცეფციები).  

ეჭვს არ იწვევს, რომ ახალი ოფშორული 

სქემები არსებულზე უფრო რთული იქნება. 

განვითარებული ქვეყნების სასამართლო 

პრაქტიკის კვლევა გვიჩვენებს, რომ გადასახადების 

თავის არიდების მიზნით ოფშორული კომპანიების 

გამოყენების მანკიერი პრაქტიკა წარსულს უთუოდ 

ჩაბარდება. 

 

ცხრილი 3. ოფშორული იურისდიქციების წარმატებისა და  წარუმატებლობის ფაქტორები 

 
წარმატების ფაქტორები წარუმატებლობის ფაქტორები 

პოლიტიკური და  

ეკონომიკური სტაბილურობა 

პოლიტიკური და ეკონომიკური 

კრიზისები 

პოლიტიკური მოქნილობა, კომპრომისის უნარი 
საგანგებოდ მკვეთრი პოზიცია, 

კონსერვატიზმი, თანამშრომლობაზე უარი 

საერთაშორისო  ორგანიზაციებთან  

თანამშრომლობა 
„შავ სიაში“  მოხვედრა 

ეროვნული კანონმდებლობის რეფორმები ოფშორული 

სექტორის გამჭვირვალობის მიმართულებით 

სრული ანონიმურობის ინსტრუმენტების (მფლობელობა, 

ანგარიში, დახურული რეგისტრაცია და სხვ.) შენარჩუნება 

ოფშორული კომპანიების რეგისტრაციიდან მიღებული 

შემოსავლების გამოყენება ეროვნული ეკონომიკის სხვა 

დარგების განვითარებისათვის 

ფინანსური მომსახურების გაწევის  

განსაკუთრებული სპეციალიზაცია 

 

 

ამგვარად, დღევანდელი ვითარებიდან გამომ-

დინარე, ოფშორული ბიზნესი სერიოზულ ცვლი-

ლებებს მოითხოვს. სტანდარტული ოფშორული 

სქემების ნაცვლად ბიზნესმა ისეთი ახალი სცენა-

რები უნდა დაამუშაოს, რომელიც მსოფლიოს 

განვითარებული ქვეყნების კანონმდებლობასა და 

საგადასახადო რეალობებს დაეფუძნება. 

ამჟამად მოქმედი ოფშორული იურისდიქციე-

ბის პოლიტიკური და ეკონომიკური სტრატეგიე-

ბის შეფასების საფუძველზე, მიზანშეწონილად 

მიგვაჩია ყურადღება გავამახვილოთ იმ ფაქტო-

რებზე, რომლებიც მომავალში ოფშორული იურის-

დიქციებისათვის წარმატებული ან წარუმატებელი 

იქნება (იხ. ცხრილი 3). 

თუ გავითვალისწინებთ ოფშორული ბიზნესის 

განვითარების საერთო ტენდენციებს, შეიძლება გა-

კეთდეს გარკვეული პროგნოზი ძირითადი 

ოფშორული იურისდიქციების განვითარების 

მიმართულებებისა და პერსპექტივების შესახებ. 

კერძოდ, საერთაშორისო ორგანიზაციების ძალისხ-

მევა, ანუ ოფშორული იურისდიქციების მიმართ 

მსოფლიო თანამეგობრობის დამოკიდებულების 

მკვეთრი გამკაცრება თავის შედეგს უთუოდ გა-

მოიღებს _ ჩამოყალიბდება ქვეყნების (ტერიტო-

რიების) ჯგუფი, სახელდობრ:  

1. რომლებიც თანდათან გავლენ ოფშორული 

ბიზნესიდან:  

ა) ის სახელმწიფოები და ტერიტორიები, რომლე-

ბიც ვერ შეძლებენ ახალ, რეგულირების უფრო 

მკაცრ და სამართლიან საერთაშორისო მოთხოვ-

ნებთან ადაპტაციას, რის გამოც თანდათანობით 

დაიწყებენ ოფშორული ბიზნესიდან გასვლას. 

სავარაუდოდ ამ ჯგუფში მოიაზრება: ნაურუ, 

ტერქსისა და კაიკოსის კუნძულები, ანგილია, 

დასავლეთ სამოა, კუკის კუნძულები, სენტ-

კიტსი და ნევისი;  

ბ) ის ქვეყნები და ტერიტორიები, რომელთა მთავ-

რობები პოლიტიკური და სხვა მოტივების გამო, 

უარს იტყვიან ოფშორული ბიზნესის წარმოე-

ბაზე და თავიანთი ეკონომიკის რესტრუქტუ-

რიზაციას მოახდენენ. ეს ქვეყნები და ტერიტო-

რიები იქნება: ლუქსემბურგი, გიბრალტარი, 

მალტა, ბრიტანეთის ვირჯინიის კუნძულები, 

კუნძულები: გერნზი, ჯერნზი, მენი და მადეირა;     

გ) ის სახელმწიფოები და ტერიტორიები, რომლე-

ბიც ბუნებრივი კატაკლიზმების, პოლიტიკური 

კოლაფსისა და სხვათა გამო, დატოვებენ ოფშო-

რულ ბიზნესს. ეს სახელმწიფოები და ტერი-

ტორიები იქნება: მონტსერატი, ნიდერლანდის 
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ანტილიის კუნძულები, ვანუატუ, გრენადა, 

ნიუე, პალაუ. 

2. რომლებიც გააგრძელებენ ეკონომიკის 

ოფშორულ სექტორში საქმიანობას: 

ა) თუმცა საჭიროებენ საკანონმდებლო ბაზის 

ტრანსფორმაციას. ასეთებად მიგვაჩნია: კვიპრო-

სი, პანამა და ბელიზი; 

ბ) რადგან საერთაშორისო ორგანიზაციების მოთ-

ხოვნების შესაბამისად უკვე შეძლეს საკანონმ-

დებლო ბაზისა და ოფშორული სექტორის 

ტრანსფორმირება ან ოფშორულ ბიზნესში ახალი 

„ნიშა“ იპოვეს. ასეთებია: კვიპროსი, ანტიგუა და 

ბარბუდა, ბაჰამის კუნძულები, ბერმუდის 

კუნძულები, ბარბადოსი, მავრიკი, სეიშელის 

კუნძულები და ბახრეინი; 

გ) ქვეყნები და ტერიტორიები, რომლებიც ახლახან 

გამოჩნდნენ ოფშორული მომსახურების ბაზარზე 

და თანამედროვე საერთაშორისო მოთხოვნებს 

აკმაყოფილებენ: ასეთებია: ჩერნოგორია (იუგოს-

ლავიის ნაწილი) და უნგრეთი. 

 

JOLIA NINO 

JOLIA  GURAM 

 

ESTIMATIONOF AN ANTIOFFSHOREPOLICY OF THE INTERNATIONAL COMMUNITY 

Summary 

 

The article showsthe mainof globalization, offshore development, positive and negative attitudes 

towards them, a common tax policy, offshore authoritatuve internatioanal organizations and developed 

countries’ policies. 

In our opinionm it is important that the development of offshore lehislation, trends, obstacles 

andprospects for the development of offshore business, offshore jurisdictions, as well as the success or 

failure factors. 
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გიორგი როდონაია 

 

საქართველოში უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის 

გაუმჯობესების პერსპექტივები 
 

ეკონომიკურ ურთიერთობათა გარდაქმნის თა-

ნამედროვე ეტაპზე აქტუალურია სწორი ინვეს-

ტიციური მაკროეკონომიკური პოლიტიკის შემუ-

შავება და რეალიზაცია. საინვესტიციო საქმია-

ნობის გააქტიურების, მისი ეკონომიკური სის-

ტემის განვითარებისადმი დამოკიდებულების, 

ეფექტიანობის ამაღლების თეორიული და მეთო-

დოლოგიური პრობლემა უკანასკნელ წლებში 

განსაკუთრებულ სიმძაფრეს იძენს, რაც გარდამა-

ვალი ეკონომიკის სასტარტო სირთულეებთანაა 

დაკავშირებული. ეკონომიკის რესტრუქტურიზა-

ცია და საკუთრების ფორმათა ცვლა, ეკონომიკურ 

ურთიერთობათა სისტემაში მიმდინარე გარდაქმ-

ნები, ძირეულად ცვლის განსახილველი პრობლე-

მის გადაწყვეტისადმი დამოკიდებულებას რო-

გორც მაკრო, ასევე მიკრო დონეზე. ეს თავის მხრივ, 

განსაზღვრავს ინვესტიციური პროცესების მართ-

ვის, პროგნოზირების, სტიმულირების სა-

კითხებისადმი, ეკონომიკური და სოციალური 

ეფექტების დადგენის მეთოდოლოგიისადმი ახ-

ლებური მიდგომის აუცილებლობას. 

ქვეყნის განვითარებისა და კეთილდღეობის 

დონის ერთ-ერთი განმსაზღვრელი მაჩვენებელია 

დოვლათის წარმოებისა და არა საბოლოო მოხ-

მარებისთვის გამიზნული ხარ-ჯების ნაკადი, ანუ 

მატერიალური, ტექნიკური, ფინანსური და ინტე-

ლექტუალური ფასეულობების გრძელვადიანი და-

ბანდება ეკონომიკური საქმიანობის სხვადასხვა 

სფეროში მოგების, ან სოციალური ეფექტის მიღე-

ბის მიზნით. ინვესტიცია, აგრეთვე ნიშნავს 

აქციების ან ობლიგაციების შეძენას რაიმე განსაზღ-

ვრული ფინანსური შედეგის მიღების მიზნით. 

საინვესტიციო საქმიანობის ენციკლოპედიური 

ნაშრომის _ „ინვესტირების საფუძვლების“ ავტო-

რები, ლ. გიტმანი და მ. ჯონკი გვაძლევენ შემდეგ 

განმარტებას: „ინვესტიცია კაპიტალის განთავსე-

ბის ნებისმიერი ინსტრუმენტია, გათვლილი ხერ-

ხია კაპიტალის ღირებულების შენარჩუნების ან 

ზრდის და შემოსავლის დადებითი სიდიდის მი-

ღების მიზნით“. 

ქვეყნის ინვესტიციური პოლიტიკის ეფექტია-

ნობის ამაღლების მიზნით აუცილებელია: ინვეს-

ტიციების რაციონალური განაწილება დარგების, 

სექტორების, ეკონომიკური პრიორიტეტების მი-

ხედვით, ინვესტიციური ციკლის სწორი წარმართ-

ვა, ინვესტიციური პროცესების გააქტიურება, აგ-

რეთვე ინვესტიციური და ინოვაციური პროცე-

სების ურთიერთდაკავშირება და სხვ. 

უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა ქვეყნის 

ინვესტიციის ბაზრის ფორმირების აუცილებელ 

პირობად უნდა განვიხილოთ. იგი მნიშვნელო-

ვანწილად უზრუნველყოფს ეროვნული ეკონომი-

კის არაფორმალურ, არამედ რეალურ ჩართვას 

მსოფლიო მეურნეობაში და როგორც მრავალი გან-

ვითარებული ქვეყნის გამოცდილება ადასტურებს, 

ეკონომიკაში კრიზისული მდგომარეობის დაძლე-

ვის, მისი სტრუქტურული გარდაქმნის, წარმოების 

ეფექტიანობისა და ხარისხის ამაღლების, საგარეო-

ეკონომიკურ კავშირ-ურთიერთობათა გააქტიურე-

ბის ერთ-ერთი ძირითადი გზაა. 

საქართველოში რადიკალური ეკონომიკური 

რეფორმები გრძელდება. საწარმოო და სამეურნეო 

სისტემაში ღრმავდება სტაგნაციისა და რღვევის 

პროცესი, რეალურად არ არის ჩამოყალიბებული 

ქართველ ინვესტორთა მძლავრი ფენა, რომელიც 

გაატარებს მსხვილმასშტაბიან საინვესტიციო პო-

ლიტიკას. არსებული ეკონომიკური მდგომარეო-

ბის გაუმჯობესება უცხოური ინვესტიციების მო-

ზიდვითა და რაციონალური გა-მოყენებით არის 

შესაძლებელი. ამ საკითხის ოპტიმალურ გადაწყვე-

ტაზეა დამოკიდებული არა მარტო ჩვენს ქვეყანაში 

მიმდინარე ეკონომიკური გარდაქმნების 

წარმატება, არამედ შრომის საერთაშორისო დანაწი-

ლებასა და მსოფლიო მეურნეობაში ხელსაყრელი 

ადგილის დამკვიდრება. 

ყოველი ქვეყანა განსაზღვრული სამართლებ-

რივი, პოლიტიკური და ეკონომიკური სტრუქტუ-

რებით, განვითარების დონითა და თავისებური 

პირობებით ხასიათდება. ეს ფაქტორები ქმნიან ერ-

თიან კომპლექსს და ერთიანდებიან ცნებაში „ინ-

ვესტიციური კლიმატი“, რომლის მიხედვითაც 

ინვესტორი აფასებს და განსაზღვრავს ინვესტი-

ციების რისკის დონეს მანამ, სანამ პრაქტიკულად 

განახორციელებს კაპიტალდაბანდებებს. საქართ-

ველოში უცხოური ინვესტიციების განხორციელე-

ბის საწყის ეტაპს დაემთხვა პოლიტიკური არა-

სტაბილურობა, სამოქალაქო ომი, კრიმინოგენური 

სიტუაცის გაუარესება, ჰიპერინფლაცია და ა.შ.  

საქართველოში უცხოური ინვესტიციების მო-

ზიდვა უნდა განვიხილოთ, როგორც ინვესტიციის 
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პირობა. იგი უზრუნველყოფს საქართველოს ეკო-

ნომიკის მსოფლიო მეურნეობაში არაფორმალურ, 

არამედ რეალურ ჩართვას და მოვიაზროთ ეკო-

ნომიკის კრიზისული მდგომარეობის გადალახვის, 

მისი სტრუქტურული გარდაქმნის, საწარმოო პო-

ტენციალის თანამედროვე ტექნოლოგიურ დონეზე 

გადაყვანის მნიშვნელოვან, გამოცდილებით 

დადასტურებულ საშუალებად. მეტიც, ვერც სა-

ქართველო, ვერც სხვა ქვეყნები ინვესტიციური 

პოტენციალის ფორმირებისას, მისი ეკონომიკის 

რეფორმირების პროცესში მოზიდვისა და ეკო-

ნომიკური ეფექტიანობის ზრდის უზრუნველსა-

ყოფად გვერდს ვერ აუვლიან მსოფლიო საინვეს-

ტიციო ბაზარში ჩართვას. 

ამრიგად, დღეს საქართველოს ეკონომიკაში 

უცხოური ინვესტიციების გამოყენების აქტუალო-

ბა ეჭვს არ იწვევს. ეკონომიკის კარგახსნილობის, 

ეროვნული წარმოების კონკურენტუნარიანობის 

ამაღლების, მსოფლიო ბაზარზე ნდობის მოპოვე-

ბის, საერთაშორისო საფინანსო გაცვლაში მონა-

წილეობის ინტერესები უცხოური ინვესტიციების 

მოზიდვისათვის პირობების შექმნის აუცილებ-

ლობას განაპირობებს. თითქმის ყველა ყოფილი ე.წ. 

სოციალისტური ქვეყნის გამოცდილებამ გვიჩვენა, 

რომ საზღვარგარეთული სტრატეგიული ინვეს-

ტორების გამოჩენამ, რომლებიც საწარმოთა 

რეკონსტუქციისათვის საჭირო რესურსების მობი-

ლიზაციისათვის არიან მზად და ამის უნარიც 

შესწევთ, მნიშვნელოვანი როლი ითამაშეს ამ ქვეყ-

ნის ეკონომიკის განვითარებაში. 

რა უშლის ხელს საქართველოში უცხოური ინ-

ვესტიციების შემოსვლას? 

დღეს საქართველოში მთლად ნათელი არ არის 

საფინანსო ბაზრის სუბიექტების პოზიციები, 

მცირეა მყარი ფინანსური მდგომარეობის ბანკები, 

პრაქტიკულად არ არსებობენ კერძო საპენსიო 

ფონდები, სადაზღვევო ფონდები სრულყოფილად 

ვერ ახორციელებენ მათზე დაკისრებულ ფუნქცი-

ებს. ამგვარად, საფინანსო ბაზრის თითქმის ყველა 

ობიექტი ჩვენთან ჩანასახოვან მდგომარეობაშია. 

ეკონომიკას ესაჭიროება სტრატეგიული ინვესტო-

რები და არა ეგრეთწოდებული „ცხელი ფულის“ 

დამანგრეველი შემოდინება და გადინება. აღნიშ-

ნული პრობლემის სათავე უნდა ვეძებოთ იმგვარი 

კანონდებლობის უქონლობაში, რომელიც ხელმო-

წერილი კონტრაქტების შესრულებას სავალდებუ-

ლოს გახდიდა. საზოგადოდ ინვესტორებს ჩვენს 

ქვეყანაში დიდი არჩევანი არა აქვთ. მათ ან ისეთ 

კომპანიებში უნდა დააბანდონ ფული, რომლებიც 

დიდი ხანია და კარგადაც მუშაობენ და თვით 

იცავენ საკუთარ ინტერესებს. ან გარისკონ და 

რომელიღაც სრულიად ახალ, უცნობ საქმეში მო-

ახდინონ ინვესტირება, რომლის პერსპექტივებიც 

გაურკვეველია. 

ცნობილია, რომ რაც უფრო მაღალია რისკი, 

მით მეტი უნდა იყოს დაბანდებათა შემოსავლია-

ნობა. ჩვენი აზრით, სწორედ ამიტომაც უცხოელები 

სახსრების დაბანდებას გამოსყიდვის სწრაფი 

ვადების მქონე აქტივებში ამჯობინებენ. საქართვე-

ლოს ეკონომიკაში ინვესტიციების რისკიანობის 

მაღალი დონე მოითხოვს მათ გაზრდილ შემო-

სავლიანობას, რომლის უზრუნველყოფა სხვადა-

სხვაგვარი შეღავათების მინიჭებით შეიძლება. 

მაგრამ უფრო სერიოზულად უნდა განვიხილოთ 

უცხოელი ინვესტორისათვის არა პრივილეგიების 

შექმნა, არამედ საიმედოობისა და სტაბილურობის 

უზრუნველყოფა. მაშინ აღარ დაგვჭირდება ადგი-

ლობრივ ინვესტორებზე უფრო მომგებიან მდგო-

მარეობაში მათი ჩაყენება. 

უცხოურ ინვესტიციებთან დაკავშირებულია 

წინააღმდეგობა, რომლის დაძლევის მექანიზმის 

პოვნა სასწრაფოდ უნდა მოინახოს. ამ წინააღმ-

დეგობას საქართველოსთვის სტრატეგიული მნი-

შვნელობა აქვს და შემდეგში მდგომარეობს: ერთი 

მხრივ, უცხოურ ინვესტიციებზე მწვავე მოთხოვ-

ნამ, მეორე მხრივ კი, საბაზრო ძალების მოქმედებამ 

შეიძლება ჩვენი ქვეყანა დასავლეთის მხოლოდ 

სანედლეულო დანამატად აქციოს. ამ წინააღმდე-

გობის დასაძლევად უნდა შემუშავდეს ქვეყანაში 

უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის დასაბუთე-

ბული სტრატეგია, რომელშიც გათვალისწინებუ-

ლი იქნება სტრატეგიული მნიშვნელობის მქონე 

ინვესტიციების მოტივაციური მექანიზმი. მისი 

შემადგენელი ნაწილებია უცხოელი ინვესტორისა-

თვის მისაღები ეკონომიკური პირობები, სამართ-

ლებრივი და ადმინისტრაციული რეჟიმი სასწრა-

ფოდ უნდა დამუშავდეს, თორემ სტრატეგიული 

ინვესტორი შეიძლება რამდენიმე წლის შემდეგ 

მოვიდეს, ის კი დღესაა საჭირო. გარდა ამისა 

გასათვალისწინებელია ის გარემოება, რომ მთელს 

მსოფლიოში კონკურენცია არსებობს უცხოური 

ინვესტიციების მოზიდვაში. 

იმისათვის, რომ გავანეიტრალოთ უცხოური 

ინვესტიციების მოზიდვის წინააღმდეგობის უარ-

ყოფითი მხარეები, აუცილებელია, უწინარეს ყოვ-

ლისა, ვისარგებლოთ სათანადო მეთოდოლოგიუ-

რი მიდგომებით. უცხოელი ინვესტორი კაპიტალს 

არ დააბანდებს პარალიზებული შიდა ინვესტი-

ციური აქტიურობის მქონე ქვეყანაში. აქედან 

გამომდინარე, შიდა ინვესტიციური საქმიანობის 

გამოცოცხლება შეიძლება განვიხილოთ, როგორც 

კრიზისის დაძლევის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანე-

სი პირობაც და როგორც უცხოური ინვესტიციების 

გადიდების კატალიზატორიც. ცხადია, უცხოური 

ინვესტიციების მოზიდვა არ შეიძლება უცხოელე-
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ბისთვის ჩაკეტილ წარმოებებში, რომლებიც თავ-

დაცვით და სტრატეგიულ პროდუქციას და ტექ-

ნოლოგიას უშვებენ. აუცილებელია თანაბარი ეკო-

ნომიკური და სამართლებრივი პირობების შექმნა 

ადგილობრივი და უცხოელი მეწარმეების ინტე-

რესების ბალანსის საფუძველზე. ამ პრინციპის 

პრაქტიკული რეალიზაცია მჭიდროდ უნდა დაუ-

კავშირდეს როგორც ეროვნული ინტერესების 

უზრუნველყოფას, ისე უცხოელი ინვესტორების 

დისკრიმინაციის დაუშვებლობას. 

ჩვენში გავრცელებულია აზრი, რომ ინვესტი-

ციების მოსაზიდად ჩვენ გვაქვს უპირატესობა იაფი 

მუშახელის სახით, თანაც დამატებით თუ 

შევქმნით კარგ საგადასახადო გარემოს, საგადასა-

ხადო ტარიფების შემცირების გზით, მაშინ შესა-

ძლებელია ინვესტიციების შემოსვლა ქვეყანაში. 

იაფი მუშახელი ზრდის მოგების ნორმას და იგი 

შეიძლება იყოს გარკვეული სტიმული ინვესტო-

რისათვის. მაგრამ როგორც პრაქტიკა მოწმობს, 

ინვესტიციები ძირითადად განვითარებულ ქვეყ-

ნებში ხორციელდება და არა განვითარებადში. 

სტრატეგიული ინვესტორების ინტერესებთან 

შეხამებით ეროვნული ეკონომიკის უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფა უნდა მოხდეს უცხოური 

ინვესტიციების მოზიდვის სტრატეგიის ყველა 

კომპონენტში: მიზნებში, პრინციპებში, სამეურნეო 

მექანიზმში, პრიორიტეტულ მიმართულებებში, 

ფორმებში, რეალიზაციის ეტაპებში და ა.შ. ამჟამად 

საქათველოში, სულ უფრო აქტიურდება უცხოური 

პირდაპირი ინვესტიციების მოზიდვასთან 

დაკავშირებული საქმიანობა. მისი ინტენსი-

ფიკაციისა და შედეგიანობის ამაღლებისთვის აუ-

ცილებელია კანონშემოქმედებითი პროცესის გაძ-

ლიერება, რაც ხარისხიან და ეფექტიან სამართ-

ლებრივ უზრუნველყოფას მისცემს უცხოური 

ინვესტიციების მოზიდვას, ქვეყნის ინვესტიციური 

პოტენციალის მნიშვნელოვნად გადიდების 

მიზნით. მთლიანობაში ქვეყანა მოქნილ პოლი-

ტიკას უნდა ატარებდეს, რომელიც წამახალისებელ 

ღონისძიებებს ეფექტიან კონტროლს შეუხამებს. 

ასეთი კონტროლი გულისხმობს კეთილსასურ-

ველი ინვესტიციური გარემოს ორგანიზაციულ-სა-

მართლებრივი წანამძღვრების მიზანმიმართულად 

შექმნას, რომლის განუყოფელი შემადგენელი 

ნაწილებია მოგების გარკვეული დონის მიღების 

გარანტია, საზღვარგარეთ მისი გადაგზავნის 

შესაძლებლობა, შემოსავლების განკარგვის თა-

ვისუფლება, დაბანდება და უსაფრთხოების გარან-

ტიების არსებობა. ამასთან, უსაფრთხოების ერ-

თიანი გარანტიების დროსაც შეღავათებისა და 

პრივილეგიების ოდენობა განსხვავებული შეიძ-

ლება იყოს. ამით უცხოურ ინვესტიციებს ჩვენთვის 

სასურველი მიმართულება მიეცემა. 
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THE PROSPECTS FOR IMPROVEMENT TO ATTRACT THE FOREIGN  
INVESTMENTS IN GEORGIA 

 
Summary 

 
Foreign investment is crucial for the improvement of Georgian economy. The great way for achieving 

the growth of the economy is the maximum mobilization of local capital as well as merging with the foreign 

capital, in which the foreign investments should act as the main catalyst.  
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ლევან ტატიშვილი                      
 

უძრავი ქონების კონკურსის საფუძველზე  

გაყიდვის სოციალური და  საინვესტიციო პირობები 
 

 

კომერციულ კონკურსზე სახელმწიფო ან მუ-

ნიციპალური ქონების გაყიდვისას დგინდება სო-

ციალური პირობები, თუკი გაყიდვის ობიექტია 

საწარმო, როგორც ქონებრივი კომპლექსი ან ღია 

სააქციო საზოგადოების აქციები, რომელიც შეად-

გენს საწესდებო კაპიტალის 50 %-ზე მეტს. 

სოციალურ პირობებში შეიძლება მოიაზრებო-

დეს: სამუშაო ადგილების განსაზღვრული ოდე-

ნობის შენარჩუნება ან დამატებითი სამუშაო ადგი-

ლების შექმნა; მომუშავეთა გადამზადება ან კვა-

ლიფიკაციის ამაღლება; მომუშავეთა შრომისა და 

ჯანმრთელობის დაცვის არსებული სისტემის შე-

ნარჩუნება; შეზღუდვები მოსახლეობის სოცია-

ლურ-კულტურული, კომუნალურ-საყოფაცხოვრე-

ბო ან სატრანსპორტო მომსახურების ობიექტების 

საქმიანობის პროფილის შეცვლაზე ან მათ გამოყე-

ნებაზე; გარემოსა და მოქალაქეთა ჯანმრთელობის 

დაცვის ღონისძიებების რეალიზაცია. 

სოციალური პირობების ჩამონათვალი ამომ-

წურავადაა მოცემული და შეცვლას არ ექვემდე-

ბარება. იგი უნდა იყოს ეკონომიკურად დასაბუ-

თებული, უნდა გააჩნდეს ღირებულებითი გამო-

ხატულება, შესრულების ვადები და კონკურსის გა-

მარჯვებულის მიერ მათი შესრულების და-

დასტურების წესი. 

კომერციული კონკურსის სოციალური პირო-

ბები უნდა შეთანხმდეს ხელისუფლების შესაბამის 

ორგანოებთან და ღია სააქციო საზოგადოების მუ-

შაკებთან, რომელთა აქციებიც არის პრივატიზების 

ობიექტი. 

კომერციული კონკურსის საინვესტიციო პი-

რობები შეიძლება გულისხმობდეს: პრივატიზა-

ციის ობიექტის რეკონსტრუქციის, მოწყობილობა-

თა შეძენის, მოდერნიზაციისა და წარმოების გა-

ფართოების ღონისძიებათა განხორციელებას; კონ-

კურსის გამარჯვებულის ვალდებულებას განა-

ხორციელოს სატარიფო და არასატარიფო პრო-

ტექციონიზმის ღონისძიებები ქვეყნის საქონლის 

მწარმოებლებთან მიმართებით, მათ შორის გამოი-

ყენოს ადგილობრივი ნედლეული, მასალები და 

ნახევარფაბრიკატები იმ შემთხვევებში, როცა მათი 

ხარისხი შეესაბამება ან აღემატება საზღვარგარე-

თულ ანალოგებს, ან როცა მათი ფასები შეესაბამება 

საზღვარგარეთული ანალოგების ფასებს ან მათზე 

დაბალია; ვალდებულებას დაწესებულ ვადაში 

დაფაროს დავალიანება ბიუჯეტში, ქვეყნის 

სუბიექტების ბიუჯეტების, მუნიციპალიტეტებისა 

და სახელმწიფო არასაბიუჯეტო ფონდების წინაშე. 

კომერციული კონკურსის საინვესტიციო და 

სოციალურ პირობებს, მოცულობებს, განხორციე-

ლების წესს, მათ რეალიზაციაზე კონტროლის 

ზომებს, ასევე კონკურსის გამარჯვებულის მიერ 

პირობების შესრულების დადასტურების წესს 

ადგენენ პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცებისას 

ქონების მართვის შესაბამისი კომიტეტები ქვეყნის 

ხელისუფლების, მისი სუბიექტების ან მუნიციპა-

ლიტეტების ორგანოებთან შეთანხმებით. 

უძრავი ქონების გაყიდვისა და კონკურსში 

მონაწილეობის პირობები შეიძლება გამოცხადდეს 

შემდეგნაირად: 1. ცხადდება კომერციული კონ-

კურსი; 2. ობიექტის გაყიდვის პირობები; 3. საწყისი 

ფასი მინიმუმი; 4. ობიექტის დანიშნულების ან 

საწარმოს პროფილის შენარჩუნება 3 წლის ვადით; 

5. დასაქმებისა და სოციალური გარანტიების 

უზრუნველყოფა ერთი წლით; 6. ახალი ინვესტი-

ციები ობიექტში პირველ წელს; 7. სოციალური 

სფეროს ობიექტების დაფინანსება და გამოყენება; 

8. ვაჭრობისა და საყოფაცხოვრებო მომსახურების 

ობიექტებში ყიდვიდან 2 თვეზე მეტი დროით 

შესვენების აკრძალვა; 9. სხვა პირობების წაყენება 

აკრძალულია; 10. კონკურსის მონაწილეები; 11 

იურიდიული პირები; 12. ფიზიკური პირები; 13. 

შემოთავაზებები კონკურსის პირობების შესაბა-
მისად _ დალუქულ კონვერტში; 14. საგადასახ-

დელო დოკუმენტი საწინდრის შეტანის შესახებ; 

15. დამფუძნებელი დოკუმენტების ასლები; 16. მო-

ნაწილეებს აკრძალული აქვთ ინფორმაციის 

გაცვლა შემოთავაზებების შესახებ; 17. ცნობები 

მონაწილეთა შესახებ არ ხმაურდება კონვერტის 

გახსნამდე. 

აუცილებელია საინფორმაციო ცნობის გამოქ-

ვეყნება კომერციული კონკურსის შესახებ. იგი 

შეიძლება წარმოვიდგინოთ შემდეგნაირად:  

1. ცნობას შეიმუშავებს უძრავი ქონების მე-

საკუთრე; 2. გამოქვეყნებას ორგანიზებას უწევს 

საკონკურსო კომისია; 3. ხდება კონკურსის ობიექ-

ტების რეკლამირება; 4. ცხადდება კონკურსის პი-

რობები და გამარჯვებულის გამოვლენის კრიტე-

რიუმები; 5. დგინდება ობიექტის საწყისი ფასი; 6. 

გადახდის ფორმა; 7. ობიექტის გაცნობის წესი; 8. 

განაცხადებისა და დოკუმენტების მიღების ვადე-

ბი; 9. საწინდრის თანხა; 10. შემოთავაზებების 

კონვერტების გახსნის თარიღი, დრო და ადგილი; 

11. ჩატარების ხერხი: ღია ან დახურული აუქციო-

ნი; 12. საწარმოს სახელწოდება და ადგილმდე-

ბარეობა; 13. მიწის ნაკვეთის ფართობი; 14. მომუ-
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შავეთა რიცხოვნობა, ნომენკლატურა და პროდუქ-

ციის მოცულობა; 15. ძირითადი ფონდების შე-

მადგენლობა და შეფასება; 16. მასალების მარაგი; 

17. ფულადი საშუალებების, ფასიანი ქაღალდების 

და სხვა საწარმოების აქტივების არსებობა; 18. 

საწარმოს ვალდებულებები; 19. დაწყებული საინ-

ვესტიციო პროექტები; 20. წლიური ბალანსი; 21. 

საკონტაქტო ტელეფონი. 

კომერციული კონკურსის ყველა საინვესტიციო 

და სოციალური პირობა რეალიზდება კონკურსის 

გამარჯვებულის მიერ გამყიდველთან საინ-

ვესტიციო და სოციალური პირობების შესრუ-

ლების წესის შესახებ დადებული ხელშეკრულების 

საფუძველზე უსასყიდლო და დაუბრუნებად 

საფუძველზე შეტანილი ფულადი საშუალებების 

ხარჯზე. თუკი პრივატიზაციის ობიექტია ღია სააქ-

ციო საზოგადოება, იგი კონკურსის გა-

მარჯვებულის მიერ საინვესტიციო და სოციალუ-

რი პირობების შესრუ-ლების შესახებ ხელშეკრუ-

ლებასთან ერთად ქონების გამყიდველთან დებს 

ხელშეკრულებას საინვესტიციო საშუალებების 

გამოყენების შესახებ. მითითებული ხელშეკრუ-

ლებების დადება სავალდებულოა კომერციული 

კონკურსის გამარჯვებულისათვის. ხელშეკრულე-

ბის გაფორმების შემდეგ დაუშვებელია ცვლი-

ლებებისა და დამატებების შეტანა კონკურსის 

ინვესტიციურ და სოციალურ პირობებსა და მისი 

გამარჯვებულების ვალდებულებებში. 

საინვესტიციო ხელშეკრულების პრინციპული 

პარამეტრებია: ინვესტიციების მიმართულებები 

და მოცულობა; საინვესტიციო პროგრამა. ზოგა-

დად, გამოყოფენ კაპიტალდაბანდებათა (ინვეს-

ტიციების) ორ მიმართულებას: ა) უძრავი ქონების 

ობიექტში _ შენობა-ნაგებობების, ფასადების რე-

მონტი და სხვ.; ბ) თვით წარმოების მოდერნი-
ზაციაში _ ტექნოლოგიური მოწყობილობის შეს-

ყიდვა და მონტაჟი. 

საინვესტიციო პროგრამა მუშავდება ბიზნეს-

გეგმის ფორმით და მოიცავს: 

უძრავი ქონების ობიექტის მდგომარეობის 

დახასიათებას; ობიექტის რეკონსტრუქციის პრო-

ექტს, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენ-

ტაციის ჩათვლით; საწარმოს მატერიალური ბაზი-

სა და ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასებას 

გამოშვებული პროდუქციის (გაწეული მომსახუ-

რების) სახეებისა და მოცულობის, დასაქმებულთა 

რიცხოვნობის მითითებით; წარმოების მოდერნი-

ზაციის პროექტს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციით; საწარმოს მუშაობის ტექნიკურ-

ეკონომიკური მაჩვენებლების გაანგარიშებებს სა-

ინვესტიციო პროგრამის დასრულების შემდეგ,  გა-

მოშვებული პროდუქციის მოცულობასა და და-

საქმებულთა ოდენობას; ინვესტიციების წყაროებსა 

და მოცულობებს (სესხების გამოყენებისას _ 

დაფარვის მოცულობებსა და ვადებს); ინვესტიციე-

ბის განხორციელების შემდეგ პრივატიზებული 

საწარმოს ბაზაზე შექმნილი ღია სააქციო 

საზოგადოების საწესდებო კაპიტალის სიდიდის 

განსაზღვრას პოტენციური დამფუძნებლების და 

საწესდებო კაპიტალში მათი წილის მითითებით. 

კონკურსის ჩასატარებლად ქონების მართვის 

დეპარტამენტი გამყიდველს გადასცემს: საპრივა-

ტიზაციო ობიექტზე საკუთრების მოწმობას; ობი-

ექტის პრივატიზაციის გეგმას, რომელიც მოიცავს 

კონკურსის ჩატარების პირობებს; კონკურსის ჩატა-

რების შესახებ საინფორმაციო ცნობის პროექტს; 

სალიკვიდაციო კომისიის მასალებს ლიკვი-

დირებული საწარმოს ქონების გაყიდვისას. 

კონკურსში მონაწილეობისათვის პრეტენ-

დენტმა უნდა წარადგინოს შემდეგი დოკუმენტები: 

დადგენილი ფორმის განაცხადი კონკურსში მონა-

წილეობის შესახებ; ცალკე კონვერტში დალუქული 

წერილობითი შეთავაზებები საკონკურსო 

პირობებსა და გამარჯვებულის გამოვლენის კრი-

ტერიუმებთან დაკავშირებით; გამყიდველის საან-

გარიშსწორებო ანგარიშზე ბე-ს შეტანის შესახებ 

საგადასახდელო დოკუმენტის ასლი; დადგენილი 

წესით დამოწმებული იურიდიული პირის დამ-

ფუძნებელი დოკუმენტების ასლები. 

დოკუმენტების მიღების შემდეგ საკონკურსო 

კომისია განმცხადებლებს უგზავნის წერილობით 

შეტყობინებას კონკურსში მისი მონაწილეობის 

შესახებ განაცხადის რეგისტრაციის თარიღის მი-

თითებით. 

კონკურსის მონაწილეს უფლება აქვს გაიტანოს 

თავისი შეთავაზება კონკურსის ჩატარების 

დადგენილ ვადამდე, რის შესახებაც უნდა აცნობოს 

საკონკურსო კომისიას წერილობით. ამ 

შემთხვევაში მას უბრუნდება ბე-ს თანხა. 

მყიდველთა წინადადებები განიხილება საკონ-

კურსო კომისიის მიერ კონკურსის პირობებისა და 

გამარჯვებულის გამოვლენის კრიტერიუმის შესა-

ბამისად. დადგენილ დღესა და დროს საკონკურსო 

კომისიის სხდომაზე იხსნება კონვერტები შემო-

სული შემოთავაზებებით. საკონკურსო კომისია 

ამოწმებს ყველა ფორმალობის დაცვას, განსაზღვ-

რავს მოთხოვნილი მონაცემებისა და დოკუმენ-

ტების არსებობას. ამის შემდეგ დგება ოქმი, რო-

მელშიც ფიქსირდება შემოსული ყველა შემოთა-

ვაზება და მათი შესაბამისობა კონკურსის პირობებ-

თან. კონვერტები უნდა გაიხსნას კონკურსის 

შესახებ საინფორმაციო ცნობის გამოქვეყნებიდან 

არაუადრეს ერთი თვისა. 

შემოთავაზებები, რომლებიც არ პასუხობს 

კონკურსის პირობებს, არ დაიშვება კონკურსზე 

მონაწილეობის მისაღებად და ფიქსირდება ოქმში 

ცალკე. 

კონკურსში მონაწილეობის შესახებ განაცხადე-

ბის დამალვა, მათი გაუთვალისწინებლობა შედე-

გების შეჯამებისას იწვევს ადმინისტრაციულ 
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პასუხისმგებლობას მოქმედი კანონმდებლობის 

შესაბამისად. ჯარიმდება საკონკურსო კომისიის 

თავმჯდომარე. ასეთ შემთხვევაში კონკურსის შე-

დეგები ბათილად იქნება გამოცხადებული. 

დალუქული კონვერტების გახსნას და გამო-

ცხადებას შეიძლება ესწრებოდნენ კონკურსის 

მონაწილეები ან მათი წარმომადგენლები, რომელ-

თაც აქვთ შესაბამისი რწმუნება (მინდობილობა). 

ყველა მონაწილის წარმოდგენილი შემოთავა-

ზებების გაცნობის შემდეგ საკონკურსო კომისიის 

ყოველი წევრი ადგენს წერილობით დასკვნას 

საკუთარი არჩევანის დასაბუთებით. 

გადაწყვეტილება კონკურსის გამარჯვებულის 

შესახებ მიიღება კომისიის თავმჯდომარის მიერ 

კონვერტების გახსნის დღეს საკონკურსო კომისიის 

წევრთა დასკვნების საფუძველზე. 

შემაჯამებელ ოქმში უნდა იყოს მოცემული 

საკონკურსო კომისიის დასკვნა შემდეგი ფორმით: 

საპრივატიზაციო ობიექტის დასახელება; სა-

კონკურსო კომისიის შემადგენლობა; მონაცემები 

კონკურსის მონაწილეე-ბის შესახებ; კონკურსის 

მონაწილეების შემოთავაზებები; საკონკურსო კო-

მისიის წევრთა წერილობითი დასკვნები თავიანთი 

არჩევანის დასაბუთებით; კონკურსის გამარჯ-

ვებულის დასახელება; ობიექტის შეძენის ფასი, 

გადახდის ფორმა. 

ოქმს თან ერთვის საკონკურსო კომისიის მიერ 

კონკურსის გამარჯვებულისათვის მომზადებული 

წერილის პროექტი, რომლითაც ატყობინებს მისი 

შეთავაზების მიღების შესახებ და იწვევს გამყიდ-

ველთან ყიდვა-გაყიდვის ხელშეკრულების ხელ-

მოსაწერად. მითითებული ოქმი და დოკუმენტები 

დასამტკიცებლად წარედგინება გამყიდველს. 

გამყიდველის მიერ საკონკურსო კომისიის 

თავმჯდომარის გადაწყვეტილების დამტკიცების 

შემდეგ ოქმის ასლი ეგზავნება კონკურსის ყოველ 

მონაწილეს. კონკურსის გამარჯვებულს ეგზავნება 

გამყიდველის წერილი, რომლითაც იგი ატყო-

ბინებს მისი შეთავაზების მიღების შესახებ და იწ-

ვევს ყიდვა-გაყიდვის ხელშეკრულების ხელმოსა-

წერად. 

ზოგიერთ ქვეყანაში საკონკურსო კომისია 

კონკურსს ჩაშლილად აცხადებს იმ შემთხვევაში, 

თუ საკონკურსო კომისიაში შემოვიდა საკონკურსო 

პირობების შესატყვისი არაუმეტეს ერთი 

შემოთავაზებისა, ასევე იმ შემთხვევაში, თუ 

შენაძენის ფასი საწარმოს საწყის ფასთან შედარე-

ბით შემცირდა 30 %-ით. საკონკურსო კომისია 

ადგენს ოქმს კონკურსის ჩაშლილად გამოცხადების 

შესახებ, რომელსაც ამტკიცებს გამყიდველი, ხოლო 

წარმოდგენილი დოკუმენტები უბრუნდება 

კომიტეტს. ამ შემთხვევაში ქონების მართვის 

დეპარტამენტი ვალდებულია ერთი თვის ვადაში 

განიხილოს საწარმოს პრივატიზაციის გეგმა. 

კონკურსის შედეგები შეიძლება გაპროტეს-

ტებულ იქნას მონაწილეთა მიერ დადგენილი 

წესით ოქმის მიღებიდან 30 კალენდარული დღის 

განმავლობაში. 30 კალენდარული დღის განმავ-

ლობაში მყიდველი ვალდებულია ადგილობრივ 

ბეჭდვით ორგანოსა და ქონების ფონდის (გამყიდ-

ველის) საინფორმაციო ბიულეტენში გამოაქვეყნოს 

ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ. 

უკანასკნელ წლებში ქონების მართვის საა-

გენტოები კონკურსებს ატარებენ უძრავი ქონების 

სახელმწიფო ობიექტების გასაყიდად აუქციონის 

ფორმით, რომლის დროსაც აუქციონი იწყება 

კონვერტების გახსნისთანავე, რომელშიც მონაწი-

ლეები ათავსებენ თავიანთ შეთავაზებებს ფასთან 

დაკავშირებით. ამასთან, კონკურსის მონაწილის 

მიერ შემოთავაზებაში დასახელებული მაქსიმალუ-

რი ფასი ითვლება ღია აუქციონის სასტარტო 

ფასად, ხოლო აუქციონის ბიჯი აითვლება  სას-

ტარტო ფასის 5-15 %-ის ფარგლებში. ამის შემდეგ 

იწყება თვით აუქციონის პროცესი: აუქციონისტი 

ასახელებს ფასს, ხოლო მონაწილეები სწევენ ბი-

ლეთებს. 

აუქციონი სრულდება, თუ მორიგი ფასის 

სამგზის გამოცხადების შემდეგ არცერთმა მყიდ-

ველმა არ ასწია ბილეთი. გამარჯვებულად ჩაითვ-

ლება მყიდველი, რომელიც უკანასკნელად დაასა-

ხელა აუქციონისტმა. 

თუ კონვერტების გახსნისა და საწყისი ფასის 

გამოცხადების შემდეგ არცერთმა მონაწილემ არ 

ასწია ბილეთი, აუქციონი ჩაშლილად ითვლება, 

ხოლო ობიექტი უბრუნდება განმეორებითი გა-

ყიდვისათვის მოსამზადებლად. ამასთან, კონკუ-

რსის მონაწილეს, რომლის შემოთავაზება სა-

კონკურსო კომისიამ მიიღო აუქციონის სასტარტო 

ფასად, არ უბრუნდება შეტანილი ბე-ს თანხა. 

აუქციონის დასრულების შემდეგ გამარჯვე-

ბულმა ხელი უნდა მოაწე-როს ოქმს, რომელშიც 

გადმოცემულია მხარეთა ვალდებულებები ყიდვა-

გაყიდვის ხელშეკრულების დადებასთან დაკავშ-ი-

რებით, რომელიც უნდა შედგეს 30 დღის ვადაში. 

სახელმწიფო ან მუნიციპალური ქონების 

ყიდვა-გაყიდვის ხელშეკრულების შედგენის სა-

ვალდებულო პირობად ითვლება: მონაცემები 

ქონების გამყიდველსა და მყიდველებზე; პრივა-

ტიზაციის ობიექტის დასახელება; მისი ადგილ-

მდებარეობა; სახელმწიფო ან მუნიციპალური ქონე-

ბის შედგენილობა და ღირებულება; მიწის 

ნაკვეთის არენდის (სარგებლობის) პირობები; ღია 

სააქციო საზოგადოების აქციათა რაოდენობა; მათი 

კატეგორია (ტიპი) და ღირებულება; სახელმწიფო 

ან მუნიციპალური ქონების მყიდველის საკუთ-

რებაში გადაცემის წესი; შეძენილი ქონების სა-

ფასურის გადახდის ფორმა და ვადები; მყიდველის 

ვალდებულებები სარგებლობასთან დაკავში-

რებით; ინვესტიციური და სოციალური პირობები, 
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რომლის შესაბამისადაც იქნა მყიდველის მიერ 

შეძენილი მითითებული ქონება; მყიდველის მიერ 

ამგვარი პირობების შესრულების დადასტურების 

წესი; ინვესტიციური და სოციალური პირობების 

უზრუნველყოფის საშუალებები, მათი შესრულე-

ბის გარანტიები; მყიდველის მიერ მითითებული 

ქონების ფლობისა და სარგებლობის უფლებების 

განხორციელების წესი მასზე აღნიშნული ქონების 

მესაკუთრის უფლების გადაცემამდე; აღნიშნული 

ხელშეკრულების მხარეთა მიერ ურთიერთშე-

თანხმებით დადგენილი სხვა პირობები. 

მყიდველის ყველა ვალდებულება პრივატი-

ზაციის ობიექტთან მიმართებით უნდა შეიცავდეს 

მათი შესრულების ვადებს, ასევე, ობიექტის შეს-

ყიდვის ღირებულებას.  

კონკურსის გამარჯვებულის მიერ სოციალური 

და ინვესტიციური პირობების შეუსრულებლობის 

ან არაჯეროვნად შესრულებისას პრივატიზაციის 

ობიექტი ექვემდებარება უსასყიდლო გასხვისებას 

სახელმწიფო ან მუნიციპალურ საკუთრებაში გა-

ცემის, ხოლო პრივატიზაციის პროცესში მონაწილე 

მხარეები ვალდებულნი არიან სასამართლო წესით 

შეიტანონ სარჩელი ქონების პრივატიზაციის გარი-

გების გაუქმებისა და უძრავი ქონების ყიდვა-

გაყიდვის ხელშეკრულების თანახმად ნაკისრი 

ვალდებულებების შეუსრულებლობის ზარალის 

ანაზღაურების შესახებ 

პრივატიზაციის მიზნებისა და პირობების 

შესაბამისად შეიძლება გამოყენებულ იქნას უძრავი 

ქონების ყიდვა-გაყიდვის სხვადასხვა ხერხები, 

ესენია: აუქციონი; კომერციული კონკურსი; 

საინვესტიციო კონკურსი; პირდაპირი გაყიდვა; 

მაქსიმალური ფასი; გაყიდვა ადგილობრივი ან 

უფრო ფართე პირობების გათვალისწინებით; მა-

ღალი ფასი; ინვესტირება ობიექტის განვითარება-

ში. გერგილიანი მფლობელი და სხვა. 

მაშასადამე, სოციალური და საინვესტიციო 

პირობების შესრულებას გასაკუთრებული მნიშვ-

ნელობა აქვს უძრავი ქონების ყიდვა-გაყიდვის 

დრო. 
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SOCIAL AND INVESTMENT CONDITIONS  
OF REAL ESTATE SALES ON THE BASIS OF COMPETITION 

 

Summary 
 

The article discusses with the rule of commercial competition, while selling state or municipal property, 
social and investment condition identifying areas, its directions and criteria. In particular, indicating what 
could be considered in social conditions, investment conditions of commercial competition. It is discussed 
the conditions of competition, its volumes and the implementation of the rules, defining the powers control 
measures on their realization. It is also discussed the sales and competition participation conditions of real 
estate, information on the content and publication rules, the main parameters of the investment contract, 
rules and forms of investment conditions work out.  
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ზურაბ ვაშაკიძე 

მერაბ მიქელაშვილი 
 

უილიამ პეტის, როგორც კლასიკური  

პოლიტიკური ეკონომიის ერთ-ერთი ფუძემდებლის 

ეკონომიკური შეხედულებები 
 

მერკანტილიზმი, როგორც ეკონომიკური თეო-

რია თითქმის სამი საუკუნის განმავლობაში (XVI 

საუკუნის დასაწყისი – XVIII საუკუნის პირველი 

ნახევარი) წარმოადგენდა ეკონომიკური აზრის გა-

ბატონებულ მიმართულებას. მაგრამ, მასთან ერ-

თად, ყალიბდებოდა სხვა მძლავრი ეკონომიკური 

მოძღვრების წინაპირობები, რომელმაც მოგვიანე-

ბით კლასიკური პოლიტიკური ეკონომიის სა-

ხელწოდება მიიღო. ამ მიმართულების ფუძემ-

დებლად გვევლინება უილიამ პეტი (1623-1687)1, 

ინგლისელი, ფართო ინტერესების მქონე ადამიანი, 

რომელიც თითქოს სხვათაშორის გამოთქვამდა 

თავის ნაშრომებში სხვადასხვა ეკონომიკურ 

იდეებს, რომლებიც შემდეგში საფუძვლად დაედო 

კლასიკურ პოლიტიკურ ეკონომიას. უილიამ პე-

ტისთან ჩვენ უკვე ვხვდებით კლასიკური პოლი-

ტიკური ეკონომიის ძირითად გზავნილებს, რო-

გორიცაა მაგალითად, წარმოების პროცესის გამო-

კვლევა ბრუნვის პროცესის კვლევის ნაცვლად-

არამწარმოებელ კლასებთან, რომლებიც არ ქმნიან 

არანაირ პროდუქტს, კრიტიკული დამოკიდებუ-

ლება. ასეთად ის მიიჩნევდა ვაჭრებს. უილიამ პე-

ტიმ პირველად ჩამოაყალიბა კლასიკური პოლი-

ტიკური ეკონომიის ფუძემდებლური თეზისი იმის 

შესახებ, რომ – ერის სიმდიდრე იქმნება მატერია-

ლური წარმოების ყველა სფეროში და სწორედ 

შრომაა აღნიშნული სიმდიდრის საფუძველი. 

ფართოდაა ცნობილი მისი ფრაზა: «შრომა არის 

სიმდიდრის მამა და მისი აქტიური პრინციპი, 

ხოლო მიწა მისი დედაა».1 

სწორედ ამ აქსიომიდან უნდა გავაანალიზოთ 

მისი სხვა ეკონომიკური შეხედულებები. კერძოდ, 

მოსაზრება, რომ მოსახლეობის სიმცირე წარმოად-

გენს სახელმწიფოს სიღარიბის საფუძველს. არ 

ეთანხმებოდა რა მერკანტილისტებს იმაში, რომ 

ერის სიმდიდრე განსახიერებულია ძვირფას ლი-

თონებში, პეტი ფორმულირებას უკეთებს სიმ-

დიდრის კრიტერიუმებს და თვლის, რომ ყველაზე 

მდიდარი იქნება ის პერიოდი, რომლის დროსაც 

ყველას ექნება საშუალება დაიქირაოს მეტი მუშა-

ხელი, ე.ი მიაღწიოს შრომის დიდ რაოდენობას. 

                                                           

1 http://en.wikipedia.org/wiki/William_Petty 

იმის გამო, რომ პეტის მოუწია მერკანტილისტების 

იდეების გაბატონებულ ეპოქაში ცხოვრება, ის ბო-

ლომდე ვერ გაექცა მათ გავლენას, თუმცა ყო-

ველთვის ორიგინალური აზრების მატარებელ 

მოაზროვნედ რჩებოდა. 

მერკანტილისტების გავლენით პეტი გამოყოფს 

საგარეო  ვაჭრობას, რომელიც მისი აზრით, 

მეურნეობის სხვა დარგებთან შედარებით უფრო 

მეტად უწყობს ხელს ერის სიმდიდრეს. მისი შე-

ხედულებით, სიმდიდრის რეალური აზრი მდგო-

მარეობს ურთიერთობებში, ვიდრე რაოდენობაში, 

ამიტომ ნებისმიერ ქვეყნისთვის უპრიანია მარაგში 

ჰქონდეს სხვა ქვეყნებთან შედარებით ბევრი ფული 

(ძვირფასი ლითონები). ამასთან, პეტის აზრით, 

უნდა შემცირებულიყო ვაჭრების რაოდენობა და 

დარჩენილიყო ზუსტად იმდენი, რომლებიც 

შეძლებდნენ ქვეყანაში არსებული ჭარბი საქონლის 

გაცვლას სხვა ქვეყნებში არსებულ ჭარბ სა-

ქონელზე. მისი აზრით ვაჭრები «...არ ქმნიან 

საზოგადოებისათვის არავითარ პროდუქტს, არა-

მედ ასრულებენ ვენებისა და არტერიების როლს, 

რომლებიც აქეთ და იქით ანაწილებებნ სოფლის 

მეურნეობის და სამრეწველო პროდუქტებს». 

პეტი ხედავდა ძვირფასი ლითონების მო-

ზიდვის უარყოფით შედეგებს, რომელიც ვლინ-

დებოდა ფასების ზრდაში. ის აღნიშნავდა, რომ 

არსებობს განსაზღვრული ზომა ანუ ფულის პრო-

პორცია, რომელიც აუცილებელია ქვეყნის საგარეო 

ვაჭრობისათვის. ამასთან ის იძლეოდა წინა-

დადებებს იმის თაობაზე, რომ ჭარბი ფული უნდა 

ინახებოდეს სახელმწიფო ხაზინაში, რაც ხელსაყ-

რელი იქნება ქვეყნისათვის, მეფისთვის და ამ 

ქვეყნის ფიზიკური პირებისთვის. ამასთან, ფულის 

ნაკლებობა პეტის აზრით, იწვევს უარყოფით 

შედეგებს, რაც გამოიხატება იმაში, რომ პირველ 

რიგში წარმოადგენს გადასახადების ცუდად ან არ 

გადახდის საფუძველს და იწვევს წარმოებული 

სამუშაოების რაოდენობის შემცირებას. პეტის 

მოჰყავს შემდეგი მაგალითი: «100 ფუნტი სტერ-

ლინგი, რომელიც ხელფასის სახით გაივლის 100 

ხელში, უბიძგებს 10000 ფუნტი სტერლინგის 

ღირებულების საქონლის წარმოებას. ეს ხელები 

http://en.wikipedia.org/wiki/William_Petty
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დარჩებოდნენ ფუჭად, რომ არ ყოფილიყო მუდ-

მივი სტიმული მათი გამოყენებისა».2 

პეტი იზიარებს პროტექციონიზ-მის პოლიტი-

კას, რომელიც მიმართულია ეროვნული ბაზრების 

დასაცავად საბაჟო მოსაკრებლების შემოღების 

საშუალებით. ის თვლიდა, რომ მოსაკრებლის 

ოდენობა იმხელა უნდა იყოს, რომ იმპორტირებუ-

ლი საქონლის ფასები უფრო მეტი გახადოს ქვეყ-

ნებში წარმოებულ საქონლის ფასებთან შედა-

რებით. პეტი მხარს უჭერს თეზისს იმის შესახებ, 

რომ მდიდრების მისწრაფება ფუფუნებისკენ სტი-

მულს აძლევს ვაჭრობისა და წარმოების განვი-

თარებას. კერძოდ, განიხილავდა რა საგადასახადო 

დაბეგვრის საკითხებს, ის წერდა: «..ადამიანების 

აღშფოთებას იწვევს იმაზე ფიქრი, რომ ხაზინაში 

შეგროვილი ფული უნდა დაიხარჯოს გართობაში, 

ბრწყინვალე სანახაობებსა და ტრიუმფალურ 

თაღებში. მაგრამ, ასეთი ხარჯები ნიშნავს ამ თან-

ხების დაბრუნებას იმ ადამიანებთან, რომლებიც 

დაკავებულნი არიან ამ საგნების წარმოებით»  

კლასიკური პოლიტიკური ეკონომიის ფუნ-

დამენტალური თეზისის გარდა, რომელიც იმაში 

მდგომარეობს, რომ ერის სიმდიდრე იქმნება მა-

ტერიალური წარმოების სფეროში, პეტი ახდენს 

ღირებულების თეორიის საფუძვლების ფორმი-

რებას და ამტკიცებს, რომ საქონლის ტოლობა სხვა 

არაფერს ნიშნავს, თუ არა მათზე დახარჯული 

შრომის ტოლობას. ის წერს: «...თუ ვინმეს შეუძლია 

მოიპოვოს პერუს ნიადაგში და ჩამოიტანოს 

ლონდონში ერთი უნცია ვერცხლი და იგივე 

დროში, მას შეუძლია ერთი პურის წარმოება, მაშინ 

პირველი წარმოადგენს მეორის ბუნებრივ ღი-

რებულებას». ამასთან პეტის აზრით, ღირებუ-

ლებას ქმნის არა ყველა შრომა, არამედ მხოლოდ 

ის, რომელიც დახარჯულია ოქროს და ვერცხლის 

წარმოებაზე, ხოლო შრომის სხვა პროდუქტების 

ღირებულება განისაზღვრება მხოლოდ კეთილ-

შობილ მეტალებზე მათი გაცვლის შედეგად. 

პეტი თვლიდა რენტას არა როგორც მიწის 

საჩუქარს, არამედ როგორც შრომის პროდუქტს, 

რომელიც გამოირჩევა დიდი მწარმოებლურობით 

უკეთესი ხარისხის მიწებზე. მას შემოაქვს დი-

ფერენციური რენტის განმარტება, რომლის საფუ-

ძველსაც ხედავს მიწის სხვადასხვა ადგილ-

მდებარეობასა და ნაყოფიერებაში. აანალიზებს რა 

რენტას და განსაზღვრავს რა მას, როგორც მიწიდან 

წმიდა შემოსავალს, პეტი აყენებს საკითხს მიწის 

ფასის შესახებ, რომელიც მისი აზრით ტოლი უნდა 

იყოს წლიური რენტის ფასისა. როგორც ის თვლის, 

მიწის ფასი წარმოადგენს 21 წლის განმავლობაში 

                                                           

2 .http://www.public-domain-

content.com/books/taxes_contributions/ 

წლიური რენტების ჯამს, ამასთან მისი აზრით ეს 

პერიოდი არის სამი თაობის ერთდროული 

ცხოვრების ხანგრძლივობის პერიოდი. ემიჯნება 

რა შუასაუკუნეებში გაბატონებულ აზრს 

პროცენტის მძარცველური არსის შესახებ, პეტი 

აყალიბებს თეზისს პროცენტის, როგორც 

უხერხულობის კომპენსაციის შესახებ. მისი 

აზრით, კრედიტორი ამ უხერხულობას თვითონ 

უქმნის თავის თავს, რადგან არ შეუძლია და-

თქმულ ვადაზე ადრე საკუთარი ფულის გამოყე-

ნება3. აქ შეიძლება დავინახოთ პროცენტის რო-

გორც შეკავების საფასურის თეორიის ჩანასახები, 

რომელიც საბოლოო სახით მხოლოდ XIX საუ-

კუნეში ჩამოყალიბდა. 

პეტის შრომებში მნიშვნელოვანი ადგილი 

უჭირავს საგადასახადო დაბეგვრისა და ფინანსე-

ბის საკითხებს. ერთ-ერთი განმსაზღვრელი იდეა 

მდგომარეობს ბუნებრივი წესრიგის იდეაში და 

სახელმწიფო ხელისუფლების მხრიდან ამ «წეს-

რიგში» ჩარევის დამღუპველობაში. სახელმწიფო 

მართვის დანაკლისი, პეტის აზრით, იმაში მდგო-

მარეობს, რომ «ძალიან ბევრი იქიდან, რაც უნდა 

იმართებოდეს ბუნებიდან, ძველი ტრადიციებიდან 

და საყოველთაო შეთანხმებით, მოხვდა კანონების 

რეგულირების ქვეშ». შემთხვევითი არაა, რომ პეტი 

მკვეთრად ეწინააღმდეგება სახელმწიფო 

რეგულაციებს, თუ ის წინააღმდეგობაშია «ბუნების 

კანონებთან». ამავე დროს ის აკისრებს სახელმწი-

ფოს მნიშვნელოვან ფუნქციებს სამუშაო ძალის 

სრულ გამოყენებასა და მისი ხარისხის ამაღლება-

ში. პეტი წინადადებას იძლევა სახელმწიფოს 

საშუალებებით უზრუნველყონ ღარიბები და 

უპოვარები გზებისა და ხიდების მშენებლობებზე 

სამუშაო ადგილებით. აქ ჰუმანურობასთან ერთად 

კარგად ჩანს პეტის ეკონომიკური გათვლები: 

«...სიღარიბეში ცხოვრების უფლების მიცემა – ეს 

უფრო ძვირადღირებული მეთოდია იმ ადამიანე-

ბის შესანახად, რომლებსაც ბუნების კანონი შიმში-

ლით სიკვდილის უფლებას არ აძლევს». ამასთან, 

პეტი აგრძელებს თავისი მსოფლმხედველობის ჩა-

მოყალიბებას. იგი აღნიშნავს «...სჯობს ათასი 

ადამიანის შრომის პროდუქტის დაწვა, ვიდრე და-

უშვა, რომ ეს ადამიანები არაფერს არ აკეთებდნენ 

და ამის შედეგად კარგავდნენ შრომის უნარს». 

თავისი შეხედულებების საფუძველზე, რომე-

ლიც ეყრდნობა მის მოსაზრებებს ეკონომიკაში 

სახელმწიფოს როლზე ნაშრომში «ტრაქტატი გადა-

სახადებისა და მოსაკრებლების შესახებ» პეტი 

აყალიბებს სახელმწიფოს მიზნობრივ ხარჯებს: 

თავდაცვაზე; მართვაზე; ეკლესიაზე; სკოლებსა და 

უნივერსიტეტებზე; ობლებისა და ინვალიდების 

                                                           

3 http://ek-lit.narod.ru/pettsod.htm 

http://www.public-domain-content.com/books/taxes_contributions/
http://www.public-domain-content.com/books/taxes_contributions/
http://ek-lit.narod.ru/pettsod.htm
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შენახვაზე; გზებზე, წყალგაყვანილობის სისტემებ-

ზე, ხიდებზე. 

როგორც ვხედავთ, სტრუქტურა გვაგონებს 

დღევანდელი სახელმწიფოების ბიუჯეტების ხარ-

ჯების სტრუქტურას. რაც შეეხება საგადასა-ხადო 

დაბეგვრას, აქ პეტი გვევლი-ნება ირიბი (არაპირ-

დაპირი) საგადასახადო დაბეგვრის მომხრედ. პეტი 

ემხრობა თავის ეპოქაში საყოველთაოდ მიღებულ 

მოსაზრებას, რომ მოსახლეობა უნდა მო-

ნაწილეობდეს თავისი ქვეყნის სახელმწიფო ხარჯე-

ბის დაფარვაში მათი ქონებისა და სიმდიდრის 

პროპორციულად. ამას-თან, პეტი გამოყოფს ფაქ-

ტიურ და პოტენციურ სიმდიდრეს. მისი აზრით, 

ფაქტიური სიმდიდრე ნიშნავს მოხმარების რეა-

ლურ მაღალ დონეს, ხოლო პოტენციური – მისი 

უზრუნველყოფის შესაძლებლობას. უკანასკნელ 

შემთხვევაში მდიდარი ადამიანები ნაკლებად 

სარგებლობენ თავისი სიმდიდრით. ასეთი წარ-

მოდგენების საფუძველზე პეტის მოსაზრებები აქ-

ციზთან დაკავშირებით შემდეგია: 

- სამართლიანობა მოთხოვს, რომ ყველა იხ-

დიდეს იმის მიხედვით, რასაც მოიხმარს. ასეთი 

გადასახადი არასოდეს იქნება თავსმოხვეული და  

მას ადვილად გადაიხდის ის, ვინც სარგებლობს 

პირველადი მოხმარების საქონლით. 

- ასეთი გადასახადი ხელს უწყობს მომჭირ-

ნეობას, რომელიც წარმოადგენს ერის სიმდიდრის 

ერთადერთ მეთოდს. პეტის მოსაზრებები გადა-

სახადებთან დაკავშირებით გაგრძელებაა 1215 

წლის 15 ივნისს ინგლისის მეფის იოან  უმიწოს 

მიერ მიღებული კანონისა «თავისუფლებათა დი-

დი ქარტია» 12-ე პარაგრაფისა, რომელიც უკრძა-

ლავდა მეფეს გადასახადის გადამხდელების ნების 

გარეშე გადასახადების შემოღებას.4   

პეტის ეკონომიკური იდეები ატარებს მოსა-

ზრებების ფორმას და არ წარმოადგენს ეკონო-

მიკურ თეორიას, სწორედ ამიტომაც ეკონომიკურ 

ისტორიაში ის შევიდა პირველ რიგში, როგორც 

სტატისტიკის გამომგონებელი, რომელსაც ის 

უწოდებდა ,,პოლიტიკურ არითმეტიკას”. ნაშრომი 

რომელსაც სწორედ ასე ეწოდება ,,პოლიტიკური 

არითმეტიკა” პეტი აკეთებს არა მარტო კონკრე-

ტული ეკონომიკური სიტუაციის ანალიზს, არამედ 

                                                           

4 1215 წლის 15 ივნისს აჯანყებულმა ფეოდალებმა და 

სასულიერო პირებმა მოქალაქეების მხარდაჭერით 

აიძულეს ინგლისის მეფე ხელი მოეწერა სიგელისათვის, 

რომელსაც ეწოდა ,,თავისუფლების დიდი ქარტია”. 

სიგელი შედგება პრეამბულისა და 63 სტატიისაგან. იგი 

შეიცავს პრივილეგიებისა და თავისუფლების გა-

რანტიებს. განსაკუთრებით ცნობილია 39-ე პარაგრაფი, 

რომლის მიხედვითაც მეფეს ეკრძალებოდა მოქალაქეთა 

დაკავება და ქონების ჩამორთმევა სასამართლოს გა-

დაწყვეტილების გარეშე. 

იძლევა ამა თუ იმ მონაცემების ირიბი 

განსაზღვრის მეთოდების აღწერას. 

იყენებდა რა თავის მეთოდს, პეტიმ პირველად 

შეასრულა ინგლისის ეროვნული შემოსავლისა და 

ეროვნული სიმდიდრის გაანგარიშებები. მისი გა-

თვლებით ძვირფასი ლითონების წილი ინგლისის 

ეროვნულ სიმდიდრეში მხოლოდ 3%-ზე ნაკლებს 

შეადგენდა. პეტი ითვლიდა ეროვნულ შემოსა-

ვალს, როგორც მოსახლეობის სამომხმარებლო 

ხარჯების ჯამს და არ ითვალისწინებდა ეროვნულ 

შემოსავლის იმ ნაწილს, რომელიც მიმართული 

იყო დაგროვებისკენ. 

პეტის სახელთანაა დაკავშირებული კლასი-

კური პოლიტიკური ეკონომიის თეორიის ჩასახვა, 

რომლის შემქმნელებადაც ა. სმითი და დ. რიკარდო 

გვევლინებიან. 

ერთადერთი დიდი ნაშრომი, რომელიც იუ-

ლიამ პეტის სიცოცხლეში გამოქვეყნდა5 იყო 

«ტრაქტატი გადასახადებისა და მოსაკრებლების 

შესახებ (1662 წ.)», სხვა დანარჩენი ნაშრომები – 

«პოლიტიკური არითმეტიკა (1690 წ.)», «სიტყვა-

ბრძენებს  (1691 წ.)», «ირლანდიის პოლიტიკური 

ანატომია (1691 წ.)» და «სხვადასხვა ფულზე (1695 

წ.)» გამოქვეყნებული იქნა მისი გარდაცვალებიდან 

ათი წლის განმავლობაში. 

უილიამ პეტის ყველა ნაშრომი ეძღვნებოდა იმ 

დროისათვის აქტუალურ პრაქტიკულ საკითხებს: 

ფულის რეფორმას, ღარიბების დახმარებას, საომარ 

ფინანსებს, ინგლისის სიძლიერეს მის კონკუ-

რენტებთან მიმართებაში და ა.შ. ის ყოველთვის გა-

მოთქვამდა ზოგად პრინციპებს თითქმის შემთხ-

ვევით, კონკრეტული პრობლემების განხილვის 

დროს. ამასთან, მისი ნაშრომები წარმოადგენს 

ტერმინებისა და კონცეფციების უხვ წყაროს, რო-

მელთა გათვალისწინება ხდებოდა მომდვენო სამი 

საუკუნის განმავლობაში: «სრული დასაქმება» და 

«ყველა სხვა თანაბარ პირობებში» სწორედ პეტის 

ტერმინებია; იდეა იმის შესახებ რომ ეროვნული 

შემოსავალი ტოლია ეროვნული ხარჯებისა; საზო-

გადოებრივი სამუშაოები, როგორც უმუშევრობას-

თან ბრძოლის მეთოდი; მიწა და შრომა როგორც 

წარმოების პირველადი ფაქტორები; გაზომვის 

ზოგადი ერთეულის ცნება, რომლის საშუალები-

თაც შეიძლება მიწისა და შრომის პროდუქტის    

კონვერტაცია; მოსახლეობის რაოდენობის ზრდა, 

როგორც ეროვნული აყვავების კრიტერიუმი; 

მსჯელობები იმაზე რომ გადასახადე-ბი ხარჯების 

პროპორციული უნდა იყოს და არა შემოსავლების 

და ამასთან, ის უნდა იყოს ნეიტრალური სიმ-

დიდრის განაწილებასთან მიმართებაში; საგარეო 

                                                           

5 Марк Блауг 100 великых Экономистов до Кейнса-Спб, 

Омега-Л, 2008,  გვ. 236 
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ვაჭრობის სარგებლიანობის შეფასებები სპეციალი-

ზაციისა და შრომის ტერიტორიული დაყოფის 

ტერმინების გამოყენებით – პეტის იდეები იყო 

უაღრესად მრავალწახნაგოვანი, ის ახდენდა იდეე-

ბის გენერირებას, რომელიც ეკონომიკის ყველა 

ასპექტს მოიცავდა. 
 
 
ЗУРАБ ВАШАКИДЗЕ 
МЕРАБ МИКЕЛАШВИЛИ 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИИЕ ВЗГЛЯДЫ У ПЕТТА,  

КАК ОДНОГО ИЗ ОСНОВАТЕЛЬЯ КЛАССИЧЕСКОЙ ПОЛИТЭКОНОМИИ 

 
Резюме 

 
Статья представляет теоретический анализ произведения   Английского ученого Уильяма  Петти  

"Трактат о налогах и сборах" (1662).  Здесь он один из первых выставляет положение, что ценность 
предметов определяется количеством затраченного на их производство труда. Деньги подлежат 
общему закону ценности; они ускоряют и облегчают обмен, но богатство страны не заключается в 
одних деньгах; их излишек так же вреден для народного богатства, как и недостаток. Основываясь на 
этом, Петти   отрицает теорию торгового баланса. Он высказывается против регулирования высоты 

процентов и против чрезмерного государственного вмешательства.Уильям Петти (1623-1687) — 
основоположник классической политической экономии в Англии, изложивший свои экономические 
взгляды в произведениях, опубликованных в 60-80-е годы XVII в. По словам К.Маркса, У.Петти — 
«отец политической экономии <...>, гениальнейший и оригинальнейший исследователь-экономист». 
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fsiqologia da biznesi 
 

ინგა სიჭინავა 
 

წარმატებული ადამიანების  

მორალურ-ფსიქოლოგიური თვისებები 
 

ადამიანს არ შეუძლია ერთ ადგილზე გაჩერება, 

იგი მიიწევს წინ ან მოძრაობს უკუმიმართულებით. 

საინტერესოა, რა ახდენს გავლენას ადამიანის 

წარმატებაზე? რა უშლის ხელს მის წინსვლას? 

როგორ უნდა დაიგეგმოს პიროვნების კარიერა? 

როგორ მივაღწიოთ დასახულ მიზნებს? როგორ 

გავწიოთ ნაკლები ძალისხმევა და ვიყოთ მეტად 

ეფექტურნი? რაში მდგომარეობს წარმატებული 

მოღვაწეობის საიდუმლო? როგორ ვაწარმოოთ 

საჭირო კავშირები კარიერის დასაწყისშივე? ეს 

არის იმ კითხვების მცირე ჩამონათვალი, რომელიც 

ადამიანს მუდამ ებადება კარიერის შენების გზაზე. 

წარმატების თემა არ ასვენებდათ საუკუნეების 

წინაც. ძველმა ბერძნებმა შექმნეს ბედნიერების 

თეორია, რომელსაც ევდემონიზმი უწოდეს. სიტ-

ყვა-სიტყვით ,,ევდემონია” კარგ ხასიათზე ყოფნას 

ნიშნავს. წარმატების ფორმულა შეიმუშავა აინშ-

ტეინმაც. ის ასე გამოიყურება: A=X+Y+Z, სადაც A- 

წარმატებაა, X _ მუშაობა ანუ შრომა, Y _ თამაში ანუ 

გართობა, ხოლო Z _ ენაზე კბილის დაჭერა ანუ 

კარგი მოსმენა, როგორც იტყვიან ყველაფერი 

გენიალური მარტივია.  

თუ ზემოთხსენებულ უნარებსა და ქმედებებს 

პროფესიონალიზმსა და მორალურობას დავამა-

ტებთ მივიღებთ საქმიანი ადამიანების წარმატების 

ყველაზე ეფექტურ ფორმულას. ამ უკანასკნელს 

ურთიერთობების ეთიკა და ფსიქოლოგია შეის-

წავლის;  

ადამიანის მორალურობა შინაგანი კულტურის 

ისეთ ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებებს ემყარება, 

როგორიც  ღირსება და თავისუფლებაა. ეს ნიშნავს, 

რომ ადამიანი, პიროვნება, არა მარტო საკუთარ 

ღირსება-თავისუფლებას უნდა უფრთხილდებო-

დეს, არამედ პატივს უნდა სცემდეს თავისი 

პარტნიორებისა და თვით კონკურენტების 

(მეტოქეების) ღირსებებსა და თავისუფლებებსაც. 

ეს წესი ყოველგვარ ურთიერთობებში აუცი-

ლებელია, განსაკუთრებით კი საქმიან ურთიერთო-

ბებში. 

შემდეგი პრინციპი მოთმინება-პატიების უნა-

რია; როცა მოთმინება აგრესიის შეკავება კი არაა 

(თუმცა ეს უნარიც დიდი ღირსებაა), არამედ პარ-

ტნიორის სულიერი და მატერიალური შესაძლე-

ბლობების გათვალისწინების შედეგია, მაშინ იგი 

შემწყნარებლობა-დიდსულოვნებაში გადაიზრდე-

ბა და მაღალ სათნოებად ითვლება; ესაა ერთ-ერთი, 

რაც თავიდან გვაშორებს კონფლიქტურ სიტუაცი-

ებს როგორც ოჯახში, ისე საზოგადოებრივი 

ცხოვრების ყველა რგოლში.  

რაც შეეხება აგრესიის შეკავებას, ცხადია ეს 

უნარიც აუცილებლად მოეთხოვება ადამიანს; იგი 

გარეგნულად ძალიან ჰგავს მოთმინებას, მაგრამ 

მასთან შედარებით უფრო დაბალი ზნეობრივი 

ღირებულება გააჩნია, ვინაიდან აგრესია შეკა-

ვებული ადამიანი შინაგანად მაინც გაღიზიანე-

ბული და მტრულად განწყობილი რჩება დაპი-

რისპირებული მხარისადმი, რაც მომავალი მშვი-

დობიანი ურთიერთობის გარანტია არაა.  

ადამიანთა შორის, განსაკუთრებით საქმიან 

ურთიერთობებში, ხშირად ჩნდება კონფლიქტის 

მიზეზები; მაგრამ თუ პარტნიორები ტაქტიანები 

და დელიკატურები  არიან,  მისი თავიდან 

აცილება შესაძლებელია. 

ტაქტიანობა _ პარტნიორისადმი ნებისმიერ 

სიტუაციაში გამოვლენილ პატივისცემას ნიშნავს 

(ის შეიძლება იყოს ოჯახის წევრი, მეზობელი, ამხა-

ნაგი, ქვეშევრდომი, რიგითი მთხოვნელი, 

ახლადგაცნობილი და ა.შ.); ესაა ზომიერების 

გრძნობა, რომელიც ადამიანს უკარნახებს ყველაზე 

უფრო სწორ, ყველაზე უფრო თავაზიან მიდგომას 

ვისიმე ან რისიმე მიმართ. ხოლო დელიკატურობის 

ცნებაში _ ურთიერთობებში გამოვლენილი თავა-

ზიანობა და ყურადღებიანობა იგულისხმება, რაც 

მაღალკულტურული ადამიანისთვისაა დამა-

ხასიათებელი.  

საქმიანი ურთიერთობებისას ეს თვისება იმ-

დენად აუცილებელია, რომ «შრომის იარაღადაც» 

კი არის მიჩნეული. განსხვავებული ტრადიციებისა 

და აღმსარებლობის ადამიანებთან ურთი-

ერთობისას ტაქტის დაცვას განსაკუთრებულად 

მოითხოვენ, რათა მათი, ერთი შეხედვით ჩვენთვის 

გაუგებარი (ზოგჯერ მიუღებელიც) ტრადიცია არ 

შეურაცხვყოთ. 

ურთიერთობებში ტაქტიანობა და დელიკატუ-

რობა დიდადაა დამოკიდებული ზომიერების 

გრძნობაზე, რამდენადაც, უტაქტობად ითვლება 

არა მარტო უყურადღებობა (ან მედიდურობა), 

არამედ, პარტნიორით ზედმეტი დაინტერესება ან 

მლიქვნელობა. 
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ურთიერთობების ეთიკა და ფსიქოლოგია ისეთ 

ზოგადსაკაცობრიო ცნებაზეა ორიენტირებული, 

როგორიც სამართლიანობაა. იგი ადამიანთა 

ინდივიდუალობის აღიარებას, პიროვნულ-

საქმიანი უნარების და მოღვაწეობის ობიექტურ 

შეფასებას და პარტნიორთა ინტერესებზე ზრუნვას 

გულისხმობს. ამ სათნოებაზე ბევრადაა დამო-

კიდებული ადამიანთა წარმატებული მოღვაწეობა, 

განსაკუთრებით _ ბიზნეს-ურთიერთობებში. 

 ცნობილია ფაქტი, როცა ამერიკულმა «ჯენერალ 

მოტორსის» ფირმამ 3.5 მილიონი დოლარი 

მარტო საფოსტო ხარჯებისათვის გაიღო, რათა  

თავისი 6.5 მილიონი კლიენტი დროულად 

გაეფრთხილებინათ მათ მიერ დამზადებულ ავ-

ტომანქანაში აღმოჩენილი  ტექნიკური დე-

ფექტის შესახებ; მართალია მაშინ ამით ფირმამ 

ეკონომიკურად იზარალა, მაგრამ, სამაგიეროდ, 

საიმედო პარტნიორის იმიჯი შეიძინა, რის შედე-

გადაც კლიენტურა მნიშვნელოვნად გაეზარდა 

და ეკონომიკური ზარალიც ერთიორად აუ-

ნაზღაურდათ, წერენ სპეციალისტები. 

ურთიერთობების ეთიკაში უმნიშვნელოვანესი 

ადგილი უჭირავს პასუხისმგებლობის გრძნობას, 

რაც სამართლიანობის გრძნობას მჭიდროდ უკავ-

შირდება. ესაა მიცემული დაპირების ან ნაკისრი 

ვალდებულების აუცილებლად შესრულება და იგი 

ერთნაირად აუცილებელია როგორც ოჯახურ, 

ისევე მეგობრულ, განსაკუთრებით კი საქმიან 

ურთიერთობებში; სწორედ ამას გულისხმობს 

ქართულ ენაში ცნობილი გამოთქმა _ «სიტყვის 

კაცი», რაც პიროვნების ერთ-ერთ ყველაზე გა-

მორჩეულ მახასიათებლადაა მიჩნეული; ხოლო გა-

მოთქმა _ «უპირო კაცი» სალანძღავ ეპითეტად 

ითვლება;  ვისაც ამგვარად მოიხსენიებენ, როგორც 

წესი, მათთან ურთიერთობა არავის სურს. 

 საქმიან ურთიერთობებში დიდ როლს ასრუ-

ლებს პარტნიორის კარგი რეპუტაცია; რეპუტაცია 

ფრანგული სიტყვაა და ვისიმე (ან რისამე) ღირ-

სებათა და ნაკლოვანებათა შესახებ შექმნილ სა-

ერთო აზრს, შეხედულებას გამოხატავს; მისი 

შექმნა ძნელია, მას წლები სჭირდება, მაგრამ  და-

კარგვა _ ძალზე ადვილია უყურადღებობის, 

უკულტურობის ან უტაქტობის გამოვლენით. 

ახლობლების თვალში კარგი რეპუტაციის (ავტო-

რიტეტის) დაკარგვა თანდათანობით ხდება, მაგრამ 

მათთან კონტაქტების გაწყვეტა ძალზე ძნელი ან 

იშვიათია.  საქმიან ურთიერთობებში კი იგი 

ერთბაშად ხდება, არაკომპეტენტურობის ან არა-

კეთილსინდისიერების გამოვლენისთანავე; ასე 

ყოფილა თითქმის ყველა ქვეყანაში. 

რეპუტაციის შესაქმნელად დიდი მნიშვნელობა 

აქვს, აგრეთვე, მეტყველების კულტურას, 

ჩაცმულობას, მანერებს, ოფისის ინტერიერს და ა.შ., 

ანუ ყოველივე იმას, რასაც ეთიკაში გარეგან 

კულტურას უწოდებენ;  

გარეგანი კულტურა მნიშვნელოვანია   კარგი 

რეპუტაციის შესაქმნელად, მაგრამ მისი შენარჩუ-

ნებისთვის მხოლოდ შინაგანი კულტურის მახა-

სიათებლები მნიშვნელობს; რაც უნდა კარგად 

მეტყველებდეს ან გემოვნებით იცვამდეს ადამიანი, 

თუ ის მიცემულ პირობას არ იცავს, ვალდებუ-

ლებებს არ ასრულებს, უსამართლოა ან მხოლოდ 

საკუთარ საჭიროებებს ხედავს და პარტნიორის 

ინტერესებს პატივს არ სცემს, სულ მალე, საქმიან 

ურთიერთობებში მარტო დარჩენა ემუქრება.  

შინაგანი კულტურის პრინციპების დაცვას 

დიდი სარგებლობა მოაქვს როგორც პიროვნების, 

ისე საზოგადოებისთვის; ე.წ. «კულტურულ ბიზ-

ნესში» ასეთი დევიზიც კი არსებობს _ «უპირ-

ველეს ყოვლისა მოგება, მაგრამ ღირსება სარგებ-

ლობაზე უფრო მაღლა დგას!». 

თანამედროვეობა დიდ ყურადღებას უთმობს 

«კულტურულ ბიზნესს», რამდენადაც დღეს 

მხოლოდ ასეთ ბიზნესს მოაქვს მოგება როგორც 

ბიზნესმენისთვის, ასევე საზოგადოებისთვის. 

ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე, 

შემდეგ დასკვნებს აკეთებენ _ თანამედროვე საქ-

მიან ადამიანებს უნდა შეეძლოთ არა მარტო თავის 

საქმეში სიახლეებისა და ცვლილება-გაუმჯობე-

სების მუდმივად შეტანა, ყველაფრის ხელახლა 

დაწყება, ჩამორჩენილობის დაძლევა, რისკის ქვეშ 

ცხოვრება და ყველაფერზე პასუხისმგებლობის 

აღება, არამედ: 

 საკუთარი და სხვისი ღირსების პატივისცემა, 

მომთმენობა, ტაქტიანობა, და დელიკატურობა 

(თავაზიანობა, ფრთხილი, წინდახედული მოპ-

ყრობა), ურთიერთ ნდობის ატმოსფეროს შექმნა; 

 იმის რწმენა, რომ ღირსება მოგებაზე უფრო მაღ-

ლა დგას; 

 კონკურენციის გარდუვალობის და თანამშრომ-

ლობის აუცილებლობის აღიარება; 

 არა მარტო საკუთარი მოღვაწეობის (საქმიანო-

ბის), არამედ  სხვების, მათ შორის კონკურენტე-

ბის პატივისცემა და დაფასება; 

 რისკისთვის მზადყოფნა; 

 ყოველი გადაწყვეტილების და რისკის შედე-

გებზე პასუხისმგებლობის თავისთავზე აღება. 

ადამიანს, წარმატებული მოღვაწეობისთვის 

აუცილებლად უნდა ახასიათებდეს: 

 მიცემული სიტყვის თავის დროზე შესრულება; 

შეუსრულებლობისას _ თავის მართლების ნაცვ-

ლად ახალი ვადის განსაზღვრა და მისი აუცი-

ლებლად შესრულება; 

 საკუთარი ძალების რწმენა, მაგრამ არავითარ 

შემთხვევაში _ ზედმეტი თავდაჯერებულობა; 
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 იმის ცოდნა, რომ ყველაზე საუკეთესო მხოლოდ 

საკუთარი პოზიცია როდია, რომ შესაძლოა სხვას 

უკეთესიც ჰქონდეს! 

 სხვების პირადი მოტივებისთვის ანგარიშის 

გაწევის უნარი; მათი ნაკლოვანებებისადმი შემ-

წყნარებლობა, თუკი ისინი საქმიან ურთი-

ერთობებს ხელს არ უშლიან; 

 მხოლოდ იმ საკითხების გადაჭრაში მონაწი-

ლეობა, რომელში ჩართვაც მისთვის აუცილებე-

ლია; 

 ხელქვეითების შექება _ სხვების წინაშე, გაკიცხვა 

_ სხვების გარეშე; 

 უსარგებლო შემოთავაზებისგან ტაქტიანად თა-

ვის არიდება; 

 დაბნეულობის შემთხვევების აღმოფხვრა 

საკუთარ ქცევა-მოქმედებებში; 

 წარუმატებელი საქმიანობის ყოველი დეტალის 

ანალიზი. 

 
INGA SICHINAVA 
 

SYCCESSFULL PEOPLE’S MORAL-PSYCHOLOGICAL ASPECTS 
 

Summary 
 

Specialists of ethics-psychology are interested in not only defining what part of population comes up or 
down on social stairs, but in determining what type of persons executes these changes most frequently, as 
well as which characters and habits are necessary for establishing business relationships and being more 
effective and successful. Specialists offer correct model of self-realization taking account of which is a 
guarantee of success of business relationship. This model takes into account such characters as morality, 
professionalism, internal culture, dignity, liberty, ability of endurance-forgiveness, sense of tact, delicacy, 
justice, sense of responsibility. Above-mentioned characters create good reputation, creation of which needs 
many years, but loss of it is very easy by negligence, lack of culture or tactlessness.  

“Businesspersons”, if they would like to be really successful, are advised to look through this list and if 
they find their own characters in it, they can continue their usual activity but if they cast doubt in necessity 
of them, it` s better to transfer their business to the others, because they will not be successful. Young people 
are advised to lead by these recommendations from the beginning of “business” which will become 
favorable condition for their further progress and development; “Successful people are not born, people 
become successful” or our future is in our hands and people must remember it always.  
 
 

გამოყენებული ლიტერატურა: 
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ბიბლიოთეკა, CD 328.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 157 

ვანო ჭიაურელი          

რუსუდან სტრელკოვა  

რეკლამის როლი და მნიშვნელობა სოციუმში 
 

მასკომუნიკაციის საშულებები დღითიდღე ვი-

თარდება და იხვეწება, ვითარდება ტექნოლოგიები 

და გარემო, მაგრამ ადამიანის ჰუმანური თვი-

სებები და მოთხოვნილებები უცვლელი რჩება. 

ადამიანს, როგორც თანამედროვე საზოგადოების 

წევრს, ისევე როგორც შუასაუკუნოვან ადამიანს 

ესაჭიროება საკუთარი თავის იდენტიფიცირება და 

სოციუმთან რაიმე ერთი ნიშნით მაინც 

გაერთიანება და გაიგივება თუ გავიხსენებთ ქარ-

თულ ადათ-წესებს,  სასჯელის უმაღლეს ფორმას 

ტომიდან მოკვეთა წარმოადგენდა.   

მიუხედავად იმისა, რომ თანამედროვე 

ადამიანისთვის მეტი კომფორტი და პირობა არის 

შექმნილი, რომ მან თავი წარმატებით გაართვას 

დამოუკიდებელ ცხოვრებას, მაინც მისი ბუნები-

დან გამომდინარე, მისი ფსიქიკური ჯანმრთელო-

ბისათვის აუცილებელია სოციუმთან გაერთიანება 

და რომელიმე სოციალურ ფენასთან მაინც  თავის 

დაკავშირება. 

ჩვენი სტატია მიზნად ისახავს განსაზღვროს და 

ანალიზი მოახდინოს თანამედროვე ადამიანის 

არსებობაზე რამდენად ძლიერად ზემოქმედებს ან 

ზეგავლენას ახდენს მასობრივი კომუნიკაციების 

საშუალებები, უფრო ზუსტად კი, რეკლამა ინდი-

ვიდისა და სოციუმის ურთიერთობებზე, ასევე 

სოციუმის ღირებულებათა სისტემის ჩამოყალი-

ბებაზე. სტატიაში განიხილება თუ რამდენად 

პრობლემატურია თანამედროვე ადამიანის ურ-

თიერთობა მის გარემოსთან, როცა რეკლამა წარ-

მოადგენს მანიპულირების საშუალებას და ხშირად 

კარნახობს ადამიანებს ქცევის მოდელებსა და ახალ 

იდეალებს. 

სამწუხაროდ ხშირ შემთხვევაში, შეუძლებელია 

ციფრული მაჩვენებლებით გამოიხატოს ის 

გრანდიოზული ზეგავლენა, რომელიც შესაძლოა 

კონკრეტულმა რეკლამამ იქონიოს საზოგადოება-

ზე, მისი აზრის ჩამოყალიბებაზე. რადგან ხშირად, 

სარეკლამო კამპანიების შექმნისას, მათი მწარმო-

ებლები ხელმძღვანელობენ ფსიქოლოგიური ტექ-

ნოლოგიებით, რათა ადამიანის არათუ ცნობიერზე, 

არამედ ქვეცნობიერზე მოახდინონ ზეგავლენა, 

შეუცვალონ მას აზრი არა მხოლოდ რაიმე 

პროდუქტის შესახებ, არამედ ზემოქმედება მოახ-

დინონ  მსოფლმხედველობაც კი. 

თანამედროვე რეკლამირების საშუალებები 

მით უფრო სახიფათო ხდებიან ადამიანისთვის, 

რაც უფრო იხვეწებიან.  ნიშანდობლივი და ყუ-

რადსაღებია ის ფაქტი, რომ ადამიანების უმეტე-

სობა რეკლამას სერიოზულად არ უყურებს, ან რაც 

მნიშვნელოვანია, ჰგონია რომ არ უყურებს. ხშირად 

გაიგებთ ხოლმე «მე რეკლამას არ ვუყურებ და 

შესაბამისად,  ყურადღებას არ ვაქცევ», მაგრამ სტა-

ტისტიკურად, სწორედ ისეთი კატეგორიის 

ადამიანებისაგან ისმის ასეთი განაცხადები, რო-

მელნიც ფაქტობრივად ძალიან ძლიერ არიან დამო-

კიდებულნი რეკლამის მიერ ნაკარნახევ «თამაშის 

წესებზე». 

განსაკუთრებით სათუთი და საფრთხილოა 

მოზარდის ფსიქიკა რეკლამასთან მიმართებაში. 

რადგან მოზარდი, ეს ის ინდივიდია, რომლის 

ფსიქიკა ყალიბდება და დინამიურია, მას ჯერ არ 

გააჩნია სტაბილური, მდგრადი შეხედულებები და 

მსოფლმხედველობა. თუმცა, არსებობს კანონმდე-

ბლობა, რომელიც ცდილობს დაარეგულიროს და 

სისტემაში მოიყვანოს ის ქაოტური და მავნე ნაკადი 

რომელსაც რეკლამა ეწოდება, მაგრამ მაინც 

ხშირად მისი ზიანი აშკარაა. 

არსებობს რეკლამის წინასწარი ტესტირების 

მეთოდები, როგორიცაა მაგალითად ფოკუს ჯგუ-

ფების ჩატარება, სადაც, რაიმე ნიშნით შერჩეულ 

ადამიანებს აჩვენებენ სარეკლამო რგოლს და შემ-

დეგ მათ აზრს სწავლობენ, ვიდრე რეკლამა ტელე-

ვიზიაში დატრიალდება. მაგრამ, ეს წინასწარი 

ტესტირებაა და ამ ტესტირების უკან დგანან 

დაინტერესებული პირები _ პროდუქციის მეწარმე 

და რეკლამის შემქმნელები, და არა საზოგადოება.  

ერიხ ფრომი წიგნში «ადამიანური სიტუაცია» 

განიხილავს ადამიანის თვითიდენტიფიკაციის 

პრობლემას. ადამიანი წარმოადგენს სოციალურ 

ცხოველს, რომელსაც, ფაუნის სხვა წარმომადგენ-

ლებისაგან განასხვავებს თვითანალიზის უნარი. 

ადამიანი საკუთარ თავს აღიქვამს როგორც ცალ-

კეულ ინდივიდს და ამავდროულად, ის აცნო-

ბიერებს თავის განცალკევების, სხვა მისნაირი ინ-

დივიდებისაგან ცალკე არსებობის პრობლემას. შე-

საბამისად, ადამიანის ცხოვრების ერთ-ერთ სასი-

ცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ფაქტორი ხდება სა-

კუთარი «მე»-ს, ანუ თვითიდენტიფიკაციის ჩამო-

ყალიბების საკითხი. ადამიანი ამბობს: «მე ქართ-

ველი ვარ» ან «მე მხატვარი ვარ», «მე შვილი ვარ» 

რომ განსაზღვროს, მიაკუთვნოს საკუთარი თავი 

სოციუმს _ ეროვნულობის,  პროფესიის ან ოჯა-

ხური სტატუსის ნიშნით და ასევე ამავე ნიშნებით 

მოახდინოს საკუთარი თავის იდენტიფიცირება. 

თვითიდენტიფიკაცია, როგორც მიზანი და ასევე 

სწრაფვა სოციუმთან რაიმე ნიშნით გაერთიანებისა 
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და სოციუმის მხრიდან აღიარებისა წარმოადგენენ 

ადამიანის არსებობის საკვანძო პრობლემებს.  ერიხ 

ფრომის წიგნში «ადამიანური სიტუაცია» გან-

ხილულია სწორედ ეს პრობლემატიკა. ავტორი 

საუბრობს თანამედროვე ადამიანის ილუზორულ 

და ყალბ ღირებულებებზე. მას მაგალითად მოჰ-

ყავს ე.წ. «პიროვნებათა ბაზარი», სადაც ყოველი 

ინდივიდის შეფასება ხდება იმ კრიტერიუმებით, 

რომლებიც პოპულარული ან მოდურია ზემოთ 

აღნიშნულ ბაზარზე, შესაბამისად, ადამიანი, რო-

მელიც ჩართულია სოციუმთან «საბაზრო ურთი-

ერთობებში» კომფორმიზმის მსხვერპლი ხდება, 

რადგან ცდილობს რომ მისი ღირებულება «პიროვ-

ნებათა ბაზარზე» მაქსიმალურად მაღალი იყოს. ის 

მიისწრაფის რომ პოპულარული და მოდური 

თვისებიბი მოიპოვოს და საკუთარ თავს მიანიჭოს 

და ამ თვისებების დევნაში, შესაძლოა ჭეშმარიტი 

«მე-»ს პოვნაში კრახი განიცადოს. 

რეკლამა წარმოადგენს თანამედროვე საზოგა-

დოების მანიპულირების ძლიერ და მნიშვნელოვან 

იარაღს. ხშირ შემთხვევაში, რეკლამა პირდაპირი ან 

ირიბი, სუბლიმირებული გზით გვკარნახობს, თავს 

გვახვევს ახალ ღირებულებებს, მოდას, ყოველივე 

იმას, რაც აქტუალური იქნება «პიროვნებათა 

ბაზარზე». არსებობს შემთხვევები, როცა რეკლამამ 

ხელი შეუწყო ახალი კულტურებისა და სუბკულ-

ტურების ჩამოყალიბებას. მაგალითად ურბანის-

ტულ-მოზარდთა კულტურა არ არსებობდა, ვიდრე 

«ნაიკის» სარეკლამო კამპანია არ შეიქმნებოდა. ეს 

იყო კომერციული რეკლამის ტიპური მაგალითი, 

რომელიც თავის ვიწრო მიზანს გასცდა და სხვა 

ფუნქციებიც შეიძინა. ერთმანეთისგან განასხ-

ვავებენ სხვადასხვა ტიპის რეკლამას.        

კომერციული რეკლამის  მიზანია გამოიწვიოს 

მომხმარებელში ნივთის შესყიდვის სურვილი და 

ამიტომ აწვდის ინფორმაციას რეკლამირებადი 

ნაწარმის ან სერვისის შესახებ. სოციალური რეკ-

ლამა კი _ როგორც წესი, პროპაგანდის ხასიათს 

ატარებს და მოუწოდებს აუდიტორიას ყურადღება 

გაამახვილოს ისეთ სოციალურ პრობლემატიკაზე, 

როგორიცაა შიდსი, სექსუალური უმცირესობების 

და ბავშვთა უფლებების დარღვევა, ამნისტია და  ა. 

შ. 

იმიჯის (რეპუტაციის რეკლამა) მიზანია  დაამ-

კვიდროს ან შეუნარჩუნოს უკვე არსებული პო-

ზიტიური რეპუტაცია პოლიტიკურ პარტიას, პოპ-

ვარსკვლავს, სადაზღვევო კომპანიას ან ნაწარმს. 

იმიჯური რეკლამის მაგალითებია პოლიტიკური 

და კორპორატიული რეკლამა და ასევე ინსტიტუ-

ციონალური რეკლამა, რომელიც რაიმე საქმია-

ნობის ან სფეროს რეპუტაციის გაუმჯობესებაზეა 

გათვლილი. 

ქართული ენის განმარტებით ლექსიკონში 

ვკითხულობთ: შავი მაგია არის საკუთარი ანგა-

რებიანი საწადელის მიღწევის ხელოვნება ადა-

მიანების მოტივების, მისწრაფებებისა და აზრების 

ფარული მართვის გზით. შეიძლება ითქვას, რომ 

რეკლამის მიზანიც იგივეა. ამიტომ, ასეთი  იდეო-

ლოგიური მსგავსება შავ მაგიასთან იწვევს ბევრ 

დავას იმის თაობაზე, თუ რაოდენ ეთიკურია 

რეკლამაში გამოყენებული ფსიქოლოგიური მანი-

პულაციები, რომელიც მომხმარებელს უბიძგებენ, 

ხანდახან ქვეცნობიერად აძალებენ კიდეც შეიძი-

ნოს საქონელი, რომელიც მას სულ არ სჭირდება. 

მართებული იქნება დავარქვათ რეკლამას «სოცია-

ლური ნარკოტიკი», რადგან რეკლამას ძალუძს, 

თუნდაც სტიქიურად გაავრცელოს და ჩამოაყა-

ლიბოს მომხმარებლის ჩვევები, დამოკიდებულება, 

ილუზიები და სტერეოტიპები, ის მათ იყენებს, 

სწავლობს მაგრამ არ ცდილობს შეცვალოს სამყარო 

უკეთესობისაკენ. რეკლამა წარმოქმნის ხელოვნურ 

მოთხოვნას სხვადასხვა საქონელზე «იძულებითი 

მოხმარების» სისტემის ორგანიზაციით. თანაც, 

ხშირ შემთხვევაში ხდება არა მხოლოდ მომხმა-

რებლური არამედ იდეოლოგიურ-აზრობრივი სა-

სიცოცხლო ორიენტაციების ფსიქო-დაპროგრამება 

მილიონობით ადამიანებისა, ამიტომ აშკარაა რაო-

დენ დიდია რეკლამის როლი თანამედროვე ცი-

ვილიზაციაში, რადგან ის ზემოქმედებას ახდენს 

ყველა ჩვენთაგანის ბუნებრივ სურვილზე შევცვა-

ლოთ რამე უკეთესობისაკენ. თუ დავღეჭავთ 

«ორბიტს», ჩვენი კბილები თეთრი იქნება, ჩვენ 

მოვეწონებით ყველას ჩვენს ირგვლივ, ჩვენ კარგად 

მიგვიღებენ და ჩვენ ამით კმაყოფილები დავრ-

ჩებით. იმიტომ რომ, ადამიანს ძლიერ სჭირდება 

იყოს მიღებული სოციუმის სხვა წევრების და 

მთლიანად საზოგადოების მიერ. ამისათვის კი ის 

აუცილებლად გარკვეულ სტანდარტებს უნდა 

შეესაბამებოდეს, და ამ სტანდარტებს ისევ და ისევ 

რეკლამა გვიყალიებებს. იმისათვის რომ ადამიანმა 

თავი განმარტოებულად არ იგრძნოს და გაუცხოება 

არ განიცადოს, ის ყველა ძალასა და ღონეს 

ხმარობს, რომ შეესაბამებოდეს დადგენილ სტან-

დარტებს, რომლებიც სისტემატიურმა, ინტენსი-

ურმა, უწყვეტმა, აგრესიულმა რეკლამის დინებამ 

ჩამოაყალიბა. არ არსებობს კანონმდებლობა, რო-

მელიც დაარეგულირებს ან გაფილტრავს სარეკ-

ლამო ბიზნესის ფსიქოლოგიური ზეწოლის ასპექ-

ტებს, აქ ნდობის ფაქტორი მოქმედებს მხოლოდ 

რეკლამის დამამზადებლის ეთიკური ნორმების 

ფარგლებში. ამიტომ,  მწარმოებლის მთავარი 

პრინციპი უნდა იყოს ის, რომ მან მხოლოდ 

მიაწოდოს ინფორმაცია ნაწარმის შესახებ და არა 

გამოიყენოს თავისი შესაძლებლობები მომხმარებ-

ლის მანიპულირებისათვის. თუმცა, ფარული რეკ-

ლამის არსებობას არავინ უარყოფს, რეკლამის 

მწარმოებლებიც კი. ფარული რეკლამის ერთ-ერთ 

გავრცელებულ მაგალითს წარმოადგენს პროდუქ-
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ციის კინოფილმებში განთავსება  და ასევე ისეთი 

გახმაურებული მოვლენა, როგორიცაა 25-ე კადრი. 

ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩაატარეს გამოკვ-

ლევა, სადაც წამის 1/3000 მანძილზე, ერთ-ერთ 

კინოფილმის ჩვენების დროს გაუშვეს სიტყვები: 

ჭამეთ პოპკორნი და დალიეთ კოკა-კოლა. შედეგი 

იყო ის, რომ პოპკორნზე მოთხოვნილება 57 

პროცენტით გაიზარდა, ხოლო კოკა-კოლაზე კი _ 

18 პროცენტით. იყო შემთხვევა, როცა ერთი 

ადამიანი აბრალებდა ლიქიორის მწარმოებელს 

იმას, რომ მისი პროდუქციის რეკლამა მასში სექ-

სუალური სურვილების გამოწვევას ქვეცნობიერი 

გზით ცდილობდა, რადგან ლიქიორის რეკლამაზე 

გამოსახულ ჭიქაში ჩაყრილ ერთ-ერთ ყინულის 

ჩრდილზე თვალნათლივ იკითხებოდა პორნოგრა-

ფიული ფოტო. ბევრი დავა და მითქმა-მოთქმა 

არსებობს იმაზე, რომ პროფესიონალი რეკლამის 

შემქმნელები ხშირად იყენებენ ფარულ ზემოქმე-

დების საშუალებებს რეკლამაში თავის მიზნებისა-

თვის, ამ მოვლენას ადამიანის ზღურბლქვეშა აღქ-

მაზე, მის ქვეცნობიერზე ზემოქმედება ეწოდება. 

მიჩნეულია, რომ ადამიანი ღებულობს სხვადასხვა 

ტიპის საინფორმაციო სიგნალს და ატარებს მას 

ფიზიოლოგიურ ფილტრებში სენსორული საშუა-

ლებებით, მაგრამ არ ახდენს მიღებული ინფორ-

მაციის გააზრებასა და რაციონალიზაციას. აქედან 

გამომდინარე, ხშირად საუბრობენ იმაზე, რომ 

რეკლამას შეუძლია ადამიანის ქვეცნობიერით 

მანიპულირება. 

 
 
VANO CHIAURELI 
RUSUDAN STRELKOVA 
 

THE POLE OF ADVERTISING IN SOCIETY 
 

Summary 
 

Advertising has many diverse functions apart from selling. In terms of social phenomenon, it can be and 
is a strong stimulus for action.   It helps to form the taste and values of society and in some societies, the 
influence of advertising is so immense that we can speak of formation of totalitarian regime by advertising. 
Advertising facilitates and suggests the modes of communication between people. It creates communication 
and status stereotypes, which are then assimilated by the society and its members in terms of role-playing.  
How exactly the influence of advertising is being organized and then spread in the different social strata is 
the topic of interest and research.   
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ბორის ბოქოლიშვილი 

სამანქანათმშენებლო განათლების  

მოკლე ისტორია და პერსპექტივები 
 

„აღდგენა ისტორიისა ერის გამოცოცხლებაა, გამომხნევებაა, 

აწმყოს გაგება და წარმართვაა, მერმისის გამოკვლევაა“. 

                                         ი. ჭავჭავაძე 
 

„ვისაც თავისი ქვეყნის ცნობა უნდა, უნდა იცოდეს ისტორია 

თავისი ქვეყნისა“. 

                                                         ნ. ნიკოლაძე 
 

„ვისაც თავისი ქვეყნის ეკონომიკურ-სამრეწველო დარგში 

მუშაობა უნდა, უნდა იცოდეს ამ ქვეყნის მრეწველობისა და 

ტექნიკის წარსული“. 

              ი. ყიფშიძე 
 

მანქანათმშენებლობა ადამიანის მოღვაწეობის 

ყველაზე ფართო დარგია. მსოფლიოს ცივილიზა-

ცია წარმოუდგენელია სამანქანათმშენებლო მრეწ-

ველობის გარეშე, რომლის პროგრესსაც ემსახურება 

მუშების, ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალის და სა-

მეცნიერო საქმეში მოღვაწე ადამიანების უდიდესი 

არმია. პირველი  პრიმიტიული მანქანის შექმნიდან 

დღემდე მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესის 

კვალდაკვალ საჭირო ხდებოდა თეორიულად და 

პრაქტიკულად განსწავლული სამან-

ქანათმშენებლო კადრების მომზადების აუცილებ-

ლობა და მსოფლიოში ახლად ჩამოყალიბებულ 

ყველა უმაღლეს სასწავლებელში სიბრძნისმეტყვე-

ლების ფაკულტეტის პარალელურად იხსნებოდა 

საინჟინრო ფაკულტეტები. 

მეცნიერებისა და ტექნიკის ისტორიას ჩვენს 

პირობებში აქვს უდიდესი როგორც თეორიული, 

ისე პრაქტიკული მნიშვნელობა. მან უნდა აღმოაჩი-

ნოს ისტორიული კანონზომიერება, რათა გამო-

არკვიოს მეცნიერებისა და ტექნიკის კავშირი 

სოციალურ-ეკონომიურ ფორმებთან, განაჭვრიტოს 

ის გამოვლინებანი მეცნიერებისა და ტექნიკისა, 

რომელნიც უნდა განვითარდნენ მომავალში. 

უმაღლესი განათლების ისტორია საქართვე-

ლოში შორეულ საუკუნეებში იღებს სათავეს (ფა-

ზისის, გელათის, იყალთოს, გრემის აკადემიები). 

მას შემდეგ, რაც ჟამთა სიავემ შეაწყვეტინა საქმ-

იანობა  განათლების ამ უძველეს კერებს არა ერთმა 

საუკუნემ განვლო, ვიდრე კვლავ არ გაღვივდე-

ბოდა სწრაფვა უმაღლესი განათლებისადმი და 

აღორძინების პერიოდად ითვლება მე-17– მე-18 

საუკუნე, როცა ვახტანგ VI-მ თბილისში დაარსა 

სტამბა და დასაბამი მისცა განათლებისა და 

მეცნიერების განვითარებას.  ვახტანგ VI და მისი 

პერიოდის სწავლულები სულხან-საბა ორბელიანი, 

ვახუშტი ბაგრატიონი და სხვები ესწრაფოდნენ 

ეხსნათ და შეენარჩუნებინათ ის კულტურული 

მემკვიდრეობა, რომელიც გადაურჩა განადგუ-

რებას. 

მე-18 საუკუნის მეორე ნახევარში, ერეკლე 

მეორის მეფობის პერიოდში საქართველოში დიდ 

აღმავლობას აღწევს მსხვილი წარმოებების საქმია-

ნობა. განსაკუთრებით გაიზარდა სამთამადნო 

წარმოება, ხელოსნობა. შესაბამისად გამოცოცხლდა 

და განვითარების ახალ საფეხურზე ავიდა გა-

ნათლებაც. მე-18 საუკუნის მიწურულში კათალი-

კოს ანტონ I-ის ინიციატივით თბილისში, სიღნაღსა 

და თელავში გაიხსნა სპეციალური სკოლები, 

რომლებიც შემდეგ სემინარიებად გარდაიქმნენ და 

სლავურ-ბერძნულ-ლათინური აკადემიების 

გეგმით მუშაობდნენ. 

ქართველ მწიგნობართა საქმიანობა და მიღ-

წევები მე-19 საუკუნის ორმოციან წლებში ხელს 

უწყობდა საქართველოს მოწინავე საზოგადო-

ებრიობას უფრო პრინციპულად დაესვათ უმაღ-

ლესი სასწავლებლის გახსნის საკითხი, მაგრამ 

მათი ყველა მცდელობა მთავრდებოდა მეფის რუ-

სეთის მთავრობის ფორმალური შეპირებებით, 

ოფიციალური პირები კი, ვისაც დავალებული 

ჰქონდა საკითხის პრაქტიკული გადაწყვეტა ამტკი-

ცებდნენ „საქართველო ჯერ კიდევ არ არის მზად 

იმისათვის, რომ საკუთარი უნივერსიტეტი 

ჰქონდესო“. 

1849 წელს დამუშავებული იქნა დებულება 

„კავკასიის მკვიდრ მცხოვრებთა რუსეთის უმაღ-

ლეს და სპეციალურ სასწავლებლებში აღზრდის 
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შესახებ“, რომლის მიხედვით გათვალისწინებული 

იყო 160 ახალგაზრდის გაგზავნა რუსეთის უმაღ-

ლეს სასწავლებლებში, მათგან სპეციალური ტექ-

ნიკური განათლებისათვის, სულ კავკასიიდან, 

გათვალისწინებული იყო 12 ახალგაზრდის გაგ-

ზავნა. 

მე-19 საუკუნის 60-70-იანი წლებიდან მო-

ხერხდა მხოლოდ რამდენიმე პედაგოგიური სას-

წავლებლისა და სემინარიის გახსნა, პოლიტექნი-

კური ინსტიტუტის გახსნის თაობაზე კი ინ-

ტენსიური მცდელობები დაიწყო 90-ანი წლებიდან  

თუმცა, გადიოდა ათწლეულები და საკითხის გა-

დაწყვეტას ბოლო არ უჩანდა. მანამ, სანამ 1917 

წლის 6 მაისს დროებითი მთავრობის მიერ არ 

დამტკიცდა კანონპროექტი თბილისის პოლიტექ-

ნიკური ინსტიტუტის დაარსების შესახებ. მთავ-

რობის გადაწყვეტილებით ინსტიტუტი შედიოდა 

სახალხო განათლების სამინისტროს უწყებაში და 

დროებითი შტატი მტკიცდებოდა 1917 წლის 

პირველი ივლისიდან.  

თბილისის პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში გა-

თვალისწინებული იყო ოთხი ფაკულტეტი – 

სასოფლო სამეურნეო; ქიმიური; ჰიდროტექნიკური 

(ჰიდრო-მექანიკური და ჰიდროელექტრომექა-

ნიკური განყოფილებებით) და ეკონომიკური. 

შესაბამისად კურსდამთავრებულებს ენიჭებოდათ: 

სწავლული აგრონომების, ინჟინერ-ტექნოლოგე-

ბის, ინჟინერ-ჰიდროტექნიკოსების ეკონომიური 

თუ კომერციული მეცნიერების კანდიდატის კვა-

ლიფიკაცია. ამრიგად, უმაღლესი სასწავლებლის 

გახსნისათვის წარმოებული მრავალწლიანი ბრძო-

ლა დამთავრდა, დამთავრდა იგი მოწინავე საზოგა-

დოებრიობის გამარჯვებით – თბილისის პოლი-

ტექნიკური ინსტიტუტის გახსნით. საქართველოსა 

და მთლიანად ამიერკავკასიაში უმაღლესი განათ-

ლების ისტორიაში ახალი ერა დაიწყო. 

თბილისის პოლიტექნიკური ინსტიტუტის 

პროფესორთა შემადგენლობაში გახსნის პირველი 

დღეებიდან მოღვაწეობდნენ ისეთი შესანიშნავი 

ქართველი მეცნიერები, როგორებიც იყვნენ: პ. 

მელიქიშვილი, ა. დიდებულიძე, ნ. მუსხელი-

შვილი, ა. ჯავახიშვილი, ა. თვალჭრელიძე, ა. ბენა-

შვილი, ა. ავალიანი, გ. გედევანიშვილი და სხვები. 

პოლიტექნიკურმა ინსტიტუტმა პირველი სპე-

ციალისტები გამოუშვა 1922 წელს და ეს წელიწადი 

შეიძლება ჩაითვალოს მანქანათმშენებელ ინჟი-

ნერთა გამოშვების წლად.  

საქართველოში ინჟინერ-მექანიკოსთა მომზა-

დება პარალელურად 1922 წლიდან დაიწყო ივ. 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელ-

მწიფო უნივერსიტეტის პოლიტექნიკურ ფაკულ-

ტეტზე.  

როგორც ჩანს, საქართველოს ახალგაზრდა 

საბჭოთა მთავრობას არ მოსწონდა საქართველოში 

ორი უმაღლესი სასწავლებლის პარალელური 

საქმიანობა და 1928 წლის 19 ივლისს საქართველოს 

განათლების სახალხო კომისარიატში ჩატარდა 

თათბირი, რომელმაც განიხილა საქართველოს 

სახალხო კომისართა საბჭოს მიერ დამტკიცებული 

დროებითი დებულება თბილისის პო-

ლიტექნიკური ინსტიტუტის შესახებ და გამოიყო 

კომისია თბილისის პოლიტექნიკური ინსტიტუ-

ტისა და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

პოლიტექნიკური ინსტიტუტის გაერთიანების 

ტექნიკური საკითხების მოსაგვარებლად. კომისიის 

შემადგენლობაში შევიდნენ გ. გედევანიშვილი, კ. 

ზავრიევი, ნ. მუსხელიშვილი, ე. პეტკევიჩი და გ. 

წულუკიძე. გადაწყდა, მომავალ საქართველოს 

სახელმწიფო პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში 

გაერთიანებულიყო სამი ფაკულტეტი: 

საინჟინრო-სამშენებლო ოთხი _ გზები და ხი-

დები; ჰიდრო-ტექნიკური; სამოქალაქო ინჟინრების 

და სატრანსპორტო საექსპლუატაციო 

განყოფილებით. 

მექანიკური ფაკულტეტი ორი _ მექანიკური 

და ელექტრომექანიკური განყოფილებით. 

სამთო-ქიმიური ფაკულტეტი  ორი _ სამთო და 

ქიმიურ-ტექნოლოგიური განყოფილებით. 

ფაკულტეტების დეკანებად შესაბამისად ინიშ-

ნებიან კირიაკ ზავრიევი, გიორგი გედევანიშვილი 

და გრიგოლ წულუკიძე. 

ამრიგად, 1927-28 სასწავლო წლის ბოლოს 

დამთავრდა თბილისის სახელმწიფო პოლიტექნი-

კური ინსტიტუტის მოღვაწეობა და მის ნაცვლად 

1928-29 სასწავლო წლის 1 ოქტომბრიდან მუშაობას 

შეუდგა  საქართველოს სახელმწიფო პოლიტექნი-

კური ინსტიტუტი, რომელიც შეიქმნა თბილისის 

სახელმწიფო პოლიტექნიკური ინსტიტუტისა და 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პოლი-

ტექნიკური ფაკულტეტის შერწყმის შედეგად  და 

მანქანათმშენებელ ინჟინერთა მომზადება 

გაგრძელდა მასში შემავალი მექანიკურ ფაკულ-

ტეტზე. მექანიკა-მანქანათმშენებლობის ფაკულ-

ტეტმა, როგორც დამოუკიდებელმა სტრუქტურამ 

ფუნქციონირება დაიწყო 1936 წლიდან. ამ ფაკულ-

ტეტის შექმნის ინიციატორები იყვნენ საქართვე-

ლოში სამანქანათმშენებლო-საინჟინრო განათლე-

ბის მესაძირკვლეები, პროფესორები: გიორგი გე-

დევანიშვილი, ალექსანდრე დიდებულიძე და იო-

სებ ვაწაძე. ფაკულტეტს სხვადასხვა დროს დეკანის 

რანგში ხელმძღვანელობდნენ აკადემიკოსები 

ნიკოლოზ ლანდია 1947-1950 წწ., დავით 

თავხელიძე 1960-1940 წწ., აკადემიის წევრ-კორეს-

პონდენტი გიორგი გედევანიშვილი 1936-1940 წ.წ., 

შემდგომში სომხეთის მეცნიერებათა აკადემიის 

აკადემიკოსი მარტინ კასიანი 1940-1947 წწ., პრო-

ფესორები: გიორგი ჩიხლაძე 1953-1960 წწ. და 1971-

1976 წწ., ვლადიმერ ცოცხაძე 1976-1981 წწ., გივი 
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ბოკუჩავა 1981-1989 წწ. ბორის ბოქოლიშვილი 

1989-2005 წწ. დოცენტები: ალექსანდრე ხიდაშელი 

1951-1953 წწ. გიორგი ჩხეიძე 1963-1965 წწ. და 

დავით პეტრიაშვილი 1966-1971 წწ. 

ჩამოყალიბების პერიოდში მექანიკა-მანქანათ-

მშენებლობის ფაკულტეტზე იყო ორი სპეციალობა: 

მანქანათმშენებლობის ტექნოლოგია და საავ-

ტომობილო ტრანსპორტის ექსპლუატაცია, შემდ-

გომში 1947 წლიდან დაიწყო ინჟინერ-მექანიკოსთა 

მომზადება კვების მრეწველობის მანქანებისა და 

აპარატების სპეციალობით, 1949 წლიდან – 

მსუბუქი მრეწველობის დარგის, ხოლო 1968 

წლიდან თვითმფრინავმშენებლობის ინჟინერ-მე-

ქანიკოსების მომზადება. 

ფაკულტეტის ჩამოყალიბების პერიოდისათვის 

მის შემადგენლობაში შედიოდა სამი – 

მანქანათმშენებლობის ტექნოლოგიის, ავტომობი-

ლების და თბოტექნიკის კათედრა. 

მანქანათმშენებლობის ტექნოლოგიის კათედ-

რა ჩამოაყალიბა და მისი ხელმძღვანელი 1958 

წლამდე იყო ტექნიკური ინტელიგენციის პატრი-

არქი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის 

წევრ-კორესპონდენტი გიორგი გედევანიშვილი. 

დაარსების პერიოდიდან კათედრაზე მოღვაწე-

ობდნენ ისეთი თვალსაჩინო მეცნიერები, როგო-

რებიც იყვნენ პროფესორები: გიორგი გოცირიძე, 

იოსებ ვაწაძე, მარტინ კასიანი, ვლადიმერ ბარქაია 

და სხვები. 

1958-1989 წწ. კათედრას ხელმძღვანელობდა 

ამავე კათედრის აღზრდილი, საქართველოს 

მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, პროფესო-

რი თეიმურაზ ლოლაძე. ამ პერიოდში ჩამოყა-

ლიბდა კათედრის ძირითადი სამეცნიერო მიმარ-

თულებები: ლითონების ჭრის პროცესების მექანი-

კა, მასალების ჭრის პროცესში კონტაქტური 

მოვლენების კვლევა და ეფექტური საიარაღო მა-

სალების შექმნა, მაღალ ტემპერატურაზე ლითო-

ნების დამუშავების და აბრაზიული პროცესების 

ახალი მეთოდები, პლაზმური და ლაზერული 

დამუშავების მეთოდები, ტექნოლოგიური პროცე-

სების ოპტიმიზაცია მანქანათმშენებლობაში. კა-

თედრაზე აღიზარდა მეცნიერებათა მთელი თაო-

ბები, მათ შორის მეცნიერებათა რვა დოქტორი და 

მრავალი ათეული მეცნიერებათა კანდიდატი. 

ათზე მეტი მათგანი უცხოელია. კათედრაზე აღ-

ზრდილი მეცნიერების პროფესორების გ. ბოკუჩა-

ვას, ვ. ცოცხაძის, ა. ბეთანელის და სხვების მიერ 

გაღრმავდა და განვითარდა თეორიული და ექს-

პერიმენტული კვლევები. ქართულმა სამეცნიერო 

სკოლამ მანქანათმშენებლობის დარგში მსოფლიო 

აღიარება მოიპოვა. საქვეყნოდ ცნობილი გახდა არა 

მარტო კათედრის თეორიული კვლევები, არამედ 

პრაქტიკული შედეგებიც. ამერიკაში, გერმანიაში, 

ინგლისში, იაპონიაში, ჩინეთში, პოლონეთში და 

სხვა უცხოეთის ქვეყნებში გამოიცა ათამდე 

მონოგრაფია და ასზე მეტი ფუნდამენტური 

ნაშრომი, გაიყიდა ოთხი ლიცენზია, მიზნობრივი 

ტექნოლოგიური პროცესების შესასრულებლად 

შეიქმნა ახალი მანქანა დანადგარები და საიარაღო 

მასალები. კათედრაზე სამეცნიერო-კვლევითი 

პოტენციალის გაძლიერებამ განაპირობა და ხელი 

შეუწყო მთელი რიგი დარგობრივი 

ლაბორატორიების შექმნას. 

1989-94 წწ. კათედრას სათავეში ედგა პროფე-

სორი ანზორ სირაძე, შემდეგ 2002 წლამდე პროფ. 

თამაზ გეგეჭკორი, ხოლო 2002 წლიდან დღემდე 

პროფ. რაულ თურმანიძე. 

1945 წელს პროფ. გიორგი გოცირიძის თაოს-

ნობით ჩამოყალიბდა ლითონსაჭრელი ჩარხების 

კათედრა, რომელსაც იგი ხელმძღვანელობდა 1959 

წლამდე. 1959 წლიდან კათედრას სათავეში ჩაუდგა 

ტ.მ.დ. პროფ. გიორგი ჩიხლაძე, 1991 წლიდან კა-

თედრა გადაკეთდა ამძრავთა სისტემების, 

ჩარხებისა და კომპლექსების კათედრად და დღე-

მდე მას ტ.მ.დ. პროფ. თამაზ მჭედლიშვილი უდგას 

სათავეში. 

კათედრა წლების განმავლობაში, 1988 წლამდე, 

მანქანათმშენებლობის ტექნოლოგიის კათედ-

რასთან ერთად, როგორც თანამაპროფილებელი 

ემსახურებოდა ინჟინრების მომზადებას საერთო 

სპეციალობით „მანქანათმშენებლობის ტექნოლო-

გია, ლითონსაჭრელი ჩარხები და იარაღები“ შემდ-

გომში – 1988 წლიდან კი, როგორც მაპროფი-

ლებელი – ხელმძღვანელობს ლითონსაჭრელი 

ჩარხების და იარაღების სპეციალისტების გამოშ-

ვებას. 

კათედრის თანამშრომლების და მათ მიერ 

მომზადებული სპეციალისტების სამეცნიერო და 

პრაქტიკულ მოღვაწეობას მნიშვნელოვანი წვლი-

ლი აქვს შეტანილი ახალი სრულყოფილი მანქანა-

დანადგარების კონსტრუირების, ამძრავთა სისტე-

მების, ჩარხებისა და საჩარხო მოწყობილობების 

შექმნასა და სრულყოფაში. 

საქართველოს რესპუბლიკის კვების მრეწვე-

ლობის განვითარებამ ომის შემდგომ პერიოდში 

დღის წესრიგში დააყენა ამ დარგის ინჟინერ-

მექანიკოსების მომზადების აუცილებლობა და მე-

ქანიკა-მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტზე დოც. 

ბურჯანაძის ინიციატივით 1947 წ. შეიქმნა კვების 

მრეწველობის საწარმოთა მანქანებისა და აპარა-

ტების კათედრა. კათედრის მიერ მომზადებულია 

მრავალი სპეციალისტი, თანამშრომელთა სამეც-

ნიერო სამუშაოებმა კი ფასდაუდებელი წვლილი 

შეიტანა რესპუბლიკის ჩაის, ყურძნისა და სხვა 

პროდუქტების გადასამუშავებელი მრეწველობის 

პროგრესში, კათედრას სხვადასხვა დროს ხელმძღ-

ვანელობდნენ აკად. ნიკოლოზ ლანდია, ტ.მ.დ. 

პროფ. ალექსანდრე კაკალაშვილი, ტ.მ.დ. პროფ, 
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ნოდარ ზალდასტანიშვილი, ამჟამად კათედრის 

გამგეა ტ.მ.დ. პროფ. თამაზ მეგრელიძე, 

ინჟინერ-მექანიკოსთა მომზადების საფუძველ-

თა საფუძველია მექანიზმებისა და მანქანების თე-

ორიული საფუძვლები. ქართული სამანქანათ-

მშენებლო სკოლის ჩამოყალიბებაში და კვალი-

ფიციური სპეციალისტების აღზრდაში გადამწყ-

ვეტი როლი შეასრულა და დღესაც ასრულებს მექა-

ნიზმებისა და მანქანების თეორიის კათედრა, 

რომელიც დამოუკიდებელ ერთეულად ჩამოყალი-

ბდა 1953 წ. აკად. დავით თავხელიძის ხელმძღვა-

ნელობით. კათედრას მჭიდრო კავშირი აქვს 

მსოფლიოს მრავალი ქვეყნის შესაბამის სამეცნიე-

რო დაწესებულებებთან და ითვლება, რომ კა-

თედრის სამეცნიერო პოტენციალი შეესაბამება 

მსოფლიო სტანდარტებს. საკმარისია ითქვას, რომ 

კათედრაზე აღიზარდა მეცნიერებათა ექვსი დოქ-

ტორი და მრავალი კანდიდატი. 1990–2006 წ.წ. 

კათედრას ხელმძღვანელობდა პროფ. დავით თავ-

ხელიძე (უმცროსი). დღეისათვის კათედრას 

ხელმძღვანელობს  პროფ. ვახტანგ გოგილაშვილი. 

საქართველოს მრეწველობის მზარდი მოთ-

ხოვნილებების შესაბამისად 1968 წლიდან დაიწყო 

თვითმფრინავმშენებლობის ინჟინერ-მექანიკოსე-

ბის მომზადება. ამავე წლიდან პროფ. გივი ბო-

კუჩავას მეთაურობით შეიქმნა თვითმფრინავმშე-

ნებლობის კათედრა, რომელსაც იგი ხელმძღვა-

ნელობდა 1977 წლამდე, ხოლო 1977-1992 წ.წ. –

პროფ. არჩილ ბეთანელი. ამ კათედრამ თავისი 

არსებობის მანძილზე დიდი წვლილი შეიტანა რეს-

პუბლიკის ავიასაწარმოთა უზრუნველყოფაში 

კვალიფიციური კადრებით და საფუძველი მოუმ-

ზადა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

შემადგენლობაში დამოუკიდებელი, საავიაციო 

ინსტიტუტის ჩამოყალიბებას, შემდგომში კი – 2005 

წლიდან დაფუძნდა, როგორც საავიაციო უნი-

ვერსიტეტი. 

მექანიკა-მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის 

წიაღში აღმოცენდა და ცალკე ფაკულტეტად 

გამოიყო მსუბუქი მრეწველობის ფაკულტეტი – 

1958 წ., ხოლო საავტომობილო-საგზაო ფაკულ-

ტეტი – 1971 წ. 

1976 წლიდან გაიხსნა ახალი სპეციალობა 

ინჟინერ-მექანიკოსი სამანქანათმშენებლო დისცი-

პლინების პედაგოგი. ამ სპეციალობების სტუდენ-

ტთა დაოსტატებას უძღვებოდა მანქანათმშენებ-

ლობის კათედრა, რომელიც შეიქმნა 1978 წელს 

პროფ. ვლადიმერ ცოცხაძის თაოსნობით, დღეი-

სათვის კათედრა გაერთიანებულია ამძრავთა სის-

ტემებისა და ტექნოლოგიური მანქანების კათედ-

რასთან. 

საქართველოს სამანქანათმშენებლო საწარმო-

თა აღჭურვამ პროგრამული მართვის ჩარხებით, 

ავტომატური ხაზებით და კომპიუტერული ტექ-

ნიკის დანერგვამ დღის წესრიგში დააყენა შესა-

ბამისი კვალიფიკაციის სპეციალისტების მომზა-

დება. ამ მიზნით 1978 წელს შეიქმნა მანქანათმშე-

ნებლობაში პროგრამული მართვის კათედრა, 

რომლის ხელმძღვანელი იყო პროფ. ილია მიქაძე. 

კათედრა დაკომპლექტდა ახალგაზრდა მზარ-

დი მეცნიერ-მუშაკებით, რომელთა უმრავლესობას 

გავლილი აქვს ასპირანტურა, სამეცნიერო სტა-

ჟირება და დაცული აქვს დისერტაციები გერმა-

ნიის, ჩეხოსლოვაკიის, იუგოსლავიის და ბულ-

გარეთის წამყვან უმაღლეს სასწავლებლებში. ამ 

კათედრის სამეცნიერო და სასწავლო მიმართუ-

ლებანი ფრიად აქტუალურია თანამედროვე სა-

მანქანათმშენებლო ინდუსტრიის განვითარებაში, 

კათედრის თანამშრომლებმა განსაზღვრეს რა ქვეყ-

ნის მომავლისათვის საჭირო ფართო პროფილიანი 

სპეციალისტების მომზადების აუცილებლობა, თა-

ვიანთი სასწავლო და სამეცნიერო სამუშაოები და-

უკავშირებს კვების საწარმოთა მანქანებისა და 

სამაცივრო ტექნიკის კათედრას. 

დამოუკიდებელი საქართველოს მრეწველობის 

მშენებლობისათვის ერთ-ერთი გადამწყვეტი რო-

ლი ენიჭება ეკონომიკური განათლების მქონე 

კადრებს. ამ მიზნით 1990 წლიდან პროფ. გივი 

დიდიშვილის თაოსნობით ინსტიტუტში დაიწყო 

ინჟინერ-ეკონომისტების მომზადება სპეციალო-

ბით „მენეჯმენტი მანქანათმშენებლობაში“. ამ სპე-

ციალისტების სტუდენტთა დაოსტატებას სასწავ-

ლო და სამეცნიერო მიმართულებით ამჟამად ხელ-

მძღვანელობს მანქანათმშენებლობის მენეჯმენტის 

N 112 კათედრა _ გამგე, პროფ. გოდერძი ტყეშელა-

შვილი. 

ქვეყნის ადგილობრივი რესურსების გადამუ-

შავების აუცილებლობიდან და მრეწველობის 

დარგების განვითარების მთავრობის მიერ აღებუ-

ლი კურსიდან გამომდინარე მექანიკა-მანქანათ-

მშენებლობის ფაკულტეტს დაევალა ხის დამუშა-

ვების ტექნოლოგიის და სატყეო-საინჟინრო საქმის 

და მსუბუქი მრეწველობის ნაწარმის კონსტრუი-

რებისა და ტექნოლოგიის ინჟინრების მომზადება. 

ამ მიზნით გაიხსნა ხის დამუშავების საწარმოთა 

მოწყობილობებისა და ტექნოლოგიის კათედრა 

1991 წ., და მსუბუქი მრეწველობის ნაწარმის კონს-

ტრუირებისა და ტექნოლოგიის კათედრა 1993 წ., 

კათედრის გამგეების პროფ. ზაურ ჩიტიძის და 

პროფ. ლეილა დემეტრაძის დიდი ძალისხმევით, 

მოკლე დროში, კათედრები დაკომპლექტდა მა-

ღალკვალიფიციური პროფესორ მასწავლებლებით 

და ლაბორატორიები აღიჭურვა თანამედროვე 

მოწყობილობებით. 

ამრიგად, საქართველოს ტექნიკური უნი-

ვერსიტეტის მექანიკა-მანქანათმშენებლობის ფა-

კულტეტზე 2005 წლამდე მზადდებოდა შემდეგი 
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ტექნოლოგია, სამანქანათმშენებლო ტექნოლოგიუ-

რი მანქანები და კომპლექსები მანქანათმშენებ-

ლობაში, სამაცივრო ტექნიკა, პროფესიული სწავ-

ლება და ტექნიკური დისციპლინები მანქანათ-

მშენებლობაში, მანქანათმშენებლობის კომპლექ-

სური ავტომატიზაცია, ხის დამუშავების ტექნო-

ლოგია და სატყეო-საინჟინრო საქმე, ეკონომიკა და 

მართვა მანქანათმშენებლობაში, მსუბუქი მრეწვე-

ლობის ნაწარმის კონსტრუირება და ტექნოლოგია, 

პოლიგრაფიული მრეწველობის ტექნიკა და ტექ-

ნოლოგია. 

მექანიკა-მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი, 

თავის რიგებში აერთიანებდა ერთ-ერთი უძველესი 

და უმდიდრესი ტრადიციების მქონე კოლექტივს. 

თავისი არსებობის პერიოდში ფაკულტეტმა 

მოამზადა 15000-ზე მეტი ინჟინერ-მექანიკოსი, 

რომლებმაც დიდი წვლილი შეიტანეს საქართვე-

ლოს მანქანათსაშენებელი დარგის განვითარებაში. 

კურსდამთავრებულთაგან რამდენიმე ათეული 

მეცნიერებათა დოქტორი და ასეულობით მეცნიე-

რებათა კანდიდატი ეწევა ნაყოფიერ სამეცნიერო 

მოღვაწეობას. მათი ნაწილი, კერძოდ საქართველოს 

მეცნიერებათა აკადემიის ოთხი აკადემიკოსი, ორი 

წევრ კორესპონდენტი, თხუთმეტი მეცნიერებათა 

დოქტორი – პროფესორი, ცხრა პროფესორი და 80-

ზე მეტი მეცნიერებათა კანდიდატი-დოცენტი 

მოღვაწეობდა ფაკულტეტზე და ემსახურებოდა 

მომავალი სპეციალისტების აღზრდას. მათმა 

სამეცნიერო შრომებმა დიდი აღიარება მოიპოვა 

არა მარტო რესპუბლიკაში, არამედ მსოფლიოს 

მრავალ ქვეყანაში. 

ფაკულტეტის კურსდამთავრებულთაგან ბევრ-

მა თავი გამოიჩინა როგორც ცნობილმა სახელ-

მწიფო მოღვაწემ, მათ შორის არიან ალექსანდრე 

მელაძე და ზაურ მესხიშვილი (სხვადასხვა დროს 

თბილისის საქალაქო საბჭოს თავმჯდომარეები), 

ვალერი ვადაჭკორია (საქართველოს მინისტრთა 

საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე), თენგიზ 

მენთეშაშვილი (თბილისის საქალაქო კომიტეტის 

მდივანი), დიმიტრი კიკნაძე (გაერთიანება ჩარხ-

მშენებლის გენერალური დირექტორი), ვლადიმერ 

კერესელიძე (საიარაღო ქარხნის მთავარი ინჟი-

ნერი), ბორის სარალიძე (საავტომობილო გზების 

მინისტრი) და სხვა. 

დღესაც წარმატებით მოღვაწეობენ ბიგი ჩხო-

ლარია (შპს ჩარხმშენებლის დირექტორი), გიორგი 

გოშაძე (იმავე შპს-ს მთავარი ინჟინერი), ზურაბ 

სესკურია (საავიაციო ქარხნის დირექტორის მოად-

გილე), მამუკა ხაზარაძე (თიბისი ბანკის პრეზი-

დენტი), ვასილ სუხიაშვილი („ნიკორას“ პრე-

ზიდენტი) და სხვა. 

მექანიკა-მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის 

90-იანი წლების კურსდამთავრებულები ბესო სი-

ხარულიძე და დავით ჭელიძე წარმატებით მო-

ღვაწეობენ აშშ-ს წამყვან ფირმებში, ხოლო გიორგი 

ჭუმბურიძე „მერსედეს“-ის წამყვანი სპეციალის-

ტია. ჩეხეთის უმაღლეს სასწავლებლებში სამეც-

ნიერო-პედაგოგიურ მოღვაწეობას ეწევიან გიორგი 

ფარცხალაძე და გიორგი სულამანიძე. 

მექანიკა-მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის 

სასწავლო პროცესში ჩართულია 30-მდე თანამე-

დროვე ტექნიკით აღჭურვილი სასწავლო ლაბორა-

ტორია, მათ შორის: მექანიზმების კინემატიკის 

დინამიკისა და სინთეზის, ჭრის თეორიის, მან-

ქანათმშენებლობის ტექნოლოგიის, ლითონსაჭრე-

ლი ჩარხების ურთიერთშეცვლადობისა და ტექნი-

კური გაზომვების, სამაცივრო მანქანების, სამა-

ცივრო დანადგარების, ჰაერის კონდიცირების, 

კვების მრეწველობის დანადგარების ტექნოლოგი-

ური მოწყობილობების, უნივერსალური სამარჯ-

ვების, ელექტრონული ავტომატიკის, ლითონსაჭ-

რელი ჩარხების პროგრამული მართვის, მიკრო-

პროცესორული ტექნიკის, ტექნოლოგიური პრო-

ცესების დაგეგმარების და სხვა. 

ფაკულტეტზე იკითხებოდა 60-ზე მეტი დასა-

ხელების სპეცდისციპლინა:  

სასწავლო პროცესის პარალელურად მექანიკა-

მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტზე მიმდინარე-

ობდა დიდი სამეცნიერო სამუშაოები ბრტყელი და 

სივრცითი მექანიზმების კინემატიკისა და დინა-

მიკის კვლევის, მანქანათმშენებლობის ტექნოლო-

გიის პროცესების ოპტიმიზაციის, ახალი მჭრელი 

საიარაღო მასალების შექმნის, მაღალმწარმოებლუ-

რი და სპეციალური ჩარხ-დანადგარების შექმნის,  

კვების მრეწველობის მანქანებისა და აპარატების 

შექმნისა და სრულყოფის, ხის დასამუშავებელი 

მრეწველობის ტექნიკისა და ტექნოლოგიის 

სრულყოფისა და წარმოების ავტომატიზაციის 

მიმართულებით.  

უკანასკნელი წლების განმავლობაში ფაკულ-

ტეტზე ჩატარებული სამეცნიერო კვლევითი მუ-

შაობის შედეგების საფუძველზე მიღებულია შვი-

დასამდე საავტორო მოწმობა გამოგონებაზე. მათ 

შორის 12 გამოგონება დაპატენტებულია, ოცამდე 

გამოგონება აღნიშნულია საკავშირო დანერგვის 

აქტით და გაყიდულია სამი ლიცენზია. 

სამეცნიერო კვლევითი სამუშაოები, რომელსაც 

ასრულებდა  ჯგუფი აკად. თ. ლოლაძის ხელმძღვა-

ნელობით საფუძვლად დაედო ახალი ჩარხების 

მთელი გამის დაპროექტებასა და დამზადებას. 

რუსთავის მეტალურგიულ ქარხანაში, დონის როს-

ტოვის ბურთულა საკისრების, სვერდლოვსკის 

სალი შენადნობების, დნეპროპეტროვსკის 

„დნეპროსპეცსტალისა“ და სხვა ქარხნებში დამონ-

ტაჟდა და მუშაობს ზემოთაღნიშნული ჯგუფის 

მიერ შექმნილი უცენტრო სახარატო, მოსაჭრელი 

ფენის პლაზმით გახურებული ლილვების შავად 

დასამუშავებელი სახარატო; კოსმოსური 
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ნამზადების მექანიკური დამუშავების ხა-

ზისათვის, როტოსარანდი; მილების ბოლოების 

ჩამოჭრის ავტომატიზირებული მოწყობილობა 

დგან „140“ გლინვის ხაზზე და ა.შ. ჩარხები. პროფ. 

ბ. ბათიაშვილის ხელმძღვანელობით შექმნილი 

„სალი ლითონური და არალითონური მასალების 

ნაკეთობათა ხეხვით პრეციზიული დამუშავების 

ჩარხის ლიცენზია მიეყიდა იაპონიას, კუბას და 

საფრანგეთს“. 

პროფ. ვ. ცოცხაძის ხელმძღვა-ნელობით დამუ-

შავდა თუჯის ნამზადების მაღალმწარმოებლური 

ჭრის რეჟიმები და იარაღები, რომელიც დაინერგა 

ქუთაისის ავტოქარხანაში, ხოლო სინთეზური 

გზით მიღებული ტიტანის კარბიდის საფუძველზე 

შექმნილი სალი შენადნობების გამოსაშვებად 

ორგანიზებულ იქნა თბილისის კარბიდების ქარ-

ხანა, რომელიც სალშენადნობიანი მჭრელი იარა-

ღით ამარაგებდა ნაგლინი მილების მწარმოებელ 

მეტალურგიულ ქარხნებს. 

პროფ. თ. მჭედლიშვილის ხელმძღვანელობით 

და უშუალო მონაწილეობით შექმნილი „ვიბრო-

უსაფრთხო კიდული სახეხ-საჩორტნი ჩარხი“ 

დანერგილია ქარხანა „ელექტროსტალში“; „ვიბ-

რიუსაფრთხო ბაქანი და ოპერატორის სავარძელი“ 

– საქართველოს საზღვაო სანაპირო გემებზე, 

„წყლის ტურბინების ნიჩბების რთული პროფილის 

სახეხი ჩარხი“  – „ურალჰიდრომაშის ქარხანაში“, 

„რთული პროფილის ორნამენტების მოსაჭრელი“ 

და „რთული პროფილის დეტალების სახეხი“ 

ჩარხები – საქართველოსა და დსთ-ს 

რესპუბლიკების საავეჯო საწარმოებში. 

 თბილისის შპს ჩარხსაშენებელში დანერგილია 

„ძრავხრახნიანი უნივერსალური სახარატო ჩარხი“ 

და „პროგრამული მართვის სახარატო ავტომატი 

345/83“, ხოლო მეტროლოგიის ინსტიტუტში 

„ფილოვანი ნამზადების საფარის სისქის საზომი 

მოწყობილობა“. განსაკუთრებული აღნიშვნის 

ღირსია „რიცხვითი პროგრამული მართვის 

სახარატო-საფრეზო ჩარხი-ტრენაჟორი“, რომელიც 

შექმნილია ფაკულტეტის ძალებით, სერიულად 

უშვებდა თბილისის სამსხმელო მექანიკური ქარ-

ხანა და იყიდებოდა საერთაშორისო ბაზარზე. 

საქართველოს კვების მრეწველობის საწარ-

მოებში დანერგილია მთელი რიგი დანადგარები, 

მათ შორის „ჭაჭის გადამუშავების ნაკადური ხა-

ზების ბუნკერ-დოზატორი“; „ციტრუსების ნარჩე-

ნების შენახვის, დოზირებული გადმოტვირთვოს. 

ჭრისა და შემდგომი გადამუშავების ნაკადური 

ხაზი“; „სწრაფადფუჭადი ნედლეულის უტარო 

შენახვის სასაწყობო მეურნეობა“; „ნახევარფაბ-

რიკატული და დახარისხებული ჩაის უტარო 

შენახვისა და შერევის მექანიზირებული ხაზი“ და 

ა.შ. 

ფაკულტეტზე შეიქმნა არალითონური მასა-

ლების ჭრით დამუშავებისათვის საჭირო მაღალ-

მწარმოებლური იარაღები და ჩარხები, რომლებსაც 

უშვებდა თბილისის საინსტრუმენტო ქარხანა, 

ხოლო ფაკულტეტზე ფუნქციონირებს მერქნისაგან 

მაღალმხატვრული ნაკეთობების გამომშვები სას-

წავლო-საწარმოო ლაბორატორია. 

მექანიკა-მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტზე 

დამუშავებულ და დანერგილ ორ სამუშაოს მი-

ნიჭებული აქვს საქართველოს სახელმწიფო პრე-

მია. ესენია: „ყურძნის გადამუშავების მა-

ღალმწარმოებლური ნაკადური ხაზის შექმნა და 

დანერგვა“ (პროფ. ა. კაკალაშვილი, ნ. ზალდას-

ტანიშვილი) და „სამანქანათმშენებლო წარ-მოების 

კომპიუტერული პროექტირების, უზრუნველყო-

ფის და მართვის სისტემების შექმნა და დანერგვა“ 

(პროფ. ზ. გუმბერიძე). 

მეცნიერებისა და ტექნიკის დარგში საქართ-

ველოს სახელმწიფო პრემიის ლაურეატები არიან 

აგრეთვე ფაკულტეტის თანამშრომლები: პროფ. 

დავით თავხელიძე და ნოდარ აბულაძე.  

მეცნიერებისა და ტექნიკის დარგში საქართ-

ველოს სახელმწიფო პრემია 1996 წელს ავტორთა 

კოლექტივთან ერთად მიენიჭა აკად. თ. ლოლაძეს. 

პირველი ქართული კომპიუტერის შექმნი-

სათვის საკავშირო ლენინური კომკავშირის პრემია 

მინიჭებული აქვს პროფ. ზ. გუმბერიძეს. 

ფაკულტეტს სამეცნიერო კავშირურთიერთო-

ბები აქვს აშშ-ს, ინგლისის, გერმანიის, იაპონიის, 

ჩეხოსლოვაკიის, იუგოსლავიის, პოლონეთის და 

სხვა ქვეყნების წამყვან უმაღლეს სასწავლებ-

ლებლთან. ფაკულტეტის თანამშრომლები აკად. თ. 

ლოლაძე და პროფ. ვ. ცოცხაძე იუნესკოს ეგიდით 

ხანგრძლივი დროის განმავლობაში მონა-

წილეობდნენ განვითარებადი ქვეყნების უმაღლესი 

განათლებისა და სამეცნიერო სამუშაოთა 

პროგრამების შედგენა-განხორციელებაში. 

ფაკულტეტს კურსი აქვს აღებული სამეცნიერო 

კვლევითი ლაბორატორიების ბაზაზე შექმნას მცი-

რე წარმოებები, რომლებშიც გამოშვებული იქნება 

საქართველოს მოსახლეობისათვის საჭირო პრო-

დუქცია. 

მექანიკა-მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის 

სტუდენტებს უკანასკნელი ოცი წლის განმავ-

ლობაში არ დაუთმიათ I-II ადგილები საუნივერ-

სიტეტო სპორტულ სპარტაკიადებში და საპრიზო 

ადგილები სტუდენტთა თვითმოქმედი კოლექტი-

ვების ოლიმპიადებში. 

ეს გახლავთ მექანიკა-მანქანათმშენებლობის 

ფაკულტეტის დაარსე-ბიდან 2005 წლამდე სას-

წავლო და სამეცნიერო მოღვაწეობის მოკლე, ენცი-

კლოპედიური მიმოხილვა. 

საყოველთაოდ ცნობილია, რომ 2004 წლის 

დეკემბერში საქართველოს პარლამენტმა მიიღო 
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უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს 

კანონი, რომლის შესაბამისადაც განისაზღვრა 

უმაღლესი სკოლის რეფორმის პერიპეტიები. 

1992 წლიდან, როცა ქვეყანაში შეიქმნა ქაოსი 

და ყველაფერი საბჭოურის ნგრევა პირველივე 

დღეებიდან ძირითადი დარტყმა მიიღო მრეწვე-

ლობამ და სოფლის მეურნეობამ, როგორც შეიძ-

ლებოდა, რომ მთელი ქვეყნის აღწერა შეფასდა 150 

მილიონ დოლარად და თითოეულ მოქალაქეს 

არგუნეს 30 დოლარიანი ვაუჩერი და ვისაც ხელი 

მიუწვდებოდა, ძირითადად მაღალი და საშუალო 

რანგის ჩინოვნიკებს, ჩალის ფასად ჩაიგდეს ხელში 

ე.წ. „საერთო სახალხო საკუთ-რება“. რა თქმა უნდა, 

ისტორიამ იცის ნაციონალიზაციის პრეცენდენტი, 

როცა 1917 წლის რევოლუციის შემდეგ 

სოციალისტურმა სახელმწიფო თავის საკუთრება-

ში მოაქცია კერძო საკუთრება, მაგრამ უკუპროცესი 

მხოლოდ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში და, მათ შორის 

საქართველოში, ბარბაროსულად განხორციელდა. 

ვარდების რევოლუციამდე ქვეყანაში აღარ დარჩა 

არც ერთი დიდი და მცირე საწარმო საიდანაც 

ჯართად არ გაიყიდა ძირითადი საშუალებები და 

უმუშევარი არ დარჩა ასი ათასობით 

კვალიფიციური მუშა და ათასობით ინჟინერ-

ტექნიკური პერსონალი. ამან საფუძველი მოუმ-

ზადა ახალგაზრდობას ზურგი შეექცია ტექნიკური 

განათლებისათვის. ეჭვს გარეშეა, რომ განათლების 

საბჭოური წესი, განსაკუთრებით კი, მისაღები 

გამოცდების არსებული  კორუფციული სისტემა 

მოითხოვდა აუცილებელ რეფორმირებას, მაგრამ 

ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მხოლოდ უნარ 

ჩვევების, ქართული და უცხო ენების ჩაბარების 

პრიორიტეტმა, განსაკუთრებით 2008 წლამდე 

გამოიწვია საშუალო სკოლის მოსწავლეების მიერ 

მათემატიკის, ფიზიკის, ქიმიის და სხვა საგნების 

შესწავლის იგნორირება და ახალგაზრდების მიერ 

აქცენტი გადატანილ იქნა ძირითადად იური-

დიული და ეკონომიური სპეციალობების დაუფ-

ლებისაკენ. 

რა თქმა უნდა, არავის არა აქვს ახალგაზრ-

დობის არჩევანში ჩარევის უფლება, მაგრამ სა-

ხელმწიფოს განსაზღვრული უნდა ჰქონდეს ქვეყ-

ნის განვითარების სხვადასხვა ძირითადი მიმარ-

თულებები და აქედან გამომდინარე, ახალგაზრ-

დობის წინაშე გადაიშლება სპეციალობათა ფართო 

არჩევანი. ძირითადი ყურადღების გადატანა ტუ-

რიზმის განვითარებაზე ახალგაზრდების უმრავ-

ლესობას, აიძულებს დასაქმდეს მომსახურების 

სფეროში, ეს კი თავის მხრივ, გამოიწვევს შე-

მოქმედებით დარგებში მომუშავე სპეციალობების 

გაქრობას. 

უმაღლესი სკოლებისადმი წინა ხელისუფლე-

ბის მიერ ზერელე დამოკიდებულებამ, როცა 

საბიუჯეტო სფეროში დასაქმებული თანამშრომ-

ლებიდან ყველაზე დაბალი ხელფასი 14-50 ლარი 

თვეში ეძლეოდათ პროფესორ-მასწავლებლებს, 

გამოიწვია ახალგაზრდობის მხრიდან სამეცნიერო 

მუშაობისადმი ზურგის შექცევა. ამის ნათელი მა-

გალითია ის, რომ 1995-2000 წწ. მექანიკა-მან-

ქანათმშენებლობის ფაკულტეტზე 25-27 წლის 

ასაკში წარმატებული ახალგაზრდა მეცნიერებიდან 

(ვაჟა ქირია, დავით ნადარაია, დავით 

ჟორჟოლიანი, დავით მანჩხაშვილი, გიორგი 

ფარცხალაძე); ვერც ერთი, ვაჟა ქირიას გარდა ვერ 

შევინარჩუნეთ ფაკულტეტზე. ისინი დასაქმდნენ 

კერძო წარმოებებში ძალიან მაღალ ანაზღაურებად 

თანამდებობებზე. 

2005 წელს, სატრანსპორტო და მანქანათმშე-

ნებლობის ფაკულტეტების გაერთიანების შემდეგ, 

ჩამოყალიბდა მანქანათმშენებლობის დეპარტამენ-

ტი, რომელიც უძღვება მანქანათმშენებლობის 

ტექნოლოგიის, ტექნოლოგიური მანქანების, სამშე-

ნებლო საგზაო მანქანების, კვების მრეწველობის 

მანქანებისა და აპარატების, სამაცივრო ტექნიკის, 

მერქნის დამუშავების მოწყობილობებისა და ტექ-

ნოლოგიის, პოლიგრაფიული მრეწველობისა და 

მსუბუქი მრეწველობის დარგებისათვის პროფე-

სიული, საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქ-

ტორო სასწავლო პროგრამების განხორციელებას. 

სამწუხაროდ, ამ დარგების შესაბამისი ფაბ-

რიკა-ქარხნების განადგურებამ ინჟინრული განათ-

ლების მიღებისადმი ნაკლები ინტერესი გამო-

იწვია. ახალგაზრდა მეცნიერების მიერ, მცირე ანა-

ზღაურების გამო, უმაღლეს საგანმანათლებლო 

დაწესებულებაში მუშაობისადმი თავის არიდებამ  

გაზარდა დეპარტამენტში მომუშავე პროფესორ-

მასწავლებელთა საშუალო ასაკი (60 წელზე მეტი). 

და თუ დროზე არ გადაიდგა საჭირო ნაბიჯები 

უახლოეს 10-15 წლის შემდეგ დადგება სავალალო 

შედეგი. 

აუცილებელია იმის პროპაგანდა, რომ ქვეყანა 

არ აწარმოებს მანქანა-დანადგარებს, მაგრამ მას არ-

სებობისათვის სხვადასხვა წარმოებებში მანქანა-

დანადგარები მაინც სჭირდება. ამიტომ, მათი 

მიღების, ექსპერტიზის, ექსპლუატაციისა და რე-

მონტისათვის კი აუცილებელია კვალიფიციური 

ტექნიკური პერსონალი, რომელიც უნდა მომზად-

დეს შესაბამისი პროგრამებით; ამის გათვალის-

წინებით მანქანათმშენებლობის დეპარტამენტმა 

სასწრაფოდ უნდა შეუსაბამოს სასწავლო პროგ-

რამები თანამედროვე მოთხოვნებს; 

და ბოლოს, ასაკოვანი პროფესორ-მასწავლე-

ბლებისათვის ძალიან ძნელი იქნება დაკავებული 

აკადემიური თანამდებობების დატოვება და 110 

ლარიან პენსიაზე ცხოვრება, მაგრამ ქვეყნის და ფა-

კულტეტის განვითარების ინტერესებიდან გა-

მომდინარე თანდათანობით გზა უნდა გაუხსნან 

ახალგაზრდა მეცნიერებს. 
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BRIEF HISTORY AND PERSPECTIVES OF MECHANICAL ENGINEERING 
 

Summary 
 

The article reviews the basics of machine-education in Georgia Briefly presented the basics of education. 
It is shown that in order to revive   high education in Georgia the movement began since 17th century, by the 
time of Vakhtang VI - whose encyclopedic knowledge and vigorous educational  activities make foundation 
 in science and education. 

Cronology has given establishment of number  institutions and their role in forming of the  
Georgian educational tradition.  It is shown the disturbing conditions which prevented the creation of  high-
educational institution.  

It is considered a brief history of the establishment of the first Polytechnical  Institute,Comparative with 
politechnical faculty of Tbilisi State University, in detail transmitted the contribution of the  - mechanical 
engineering faculty of Georgian Technical University for the mechanics staff training,. Briefly has shown the 
present day and perspektives and the role of  this institution for the creation of the today”s 
Technical University. 
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ბადრი ცხადაძე 

 

ხალიბების ნაკვალევს არ ეღალატების... 
 

ქართველი საზოგადო მოღვაწისა და ლითონ-

მცოდნის, პროფ. ფერდინანდ (ფრედი, ფილიმონ) 

თავაძის თქმით, «ლითონმცოდნეობა ჩაისახა ჯერ 

კიდევ მაშინ, როცა ადამიანმა პირველად შეიცნო 

და განასხვავა ლითონი ქვებისაგან» [1, 8-9]. ლი-

თონისა და ქვის გამომცნობთაგან კი, უცილო-

ბლად, ერთ-ერთი პირველი «ლითონმცოდნე» ქარ-

თველთა წინაპარიც უნდა ყოფილიყო. ამაზე მეტ-

ყველებს ჩვენი, როგორც ძირძველი კულტურული 

ქვეყნის, წიგნმცოდნეობით-პალეოგრაფიული და 

მეტალურგიული წარსული, თავად ქართული ენა 

(ქართველური ენების მონაცემები), რომელიც მსო-

ფლიო ენებს შორის უმდიდრესი ლექსიკური მა-

რაგითაც გამოირჩევა, ყოველივე ეს კი, ცხადია, 

განპირობებულია ქართველების წინაპრების 

სასოფლო-სამეურნეო, სულიერ-გონებრივი შემო-

ქმედებითი ყოფითი, მეტალურგიული... საქმიანო-

ბით. ამას ცხადყოფს თუნდაც ძველი ქართველური 

ერთ-ერთი ტომის ხალიბების მეტალურგიული 

შემოქმედების დასახელებაც [იხ. 2, 160-163]. ლი-

თონის დამუშავების თვალსაზრისით, დასავლეთ 

საქართველოს ტერიტორიაზე მრავლად არის 

დადასტურებული მეტალურგიის კერების არსებო-

ბა. ასეთი კერები აღმოჩნდა მდ. რიონის და მისი 

შენაკადების ხეობაში. აქ ნაპოვნია დიდძალი წი-

დები და ლითონის სადნობი ღუმლების ფრაგ-

მენტები, ასევე ბრინჯაოს სამოწათმოქმედო, 

სახელოსნო და სამონადირეო იარაღები. კოლხური 

რკინის მეტალურგის (ძვ. წ. აღ. VI-IV სს.) არქეო-

ლოგთა მიერ აღმოჩენილი მაშინდელი ნაწარმი 

ინახება ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიულ-ეთ-

ნოგრაფიულ მუზეუმში [3,86-87]. ამავე მუზეუმს 

დიდძალი არქეოლოგიური მასალა შესძინა 1963-

1965 წლებში ქუთაისში არქეოლოგიურმა ექსპედი-

ციამ, რომელიც საქართველოს მეცნიერებათა აკა-

დემიის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის 

არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის და 

ქუთაისის მუზეუმის თანამონაწილეობით ჩა-

ტარდა (ექსპედიციის ხელმძღვანელი პროფ. ო. 

ლორთქიფანიძე), ქალაქშივე, მდ. რიონის მარჯვენა 

ნაპირზე _ გაბაშვილის გორაზე ძ. წ. აღ. VIII-VII სს. 

ნამოსახლარში აღმოჩნდა ადრეანტიკური ხანის 

რკინის მეტალურგიის აყვავების დამადასტურებე-

ლი ძეგლები, რომელთა შორის განსაკუთრებით 

ფასეულია ლითონსადნობი ქურისათვის განკუთვ-

ნილი თიხის ბოლოდამწვარი საბერვლის საქშენი 

მილები, ყალიბების ფრაგმენტები, რკინის ზოდები 

და წიდები. ამ მასალებს ქუთაისში «ცაცხვების» 

ქუჩაზე ადრე აღმოჩენილ რკინის თოხებთან ერ-

თად, ისტორიული ქუთაისის საქალაქო ცხოვრე-

ბის შესწავლის თვალსაზრისით, უდიდესი მნი-

შვნელობა ენიჭება [3, 30]. 

უხსოვარი დროიდანვე საქართველო (წინა-

ქრისტიანული, წარმართული ხანა), როგორც 

დიდი წარსულის მქონე ქვეყანა (კულტურა, წიგ-

ნიერიება თუ მეტალურგიული შემოქმედება....), 

დღემდე მსოფლიო სპეციალისტთა ყურადღების 

ცენტრშია. ისტორიულად, არქეოლოგიურ აღმო-

ჩენებზე დამყარებით, მეცნიერები ვარაუდობენ, 

რომ პალეოლითიდან მოყოლებული სამხრეთ-აღ-

მოსავლეთ შავიზღვისპირეთში კულტურული 

ცხოვრება იყო ფეხმოკიდებული, ამ არეალში ძვე-

ლი წელთაღრიცხვის II ათასწლეულის პირველ 

ნახევარში უკვე ლითონს ამუშავებდნენ [4, 21-22]. 

კერძოდ, სინოპეს ადგილობრივი პირვანდელი მო-

სახლეობა (პირველწყაროების მიხედვით «არა-

ბერძნულ-ეთნიკური ჯგუფები»), ძირითადად და 

არსებითად ხალიბებისაგან შედგებოდა, რომელთა 

ნახელავმა რკინის ნაწარმმაც პირველად მიიქცია 

ბერძენთა ყურადღება. ღირსსაცნობია ისიც, რომ 

ბერძნებმა რკინას, ფოლადს იმ ხალხის სახელი 

უწოდეს, ვისი სახელიდანაც მათ იგი პირველად 

მიიღეს და გაიცნეს. ძველი ანტიკური ავტორები 

(ჰეროდოტე და სხვ,.) ხალიბებს, მოსხებს, ტიბარე-

ნებს, მაკრონებს, მოსინიკებს კაპადოკიად წო-

დებულ ტერიტორიაზე ასახელებენ. ყველა მათგა-

ნი, როგორც საყოველთაოდ აღიარებულია ქართ-

ველ და უცხოელ მეცნიერთა მიერ, ქართველური 

ტომები არიან. 

ქართველები ტრადიციულად წარსულის ერთ-

გულნი არიან. ამიტომაც გასაკვირი არ უნდა იყოს 

ძველი მეტალურგების ნაკვალევზე გავლებული 

ხნულის შედეგად აღმოცენებული ქართული 

მეტალურგიის კერა ქალაქი რუსთავი და მისი 

საამქროები, საამქროები და მარტენის ღუმლები. 

საკუთრივ ქართული ფოლადის მასიურმა წარ-

მოებამაც არ დააყოვნა და  XX საუკუნეში მსოფ-

ლიო რაკურსით ცნობადი გახდა _ აქ გაღვივე-

ბული და დანთებული ცეცხლი ხომ  პრომეთეს 

მითიდან ათასწლოვანი ხვეულებიდან იღებს სა-

თავეს.  

XIX საუკუნემ შვა მეოცე საუკუნე. ნიკო ნი-

კოლაძის ნაღვაწმა და მისმა ნაშიერებმა გიორგი 

ნიკოლაძის, რუსუდან ნიკოლაძის, სახით, აგრეთვე 

პროფესორ ნიკოლოზ ქაშაკაშვილისა და სხვათა 

თაოსნობის ქართულმა მეტალურგიულმა მრეწვე-
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ლობამ საკავშირო და მსოფლიო მასშტაბები შე-

იძინა.  

სწორედ მათ მხრებზეა ამოზრდილი და მეტა-

ლურგიული ,,წიდიდან’’ შობილი არაერთი ,,ლი-

თონმცოდნეობითი ტერმინი’’, რომლის საბოლოო 

სახემ ჯერ ხუთენოვან [5], შემდეგ კი ექვსენოვანი 

ლექსიკონების სახით იჩინა თავი. ეს უკანასკნელი 

პროექტი კი ახლახანს განხორციელდა. მისი სუ-

ლისჩამდგმელები სტუ-ს პროფესორები, ცნობილი 

მეტალურგი მეცნიერები ირაკლი და გურამ ქა-

შაკაშვილები (და მისი კოლეგები) არიან.  

მაინც რა მოხდა ისეთი? იკითხავს ამ ვრცელი 

შესავლის შემდეგ დაინტერესებული მკითხველი. 

მოხდა ის, რომ მსოფლიოში პირველად, ქარ-

თველ მეცნიერთა წამოწყებით, თანამონაწილეო-

ბითა და გულმოდგინე მეცადინეობით, ,,მეტა-

ლურგიულ სამყაროს’’ მოევლინა   ლექსიკოგრაფი-

ული ნაშრომი _ ,,მეტალურგიული ტერმინების 

ლექსიკონი’’ _ სიტყვის კონის ორტომეული (თი-

თოეული ტომი ათას გვერდს აღწევს: ტ. I _ 904, ტ. 

II _ 999, ფორმატი A-4, კომპაქტდისკითურთ). ორ-

ტომეულის ორივე ტომის ანოტაცია გვამცნობს, 

რომ იგი შეიცავს 18560 მეტალურგიულ ტერმინს 

ქართულ ენაზე, ახლავს შესატყვისები რუსულ, 

უკრაინულ, ინგლისურ, გერმანულ და ფრანგულ 

ენებზე. ამრიგად, ლექსიკონი ექვსენოვანია, მასში 

ჩართულია ზოგადტექნიკური ტერმინებიც მეტა-

ლურგიის მომიჯნავე დარგებიდან, ეძღვნება ცნო-

ბილი მეტალურგი პროფესორების, საქართველოში 

მძიმე მრეწველობის დარგის საწარმოების, ქარ-

თული ტექნიკური და მეტალურგიული ტერმინო-

ლოგიის ფუძემდებლების გიორგი ნიკოლაძისა და 

ნიკოლოზ ქაშაკაშვილის 125 წლის იუბილეს [6]. 

ეს კი, როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, პროფ. გუ-

რამ ქაშაკაშვილის თაოსნობითა და ხელმძღვანე-

ლობით განხორციელებული გრანდიოზული 

პროექტია, მისი სამეცნიერო-ლექსიკოგრაფიული 

ჯგუფის მიერ XX საუკუნის მიწურულს დაწყე-

ბული.  

აღსანიშნავია ისიც, რომ ეს ლექსიკონი სხვა 

მსგავს გამოცემებთან შედარებით უფრო სრულ-

ყოფილი და, რაც მთავარია, ისტორიულია იმ 

მხრივაც, რომ მეტალურგიული ტერმინების პირ-

ველი ფიქსაცია მოხდა უკრაინულ ენაზე. სარე-

ცენზიო ლექსიკონის ამ გამოცემაში დიდი და გა-

მორჩეული წვლილი მიუძღვის უკრაინის მეც-

ნიერებათა ეროვნული აკადემიის ე. ო. პატონის 

სახელობის ელექტროშედუღების ინსტიტუტს და 

ამავე აკადემიის უკრაინულ ენობრივ-საინფორ-

მაციო ფონდს, რომელმაც გამოსცა ამ ლექსიკონის 

ელექტრონული ვერსია. მეტიც: არა მარტო მათ, 

არამედ ასევე მადლობა ეთქმით დნეპროპეტ-

როვსკის ო. გონჩარის სახელობის ნაციონალურ 

უნივერსიტეტსა და მეტალურგთა ნაციონალურ 

აკადემიას, რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის ა. ა. 

ბაიკოვის სახელობის მეტალურგიისა და მასა-

ლათმცოდნეობის ინსტიტუტს, ფოლადისა და 

შენადნობების მოსკოვის უნივერსიტეტს, ი. პ. ბარ-

დინის სახელობის შავი მეტალურგიის ცენტრა-

ლურ კვლევით ინსტიტუტს. 

აღნიშვნის ღირსია ისიც, რომ საქართველოს 

ტექნიკური უნივერსიტეტის მეტალურგიული 

განხრის, ქართული, რუსული, უკრაინული, ინგ-

ლისური, გერმანული, ფრანგული ენების ყოფილი 

კათედრების მეცნიერ-თანამშრომლებმა, უკრაი-

ნელ და რუს კოლეგებთან ერთად, ექვსენოვანი 

ლექსიკონის შექმნისას გაწეული მრავალწლიანი 

ერთობლივი გულმოდგინე შრომით განამტკიცეს 

არა მარტო სხვადასხვა ქვეყანაში მოღვაწე კოლე-

გებს შორის მეცნიერული კავშირები, არამედ სამი 

მართლმადიდებელი ხალხისა და ქვეყნის _ რუ-

სეთის, უკრაინისა და საქართველოს მრავალსა-

უკუნოვანი, ღრმა, საიმედოდ ფესვგადმული 

მეგობრობაც. 

და მაინც, საგანგებოდ უნდა გამოვყოთ ამ 

ექვსენოვანი ლექსიკონის მთავარი რედაქტორისა 

და გამომცემლის პიროვნული ღვაწლი, საქართ-

ველოს საინჟინრო, უკრაინის მეცნიერებათა და 

რუსეთის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა 

აკადემიების წევრის, საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტის პროფესორის გურამ ბენედიქტეს 

ძე ქაშაკაშვილის ძალისხმევა და რუდუნება, ორგა-

ნიზატორული და დიპლომატიური ნიჭი, დაუც-

ხრომელი ახალგაზრდული შემართება, რომ არა 

ის, რომ არა მისი მრავალგზისი საქმიანი კომუნი-

კაცია-ვიზიტი რუსეთ-უკრაინის სამეცნიერო 

წრეებთან, ამ ქვეყნების მეტალურგ-კორიფეებთან, 

სარეცენზიო ლექსიკონს დიდხანს საგამოცემოდ 

სპონსორობა, სამეცნიერო დასტური (მანდატი) _ ე. 

წ. ,,მწვანე გზა’’ ვერ ექნებოდა. 

და ბოლოს, ამ შესანიშნავი ორტომეულის გა-

მოცემის სამეცნიერო-სარედაქციო საბჭოს, ბატონ 

გურამ ქაშაკაშვილთან ერთად, ამშვენებენ (თა-

ვიანთ სამეცნიერო დარგებში აღიარებული) ისეთი 

მეცნიერები, როგორიც არიან: თამაზ გამყრელიძე 

(თავმჯდომარე), არჩილ ფრანგიშვილი,  ირაკლი 

ჟორდანია, ნუგზარ წერეთელი, ოლღა მეტრეველი-

როჟკო, ომარ მიქაძე, ვოლოდომირ შიროკოვი, 

სამეცნიერო-რედაქტორი ირაკლი ქაშაკაშვილი, აგ-

რეთვე: ვ. არენსი, ვ. ბოიკო, მ. გასიკი, ს. გლაზიევი, 

ს. გრიშენკო, კ. კოსირევი, ო. კუზნეცოვი, ვ. მაზუ-

რი), ბ. პატონი, ო. სოსკოვეცი,  ვ. შახპაზოვი. 

დასასრულს, ერთ პროფესიულ შენიშვნა-

სურვილს გავუზიარებთ პატივცემულ კოლეგა-

სპეციალისტებს: მიღწეულით არ უნდა დავკმაყო-

ფილდეთ, საჭიროა ახლა მეორე ეტაპზე გადასვლა, 

რაც გულისხმობს თითოეული ტერმინის სრულ 

განმარტებას სათანადო კონტექსტითურთ.  
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მადლიერების გრძნობით უნდა აღვნიშნოთ, 

რომ ჩვენი მეტალურგი-კოლეგები ღირსეულად 

ატარებენ წინაპარ კოლეგათა ტრადიციულ, პრო-

ფესიულ და მეცნიერულ ჩვევებს. ჩვენ ეჭვი არ 

გვეპარება მათ ახალ წარმარტებაში. ხალიბების 

ნაკვალევს არ ეღალატების! 

 
 
BADRI TSKHADADZE 

 
DON’T ALTER THE FOOTSTEPS OF CHALYBES  

 

Summary 
 

This article deals with the six-language (Georgian-Ukrainian-Russian-German_English-French) 
“Dictionary of metallurgical terms” (two-volume book), that has been prepared and just recently published 
by the professors of GTU. The total number of dictionary units in it reaches 18560 terms. According to the 
author’s conclusions, the up-to-date scientific-terminological and lexicographical searching of Georgian 
metallurgist scientists is the continuation of the work of ancestos, Georgian public persons and scientists 
(Niko, Iakob and Rusudan Nikoladze, Nikoloz Kashakashvili…), metal extraction and treatment, that 
springs from ancient Kartvelian epoch, it was a time, when the human for the first time had perceived and 
differed the metal from the stones; this is evidenced by the enlightened–paleographical and metallurgical 
past of our country, country of ancient culture, as well as by the Georgian language data, and metallurgical 
activity of one of the first Georgian tribes –  the Chalybes.   
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ნიკა  ბოჭორიშვილი 

 

მადნის მიწისქვეშა მოპოვების მათემატიკური  

მოდელის შემუშავება  ფენობრივი ტიპის მადნეული 

საბადოების პირობებისათვის 
 

საზღვარგარეთის სამთო კომპანიებში ჯერ კი-

დევ გასული საუკუნის 60-ან წლებში დაიწყეს ე.წ. 

კორპორატიული მართვის სისტემების (Busines 

Management Systems, BMS) გამოყენება [1], რომე-

ლიც ემყარებოდა ეკონომიკურ-მათემატიკური 

მეთოდებს და იძლეოდა საწარმოს საქმიანობის 

ანალიზის საშუალებას.  

კომპიუტერული ტექნიკის განვითარებასთან 

ერთად შეიქმნა სტანდარტული პროგრამები, რომ-

ლებიც განკუთვნილია სამთო საწარმოების მარ-

თვის ცალკეული ამოცანების გადასაწყვეტად. 

ბოლო ათწლეულში მნიშვნელოვნად გაფართოვდა 

ავტომატიზებული საინფორმაციო სისტემებისა და  

კომპიუტერული პროგრამების გამოყენება სამთო 

კომპანიების ეფექტიანობის ამაღლების მიზნით. 

კომპიუტერული უზრუნველყოფა მოიცავს სასარ-

გებლო წიაღისეულის მოპოვების პრაქტიკულად 

ყველა სფეროს. იგი ქმნის სამთო საწარმოს ერთიან 

საინფორმაციო სივრცეს, რომელიც მოიცავს გეო-

ლოგიური და სამარქშეიდერო მონაცემების ბაზას, 

სამთო სამუშაოების ოპტიმალური დაგეგმვის პრო-

გრამულ უზრუნველყოფას, საწარმოს ფინანსური 

მდგომარეობის მართვისა და მარკეტინგის კომპ-

ლექსურ სისტემას. იგი უზრუნველყოფს საწარმოს 

მართვის სტრატეგიული და ოპერატიული ამოცა-

ნების დასაბუთებულად გადაწყვეტას და ხელს 

უწყობს მიღებული გადაწყვეტილებების რეალი-

ზაციას. 

კომპიუტერული მოდელირება წარმოადგენს 

რთული სამთო პროცესების ანალიზისა და და-

პროექტების მძლავრ საშუალებას. იგი იძლევა სამ-

თო ობიექტის კვლევისა და ექსპერიმენტების 

საშუალებას იმ პირობებში, როცა რეალურ ობი-

ექტში ეს შეუძლებელია ან არ არის მიზანშე-

წონილი.  

სამთო საწარმოებისათვის განკუთვნილი პრო-

გრამული კომპლექსების ანალიზისას სპეცია-

ლისტები მიუთითებენ, რომ სამთო პროგრამები 

იძლევიან ბაზური მოდელირების საშუალებას, 

მაგრამ რთულ პრობლემას წარმოადგენს მათი 

ადაპტირება სამთო საწარმოს ფუნქციონირების 

კონკრეტული პირობებისადმი.  ხშირ შემთხვევაში 

საჭირო ხდება ბაზური პროგრამის მნიშვნელოვანი 

გარდაქმნა და სრულყოფა კონკრეტული საწარმოს 

პირობების მიხედვით. გარდა ამისა,  არსებული 

სამთო პროგრამები ვერ ასრულებენ მრავალ ფუნქ-

ციას, რომელსაც ახორციელებენ სხვა კლასის 

პროგრამები [2,3]. 

საქართველოში სამთო სამუშაოების დაპროექ-

ტებისას კომპიუტერული მოდელირების მეთო-

დების შემუშავების პირველი მცდელობა ჯერ კი-

დევ 1980-იან წლებში განხორციელდა გ. წულუ-

კიძის სამთო ინსტიტუტში პროფ. ი. ზურა-

ბიშვილის ხელმძღვანელობით [9]. ამ სამუშაოებში 

გამოკვლეულია  ფენობრივ მადნეულ საბადოთა 

გახსნისა და მომზადების ოპტიმიზაციის ამო-

ცანები მათემატიკური მოდელირების მეთოდების 

გამოყენებით. ბუნებრივი, ტექნოლოგიური და 

ეკონომიკური ფაქტორების ანალიზის საფუ-

ძველზე შემუშავებულია მათემატიკური მოდელი, 

რომელიც საშუალებას იძლევა განისაზღვროს 

დასამუშავებელი პანელების, ბლოკების და საწარ-

მოო უბნების ოპტიმალური პარამეტრები. 

სამუშაოს მიზანია ფენობრივი ტიპის მად-

ნეული საბადოს დამუშავების საწარმოო პროცე-

სების ეკონომიკურ-მათემატიკური  მოდელის შე-

მუშავება, რომელიც შესაძლებელია გამოყენებული 

იყოს კაპიტალური და საწარმოო დანახარჯების 

მინიმიზაციისათვის და  სამთო სამუშაოების და-

საბუთებილად დაგეგმისათვის.  

თანამედროვე სამთო საწარმო წარმოადგენს 

რამდენიმე ერთმანეთზე დამოკიდებულ ქვესის-

ტემას, რომელთა შორის კავშირი შეიძლება წარ-

მოვადგინოთ 3-დონიანი იერარარქიული სტრუქ-

ტურით. პირველ დონეს წარმოადგენს საწმენდ და 

მოსამზადებელ გვირაბებში მიმდინარე საწარმოო 

პროცესები და მათი მართვის ლოკალური მეთო-

დები.  იერარქიის მეორე დონე გულისხმობს მაღა-

როს ველის (ბლოკის, პანელის) დამუშავების ტექ-

ნოლოგიური პროცესების ერთობლიობას და 

ცალკეულ საწარმოო უბნებზე სამთო სამუშაოების 

დაგეგმვას. მესამე, უმაღლესი დონე არის მაღაროს 

(ან მაღაროების) ორგანიზაციული და ოპერატიუ-

ლი დაგეგმვა და მთლიანი საწარმოს მართვა 

[4,5,6]. 

სამთო საწარმოს კომპიუტერული მოდელი-

რება ეყრდნობა სისტემურ ანალიზს, რაც გული-

სხმობს ტექნოლოგიური პროცესების დაგეგმვისა 

და მართვის სხვადასხვა დონის ამოცანების გა-

დაწყვეტას ერთიანი სტრატეგიით. ამ სტრატეგიის 
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მიზანია წარმოების მაღალეფექტიანობის მიღწევა 

[7,8].   

კომპიუტერული მოდელირების  პროცესი 

მოიცავს შემდეგ ეტაპებს: 

1. ობიექტის განსაზღვრა – საზღვრებისა და შეზ-

ღუდვების დადგენა, ობიექტის ფუნქციონი-

რების ეფექტიანობის მაჩვენებლის განსაზღვრა; 

2. ობიექტის ფორმალიზაცია – რეალური ობიექ-

ტიდან გადასვლა ლოგიკურ სქემამდე (მოდელის 

შექმნა); 

3. მოდელში შემავალი მონაცემების შერჩევა და 

მათი წარმოდგენა ანალიზური ფორმით; 

4. სამოდელო ალგორითმისა და კომპიუტერული 

პროგრამის შემუშავება; 

5. მოდელისა და რეალური ობიექტის ადეკვა-

ტურობის შეფასება – მოდელირების შედეგების 

კორექტურობის წინასწარი განსაზღვრა; 

6. სამოდელო ექსპერიმენტების დაგეგმვა, რიცხო-

ბრივი მოდელირება და შედეგების ანალიზი; 

7. რეალიზაცია – მოდელისა და მოდელირების 

შედეგების პრაქტიკული გამოყენაბა. 

ფენობრივი ტიპის მადნეულ საბადოთა მი-

წისქვეშა დამუშავებისას ძირითადად გამოყენე-

ბულია დამუშავების სვეტური სისტემა. სვეტების 

გამომუშავება ხდება ლავებით ან მოკლე საწმენდი 

სანგრევებით - სპირაჯოებით. 

საწმენდ სანგრევებში მადნის მოპოვების ეფექ-

ტიანობა განისაზღვრება დაყვანილი საოპერაციო  

ხარჯებით 1 ტონა მოპოვებულ მადანზე ციკლში: 
 

 
 

სადაც  

m არის მადნის მოპოვების სხვადასხვა ოპე-

რაციული ხარჯების სახეობათა რაოდენობა; 

Cj – საოპერაციო ხარჯები ციკლში, დოლა-

რი/ციკლი; 

Qc – საწმენდი სანგრევის ციკლური მწარ-

მოებლობა, ტონა/ციკლი; 

დაყვანილი საოპერაციო ხარჯები ლავში 1 ტო-

ნა მოპოვებულ მადანზე ციკლში წარმოდგენილია 

შემდეგი სახით: 

 

 

 
 

სადაც C1– დანახარჯი ფეთქებად მასალაზე, 

დოლარი/ციკლი; C2 – დანახარჯი დეტონატო-

რებზე, დოლარი/ციკლი; C3 – დანახარჯი ცეცხლ-

გამტარ ზონარზე,  დოლარი/ციკლი; C4 – დანა-

ხარჯი ელექტროენერგიაზე,  დოლარი/ციკლი; C5 – 

სამაგრი ხე-ტყის დანახარჯი,  დოლარი/ციკლი; C6 

– გაუთვალისწინებელი მასალების დანახარჯი, 

დოლარი; C7 – ხელფასის დანახარჯები, დოლა-

რი/ცილში; C8 – მუდმივი დანახარჯები, რომლებიც 

არ არის დამოკიდებული ლავის მწარმოებლობაზე 

(ჩიხების შენახვა, სარემონტო სამუშაოები და სხვა). 

დაყვანილი საოპერაციო ხარჯები სპირაჯოში 1 

ტონა მოპოვებულ მადანზე ციკლში წარმოდ-

გენილია შემდეგი სახით: 

 

 
 

სადაც C1s – დანახარჯი ფეთქებად მასალაზე, 

დოლარი/ციკლი; C2s – დანახარჯი დეტონატო-

რებზე, დოლარი/ციკლი; C3s – დანახარჯი ცეცხლ-

გამტარ ზონარზე,  დოლარი/ციკლი; C4s – დანახარ-

ჯი ელექტროენერგიაზე,  დოლარი/ციკლი; C5s – 

სამაგრი ხე-ტყის დანახარჯი,  დოლარი/ციკლი; C6s 

– გაუთვალისწინებელი მასალების დანახარჯი 

სპირაჯოში, დოლარი; C7s – ხელფასის დანახრჯი, 

დოლარი/ციკლი; 

პანელის (ბლოკის) დამუშავების პროცესების 

მოდელირებას საფუძვლად დაედო 1 ტონა მადნის 

მოპოვებისათვის საჭირო დაყვანილი საოპერაციო 

და კაპიტალური დანახარჯების ჯამი მოპოვების 

სხვადასხვა ტექნოლოგიების გამოყენებისას: 

 

 
სადაც, m არის პანელის (ბლოკის) დამუშა-

ვების სხვადასხვა ხარჯების სახებათა რაოდენობა; 

Cij – პანელის (ბლოკის) დამუშავების საოპე-

რაციო ხარჯები j ტექნოლოგიის დროს, დოლარი; 

Q – პანელის (ბლოკის) სამრეწველო მარაგი, 

ტონა; 

K – კაპიტალური დაბანდების დისკონტირების 

კოეფიციენტი; 
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Rij – პანელის (ბლოკის) დამუშავების კაპი-

ტალური ხარჯები j ტექნოლოგიის დროს, დო-

ლარი.  

 კაპიტალური ხარჯები დროის მიმდინარე 

მომენტისათვის დაიყვანება დისკონტირების  კოე-

ფიციენტის K–ს საშუალებით[10, 11, 12].  
 

 
 

სადაც  t - არის კაპიტალური ხარჯების დაგეგ-

მვის ინტერვალი, წელი; E -დისკონტის ნორმა, %.   

პანელი (ბლოკის) დამუშავების მოდელირების 

ეტაპები ნაჩვენებია სქემაზე (ნახ. 1). 

 

 
ნახ. 1. პანელი (ბლოკის) დამუშავების მოდელირების ეტაპები 

 

მოდელში კაპიტალური დანახარჯები პანელის 

(ბლოკის) ლავებით დამუშავებისას განისაზღვრება 

შემდეგი  მონაცემების მიხედვით: 

 პანელის (ბლოკის) სამრეწველო მარაგი Q, ტო-

ნა;  

 პანელის (ბლოკის) საპროექტო წლიური მწარ-

მოებლურობა Qp, ტონა/ წელიწადი;  

 ლავის წლიური მწარმოებლურობა 

ტონა/წელიწადი 

სადაც c – ამოღების კოეფიციენტი; 

p – ფენის ნაყოფიერება, ტ/მ2; 

i – ლავის სანგრევის წინსვლის სიჩქარე, 

მ/წელიწადი 

L –  ლავის სიგრძე, მ 

ერთდროულად მომუშავე ლავების რაოდე-

ნობა 

 

მოდელში პანელის (ბლოკის) დამუშავებისათვის 

საჭირო ლავების რაოდენობის დაანგარიშების 

შემდეგ იანგარიშება R კაპიტალური ხარჯები 

ლავში:  

 

 
 

სადაც K1 – მექანიზებული სამაგრების ღირე-
ბულება; K2 – საბურღი მანქანების ღირებულება; K2 

– სასკრეპერო დანადგარების ღირებულება; K4 – 

მექანიზებული სამაგრის სატუმბო სადგურების 
ღირებულება; K5 – მაღაროს ელმავლების ღირებუ-
ლება; K6  – ვაგონეტების ღირებულება; K7 – სხვა 
კაპიტალური დანახარჯები. 

მოდელში კაპიტალური დანახარჯები პანელის 
(ბლოკის) სპირაჯოებით დამუშავებისას 
იანგარიშება საწყისი მონაცემების შეტანით, 
რომელშიც იგულისხმება: 
 პანელის (ბლოკის) სამრეწველო მარაგი Q , ტონა; 

 პანელის (ბლოკის) საპროექტო წლიური მწარ-
მოებლურობა Qp, ტონა/წელიწადი; 

 სპირაჯოს წლიური მწარმოებლურობა 
 ტონა/წელიწადი 

სადაც c – ამოღების კოეფიციენტი; p - ფენის 
ნაყოფიერება, ტ/მ2; i - სპირაჯოს სანგრევის 
წინსვლის სიჩქარე, მ/წელიწადი; B – სპირაჯოს 
სიგანე, მ. 

 ერთდროულად მომუშავე სპირაჯოების 
რაოდენობა  
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მოდელში პანელის (ბლოკის) დამუშავებისა-
თვის საჭირო ლავების რაოდენობის დაანგარი-

შების შემდეგ იანგარიშება R’ კაპიტალური ხარჯე-
ბი ლავში:  

 
 

სადაც K1s – საბურღი მანქანის ღირებულება; K2s 

– დამტვირთავი მანქანის ღირებულება; K3s  –  

ელმავლების ღირებულება; K4s – ვაგონეტების 
ღირებულება; K5s – სხვა კაპიტალური დანა-
ხარჯები. 

მოდელის რეალიზაცია განხორციელდა Visual 
C#-ის საშუალებით.  შემუშავებული კომპიუტერუ-
ლი პროგრამა საშუალებას გვაძლევს განვსაზღვ-
როთ: 

მექანიზებული სამაგრით აღჭურვილ ლავში 
მადნის მოპოვების დაყვანილი საოპერაციო დანა-
ხარჯების დამოკიდებულება ლავის სიგრძეზე და 
სანგრევის წინსვლის სიჩქარეზე. სპირაჯოებში 
მადნის მოპოვების დაყვანილი საწარმოო დანახარ-
ჯების დამოკიდებულება სპირაჯოს სიგანეზე და 
სანგრევის წინსვლის სიჩქარეზე; 

პანელში (ბლოკში) 1 ტონა მადნის მოპოვები-

სათვის საჭირო დაყვანილი საოპერაციო და 

კაპიტალური დანახარჯების ჯამი მოპოვების სხვა-
დასხვა ტექნოლოგიების გამოყენები-სას; 

პანელში (ბლოკში) ლავებით და სპირაჯოებით 
მადნის მოპოვებისას  1 ტონა მოპოვებულ მადანზე 
დაყვანილი საოპერაციო დანახარჯები, ხოლო პა-
ნელის ველის გამომუშავებისას 1 ტონა მოპოვე-
ბულ მადანზე დაყვანილი კაპიტალური და საო-
პერაციო ხარჯები დროის ფაქტორის გათვალის-
წინებით; 

მაღაროების ახალი ველების ათვისების ტექ-
ნოლოგიების მრავალვარიანტული ანალიზი და 
მის საფუძველზე რაციონალური ტექნოლოგიური 
სქემების შერჩევა. 

 
NIKA BOCHORISHVILI 
 

DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL MODEL OF   UNDERGROUND GETTING OF ORE FOR 
CONDITIONS OF LAYERED ORE DEPOSITS 

 

Summary 
 

The goal of the work is development of economic-mathematical model of production processes of 
development of layered ore deposit, which may be used for minimization of capital and production 
expenditures necessary for getting ore. 

A computer program for analysis of technological schemes was developed, which was based on the 
analysis of operational expenditures needed for getting 1 tone of ore. For economic analysis of development 
of panel (block) the program is created according to operational and capital expenditures. By using the 
program it is possible to carry out multivariate analysis of technologies of adoption of new fields of manes 
and on its basis rational technological schemes should be chosen. 
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წიგნი «საქართველოს ენერგეტიკული უსაფრთხოება 
(«საინჟინრო-ჰიდროეკოლოგიური და ეკონომიკური პრობლემები)»  

თბილისი «უნივერსალი», 2011 
 

ამ სათაურით ახლახან საზოგადოებას წარ-
მოუდგინეს სქელტანიანი მონოგრაფია ცნობილმა 

მეცნიერებმა ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორმა, 

პროფესორმა თეიმურაზ გველესიანმა და ეკონო-
მიკის მეცნიერებათა დოქტორმა, პროფესორმა 

დემურ ჩომახიძემ. წიგნი განხილულ და მოწონე-

ბულ იქნა საქართველოს საინჟინრო აკადემიის 

სამი განყოფილების – «საინჟინრო ეკონომიკის და 

მენეჯმენტის», «ენერგეტიკისა» და «ჰიდროინ-

ჟინერიის» ერთობლივ სხდომაზე. 

წიგნის განხილვაში მონაწილეობა მიიღეს სა-
ქართველოს საინჟინრო აკადემიის ვიცე-პრეზი-
დენტებმა რ. არველაძემ და გ. აბდუშელიშვილმა, 

აგრეთვე განყოფილებათა ხელმძღვანელებმა და 

სხვ. წევრებმა. წიგნის რედაქტორია საქართველოს 

მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოს-

მდივანი, აკადემიკოსი ო. ნათიშვილი. რეცენზენ-
ტია საქართველოს ენერგეტიკის აკადემიის პრეზი-

დენტი რ. არველაძე. 

მონოგრაფია შედგება ორი ნაწილისაგან, 13 

თავისაგან და სულ  474 გვერდს მოიცავს. პირველი 

ნაწილის ავტორია თ. გველესიანი, მეორე ნაწილის 

კი – დ. ჩომახიძე. 

მონოგრაფიის პირველ ნაწილში - «საინჟინრო 

ჰიდროეკოლოგიური საკითხები» აღინიშნულია, 

რომ ენერგეტიკული უსაფრთხოების ტექნიკურ-

ეკოლოგიური ამოცანების გადაწყვეტა შესაძლე-
ბელია ძირითადად, ჰიდროკვანძის რაიონში სტი-

ქიური (ბუნებრივი) და ტექნოგენური ფაქტორე-
ბით გამოწვეული ჰიდროდინამიკური კატასტ-
როფების მათემატიკური მოდელების და შესაბამი-

სი პროგნოზირების მეთოდების დამუშავების სა-
ფუძველზე, საფრთხის პრევენციის ან მინიმიზა-
ციის განხორციელების მიზნით. 

საქართველოს, ისევე როგორც სხვა ქვეყნისა-
თვის, ენერგეტიკული, კომპლექსური და სხვა 

დანიშნულების ჰიდროკვანძების მშენებლობა 

უშუალოდ განპირობებულია ქვეყნის სოციალური 

და ეკონომიკური განვითარების აუცილებლობით. 

გასათვალისწინებელია აგრეთვე, ის ნიშანდობ-
რივი ფაქტიც, რომ ჩვენი ქვეყანა პოტენციური 

ხვედრითი (1კმ2
-ზე მოსული) ჰიდრორესურსების 

ოდენობით ერთ-ერთ პირველ ადგილზეა მსოფ-
ლიოში. მაგრამ ეს რესურსები, დღეისათვის ბევრ 

განვითარებულ ქვეყანასთან შედარებით, ჯერ 

კიდევ არასაკმარისად არის ათვისებული. 

ამასთან ერთად, აღნიშნული მშენებლობის შე-
დეგად იქმნება ეკოლოგიური წონასწორობის დარ-
ღვევის საშიში ტექნოგენური ფაქტორი, ისეთი რო-
გორიცაა სისტემა «კაშხალი-წყალსაცავი», რომე-
ლიც თავის მხრივ  სტიქიური მოვლენებით გა-

მოწვეულ ზემოქმედების სიმძაფრეს, კერძოდ კი, 

მოსალოდნელი კატასტროფების წარმოქმნის რისკს 

ზრდის. 

ჩვენს ქვეყანაში ჰიდროკვანძები განთავსე-
ბულია, ძირითადად მთიან და სეისმოაქტიურ რა-
იონებში (რომლებიც ტერიტორიის დიდ ნაწილს 

შეადგენს), სადაც სტიქიური და ტექნოგენური 

ფაქტორებით გამოწვეული მოვლენების რიგს 

მიეკუთვნება: წყალსაცავის ფერდობზე პოტენციუ-

რი მეწყერების კერების აქტივიზაცია და მეწყე-
რების წყალში ჩამოზვავება, სეისმური პროცესების 

გახშირება, მათ შორის ძლიერი მიწისძვრების წარ-
მოქმნა, ღვარცოფული ნაკადების შემოდინება 

წყალსაცავში, ინტენსიური წყალმოვარდნების 

დროს წყალსაგდები ნაგებობების მწყობრიდან ავა-
რიული გამოსვლა (მათი გამტარუნარიანობის 

მკვეთრი დაქვეითება) და სხვ. 

ყველა აღნიშნული ფაქტორი განაპირობებს 

წყალსაცავში ექსტრემალური ტალღური პროცესე-
ბის გენერაციას და წყლის დონის სწრაფ აწევას, 

რასაც თან მოსდევს წყლის გადაღვრა კაშხლის 

თხემზე. ბეტონის კაშხლების შემთხვევაში, ეს იწ-
ვევს წყლის მოულოდნელი დიდი ხარჯების წარ-
მოქმნას და მათ გავრცელებას ქვედა ბიეფში, გრუ-
ნტის კაშხლების  შემთხვევაში კი – მათ წარეცხვას 

და დამანგრეველი (კატასტროფული) ნაკადის ზე-
მოქმედებას ბიეფში (სატრანსპორტო, საირიგაციო, 

საკომუნიკაციო სისტემების, შენობა-ნაგებობების 

და სხვ. ნგრევა, ადამიანთა მსხვერპლი და სხვ.) 

მსოფლიოში ჰიდროენერგეტიკული მშენებ-
ლობის პრაქტიკა გვიჩვენებს, რომ ასეთი კატასტ-
როფული შედეგების რიცხვი საკმაოდ დიდია. ასე 

მაგალითად, ორ კაშხლაზე (იტალია და აშშ) წყლის 

გადაღვრამ გამოიწვია 5200 ადამიანის ლეტალური 

შემთხვევა, მატერიალურმა ზარალმა კი 

გადააჭარბა 1 მილიარდ დოლარს. უფრო მცირე 

მასშტაბის კატასტროფას ადგილი ჰქონდა საქართ-
ველოშიც (1969 წ), როდესაც წაირეცხა წყნეთის 7-8მ 

სიმაღლის მიწის კაშხალი, რასაც მოყვა რამდენიმე 

ადამიანის დაღუპვა და საცხოვრებელი სახლების 

ნაწილობრივი ან მთლიანი ნგრევა. 

აღნიშნული პროგნოზირების მონაცემების (ანუ 

მეცნიერულად დასაბუთებელი ინფორმაციის) 

არსებობის შემთხვევაში ხელისუფლებას ექნება 

შესაძლებლობა წინასწარ, საგანგებო სიტუაციის 

წარმოქმნამდე, დასახოს მოსახლეობის ევაკუაციის 

გეგმა და საშუალებები, კატასტროფის შემთხვევაში 

კი, მოახდინოს ოპერატიული რეაგირება მის შედე-

გებზე უმცირესი დანახარჯებით. 

წიგნის პირველ ნაწილში დამუშავებულია 

წყალსაცავში მეწყერისა და მიწისძვრის დროს წარ-
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მოქმნილი ექსტრემალური ტალღების გეომეტ-

რიული პარამეტრების (მაქსიმალური ამპლიტუდა, 

სიგრძე) მათემატიკური პროგნოზირების ახალი 

მეთოდები. შესწავლილია ექსტრემალური ტალ-

ღების მოძრაობისა და ტრანსფორმაციის სპე-
ციფიკურობა, აგრეთვე, მათი კაშხალზე დინამი-
კური ზემოქმედების სიდიდე და სიღრმის მი-
ხედვით განაწილების ხასიათი. დამუშავებულია 

ორიგინალური მეთოდები ტალღის კაშხალზე 

გადაღვრის პროცესის პარამეტრების პროგნოზი-
რებისათვის. შედგენილია კომპიუტერული პროგ-
რამა კაშხლის რღვევით გამოწვეული კატასტრო-
ფული ნაკადის ქვედა ბიეფში გავრცელებისა და 

ტერიტორიის დატბორვის ინტენსივობის იმიტა-
ციისათვის. აღნიშნული მეთოდები გამოიყენება 

მეწყერული და სეისმოგენური ტალღების პროგნო-

ზირებისათვის ჟინვალის წყალსაცავის შემთხ-
ვევაში, აგრეთვე კაშხლის გარღვევის შედეგად 

წარმოქმნილი ტალღის მოდელირებისათვის ხუ-
დონის კაშხლის მაგალითზე. წარმოდგენილია 

სხვადასხვა რეკომენდაცია ზედა ბიეფში ექსტ-

რემალური ტალღების შემცირების და მათი 

კაშხალზე საშიში ზემოქმედების მთლიანად ან 

ნაწილობრივ თავიდან აცილების მიზნით. 

მონოგრაფიის მეორე ნაწილი - «სოციალურ-

ეკონომიკური საკითხები» - შედგება 7 თავისაგან. 

ავტორის განმარტებით, ენერგეტიკული უსაფ-

რთხოების ცნებაში იგულისხმება ქვეყნისა და მისი 

თითოეული მოქალაქის მუდმივი, გარანტი-
რებული და ეკონომიკურად ხელმისაწვდომი უზ-
რუნველყოფა საკმარისი რაოდენობისა და ხარის-
ხის მოთხოვნილი ენერგეტიკული რესურსით. აქ-
ვე, საუბარია ენერგეტიკული უსაფრთხოების გან-
საკუთრებულ როლსა და მნიშვნელობაზე, მის ინ-
დიკატორებზე და მოქმედ ფაქტორებზე. 

წიგნში დაწვრილებითაა დახასიათებული სა-
ქართველოს ენერგეტიკული უსაფრთხოების რე-
სურსული პოტენციალი: მდინარეთა ჰიდროენერ-
გეტიკული პოტენციალი, მინერალური სათბობ-
ენერგეტიკული და ალტერნატიული რესურსები; 

ცალკეა გამოყოფილი საქართველოში ენერგეტიკის 

განვითარების ეკონომიკური პირობები; შეფასე-
ბულია ქვეყნის ენერგეტიკული უსაფრთხოების 

თანამედროვე მდგომარეობა. ამ თვალსაზრისით 

გაანალიზებულია 2000-2010 წლების კრებსითი 

ენერგეტიკული და ელექტრო ბალანსები, აგრეთვე 

საგარეო ენერგეტიკული კავშირები. 

მონოგრაფიაში მნიშვნელოვანი ადგილი აქვს 

დათმობილი ენერგეტიკის დამოუკიდებელ რეგუ-

ლირებას, როგორც უსაფრთხოების აუცილებელ 

პირობას. გამოკვლევაში კონკრეტულად გაშუქე-
ბულია: ენერგეტიკის, როგორც ბუნებრივი მონო-

პოლიის რეგულირების თეორიული და პრაქტი-
კული ასპექტები, ენერგეტიკაში ფასწარმოქმნის 

თავისებურებები, ჩამოყალიბებულია წინადადებე-

ბი საქართველოს ენერგეტიკული უსაფრთხოების 

დონის ამაღლების მიზნით. პრიორიტეტულადაა 

მიჩნეული ადგილობრივი რესურსების, მათ შორის 

ჰიდროენერგეტიკული და ალტერნატიული 

წყაროების უკეთ ათვისების საკითხები, როგორი-
ცაა:  ენერგოეფექტიანობის ამაღლება, ენერგორე-
სურსების დივერსიფიკაცია, ბუნებრივი გაზის 

მიწისქვეშა საცავის მოწყობა, ადილობრივი და უც-
ხოური ინვესტიციების მოზიდვა, მყარი ენერგე-
ტიკული კავშირების დამყარება მეზობელ ქვეყნებ-
თან, ენერგო-დამზოგი ტექნოლოგიების დანერგვა 

და სხვ. 

ზემოაღნიშნულ სხდომაზე ერთხმად აღინიშნა, 

რომ წარმოდგენილი მონოგრაფიის სახით საქმე 

გვაქვს ენერგეტიკული უსაფრთხოების საინჟინრო-

ჰიდროეკოლოგიური და სოციალურ-ეკონომიკური 

საკითხების კომპლექსური გაშუქების წარმატებულ 

მცდელობასთან. ორივე საკვანძო ნაწილში 

განხილულია საკითხთა ფართო წრე, გაანალიზე-

ბული და განზოგადოებულია დიდძალი ფაქტო-
ბრივი მასალა და გაკეთებულია თეორიული და 

პრაქტიკული მნიშვნელობის ფრიად საგულისხმო 

დასკვნები. აღინიშნა, რომ ამ თემაზე ავტორებს 

წინა წლებში გამოქვეყნებული აქვთ რამდენიმე მო-

ნოგრაფია და მრავალრიცხოვანი სამეცნიერო ნაშ-
რომები. ამ მონოგრაფიით კი ეს მრავალწლიანი 

შრომა სისრულეშია მოყვანილი. 

ორგანიზაციებს, რომლებიც ისარგებლებენ ნა-
შრომის შედეგებით (ანუ ბენიფიციარებს) წარმო-
ადგენენ: ცენტრალური ხელისუფლება და ად-

გილობრივი თვითმართველობის ორგანოები, სა-
ქართველოს თავდაცვის სამინისტრო, შინაგან 

საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების დე-
პარტამენტი, ენერგეტიკის და ბუნებრივი რესურ-
სების სამინისტრო, ადგილობრივი არასამ-
თავრობო და ქვეყანაში აკრედიტებული საერთა-

შორისო, მათ შორის gaeroს, ორგანიზაციები. 

ნაშრომი განკუთვნილია აგრეთვე, სამეცნიერო-

ტექნიკურ სფეროში მომუშავეთათვის, უმაღლესი 

სასწავლებლების, მაგისტრანტებისა და დოქტო-

რანტებისათვის. 
 

სარედაქციო კოლეგია 

 

 

Cveni avtorebi: 

 

aleqsandre siWinava _  stu-s ruli profesori 
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zurab CxaiZe _  stu-s sruli profesori  
SoTa veSapiZe _ stu-s asocirebuli profesori 
dali sexniaSvili _ stu-s asocirebuli profesori 
nino CikvilaZe _ stu-s asistent-profesori 
robert vinTeri _ galenis universitetis (Sveicaria)   
                                            sruli profesori 
evgeni baraTaSvili _ stu-s sruli profesori 
rozeta asaTiani _ stu-s sruli profesori 
ivane jagodniSvili _ stu-s sruli profesori 
giorgi ZiZiguri _ stu-s sruli profesori 
zurab zurabiSvili _ stu-s sruli profesori 
nugzar Caduneli _ stu-s magistranti 
mariam kvaWantiraZe _ stu-s magistranti  
Sorena lomiZe _ stu-s magistranti  

levan imnaiSvili _ stu-s sruli profesori 
maguli bedineiSvili _ stu-s doqtoranti 
alina titviniZe _ stu-s doqtoranti 
akaki gigineiSvili _ stu-s sruli profesori 
Temur CiCua _ stu-s asocirebuli profesori 
iuri papava _ stu-s asocirebuli profesori 
badri cxadaZe _ stu-s asocirebuli profesori 
aleqsandre ediberiZe _ stu-s sruli profesori 
mixeil qanTaria _ stu-s doqtoranti 
aleqsi burdulaZe _ stu-s sruli profesori 
manuCar SiSinaSvili _ saqarTvelos erovnuli   
               Tavdacvis akademiis asistent- profesori 
petre nadiraSvili _ stu-s asocirebuli profesori 
manana TavxeliZe _ stu-s doqtoranti  
Temur TaTariSvili _ stu-s asocirebuli profesori 
giorgi saluqvaZe _ stu-s sruli profesori           
mamuka saluqvaZe _ stu-s doqtoranti 
qeTevan arCvaZe _ saqarTvelos agraruli universitetis  
                                          doqtoranti 
daviT jafariZe _ stu-s sruli profesori 
zviad gaCeCilaZe _ stu-s doqtoranti 
nino maRraZe _ stu-s foqtoranti 
oTar veziriSvili _ stu-s sruli profesori 
elena kotoraSvili _ stu-s doqtoranti 
TinaTin kaiSauri _ stu-s sruli profesori 
oTar Sonia _ stu-s sruli profesori 
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zebur beriZe _ stu-s doqtoranti 
manana vasaZe _ stu-s doqtoranti 
TinaTin zaqaraSvili _ stu-s doqtoranti 
giorgi malaSxia _ stu-s sruli profesori 
kaxaber cimintia _ soxumis universitetis asocirebuli  
                                              profesori 
besik barkalaia _ stu-s asocirebuli profesori 
ramaz oTinaSvili _ stu-s sruli profesori 
giorgi bagrationi _ stu-s doqtoranti 
nino vaniSvili _ stu-s doqtoranti 
nato gegenava _ stu-s doqtoranti 
TinaTin RolaZe  _ stu-s doqtoranti 
igor kveselava _ stu-s sruli profesori 
jemal gaxokiZe _ stu-s sruli profesori 
nino CuxrukiZe _ stu-s doqtoranti 
valeri mosiaSvili _ stu-s doqtoranti 
mixeil mamniaSvili _ stu-s sruli profesori 
Tamaz bacikaZe _ stu-s sruli profesori 
daviT TavxeliZe _ stu-s sruli profesori 
koba soxaZe _ stu-s sruli profesori 
guram jolia _ stu-s sruli profesori 
nino jolia _ stu-s doqtoranti 
giorgi rodonaia _ stu-s doqtoranti 
levan tatiSvili _ stu-s doqtoranti                     
zurab vaSakiZe _ stu-s asocirebuli profesori 
merab miqelaSvili _ stu-s doqtoranti 
inga siWinava _ stu-s doqtoranti 
vano Wiaureli _ stu-s sruli profesori          
rusudan strelkova _ stu-s doqtoranti 
boris boqoliSvili _ stu-s sruli profesori 
nika boWoriSvili _ stu-s doqtoranti 

 

 

 

 

  



 


