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ekonomikuri reforma: 
analizi, problemebi, 

perspeqtivebi

saxelmwifo fiskaluri politika _
qveynis sainvesticio mimzidvelobis 

erT-erTi realuri ganmsazRvreli

nikoloz bakaSvili,
ekonomikur mecnierebaTa doqtori,
profesori, Sps auditoruli firma
`bakaSvili da kompaniis~ direqtori

reziume
statiaSi yuradReba gamaxvilebulia saqarTvelos eko-

nomikis ganviTarebis sadReisod uaRresad aqtualur prob-
lemaze - sazRvargareTis qveynebidan investiciebis mo-
zidvaze. am mizniT ganxilulia investiciaTa saxeobebi da 
investiciamimzidveli faqtorebi, aseve fiskaluri poli-
tikis liberalizacia saqarTveloSi da misi mniSvnelovani 
Sedegebi, rogoricaa: pirdapiri, portfeluri, realuri, 
arasafinanso da inteleqtualuri investiciebis zrda, ro-
gorc moklevadian aseve, saSualovadian da grZelvadian 
kapitalur dabandebebSi. amasTan statiaSi xazgasmulia, rom 
raxan arsebiTad gadasaxadis gadamxdelis kiserzea qveynis 
instituciuri mowyobis simZime, kvlavac aqtualuria ga-
dasaxadis gadamxdelisaTvis Seiqmnas ̀ sasaTbure pirobebi~, 
raTa misgan miRebulma Sedegebma mogvces socialur eko-
nomikurad Zlieri saxelmwifos Seqmnis SesaZlebloba.

sakvanZo sityvebi: fiskaluri politika; investiciamim-
zidveloba; investiciis saxeobebi; sainvesticio garemo; 
sagadasaxado tvirTebis Semcireba.
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Sesavali
nebismieri qveynisaTvis ganviTarebis sasurveli parame-

trebis uzrunvelyofis, arsebuli erovnuli, social-
ur-ekonomikuri problemebis mogvarebis saqmeSi inves-
ticiebs, mimzidvel sainvesticio garemos da Sesabamisad, 
investiciur aqtiurobas mniSvnelovani rolis Sesruleba 
SeuZlia. ucxouri kapitali gvevlineba ekonomikis ganvi-
Tarebis strategiul amocanad. saqarTvelo, romelic cdi-
lobs sagareo-ekonomikuri urTierTobebis gaRrmavebas 
saerTaSoriso TanamegobrobasTan da ucxouri investici-
ebis mozidvas, globaluri procesebidan gamonaklisi da 
izolirebuli ver iqneba. 

jansaRi, saukeTeso, racionaluri sainvesticio garemo 
iwvevs investiciebis mozidvas da Sesabamisad, erovnuli 
biznesis aRorZineba-ganviTarebas msoflios maRal ganvi-
Tarebuli qveynebis progresuli teqnologiebis, menej-
mentisa da marketingis Tanamedrove meTodebis danergvis, 
eqsportis zrdis, axali samuSao adgilebis Seqmnis, saer-
TaSoriso samewarmeo qselSi da ZiriTad bazrebSi CarTvis, 
konkurentunarianobis amaRlebis da sxva gziT.

investiciebi mxolod maSin Seasrulebs ekonomikis, sa-
mamulo biznesis ganmaviTarebel dadebiT rols, rodesac 
qveynis masStabiT damyardeba optimaluri Tanafardoba 
ucxour da adgilobriv investiciebs Soris (adgilobrivi 
investiciebis sasargeblod, Tundac zogierT im seqtorSi, 
sadac adgilobriv bizness Tavad Seswevs unari efeqtianad 
ifunqcioniros) da qveyana ZiriTadad ar iqneba damokide-
buli ucxour kapitalze. winamdebare statiaSi swored 
aRniSnul da zogierT sxva aqtualur problemazea yur-
adReba gamaxvilebuli.
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ZiriTadi nawili

investiciaTa saxeobebi da investicia
mimzidveli faqtorebi

ucxouri investiciebis mniSvneloba warmoCindeba im 
motivebiT, rom is warmoadgens damatebiT ineqcirebis sa-
Sualebas qveynis makroekonomikuri parametrebis gajan-
saRebisaTvis. 

investiciebis saxeobis miuxedavad - iqneba is pirdapiri, 
portfeluri, realuri, arafinansuri, inteleqtualuri 
Tu aramaterialuri, da miuxedavad imisa, Tu ra iqneba in-
vestirebis obieqti: realuri kapitalis sxvadasxva saxiT 
pirdapiri yidva (realuri investiciebi) materialuri aq-
tivebis formiT (ZiriTadi fondebi, miwa), mSeneblobis an 
rekonstruqciebis anazRaureba, ZiriTadi fondebis mod-
ernizacia-kapitaluri remonti, aramaterialur aqtiveb-
Si (patentebSi, licenziebSi, sargeblobisa da saavtoro 
uflebebSi, savaWro niSnebSi, nou-hauSi, adamianur kapi-
talSi) dabandebebi, fasian qaRaldebSi, maT Soris wilo-
briv sainvesticio fondebSi dabandebebi, finansuri inves-
ticiebi (kapitalis arapirdapiri yidva finansuri aqtivebis 
saSualebiT) Tu spekulaciuri investiciebi (aqtivebis yid-
va-gayidva mxolod fasis SesaZlo cvlilebis gamo) da a.S., 
yvela SemTxvevaSi investoris mier fasdeba sainvesticio 
garemo, romelic swrafcvalebad konkuretul samyaroSi 
investiciur aqtiurobasa da ekonomikur zrda-ganviTare-
bas Soris mWidro dialeqturi kavSirurTierTobis Sedegad 
yalibdeba.

sainvesticio garemosa da investiciamimzidvelobis 
ganmsazRvrel uamravi faqtoridan, umniSvnelovanesia 
qveynis politikuri mdgomareba da ekologiuri sijansaRe, 
kriminaluri mdgomareoba, nedleul-resursuli da Sromi-
Ti, sawarmoo da inovaciuri, instituciuri, infrastruq-
turuli da samomxmareblo potenciali, magram qveynis in-
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vesticiamimzidvelobis realuri ganmsazRvreli mainc aris 
saxelmwifo fiskaluri politika, sagadasaxado tvirTi da 
regionis sawarmoebis momgebianoba.

stabiluri ekonomikuri zrdis miRwevis winapirobas 
pirdapiri ucxouri investiciebi warmoadgens (pui), saqa-
rTvelosTvis, rogorc ganviTarebadi qveynisTvis, amas 
gansakuTrebuli mniSvneloba eniWeba. pui saerTaSoriso 
sainvesticio saqmianobis kategoriaa, romelic gulisx-
mobs erTi qveynis rezidentis mier sxva qveynis teritori-
aze ganlagebul sawarmoSi wilis flobas da am sawarmosTan 
dakavSirebuli ekonomikuri xasiaTis sxvadasxva operaciis 
warmoebas. statistikuri meTodologiiT, pirdapiri inves-
tori sawarmos aqciebis aranakleb 10%-s unda flobdes [1].

msoflio bankis kvlevam cxadyo, rom yvela indikatoris 
mixedviT, saqarTvelo ucxouri kapitalis mimarT sruliad 
Riaa da ucxouri kompaniis mimarT aranairi SezRudva ar 
arsebobs. msoflio bankis Doing Business 2018 wlis angari-
Sis mixedviT saqarTvelo biznesis keTebis simartiviT 190 
qveyanas Soris mecxre adgilzea [2]. wina welTan SedarebiT 
saqarTvelos qula gaumjobesda 6 indikatorSi, xolo 4 
indikatorSi darCa ucvleli. saqarTvelom 2004 wlidan 
moyolebuli reitingis aTive indikatorSi 47 reforma ga-
naxorciela, riTac wina wlebTan SedarebiT mniSvnelo-
van warmatebas miaRwia da saerTaSoriso Tanamegobrobis 
araerT qveyanas gauswro. aRniSnulma faqtma xeli unda 
Seuwyos saqarTveloSi pirdapiri ucxouri investiciebis 
moculobis gazrdas. axali investiciebis mozidvis Tval-
sazrisiT mniSvnelovania saerTaSoriso savaluto fondis 
mier gamoqveynebuli pozitiuri fiskaluri Sefaseba. aseve 
dadebiTad fasdeba saqarTvelos finansuri mdgradobis 
done saerTaSoriso sareitingo kompania Moody’s-is mier. 
Moody’s-is SefasebiT saqarTvelos sakredito reitingi Ba3-
dan Ba2-mde gaumjobesda, rac maTi mosazrebiT mTavrobis 
mier ganxorcielebulma ekonomikurma reformebma ganapi-
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roba. 
saqarTvelos kanonmdeblobaSi umniSvnelovanesia kanoni 

„investiciebis saxelmwifo mxardaWeris Sesaxeb“. am kan-
onis mizania investiciebis ganxorcielebis xelSewyoba 
investiciebis dabandebisa da samewarmeo saqmianobisTvis 
aucilebeli procedurebis gaumjobesebiTa da damatebiTi 
samarTlebrivi reJimis SeqmniT [3]. es vrceldeba nebismier 
ucxour da adgilobriv investiciaze, romelsac daabande-
ben da gamoiyeneben saqarTvelos teritoriaze. investici-
ebis saxelmwifo mxardaWeras uzrunvelyofs saqarTvelos 
ekonomikisa da mdgradi ganviTarebis saministros ssip 
`awarmoe saqarTveloSi~, romelic saxelmwifos warmomad-
genelia investorebTan urTierTobaSi. ssip `awarmoe saqa-
rTveloSi~- eweva saqmianobas: sainvesticio, vaWrobisa da 
`awarmoe saqarTveloSi~ mimarTulebiT.

saqarTveloSi ganxorcielebuli pirdapiri ucxouri 
investiciebis moculobam 2017 wlis II kvartalSi 346.6 mln. 
aSS dolari Seadgina, rac 2016 wlis II kvartalis dazuste-
bul monacemebze 14.3 procentiT naklebia. mimdinare wlis 
pirvel naxevarSi ganxorcielebulma pirdapirma ucxourma 
investiciebma 751.0 mln. aSS dolari Seadgina, rac wina wlis 
Sesabamisi periodis dazustebul maCvenebelze 5.5 procen-
tiT naklebia. 2017 wlis II kvartalSi umsxvilesi pirdapiri 
investori qveynebis procentul struqturas gviCvenebs 
seqtoruli diagrama #1, romlis mixedviT pirvel adgilze 
azerbaijani imyofeba 36.6 procentiT, meore adgilze - nid-
erlandebi 12.4 procentiT, xolo mesame adgilze TurqeTi 
- 11.3 procentiT. sami umsxvilesi seqtoris wilma (ganxor-
cielebuli pirdapiri ucxouri investiciebis mixedviT) 
2017 wlis II kvartalSi 66.3 procenti Seadgina. yvelaze meti 
pirdapiri ucxouri investicia transportisa da kavSirgab-
mulobis seqtorSi ganxorcielda da 130.4 mln. aSS dolars 
miaRwia, rac mTliani pirdapiri ucxouri investiciebis 37.6 
procentia. meore adgilze imyofeba mSeneblobis seqtori 
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70.0 mln. aSS dolariT, xolo mesameze - sastumroebis da re-
stornebis seqtori 29.3 mln. aSS dolariT [4]. 

investiciuri garemo kompleqsuri cnebaa da gulisxmobs 
investiciebis ganviTarebisaTvis xelsayreli pirobebis Se-
qmnas. kerZod, igulisxmeba Tu ramdenad xelsayrelia kap-
italdabandeba rogorc ideologiuri, aseve politikuri 
da, rac mTavaria, ekonomikuri TvalsazrisiT. amisaTvis 
saWiroa gaanalizdes: finansuri bazris mdgomareoba qveya-
naSi, mozidul da samamulo investiciebs Soris Tanafar-
doba, investiciebis efeqtianobis yvela faqtori da gan-
isazRvros sainvesticio proeqtebis ganxorcielebis riski. 
aqedan gamomdinare, investiciebis importiori qveynisaT-
vis, investiciuri garemos mdgomareoba ar warmoadgens ab-
straqtul cnebas. is aisaxeba moziduli investiciebis ra-
odenobriv da xarisxobriv maCveneblebSi.

diagrama 1 umsxvilesi investori qveynebis wili 
2017 wlis II kvartalSi (%) [4].

37%

12%11%

9%

31%

აზერბაიჯანი ნიდერლანდები თურქეთი

გაერთიანებული სამეფო დანარჩენი ქვეყნები
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vinaidan ucxouri kapitalis moZraoba xels uwyobs xan-
grZlivi ekonomikuri krizisis Serbilebas, cxovrebis do-
nis dacemisa da umuSevrobis zrdis Senelebas da saSualebas 
iZleva saxelmwifo sagareo valis gadidebis gareSe qveyana-
Si Semotanil iqnas axali mowyobilobebi da teqnologiebi, 
gaizardos dasaqmebulTa raodenoba da sabiujeto Semosav-
lebi, upriania saxelmwifo zrunvis sagani gaxdes sainves-
ticio garemos gajansaReba. saqarTvelos ekonomikuri gan-
viTarebis Tanamedrove mdgomareobis analizi gviCvenebs, 
rom qveynis sainvesticio garemo bolo wlebSi mimzidvelia 
rogorc ucxoeli, aseve adgilobrivi investorebisaTvis [5. 
gv 4.]. 

msoflio gamocdileba adasturebs, rom sainvesticio 
garemos gajansaRebas mniSvnelovnad Seuwyobs xels iseTi 
ekonomikuri da organizaciuli sakiTxebis mizanmimarTu-
li da kompleqsuri gadaWra, rogoricaa: makroekonomikuri 
stabilurobis miRweva; civilizebuli samarTlebrivi sivr-
cis Seqmna, romelic ganmtkicebuli iqneba sabazro eko-
nomikis kanonebiT; saxelmwifo fiskalur politikaSi mas-
timulirebuli rolis wina planze wamoweva da a.S. msoflio 
investiciebis, sainvesticio saqmianobis Seswavlis metad 
mdidari gamocdileba arsebobs. investirebisa da mis eko-
nomikur zrdaze gavlenis problemebi ama Tu im kuTxiT 
ganxilulia a. smiTis, d. rikardos, a. marSalis, k. marqsis, j. 
keinzis da sxva cnobil mecnierTa fundamentur naSromebSi 
[5. gv 11.]. 

fiskaluri politikis liberalizacia saqarTveloSi
radganac saxelmwifos fiskalur politikaSi mastimuli-

rebuli rolis wina planze wamoweva sainvesticio garemos 
gajansaRebisa da mimzidvelunarianobis mniSvnelovani faq-
toria, saqarTvelos xelisuflebis mxridan mniSvnelovani 
nabijebi gadaidga am mimarTulebiT, gansakuTrebiT 2017 
wlis 1 ianvridan moyolebuli.
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Tundac, uaRresad mniSvnelovani da yuradsaRebia saqa-
rTvelos `sagadasaxado kodeqsSi~ Setanili cvlilebebi 
da damatebebi, rac amoqmedda 2017 wlis 1 ianvridan, e.w. `es-
tonur modelze~ gadasvlasTan dakavSirebiT.

umniSvnelovaness am kompleqsur RonisZiebaTagan war-
moadgens is garemoeba, rom: sawarmo ar ixdis mogebis ga-
dasaxads, Tu ar moxdeba am mogebis dividendis saxiT gatana 
da reinvestireba. 

aRniSnuli sagadasaxado tvirTis moxsna (mogebis ga-
dasaxadi Seadgens dasabegri mogebis moculobis 15%-s) 
udavod mastimulirebeli faqtoria sawarmos gafarToebu-
li kvlavwarmoebisaTvis, risi Tanamdevi Sedegebicaa sawar-
moo simZlavreebis gazrda, axali teqnologiebisa da mec-
nierebaSi miRweuli Tanamedrove gamowvevebis praqtikaSi 
danergva, axali samuSao adgilebis Seqmna, ekologiuri da 
socialuri problemebis gadaWris axleburi gzebis dasaxva 
da a.S., rasac, udavod mosdevs kvlav myisieri dadebiTi fis-
kaluri Sedegi saxelmwifo sabiujeto gadasaxadebis zrdis 
saxiT.

nobelis premiis laureatis leontievis cnobili gam-
onaTqvamia: `biujetis gaRatakebis imaze saukeTeso gza 
ar arsebobs, vinem gazrdili sagadasaxado ganakveTebio!~ 
aRniSnulis gamoZaxili iyo XX saukunis 30-40-iani wlebis 
msoflioSi udidesi ekonomikuri krizisis Jams aSS-is xe-
lisuflebis mier gatarebuli sami umniSvnelovanesi 
RonisZieba, romlis drosac jamuri sagadasaxado tvirTi 
Semcirda 10%-mde, yovelgvari gadasaxadisagan ganTavi-
suflda reinvestirebis moculoba da yvela tipis makon-
trolebels aekrZala biznesisTvis nebismieri formiT xe-
lis SeSla.

Tu cnobil gamonaTqvams gavimeorebT, socialur-eko-
nomikuri sistemebic msgavsia, Tundac fiziologiuri sis-
temebisa, Tundac mgrZnobelobis TvalsazrisiT, Sesabamisi 
refleqsebis gamovleniT da zustadac am Tvisebebis gamo, 
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meti mgrZnobelobaa da Sesabamisad uaRresad sensitiuria 
sagadasaxado tvirTisadmi biznesis damokidebuleba.

2017 wels saqarTveloSi ganxorcielebulma fiskaluri 
politikis liberalizaciam ganapiroba pirdapiri, port-
feluri, realuri, arasafinanso da inteleqtualuri in-
vesticiebis moculobebis zrda rogorc moklevadian (1 
wlamde), aseve saSualovadian (1-3 weli) da grZelvadian (3-5 
welze meti) kapitalur dabandebebSi.

sainvesticio garemos, rogorc qveynis konkurentunari-
anobis amaRlebis umTavresi pirobis, analizisas mivdivarT 
im daskvnamde, rom swrafcvalebad konkurentul samyaroSi 
sainvesticio garemos, investiciur aqtiurobasa da eko-
nomikur zrdas-ganviTarebas Soris mWidro dialeqtikuri 
kavSirurTierToba arsebobs. yovelive es ki xels uwyobs 
qveynis konkurentunarianobis da saboloo angariSiT, mo-
saxleobis cxovrebis donis, saerTaSoriso urTierTobebSi 
qveynis avtoritetis amaRlebas.

 sworedac, rom am motiviT iqna daxvewili saxelmwi-
fosa da gadasaxadis gadamxdelebs Soris urTierToba, 
rac gamoixateba Sesabamisad Semosavlebis samsaxurTan 
fizikuri kontaqtis gareSe (miusvlelad) sagadasaxado 
deklaraciebis, mimowerisa Tu saqmiani dokumentbrunvis 
eleqtronuli formiT warmoebaSi. sagadasaxado deklara-
ciis formebs, misi Sevsebisa da eleqtronuli deklarirebis 
wess gansazRvravs saqarTvelos finansTa ministri. [6]. 

yuradsaRebia is garemoebac, rom zogadad sagadasaxado 
tvirTis liberalizacias ar niSnavs sagadasaxado ganakveTebis 
Semcireba, radgan umTavress, garda sagadasaxado ganakveTebis 
moculobisa, warmoadgens dasabegri bazis areali. 

 maSasadame, rodesac sagadasaxado tvirTis liberal-
izaciaze vmsjelobT, aq aucilebelia orive mimarTulebiT 
iqnes gadadgmuli nabiji qveynis xelisuflebis mxridan, 
rogorc sagadasaxado ganakveTebis odenobis Semcirebis, 
aseve dasabegri bazis arealis Semcirebisken. 
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 dasasruls daskvnis saxiT SeiZleba iTqvas, rom marTa-
lia, administraciuli wnexis liberalizacia saqarTvelo-
Si, ganxorcielda magram rogorc wesi kvlavac gadasaxadis 
gadamxdelis kiserzea qveynis institucionaluri mowyobis 
simZime, rac imaze mianiSnebs, rom gadasaxadis gadamxdel-
isaTvis unda Seiqmnas sworedac “sasaTbure pirobebi”, raTa 
misgan miRebulma Sedegebma mogvces ekonomikurad Zlieri 
saxelmwifos Seqmnis saSualeba.
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RESUME
The article focuses on the most pressing problem of Georgia’s eco-

nomic development - attracting investment from overseas countries. 
For this purpose, the types of investments and investment attracting 
factors, as well as the liberalization of fiscal policy in Georgia and its 
important consequences are discussed, such as: 

The increase of direct, portfolio, real, non-financial and intellectual 
investments in both short-term and long-term capital investments. In 
addition, the article emphasizes that the burden of the institutional ar-
rangement is on the country’s taxpayer, it is still important to create 
“greenhouse terms” for the taxpayer, the results of which will give us 
the opportunity to create a socially, economically strong state. 
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საერთაშორისო რეიტინგებში ასახული 
საქართველო და ეკონომიკური პოლიტიკის 

ძირითადი მიმართულებები 

გიორგი გაფრინდაშვილი
ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი, თსუ 

შორენა ფარჯიანი
ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი,

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი

რეზიუმე
განხილულია საქართველოს უახლესი მაჩვენებლები ისეთი 

საერთაშორისო კვლევებისა და რეიტინგების მიხედვით, როგო-
რიცაა: სამი უმსხვილესი საკრედიტო კომპანიის რეიტინგები, 
ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი, ბიზნესის კეთების სი-
მარტივის და გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსე-
ბი. საქართველომ, როგორც განვითარებადი ეკონომიკის მქო-
ნე ქვეყანამ, ბოლო ათწლეულებში მნიშვნელოვანი პროგრესი 
განიცადა ეკონომიკური თუ პოლიტიკური მიმართულებით. 
ქვეყნის წარმატებას ასახავს სხვადასხვა საერთაშორისო რე-
იტინგებში ქვეყნის წამყვანი პოზიციები, თუმცა, კვლავ რჩება 
პრობლემური მიმართულებები, რომლებიც მოითხოვს მკვეთრი 
და ეფექტური რეფორმების გატარებას.

სტატიაში ასევე განხილულია სტრატეგია „საქართველო 
2020“-ის და 2016-2020 წლების სამოქმედო გეგმის - „თავი-
სუფლება, სწრაფი განვითარება, კეთილდღეობა“-ს მიხედვით 
დეკლარირებული სამთავრობო პოლიტიკის ძირითადი მიმა-
რთულებები.

საკვანძო სიტყვები: საქართველო; საერთაშორისო რეიტი-
ნგები; ეკონომიკური პოლიტიკა;

შესავალი
ავტორიტეტული საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ 

პერიოდულად ფასდება სხვადასხვა ქვეყანაში არსებული ეკო-
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ნომიკური თუ პოლიტიკური გარემო. მიუხედავად იმისა, რომ 
საერთაშორისო რეიტინგები ხშირად ხდება პოლიტიკური სპე-
კულაციის თემა, რეგულარული კვლევებისა და რეიტინგების 
ანალიზი ეხმარება მთავრობის, ბიზნესისა და არასამთავრობო 
სექტორის წარმომადგენლებს პრობლემური საკითხების გამო-
ვლენაში და შემდგომი მოქმედებების განსაზღვრაში.

საერთაშორისო კვლევებში ასახულია საქართველოს მიერ 
დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან დღემდე პერიოდში არა-
ერთი მიმართულებით მიღწეული პროგრესი, თუმცა, რჩება 
ისეთი პრობლემური მიმართულებები, რომლებიც ძირითადად 
დაკავშირებულია სასამართლოს ეფექტიანობის, კვალიფიცი-
ური სამუშაო ძალის სიმცირის, ინოვაციური ტექნოლოგიების 
განვითარების და მათი პრაქტიკაში დანერგვის საკითხებთან. 
ქვეყნის ხელისუფლების მთავარ გამოწვევად კვლავ რჩება 
უმუშევრობის და სიღარიბის რეალური დონე, რაც მოითხოვს 
ეფექტიანი ეკონომიკური პოლიტიკის გატარებას. 

საქართველოს ხელისუფლებას დეკლარირებული აქვს პო-
ლიტიკა, რომელიც ეფუძნება ქვეყნის დემოკრატიული განვი-
თარების, ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა 
პატივისცემის, კანონის უზენაესობისა და ეფექტიანი მმართვე-
ლობის პრინციპების აღიარებას.

აღნიშნულ სტატიაში განხილულია როგორც წამყვან საე-
რთაშორისო რეიტინგებში ასახული საქართველოს მაჩვენებ-
ლები მიმდინარე პერიოდში, ასევე სახელმწიფოს მიერ დეკლა-
რირებული სამთავრობო სამოქმედო გეგმით და სტრატეგიით 
გათვალისწინებული ძირითადი მიმართულებები.

ძირითადი ნაწილი

სტრატეგია „საქართველო 2020“-ის 
და „4-პუნქტიანი გეგმის“ მიხედვით 
გათვალისწინებული ძირითადი მიმართულებები
„სტარატეგია 2020“-ის მიხედვით [1] საქართველოს მთავრო-

ბის ეკონომიკური პოლიტიკა სამ უმთავრეს პრინციპს ემყარე-
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ბა, ესენია:
1. ეკონომიკის რეალური სექტორის განვითარებაზე ორიე-

ნტირებული სწრაფი და ეფექტიანი ეკონომიკური ზრდის უზ-
რუნველყოფა, რამაც უნდა განაპირობოს ქვეყანაში არსებული 
ეკონომიკური პრობლემის გადაჭრა, სამუშაო ადგილების შექ-
მნა და სიღარიბის დაძლევა;

2. ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდის ხელშემწყობი ეკონო-
მიკური პოლიტიკის გატარება, რაც გულისხმობს მოსახლეობის 
საყოველთაო ჩართულობას ეკონომიკური განვითარების პრო-
ცესში, ეკონომიკური ზრდის შედეგად საზოგადოების თითოე-
ული წევრის კეთილდღეობას, მათ სოციალურ თანასწორობასა 
და მოსახლეობის ცხოვრების პირობების გაუმჯობესებას;

3. ეკონომიკური განვითარების პროცესში ბუნებრივი რესუ-
რსების რაციონალური გამოყენება, ეკოლოგიური უსაფრთხოე-
ბისა და მდგრადობის უზრუნველყოფა და ბუნებრივი კატაკლი-
ზმების რისკების თავიდან აცილება.

საქართველოს მთავრობის „4-პუნქტიანი გეგმა“ (2016-2020 
წ.წ.) [2], რომელიც ძალაშია 2016 წლიდან, ითვალისწინებს მთა-
ვრობის მიერ ქვეყნის სწრაფი განვითარებისთვის განსახორცი-
ელებელი რეფორმების ჩამონათვალს შემდეგ ოთხ ძირითად 
პუნქტად:

• ეკონომიკური რეფორმა; 
• განათლების რეფორმა; 
•  სივრცითი მოწყობის გეგმა;
• საჯარო მმართველობის რეფორმა.
გეგმით გათვალისწინებული ეკონომიკური რეფორმა, მთა-

ვრობის მიერ გაცხადებული მიზნებით, ორიენტირებული უნდა 
იყოს კერძო სექტორის მაქსიმალურ წახალისებასა და მის გაძ-
ლიერებაზე. ამ მიმართულებით გაწერილია მნიშვნელოვანი 
საგადასახადო სტიმულები - ბიზნესი აღარ დაიბეგრება მო-
გების გადასახადით მოგების რეინვესტირების შემთხვევაში. 
აღნიშნული რეფორმით ბიზნესში დარჩება ასეულობით მილი-
ონი ლარი, რაც წაახალისებს ინვესტიციებს, დააჩქარებს ეკო-
ნომიკურ ზრდას და შექმნის ათიათასობით სამუშაო ადგილს. 
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საგადასახადო გარემო ბიზნესის მიმართ იქნება კიდევ უფრო 
მეგობრული და მაქსიმალურად წაახალისებს ინვესტიციებს. 
გაგრძელდება და გაფართოვდება მეწარმეობის, დამწყები ბიზ-
ნესისა და ინოვაციების ხელშემწყობი პროგრამები, რაც უზ-
რუნველყოფს დამატებით სამუშაო ადგილების შექმნას კერძო 
სექტორში [2].

განათლების რეფორმა ითვალისწინებს ადამიანური კაპი-
ტალის განვითარებას და მის მაქსიმალურ, ეფექტიან ჩართვას 
ქვეყნის განვითარებაში. რეფორმის ფარგლებში პროფესიული 
განათლების სისტემაში დაინერგება დუალური ანუ სამუშაოზე 
დაფუძნებული სწავლების მიდგომა საჯარო-კერძო პარტნიო-
რობის გზით. ამ მიდგომით, კვალიფიციური კადრების მოსამზა-
დებლად უმაღლესი სასწავლებელი და დამსაქმებელი ურთიერ-
თშეთანხმებულად განახორციელებენ სასწავლო პროგრამებს, 
რაც მორგებული იქნება შრომის ბაზრის მოთხოვნებს და სტუ-
დენტებს მისცემს იმ კომპეტენციებს, რაც მათ დაეხმარებათ 
დასაქმებაში. შრომის ბაზრის ანალიზის საფუძველზე, განისა-
ზღვრება და დაფინანსდება უმაღლესი განათლების პრიორი-
ტეტული მიმართულებები. ამასთან, გათვალისწინებული იქნე-
ბა ქვეყნის სოციალურ-კულტურული თუ სახელმწიფოებრივი 
განვითარებისათვის აუცილებელი სხვა მიმართულებების სპე-
ციფიკა და საჭიროებები. შედეგად, გაიზრდება სტუდენტები-
სა და მომავალი დასაქმებულების კონკურენტუნარიანობა და 
შრომის ბაზრისათვის მზაობის ხარისხი [2];

„4-პუნქტიანი გეგმის“ მიხედვით, სივრცითი მოწყობის გეგმა 
იქნება ქვეყნის განვითარების მთავარი ჩარჩო. სივრცით-ტერი-
ტორიული დაგეგმვა არის ქვეყნის მდგრადი განვითარებისა და 
ცხოვრების ხარისხის ამაღლების მნიშვნელოვანი ინსტრუმე-
ნტი. სივრცითი მოწყობის რეფორმის ფარგლებში მომზადდება 
ქალაქებისა და სოფლების განაშენიანების რეგულირების გეგ-
მები. სწორი სივრცითი მოწყობით საქართველო გახდება ოთხი 
სეზონის ტურისტული ქვეყანა, რაც უზრუნველყოფს ტურიზ-
მიდან ახალი შემოსავლების მიღებისა და წლის განმავლობაში 
მათი სტაბილური განაწილების საშუალებას. მთელი საქართვე-
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ლოს მასშტაბით დაპროექტდება და დაიგება რეგიონების და-
მაკავშირებელი სატრანსპორტო ქსელი, რომელიც ყველა რე-
გიონს მჭიდროდ დააკავშირებს ერთმანეთთან. გეოგრაფიული 
მდებარეობა აღარ იქნება ბარიერი ბიზნესის წარმოებისა და გა-
დაადგილებისთვის. საქართველოს საავტომობილო გზების ქსე-
ლი გახდება მიმზიდველი სატრანსპორტო გადაზიდვებისათვის, 
ხელს შეუწყობს ქვეყანაში ტურიზმის განვითარებას, განაპირა 
და მაღალმთიან რეგიონებში სოფლის მეურნეობის განვითარე-
ბასა და რეგიონების დაკავშირებას. სწორი დაგეგმარებით და 
გააზრებული სივრცითი მოწყობით საქართველო ეფექტიანად 
აითვისებს ქვეყნის განვითარების პოტენციალს და მსოფლიო 
რუკაზე გაძლიერდება საქართველოს, როგორც ტრანზიტული 
ჰაბის მნიშვნელობა [2].

საჯარო მმართველობის რეფორმა ითვალისწინებს უფრო 
სწრაფი ეკონომიკური ზრდისთვის საჭირო მმართველობის 
ეფექტიანობის გაზრდას. რეფორმის ფარგლებში შეიქმნება 
ერთიანი „ბიზნესსახლი“, სადაც ყველა შესაბამისი სახელმწი-
ფო უწყება ბიზნესს ერთი ფანჯრის პრინციპით მოემსახურე-
ბა. გაძლიერდება საზოგადოების ჩართულობა მმართველო-
ბის პროცესში და უზრუნველყოფილი იქნება პროცესების 
ეფექტიანი მონიტორინგის საშუალება. მოხდება ონლაინმომ-
სახურების დახვეწა და გაუმჯობესება, ახალი დისტანციური 
სერვისების დამატება და სახელმწიფო სერვისების საფასურის 
ოპტიმიზაცია. გაძლიერდება საზოგადოების ჩართულობა მმა-
რთველობის და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. უზრუნ-
ველყოფილი იქნება პროცესების ეფექტიანი საზოგადოებრივი 
მონიტორინგის საშუალება [2].

საქართველო საკრედიტო რეიტინგებში
ქვეყნის სუვერენული საკრედიტო რეიტინგი ინვესტორებს 

და სხვა დაინტერესებულ პირებს უჩვენებს თუ რა დონის რის-
კებთან არის დაკავშირებული ინვესტიციების განხორციელება 
ამ თუ იმ ქვეყანაში. სარეიტინგო კომპანიები აფასებენ ქვეყნის 
ეკონომიკურ და პოლიტიკურ გარემოს, რათა განსაზღვრონ შე-
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საბამისი რისკის დონე, ქვეყნის, როგორც მსესხებლის უნარი, 
შეასრულოს თავისი ვალდებულებები კრედიტორების წინაშე. 
შესაბამისად, დიდი მნიშვნელობა ენიჭება სარეიტინგო კომპა-
ნიების შეფასებებს, რადგან კონკრეტული რეიტინგების გაუა-
რესებამ შესაძლოა მნიშვნელოვნად გაართულოს ქვეყნის მიერ 
სესხის აღება ფულად ბაზარზე.

სარეიტინგო კომპანიები ქვეყნების შეფასებას ყოველწლი-
ურად ახდენენ. შეფასებისას გამოყენებული სიმბოლოების 
მიხედვით საკრედიტო რეიტინგი რისკის ხარისხის შეფასების 
ერთგვარი მარტივი ინტერპრეტაციაა - ფინანსური ვალდებუ-
ლების შეუსრულებლობის ალბათობა „A“ საფეხურიდან „E“-მ-
დე. „A“ საფეხური შეესაბამება დაბალი რისკის ხარისხს, „B“ 
საშუალო ქულაა და მიუთითებს, რომ დამახასიათებელია სა-
კრედიტო რისკი. ყველაზე დაბალი შეფასება არის „C“ და „D“ - ამ 
შემთხვევაში ძალიან მაღალია საკრედიტო რისკი და დეფოლ-
ტის ალბათობა. რანჟირება შემდეგი თანმიმდოვრობით ხდება 
(„სტანდარტ ენდ პუარის“ და „ფიტჩ“-ის მიხედვით შეფასება 
იდენტურია, ხოლო „მუდის“ შემთხვევაში სიმბოლოების რანგი-
რებაში მცირედი სხვაობაა): AAA („მუდის“ მიხედვით: Aaa), AA ( 
Aa), A; BBB („მუდის“ მიხ.: Baa), BB (Ba), B; CCC (Caa), CC (Ca), C და 
ბოლოს D (C „მუდის“ მიხ.). სარეიტინგო ქულის ხარისხის რან-
ჟირებისათვის ასევე ემატება „+“ და „-“ „სტანდარტ ენდ პუარს“ 
და „ფიტჩ“-ის შემთხვევაში და 1-დან 3-მდე - „მუდის შემთხვევა-
ში“. ამასთან, „BBB“ (Baa) და ზემოთ არის საინვესტიციო ქულა, 
ხოლო „BB“ (Ba) და ქვემოთ - არასაინვესტიციო ქულა. 

სამი უმსხვილესი სარეიტინგო კომპანიის - „დიდი სამეუ-
ლი“-ს („Standard & Poor’s“ „Fitch“ და „Moody’s“) მიერ საქართვე-
ლოსათვის რეიტინგების მინიჭების პრაქტიკა 2005 წლიდან 
იწყება. 2004-2007 წლებში, გაუმჯობესებული ეკონომიკური 
მდგომარეობის ფონზე, „სტანდარტ ენდ პუარს“-მა საქართვე-
ლოს სახელმწიფო ფასიან ქაღალდებს „B+“ საკრედიტო რეი-
ტინგი მიანიჭა პოზიტიური მოლოდინებით, რაც თავის დროზე 
დადებითი სიგნალი იყო ეკონომიკის სწრაფი გაუმჯობესების 
შესახებ. თუმცა, 2008 წლის აგვისტოში, რუსეთ-საქართველოს 
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კომფლიქტის შემდეგ ორმა სარეიტინგო კომპანიამ - „სტანდა-
რტ ენდ პუარს“-მა და „ფიტჩ“-მა შეცვალეს საქართველოს სა-
კრედიტო რეიტინგი და შესაბამისად, „B“ და „B+“ ნეგატიური 
პერსპექტივით მიანიჭეს. 

2017 წლის მდგომარეობით საქართველოს „სტანდარტ ენდ 
პუარს“-თან და „ფიტჩ“-თან „BB“, „მუდის” მიხედვით „Ba2” სტა-
ბილური რეიტინგი აქვს მინიჭებული. 

საქართველო საკრედიტო რეიტინგებში [3][4][5]

 Moody's Fitch S&P

2005   B+ (პოზიტიური)

2006   B+ (სტაბილური)

2007  BB- (სტაბილური) B+ (პოზიტიური)

2008 მაისი   B+ (პოზიტიური)

2008 აგვისტო  B+ (ნეგატიური) B (ნეგატიური)

2008 სექტემბერი   B (სტაბილური)

2009 აპრილი  B+ (ნეგატიური)  

2009 აგვისტო  B+ (სტაბილური)  

2010 აპრილი   B+ (სტაბილური)

2010 ოქტომბერი Ba3 (სტაბილური)   

2011 მარტი  B+ (პოზიტიური) B+ (პოზიტიური)

2011 ნოემბერი  BB- (სტაბილური) BB- (სტაბილური)

2012  BB- (სტაბილური) BB- (სტაბილური)

2013   BB- (სტაბილური)

2014 აგვისტო Ba3 (პოზიტიური) BB- (პოზიტიური)  

2015 აპრილი  BB- (სტაბილური)  

2016 მარტი Ba3 (სტაბილური) BB- (სტაბილური) BB- (სტაბილური)

2017 მაისი  BB- (სტაბილური) BB- (სტაბილური)

2017 სექტემბერი Ba2 (სტაბილური)   
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საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანია „მუდის”-მა საქა-
რთველოს სუვერენული საკრედიტო რეიტინგი 2017 წელს 
„Ba3“-დან „Ba2”-მდე გააუმჯობესა, მის მიერ სუვერენული სა-
კრედიტო რეიტინგი ბოლოს 2010 წლის ოქტომბერში გააუმჯო-
ბესდა. სარეიტინგო კომპანია აღნიშნავს, რომ საქართველომ 
2014 წელს დაწყებული რეგიონული ეკონომიკური შოკების 
პარალელურად მდგრადობა აჩვენა, ამასთან, აქვს მოლოდინი, 
რომ ეკონომიკური რეფორმები, რომელსაც მსოფლიო სავალუ-
ტო ფონდი უჭერს მხარს, შეამცირებს იმ საკრედიტო სისუსტე-
ებს, რომელიც ქვეყანას გააჩნია. ანგარიშის მიხედვით, კომპა-
ნია საჭიროდ მიიჩნევს ეკონომიკის დივერსიფიკაციას, ამასთან 
თვლის, რომ ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თა-
ვისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება (DCFTA) სა-
ქართველოს ერთი მხრივ, საშუალებას მისცემს გაზარდოს კო-
ნკურენტუნარიანობა და პროდუქციის ხარისხი, მეორე მხრივ 
- გააუმჯობესოს განათლების სისტემა და შრომის კოდექსი. 
ორგანიზაცია ხაზგასმით აღნიშნავს ჩინეთთან თავისუფალი 
ვაჭრობის დადებით მხარეებსაც, რომ აღნიშნული ქმედებები 
დაეხმარება ქვეყანას პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მო-
ზიდვაში, ექსპორტის ზრდაში და განსაზღვრავს ეკონომიკურ 
ზრდას საშუალოვადიან პერსპექტივაში. 

სარეიტინგო კომპანია (Moody’s) საქართველოსთვის მთა-
ვარ საკრედიტო სისუსტეებად ასახელებს საბანკო სექტორის 
რისკს (იგულისხმება მაღალი დოლარიზაცია) და ქვეყნის სა-
გარეო რისკების არსებობას. ამასთან, რეიტინგის შემზღუდავ 
ფაქტორად მომდევნო რამდენიმე წლის განმავლობაში მიიჩნე-
ვს მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტს და გაურკვევლობას ისეთ 
სფეროებში, როგორიცაა გადახდისუუნარობის შესახებ კანონი, 
მიწის რეგისტრაცია და პროფესიული განათლების სისტემის 
განვითარება, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს შრომის ბაზა-
რზე კვალიფიციური მუშახელის მიწოდება.

მეზობელ ქვეყნებში თუ გადავხედავთ საკრედიტო რეიტი-
ნგებს, საანგარიშო წლის ანგარიშის მიხედვით, ზოგადად, რეგი-
ონი რისკის მატარებლადაა მიჩნეული და ზოგიერთ ქვეყანაში 
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საკრედიტო რეიტინგის გაუარესებაა დაფიქსირებული. კერ-
ძოდ, „სტანდარტ ენდ პუარს“-ისა და „ფიტჩ“-ის მიხედვით გაუა-
რესდა აზერბაიჯანის რეიტინგი „BBB“-დან „BB+“-დე, ხოლო „მუ-
დის“-ის მიხედვით „Baa3“-დან „Ba1“-მდე. „მუდის“ რეიტინგებში 
გააუარესებულია სომხეთის საკრედიტო პოზიციები „Ba3“-დან 
„B1“-მდე. „სტანდარტს და პუარს“-ის და „მუდის“-ის შეფასებით 
გაუარესდა რუსეთის საკრედიტო რეიტინგიც. 2014 წლის დე-
კემბერთან შედარებით რუსეთის საკრედიტო რეიტინგი „მუ-
დის“-ის რეიტინგებში გაუარესდა „Baa3“-დან „Ba1“-მდე, ხოლო 
„სტანდარტ და პუარს“-ის შეფასებით „BBB“-დან „BB+“-მდე. სა-
კრედიტო სამეულმა გასული პერიოდის ანგარიშებში ასევე შეა-
მცირა თურქეთის სარეიტინგო ქულა.

საქართველო ეკონომიკური
თავისუფლების ინდექსის მიხედვით
ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი შესაბამისი ინდიკა-

ტორებით ერთ-ერთია იმ საერთაშორისო რეიტინგებიდან, რო-
მელსაც პოლიტიკის მწარმოებლები, როგორც განვითარებადი, 
ისე განვითარებული ქვეყნებიდან ყურადღებით აკვირდებიან 
და იყენებენ საქმიანობის პროცესში. აღნიშნული ინდექსი უკვე 
23 წელია ყოველწლიურად ქვეყნდება ამერიკის შეერთებული 
შტატების ერთ-ერთი ყველაზე დიდი კვლევითი ორგანიზაცი-
ის ეკონომიკური თავისუფლების ინსტიტუტის (The Heritage 
Foundation) მიერ. ინდექსი ყოველწლიურად ზომავს ქვეყნების 
ეკონომიკურ თავისუფლებას 12 პარამეტრის მიხედვით, თითო-
ეული პარამეტრი ფასდება 0-დან 100 ქულამდე სკალით. ქვეყ-
ნის საერთო ქულის მისაღებად თორმეტივე პარამეტრს ენიჭე-
ბა თანაბარი წონა და გამოითვლება საშუალო არითმეტიკული. 
100 ქულიანი სკალა დაყოფილია ეკონომიკური თავისუფლების 
5 შემდეგ დონედ: თავისუფალი (100-80), უმეტესად თავისუფა-
ლი (79.9-70), ზომიერად თავისუფალი (69.9-60), უმეტესად შე-
ზღუდული (59.9-50) და შეზღუდული (49.9-0) [6].

2018 წლის ანგარიში მოიცავს 2016 წლის მეორე ნახევრისა 
და 2017 წლის პირველი ნახევრის მონაცემებს. აღნიშნული პე-
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რიოდის ანგარიშის მიხედვით საქართველო 180 ქვეყანას შო-
რის მე-16 პოზიციაზეა 76,2 ქულით და მინიჭებული აქვს უმეტე-
სად თავისუფალი ქვეყნის სტატუსი. წინა პერიოდის ანგარიშის 
მიხედვით საქართველო 76 ქულით მე-13 ადგილს იკავებდა 
მსოფლიოს 180 ქვეყანას შორის, შესაბამისად, მიმდინარე წელს 
სარეიტინგო ქულა გაუმჯობესდა 0,2 ქულით, თუმცა ქვეყნების 
რეიტინგში საქართველოს პოზიცია გაუარესდა და უკან გადაი-
ნაცვლა 3 პოზიციით [6].

თავისუფალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნების ექვსეული 2018 
წლის ანგარიშის მიხედვით ასე გამოიყურება: პირველ ადგილ-
ზეა ჰონკონგი 90,2 ქულა; მეორე ადგილს იკავებს სინგაპური 
88,8 ქულით; შემდეგ მოდის ახალი ზელანდია 84,2 ქულით, შვე-
იცარია 81,7 ქულით, ავსტრალია 80,9 ქულით, ირლანდია 80,4 
ქულით (წინა წელს მიეკუთვნებოდა უმეტესად თავისუფალი 
ქვეყნების ჯგუფს). 

უმეტესად თავისუფალი ქვეყნების რეიტინგში ევროპის რე-
გიონში (ინდექსი მოიცავს 45 ქვეყანას) საქართველოს შემდეგი 
ქვეყნები უსწრებს წინ: ესტონეთი (78,8 ქულა), გაერთიანებუ-
ლი სამეფო (78 ქულა), ისლანდია ( 77 ქულა), დანია (76,6 ქულა), 
ლუქსემბურგი (76,4 ქულა), შვედეთი (76,3 ქულა).
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საქართველოს მიმდინარე სარეიტინგო ქულა (76,2) 7,4 ქუ-
ლით აღემატება ევროპის რეგიონის საშუალო ქულას (68,8) და 
15,1 ქულით - მსოფლიოს საშუალო ქულას.

ეკონომიკური თავისუფლების შესაფასებლად გამოყენებუ-
ლი 12 რაოდენობრივი და თვისობრივი პარამეტრი შემდეგ 4 ძი-
რითად კატეგორიაშია მოქცეული: 

• კანონის უზენაესობა (საკუთრების უფლება; სასამართლოს 
ეფექტიანობა; მთავრობის კეთილსინდისიერება); 

• მთავრობის ზომა (ფისკალური სიჯანსაღე; საბიუჯეტო და-
ნახარჯები; საგადასახადო ტვირთი);

• რეგულირების ეფექტიანობა (ბიზნესის თავისუფლება; 
შრომის თავისუფლება; მონეტარული თავისუფლება);

• ბაზრის ღიაობა (ვაჭრობის თავისუფლება; ინვესტირების 
თავისუფლება; ფინანსური თავისუფლება).

წინა წელთან შედარებით, 2018 წელს საქართველოს სარე-
იტინგო მდგომარეობა 12 ინდიკატორიდან შემდეგ 7 ინდიკა-
ტორში გაუმჯობესდა: 

• საკუთრების უფლება (62,8 ქულა) – 50-ე ადგილი (გაუმჯო-
ბესდა 27 პოზიციით);

• მთავრობის სამართლიანობა/კორუფციისგან თავისუფლე-
ბა (61,8 ქულა) – 28-ე ადგილი (გაუმჯობესდა 3 პოზიციით);

• საგადასახადო ტვირთი (87 ქულა) – 34-ე ადგილი (გაუმჯო-
ბესდა 2 პოზიციით);

• ბიზნესის თავისუფლება (86,9 ქულა) – მე-13 ადგილი (გაუმ-
ჯობესდა 3 პოზიციით);

• შრომის თავისუფლება (77,3 ქულა) – მე-17 ადგილი (გაუმ-
ჯობესდა 8 პოზიციით);

• მონეტარული თავისუფლება (79,6 ქულა) – მე-80 ადგილი 
(გაუმჯობესდა 12 პოზიციით);

• ვაჭრობის თავისუფლება (89,4 ქულა) – მე-6 ადგილი (გაუმ-
ჯობესდა 3 პოზიციით).

საქართველოს სარეიტინგო მდგომარეობა გაუარესდა შე-
მდეგ ინდიკატორებში:

• სასამართლოს ეფექტიანობა (64,2 ქულა) – 37-ე ადგილი 
(შემცირდა 3 პოზიციით);
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• მთავრობის დანახარჯები (73,3 ქულა) – 72-ე ადგილი (შე-
მცირდა 4 პოზიციით);

• ფისკალური სიჯანსაღე (91,8 ქულა) – 44-ე ადგილი (შე-
მცირდა 4 პოზიციით);

• საინვესტიციო გარემოს თავისუფლება (80 ქულა) – 24-ე 
ადგილი (შემცირდა 3 პოზიციით);

• ფინანსური თავისუფლება (60 ქულა) – მე-40 ადგილი (შე-
მცირდა 1 პოზიციით).

ინდექსის ავტორები მიიჩნევენ, რომ საქართველო კარგად 
უმკლავდება ეკონომიკური თავისუფლების უზრუნველყოფას. 
განხილულ პერიოდში დაფიქსირებული ღია ბაზრის პოლიტიკა, 
დაბალი გადასახადები და რეგულაციების ეფექტიანობა ხელს 
უწყობს ვაჭრობის განვითარებასა და ინვესტიციების მოზიდ-
ვას. თუმცა, საქართველოსათვის კვლავ გამოწვევად რჩება 
კანონის უზენაესობის განმტკიცება, განსაკუთრებით სასამა-
რთლო თავისუფლებისა და ეფექტიანობის მხრივ. 

საქართველო ბიზნესის კეთების სიმარტივის ინდექსის მი-
ხედვით.

მსოფლიო ბანკი 2003 წლიდან ყოველწლიურად გამოსცემს 
ანგარიშს ბიზნესის კეთების სიმარტივის შესახებ. ეს ანგარიში 
ზომავს და ადარებს ბიზნესრეგულაციებსა და ბიზნესგარემოს 
მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში. რეიტინგში წამყვანი პოზი-
ცია მიანიშნებს იმაზე, რომ ქვეყანაში ბიზნესის კეთება გამა-
რტივებულია და დაცულია საკუთრების უფლება. აღნიშნული 
კვლევის პროცესში ინფორმაციის წყაროა კანონმდებლობა და 
რეგულაციები, რესპოდენტები, ქვეყნების მთავრობები და მსო-
ფლიო ბანკის ჯგუფში შემავალი ორგანიზაციების თანამშრომ-
ლები [7].

2018 წლის ანგარიშის მიხედვით, რომელიც 2017 წლის 
მდგომარეობას ასახავს, საქართველომ 190 ქვეყანას შორის 82 
ქულით მე-16 ადგილიდან მე-9 ადგილზე გადაინაცვლა. რეიტი-
ნგის ათეულში პირველ ადგილზეა ახალი ზელანდია, შემდეგ 
მოდის სინგაპური, დანია, კორეის რესპუბლიკა, ჰონკონგი, შეე-
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რთებული შტატები, გაერთიანებული სამეფო, ნორვეგია. 
რეიტინგის საერთო ქულა ეყრდნობა 10 კრიტერიუმს, თი-

თოეულ მათგანზე საქართველოს შემდეგნაირი შეფასება აქვს: 
ბიზნესის დაწყება - მე-4 ადგილი; სამშენებლო ნებართვის აღე-
ბა - 29-ე ადგილი; ელექტროენერგიის მიღება - 30-ე ადგილი; 
ქონების რეგისტრაცია - მე-5 ადგილი; კრედიტის აღება - მე-12 
ადგილი; ინვესტორების დაცვა - მე-2 ადგილი; გადასახადების 
გადახდა - 22-ე ადგილი; საგარეო ვაჭრობა - 62-ე ადგილი; ხელ-
შეკრულების აღსრულება - მე-7 ადგილი; გადახდისუუნარობა - 
57-ე ადგილი.

2018 წლის ანგარიშში საქართველოს პოზიცია წინა წელთან 
შედარებით თითქმის ყველა კომპონენტში გაუმჯობესდა.  

ბიზნესის კეთების სიმარტივე საქართველოში [7]

 
2018 
წლის 

რეიტინგი

2018 
წლის 
ქულა

2017 
წლის 
ქულა

ცვლი-
ლების 
ქულა

საერთო პოზიცია 9 82.04 79.92  2.12

ბიზნესის დაწყება 4 97.84 97.83  0.01

სამშენებლო ნებართვის 
აღება 29 77.57 77.55  0.02

ელექტროენერგიის მიღება 30 84.32 83.77  0.55

ქონების რეგისტრაცია 5 92.85 92.85 ..

კრედიტის აღება 12 85 85 ..

ინვესტორების დაცვა 2 81.67 76.67  5.00

გადასახადების გადახდა 22 87.14 87.1  0.04

საგარეო ვაჭრობა 62 82.43 82.43 ..

ხელშეკრულების 
აღსრულება 7 75.97 75.97 ..

გადახდისუუნარობის 
საქმისწარმოება 57 55.59 40.02  15.57
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ბიზნესის კეთების რეიტინგების მიხედვით 2018 წლის მონა-
ცემებს თუ შევადარებთ 2012 წლის მონაცემებთან, 10 კომპო-
ნენტიდან საქართველოს პოზიცია გაუმჯობესდა ბიზნესის 
დაწყების (3 პოზიციით), ელექტროენერგიით მომარაგების 
(58 პოზიციით), ინვესტორთა უფლებების დაცვის (15-ით), გა-
დასახადების გადახდის (23-ით), ხელშეკრულების აღსრულე-
ბის (32-ით) და გადახდისუუნარობის (18-ით) კომპონენტებში. 
მდგომარეობა გაუარესებულია სამშენებლო ნებართვების აღე-
ბის (მე-3 დან 29 პოზიციაზე), ქონების რეგისტრაციის (1-დან 
მე-4 პოზიციაზე), კრედიტის მიღების (მე-9-დან მე-12-მდე), სა-
გარეო ვაჭრობის (47-დან 62-მდე) კომპონენტებში. 

2018 წლის ანგარიშის მიხედვით რეიტინგის პირველ ოცე-
ულში მყოფ ქვეყნებს შორის საქართველო კვლავ დასახელდა, 
როგორც ლიდერი ქვეყანა განხორციელებული რეფორმების 
მიხედვით. 2003 წლიდან განხორციელებულია თითქმის 47 
დასახელების რეფორმა, როგორც ინსტიტუციური, ასევე მა-
რეგულირებელი გარემოს დახვეწის კუთხით, მათ შორის მას-
შტაბურობით აღსანიშნავია: გამარტივებული საგადასახადო 
კოდექსით 21 გადასახადიდან 6 გადასახადის დატოვება, ქონე-
ბის დარეგისტრირებისათვის საჭირო დროისა და ღირებულე-
ბის შემცირება, ლიცენზიებისა და ნებართვების რაოდენობის 
შემცირება, „ერთი სარკმლის პრინციპი“. 

საქართველო გლობალური 
კონკურენტუნარიანობის ინდექსის მიხედვით
გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსი (GCI), რო-

მელიც 2005 წლიდან მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის მიერ 
ქვეყნდება, ზომავს ქვეყნების მაკროეკონომიკური გარემოს 
ხარისხს, საჯარო ინსტიტუტების მდგომარეობას და ტექნო-
ლოგიური მზაობის დონეს. რეიტინგი ეყრდნობა საჯაროდ ხე-
ლმისაწვდომ სტატისტიკურ მონაცემებსა (მსოფლიო ბანკის, 
საერთაშორისო სავალუტო ფონდის და ა.შ.) და მსოფლიო ეკო-
ნომიკური ფორუმის აღმასრულებელ პირთა მიერ ჩატარებუ-
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ლი კვლევების შედეგებს. აღნიშნული ყოველწლიური კვლევა 
ხორციელდება პარტნიორი ინსტიტუტების ხელშეწყობით (სა-
მეცნიერო ინსტიტუტები და ბიზნეს ორგანიზაციები). ანგარიში 
მოიცავს იმ ფაქტორების ანალიზს, რომლებიც მნიშვნელოვან 
როლს ასრულებენ ქვეყანაში ბიზნეს-კლიმატის შექმნისათვის 
და მნიშვნელოვანია მწარმოებლურობისა და კონკურენტუ-
ნარიანობის თვალსაზრისით. ყოველწლიური ანგარიში ასევე 
განიხილავს ქვეყნის ძლიერ და სუსტ მხარეებს, ახდენს პრიო-
რიტეტების იდენტიფიცირებას პოლიტიკური რეფორმების გა-
ნხორციელების ხელშეწყობისათვის [8]. 

საქართველო გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექ-
სის (GCI) მიხედვით სხვა საერთაშორისო რეიტინგებთან შედა-
რებით დაბალ პოზიციებს იკავებს. საერთაშორისო რეიტინგებს 
შორის განსხვავებას უმთავრესად კვლევების განსხვავებული 
მეთოდოლოგიაც განსაზღვრავს. მაგალითად, ბიზნესის კე-
თების ინდექსი, ან ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი, თუ 
ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად ზომავენ ქვეყნებში ეკონო-
მიკურ თავისუფლებას, გლობალური კონკურენტუნარიანო-
ბის ინდექსი ლიბერალური გარემოს კომპონენტებთან ერთად, 
დამატებით ეკონომიკურ ცვლადებსაც ზომავს, მათ შორისაა 
ინსტიტუტები, კონკურენცია ბაზარზე, ფინანსური, სასაქონ-
ლო და შრომის ბაზრების ეფექტიანობა, განათლების ხარისხი, 
ინოვაცია და ტექნოლოგიური მზაობა კერძო სექტორში. ერთი 
მხრივ ეს მიდგომა სწორია, როცა საქმე ქვეყანას, როგორც კომ-
პლექსურ ეკონომიკურ სისტემას ეხება - ბიზნესის კეთების 
კუთხით ლიბერალური გარემო მხოლოდ სურათის ერთი ფრაგ-
მენტია, საჭიროა სხვა ცვლადების გათვალისწინებაც, თუმცა, 
მეორე მხრივ, რამდენად მართებული და ვალიდურია მეთო-
დოლოგია, რომელიც ერთ ინდექსში აერთიანებს კომპლექსურ 
ეკონომიკურ სისტემას, ეს სხვა საკითხია.

2017-2018 წლის ანგარიშის მიხედვით საქართველოს 137 
ქვეყნიდან 67-ე პოზიცია უკავია 4,28 სარეიტინგო ქულით. შე-
საბამისად, რეგიონში ერთი მხრივ, უსწრებს მეზობელ სომხეთს 
(73-ე ადგილი), უკრაინას (81-ე ადგილი) და მოლდოვას (89-ე 
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ადგილი), მეორე მხრივ, ძალიან ჩამორჩება მეზობელ აზერბა-
იჯანს (35-ე ადგილი), რუსეთს (38-ე ადგილი), თურქეთს (53-ე 
ადგილი) და აღმოსავლეთ ევროპის ბევრ ქვეყანას.

ინდექსის სტრუქტურას 114 კომპონენტი განსაზღვრავს, 
რომლებიც 12 ძირითად ინდიკატორად ერთიანდება და შემდეგ 
3 სუბინდექსს აყალიბებს: ფუნდამენტური ფაქტორები (ინსტი-
ტუტების არსებობა, ინფრასტრუქტურა, მაკროეკონომიკური 
გარემო, ჯანდაცვა და პირველადი განათლება), ეფექტიანობის 
გამაძლიერებელი ფაქტორები (უმაღლესი განათლება და ტრე-
ინინგი, სასაქონლო ბაზრების ეფექტიანობა, შრომის ბაზრის 
ეფექტიანობა, ფინანსური ბაზრის ეფექტიანობა, ტექნოლო-
გიური მზაობა, ბაზრის ზომა), ინოვაციები და განვითარების 
ფაქტორები (ბიზნესის განვითარება, ინოვაცია). 

ინდექსის აგების სპეციფიკა ისაა, რომ ინდექსის გამოთვლა-
ში ჩამოთვლილი ფაქტორები თანაბრად არ მონაწილეობს - თი-
თოეული ქვეყნისთვის, მათი განვითარების დონიდან გამომდი-
ნარე, სხვადასხვა წონა ენიჭებათ. მაგალითად, განვითარებადი 
ქვეყნების პოტენციალის დასადგენად, გაცილებით მნიშვნე-
ლოვანია ძლიერი პოზიცია ძირითადი ფაქტორების მიხედვით, 
მაშინ როდესაც განვითარებულში ზრდის მთავარი წყარო ინო-
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ვაციაა. საქართველო მიმდინარე ეკონომიკური მონაცემებით 
განვითარების სამი ძირითადი საფეხურიდან მიეკუთვნება მე-
ორეს - ეფექტიანობის მასტიმულირებელი ქვეყნების ჯგუფს, 
საინდექსო წონებიც შესაბამისად არის შერჩეული. 

2017-2018 წლების ანგარიშის მიხედვით საქართველოს 
მდგომარეობა წინა პერიოდთან შედარებით 1 საფეხურით არის 
გაუმჯობესებული ინოვაციებისა და განვითარების ფაქტორე-
ბის ნაწილში და 137 ქვეყნიდან 112-ე ადგილს იკავებს 3,2 ქულით 
(დაბალი მაჩვენებელი). 8 საფეხურით შემცირდა ქვეყნის პოზი-
ცია ძირითდი მოთხოვნების ნაწილში და დაიკავა 54-ე ადგილი 
4,8 ქულით (მაღალი მაჩვენებელი). საქართველოს პოზიცია 6 
საფეხურით გაუარესდა ეფექტიანობის მასტიმულირებელი 
ფაქტორების ბლოკშიც და დაიკავა 75-ე ადგილი 4,1 ქულით. 

საანგარიშო პერიოდში საქართველოს მაჩვენებლები 12 
კომპონენტის მიხედვით შემდეგია: 1-დან 7 ქულამდე შეფასე-
ბული სკალით საუკეთესო მაჩვენებელი აქვს ჯანდაცვის და და-
წყებითი განათლების კომპონენტს 5,8 ქულით (137 ქვეყნიდან 
69-ე ადგილი), შემდეგ მოდის მაკროეკონომიკური გარემო 5,1 
ქულით (48-ე ადგილი), სასაქონლო ბაზრის ეფექტიანობა 4,5 
ქულით (50-ე ადგილი), შრომის ბაზრის ეფექტიანობა 4,4 ქუ-
ლით (53-ე ადგილი), ტექნოლოგიური მზაობა 4,3 ქულით (70-ე 
ადგილი), ინსტიტუტები 4,2 ქულით (50-ე ადგილი), ინფრასტ-
რუქტურა ასევე 4,2 ქულით (69-ე ადგილი), საფინანსო ბაზრის 
განვითარება 4,1 ქულით (63-ე ადგილი), უმაღლესი განათლება 
და ტრენინგი 4,0 ქულით (87-ე ადგილი), ბიზნესის განვითარება 
3,7 ქულით (99-ე ადგილი), ბაზრის მოცულობა 3,1 ქულით (მე-
100 ადგილი), ინოვაციები 2,8 ქულით (118-ე ადგილი).

ძირითადი ფაქტორების მიხედვით საქართველო 54-ე ადგილ-
ზეა და მეზობელი ქვეყნებიდან ჩამორჩება აზერბაიჯანს და რუ-
სეთს, შესაბამისად, უსწრებს სომხეთს და თურქეთს. ეფექტია-
ნობის პარამეტრების მიხედვით საქართველო 75-ე ადგილზეა 
და მხოლოდ სომხეთს უსწრებს, ხოლო ინოვაციურობის მიხედ-
ვით ქვეყანა ყველაზე დაბლა - 118-ე ადგილზეა, სომხეთი - 70-
ე, თურქეთი - 69-ე, რუსეთი - 49-ე, ხოლო აზერბაიჯანი 33-ე 
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ადგილს იკავებს. ინდექსებიდანაც ჩანს, რომ საქართველოს ბა-
ზარზე არ არის განვითარებული თანამედროვე ტექნოლოგიები 
და შესაბამისად ინოვაციების მიმართულებითაც არ გვაქვს გა-
ნვითარება. 

გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსის მიხედვით 
გამოკითხულთა მიერ საქართველოში ბიზნესის კეთების ძირი-
თად პრობლემებად დასახელებულია შემდეგი: არაკვალიფიციუ-
რი სამუშაო ძალა (17,3%), ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა (12%), 
ინფლაცია (11%), ინოვაციების არასაკმარისი შესაძლებლობა 
(9,7%), სუსტი სამუშაო ეთიკა ეროვნულ სამუშაო ძალაში (9,7%), 
არაეფექტური სამთავრობო ბიუროკრატია (9,2%), გაუმართა-
ვი ინფრასტრუქტურა (7,3%), პოლიტიკური არასტაბილურობა 
(6,5%), სამთავრობო არასტაბილურობა (6,2%), საგადასახადო 
განაკვეთები (3,8%), საგადასახადო რეგულაციები (1,8%), უცხო-
ური ვალუტის რეგულაციები (1,8%), კორუფცია (1,7%), სუსტი 
ჯანდაცვა (1.3%), შემზღუდავი სამუშაო რეგულაციები (0,8%).

2017-2018 წლების ანგარიშის მიხედვით გამოიკვეთა შემდე-
გი მიმართულებები: მაკროეკონომიკურ ბლოკში - სასურველია 
ბიუჯეტის დეფიციტის ბალანსირება და საპროცენტო სპრედის 
დასტაბილურება. ამ საკითხების მიხედვა, მთლიანი პოტენცია-
ლის ამაღლების მიზნით, დიდ უკუგებას გამოიწვევდა; უმაღლე-
სი განათლების ბლოკში - ადგილობრივი კვლევითი რესურსე-
ბის განვითარების და ხარისხის ამაღლებისთვისაა ყურადღება 
მისაქცევი; სასაქონლო ბაზრების ეფექტიანობის ბლოკში - პრი-
ორიტეტული უნდა იყოს თავისუფალი ბაზრის კიდევ უფრო 
ხელშეწყობა და სახელმწიფოს მხრიდან მაქსიმალური თავი-
სუფლება, როგორც შიდა, ისე უცხოური ინვესტიციებისთვის. 
ბიზნესის კეთების ბლოკში - მთავარი ჩავარდნა არის ადგილო-
ბრივი მიმწოდებლების თვისობრივად და რაოდენობრივად და-
ბალი დონე. ინოვაციების ბლოკში - კომპანიების დანახარჯების 
წილი კვლევაზე და ინოვაციაზე, მთლიანი კვლევითი სისტემის 
დაბალი ხარისხი. ტექნოლოგიური სიახლეების მიმართ მზაო-
ბის არარსებობა სუსტ წერტილს წარმოადგენს, რაც აფერხებს 
ინოვაციას.
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დასკვნა
სტატიაში განვიხილეთ საქართველოს ხელისუფლების მიერ 

დეკლარირებული ეკონომიკური პოლიტიკა, როგორც „სტრატე-
გია 2020“-ის ასევე 2016-2020 წლების სამთავრობო პროგრამით 
გაწერილი რეფორმების მთელი პაკეტი, რომელთა განხორციე-
ლებით საქართველო უნდა იქცეს თანამედროვე, განვითარებუ-
ლი და საერთაშორისო სტანდარტის ინფრასტრუქტურის მქონე 
ქვეყანად, შრომის ბაზრის საჭიროებების შესაბამისი ადამიანუ-
რი რესურსებით, უსაფრთხო და სტაბილური ბიზნეს გარემოთი 
და ეფექტიანი სახელმწიფო მმართველობით. 

„დიდი სამეულის“ საკრედიტო რეიტინგების მიხედვით საქა-
რთველოს სუსტ მხარეებად მიჩნეულია: საგარეო მოწყვლადო-
ბის მაღალი მაჩვენებელი (უცხოურ ვალუტაში დენომინირებუ-
ლი ვალის ჩათვლით) და გეოპოლიტიკური რისკები რეგიონში. 
ძლიერ მხარეებს მიეკუთვნება რეგიონის სხვა ქვეყნებთან შე-
დარებით სტაბილური ეკონომიკური ზრდა და ინსტიტუციუ-
რი სიძლიერე. მიმდინარე ანგარიშის მიხედვით წამოწყებული 
სტრუქტურული რეფორმები და პრეფერენციული სავაჭრო 
რეჟიმები მნიშვნელოვნად წაახალისებს ეკონომიკურ ზრდას 
საშუალოვადიან პერიოდში. 

ეკონომიკური თვისუფლების ინდექსის ავტორების აზრით, უმ-
თავრესად საჭიროა რეფორმების გატარება კანონის უზენაესობის 
განმტკიცების მიმართულებით, რათა საქართველომ მიაღწიოს 
უფრო დინამიურ და გრძელვადიან ეკონომიკურ განვითარებას.

ბიზნესის კეთების ინდექსის 2018 წლის ანგარიშის მიხედ-
ვით, საქართველომ პირველი პოზიცია დაიკავა ევროპისა და 
ცენტრალური აზიის რეგიონში (24 ქვეყანას შორის). საქართვე-
ლო პირველ ათეულშია შემდეგი კომპონენტების მიხედვით: მი-
ნორიტარულ ინვესტორთა უფლებების დაცვა, ბიზნესის დაწყე-
ბა, ქონების რეგისტრაცია და კონტრაქტების აღსრულება.

გლობალური კონკურენტუნარიანობის კვლევა აჩვენებს, 
რომ საქართველოს ეკონომიკური ზრდისთვის გადამწყვეტია 
უფრო ლიბერალური ზომების გატარება ისეთი მიმართულე-
ბით, როგორებიცაა: კონკურენცია ბაზრებზე - როგორც მო-



ekonomika  #2-3. 2018

36

მწოდებლების, ასევე მომხმარებლების ხარისხოვნად და თვი-
სობრივად მაღალი დონე; თავისუფალი ბაზრის შესაბამისი 
ინსტიტუტების გამყარება; ტექნოლოგიური, კვლევითი და სა-
განმანათლებლო სფეროების ხელშეწყობა. 

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ სტატიაში განხილული თითქმის 
ყველა საერთაშორისო კვლევა და მათი ავტორები მსოფლიო 
ფინანსური კრიზისიდან 10 წლის შემდეგ ქვეყნებს კვლავ მო-
უწოდებენ ეფექტიანი რეფორმების გატარებისკენ. ამ კო-
ნტექსტში საქართველოს მიერ დეკლარირებული პოლიტიკა და 
გასატარებელი რეფორმების მრავალფეროვანი პაკეტი მისა-
სალმებელია, თუმცა თუ გავითვალისწინებთ საერთაშორისო 
რეიტინგებში რიგი მიმართულებებით ქვეყნის პოზიციების გა-
უარესებას 2017-2018 წლების მაჩვენებლების მიხედვით 2016-
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ფორმები იყოს ქმედითი და შედეგზე ორიენტირებული.
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RESUME
This article discusses the latest trends of Georgia in terms of the 

international research and rankings such as the Big Three’s credit 
ratings, the Heritage Foundation’s Index of Economic Freedom, Do-
ing Business and Global Competitiveness Indexes. Georgia’s econ-
omy, as the emerging free market economy, has had the significant 
progress in recent decades. The success of the country reflects the 
country’s leading positions in various international rankings, how-
ever, there are still the problematical directions that require some 
sharp and effective reforms.

Moreover, the article also deals with the main directions of the 
government policy by the strategy “Georgia 2020” and the govern-
mental action plan for 2016-2020-“Freedom, Rapid Development, 
and Welfare”.
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სამთავრობო პროგრამა „აწარმოე საქართველოში”: 
არსი და მნიშვნელობა საქართველოსთვის

მაია გიორგაძე, ნათია ფერაძე
თსუ ბაკალავრიატის სტუდენტები

რეზიუმე
დღესდღეობით, საქართველო რჩება ინდუსტიულ-აგრარულ 

სახელმწიფოდ, შესაბამისად, წარმოებას დიდი მნიშვნელობა 
ენიჭება ქვეყნის ეკონომიკაში. ქვეყნის მთავრობა კი, თავის 
მხრივ, ცდილობს ამ დარგის განვითარებას, რისთვისაც მრა-
ვალ აქტივობასა და პროგრამას ახორციელებს. ერთ-ერთი მა-
თგანია პროგრამა „აწარმოე საქართველოში“, რომლის მიზანია 
მეწარმეებისთვის ხელის შეწყობა ბიზნესის წამოყებაში ან მის 
განვითარებაში. პროგრამა გულისხმობს მეწარმეების როგორც 
ფინანსურ, ისე ინფრასტრუქტურულ და საკონსულტაციო მომ-
სახურებას. აღნიშნული პროგრამა მუშაობს რამდენიმე ძირითა-
დი მიმართულებით, ესენია: მიკრო და მცირე ბიზნესის ხელშე-
წყობა, სასტუმროს ინდუსტრია და კინოწარმოება. აღნიშნული 
მიმართულებები ქვეყნისთვის ყველაზე პერსპექტიულია და შე-
საბამისად, მათი განვითარება და ხელშეწყობა მნიშვნელოვან 
სარგებელს მოუტანს საქართველოს როგორც ბიუჯეტური, ისე 
მოსახლეობის დასაქმებისა და კეთილდღეობის თვალსაზრი-
სით.

პროგრამის ფარგლებში გაიხსნა საწარმოები და სასტუმრო-
ები, განვითარდა კინოინდუსტრია და უფრო კონკურენტული 
გახდა მსოფლიო ბაზარზე. ამ სამთავრობო პროგრამამ ასევე 
გარკვეულ წარმატებას მიაღწია ექსპორტის მიმართულებით. 
თუმცა, მიუხედავად წარმატებებისა, წარმოების სფერო საქა-
რთველოში მაინც რჩება მრავალი გამოწვევის წინაშე, რომლე-
ბიც ხელს უშლიან ქვეყანას მოგების მაქსიმიზაციაში. 

საკვანძო სიტყვები: წარმოება, ფინანსური დახმარება, ინ-
ფრა სტრუქტურა, საკონსულტაციო მომსახურება, სასოფლო-
-სამეურნეო პროდუქცია, ინდუსტრია, თანადაფინანსება. 
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ძირითადი ტექსტი
საქართველოს პრემიერ მინისტრის ინიციატივით, 2014 წლის 

ივნისიდან, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითა-
რების და სოფლის მეურნეობის სამინისტროებმა ახალი სამთა-
ვრობო პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ განხორციელება 
დაიწყეს. სამთავრობო პროგრამა მიმართულია წარმოების გა-
ნვითარებისა და წახალისებისაკენ, რომლის მთავარ მიზანს მე-
წარმეობის განვითარება, მეწარმე-სუბიექტების მხარდაჭერა, 
ახალი საწარმოების შექმნის/არსებული საწარმოს გაფართოე-
ბის ან გადაიარაღების ხელშეწყობა წარმოადგენს.1

განვითარებისათვის ხელშეწყობა ხორციელდება ფინან-
სური დახმარებით (კრედიტის პროცენტის თანადაფინანსება, 
გირაოს დაზღვევა), ინფრასტრუქტურული მხარდაჭერითა (სა-
ქართველოს მფლობელობაში არსებული უძრავი ქონების გადა-
ცემა სიმბოლურ ფასად) და საკონსულტაციო მომსახურებით 
(ტრეინინგები სამეწარმეო უნარების გაუმჯობესებისათვის, 
თანამედროვე ტექნოლოგიების მოძიება). აღნიშნული პროგრა-
მა ძირითადად ორ მიმართულებას მოიცავს: სასოფლო-სამეურ-
ნეო პროდუქციის წარმოება/გადამუშავება და ინდუსტრიული 
პროდუქტის წარმოება. მთლიანად პროგრამისთვის საქართვე-
ლოს ბიუჯეტიდან გამოყოფილია 46 მლნ ლარი. გარდა ეკონო-
მიკისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროებისა, პროგრა-
მაში ჩართულია საქართველოს ქონების ეროვნული სააგენტო, 
სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო, ინოვა-
ციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო და რაც მთავარია, სა-
აგენტო „აწარმოე საქართველოში“. როგორც დასაწყისში ით-
ქვა, აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ხდება მეწარმეების 
დაფინანსება. იმისთვის, რომ მეწარმე დაფინანსდეს, იგი უნდა 
აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს: დაფინანსებული სე-
სხით აუცილებელია შეიქმნას მხოლოდ ახალი საწარმო და ეს 
საწარმო, ამასთან ერთად, უნდა აკმაყოფილებდეს საქართვე-
ლოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ უსაფრთხოების, გარე-
მოს დაცვის, სანიტარულ და სურსათის უვნებლობის (სოფლის 

1 http://qartuli.ge/geo/sub/about-program/program-details/
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მეურნეობის შემთხვევაში) მოთხოვნებს. როგორც ვხედავთ, 
აღნიშნული ინიციატივა მიზნად ისახავს საქართველოს ეკონო-
მიკური ზრდის ხელშეწყობას, რაც მარტივი საქმე ნამდვილად 
არ არის. ახლა კი განვიხილავთ საქმიანობის იმ სფეორებს, რომ-
ლებზეც უშუალოდ მოქმედებს ეს პროგრამა.

კინოწარმოება. 2016 წლის თებერვლის თვეში სახელმწიფო 
პროგრამას „აწარმოე საქართველოში“ დაემატა ახალი კომპო-
ნენტი კინოინდუსტრიის სფეროში -„გადაიღე საქართველოში“. 
კინოწარმოების ჩართვა ამ პროგრამაში გულისხმობს ქვეყნის 
ფარგლებში გადაღებებზე გაწეული კვალიფიციური ხარჯების 
20%-დან 25%-მდე ანაზღაურებას. კინოინდუსტრიის წახალი-
სების კომპონენტს ახორციელებს საქართველოს ეკონომიკისა 
და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სააგენტო “აწარმოე 
საქართველოში”, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტ-
როს ეროვნულ კინოცენტრთან თანამშრომლობით. „გადაიღე 
საქართველოში“ პროგრამის ბენეფიციარი აუცილებელია იყოს 
საქართველოში რეგისტრირებულ იურიდიული პირი. ანაზღაუ-
რების მექანიზმის ასამოქმედებლად პროექტები უნდა განხო-
რციელდეს შემდეგი მიმართულებებით: მხატვრული ფილმი, სა-
ტელევიზიო ფილმი, ტელესერიალი ან მისი მინი-სერიალი (მათ 
შორის პილოტური), ანიმაცია, დოკუმენტური ფილმი, სარეკ-
ლამო ვიდეო პროდუქცია, რეალითი შოუ, მუსიკალური კლიპი.1 
ასევე შესაძლებელია მოხდეს დამატებითი თანადაფინანსება 
იმ შემთხვევაში, თუ მოწოდებული პროდუქტი ემსახურება სა-
ქართველოს პოპულარიზაციას და წარმატებით გაივლის ე.წ 
„კულტურულ ტესტს“ (იხ.http://filmingeorgia.ge/cash-rebate-5). 
თანხის ანაზღაურების მექანიზმი (cash rebate) 2016 წლის 15 მა-
ისი კანის კინო ფესტივალზე საქართველოს კინემატოგრაფიის 
ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა,დავით ვაშაძემ, გააცნო 
მსოფლიო კინო ინდუსტრიის წარმომადგენლებს. ამ მიმართუ-
ლებით უკვე განხორციელებული პროექტებიდან აღსანიშნავია 
2016 წლის ნოემბერში ინდური ფილმის გადაღებების დაფინა-
ნსება. “Gautamiputra Satakarni” პირველი ინდური ფილმია, რო-

1 http://qartuli.ge/geo/main/film-in-georgia/
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მელიც საქართველოში (ყაზბეგში) გადაიღეს და ამ პროგრამის, 
„გადაიღე საქართველოში“, მეშვეობით მას დაუფინანსდა გადა-
ღების ხარჯების 20%. 2016 წლის სექტემბერში საქართველომ 
ამერიკაში გამართულ მსოფლიო კინოინდუსტრიის კონფერენ-
ციაზე გაიმარჯვა ნომინაციაში „საუკეთესო ვიდეო რგოლი“. 
საქართველოს საიმიჯო ვიდეო რგოლში ნაჩვენები იყო ფილმის 
გადაღების ლოკაციები საქართველოს მასშტაბით.

სასტუმროს ინდუსტრია. 2016 წელს სახელმწიფო პროგრა-
მას „აწარმოე საქართველოში“ დაემატა სასტუმრო ინდუსტ-
რიის განვთარების კომპონენტი, რომელიც დიდი წარმატებით 
სარგებლობს. აღნიშნული კომპონენტი მოსახლეობას შესაძ-
ლებლობას აძლევს რეგიონებში განავითაროს სასტუმროს 
ბიზნესი, შექმნას სამუშაო ადგილები, მოიზიდოს მეტი დამ-
სვენებელი და ხელი შეუწყოს რეგიონის განვითარებას. ახალი 
კომპონენტი მეწარმეებისათვის ხელმისაწვდომს ხდის ფინან-
სებსა და საკონსულტაციო მომსახურებას და ამასთანავე ხდე-
ბა წარმატებული საერთაშორისო ბრენდების გამოცდილების 
დანერგვა ე.წ „ფრენჩაიზინგის” ხელშეკრულებით გათვალისწი-
ნებული გადასახადების თანადაფინანსებით. პროგრამის ფა-
რგლებში სახელმწიფოს ფინანსური მხარდაჭერით დაინტე-
რესებულ მეწარმეს შესაძლებლობა ეძლევა ააშენოს ახალი 
სასტუმრო საქართველოს მასშტაბით, მოახდინოს არსებული 
ინფრასტრუქტურის გაფართოება და ასევე „ფრენჩაიზინგის“ 
ხელშეკრულების საფუძველზე შეიყვანოს უცხოური ბრენდი 
ქართულ ბაზარზე. აღსანიშნავია, რომ პროექტი ხორციელდე-
ბა საქართველოს მასშტაბით, თბილისისა და ბათუმის გარდა.1 
სასტუმროების ბიზნესის ხელშესაწყობად საქართველოს ეკო-
ნომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო გასცემს სე-
სხებს (სესხის მინიმალური მოცულობა - 200 000 ლარი, სესხის 
მაქსიმალური მოცულობა - 2 000 000 ლარი). 

ამ დრომდე უკვე მხარდაჭერილია 13 მეწარმე სუბიექტი, რო-
მელთა ჯამური ინვესტიციის მოცულობა აღემატება 26 300 000 
ლარს, კომერციული ბანკების მიერ გაცემული სესხების მოცუ-

1  http://qartuli.ge/geo/main/hotel-industry-incentive/
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ლობა ჯამში 13 600 000 ლარზე მეტია, ხოლო აღნიშნული პრო-
ექტების მეშვეობით, ჯამურად 423 ადამიანი დასაქმდება და ქა-
რთულ სასტუმრო ინდუსტრიას 383 დამატებითი ახალი ოთახი 
შეემატება.1 

მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობა. მიკრო და მცი-
რე მეწარმეობის ხელშეწყობის პროგრამა გულისხმობს მეწა-
რმეების ფინანსურ და ტექნიკურ დახმარებას.იგი გამიზნულია 
ახალი ბიზნესის წამოწყების ან არსებულის გაფართოება/ გა-
დაიარაღებისთვის.

პროგრამის მონაწილე უნდა აკმაყოფილებდეს რამდენიმე 
პირობას: უნდა იყოს საქართველოს სრულწლოვანი მოქალაქე 
და არავითარ შემთხვევაში, საჯარო მოხელე. ასევე არ უნდა 
გააჩნდეს მიმდინარე ვადაგადაცილებული საგადასახადო ვა-
ლდებულება სახელმწიფოს წინაშე.კონკურსში გამარჯვების 
შემთხვევაში განახორციელოს მინიმუმ 20%-იანი თანხობრივი 
თანამონაწილეობა და დარეგისტრირდეს გადასახადის გადამ-
ხდელ ფიზიკურ პირად, რომელსაც მინიჭებული აქვს გადასახა-
დის გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერი, გარდა დღგ-ს 
გადამხდელად რეგისტრირებული ფიზიკური პირისა. კომისიის 
მიერ შერჩეულ ბიზნეს გეგმების ავტორებს ეძლევა გრანტი და 
უტარდებათ ბიზნეს ადმინისტრირების ტრეინინგები.2

პროექტი საკმაოდ წარმატებული აღმოჩნდა, რადგან 2018 
წლის იანვრის მონაცემებით, ინდუსტრიული სოფლის მეურნე-
ობის, სასტუმროსა და ქონების გადაცემის კომპონენტის ფა-
რგლებში მხარდაჭერილია 328 პროექტი, ინვესტიიის ჯამური 
მოცულობა 800 მლნ ლარს აღემატება, ხოლო დასაქმებულთა 
რაოდენობა 13 200 _ზე მეტ ადამიანს შეადგენს.3

აღსანიშნავია, რომ ამ მიმართულებით ქვეყანაში განხო-
რციელებული იმპორტირებული პროდუქცია საკმაო პოპულა-
რობით სარგებლობს, კერძოდ, 2013 -2016 წლებში საშუალოდ 

1  http://qartuli.ge/geo/news-info/saxelmtsifo-programis-axali-komponenti-
re gionebshi-sastumro-industriis-ganvitareba-202/

2  http://qartuli.ge/geo/main/micro-and-small-business/
3  http://enterprisegeorgia.gov.ge/ge/media-center/news/awarmoe-saqarT-

veloSi-monacemebi1517562804?id=62
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წელიწადში 20 მილიონი დოლარის ოდენობის იმპორტი განხო-
რციელდა მაშინ, როცა საქართველოში წარმოების ამ მიმართუ-
ლებას მეტი პერსპექტივა გააჩნია.

პროგრამამ არაერთ წარმატებულ და მნიშვნელოვან საწა-
რმოს შექმნას შეუწყო ხელი. მაგალითად კომპანია BPC (Bio 
Product Company), რომელიც სპეციალიზირებულია ნატურა-
ლური და ორგანული წვენების წარმოაბაში, გახდა 2016 წლის 
ბიზნესდაჯილდოების გამარჯვებული წლის აგრობიზნესის 
ნომინაციაში. კომპანიამ „უვ პრინტი“ ახალი პოლიგრაფიული 
საბეჭდი მანქანა-დანადგარი შეიძინა, რომლის ანალოგი არათუ 
საქართველოში, არამედ მთელ ამიერკავკასიასი არ არსებობს. 

„აწარმოე საქართველოში“-ექსპორტი. პროგრამა აქტიურად 
მუშაობს საწარმობის განვითარებაზე, რათა მათ აითვისონ არა 
მხოლოდ ქართული, არამედ უცხოური ბაზარი. 

ჯერჯერობით ექსპორტზე არც ისე ბევრ კომპანიას გააქვს 
თავისი ნაწარმი, თუმცა აღსანიშნავია რამდენიმე პროექტი. სა-
წარმო „ჯორჯიან პროდაქტს“, რომელიც შინაური ცხოველების 
ავეჯის 17 მოდელს აწარმოებს , თავისი პროდუქცია ევროკავ-
შირში გააქვს და მისი ფასი 40-დან 150 დოლარამდე მერყეობს. 
ასევე, 2018 წელს კომპანია „ფუტკარამ’’ თაფლი იაპონიაშიც 
გაიტანა გასაყიად. 2018 წლის 31 იანვრიდან 4 თებერვლის ჩათ-
ვლით გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში, ქალაქ ნიურნბე-
რგში, გამართულ სათამაშოების გამოფენაზე „Spielwarenmesse 
2018 ” სამმა ქართულმა კომპანიამ შპს „კოდალამ“ , „ჯეოთოიზ-
მა“ და „თამაშობანამ“ მიიღო მონაწილეობა. გამოფენის მეორე 
დღეს ქართულმა სათამაშოების მწარმოებელმა კომპანიებმა 
50-ზე მეტი შეხვედრა გამართეს პოტენციურ დამკვეთებთან და 
10-მდე წარმატებულ შეთანხმებასაც მიაღწიეს.

„აწარმოე საქართველოში“ პროექტის 
დაბრკოლებები და გამოწვევები
მიუხედავად იმისა, რომ პროგრამამ უამრავ დამწყებ თუ 

გამოცდილ ბიზნესმენს შეუწყო ხელი იდეის განხორციელება-
ში რითაც, ერთი მხრივ, ხელი შეუწყო დასაქმებულ ადამიანთა 



ekonomika  #2-3. 2018

44

რაოდენობის, მათი შემოსავლებისა და ბიუჯეტის ზრდას და, 
მეორე მხრივ, ქვეყნის პოლულარიზაციას, არსებობს უამრავი 
ხელისშემშლელი ფაქტორი, რაც გვაშორებს აღნიშნული პრო-
გამის შესაძლებობების მაქსიმუმთან.

პირველ რიგში, უნდა განვიხილოთ სოფლის მეურნეობის 
პროდუქციის წარმოება. მიუხედავად იმისა, რომ აღნიშნული 
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული საწარმოების დიდი 
ნაწილი სოფლის მეურნეობის პროდუქციას აწარმოებს, ეს საკ-
მაოდ მცირე მაჩვენებელია იმ ფონზე, რომ ადგილობრივი პრო-
დუქცია წამყვან ადგილს ვერ იკავებს ქვეყნის ბაზარზე და მას 
დიდი ოდენობით იმპორტირებული პროდუქცია ანაცვლებს. 
ძირითადი მიზეზები, თუ რატომ ვერ ითვისებს ჩვენი ქვეყანა 
მის პოტენციალს, არის ფერმერების მიერ მცირე მოცულობის 
პროდუქციის წარმოება, არასათანადო ინფრასტრუქტურა და 
სამაცივრე მეურნეობები, ფინანსების სიმცირე, ფერმერის ინ-
ფორმირებულობის ნაკლებობა და სხვა.

რაც შეეხება უცხოურ ბაზარს, აქ უფრო დიდი გამოწვევების 
წინაშე დგას საქართველო. იმ უამრავი მოთხოვნის დაკმაყოფილე-
ბა, რომელსაც, მაგალითად, ევროკავშირის ბაზარი უყენებს იმპო-
რტიორებს, საკმაოდ რთულია და მოითხოვს როგორც ინფორმი-
რებულობის მაღარ დონეს, ასევე დიდი რაოდენობით ფინანსებს. 
მიუხედავად იმისა, რომ პროგრამა გრანტის სახით აფინანსებს 
და ხელს უწყობს მწარმოებლებს დაბალპროცენტიანი სესხების 
აღებაში, ხშირად ეს არასაკმარისია, რადგან მწარმოებლებს კიდევ 
სჭირდებათ დამატებითი ფინანსური უზრუნველყოფა.როგორც 
სოფლის მეურნეობის, ასევე სხვა მიმართულების საწარმოების 
გახსნას დიდწილად აბრკოლებს არა მხოლოდ ფინანსების სიმცი-
რე, არამედ კვალიფიციური პერსონალის ნაკლებობა.

დასკვნა
პროგრამა „აწარმოე საქართველოში“ მნიშვნელოვან როლს 

თამაშობს წარმოების განვითარებაში და ხელს უწყობს პერ-
სპექტიული ბიზნეს იდეების განხორციელებას. დღემდე პროგ-
რამის ფარგლებში შეიქმნა ან გადაიარაღდა საკმაოდ ბევრი 
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საწარმო, გადამზადდა და დასაქმდა უამრავი ადამიანი, ქვეყანა 
გახდა უფრო მიმზიდველი ფილმების, სერიალებისა თუ სატე-
ლევიზიო შოუების გადაღებისთვის და ა.შ

თუმცა, მიუხედავად მიღწეული წარმატებებისა, პროგრამა 
მნიშვნელოვანი გამოწვევების წინაშე დგას, როგორიცაა მაგა-
ლითად, ფინანსური დახმარებების ოდენობის გაზრდა, მოსა-
ხლეობის ინფორმირებულობა, მეწარმეების დახმარება ექსპო-
რტისთვის საჭირო კრიტერიუმების დაკმაყოფილებაში და სხვა.

გამოყენებული ლიტერატურა:
1. „აწარმოე საქართველოში“ ოფიციალური ვებ გვერდი, 

ინტერნეტი: http://qartuli.ge/geo/, ბოლო ნახვა, 8 თებერვალი, 
2018. 

2. სახელმწიფო პროგრამა „აწარმოე საქართველოში“, 
ინტერნეტი: http://www.lmis.gov.ge/Lmis/Lmis.Portal.Web/
Handlers/GetFile.ashx?Type=Project&ID=b9440a08-1bb9-410d-
8b29-8f9c5031b3db , ბოლო ნახვა, 8 თებერვალი, 2018. 

3. „გადაიღე საქართველოში“ ოფიციალური ვებ გვერდი, 
ინტერნეტი: http://filmingeorgia.ge/ , ბოლო ნახვა, 8 თებერვა-
ლი, 2018.

4. საქართველოს კინომატოგრაფიის ეროვნული სააგენტოს 
ოფიციალური ვებ გვერდი, ინტერნეტი: http://www.gnfc.ge/
eng/news/1102 , ბოლო ნახვა, 8 თებერვალი. 2018. 5.

5. „აწარმოე საქართველოში“. ინტერნეტი: http://
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THE GOVERNMENTAL PROGRAM - “ENTERPRISE IN GEORGIA”: 
ITS ESSENCE AND IMPORTANCE FOR GEORGIA

Maia Giorgadze, Natia Peradze; 
Bachelor Students,

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

 RESUME
Nowadays Georgia is still considered to be an industrial-agricul-

tural country. Accordingly the enterprise should have an important 
role in the economy of Georgia. In turn the government of Georgia 
tries to develop this realm of economy. One of these initiatives is a 
governmental program named ‘enterprise in Georgia’. The main goal 
of this program is to assist entrepreneurs in setting up a business. 
This governmental initiative includes as financial as infrastructural 
and advisory services. 

The program “enterprise in Georgia” works in several directions 
such as micro and small businesses, hotel industry and filmmaking. 
It will be useful for the state economy to facilitate above mentioned 
directions and to develop these fields of production. 

Within this program, there were established many enterpris-
es and hotels, was developed the film industry and became more 
competitive in the world market. ‘Enterprise in Georgia’ has also 
succeeded in a field of export. But in spite of these achievements, 
production in Georgia still faces the challenges which hinder to max-
imize a profit. 

Key words: Enterprise, Financial Assistance, Infrastructure, 
Consultative Service, Agricultural product, Industry, Co-funding. 

http://www.gnfc.ge/eng/news/1102
http://enterprisegeorgia.gov.ge/


47

ekonomikuri reforma: analizi, problemebi, perspeqtivebi

სოციალურ-ეკონომიკური ფონი საქართველოში 
და მიმდინარე გამოწვევები

ინგა გიგაური
ბიზნესის ადმინისტრირების 

აკადემიური დოქტორი,
სტუ პროფესორი

მირანდა ფაცაცია, მაია ბიწაძე
სტუ ბაკალავრიატის 

მე-4 კურსის სტუდენტები

რეზიუმე
სახელმწიფოს სოციალური პოლიტიკა ქვეყნის ეკონომიკუ-

რი პოლიტიკის სისტემაწარმომქმნელი კომპონენტია, რომე-
ლიც მისი ყველა სხვა ელემენტების ფუნქციონირებას წარმა-
რთავს სოციალური სამართლიანობის, სოციალური დაცვის და 
ცხოვრების მაღალი დონის რეალიზაციის მიმართულებით.გან-
საკუთრებით მნიშვნელოვანია სოციალური პოლიტიკის როლი 
საბაზრო ურთიერთობებზე გარდამავალ პერიოდში,როდესაც 
საქართველოში, ისევე როგორც სხვა პოსტსოციალისტურ 
ქვეყნებში, თვისებრივად შეიცვალა როგორც ეკონომიკის, ისე 
სოციალური სფეროს განვითარების კონცეპტუალური და მე-
თოდოლოგიური საფუძვლები.აღნიშნულ სფეროში დღემდე 
აქტუალურ გამოწვევად რჩება სიღარიბესთან ბრძოლა, და-
საქმებისა და უმუშევრობის-როგორც მაკროეკონომიკური 
პრობლემების აღმოფხვრა. ასეთ სიტუაციაში ქვეყნის უსაფრ-
თხოების თვალსაზრისით, უნდა ჩამოყალიბდეს ისეთი პოლი-
ტიკა,რომელიც გარედან შემოთავაზებულ ლიბერალიზაციის 
პროცესს ეროვნულ ინტერესებს დაუმორჩილებს.

საკვანძო სიტყვები:სოციალურ-ეკონომიკური პოლიტიკა, 
სოციალური დაცვა სოციალური უსაფრთხოება, ეკონომიკური 
ზრდა, სოციალური სამართლიანობა
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შესავალი
ბოლო ათწლეულში საქართველოს ეკონომიკამ მნიშვნელო-

ვანი ზრდა განიცადა, რაც ძირითადად განპირობებული იყო 
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შემოდინებით, გაზრდი-
ლი საგარეო ვალებით და მიგრანტების გზავნილების დიდი 
მოცულობებით.  აღნიშნულ ფაქტორებს ემატებოდა საბანკო 
დაკრედიტების მკვეთრი ზრდა, ამ ყოველივეს შედეგად კი ქვე-
ყანაში ადგილი ქონდა შიდა მოთხოვნის ზრდას, რაც მეტწილად 
იმპორტის გაზრდის შედეგად კმაყოფილდებოდა. მოცემულ პე-
რიოდში ადგილი ქონდა ეკონომიკის არაადეკვატურ ზრდას. არ 
მოხდა ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა, პირდაპირი უცხოუ-
რი ინვესტიციების თანმდევი ახალი და მაღალტექნოლოგიური 
დარგების განვითარება, რამაც  მნიშვნელოვან წილად შეაფე-
რხა კონკურენტუნარიანობის ამაღლება და ქვეყნის ეკონომი-
კის ინტეგრაცია გლობალურ და რეგიონულ ჭრილში.გაუაზრე-
ბელი ნეო-ლიბერალური ეკონომიკური პოლიტიკის შედეგად 
ქვეყნის ეკონომიკის ზრდა არანაირად არ აისახა მოსახლეობის 
მნიშვნელოვანი ნაწილის ცხოვრებაზე. შენარჩუნდა უმუშე-
ვრობისა და სიღარიბის მაღალი დონე, რაც დღეისთვის ქვეყნის 
ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად რჩება.ჩვენი ეკონომიკური პო-
ლიტიკის მთავარი ორიენტირებია, ერთი მხრივ ადამიანი - მო-
ქალაქე, რომლის კეთილდღეობა და სოციალური დაცულობა 
უზრუნველყოფილი უნდა იქნას სახელმწიფოს მიერ, და, მეორე 
მხრივ, საზოგადოება, რომელიც ამ ინდივიდების ერთობლი-
ობას წარმოადგენს, რომელშიც თითეულ მოქალაქეს გააჩნია 
პასუხისმგებლობები საზოგადოებრივი ინტერესების მიმართ.
ჩვენი სოციალურ- ეკონომიკური პოლიტიკა ემყარება სამ უმ-
თავრეს პრინციპს. პირველი, ეს არის სწრაფი და ეფექტური 
ეკონომიკური ზრდის უზრუნველყოფა, რომელიც ორიენტირე-
ბული უნდა იყოს ეკონომიკის რეალური (წარმოების) სექტო-
რის განვითარებისკენ.  აღნიშნული  აუცილებელია არსებული 
ეკონომიკური პრობლემის მოგვარების თვალსაზრისით და 
უზრუნველყოფს სამუშაო ადგილების შექმნას და სიღარიბის 
დაძლევას. მეორე, ეკონომიკური ზრდის შედეგად მიღებული 
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საყოველთაო სიკეთეების სამართლიანი გადანაწილების მეშვე-
ობით საზოგადოებაში სოციალური თანასწორობის უზნრუნვე-
ლყოფა, რაც მნიშვნელოვანია საყოველთაო კეთილდღეობის და 
მოსახლეობის ღირსეული ცხოვრების პირობებით უზრუნველ-
საყოფად.მესამე-მნიშვნელოვანი პრინციპია, ეკონომიკური გა-
ნვითარების პროცესში ბუნებრივი რესურსების რაციონალური 
გამოყენება, რადგანაც ამ რესურსებზე თანაბარი უფლებები 
გააჩნიათ ამჟამინდელ და მომავალ თაობებს. ასევე, ეკონომი-
კური განვითარების პროცესში ეკოლოგიური უსაფრთხოების 
და მდგრადობის უზრუნველყოფა, ბუნებრივი კატაკლიზმების 
რისკების თავიდან აცილება და გამოწვეულ საფრთხეებთან 
ეფექტური ბრძოლა. 

ძირითადი ტექსტი
ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკა უნდა განისაზღვროს თა-

ვისუფალი საბაზრო ურთიერთობებისა და ეკონომიკის სახე-
ლმწიფოებრივი რეგულირების შერწყმის ოპტიმალური მოდე-
ლის შემუშავებით, რომელიც ძირითადი მაკროეკონომიკური 
მიზნების განხორციელებას უზრუნველყოფს. ესენია: მდგრა-
დი ეკონომიკური ზრდა, სრული დასაქმება, ინფლაციის დონის 
მინიმიზაცია, და სოციალური სამართლიანობა.სახელმწიფოს 
ეკონომიკური პოლიტიკის მნიშვნელოვანი ამოცანაა თავი-
სუფალი და სამართლიანი კონკურენციის ხელშეწყობა საქა-
რთ- ველოში მოქმედი  ყველა ეკონომიკური აქტივობებისათ-
ვის, რაც ეფექტურ ანტიმონოპოლიურ პოლიტიკის გატარებას 
დაეფუძნება. აღნიშნული გულისხმობს ბაზარზე კონკურენ-
ციის შემზღუდველი ქმედებების აღმოფხვრას და ამავდროუ-
ლად  გონივრული რეგულაციების შემოღებას, რათა ბიზნესის 
გაფართოებას ხელოვნურად არ შეექმნას ბარიერები და არ 
მოხდეს სუსტი კონკურენტების ბაზრიდან გაქრობა. ამავდრო-
ულად კონკურენციის მარეგულირებელი საკანონმდებლო ბაზა 
უნდა იყოს მაქსიმალურად მოქნილი, რათა არ მოხდეს ისეთი 
ინოვაციური ბიზნეს ინიციატივების ბლოკირება, რომელსაც 
მნიშვნელოვანი დადებითი ეფექტის მოტანა შეუძლია.ბიზნესი 
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თავისუფალი უნდა იყოს პოლიტიკისაგან და სახელმწიფო მას 
უნდა მიიჩნევდეს სამუშაო ადგილების შექმნის მნიშვნელოვან 
წყაროდ.კერძო სექტორის განვითარებას მნიშვნელოვნად ზღუ-
დავს არასაკმარისი ფინანსური რესურსები. ამ კუთხით მნიშ-
ვნელოვანია პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა.  
თუმცა ქვეყნის ეკონომიკისათვის მნიშვნელოვანი ზოგიერთი 
პროექტის  დაფინანსების საჭირო მოცულობა აღემატება კერ-
ძო სექტორის ძალებს. ასეთი პროექტების განხორციელებას 
მნიშვენელოვანია ხელი შეუწყოს კერძო და საჯარო სექტორის 
პარტნიორობით დაფუძნებულმა საინვესტიციო ფონდებმა.
დაფინანსების ალტერნატიული წყაროების და შესაბამისად 
ფინანსური რესურსის ხელმისაწვდომობის გაზრდისთვის მნიშ-
ვნელოვანია ფასიანი ქაღალდების ბაზრის განვითარება.  აღ-
ნიშნული ხელს შეუწყობს რესურსების მიმართვას პროდუქტი-
ულ დარგებში, სტიმულს მიცემს დანაზოგების აკუმულირებას 
და შესაბამისად ინვესტიციების დაფინანსების უფრო იაფ და 
პროგნოზირებად სახსრებს წარმოქმნის.  ფასიანი ქაღალდების 
ბაზრის განვითარება ასევე წაახალისებს კომპანიების გამჭ-
ვირვალობისა და საერთაშორისო სააღრიცხვო სტანდარტებ-
ზე გადასვლას. აღნიშნული მიმართულებით მნიშვნელოვანია 
სახელმწიფომ შეიმუშაოს ფასიანი ქაღალდების ბაზრის რეგუ-
ლირების გამართული და მკაფიო საკანონდებლო ბაზა, ხელი 
შეუწყოს საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიებთან თანამ-
შრომლობას და დანაზოგების სტიმულირებას.მაკროეკონო-
მიკური სტაბილურობა წარმოადგენს ეკონომიკური განვითა-
რების საფუძველს.გონივრული ფისკალური და მონეტარული 
პოლიტიკა მიმართული უნდა იყოს სტაბილური მაკროეკონო-
მკური გარემოს შენარჩუნებაზე, მაკროეკონომიკური სტაბი-
ლურობის შესანარჩუნებლად უზრუნველყოფილ უნდა იქნეს 
სახელმწიფო ვალის მდგრადობა, ბიუჯეტის დეფიციტის დაბალ 
ნიშნულზე შენარჩუნება, ერთნიშნა ინფლაცია, თავისუფლად 
მცურავი სავალუტო კურსი. ასევე მნიშვნელოვანია ქვეყნის 
ფისკალური პოლიტიკა ორიენტირებული იყოს ადგილობრივი 
წარმოების განვითარებისაკენ, რისთვისაც მნიშვნელოვანია 
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დიფერენცირებული მოგების გადსახადის დაწესება (პრიორი-
ტეტული) დარგების მიხედვით. აღნიშნული ხელს შეუწყობს 
სასურველი დარგების განვითარებას ქვეყანაში, რაც, თავის 
მხრივ, ექსპორტის სტიმულირებასაც მოახდენს.სოციალური 
სახელმწიფოს მშენებლობის პროცესში, როდესაც სახელმწიფო 
მნიშვნელოვან როლს თამაშობს საზოგადოების სოციალური 
ბადის შექმნაში, აუცილებელია შესაბამისი საბიუჯეტო სექტო-
რის გაფართოება, რომელიც უზრუნველყოფს სახელმწიფოს 
პასუხისმგებლობის სფეროში არსებული სოციალური სერვისე-
ბით საზოგადოების უზრუნველყოფას.

სოციალური პოლიტიკის ეფექტიანობის განსაზღვრისათვის 
გამოიყენება სხვადასხვა ინდიკატორი. საერთაშორისო ინდიკა-
ტორად მიჩნეულია ჰუმანური განვითარების ინდექსი(იგი სამი 
ძირითადი მაჩვენებლით იანგარიშება: სიცოცხლის საშუალო 
ხანგრძლივობა,განათლების დონე და მ.შ.პ-ის მოცულობა ერთ 
სულზე. საქართველოს ჰუმანური განვითარების ზოგადი მაჩვე-
ნებელია- 0.769, რაც შეესაბამება მაღალი ჰუმანური განვითა-
რების მქონე ქვეყნების ჯგუფს და ოდნავ გაუმჯობესებულია 

2015 წლის მონაცემთან შედარებით (0.754). 2000-2015 წლებ-
ში საქართველოს მაჩვენებელი გაიზარდა 0.673-დან 0.769-მდე.  
მთლიანმა ზრდამ 14.3% შეადგინა.საქართველო 70-ე ადგილზეა 
188 ქვეყანასა და ტერიტორიას შორის. თუმცაღა ცალკეული პა-
რამეტრების მიხედვით, კერძოდ მშპ-ს ერთ სულზე მონაცემით 
არასახარბიელო მდგომარეობა გვაქვს 2017 წლის I და მე- IIე 
კვარტალში 2016 წელთან შედარებით. 2017წლის I კვარტალში 
მშპ 3003.7აშშ დოლარით, ანუ 77.7%-ით,მე- IIე კვარტალში 2842 
აშშ დოლარით ანუ 73.5% -თ არის შემცირებული.

სოციალური 
უზრუნველყოფა 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 I 

2017*
II 

2017*

მშპ ერთ სულზე 
(მიმდინარე 

ფასებში), 
აშშ დოლარი**

2623.0 3230.7 3523.4 3599.6 3676.2 3766.6 3864.6 860.9 1022.6
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დასკვნა
ამრიგად, სახელმწიფო სოციალური დაცვის ინსტიტუტია 

ძირითადი რგოლი, რომელიც მიმართული უნდა იყოს სიღარი-
ბის დონის შემცირებისაკენ. ფინანსური და ინსტიტუციური 
პრობლემების მიუხედავად სახელმწიფო სოციალური დაცვის 
სისტემამ უნდა უზრუნველყოს ღარიბების პრიორიტეტული და-
შვება სოციალური დაცვის რესურსებთან იმ პირობებში, როცა 
სიღარიბე იზომება სტანდარტებით, რომლებიც ორიენტირე-
ბულია შრომის ანაზღაურების რეგულირებაზე. ოფიციალური 
ხელფასის დაბალი დონის და შრომის ბაზარზე არაფორმალუ-
რი ურთიერთობების ფართო გავრცელების პირობებში მსგავს 
სისტემას არ შეუძლია მისთვის მინიჭებული ფუნქციების სრუ-
ლად რეალიზება.

„სოციალური დაცვა“ მიზნად ისახავს ადამიანის უფლებე-
ბისა და გარანტიების უზრუნველყოფას ცხოვრების დონის 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

საპენსიო პაკეტის 
და სოციალური 
პაკეტის მიმღებთა 
რიცხოვნობა, სულ, 
ათასი

838.5 835.9 826.8 857.0 857.0 866.2 874.9 887.3

მ. შ. საპენსიო პაკეტის 
მიმღები (ასაკით 
პენსიონერი), ათასი

660.0 662.3 666.4 682.9 686.7 697.2 707.7 720.2
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სფეროში: შრომის უფლება,სოციალური უზრუნველყოფა, და-
საქმებაში, ჯანმრთელობის დაცვაში, განათლების მიღებაში 
მხარდაჭერა და ა.შ. საზოგადოების სოციალური სტრუქტურა 
იმდენად მტკიცე უნდა იყოს,რომ უძლებდეს როგორც შიდა, ისე 
გარე საფრთხეებს და, ამასთან ატარებდეს რეფორმებისა და 
რევოლუციების გზით თვისებრივად განახლების პოტენციალს. 
ქვეყანამ უნდა იცოდეს რა, და როგორ უნდა გაკეთდეს იმისათ-
ვის,რომ მოსახლეობის ცხოვრების დონე ამაღლდეს და მიაღწი-
ოს მსოფლიო თანამეგობრობის მიერ განსაზღვრულ სტანდა-
რტებს,
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RESUME

The State social policy, system of the economic policy of country 
is the generating component that will govern the functioning of all 
the other elements in direction of realization of social justice, social 
protection and high level of life. Extremely important is the role of 
the social policy during the transition period on the market rela-
tions, when in Georgia, as well as in other post-socialist countries, 
fundamentally there is changed the conceptual and methodologi-
cal fundamentals of economic and social field development. In the 
mentioned field the current challenges are remained to fight against 
poverty, employment and unemployment, as to eliminate the mac-
roeconomic problems. In such situation with the elimination of mac-
roeconomic problems, in terms of security of country, there should 
be formulated such a policy that will obey to externally proposed 
liberalization process to national interests.

Key Words: Socio-economic policy, Social protection, Social se-
curity, Economic Growth, Social justice. 
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ekonomikuri reformebi saqarTvelos 
demokratiul respublikaSi

salome goSaZe, nana naWyebia
Tsu studentebi;

reziume
1918 wlis 26 maiss saqarTvelos erovnulma sabWom mi-

iRo saxelmwifoebrivi damoukideblobis aqti da Camoay-
aliba damoukidebeli saqarTvelos mTavroba. axalgazrda 
respublika mZime ekonomikuri problemebis winaSe idga. 
ruseTis imperiaSi saqarTvelos saukuneze met xans yofna 
yovel mxriv ewinaaRmdegeboda qveynis politikur-eko-
nomikur ganviTarebas. saxelmwifoebriobis dacvisaTvis 
qveyanas esaWiroeboda sakuTari finansuri da swori eko-
nomikuri politikis warmarTva. mxolod damoukideblobis 
gamocxadeba arasakmarisi aRmoCndeboda, Tu saqarTvelo 
ver SeZlebda damoukideblad ekonomikur cxovrebas. 

aRniSnuli Temis mizania  saqarTvelos demokratiul 
respublikaSi ganxorcielebuli ekonomikuri reformebis 
Seswavla-analizi da am reformebis gatarebis Sedegad miRe-
buli gamocdilebis gaziareba Tanamedrove saqarTvelosT-
vis. Sesabamisad,  mivmarTeT Tvisebrivi kvlevis meTods. 
kerZod, kontentalanizis, SedarebiTi analizisa da saar-
qivo masalebis gacnobis safuZvelze SeviswavliT saqarT-
velos demokratiuli respublikis ekonomikur gamowveveb-
sa da problemebs.

sakvanZo sityvebi: ekonomikuri reforma, ekonomikuri 
politika, vaWroba-mrewveloba, saxelmwifo banki, sabaJo 
sistema.
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Sesavali
damoukideblobis gamocxadebis Semdeg saxelmwifos 

politikuri mmarTvelobis formad aRiarebul iqna de-
mokratiuli respublika. pirvelad saqarTvelos istoria-
Si Seiqmna axali tipis qarTuli saxelmwifoebrioba - evro-
puli tipis demokratiuli politikuri sistema.  am siaxlem 
qveyana uamravi axali gamowvevis winaSe daayena. ekonomi-
kuri TvalsazrisiT, saqarTvelos mZime memkvidreoba ergo: 
moSlili warmoeba da finansuri sistema, inflacia, gaua-
resebuli socialur-ekonomikuri pirobebi, mosaxleobis 
dacemuli yidviTunarianoba. am mdgomareobis dasaZlevad 
ki saWiro iyo efeqturi ekonomikuri politikis SemuSaveba.

gatarebuli ekonomikuri reformebi meoce saukunis 90-
ian wlebSic iqna gaTvaliswinebuli. Sesabamisad, aRniSnul 
kvlevas didi mniSvneloba eniWeba qarTuli ekonomikuri 
azris SeswavlaSi. damoukidebeli ekonomikis ganviTarebis 
mxriv, uaRresad aqtualuria is gamocdileba, romelic 
dagrovda saqarTvelos demokratiul respublikaSi. eko-
nomikuri reformebi, romlebic saqarTvelos pirveli re-
spublikis mier gatarda, strategiuli mniSvnelobis iyo da 
emsaxureboda im krizisidan Tavis daRwevas, romelic ru-
seTis imperiis rRvevasa da pirveli msoflio omis Semdgom 
periods mohyva.

ZiriTadi teqsti
ekonomikur-finansuri mdgomareoba da ekonomikuri 

politikis ZiriTadi mimarTulebebi.saqarTvelos imdro-
indel mTavrobas mZime memkvidreoba ergo. damoukidebeli 
qveynis mSeneblobas xels uSlida mtrulad ganwyobili 
Zalebi. saqarTvelos demokratiuli respublika Seiqmna 
pirveli msoflio omis (1914-1918) dasrulebis periodSi. 
omma msoflio ekonomikur ganviTarebas Zlieri dartyma 
miayena - moiSala warmoeba, imata inflaciam, produqtebze 
fasebis zrdam daaqveiTa mosaxleobis yidviTunarianoba. 
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mTavrobis upirvelesi mizani saqarTvelos respublikis 
suverenitetisa da demokratiuli wyobilebis gare da Siga 
safrTxisagan dacva gaxda. saqarTvelos ekonomikaSi re-
formebis ganxorcielebis strategiul mimarTulebad gan-
isazRvra: 
l finansuri meurneobis mowesrigeba, 
l damoukidebeli fuladi da sabaJo sistemis Seqmna da 

maT Soris sakuTari fulis moWra; 
l saxelmwifo kontrolis Camoyalibeba; 
l rigi produqtebis mimoqcevaze saxelmwifo monopoli-

is gamocxadeba;
l agraruli reformis srulyofilad Catareba da sxv. 
amrigad, demokratiulma mTavrobam gamokveTa qveyanaSi 

damoukidebeli ekonomikis Camoyalibebis kursi, romelic 
agrarul, fulad-sakredito, vaWrobis, sabaJo, statisti-
kuri aRricxvis, finansuri kontrolisa da sxva sferoebis 
reformirebas gulisxmobda, maT Soris ki erT-erTi upirve-
lesi agraruli reforma iyo. 

reforma agrarul seqtorSi. saqarTvelo imTaviTve 
agraruli qveyana iyo da axlad Seqmnili qarTuli saxelmwi-
fos ekonomikuri aRorZinebis mTavar safuZvels agraruli 
reformis sworad warmarTva warmoadgenda. 

ruseTis Tebervlis revoluciis Semdeg agraruli re-
formis sakiTxSi erT-erTi pirveli aqtiT miwebis yidva-
gayidva aikrZala. aseTi gadawyvetileba gamiznuli iyo miwe-
biT spekulaciis Tavidan asacileblad. miwebi gaiyideboda 
mxolod im SemTxvevaSi, Tu miiRebdnen nebarTvas adgilo-
brivi sagubernio saadgilmamulo komitetebidan da miwaT-
moqmedebis ministrisagan.

amierkavkasiis sakanonmdeblo kreba-seimma Tebervlis 
Sua ricxvebSi kvlav imsjela miwis sakiTxze. social-de-
mokratiuli fraqciis iniciativiT saCqarod SemuSavda 
kanoni miwebis konfiskaciis cxovrebaSi gatarebis Sesaxeb, 
romelic seimma 7 marts miiRo. am kanoniT dadginda miwebis 
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CamorTmevis wesebi da memamuleebisaTvis miwebis datovebis 
normebi.

agraruli reforma ori ZiriTadi safexurisagan Sedge-
boda: pirveli, es iyo miwebis normis zeviT CamorTmeva 
da meore, miwebis kerZo sakuTrebaSi gadacema. reformis 
pirveli nawili _ mesakuTreTaTvis normaze meti miwis Cam-
orTmeva _ 1918 wlis agvistoSi daiwyo, xolo 1919 wlis 
SemodgomisaTvis es procesi faqtobrivad dasrulda.

agraruli reformis SedarebiT ufro rTuli meore eta-
pi-miwis fondis danawileba da glexobis sakuTrebaSi ga-
dacema kanonmdeblobis Sesabamisad unda gadawyvetiliyo. 
gasaTvaliswinebeli iyo is garemoeba, rom miwa axal mesa-
kuTres eZleoda ara ufasod, aramed _ SeRavaTian fasebSi. 
miwaTmoqmedebis ministri, samazro erobasTan SeTanxmebiT, 
awesebda TiToeuli raionisaTvis miwaze saSualo SeRava-
Tian fass. 

amrigad, damoukidebel saqarTveloSi Catarebuli agra-
ruli reforma garkveulwilad daukavSirda XIX saukunis 
60-iani wlebis reformas, romelmac glexobis mdgomareoba 
ver gaaumjobesa. 

saxelmwifo kontrolis Camoyalibeba.saxelmwifos 
eko nomikur ganviTarebas didad gansazRvravs Tavisi Semo-
saval-gasavlis mkacri aRricxva da biujetis warmatebiT 
Sesruleba. qveynis Semosavlis did nawils ki sxvadasxva 
sagadasaxado da arasagadasaxado Semosavali Seadgens. 
yoveli xarji ekonomikuri aucileblobiT unda iyos gan-
pirobebuli. es xdeba maSin, rodesac biujetis damtkicebis 
Semdeg, qveyana Tavis Semosaval-gasavals safuZvlianad 
gaakontrolebs. aseTi uflebebiT aRWurvilia saxelmwifo 
kontrolis organo. kontroli ara marto atarebs revi-
ziebs da gamoavlens Secdomebs Tu borotmoqmedebas, ar-
amed winaswar zomebs mimarTavs, afrTxilebs da miuTiTebs 
biujetur dawesebulebebs, ama Tu im operaciis zaraliano-
basa Tu warmatebaze. 
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saqarTvelos saxelmwifo bankis daarseba. 1918 wlis 28 
maiss saqarTvelos demokratiuli respublikis mTavrobis 
sxdomaze gadawyda saqarTvelos erovnuli bankis daarseba. 
saqarTvelos saxelmwifo banks Cveulebrivi operaciebis 
garda Tvalyuri unda edevnebina yvela kerZo sakredito 
dawesebulebaTa operaciebisaTvis. igi faqtobrivad unda 
yofiliyo bankebis banki da saqarTvelos teritoriaze 
mTeli sakredito urTierTobebis regulatori. bankis op-
eraciebidan miRebuli wminda mogebis nawili iricxeboda 
sarezervo TanxebSi, nawili ki xazinis SemosavlebSi. saxelm-
wifo banks hqonda Tavisi beWedi respublikis saxelmwifo 
gerbiTa da warweriT «saqarTvelos saxelmwifo banki». 

reformebi sabaJo sistemisa da umaRlesi ekonomikuri 
saWos Seqmnis Sesaxeb. 1918 wlis 30 agvistos erovnulma 
sabWom miiRo kanoni «sabaJo dawesebulebaTa mowyobisa.»  
aRniSnuli kanonis Tanaxmad, saqarTvelos teritoriaze 
gauqmda ruseTis daarsebuli yvela sabaJo dawesebuleba.  
arsebuli 14 sabaJos nacvlad, saqarTvelos teritoriaze 
daarsda 19 sabaJo, romelTac ganagebda finansTa da vaWro-
ba-mrewvelobis saministro mTavari sabaJos meSveobiT. axa-
li sabaJoebis SeqmnasTan erTad damtkicda mosamsaxureTa 
axali saStato ganrigebic. 

rac Seexeba ekonomikur sabWos, mas ekonomikaSi mimdinare 
procesebze efeqturi zemoqmedeba unda moexdina. ekonomi-
kuri sabWo unda yofiliyo umaRlesi dawesebuleba, romlis 
garSemoc Seikribeboda respublikis yvela wamyvani profe-
sionali Zala, romlebic Seadgendnen qveynis ganviTarebis 
ekonomikur (maT Soris finansur) gegmas. 

umaRlesma ekonomikurma sabWom funqcionireba ver SeZ-
lo, radgan sul male saqarTvelos demokratiulma respub-
likam cnobili movlenebis gamo arseboba Sewyvita.
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daskvna
damoukideblobis gamocxadebis pirvelive dReebidan 

saqarTvelos mTavrobas umwvavesi finansur-ekonomiuri 
krizisi unda daeZlia da Camoeyalibebina ekonomikuri poli-
tikis swori mimarTulebebi. gatarda mniSvnelovani ekonomi-
kuri reformebic. miuxedavad amisa, saqarTvelos demokra-
tiuli respublikis arsebobis bolo wlebSic ki Seiqmna mZime 
socialur-ekonomikuri situacia. ekonomikis ganviTarebaze 
mZimed zemoqmedebda biujetis deficiti, inflaciis zrda, 
investiciebis arasakmarisoba, warmoebis arasaTanadod gan-
viTareba da a.S.; am mxriv, mniSvnelovania is gamocdileba, ro-
melic qveyanas aRniSnuli 3 wlis ganmavlobaSi daugrovda. 
mas Semdeg, rac XX saukunis 90-ian wlebSi kvlav aRdga qveynis 
damoukidebloba, uaRresad aqtualuri gaxda demokratiul 
saqarTveloSi dagrovili dadebiTi gamocdilebis gaTval-
iswineba ekonomikuri reformebis sferoSi.
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ECONOMIC REFORMS IN THE DEMOCRATIC 
REPUBLIC OF GEORGIA

Salome Goshadze, Nana Nachkebia, 
TSU Bachelor 3rd year Students, 

Faculty of Social and Political Sciences;

RESUME
On 26 May 1918 the National Council of Georgia adopted the Act 

of State Independence and established the Government of Indepen-
dent Georgia. The young republic was facing some severe economic 
problems. Being in the Russian Empire more than a century has been 
contrary to the political and economic development of the country.

For the protection of statehood, the country needed to have its 
own financial and correct economic policy. Only the declaration of 
independence would be inadequate if Georgia could not live inde-
pendently. 

The objective of the abovementioned theme is to study and to 
analyze the economic reforms implemented in the Democratic Re-
public of Georgia and to share the experience obtained through the 
implementation of these reforms for modern Georgia. Therefore, we 
applied the qualitative research method. In particular, we studied 
the economic challenges and problems of the Democratic Republic 
of Georgia on the basis of the content analysis, comparative analysis 
and archival materials.

Key words: Economic Reform, Economic Policy, Trade-Industry, 
State Bank, Customs System.
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inflaciis gavlena fulis 
realur Rirebulebaze

rusudan papaskiri
ekonomikis doqtori,soxumis 

saxelmwifo universitetis 
asocirebuli profesori

reziume
statiaSi ganxilulia inflaciis done saqarTveloSi da 

sazRvargareT, naCvenebia saqarTveloSi 2017 wlis infla-
ciis samizne maCveneblis didi CamorCena faqtiuri maCve-
neblidan, xolo 2018 wlis samizne maCvenebeli CaTvlilia 
misaRwev maCveneblad.

statiaSi dasaxelebulia is mizezebi, romlebic iwveven 
inflacias, Sedegad — fasebis zrdas da gamomdinare aqedan, 
fulis realuri Rirebulebis Semci rebas. statiaSi naCve-
nebia saqarTveloSi 2005-2015 wlebSi samomxmareblo saqon-
lis fasebis indeqsis zrda da, agreTve, qarTveli momxma-
reblebis sayu radRebod warmodgenilia v. kovaliovis mier 
SemuSavebuli inflaciis prognozirebis algoriTmi, rom-
lis daufleba daexmareba maT inflaciis negatiuri zemoq-
medebis acilebaSi.

sakvanZo sityvebi: inflacia; fuli; realuri Rirebule-
ba; fasebis indeqsi; inflaciis prognozi. 

Sesavali
saqarTvelo Raribi qveyanaa. amasTan, es siRaribe stati-

kuri ar aris. igi mudmivad mwvavdeba da Rrmavdeba. amis erT-
erTi mizezi aris inflacia, romelic axdens fulis realuri 
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Rirebulebis Semcirebas. saqarTvelos mTav robam dRemde 
ver SeZlo inflaciis donis normis farglebSi Senar Cuneba. 
sabazro ekonomikaze gadasvlis Semdeg, e. i. 1991 wlidan 
dawyebuli da 2017 wliT damTavrebuli inflaciis mizeziT 
pirveli moTxovnilebis saqonelze fasebi mniSvnelovnad 
aris gazrdili.

ZiriTadi nawili

1. inflacia da misi kavSiri drosTan. 
inflacia laTinuri warmoSobis sityvaa (Inflatio) da gaber-

vas niSnavs. inflacia warmoiSveba maSin, roca bazars miewo-
deba ufro meti fuli, vidre masze saqoneli da momsaxureba 
aris warmodgenili. Sedegad, imatebs fasebi da ufasurde-
ba fuli, anu erTi da imave fulis raodenobiT sul ufro 
naklebi saqonlis (produqcia, momsaxureba) SeZena SeiZleba, 
anu sxva sityvebiT rom vTqvaT, erTi da imave raodenobis sa-
qonlis SesaZenad wina wlebTan SedarebiT meti raodenobis 
fulia saWiro. ai, amaSi gamoixateba inflaciis negatiuri 
gavlena fulis realur Rirebulebaze.

fuls aqvs nominaluri da realuri Rirebuleba. infla-
cia moqmedebs ara nominalur, aramed, realur Rirebuleba-
ze. fulis nominaluri Rirebuleba droSi ar icvleba (gamo-
naklisia fulis banknotebis gacveTa), realur Rirebu lebas 
ki inflacia cvlis.

inflacia droSi mimdinareobs. ori dRis periodSic ki igi 
an moimatebs, an daiklebs. erTi da igive donis SenarCuneba 
iSviaTad xdeba. maSasadame, inflacias drosTan aqvs kavSiri. 
es ise ar unda gavigoT, rom TviTon dro _ dRe, kvira, Tve, 
weli _ axdendes masze gavlenas. sruliadac ara. inflacia-
ze gavlenas axdens am droSi qveyanaSi ganxorcielebuli is 
procesebi, rom lebic iwveven inflacias. magaliTad, aseTi 
aris erovnuli bankis mier fulis dausabuTebeli raoden-
obis emisia, xelfasebis an pensiebis masiuri momateba da a. S.
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yovelive zemoTnaTqvamidan gamomdinare, qveynis mTa-
vrobas da fulad-sakredito sferos maregulirebel or-
ganoebs evalebaT aseT sakiTxebisadmi metad frTxili 
midgoma, maTi etapobrivi da bazris moTxovnebTan misadage-
buli ganxorcieleba.

2. inflacia saqarTveloSi da sazRvargareT. 
2017 weli ver iyo warmatebuli fasebis saerTo donis zr-

disgan prevenciis kuTxiT. inflaciis miznobrivi maCvenebe-
li 2017 wels 4%-s Seadgenda, Tumca, wliuri inflacia (2017 
wlis dekembris monacemebiT) 6,9%-is doneze dafiqsirda [1, 
gv. 9]. samomxmareblo saqonelze fasebis deta luri analizi 
cxadyofs, rom wina wlis analogiur fasebTan SedarebiT, 
samomxmareblo fasebis indeqsSi Semaval mTel rig saqo-
nelze, maT Soris medikamentebze da samedicino servisebze 
fasebi gazrdilia. mniSvnelovani zrda fiqsirdeba aseve 
sursaTze da ualkoholo sasmelebze. specialistTa azriT, 
rasac Cvenc  viziarebT, metwilad aseTi zrda aris erTgva-
ri Sedegi, erTis mxriv, aqcizuri ganakveTebis zrdis, xolo 
meore mxriv, laris kursis mkveTri devalvaciis.

2015 wlis samomxmareblo fasebis saSualo wliurma inde-
qsma 2005 welTan SedarebiT 114,7% Seadgina, xolo samrew-
velo produqciis wliurma saSualo indeqsma 124,2% [2, gv. 
232]. maSasadame, pirveli jgufis saqonelze fasebi 14,7%-iT 
gaizarda, m. S. samrewvelo saqonelze, romelSic sursaTic 
Sedis _ 24,2%-iT. mxolod erTi wlis ganmavlobaSi (2015 
wels, 2014 welTan SedarebiT) 17,6%-iT aris agzrdili ele-
qtroenergiis da airis Rirebulebis indeqsic [2, gv. 237]. es 
niSnavs imas, rom amdeniTve Semcirda mosaxleobis xelSi ar-
sebuli fulis realuri Rirebuleba. 

ra Tqma unda, aris iseTi saqonelic, romelTa fasebi ki ar 
gaizarda, aramed, Semcirda. magaliTad, avtomobilebis fa-
sebi 2015 wels 2014 welTan SedarebiT 20%-iT aris Semcire-
buli, metalurgiuli produqcia 11%-iT, qimiuri produq-
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cia 7,8%-iT, saaTebi da sazom-sawoni xelsawyoebi 1,3%-iT 
[2, gv. 236], magram es saqoneli ar aris pirveladi moxmarebis 
da isini naklebad saWiroa qveynis farTo mosaxleobisaTvis.

2018 wlisTvis saqarTvelos inflaciis miznobrivi maCve-
nebeli aris 3 procenti. es maCvenebeli 2017 wlis 4 procent-
Tan SedarebiT ufro miRwevadia, Tu ra Tqma unda, laris 
kursi dolarTan mimarTebaSi 2,45 _ 2,50-is farglebSi iqneba 
SenarCunebuli da agreTve, Tu erovnuli banki an finansTa 
saministro ar gadadgams bazris moTxovnebTan Seusabamo 
raime nabijebs.

amis garda, saqarTveloSi 2018 wlis inflaciis zemoaR-
niSnuli samizne maCvenebeli (3%) _ axlosaa aSS-s (2%), kana-
dis (2%), germaniis (2%), estoneTis (4%) da sxva warmatebu-
li qveynebis Sesabamis maCveneblebTan, rac imas niSnavs, rom 
am kuTxiT Cven swori gza gvaqvs arCeuli.

3. rogor davicvaT Tavi inflaciisgan. 
inflaciis procesi metad mtkivneulia rogorc mosa-

xleobisaTvis (gansakuTrebiT misi im nawilisTvis, romel-
sac fiqsirebuli Semosavlebi aqvs), ise iuridiuli pire-
bisaTvis. amitom, saWiroa isini flobdnen codnas fulis 
syidviTunarianobaze inflaciis gavlenis gaangariSebis 
meqanizms, raTa mzad iyvnen kontrRonisZiebebis misaRebad.

amis gamoangariSebis meqanizmi arsebobs. igi SemuSavebu-
lia rusi mecnieri v. kovaliovis mier. magram es procedura 
dainteresebulma pirma unda Caataros ara inflaciis dad-
gomis Semdeg, aramed, mis wina periodSi, roca ukve gakeTde-
ba inflaciis mosalodneli zrdis savaraudo prognozi. es 
saWiroa imisTvis, rom dainteresebul pirs dro eyos fulis 
realuri Rirebulebis dacemiT mosalodneli zaralis Ta-
vidan acilebisTvis Tadarigis dasaWerad.

mecnieri v. kovliovi martiv magaliTze mewarmeebisTvis 
anagriSobs, Tu ramden dReSi gauufasurdebaT maT 2-jer 
maT xelT arsebuli fuli, Tu fasebis zrdis Tviuri tempi 
3% iqneba, anu roca mimdinare Tvis fasebi wina Tvis fasebis 
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mimarT 1, 03-s gautoldeba. misi angariSis algoriTmi ase-
Tia [3, gv. 934]:

maSasadame, Tu qveyanaSi inflaciis zrdis Tviuri tempis 
prognozi 3%-ia, maSin, nebismier fizikur, Tu iuridiul 
pirs mis xelT arsebuli fuli 2-jer gauufasurdeba 703 
dRis anu 1,9 wlis Semdeg.

angariSis es erTob martivi meTodi mewarmeebs, bankirebs 
da saerTod nebismier adamians inflaciidan Tavdacvis karg 
Sanss aZlevs. es Sansi aseTia: iangariSebs ra mis xelT arse-
buli fulis mniSvnelovani gauaresebis albaTobas, gonieri 
adamiani fulis did nawils gadaiyvans maRallikvidur fa-
sian qaRaldebSi, meore nawils _ uZrav qonebaSi, mesames _ 
myar valutaSi, xolo meoTxes da amasTan, metad mcire nawils, 
kvlavac daitovebs erovnul valutaSi yoveldRiuri xar-
jebisTvis. fuladi saxsrebis aseTi struqturirebis raime 
optimaluri meqanizmi ar arsebobs. aq adamians unda daexma-
ros misi intuicia, gamocdileba da qveynis ekonomikuri da 
politikuri mdgomareobis Sesaxeb informirebuloba.

Cven vfiqrobT, rom v. kovaliovis mier SemoTavazebuli 
es algoriTmi qmediT daxmarebas gauwevs qarTvel biznes-
menebs da mosaxleobas inflaciisgan Tavis dacvaSi.

9 
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THE INFLUENCE OF INFLATION ON REAL COST OF MONEY
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RESUME

In the article _ “The influence of inflation on the real cost of mon-
ey “ there  is  discussed the level of inflation in Georgia and abroad. It is 
shown the big decrease of target indicator in Georgia in 2017 from the 
factual indicator, and the target indicator in 2018 is considered as the 
attained indicator.

In the article there are given the reasons that cause inflation, as a 
result of increasing prices and therefore, the reducing of real cost of 
money. In the article it is shown the growth of index prices on consumer 
goods in Georgia in  2005-2015 and it is presented the algorithm of in-
flation prediction by V. Covilov for Georgian customers by means of it 
can be avoided the negative influence of inflation.

Key words: Inflation, Cash, Real Cost, Index of prices, Inflation pre-
diction.  
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marokos ekonomikis ganviTarebis 
zogierTi aspeqti

nata qiria, 
mariam muqeria

Tsu bakalavriatis 
me-4 kursis studentebi 

reziume
maroko gamoirCeva sainteresi politikur-geografiuli 

mdebareobiT, swored amitom is saukuneebis manZilze sx-
vadasxva dampyroblis batonobis qveS imyofeboda, magram 
miuxedavad amisa man mainc SeZlo da ganaviTara mdidari 
da TviTmyofadi kultura. maroko Tavisi mdebareobidan 
gamomdinare warmoadgens gzagasayars afrikasa da evropas 
Soris da es kulturasTan erTad ekonomikazec moqmedebs. 
amitom saintereso iqneba marokos ekonomikuri struqtu-
ris Seswavla, radgan is cdilobs afrikis masStabiT gaxdes 
erT-erTi ganviTarebuli qveyana da daamyaros ekonomikuri 
kavSirebi evropis did qveynebTan da Seqmnas Ria ekonomika. 
marokos liberaluri ekonomikis ganviTarebis didi poten-
ciali gaaCnia, raSic mTavar rols misi ekonomikur-geo-
grafiuli mdebareoba TamaSobs da is aqtiurad cdilobs 
moizidos ucxouri investiciebi.  aseve marokos ekonomi-
kis Seswavla sainteresoa misi turistuli da bunebrivi 
resursebis potencialidan gamomdinarec. 

sakvanZo sityvebi: mTliani Sida produqti, liberaluri 
ekonomika, Tavisufali bazari, eqsporti, importi.

Sesavali
1980-ian wlebSi maroko iyo Zalian CamorCenili qveyana 

didi sagareo valebiT da es viTareba grZeldeboda manmade, 
sanam saerTaSoriso savaluto fondma ar gaatara mkacri 
zedamxedvelobis zomebi da sabazro reformebi. 1999 wels  
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taxtze avida mefe muhamed meeqvse. is xelmZRvanelobda 
qveyanaSi stabiluri zrdis, dabali inflaciisa da umuSev-
robis TandaTan Semcirebis principze. 2016 wlis monace-
mebiT marokoSi inflaciis maCvenebeli 1,8%-is toli iyo, 
xolo dausaqmebelTa xvedriTi wili qveynis 12,23 milio-
niani ekonomikurad aqtiuri mosaxleobis 9,9%-s Seadgenda 
(CIA). 

ZiriTadi nawili
dReisaTvis maroko kapitalizirebulia evropasTan siax-

loveze da SedarebiT dabal Sromis xarjebze, radgan Seqm-
nas mravalferovani, Ria bazarze orientirebuli ekonomika. 
amJamad marokos aqvs SefardebiT liberaluri ekonomika, 
romelic kontroldeba mTavrobis mier dadgenili kanoniT. 
kanoni akontrolebs da aregulirebs bazris moTxovnebs, 
mis momaragebas. qveynis ekonomikuri zrdis gasaumjobese-
blad 1993 wlidan zogierTi seqtori aris mTavrobis gavle-
nis qveS, rac xels uSlis marokoSi bolomde liberaluri 
orientaciis ekonomikis Camoyalibebas. maroko xasiaTdeba 
dabali inflaciis xarisxiTa da mdgradi ganviTarebiT mom-
saxureobisa da mrewvelobis seqtorebSi.

2003 wlis Semdeg marokos finansurma seqtorma ganicada 
mniSvnelovnad SesamCnevi ganviTareba, rac mefe muhamed 
meeqvsis mier gatarebuli reformebis Sedegi iyo. mefem 
2005 wels aamoqmeda 2 milioniani proeqti, ,,erovnuli ini-
ciativa xalxis ganviTarebisaTvis”, romelmac gza gaukvala 
revizias soflis meurneobisa da turizmis sferoebSi da qa-
laquri ,,jurRmulebi” Caanacvla ufro mowesrigebuli ti-
pis dasaxlebebiT. rac Seexeba mTlian Sida produqts 2010 
wlisTvis is Seadgenda 91,702 miliard dolars da izrdebo-
da 4%-iT. 2016 wlisTvis is wina wlebTan SedarebiT Zalian 
gaizarda da gaxda 282,8 miliardi dolari, qveyana am maCvene-
blis mixedviT msoflios masStabiT 59-e adgilzea. erT sul 
mosaxleze mTliani Sida produqtis ganawilebiT ki maroko 
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Zalian CamorCeba ganviTarebul qveynebs. 2016 wlisTvis 
mSp erT sul mosaxleze 8 400 dolaria da am maCvenebliT is 
msoflios masStabiT 144 adgili ikavebs. rac Seexeba mSp-s 
zrdis temps 2014 wels iyo 2,6%, 2015 wlisTvis Zalian gaiz-
arda da gaxda 4,5%, xolo 2016 wels sagrZnoblad Semcirda 
da ar aRemateboda 1,8%-s (CIA).

marokom investiciebi gazarda portSi, transportsa 
da samrewvelo infrastruqturaSi imisaTvis, rom daimkvi-
drebina Tavi, rogorc afrikis sabrokero biznes centrs. 
maroko gaxda afrikuli ekonomikis saqmiani urTierTo-
bebis mTavari moTamaSe. is afrikis masStabiT mTliani Sida 
produqtis mixedviT mexuTe adgils ikavebs. aRsaniSnavia, 
rom maroko cxovrebis xarisxis mixedviT ikavebda pirvel 
adgils afrikaSi da uswrebda samxreT afrikasac ki, magram 
amJamad Seicvala pozicia da gaxda kontinentze cxovrebis 
xarisxis mixedviT meoTxe qveyana, mas gauswro egviptem, Tum-
ca angola jer kidev CamorCeba marokos am parametris mixed-
viT. 2014 wels samrewvelo ganviTarebis strategiebma da 
infrastruqturis ganviTarebam, romelic gansakuTrebiT 
gamoixata axal portsa da Tavisufal savaWro zonaSi tan-
Jeris maxloblad, gaaumjobesa marokos konkurentunari-
anoba. marokom gaauqma subsidiebi benzinze, dizelsa da 
sawvav zeTze, riTic mniSnelovnad Seamcira xarjebi, rom-
lebic mZime tvirTad awveboda biujets. magram subsidiebi 
ucvleli rCeba butanis gazsa da garkveul sakveb produq-
tze. maroko aseve cdilobs gazardos ganaxlebadi ener-
gies simZlavre, romelic 2030 wlisTvis eleqtroenergiiT 
moamaragebs mosaxleobis 50%-ze mets (CIA).

ekonomikis dargebis mimoxilva
2010 wels mTliani Sida produqtis 14,7%-s soflis meur-

neobidan miRebuli Semosavali Seadgenda, mSp-s 38,9%-s 
mrewvelobidan miRebuli Semosavlebi, xolo momsaxureo-
bis sferodan – 46,5%-s. 2016 wels ki mSp-Si soflis meur-
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neobis xvedriTi wili Semcirda da Seadgina 13,1%, aseve 
sagrZnoblad Semcirda mrewvelobis xvedriTi wili da gax-
da 29,8% maT xarjze gaizarda mSp-Si momsaxureobis sferos 
xvedriTi wili da man 57,2%-s miaRwia (CIA).

rac Seexeba dasaqmebas ekonomikuri struqturebis 
mixedviT 2014 wlisTvis ase nawildeboda, soflis meurneo-
baSi dasaqmebuli iyo ekonomikurad aqtiuri mosaxleobis 
39,1%, mrewvelobaSi – 20,3%, xolo momsaxureobis sfero-
Si – 40,5% (CIA). marokos ekonomikis ZiriTadi seqtorebia: 
soflis meurneoba, turizmi, qsovilebisa da tansacmlis 
warmoeba da a.S. aseve maroko mdidaria iseTi resursebiT, 
rogorebicaa: fosfatebi, rkinis madani, manganumi, tyvia, 
TuTia, Tevzi, marili. magram marokos erT-erT specializa-
ciis dargad fosforis mrewvelobis Semdeg SegviZlia tur-
izmi miviCnioT.

turizmi marokos erT-erTi yvelaze mniSvnelovani eko-
nomikuri seqtoria. is fokusirebulia qveynis adgilmde-
bareobaze, kulturaze, istoriaze da kargadaa ganviTare-
buli. 2013 wels marokom miizida 10 milionze meti turisti.   
marokos mTavroba zrunavs qveyanaSi turizmis ganviTare-
baze. turizmi mSp-s 20%-s ikavebs. turistTa yuradRebis 
mipyrobis mizniT da marokos, rogorc samogzaurod iafi, 
egzotikuri qveynis warmosaCenad, mTavrobam daasponsora 
sxvadasxva sareklamo kampania. maroko mogzaurebisTvis 
usafrTxo qveyanaa. marokoSi turizmi swrafi tempiT vi-
Tardeba, rasac msoflio bankis (World Bank) mier mowodebu-
li saerTaSoriso turistTa dinamikac gviCvenebs. 1995 wels 
marokos ewvia 2,6 milioni turisti, xolo 2015 wels maTi 
raodenoba TiTqmis 5-jer gaizarda da 10 milion 177 aTas 
saerTaSoriso turists miaRwia.

ekonomikuri kavSirebi
marokos ekonomikuri mokavSireebi ZiriTadad evro-

pis qveynebi arian, is maTgan iRebs saimporto saqonels da 
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aseve TviTonac eqsportze gaaqvs sxvadasxva dasaxelebis 
produqcia Tu bunebrivi resursi. marokos eqsportis gaz-
rda ukavSirdeba 2006 wels amerikis SeerTebul StatebTan 
Tavisufali vaWrobis Sesaxeb ormxrivi SeTanxmebis, xelSek-
rulebis dadebas. marokos eqsportis moculoba 2016 wlis 
monacemebiT Seadgenda 18,72 miliard dolars.

ZiriTadad saeqsporto saqonels warmoadgens:  tansac-
meli, qsovilebi, eleqtroobis detalebi, araorganuli 
qimiuri nivTierebebi, daumuSavebeli mineralebi, sasuqe-
bi, navTobproduqtebi, citrusi, bostneuli da Tevzi. ma-
rokos saeqsporto partniorebi arian: espaneTi, romelzec 
2015 wlis monacemebiT modis eqsportis 22,1%, safrange-
Ti-19,7%, indoeTi-4,9%, aSS-4,3%, italia- 4,3% (CIA). rac 
Seexeba imports, 2016 wels misi moculoba 33,15 miliard 
dolars Seadgenda. importze Semosuli saqoneli ZiriTa-
dad sayovelTao moxmarebis nivTebia, aseve qveyanaSi impor-
tis didi wili modis: daumuSavebel navTobze, qsovilebis 
dasamzadebel masalaze, xorbalze, gazze,

telekomunikaciisTvis saWiro aRWurvilobaze, ele-
qtroenergiasa da plastmasze. importuli saqonlis mom-
wodebeli qveynebia: espaneTi, romelzec 2016 wlis monace-
mebiT importuli saqonlis 13,9% modis, safrangeTi-12,4%, 
CineTi-8,5%, aSS-6,5%, germania-5,8%, italia-5,5%, ruse-
Ti-4,4% da TurqeTi 4,3% (CIA).

daskvna
amrigad, marokos ganviTareba didwilad damokidebu-

lia mis bunebriv resursebze, gansakuTrebiT fosfatze da 
turistul potencialze, romelic qveyanas xelsayreli 
geografiuli mdebareobisa da saintereso kulturis gamo 
aqvs. maroko nel-nela xdeba ganviTarebuli saxelmwifo, 
rasac ekonomikur seqtorSi cvlilebebi cxadyofs, bolo 
periodSi mSp-Si ekonomikuri dargebis Tanafardoba icv-
leba momsaxureobis sferos sasargeblod. aseve qveyanaSi 
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etapobrivad viTardeba liberaluri sabazro ekonomika da 
maroko aqtiurad cdilobs moizidos ucxouri investiciebi. 
1980-iani wlebidan dRemde situacia arsebiTad Seicvala, 
rac ekonomikuri reformebisa da Tavisufali savaWro zonis 
Camoyalibebis Sedegia. swored amgvarma reformebma aqcia ma-
roko ekonomikuri ganviaTarebis mxriv afrikis kontinentze 
erT-erT mowinave qveyanad. miuxedavad imisa, rom marokoSi 
SeiniSneba mkveTri ekonomikuri progresi, qveyanaSi mainc 
rCeba umuSevrobis, ganaTlebis da siRaibis problema. 
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SOME DEVELOPMENT ASPECTS 
OF OF THE ECONOMY OF MORROCO 

Nata Qiria , Mariam Muqeria
TSU 4th year Bachelor Students 

RESUME
Morroco is represented with interesting political and geographi-

cal location in the world, which is the main reason for its being under 
control of many invaders during the vast historical period. Despite 
that, the country still managed to develop very rich and spectacular 
culture. According to its location, it represents the middle land be-
tween Africa end Europe and that factor is clearly visible on its eco-
nomics, which turn out to be very interesting task for the research. 
Morroco tries to build up an open economy, make trade deals with 
European countries and reach to the leaders position in the Africa. 
This state has got a vast potential in developing of the liberal econ-
omy. Moroco constantly attempts to transform into a perfect field 
for the foreign investments, by taking into account its economic-
geographical location which is supported by the potencial of turism 
and natural resources.

Key words: Gross domestic product (GDP), Liberal economics, 
Free market, Export, Import.
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sabiujeto saxsrebis marTva 
municipalitetebSi 

nato qaTamaZe , maia grZeliZe, 
stu doqtorantებi

reziume
bolo wlebSi saqarTvelos sajaro finansebis marTvis 

sistemaSi mimdinare reforma emsaxureba sajaro finansebis 
marTvis efeqtianobisa da produqtiulobis zrdas. pro-
gramuli biujetirebis reforma, sabiujeto marTvasTan 
dakavSirebuli xarvezebi, saxelmwifo Sesyidvebis marTva 
da Sida finansuri kontroli is Temebia, romelTa ganx-
ilvac gansakuTrebiT sayuradReboa mimdinare reformis 
procesis gaTvaliswinebiT da maTi daxvewa mniSvnelovan 
rols Seasrulebs sajaro finansebis sistemis efeqtiani 
funqcionirebis, gamWvirvalobisa da angariSvaldebulebis 
gaumjobesebis kuTxiT. 

sakvanZo sityvebi: programuli biujetireba, sabiuje-
to procesi, saxelmwifo Sesyidvebi, finansuri kontroli, 
efeqtianobis auditi.

Sesavali
bolo wlebSi saqarTvelos sajaro finansebis marTvis 

sistemaSi mimdinare reforma emsaxureba sajaro finan-
sebis marTvis efeqtianobisa da produqtiulobis zrdas. 
reformis procesSi gamWvirvaloba da angariSvaldebuleba 
warmoadgens sajaro finansebis marTvis ZiriTad princi-
pebs. isini uzrunvelyofen sazogadoebis informirebulo-
bis zrdas, awvdian ra maT informacias Tu sad, rogor an ra 
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moculobiT gamoiyeneba municipalitetis xelT arsebuli 
sabiujeto saxsrebi da ramdenad Seesabameba aRniSnuli xar-
jva maT winaSe arsebul gamowvevebsa da prioritetebs. 

gamomdinare aqedan, naSromSi ganxililulia is ZiriTadi 
sakiTxebi, romlebic uSualod zemoqmedebas axdenen TviT-
mmarTveli erTeulebis sabiujeto saqmianobaze da dasaxu-
lia gzebi sabiujto saxsrebis sworad da efeqtianad marT-
visaTvis.

ZiriTadi teqsti
sajaro finansebis reforma, romelic saqarTveloSi 

2004 wlidan daiwyo gulisxmobda xarjebis saSualovadiani 
dagegmvis SemoRebas, sabiujeto procesis gaumjobesebas, 
sabiujeto klasifikaciis Tanxvedras saerTaSoriso stan-
dartebTan GFSM 2001 yvela donis biujetisaTvis da pro-
gramul biujetirebaze gadasvlas. kerZod, 2011 wels damt-
kicda “programuli biujetis Sedgenis meTodologia”1, 
xolo 2013 wlidan TviTmmarTveli erTeulebis biujeti 
mzaddeba programul formatSi. programebze dafuZneb-
uli biujetis SemuSaveba uzrunvelyofs SezRuduli 
resursebis efeqtur ganawilebas maTi prioritetulobis 
mixedviT da sabiujeto xarjvasTan dakavSirebiT saTanado 
kontrolis ganxorcielebas.

     programuli biujetirebis gamarTuli da warmate-
buli sistemis Camoyalibebis umniSvnelovanes winapirobas 
warmoadgens finansur da arafinansur informacias Soris 
mWidro kavSiri. igi dainteresebul mxareebs saSualebas 
aZlevs Seafason sabiujeto organizaciebis mier sabiuje-
to resursebis gamoyenebis efeqtianoba, ekonomiuroba da 
produqtiuloba. Sesabamisad, mniSvnelovania warmodge-
nili informacia iZleodes naTel suraTs programebis/qve-

1 `programuli biujetis Sedgenis meTodologiis damtkicebis 
Taobaze” saqarTvelos finansTa ministris 2011 wlis 8 ivlisis №385 
brZaneba
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programebis farglebSi gansaxorcielebeli RonisZiebebis, 
mosalodneli saboloo da Sualeduri Sedegebisa da maT 
misaRwevad biujetidan gamoyofili resursebis Sesaxeb.

tradiciuli, organizaciuli formatis biujetis-
gan gansxvavebiT, programuli biujetirebis amosaval 
wertils ara sabiujeto organizaciebisaTvis gamoyofili 
resursebis odenoba, aramed, sabiujeto saxsrebis xarj-
vis Sedegad miRweuli Sedegebi warmoadgens. Sesabamisad, 
sabiujeto organizaciebis mier finansuri angariSgebis 
momzadebasTan erTad sabiujeto saxsrebis aTvisebis Sede-
gad miRweuli Sedegebis Sesaxeb detaluri da informaci-
ulad datvirTuli angariSgeba xels uwyobs, erTi mxriv, an-
gariSvaldebulebis zrdas dainteresebuli mxareebisadmi, 
rac sazogadoebas saSualebas aZlevs miiRos informacia 
maT mier gadaxdili gadasaxadebis xarjvis mimarTule-
bebisa da maTi gamoyenebiT miRweuli realuri Sedegebis 
Sesaxeb, xolo meore mxriv, ki iZleva momavalSi resursebis 
efeqtiani ganawilebis Sesaxeb ukeTesi gadawyvetilebebis 
miRebis SesaZleblobas, rac Sedegze orientirebuli biu-
jetirebis erT-erT upiratesobas warmoadgens.

programuli biujetis meTodologiis gaumjobesebis 
mimarTulebiT ganxorcielebuli cvlilebebis miuxeda-
vad, jer kidev saWiroa misi etapobrivi daxvewa programuli 
biujetirebis ganviTarebis paralelurad. imis gaTval-
iswinebiT, rom am etapze biujetis programuli formatiT 
momzadebaSi mniSvnelovani xarvezebi SeiniSneba da xSir 
SemTxvevaSi ver xerxdeba mxarjavi dawesebulebebis mier 
sabiujeto saxsrebis aTvisebis Sedegad miRweuli Sedegebis 
efeqtianobis Sefaseba, mizanSewonilia, momzaddes dagegm-
visa da angariSgebis ufro detaluri instruqciebi saSua-
lovadiani gegmebis, programis farglebSi mosalodneli da 
miRweuli Sedegebis da Sedegebis Sefasebis indikatorebi-
sTvis. aseve, sasurvelia TvalsaCino magaliTebis moyvana 
sxvadasxva specifikis mqone programebisTvis.
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sabiujeto saxsrebis gankargvasTan dakavSirebul erT-
erT mniSvnelovan problemas warmoadgens mxarjavi dawe-
sebulebebis mier fiskaluri wlis dasasruls auTvisebeli 
gadasaxdelebis masStaburi xarjvis tendencia, romelic 
sabiujeto resursebis araefeqtiani gankargvis naTel mag-
aliTs warmoadgens. miuxedavad imisa, rom calkeul SemTx-
vevebSi aRniSnuli zrda SeiZleba dakavSirebuli iyos obi-
eqtur garemoebebTan, miuTiTebs biujetis dagegmvis da 
Sesrulebis etapze arsebul sistemuri xasiaTis proble-
mebze. aRniSnul xarvezebze naTlad metyvelebs is faqtic, 
rom sabiujeto organizaciebi am dros orientirebulni 
arian asignebebis aTvisebaze da ara Sedegis miRwevaze. amis 
dasturia 2014-2017 wlebis municipalitetebis biujetebis 
Sesrulebis anagriSebSi biujetis xarjvis tendencia kvar-
tlebis ჭrilSi, me-4 kvartalSi xarjvis masStabebi yovelT-
vis metia wina kvartlebTan SedarebiT, analizisTvis Segvi-
Zlia aviRoT TviTmmarTveli qalaqebis biujetebi1. 2017 
wlis me-4 kvartalSi daixarja mTliani gadasaxdelebis 30% 
(2016 wels - 28%, 2015 wels 29%, xolo 2014 wels 33%).

Cvens mier warmodgenil grafikze mocemulia TviTm-
marTveli qalaqebis 2014-2017 wlebis biujetis gadasax-
delebis aTvisebis jamuri moculoba kvartalebis mixed-
viT, sadac meoTxe kvartalis monacemebi danarCeni sami 
kvartlis gadasaxdelebis saSualo maCveneblebs 1.5-jer 
aRemateba, calkeul SemTxvevaSi metjerac.

arsebuli saerTaSoriso gamocdileba, wlis bolosaT-
vis resursebis swrafi gamoyenebis Tavidan acilebis garda, 
araefeqtiani xarjvis sawinaaRmdegod saqarTvelosnair 
qveynebs Semdeg zomebs karnaxobs, rogoricaa: 1. sabiujeto 
organizaciebs mieceT auTvisebeli saxsrebis gankargvis 
meti moqniloba da 2. Camoyalibdes swori da qmediTi stim-
uli arsebuli resursebis dazogvisa da efeqtiani gamoy-
enebisaTvis.

1 „adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsi“ muxli 151
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sabiujeto saxsrebis gankargvasTan dakavSirebul prob-
lemur sakiTxs aseve, miekuTvneba wlis ganmavlobaSi pro-
gramebs/qveprogramebs Soris asignebebis gadanawilebis 
masStaburoba da aRniSnuli cvlilebebis sixSire. miuxe-
davad imisa, rom sabiujeto organizaciebi akmayofileben 
sabiujeto kodeqsiT dadgenil limitebs, garkveul Sem-
TxvevebSi, sabiujeto organizaciebis mier xorcieldeba 
asignebebis gadanawilebis ukuprocesi. rig SemTxvevebSi, 
wlis ganmavlobaSi asignebebSi ganxorcielebuli cvli-
lebebiT xdeba calkeuli programebisaTvis/qveprogr-
amebisaTvis gaTvaliswinebuli saxsrebis Semcireba da maTi 
mimarTva sxva programebze/qveprogramebze, Tumca xSirad 
sabiujeto organizaciebis mier asignebebis gadanawilebis 
moTxovniT warmodgenil werilebSi mocemulia informacia 
mxolod imis Sesaxeb, Tu romeli RonisZiebebis dafinanseba 
ganxorcieldeba aRniSnuli saxsrebiT da araferia naTq-
vami, romeli aqtivobebis SeCerebas gamoiwvevs es qmedeba. 
aRniSnuli sakiTxis daregulirebis mizniT, saWiroa sabiu-
jeto organizaciebis mxridan damatebiTi yuradReba mi-

aTasi lari
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eqces wlis ganmavlobaSi programebs/qveprogramebs So-
ris sabiujeto saxsrebis ganawilebis sakiTxs da biujetis 
dagegmvis procesSi mxedvelobaSi iqnes miRebuli gasuli 
wlebis gamocdileba.

biujetis dagegmvisa da Sesrulebis procesSi arsebul 
xarvezebze miuTiTebs aseve, saangariSo periodis ganmav-
lobaSi dabali aTvisebis tendenciis mqone programebisa da 
qveprogramebis arseboba. Sesabamisad, saWiroa sabiujeto 
organizaciebis mxridan, yuradReba gamaxvildes dabali 
aTvisebis tendenciis mqone programebze/qveprogramebze, 
raTa Tavidan iqnes acilebuli, momdevno wlis biujetSi 
amave programebSi/qveprogramebSi ufro didi moculobiT 
asignebebis gaTvaliswineba. aseve, mizanSewonilia, eta-
pobrivad SemuSavdes meqanizmi, romelic uzrunvelyofs 
aRniSnuli sakiTxis daregulirebasa da sabiujeto or-
ganizaciebis mier efeqtiani da ekonomiuri xarjvisaTvis 
qmediTi stimulebis Seqmnas. 

sabiujeto saxsrebis efeqtiani da produqtiuli marTvis 
uzrunvelsayofad, municipalitetebi Sesyidvebis ganxor-
cielebis procesSi valdebulni arian daicvan sajaroobis, 
gamWvirvalobis, samarTlianobisa da aradiskriminaciulo-
bis principebi, kanonmdeblobiT dadgenili procedurebi 
da saxelmwifo Sesyidvebis monawileTa racionaluri da 
Tavisufali arCevanis SesaZlebloba jansaRi konkurenciis 
pirobebSi. 

municipalitetebis doneze Catarebuli analizis Sede-
gad  gamovlenil iqna Sesyidvebis marTvis procesSi arseb-
uli Semdegi xarvezebi: rig SemTxvevaSi, mxarjavi uwyebebis 
struqturul erTeulebs Soris komunikaciaSi arsebuli 
xarvezebi, tenderebis Sewyvetis an/da saWiro saqonlisa da 
momsaxurebis Sesyidvis droSi gaWianurebis mizezi xdeba, 
ris Sedegadac izrdeba sabiujeto saxsrebis araekonomi-
uri gankargvis riski.

rig municipalitetSi adgili aqvs eleqtronuli ten-
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deris gamocxadebas iseT saqonelze, romlis Sesyid-
vis saWiroeba, uwyebis winaSe ar idga. aRniSnuli faqti 
miuTiTebs TviTmmarTveli erTeulebis winaSe arsebuli 
saWiroebebis sworad gansazRvrasTan dakavSirebul xarve-
zebze. aseve, zog SemTxvevebSi mxarjavi uwyebebis mier sa-
Tanadod ar xorcieldeboda bazris winaswari kvleva, Ses-
asyidi obieqtis teqnikuri da xarisxobrivi maCveneblebis 
(xarisxi, funqciebi, usafrTxoebis zomebi, SefuTva, ni-
Sandeba da a.S.) Seswavla da mimdinare periodSi obieqtis sa-
varaudo sabazro Rirebulebis gansazRvra, ris Sedegadac, 
saxezea Sesyidvebis procesSi warmoqmnili mniSvnelovani 
ekonomiebi. aRniSnuli mianiSnebs Sesyidvis obieqtis sa-
varaudo Rirebulebis gansazRvraSi arsebul sisusteebze 
da zrdis sabiujeto saxsrebis araekonomiurad gankargvis 
risks. unda aRiniSnos isic, rom eleqtronuli tenderis 
meSveobiT ganxorcielebuli Sesyidvebis procesSi mxar-
javi uwyebebis mier SemuSavebuli teqnikuri dokumentacia 
zogierT SemTxvevaSi arakonkurentuli garemos Camoyali-
bebis mizezi xdeba, rac maTi erTi konkretul mimwodebelze 
morgebaSi gamoixateba.

rigi municipalitetebis SemTxvevaSi sayuradReboa ga-
martivebuli Sesyidvebis specifika da maTi maRali xvedri-
Ti wili Sesyidvebis mTlian moculobaSi. amasTan, garkveul 
SemTxvevebSi, gadaudebeli aucileblobis motiviT ganxor-
cielebuli Sesyidvebi ar warmoadgens gadaudebel aucile-
blobas. aRniSnuli faqti, Tavis mxriv, ganapirobebs Sesyid-
vis procesSi arakonkurentuli garemos Camoyalibebas da 
warmoSobs sabiujeto saxsrebis araekonomiurad gankarg-
vis risks aseve, calkeuli municipalitetebis SemTxvevaSi, 
Sesyidvebis dagegmvasa da ganxorcielebis procesSi arse-
bul xarvezebze miuTiTebs erTi mxriv, saxelmwifo Sesy-
idvebis damtkicebul gegmebSi ganxorcielebuli xSiri da 
masStaburi cvlilebebi da didi odenobiT wlis dasawyisSi 
daugegmavi Sesyidvebi, meore mxriv, uSedegod dasrule-
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buli tenderebis maRali wili gamocxadebuli tenderebis 
mTlian raodenobaSi.

xSiria mxareTa SeTanxmebiT saxelmwifo Sesyidvebis Ses-
axeb xelSekrulebis gaformebis Semdeg xelSekrulebis va-
dis usafuZvlo cvlileba da saxelSekrulebo Rirebulebis 
zrda. Sesabamisad, mizanSewonilia gaZlierdes saxelmwifo 
Sesyidvebis xelSekrulebebis pirobebis Sesrulebis efeq-
tiani monitoringis procesi, danergil da gamoyenebul iq-
nas saerTaSoriso praqtikaSi aprobirebuli kontraqtebis 
menejmentis sxva damatebiTi meqanizmebi (monitoringis 
procedurebis werilobiT gawera, kontraqtis menejmen-
tis gegmis SemuSaveba, saxelSekrulebo valdebulebebis 
Sesrulebis Sualeduri angariSebis warmodgena mimwode-
blebis mxridan da a.S.). Tumca aRsaniSnavia isic, rom prob-
lematur sferoebSi reformebisa da gaumjobesebis gzebis 
SemuSavebasTan erTad, aucilebelia arsebuli gamWvirvale 
sistemis SenarCuneba da aRniSnuli kuTxiT misi ufro metad 
ganviTareba.

dRes sadavo ar aris, rom sabiujeto saxsrebis efeqtiani 
da Sedegze orientirebuli xarjva Sida finansuri kontro-
lis gamarTuli sistemis SemuSavebis gareSe SeuZlebelia. 
gamarTuli Sida kontrolis meqanizmis ZiriTad funqcias 
warmoadgens organizaciaSi arsebuli xarvezebisa da dar-
Rvevebis drouli gamovlena da adekvaturi RonisZiebebis 
gatareba maT aRmosafxvrelad. aseve, Sida kontrolis 
sistemis efeqtianobis damoukidebeli Sefaseba da xelmZ-
RvanelobisaTvis rekomendaciebis wardgena mis gasaum-
jobeseblad. Sida finansuri kontroli moicavs finansur 
marTvasa da kontrols, romlis danergvaze pasuxismgebe-
lia organizaciis xelmZRvaneloba da igi uzrunvelyofs 
gonivrul rwmunebas, rom organizaciis resursebi optim-
alurad, efeqtianad da marlTzomierad gamoiyeneba.

Sida finansuri kontrolis reformis mimdinareobisas  
sayuradReboa efeqtianobis auditis roli, romelic ori-
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entirebulia sabiujeto organizaciebis saqmianobis real-
uri Sedegebisa da am Sedegebis misaRwevad ganxorciele-
buli RonisZiebebis Sefasebaze, rac xels uwyobs sajaro 
resursebis ufro ekonomiurad, produqtiulad da efeqti-
anad gankargvas

daskvna
miuxedavad ukanasknel wlebSi ganxorcielebuli re-

formebisa da miRweuli progresisa, TviTmmarTvelo-
bebis sajaro finansebis marTvis sistema mniSvnelovani 
gamowvevebis winaSe dgas, romelTa daZleva moiTxovs sa-
jaro seqtoris erTobliv da koordinirebul Zalisxme-
vas. Sesabamisad, sabiujeto sistema saWiroebs kargad Cam-
oyalibebuli, gamarTuli da zemoaRniSnuli problemis 
gadawyvetaze orientirebuli gegmis SemuSavebasa da rel-
evanturi RonisZiebebis ganxorcielebas, raTa sistemam uz-
runvelyos sabiujeto saxsrebis efeqtiani da produqti-
uli marTva da gamoyeneba.
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2015w;
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MANAGEMENT OF BUDGETARY 
FUNDS IN MUNICIPALITIES

Nato katamadze, GTU, PhD student 
Maia grdzelidze, GTU, PhD student

RESUME

In recent years, the implementation of reforms in public finance 
management system of Georgia, served to increase the effectiveness 
and the efficiency of public finance management. The reform of the 
implementation of the program budget, the shortcomings related to 
the implementation of the budget, management of public procure-
ment and internal financial control - these are the topics, the discus-
sion of which is particularly important in the context of reforming 
and their refinement will play an important role in improvement of 
the financial system, according to parameters of transparency and 
accountability.

Key words: performance budgeting, budget process, state pro-
curement, financial control, Effectiveness of audit.
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სპარსეთის ყურის ომი:  მისი სამართლებრივი 
და ეკონომიკური მნიშვნელობა

ალექსანდრე თოდუა,
გიორგი ბეროშვილი

თსუ სტუდენტები
რეზიუმე
ახლო აღმოსავლეთის სხვადასხვა მიკრორეგიონი ძალზე 

ხშირად გვევლინება, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე „ცხელი წე-
რტილი“ საერთაშორისო ასპარეზზე.  ჩვენი კვლევაც შეეხება ამ 
რეგიონში, კონკრეტულად სპარსეთის ყურეში განვითარებულ 
ძალზე გამორჩეულ, მასშტაბურ, სისხლისმღვრელ და სპეციფი-
კურ დაპირისპირებას- 1990 წელს განვითარებულ კონფლიქტს 
ერაყსა და ქუვეითს შორის და ზოგადად პოლიტიკურ ფონს აღ-
ნიშნულ პერიოდში, რამაც დიდი ეკონომიკური ზარალი გამოი-
წვია მასში მონაწილე მხარეებისათვის.

1990-1991 წლებში განვითარებული მოვლენები გამორჩე-
ულია თავისი მასტაბურობითა და ზარალით. 39 სახელმწიფო 
(მათ შორის აშშ, დიდი ბრიტანეთი, საფრანგეთი, საუდის არაბე-
თი და სხვა.) იძულებული გახდა, ჩართულიყო დაპირისპირება-
ში, რამაც, რასაკვირველია, ძალიან დიდ მატერიალურ და ადა-
მიანურ დანაკარგამდე მიგვიყვანა.

სპარსეთის ყურის კონფლიქტი აქტუალობას დღესაც არ 
კარგავს მსოფლიოში.  ის, უხეშად რომ ვთქვათ, ყველაზე „და-
სამახსოვრებელი“ მოვლენა იყო ამ რეგიონში, რამდენადაც 
ყველასთვის ცნობილია ის მოვლენები, რომლებიც აღნიშნულ 
კონფლიქტამდე განვითარდა. წინამდებარე ნაშრომში, აღწერი-
ლი იქნება სწორედ ის „წინაპირობები“, რომლებიც წინ უძღოდა 
ერაყის შეჭრას ქუვეითის ტერიტორიაზე. 

რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ნაშრომში აღნიშნული საკი-
თხი განხილული იქნება საერთაშორისო სამართლისა და მისი 10  
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ძირითადი პრინციპის მიხედვით, რამდენადაც ჩვენი კვლევა, უწი-
ნარეს ყოვლისა, ორიენტირებულია საერთაშორისო სამართლის 
ნორმების დარღვევა/არ დარღვევაზე და შესაბამისად, ჩვენი სა-
კვლევი კითხვაც შემდეგნაირად ფორმულირდება: დაირღვა თუ 
არა საერთაშორისო სამართლის ძირითად პრინციპთაგან რომე-
ლიმე ერაყის მიერ სპარსეთის ყურის ომის მიმდინარეობისას? 

საკვანძო სიტყვები:   სპარსეთის ყურის ომი; საერთაშორიო 
სამართალი;  ქვეყანაში შეჭრა; ერაყი; ქუვეითი; აშშ.    

შესავალი
1990-1991 წლებში ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე მოვლე-

ნები, კერძოდ სპარსეთის ყურის ომი ერაყსა და ქუვეითს შორის, 
ერთ–ერთ უმნიშვნელოვანეს მოვლენად ითვლება საერთაშო-
რისო ურთიერთობებში, რაც განპირობებულია იმით, რომ ამ 
ომმა დაარღვია რეგიონში მშვიდობა, სამყარო ახალი გამოწვე-
ვის წინაშე დააყენა და მორიგ მასშტაბურ სამხედრო დაპირის-
პირებაში  „ჩაითრია“ მსოფლიოს 39 სახელმწიფო, მათ შორის 
აშშ, დიდი ბრიტანეთი, საფრანგეთი, საუდის არაბეთი, ერაყი 
და სხვა. ომი 1990 წლის 2 აგვისტოს ერაყის მიერ ქუვეითის ტე-
რიტორიის ოკუპაციით დაიწყო და დასრულდა 1991 წლის 28 
თებერვალს ქუვეითის გათავისუფლებითა და ერაყის მიერ სა-
მხედრო შენაერთების უკან გამოყვანით. ომი გამორჩეული იყო 
როგორც თავისი მასშტაბებით, ასევე, იმ სრულიად ახალი ტექ-
ნიკის წარმოჩენის კუთხითაც, რომელიც მანამდე არ ყოფილა 
გამოყენებული (Government of Canada, 2016). 1990-91 წლების 
ომი ძალზედ მძიმე შედეგებით დასრულდა. ომის ზარალი შეფა-
სდა 61 მილიარდ დოლარად, საიდანაც 36 მილიარდი დოლარი 
დაფარა ქუვეითმა, საუდის არაბეთმა და სხვა არაბულმა სახე-
ლმწიფოებმა, ხოლო 16 მილიარდი აშშ დოლარი – გერმანიამ და 
იაპონიამ, ასევე, მხოლოდ ერაყის დანაკარგი ომში  შეადგენდა 
ასი ათასზე მეტ ჯარისკაცს. (CNN, 2016)

მოცემული საკითხისადმი ჩვენი საკვლევი კითხვა ფორმუ-
ლირდება შემდეგნაირად:  დაირღვა თუ არა საერთაშორისო 
სამართლის ძირითად პრინციპთაგან რომელიმე ერაყის მიერ 
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სპარსეთის ყურის ომის პროცესში? ამ კითხვაზე პასუხის გასა-
ცემად გამოვიყენებ კვლევის თვისებრივ მეთოდს, რადგან ვეყ-
რდნობი უკვე არსებულ მასალებს.

ქეისის აღწერა. ომამდელი მდგომარეობა რეგიონში. სანამ 
უშუალოდ განვიხილავდეთ ერაყისა და ქუვეითის დაპირისპი-
რებას, უმჯობესია  თვალი გადავავლოთ იმ გარემოებას, რო-
მელიც  ამ კონფლიქტის დაწყებას წინ უძღვოდა. სპარსეთის 
ყურის ომი, რომელშიც ჩვენ ვგულისხმობთ 1990-91 წლების 
ომს ერაყსა და ქუვეითს შორის, არ ყოფილა პირველი დაპირის-
პირება ამ რეგიონში. 1980-88 წლებში ერაყი აწარმოებდა სის-
ხლიან ომებს თავისი მეზობელი ქვეყნის- ირანის წინააღმდეგ. 
ომს წინ უსწრებდა ალჟირის ხელშეკრულება, რომლის თანახ-
მადაც, საზღვარი ამ ორ სახელმწიფოს შორის გადიოდა “შატ-ე-
ლ-არაბზე”. ირანში შაჰის ტახტიდან ჩამოგდება იყო ის ფაქტი, 
რომელმაც ერაყი და სხვა არაბული სახელმწიფოები მიიყვანა 
იმ დასკვნამდე, რომ არსებობდა სავსებით რეალური საფრ-
თხე-იმისა, რომ რეგიონში შიიტური ისლამი გავრცელდებოდა 
და შესაბამისად, ირანის როლიც უფრო გაიზრდებოდა, რაც არ 
შედიოდა არაბული სამყაროს, პირველ რიგში კი, ერაყის ინტე-
რესებში. სწორედ ამიტომ, ერაყმა წამოიწყო ომი ირანის წინაა-
ღმდეგ. მას მხარს უჭერდა საბჭოთა კავშირი, საუდის არაბეთი 
და ქუვეითიც, რომლებმაც ფინანსური კრედიტები გამოუყვეს 
ერაყს. მსვლელობისას ერაყმა დაბომბა ირანული ქალაქები 
რაკეტებითა და არტილერიის საშუალებით. იგი არც ქიმიური 
იარაღის გამოყენებას მორიდებია, რამაც ჯამში ასი ათასობით 
ირანელი მოქალაქის სიცოცხლე იმსხვერპლა. ომი 1988 წელს 
გამარჯვებულის გარეშე დასრულდა და მისი შედეგები ორივე 
ქვეყნისთვის დამღუპველი აღმოჩნდა.

1970–იან წლებში ეკონომიკურად მზარდმა ერაყმა მიაღწია 
რეკორდულ მაჩვენებელს ნავთობის მოპოვებაში – 3.3 მილიო-
ნი ბარელი დღეში. 1980 წლისთვის კი ეს მაჩვენებელი დაეცა 0.8 
მილიონ ბარელამდე, რაც ომის პირდაპირ შედეგს წარმოადგე-
ნდა. მიმდინარე პროცესებმა ერაყის ეკონომიკა მთლიანად გა-
ანადგურა და ომის ბოლოსთვის მას 100 მილიარდი დოლარის 



ekonomika  #2-3. 2018

88

ოდენობის საგარეო ვალი ჰქონდა, რომლის უდიდესი ნაწილი 
ქუვეითზე მოდიოდა.  ომმა დიდი ზიანი მიაყენა ქვეყანას მუშა 
ხელის რაოდენების შემცირების კუთხითაც: 180 000 ადამია-
ნური დანაკარგი, 340 000 დაჭრილი, 50 000 სამხედრო ტყვე. 
ომის დასასრულისთვის 18 მილიონიანი ერაყის სამხედროთა 
რაოდენობა შეადგენდა 1,2 მილიონს. (E-International Relations 
, 2013)  როგორც ვხედავთ, აშკარაა, ერაყი ომის დაწყებამდე 
მძიმე მდგომარეობაში იყო და მას აუცილებლად უნდა ეპოვნა 
რაიმე ალტერნატიული საშუალება მოცემული ვითარების რა-
დიკალურად შესაცვლელად.

აშშ-ერაყის ურთიერთობები.აღნიშნულ პერიოდში გაუარე-
სდა ურთიერთობები ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ერაყს 
შორის. ერაყი ადანაშაულებდა აშშ–სა და ისრაელს მის განზრახ 
დასუსტებაში, რაც გამოიხატებოდა ქუვეითის წაქეზებით დაე-
წია ფასები ნავთობზე. როდესაც ერაყი დაემუქრა ქუვეითს ჯერ 
კიდევ 1990 წლის ივლისში, აშშ–მა საპასუხოდ განახორციელა 
მანევრები სპარსეთის ყურეში, რათა გაეფრთხილებინა ერაყი 
რომ თავს არ დასხმოდა ქუვეითსა და არაბთა გაერთიანებულ 
საამიროებს. ამ ქმედების მიუხედავად, შეერთებული შტატე-
ბის პრეზიდენტმა, ჯორჯ ბუშმა, შეიმუშავა შემრიგებლური 
პოლიტიკა სადამ ჰუსეინის მიმართ, იმ იმედით, რომ შეცვლიდა 
ერაყის რეჟიმსა და პოლიტიკას. ჯორჯ ბუშის ადმინისტრაცი-
ამ სცადა, გაეუმჯობესებინა ეკონომიკური და პოლიტიკური 
ურთიერთობები ერაყთან და 1990 წლის 12 აპრილს გაგზავნა 
ამერიკელი სენატორების დელეგაცია, რომელსაც ხელმძღვანე-
ლობდა სენატორი რობერტ დოლე. მან ერაყს გადასცა თეთრი 
სახლის გზავნილი, რომ აშშ–ს სურდა გაეუმჯობესებინა ურთი-
ერთობები ერაყთან. შემდგომში, უკვე 27 ივლისს, შეერთებული 
შტატების ელჩმა პრეზიდენტ ბუშის წერილი თავად გადასცა სა-
დამ ჰუსეინს.  (U.S. Department of State)

ომის მსვლელობა.მიუხედავად აშშ–ის მცდელობებისა, შეე-
ცვალა ერაყის საგარეო პოლიტიკა, 1990 წლის 1 აგვისტოს მო-
ლაპარაკებები ერაყსა და ქუვეითს შორის ჩაიშალა. სპარსეთის 
ყურის ქვეყნებმა უარი თქვეს ერაყის წინადადებაზე გაეზარდათ 
ნავთობის ფასები. ვინაიდან ერაყის ეკონომიკა მთლიანად და-
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მოკიდებული იყო ნავთობის ექსპორტზე, სადამ ჰუსეინი იმე-
დოვნებდა, რომ ოპეკის მეშვეობით ნავთობზე ფასების გაზრდა 
დაეხმარებოდა მას ეკონომიკური პრობლემების მოგვარებაში, 
თუმცა, მომხდარმა ერაყის ეკონომიკური კრიზისის დაძლევა 
შეუძლებელი გახადა. გასული ათწლეულისგან განსხვავებით, 
ერაყი ეკონომიკურად უმძიმეს მდგომარეობაში აღმოჩნდა და 
საგარეო ვალებს ვერ აუდიოდა. სწორედ ეს გახდა მიზეზი იმი-
სა, რომ 1990 წლის 2 აგვისტოს ერაყის პრეზიდენტის - სადამ 
ჰუსეინის ბრძანებით, ასი ათასიანი სამხედრო ძალების 7 დი-
ვიზია შეიჭრა მის სამხრეთით მდებარე მდიდარ, მაგრამ სამხე-
დრო თვალსაზრისით სუსტ ქუვეითში, რომლის მოსახლეობა 2 
მილიონზე ნაკლებს შეადგენდა და რამდენიმე საათში მთლია-
ნად დაიკავა ქვეყნის ტერიტორია.  ქუვეითის დაპყრობამ ამე-
რიკის შეერთებული შტატები აიძულა გამოეყენებინა ემბარგო 
და სანქციები ერაყის წინააღმდეგ. თუმცა, მიუხედავად ეკონო-
მიკურ სანქციებისა, გაეროს შემუშავებული უამრავი რეზოლუ-
ციებისა  და დიპლომატიური მცდელობებისა, ერაყი უარს აცხა-
დებდა ქუვეითიდან ჯარის გამოყვანაზე, რამაც შემდგომში 
განაპირობა კიდეც აშშ-ისა და მისი მოკავშირეების სამხედრო 
ოპერაციები რეგიონში. 17 იანვარს, გაეროს მიერ ერაყისადმი 
ქუვეითიდან ჯარის გამოსაყვანად მიცემული ვადის ამოწურვის 
შემდეგ, აშშ-ის საჰაერო ძალებმა დაიწყეს ერაყის სტრატეგიუ-
ლი ობიექტების დაბომბვა.  ამ დროიდან ოპერაცია „უდაბნოს 
ფარი“ ოფიციალურად დასრულდა და დაიწყო მორიგი ოპერა-
ცია - „უდაბნოს შტორმი“, რომელიც 700 000-მდე ამერიკელ ჯა-
რისკაც აერთიანებდა.  24 თებერვალს ამერიკელმა მეომრებმა 
დაიწყეს სახმელეთო შეტევებიც და დიდი წინააღმდეგობების 
გარეშე გაუმკლავდნენ ერაყელ ჯარისკაცებს. 1991 წლის 28 
თებერვალს ომი დასრულდა ერაყის დამარცხებით და ქუვეითი-
დან ჯარების გაყვანით.  (Global Security) 

მაშასადამე, ერაყის უმძიმესმა ეკონომიკურმა მდგომარეო-
ბამ, 1990 წელს ქუვეითთან მოლაპარაკებების წარუმატებლად 
დასრულებამ და ერაყის სურვილმა მიეღწია სამხედრო და ეკო-
ნომიკური ძლიერებისთვის, გამოიწვია უდიდესი ომის დაწყება 
სპარსეთის ყურის რეგიონში. თავის მხრივ აშშ-ისა და ერაყის 
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ინტერესთა დაპირისპირებამ განაპირობა ამერიკისა და მისი 
მოკავშირეების ჩაბმა ომში და ერაყის თავდაპირველი წარმატე-
ბა ქუვეითის წინააღმდეგ ომში, მალევე მარცხით დასრულდა. 
აშშ-ისა და მისი მოკავშირეების მიერ განხორციელებულმა 
სამხედრო ქმედებებმა ერაყი აიძულა უკან დაეხია და ჯარები 
გამოეყვანა ქუვეითის ტერიტორიიდან. ამ კონფლიქტმა, ერთი 
მხრივ, ისევ დაარღვია რეგიონის სტაბილურობა და სიმშვიდე, 
მეორე მხრივ კი, კიდევ ერთხელ დაანახა მსოფლიოს, რომ სა-
ხელმწიფოები მუდმივად აგრესიისკენ არიან მიმართულნი და 
ნებისმიერ ფასად ეცდებიან თავიანთი ინტერესების დაცვას, 
თუნდაც ეს ინტერესები მათი მეზობელი ქვეყნის სრულ ოკუპა-
ციას გულისხმობდეს.

აშშ-ს ჩართულობის ეკონომიკური ასპექტები:კომფლიქტის 
სხვა აქტორებისგან განსხვავებით, აშშს მდგომარეობა ეკონო-
მიკურ ასპექტში ოდნავ პარადოქსული იყო. თუ გავითვალისწი-
ნებთ ომის გავლენას ამერიკის ბიუჯეტზე, ის ნამდვილად განსა-
კუთრებულია. აშშ-ს მოკავშირეები უხდიდნენ ფულს, როდესაც 
თვითონ ომის პერიოდში აშშ ნახულობდა მოგებას. საბოლოო 
ჯამში, კოალიციის წევრებმა ამერიკის შეერთებულ შტატებს 
54 მილიარდ დოლარამდე გადაუხადეს, საიდანაც 46 მილიარდი 
ფულის სახით იყო. რაც შეეხება დანარჩენ თანხას, ის ტექნიკისა 
და საწვავის სახით გადაეცა შეერთებულ შტატებს. საბოლოოდ, 
ეს თანხა კიდევ უფრო გაიზარდა.(New York Times, 1991)

საერთაშორისო სამართლის ძირითადი პრინციპები.ქვემოთ 
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ბი და აღნიშნულია ის მომენტები, რომელიც დაარღვია ერაყმა 
ამ კონფლიქტის დროს:

1. სახელმწიფოთა სუვერენული თანასწორობის პრინციპი - 
დაარღვია 

2. ძალის გამოყენებაზე უარის თქმა ან ძალით დამუქრებაზე 
უარის თქმა  - დაარღვია 

3. სახელმწიფოს ტერიტორიული ხელშეუხებლობის პრინცი-
პი  - დაარღვია

4. საზღვრების ურღვევობის პრინციპი  - დაარღვია
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5. სხვა სახელმწიფოს საშინაო საქმეებში ჩაურევლობის პრი-
ნციპი  - დაარღვია

6. ერთა თანასწორუფლებიანობისა და თვითგამორკვევის 
უფლება  - ვინაიდან დღის წესრიგში არ იდგა ქუვეითის თვითგა-
მორკვევა ერაყი უბრალოდ ვერ მოახერხებდა მოცემული კანო-
ნის დარღვევას, შესაბამისად მას არ დაურღვევია აღნიშნული 
პრინციპი.

7. ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა პა-
ტივისცემა  - დაარღვია

8. საერთაშორისო დავების მშვიდობიანად მოწესრიგების 
პრინციპი  - დაარღვია

9. სახელმწიფოების მოვალეობა ითანამშრომლონ ერთმა-
ნეთთან წესდების შესაბამისად  - დაარღვია

10. საერთაშორისო სამართლით განსაზღვრული ვალდებუ-
ლებების კეთილსინდისიერად შესრულება  - დაარღვია

დასკვნა
ამრიგად, სპარსეთის ყურის ომის წარმოშობისა და მიმდი-

ნარეობისას ერაყის მხრიდან დაირღვა საერთაშორისო სამა-
რთლის ათი ძირითადი პრინციპიდან ცხრა .სწორედ ამიტომ 
ექსპერტები და ანალიტიკოსები ამ ომს ერთ-ერთ უმძიმეს მო-
ვლენად მიიჩნევენ საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში. 
გარდა ამისა, ომმა ძალიან დიდი ეკონომიკური და მატერიალუ-
რი ზარალი მოუტანა მასში ჩართულ მხარეებს.
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THE PERSIAN GULF WAR: ITS LEGAL 
AND ECONOMIC IMPORTANCE 

Aleksandre Todua
Giorgi Beroshvili

Tbilisi State University
International Relations (BA)

RESUME
The region of the Middle East has been known for its conflicts 

and disputes throughout the years. The research looks at one of the 
biggest and infamous wars of 20th century, usually referred as the 
Gulf War. The war took place in the years of 1990-1991 and proved 
to be devastating both on regional and international scales. The 
preconditions and tense situation in the region before the war made 
it obvious that major dispute was about to show up.  The invasion 
of Kuwait by Iraq resulted in the war on the international level. The 
wide array of 39 countries (including the UK, France, Saudi Arabia, 
etc.) joined the military alliance led by the United States. 

The research is mainly based on the 10 principles of the 
international law. To be precise, we are going to discuss which 
principles of the international law have been violated during the 
war. Moreover, we are going to touch the topic of preconditions, the 
main causes of the Gulf war and the invasion itself. The research 
draws upon the secondary and tertiary sources such as famous 
publications, articles and academic studies. Furthermore, we employ 
the case study method in order to conduct the research

key words:  The Gulf War; Crisis, The Middle East, Dispute,  
International Law; Iraq, Kuwait.
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soflis meurneobis aRwarmoebis 
saxelmwifo mxardaWeris 

ekonomikuri meqanizmi

zaza goiSvili
stu doqtoranti

reziume
agraruli sferos saxelmwifo mxardaWeris ekonomikuri 

berketebis qveS uwinares yovlisa ganixileba faswarmoqm-
nis regulireba da soflis meurneobis produqtebze saba-
zro moTxovna-miwodebis Sesatyvisad fasebis Camoyalibeba, 
proteqcionistuli politika, safinanso-sakredito mx-
ardaWera, sagadasaxado regulireba, dargisa da agraruli 
bazrebis saxelmwifo marTva.

sabazro ekonomika mWidrod ukavSirdeba saxelmwifo mx-
ardaWeris ekonomikur berketebs. am ukanasknelis ugule-
belyofas mivyavarT soflis meurneobis warmoebis donis 
dacemasTan, inflaciasTan, mosaxleobis cxovrebis donis 
daqveiTebasTan. 

saqarTveloSi aucilebelia gadaixedos saxelmwifo do-
neze fermeruli meurneobebis mier gaweuli xarjebis kom-
pensirebis sakiTxi da saxelmwifo regulirebis daxmarebiT 
SesaZlebeli gaxdes agrarul-politikis imgvari warmarTva 
rom misgan modiodes mosalodneli saSiSroebis da krizisis 
gafrTxileba da ara krizisebi marTavdnen Cven agrarul 
ekonomikas.

sakvanZo sityvebi:  agraruli politika, kvlavwarmoe-
ba, agraruli sfero, agrobiznesi,  ekonomikuri meqanizmi, 
saxelmwifo regulireba, faswarmoqmna, saxelmwifo mx-
ardaWera.
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ZiriTadi teqsti
qveyanaSi soflis meurneobis ganviTarebis saqmeSi mniS-

vnelovania saxelmwifo mxardaWera, radgan ekonomikis es 
seqtori arsebiTad gansxvavdeba specifikiT sxvebisagan. 
agraruli seqtoris maregulirebeli ekonomikuri ber-
ketebis amoqmedebiT saxelmwifo uzrunvelyofs soflis 
meurneobaSi dasaqmebuli subieqtebis Semosavlebis gazr-
das, rac pirdapir dakavSirebulia am seqtorSi dasaqmebu-
li mosaxleobis cxovreba pirobebis gaumjobesebasTan da 
agrosasursaTo seqtoris produqciis gafarToebul aR-
warmoebasTan.

agraruli sferos saxelmwifo mxardaWeris ekonomikuri 
berketebis qveS uwinares yovlisa ganixileba faswarmoqm-
nis regulireba da soflis meurneobis produqtebze saba-
zro moTxovna-miwodebis Sesatyvisad fasebis Camoyalibeba, 
proteqcionistuli politika, safinanso-sakredito mx-
ardaWera, sagadasaxado regulireba, dargisa da agraruli 
bazrebis saxelmwifo marTva.

ekonomikis sxva dargebisagan gansxvavebiT agraruli se-
qtorisaTvis damaxasiaTebelia mTeli rigi Taviseburebani, 
kerZod Tanamedrove soflis meurneoba efuZneba dargTa-
Soris sistemas, romelic mas awvdian warmoebis saSualebebs 
(sasoflo-sameurneo teqnikas da mowyobilobebs, sasuqebs, 
mcenareTa dacvis saSualebebs da a.S.). gadaamuSaveben saso-
flo-sameurneo nedleuls da axorcieleben mza sasursaTo 
produqciis  realizacias momxmareblebamde. soflis meur-
neobis integrirebuli kavSirebis mniSvneloba mrewvelo-
basTan da vaWrobasTan Sefasebuli iqna jon devisis mier, 
romelic miiCnevs rom agrobiznesi moicavs yvela fermerul 
operacias damatebuli produqciis warmoebisa da ganawile-
biT, romelic aucilebelia fermeruli (glexuri) meurneo-
bebis da sasoflo-sameurneo sawarmoebis (agrofirmebi, 
sas. sam. kooperativebi) momaragebisaTvis. am ukanasknels 
damatebuli  operaciaTa jami, romelic moicavs soflis 
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meurneobis  produqciis transportirebas, Senaxvas, gada-
muSavebas da ganawilebas. amdenad agrobiznesi moicavs op-
eraciaTa saerTo jams, romlebic CarTuli arian kvebis 
produqtebis warmoebasa da ganawilebaSi. swored agrobi-
znesis erT-erT ZiriTad mamoZravebel rgols warmoadgens 
soflis meurneoba.

dReisaTvis saqarTvelos soflis meurneobaSi dasaqme-
bulia momuSaveTa 3-jer meti raodenoba, vidre nebismier 
ganviTarebul qveyanaSi. saqarTveloSi soflad momuSave 
erT dasaqmebulze modis maqsimum 5 adamiani, romelic da-
kavebulia momsaxurebiT, produqciis gadamuSavebiT, vaW-
robiT. maT Soris naxevarze meti dakavebulia sasoflo-
sameurneo teqnikis remontiT. aSS-is soflis meurneobaSi 
dasaqmebul erT momuSaveze modis 14 kaci, romlebic daka-
vebulni arian teqnikuri da teqnologiuri momsaxurebiT. 
samwuxarod ukanasknel periodSi saqarTvelos sasursaTo 
kompleqsma miiRo daubalansebeli dargobrivi struqtura, 
romelic xasiaTdeboda soflis meurneobis hipertrofuli 
ganviTarebiT. radgan sasursaTo seqtorSi dasaqmebuli 
sameurneo subieqtebi moklebulni iyvnen elementarul 
ekonomikur uflebebs da saxelmwifos qselis saSuale-
biT realizdeboda soflis meurneobis saboloo produq-
ciis 70%. saxelmwifo gvevlineboda soflis meurneobis 
produqtebis mwarmoeblisa da realizatoris rolSi  me-20 
saukunis 90-iani wlebidan qveyanaSi ganxorcielebuli eko-
nomikuri da politikuri reformebis Sedegad sabazro eko-
nomikur urTierTobebze gadasvlis  pirobebSi ukve saxeze 
gvaqvs agraruli sferos saxelmwifo regulirebis sabazro 
principebis siWarbe.

agraruli seqtoris saxelmwifo regulirebis principe-
bidan gamomdinare aRsaniSnavia Semdegi:

_ moTxovna-miwodebis regulireba; 
_ mecnierul-teqnikuri miRwevebis danergvis stimuli-

reba agrarul seqtorSi;
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_ soflad teritorialur-socialuri infrastruqtu-
ris Seqmna; 

_ sameurneo subieqtebis informaciuli uzrunvelyofis 
sistemis Seqmna;

_ soflis meurneobisa da gadamamuSavebeli mrewvelobis 
produqciis sertificireba.

agrarul urTierTobaTa TeoriaSi saxelmwifos mx-
ardaWeris qveS moiazreba logikuri da istoriuli safex-
uri soflis meurneobis ganviTarebisa da sxvadasxva 
sameurneo subieqtebs Soris urTierTobis formirebisa. 
agraruli seqtoris sabazro principebiT regulireba uka-
vSirdeba, erTi mxriv, saxelmwifo da adgilebze terito-
riuli marTvis zemoqmedebas da, meore mxriv, kerZo subi-
eqtebs Soris urTierTobas. es upirveles yovlisa exeba 
mwarmoebelTa pasuxismgeblobas warmoebuli produqciis 
xarisxze, miwis gadasaxadis gadaxdebs, fermerul (glexur) 
meurneobaTa socialuri dacvis garantiebs da a.S.

sabazro ekonomika mWidrod ukavSirdeba saxelmwifo mx-
ardaWeris ekonomikur berketebs. am ukanasknelis ugule-
belyofas mivyavarT soflis meurneobis warmoebis donis 
dacemasTan, inflaciasTan, mosaxleobis cxovrebis donis 
daqveiTebasTan. Tanamedrove etapze soflad mewarmeobis 
yvela formas saxelmwifo mxardaWera orientirebuli unda 
iyos garantirebul da indeqsirebul fasebze. aseTi fase-
bi unda ganisazRvrebodes TiToeuli wlisaTvis, romlis 
safuZvelzec unda moxdes soflad mewarme subieqtebis mim-
dinare xarjebis dafarva da momgebianobis minimaluri do-
nis miRweva. Tavis mxriv, fasebis indeqsacia, unda moicavdes 
paritetul indeqs, romelic daazRvevs soflis meurneo-
baSi dasaqmebul mewarme subieqtebs warmoebis saSualebe-
bze sabiTumo fasebis ukontrolo zrdisagan1. Teoriul 

1  Боев В.Р. Аграрний рынок и система ценообразования // В. Об.: 
Агрорные отнощения теория историческая практика, Перспективи 
развития. М. Наука, 1998. с. 168-180.
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WrilSi paritetis koncefcia gvTavazobs, rom Tanafar-
doba soflis meurneobis produqtebze fasebs, saqonelsa 
da momsaxurebaze romelsac moixmars sasoflo-sameurneo 
produqciis mwarmoebeli mewarme subieqtebi unda iyos mud-
mivi. agraruli politika saWiroebs 100%-ian paritets, ma-
gram praqtikaSi es piroba yovelTvis ar sruldeba. magali-
Tad, 1998 wels aSS-Si paritetis indeqsma Seadgina 54%   (6:12) 
praqtikaSi paritetis koncefcia xorcieldeba fermerTa 
produqciaze minimaluri fasebis SenarCunebiT. sxvadasxva 
qveyanaSi es politika xorcieldeba sxvadasxva gvarad.

msoflio praqtika gviCvenebs, rom fasebis SenarCuneba 
rogorc droebiTi RonisZieba uzrunvelyofs agrarul se-
qtorSi resursebis Semodinebas da xels uwyobs warmoebis 
moculobis swraf zrdas. Paritetuli fasebis gamoTvlis 
mravali meTodi arsebobs. ase magaliTad aSS-Si paritetu-
li fasebi iangariSeba 160 dasaxelebis sasoflo-sameurneo 
produqciaze yovelTviurad qveynis maStabiT (calkeuli 
Statebis  mixedviT misi gamoTvla ar warmoebs). 1933 wli-
dan 1949 wlis CaTvliT paritetuli fasebi gamoiTvleboda 
Semdegi wesiT, mocemuli saxis produqciis fermerul sar-
ealizacio fass saSualod 1910-1914 wlebSi amravlebdnen 
im produqcias fasebis indeqsze romlis SeZenasac axor-
cielebdnen fermerebi (procentisa da gadasaxadebis CaTv-
liT). aSS-Si kongresis kanonis da masSi Setanili cvlilebis 
Tanaxmad 1950 wlis 1 ianvridan paritetuli fasebi gaian-
gariSeba egreTwodebuli axali meTodiT, romelic moicavs 
Semdeg safexurebs:

1. ganisazRvreba produqciaze fermeris sarealizacio 
fasi saSualod wina aTi wlis ganmavlobaSi. am fass emate-
ba saxelmwifos mier gacemuli danamati im produqciaze 
romelzec es arsebobs.

2. amgvarad koreqtirebul fass (saSualod 10 wlis pe-
riodisas) yofen mocemuli produqciis fermeris sareal-
izacio fasze (saxelmwifos mier fasze danamatis gaTval-
iswinebiT) saSualod aseve 10 wlis ganmavlobaSi, romelsac 
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gaaCnia 1910-1914 wlebis baza. miRebuli Sedegi gvaZlevs 
produqciis koreqtirebul fermerul sabazro fass 1910-
1914 wlebisaTvis.

3. 1910-1914 wlebSi produqciis koreqtirebul sabazro 
fass amravleben Tavis paritetis indeqsze (190-1914=100), 
romelic Sesabamisia im wlis, romlisTvisac ganmsazRvre-
lia paritetuli fasi.

magaliTad: simindze paritetuli fasis gaangariSeba 
1989 wlis oqtombrisaTvis ganxorcielda Semdegnairad. 
aiReba saSualod 1979 wlis ianvridan 1988 wlis dekembris 
CaTvliT simindze fermeris saSualo sarealizacio fasi. 
Cven SemTxvevaSi simindis fermeris sarealizacio fasma 
koreqtirebulma saxelmwifo danamatis gaTvaliswinebiT 
Seadgina 45,7 aSS dolari erT tonaze. xolo fermerTa fa-
sis indeqsma amave periodisaTvis Seadgina 2,52. Tu gayofT 
45,7 aSS dolars 2,52-ze miviRebT koreqtirebul sabazro 
fermerul fass erT tona simindze 1910-1914 w.w., romelmac 
Seadgina 18,1 aSS. dolari. Tu gavamravlebT am cifrs 1989 
wlis seqtembris Tvis paritetul indeqsze, miviRebT erT 
tona simindis paritetul fass, romelmac 1989 wlis oqtom-
brisaTvis Seadgina 67,7 aSS dolari.

agraruli seqtoris saxelmwifo mxardaWeris ekonomi-
kur berketebSi gamoiyeneba iseTi maCveneblebi, rogoricaa 
Sromis nayofiereba, subsidireba fondukugeba, kapitalu-
kugeba, TviTregulireba da mTeli rigi sxva maCveneblebi.

sasoflo-sameurneo sawarmoebis saqmianobis efeqtiano-
bis SefasebisaTvis Cndeba aucilebloba saangariSsworebo 
fasebis maCveneblebis gamoyenebis da SefasebisaTvis Ses-
adaris fasebSi, aseTi fasebi uzrunvelyofen efeqtiano-
bis maCveneblebis  Sesadarisobas. Tu Semcirebuli fasebis 
pirobebSi dargi ver uzrunvelyofs saWiro rentabelobas, 
maSin efeqtis xarjze, romelic gaTvaliswinebulia Ses-
adaris fasebSi, ar SeiZleba ganvaxorcieloT gafarToebu-
li kvlavwarmoeba.
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saqarTveloSic aucilebelia gadaixedos saxelmwifo 
doneze fermeruli meurneobebis mier gaweuli xarjebis 
kompensirebis sakiTxi da saxelmwifo regulirebis dax-
marebiT SesaZlebeli gaxdes agrarul-politikis imgvari 
warmarTva, rom misgan modiodes mosalodneli saSiSroebis 
da krizisis gafrTxileba da ara krizisebi marTavdnen Cven 
agrarul ekonomikas

sasoflo-sameurneo  produqciis mwarmoeblebisaTvis 
gansakuTrebuli  mniSvneloba aqvs warmoebuli produqciis 
realizaciis sakiTxs. radgan fermerul meurneobaTa um-
ravlesobas didi problemebi aqvs warmoebuli produqciis 
realizaciaSi, amis gamo  xSirad fermerebi iZulebulni ari-
an ararealur fasebSi  ganaxorcielon warmoebuli produq-
ciis (citrusi, yurZeni, xili) realizacia gadamamuSaveb-
el-mrewvelobas sawarmoebze da realizaciidan miRebuli 
Semosavali xSirad ver faravs xarjebs da fermebi ganicdian 
zarals. aRniSnuli garemoeba ar aZlevs saSualebas sasof-
lo-sameurneo produqciis mwarmoeblebs ganaxorcielon 
gafarTovebuli aRwarmoeba da aRadginon sakuTari mate-
rialur-teqnikuri baza, SeiZinon da danergon produqciis 
warmoebis Tanamedrove teqnologiebi.

ganviTarebul qveynebSi pirdapiri saxelmwifo subsidie-
bi mimarTulia pirvel rigSi ara warmoebis, aramed mwarmoe-
belTa Semosavlebis donis mxardaWeris stimulirebisaken, 
aseve struqturuli, socialuri da regionuli politi-
kis ganxorcielebisaTvis, romelic ar aris dakavSirebuli 
uSualod warmoebasTan,  magram uzrunvelyofs cxovrebis 
xarisxis gaumjobesebas. aqve unda SevniSnoT, rom swored es 
principi udevs safuZvlad evrokavSiris qveynebis agrarul 
politikas. evrokavSiris erTian agrarul politikas safuZ-
vlad udevs socialuri mimarTuleba sasoflo-sameurneo 
produqciis mwarmoeblebisaTvis, radgan pirdapiri sabiu-
jeto subsidiebi warmoadgenen erTgvar formas socialuri 
uzrunvelyofisa. dReisaTvis ekonomikurad ganviTarebul 
qveynebSi agraruli politikis ZiriTad Semadgenels war-
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moadgens agraruli seqtoris saxelmwifo mxardaWera sx-
vadasxva saxis subsidiebiT, dotaciebiT da SeRavaTebiT. 
soflis meurneobaSi gaweuli finansuri dabandebebi 1,5-
2,0-jer aRebuleba am produqciis sabazro Rirebulebas. ev-
rokavSiris qveynebSi fermerebis mier warmoebul sasaqon-
lo produqciis RirebulebaSi subsidiebma Seadgina 45-50%. 
iaponiasa da fineTSi 70%. soflis meurneobis saxelmwifo  
mxardaWera warmoadgens ZiriTad faqtors soflis meur-
neobis produqtebisa da sursaTis warmoebis gadidebasa 
msoflios umsxviles eqsporti qveynebSi, rogorica aSS-Si, 
kanada da evrokavSiri.

soflis meurneobis pirdapiri subsidirebis erT-erTi 
mTavari amocanaa araxelsayreli klimatur da niadagobriv 
pirobebSi myof regionebSi mwarmoebelTaTvis gadaxdebis 
ganxorcieleba. amas naTeli magaliTia CrdiloeTis qvey-
nebi fineTi, norvegia, islandia. fineTSi meurneobebi, rom-
lebic ganlagebulia CrdiloeT ganedis 620 zeviT saxelm-
wifo uxdis mwarmoeblebs gadidebul subsidiebs heqtarze 
da suladobaze. norvegiaSi uzarmazari saxsrebi xmardeba 
fermerebis mxardaWeras. dReisaTvis erT dasaqmebulze 
TveSi xdeba 4 aTas evromde subsidiis da dotaciis gadaxda. 
analogiuri subsidiebi dawesebulia sxva qveynebSi, rode-
sac fermeri cxovrobs da muSaobs araxelsayrel bunebriv 
pirobebSi da ar tovebs sakuTar fermas. aseTi midgomebi 
kompensaciis gadaxdis metad mniSvnelovania saqarTvelo-
saTvis. amitom saqarTvelos SeuZlia am kuTxiT ganviTare-
buli qveynebis gamocdilebis gamoyeneba.

amrigad saxelmwifo mxardaWera ganxiluli unda iqnas 
rogorc sasoflo-sameurneo sawarmoTa xarjebis kompen-
sacia sasursaTo usafrTxoebis sakiTxis gadaWrisaTvis, 
mosaxleobis dasaqmebisaTvis, sasoflo-sameurneo savar-
gulebis efeqturi gamoyenebisaTvis, agrolandSaftis mx-
ardaWerisaTvis da sxva. yvela ganviTarebul qveyanaSi sax-
elmwifo qmnis soflis meurneobaSi ekonomikur pirobebs 
aRwarmoebisaTvis. 
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ECONOMIC MECHANISM OF STATE 
SUPPORT FOR AGRICULTURE

Zaza Goishvili
GT U, PhD student 

RESUME

Under the economic support of the agrarian spheres, regulation 
of pricing is primarily considered and the formation of pricing ac-
cording to market demand and supply of agriculture products, pro-
tectionist policy, financial credit support, tax regulation, state man-
agement of the field and agrarian bases.

The market economy is closely related to the state’s support eco-
nomic levers. The neglect of the latter leads to the decrease in the 
level of agricultural production, the inflation, the lowering of the liv-
ing standards of the population.

In Georgia it is necessary to review at the state level the compen-
sation issue of the expenses incurred by the farmers and with the 
help of state regulation to become possible to conduct agrarian-pol-
icy in such way, that from it come warnings about anticipated hazard 
and crisis and not the crisis were managing our agrarian economy. 

Key words: Agrarian policy, reproduction, agrarian field, agri-
business, economic mechanism, state regulation, price rise, state 
support.
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ტურიზმის სატელიტური აღრიცხვის სისტემა 
(TSA)  და მისი როლი საქართველოს ეკონომიკის 

განვითარებაში

თინა ლუხუტაშვილი, 
ელისო ფურელიანი,

თსუ სტუდენტები

რეზიუმე
თანამედროვე მსოფლიოში ძალიან ბევრი ქვეყნის ეკონო-

მიკის უმნიშვნელოვანესი შემავსებელი ტურიზმიდან შემო-
სული თანხებია. მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესის პირო-
ბებში დღეს ადვილად შესაძლებელია განტვირთვის მიზნით 
სხვა ქვეყანაში ჩასვლა და კულტურულ-ისტორიული მემკვი-
დრეობის გაცნობა, ანდა უბრალოდ რეკრეაციული დანიშნუ-
ლების კურორტებზე სტუმრობა დასვენებისათვის. ამიტომ 
მნიშვნელოვანია, ტურისტული პოტენციალის სწორად გამო-
ყენება და ზუსტად ცოდნა იმისა, თუ რა შემოსავალს იძლევა 
ეს ბიზნესი.

      TSA - იგივე ტურიზმის სატელიტური აღრიცხვის სისტე-
მა რამდენიმე წლის წინ ამუშავდა და მრავალი ქვეყანა საკმაოდ 
წარმატებულად იყენებს ეკონომიკური მაჩვენებლების გაზ-
რდისათვის. მაგალითად, ჩილეს შემთხვევაში ამ სისტემის გა-
მოყენებით ქვეყნის შემოსავალი თითქმის სამჯერ გაიზარდა. 
ამ მიმართულებით დიდია საქართველოს შესაძლებლობები ამ 
სისტემის დანერგვისათვის, აქ  TSA-ს ბევრი  პოზიტიური შედე-
გების მოტანაც შეუძლია. 

საკვანძო სიტყვები : ტურიზმი, სატელიტური, ეკონომიკა, 
ზრდა, ფინანსები, აღრიცხვა, სტატისტიკა

შესავალი
ტურიზმის სატელიტური აღრიცხვის სისტემა (Tourism 

Satellite Account) წარმოადგენს ტურიზმის სფეროში სტრატეგი-
ული დაგეგმვის ინსტრუმენტს და საშუალებას იძლევა, შევადა-
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როთ ეროვნული და საერთაშორისო მონაცემები.მის შექმნაზე 
1995 წლიდან ერთობლივად დაიწყეს მუშაობა მსოფლიო ტური-
ზმის ორგანიზაციამ (WTO), ეკონომიკური განვითარებისა და 
თანამშრომლობის ორგანიზაციამ (OECD) და ევროგაერთიანე-
ბის სტატისტიკურმა ოფისმა (EUROSART) , რომელიც დაამტკი-
ცა გაერომ  2000 წელს. პროექტში ასევე მონაწილეობდა საე-
რთაშორისო შრომითი ორგანიზაცია (ILO) და საერთაშორისო 
სავალუტო ფონდი (IMF). 2001 წელს კი სისტემა ოფიციალურად 
ამუშავდა. მოცემული აღრიცხვის სისტემა დაინერგა ავსტრა-
ლიაში, კანადაში, ჩილეში, ახალ ზელანდიასა და შეერთებულ 
შტატებში.

ძირითადი ნაწილი
რატომ არის მნიშნელოვანი ტურისტების სატელიტური აღ-

რიცხვა?
ტურიზმი არის პირველი სფერო, რომელშიც დამკვიდრდა 

სატელიტური აღრიცხვის სისტემა.ტურისტების სატელიტუ-
რი აღრიცხვა წარმოდგენილია ცხრილების სახით, რომლის 
საფუძველზე ქვეყნებს შეუძლიათ ტურიზმის საკუთარი სტა-
ტისტიკური სისტემის განვითარება. TSA -ს განვითარება მოი-
თხოვს შესაბამისი ეკონომიკური რესურსებისა და ტექნიკური 
პერსონალის ინტეგრაციას ქვეყნის ეროვნული აღრიცხვის 
სისტემასთან.

ამ სისტემის მომხმარებლები სახელმწიფო დონეზე შეიძლე-
ბა იყვნენ:

• ძირითადი სტატისტიკური ინფორმაციის წყაროები, ანუ 
ისინი, რომლებიც აწარმოებენ აღრიცხვას და სტატისტიკას 
(ჩვენს შემთხვევაში, ტურიზმის დეპარტამენტი);

• კომპანიები, ორგანიზაციები, რომლებიც ინფორმაციის 
მიმწოდებლები არიან (ტურისტული ორგანიზაციები, სასტუმ-
როები);

• შექმნილი ინფორმაციის მომხმარებლები  (ბანკები, ორგა-
ნიზაციები);

დღევანდელ მსოფლიოში  ინფორმაციის ნაკლებობაა ტური-
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ზმსა და ეროვნულ ეკონომიკაზე მისი გავლენის შესახებ, აქე-
დან გამომდინარე TSA -ს განვითარება ხელს შეუწყობს შემდეგ 
საკითხებს:

• ქვეყანაში ტურიზმისა და მისი მნიშვნელობის შესახებ ინ-
ფორმირებულობის დონის გაზრდა:

• ტურიზმის სფეროში ეფექტური პოლიტიკის წარმართვი-
სათვის ინსტრუმენტის შემუშავება;

• ტურიზმის როლის გაზრდა.

რა არის TSA?
TSA-ს შემუშავების მიზანია ეკონომიკაზე იმ დარგების 

გავლენის შესწავლა, რომლებიც ეროვნული ეკონომიკის სა-
აღრიცხვო სისტემაში არ განიხილებიან, როგორც წარმოე-
ბა. ტურიზმი არის კომპლექსური სფერო, რომელიც მოიცავს 
ტრანსპორტს, მომსახურებას, საკვებითა და საცხოვრებლით 
უზრუნველყოფას, შემეცნებას, რეკრეაციასა და გართობას. 
ტურიზმი ერთადერთი ფენომენია, რომელიც ვიზიტორით ან 
მომხმარებლით განისაზღვრება. ვიზიტორები ყიდულობენ 
ყველანაირი სახის პროდუქტსა და მომსახურებას. აღრიცხვის 
თვალსაზრისით, უმთავრესია, მათი ნავაჭრი დაუკავშირდეს 
მთლიანად ქვეყნის წარმოებას, მომსახურებისა და საქონლის 
ერთობლივ მიწოდებას.

TSA მიზნად ისახავს, განისაზღვროს ტურიზმის გავლენა 
ეკონომიკაზე; აგრეთვე საერთაშორისო სტანდარტების შესაბა-
მისად აღირიცხოს პროდუქცია და მომსახურება, რაც საშუალე-
ბას მოგვცემს შევადაროთ ისინი სხვა ქვეყნების მაჩვენებლებს.

 შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოში არსებობს ეროვნუ-
ლი ტურიზმის ადმინისტრაცია (ტურიზმის დეპარტამენტი), 
რომელიც არის როგორც სტატისტიკის დეპარტამენტისა 
და ცენტრალური ბანკის მიერ მომზადებული ინფორმაციის 
მფლობელი, ასევე უფლებამოსილების მიმნიჭებელი ორგანო 
ტურისტული მომსახურების გამწევი კომპანიებისთვის. თუმცა 
ეროვნული ადმინისტრაცია ვერ უზრუნველყოფს სრულყოფი-
ლი ინფორმაციის მოპოვებას საჭირო კადრებთან და ინფორმა-
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ციის წყაროებთან დაკავშირებული  პრობლემების გამო, სრუ-
ლად ვერ აღრიცხავს გამოყენებულ მომსახურებას, ხარჯებსა 
და შემოსავლებს. რაც შეეხება სატელიტური აღრიცხვის სისტე-
მას, ის სწორედ შემოსავლების ზუსტი აღწერისთვისაა შექმნი-
ლი და უდავოა მისი დადებითი გავლენა კონკრეტულ ქვეყნებში 
ტურიზმის ეკონომიკურ მაჩვენებლებზე.

მაგალითისთვის შეგვიძლია განვიხილოთ ჩილე - ქვეყანა 
ლათინურ ამერიკაში, რომლის შემოსავლებიც ტურიზმიდან 
ბოლო 15 წლის განმავლობაში 3-ჯერ გაიზარდა. მსოფლიო 
ბანკის მონაცემებით, 2000 წელს, როცა TSA ჯერ არ იყო დანე-
რგილი, ქვეყანაში ტურიზმიდან შემოსული თანხა დაახლოებით 
1,2 მილიარდს შეადგენდა.  ამჟამად ეს მონაცემი 3 მილიარდს 
აჭარბებს. აღსანიშნავია, რომ სატელიტური აღრიცხვის შემო-
ღების შემდეგ ჩილეში 5 წელიწადში 2000 წლის მაჩვენებელი 
გაორმაგდა, ხოლო პირველად 3 მილიარდს 2011 წელს მიაღწია.  
მაშინ, როდესაც ჩვენს ქვეყანაში ბოლო წლების განმავლობაში 
ეს მაჩვენებლი მხოლოდ რამდენიმე ასეული ათასით იმატებს, 
მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის რეკომენდაცია TSA-ს და-
ნერგვის შესახებ, ნამდვილად საყურადღებოა.

დასკვნა
TSA-ს დანერგვა ქვეყანაში საშუალებას მოგვცემს, ზუსტად 

განვსაზღვროთ, რა რაოდენობის ტურისტი შემოდის ქვეყანაში 
და რა სარგებელი უნდა დარჩეს ქვეყანას ვიზიტორების მიერ 
ქვეყანაში დახარჯული თანხიდან; აგრეთვე ხელს შეუწყობს იმ 
მცირე ტიპის სასტუმროების კონტროლს, რომლებიც ,,ფულს 
ათეთრებენ“. სახელმწიფოსთვის უცნობია მათი პოლიტიკა სა-
გადასახადო სისტემისა და, ზოგადად, ფასების მიმართ, რადგან 
ყველა კერძო ტიპის სასტუმრო განსხვავებულ ფასსა და მომსა-
ხურებას სთავაზობს კლიენტს.  TSA საშუალებას მოგვცემს აღ-
ვრიცხოთ:

• ტურიზმის წილი მთლიან შიდა პროდუქტში;
• ტურიზმის რანჟირება ეკონომიკის სხვა დარგებთან შედა-

რებით;
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• ტურიზმის მიერ ეკონომიკაში შექმნილი სამუშაო ადგილე-
ბის რაოდენობა;

• ტურიზმში ჩადებული ინვესტიციების მოცულობა;
• ტურისტული ინდუსტრიის გადასახადებიდან მიღებული 

ამონაგები;
• ტურიზმის მოხმარება;
• ტურიზმის გავლენა ეროვნულ საგადამხდელო ბალანსზე.
ზემოთ აღნიშნული ჩამონათვალის ზუსტი განსაზღვრა კი-

დევ უფრო გააძლიერებს ქვეყნის ეკონომიკას და გაზრდის 
წლის განმავლობაში წარმოებული მთლიანი შიდა პროდუქტის 
(მშპ-ის) ხვედრით წილს ქვეყანაში, რაც, თავის მხრივ, ხელს შე-
უწყობს სამომხმარებლო კალათის გაზრდას მოსახლეობის ერთ 
სულზე  .

ლიტერატურა:
1. https://gnta.ge/ge/სტატისტიკა/
2. https://unstats.un.org/UNSD/tradeserv/workshops/Domini-

ca%202013/Presentations/21%20-%20Bermuda%20-%20
TSA%20Country%20Experience.pdf

3. https://data.worldbank.org/indicator/ST.INT.RCPT.CD?loca-
tio ns=CL

4. http://www.economy.ge/?page=ecoreview&s=22
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THE TOURISM SATELLITE ACCOUNT (TSA) AND ITS ROLE 
IN THE DEVELOPMENT OF GEORGIAN ECONOMY 

T. Lukhutashvili; E. Fureliani
TSU Bachelors of Social and Political Sciences, 

Journalism and Mass Communication

Resume
Economy is the most important aspect for existence of every 

country. In a modern world there are many countries that fill 
their economy with the finances coming from tourism. Due to 
the technological progress today it’s possible to visit any other 
country with relaxation purposes, to see the historical and cultural 
sightseeings and to have just a rest on a resort. This is why it’s 
important to use the actual potential of tourism and to know what 
kind of income this business gives. 

TSA – abbreviation for “Tourism Satellite Account” came into 
power a few years ago and some of the countries use this system 
successfully for the growth of economic characteristics. In our study 
there is discussed the example of Chile – this country has almost 
tripled its economical features with the TSA system. Also, we have 
discussed the opportunities of Georgia in implementing this system 
and the positive effects TSA can have on our economy. 

Key words : Tourism, Satellite, Economy, Growth, Finances, 
Account, Statistics.



ekonomika  #2-3. 2018

110

ადამიანური რესურსების სტიმულირების 
ფუნქციონალური სისტემა

კომპანია „ფრესკოს” მაგალითზე

ციალა ლომაია
სტუ , კავკასიის საერთაშორისო 

უნივერსიტეტის პროფესორი, 
ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი,

ნინო ომანაძე
კავკასიის საერთაშორისო 

უნივერსიტეტის დოქტორანტი

რეზიუმე
სტატიაში გადმოცემულია ადამიანური რესურსების სტიმუ-

ლირების პროცესი კომპანია „ფრესკოს“ მაგალითზე. ეკონომი-
კაში სტიმულირება მხოლოდ მატერიალური ანაზღაურებით არ 
შემოიფარგლება, არამედ ის მიმართულია მომუშავის პიროვ-
ნული სრულყოფისაკენ, ასევე კომპანიის მხრიდან მორალური 
თანადგომისაკენ.

კვლევებმა აჩვენა, რომ ადამიანური რესურსების სტიმული-
რების სისტემა გულისხმობს:

 დაქირავებული მომუშავის მაღალი შრომითი მაჩვენებლის 
სტიმულირებას;

 მომუშავის შრომითი ქცევის განსაზღვრული მიმართულე-
ბის ფორმირებას, რომელიც მიმართული იქნება ორგანიზაციის 
განვითარებისაკენ;

 მომუშავის დარწმუნება, რომ სრულად გამოიყენოს თავისი 
ფიზიკური და გონებრივი შესაძლებლობები დაკისრებული სა-
მუშაოს შესრულებისათვის.

სტატიაში აღნიშნულია, რომ დღეს ჩვენს ქვეყანაში სათანა-
დო ყურადღება არ ექცევა სტიმულირების ყველა ფორმის გა-
მოყენებას. ანკეტური გამოკითხვის საშუალებით დადგინდა თუ 
რა მდგომარეობაა პერსონალის სტიმულირების კუთხით თბი-
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ლისში მდებარე სუპერმაკეტების ქსელში - „ფრესკო“.
საკვანძო სიტყვები: სტიმულირების პროცესი, ფუნქციონა-

ლური სისტემა, ძირითადი კონცეფციები, ადაპტირება, წახალი-
სების სისტემა.

შესავალი
მსოფლიო ეკონომიკაში მიმდინარე სიღრმისეული პროცესე-

ბი: გლობალიზაცია, ბიზნესის ინტერნაციონალიზაცია, ეკონო-
მიკური სისტემების დაახლოება, მართვაში ადამიანის როლის 
ზრდა - არსებით გავლენას ახდენს ბიზნესის თანამედროვე სა-
ხეზე. დღის წესრიგში დგება საკითხი როგორ შეფასდეს უცხო-
ური გამოცდილება და რისი გადმოღებაა სასარგებლო ადგი-
ლობრივი თავისებურებების გათვალისწინებით.

ბიზნესის მართვის ეფექტიანობა დამოკიდებულია ადამია-
ნური რესურსის სტიმულირებაზე.

სტიმულირების პროცესი მიმართულია ორგანიზაციის მიზ-
ნების მისაღწევად. საბაზრო ეკონომიკის პირობებში სამეწა-
რმეო საქმიანობის პროცესში აუცილებელი ხდება სტიმულირე-
ბის ახალი მიდგომების შესწავლა და გამოყენება. 

სტიმულირების განზოგადება რთულია, რადგან ის ყველა 
ადამიანისათვის ინდივიდუალურია, ამ კუთხით სტიმულირების 
ფუნქციონალური სისტემის შესწავლა და მისი გამოყენება ბიზ-
ნესის სფეროში ადამიანური რესურსების სრულყოფის მიზნით 
მეტად აქტუალურ პრობლემად გვესახება.

ბიზნესის სფეროში სტიმულირების ფუნქციონალური 
სისტემის კვლევა მიზნად ისახავს: სტიმულირების როლისა და 
მნიშვნელობის განსაზღვრას ბიზნეს კომპანიების მენეჯმენტის 
სრულყოფის მიმართულებით, სტიმულირების ანალიზს სხვა-
დასხვა კულტურებში, კომპანიის ადამიანური რესურსის, რო-
გორც სტიმულირების ობიექტის გამოკვლევას.

კვლევის მიზნად დავისახეთ წახალისების თეორიებსა და 
ძირითად კონცეფციებზე დაყრდნობით სტიმულირების თანა-
მედროვე მიდგომების შესწავლა, მის ანალიზი და ადაპტირება 
თანამედროვე მოთხოვნებთან ბიზნეს სუბიექტებში; სტიმული-



ekonomika  #2-3. 2018

112

რების მიმართულებით დასკვნებისა და რეკომენდაციების შე-
მუშავება.

აღნიშნული მიზნიდან გამომდინარე დასახულ იქნა შემდეგი 
ამოცანები:

• სტიმულირების თეორიული ასპექტების ანალიზი და ევო-
ლუციური თავისებურებები;

• პერსონალის სტიმულირების მართვის სისტემისა და ელე-
მენტების შესწავლა;

• სტიმულირების ფუნქციონალური სისტემის შეფასება და 
მისი ადაპტაცია თანამედროვე მოთხოვნებთან;

• სტიმულირების მართვის სისტემის ორგანიზაციული, სამა-
რთლებრივი და ინფორმაციული უზრუნველყოფის ანალიზი;

• სტიმულირების კვლევა საკვლევ ობიექტებზე და ადამია-
ნური რესურსების გლობალური მართვა, როგორც სტიმული-
რების სისტემის სრულყოფის მექანიზმი.

როგორც ავღნიშნეთ სტიმულირების განზოგადება რთულია, 
რადგან ის თითოეული ადამიანისათვის ინდივიდუალურია. ამ 
კუთხით ბევრი საკითხი კვლევას და შესწავლას მოითხოვს. ამ 
პროცესში იგულისხმება, როგორც საკუთარი ქვეყნის ადამია-
ნური რესურსის საქმიანი კულტურის ღრმად შესწავლა, ასევე 
იმ ქვეყნებისა, რომელთა გამოცდილების გამოყენებაც ხდება. 
დიდი მნიშვნელობა ენიჭება კვლევებს ამ კუთხით, რომელსაც 
ატარებს მრავალი კვლევითი ცენტრი მსოფლიოს მასშტაბით.

ძირითადი ნაწილი
თანამშრომელთა შრომითი საქმიანობის სტიმულირების 

ეფექტური სისტემის გარეშე შეუძლებელია საწარმოს წარმა-
ტებული განვითარება, მისი კონკურენტუნარიანობის ამაღლე-
ბა, წარმოებული პროდუქციის ან გაწეული მომსახურების ხა-
რისხის ამაღლება.1 

საწარმოს ხელმძღვანელთა უმრავლესობა ცდილობს ეკო-

1  კილაძე თ. ზუბიაშვილი ლ. „შრომის სტიმულირება და მისი გამოყენე-
ბის პრაქტიკა“, თსუ პ.გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო 
შრომების კრებული7, 2014, გვ. 440.
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ნომია გააკეთოს პერსონალის დანახარჯებზე, რამაც შეიძლება 
გამოიწვიოს შესრულებული სამუშაოს ხარისხის შემცირება.1

სტიმულირება გულისხმობს მართვის ორგანოებში იმ სი-
კეთეთა ერთობლიობის არსებობას, რომლებსაც უნარი აქვთ 
დააკმაყოფილოს მომუშავეთა მნიშვნელოვანი მოთხოვნები 
დღეს და ხვალ, და გამოიყენოს ის დასაჯილდოებლად შრომითი 
ფუნქციების წარმატებულად რეალიზაციისათვის. მეცნიერები 
სტიმულირებას სხვადასხვაგვარად განმარტავენ ვ.ფ. ანდრიენ-
კო სტიმულში ხედავს თანამშრომელთა ინტერესებს და მოთხო-
ვნებს, რაც მათ აღუძრავს ეკონომიკური საქმიანობის სურვილს 
მისი ინტერესებისა და მოთხოვნების დაკმაყოფილების საშუა-
ლებით.2 პერსონალის სტიმულირება მხოლოდ რომელიმე ერთი 
კონკრეტული ორგანიზაციის ამოცანას კი არ წარმოადგენს, 
არამედ, მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ქვეყნის ეკონომიკის 
განვითარებაში, ამიტომ პერსონალის შრომითი საქმიანობის 
სტიმულირების სისტემის სრულყოფისა და თანამშრომელთა 
მოტივირების ქმედითი მეთოდების მოძიება-დანერგვა განსა-
კუთრებულ აქტუალობას იძენს, როგორც კონკრეტული ორ-
განიზაციების დონეზე - წარმატებული საკადრო და საწარმოო 
მენეჯმენტის განხორციელებისათვის, ისე სახელმწიფო ხელი-
სუფლების დონეზე ეფექტური სოციალურ-შრომითი პოლიტი-
კის შემუშავებისათვის.3

დაქირავებულ თანამშრომელთა მოტივაციის გაზრდაზე მი-
მართულ სტიმულირებას მეწარმე საკუთარი შემოსავლების 
ზრდასთან მიყავს. მოტივაცია და სტიმულირება რთული კატე-
გორიებია, ისინი მართალია ერთმანეთს ავსებენ, მაგრამ როგო-
რც შრომის მართვის მეთოდებს, მათ საპირისპირო მიმართუ-

1  კილაძე თ. ზუბიაშვილი ლ. „შრომის სტიმულირება და მისი გამოყენე-
ბის პრაქტიკა“, თსუ პ.გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო 
შრომების კრებული 7, 2014, გვ. 440.

2  კილაძე თ. ზუბიაშვილი ლ. „შრომის სტიმულირება და მისი გამოყენე-
ბის პრაქტიკა“, თსუ პ.გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო 
შრომების კრებული7, 2014, გვ. 440.

3  ნაცვლიშვილი ე. „შრომითი საქმიანობის მოტივაციისა და სტიმული-
რების ზოგიერთი საკითხისათვის“, „თეუსუ 1 (9)“, 2010, გვ. 37.



ekonomika  #2-3. 2018

114

ლება აქვთ: მოტივაცია მიმართულია არსებული მდგომარეობის 
შეცვლაზე, ის გულისხმობს შრომითი საქმიანობისადმი შემა-
გულიანებელი შინაგანი და გარეგანი მამოძრავებელი ძალე-
ბის ერთობლიობას, სტიმულირება - არის ადამიანის შრომითი 
ქცევის მართვის მეთოდი.1 შრომის სტიმულირება შეიცავს ორ 
ასპექტს: მატერიალურს და მორალურს, რომლებიც კომპლექ-
სურად უნდა იყოს გამოყენებული, ეკონომიკის განვითარების 
თანამედროვე ეტაპზე უდიდეს მნიშვნელობას იძენს მატერია-
ლურ და მორალურ სტიმულირებას შორის სწორი თანაფარდო-
ბის გამოძებნის საკითხი, რადგან ეს უკანასკნელი განაპირობე-
ბს სტიმულირების ეფექტური სისტემის ფუნქციონირებას და 
საბოლოოდ ორგანიზაციის წარმატებულ საქმიანობას.2

ადამიანური რესურსების მართვა რთული და მნიშვნელო-
ვანი პროცესია, დაქირავებულ მომუშავეთა სტიმულირება წა-
რმოადგენს ერთ-ერთ მთავარ საკითხს პერსონალის მართვაში. 
მეწარმეები ცდილობენ მიიღონ მაქსიმალური მოგება მინიმა-
ლური დანახარჯებით, ხოლო მომუშავვები კი ცდილობენ მიი-
ღონ მეტი მატერიალური ანაზღაურება ნაკლები სამუშაოს შეს-
რულების ხარჯზე.3

თანამედროვე ეკონომიკაში სტიმულირება მხოლოდ მატე-
რიალური ანაზღაურებით არ შემოიფარგლება, არამედ ის მი-
მართულია მომუშავის პიროვნული სრულყოფისაკენ, ასევე 
კომპანიის მხრიდან მორალური თანადგომისაკენ. დაქირავე-
ბულ მომუშავეთა სტიმულირების არსი შემდეგია:

1. დაქირავებული მომუშავის მაღალი შრომითი მაჩვენებლის 
სტიმულირება;

2. მომუშავის შრომითი ქცევის განსაზღვრული მიმართულე-
ბის ფორმირება, რომელიც მიმართული იქნება ორგანიზაციის 

1  ნაცვლიშვილი ე. „შრომითი საქმიანობის მოტივაციისა და სტიმული-
რების ზოგიერთი საკითხისათვის“, „თეუსუ 1 (9)“, 2010, გვ. 37.

2  ნაცვლიშვილი ე. „შრომითი საქმიანობის მოტივაციისა და სტიმული-
რების ზოგიერთი საკითხისათვის“, „თეუსუ 1 (9)“, 2010, გვ. 37.

3  ჟორჟოლიანი ს. „დაქირავებულ მომუშავეთა სტიმულირების არსი, 
როლი და ამოცანები სამეწარმეო საქმიანობის განვითარებაში“, ეკონომიკა 
N2 (135) 2009, გვ.85.
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განვითარებისაკენ;
3. მომუშავის დარწმუნება, რომ სრულად გამოიყენოს თავი-

სი ფიზიკური და გონებრივი შესაძლებლობები დაკისრებული 
სამუშაოს შესრულებისათვის.

დღეს ჩვენს ქვეყანაში სათანადო ყურადღება არ ექცეა სტი-
მულირებას, დღევანდელი სოციალური და ეკონომიკური მდგო-
მარეობიდან გამომდინარე მომუშავეები ორიენტირებულნი 
არიან პირველადი მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებისაკენ. 
მომუშავეებს უნდა გაუჩნდეთ შრომისადმი ინტერესი და თანა-
მონაწილეობის შეგრძნება საერთო საქმისა და კოლექტივისად-
მი. როგორც პრაქტიკამ აჩვენა, რაც უფრო მეტ დაძაბულობას, 
დროსა და ენერგიას მოითხოვს სამუშაო, მით მეტ როლს იძენს 
ფინანსური დაინტერესებაც. მომუშავეთა სტიმულირების გან-
საზღვრისას უნდა იქნას გათვალისწინებული მათი პიროვნული 
თვისებები. მეწარმეებმა უნდა გაითავისონ, რომ ადამიანური 
ფაქტორი წარმოადგენს ერთ-ერთ მთავარ განმსაზღვრელს 
ორგანიზაციის წარმატების საქმეში ბაზარზე კონკურენტული 
ბრძოლის პირობებში.1

კვლევა განვახორციელეთ „ფრესკოს“ სუპერმარკეტების 
ქსელში. ჩავატარეთ ანკეტური გამოკითხვა „ფრესკოს“ ქსე-
ლის თანამშრომლებთან და მენეჯერებთან. „ფრესკო“ საქა-
რთველოს ბაზარზე არსებობს 2012 წლიდან და დღეისათვის 8 
სუპერმარკეტს ფლობს: ვარკეთილში, მუხიანში, ორთაჭალაში, 
საბურთალზე, ჩუღურეთში, სანზონაში, ისანსა და გლდანში. ის 
სთავზობს მომხმარებელს კომფორტულ გარემოს და 24 საა-
თის განმავლობაში მაღალი ხარისხის მომსახურებას. „ფრესკო“ 
ბერძნული სიტყვაა და ახალს, ჯანსაღს ნიშნავს - ეს გახლავთ 
კომპანიის კრედოც.

„ფრესკო“ ერთადერთი ქსელია საქართველოში, რომელიც 
მუშაობს 100% საკუთრებაში არსებული მიწის და შენობების 
ბაზაზე და აქედან გამომდინარე ანვითარებს ქვეყანაში სამშე-

1  ჟორჟოლიანი ს. „დაქირავებულ მომუშავეთა სტიმულირების არსი, 
როლი და ამოცანები სამეწარმეო საქმიანობის განვითარებაში“, ეკონომიკა 
N2 (135) 2009, გვ.85.
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ნებლო ბიზნესს. „ფრესკო“ ერთადერთი ქსელია საქართველო-
ში, რომელიც მიუხედავად რაიონისა და ადგილმდებარეობისა 
ყველგან ერთნაირ ფასს სთავაზობს მომხმარებელს. მისი პერ-
სონალი ერთნაირი ხარისხით ემსახურება ნებისმიერი სოცია-
ლური სფეროს წარმომადგენელს. კომპანია „ფრესკო“ ზრუნა-
ვს თანამშრომელთა ზრდასა და კვალიფიკაციის ამაღლებაზე, 
სხვადასხვა ტრენინგით, შეფასებებით და ბონუსების სისტემით 
ხელს უწყობს მათი კვალიფიკაციის ამაღლებას და აძლევს მათ 
კომპანიაში კარიერული განვითარების საშუალებას.

სუპერმარკეტების ქსელში გამოვკითხე 40 რესპოდენტი, 28 
მდედრობითი და 12 მამრობითი სქესის წარმომადგენელი. შე-
ნიშვნის სახით მინდა ავღნიშნოთ, რომ მომუშავეთა უმრავლე-
სობა 30 წლამდე ახალგაზრდაა, ბევრი მათგანი სტუდენტია.

კვლევის შედეგი

გამოკით-
ხულთა რ-ბა

სტიმულირების რა ფორმას 
სთავაზობთ თანამშრომლებს?

შედეგი %

40

ხელფასები 4 12

ბონუსები 20 50

კარიერული წინსვლა 10 25

მორალური წახალისება 6 13

 სქემა გვიჩვენებს კომპანია „ფრესკოს“ მენეჯერების მხრი-
დან თანამშრომლების მიმართ განხორციელებულ სხვადასხვა 
სახის სტიმულირებას. მომუშავეების 50%-მა განაცხადა, რომ 
მათი სტიმულირება ხორციელდება ბონუსებით, 25%-მა - კარი-
ერული წინსვლით, 12%-ის თქმით მათი სტიმულირება ხდება 
ხელფასების ზრდით, ხოლო 13% - ის - მორალური წახალისებით.

 ცხრილის მონაცემები დატანილია დიაგრამაზე.
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დასკვნა
მენეჯერებს სტიმულირების სწორი ფორმის შესარჩევად მო-

ეთხოვებათ ადამიანური რესურსების, როგორც კომპეტენტუ-
რობისა და პროფესიონალიზმის, ასევე პიროვნული თვისებების 
სწორად შეფასება.

თანამედროვე კვლევებზე დაყრდნობით ბიზნესის საქმიანო-
ბის პროცესში აუცილებელი ხდება სტიმულირების ახალი მი-
დგომების შესწავლა და გამოყენება, რაც კადრების მუშაობის 
ეფექტიანობის ამაღლებაში გამოადგება მენეჯერებს. კომპანია 
„ფრესკოს“ მაგალითზე ჩატარებულმა კვლევამ გვიჩვენა, რომ 
სუპერმარკეტების ქსელის მენეჯერები თანამშრომლების წა-
ხალისების მიზნით წარმატებით იყენებენ სტიმულირების სხვა-
დასხვა ფორმებს, ხშირ შემთხვევაში კი ბონუსების სისტემას, 
რაც მომუშავეთა ეფექტიან მუშაობაზე აისახება.

სტიმულირების პროცესში უნდა იყოს გათვალისწინებული 
კადრების ინტერესებისა და ორგანიზაციის ინტერესების თან-
ხვედრა. პერსონალმა უნდა იცოდეს კომპანიის სტრატეგიული 
მიზნები და ამავდროულად ისინი უნდა ხედავდნენ თავიანთი 
კარიერული ზრდის პერსპექტივებს, ორგანიზაციაში უნდა ხდე-
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ხელფასები ბონუსები

კარიერული წინსვლა მორალური წახალისება

სტიმულირების რა ფორმას სთავაზობთ თანამშრომლებს?
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ბოდეს პერსონალის სტიმულირება მათი უნარების, კომპეტე-
ნტურობის, წვლილის და საბაზრო ღირებულებების მიხედვით.
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THE FUNCTIONAL SYSTEM OF HUMAN RESOURCES 
STIMULATION ON THE EXAMPLE OF “FRESCO”

T. Lomaia, 
Professor of Georgian Technical University,

Caucasus International University
Academic Doctor of Economics,

    N. Omanadze
Caucasus International University

Doctoral Educational Program 
for Business Administration

RESUME
The article describes the process of stimulating human resources 

on the example of “Fresco”. The stimulation in the economy is not 
limited to material pay, but it is directed towards the personal per-
fection of the process, as well as to the moral support of the com-
pany.

Studies have shown that the human resource stimulation system 
implies:

Stimulating high labor indicators of hired work;
The formation of a specific direction of labor behavior, which will 

be directed towards development of the organization;
To convince workers to fully use its physical and mental abilities 

to perform the imposed job.
The article notes that today we do not pay proper attention to the 

use of all forms of stimulation in our country. By means of a survey 
question, we have found out what is the situation in the supermar-
ket network in Tbilisi - “Fresco”.

Key words: Stimulation process, Functional System, Basic con-
cepts, Adaptation, Incentive system.
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PURCHASING MARKET STUDY

Nato Samnidze
GTU, Ph.D Student

Resume
The structured purchasing procedures and documents facilitate 

the purchasing process. The reason for having the purchasing pro-
cedure, which describes the purchasing process with purchasing 
activities in it, is its ability to provide a framework in order to ac-
complish the activities efficiently and effectively. 

Each organization is unique and operates in the specific indus-
try with various characteristics, different purchasing activities in 
the existing purchasing models should be analyzed in order to find 
the best suited one to the organization. All the models involve mar-
ket study as one of the prime importance component in purchasing 
procedures. Generally, the market study normally is done when the 
purchasing is identified and the supplier selection process is ongo-
ing, but before the supplier negotiation process begins. 

Due to the fact that purchasing price of raw material determines 
60% of the final product price. It is of critical importance for the or-
ganization to have a best offer for the product on the market.  

Key words: Purchasing, Purchasing Structure, Purchasing Struc-
ture Components, Market Study, Market study for Purchasing, Buy-
er’s Market, Seller’s Market, Equilibrium Price. 

ძირითადი ტექსტი
Weele (2000) states that both buyer and seller operate in the 

same market, where buyer is the demand side and seller is the 
supply side. As stated by Lysons and Farrington (2006), economic 
theory shows that demand and supply are balanced by the influ-
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ence of price, the equilibrium price indicating the point at which 
demand and supply are equal (Figure 1). When demand exceeds 
supply, prices tend to rise and this market is called as seller’s mar-
ket. Contrariwise, prices tend to fall when supply exceeds demand 
and the market is buyer’s market. For the purchaser’s point of view, 
the ideal situation when searching for certain product would be the 
Buyer’s market situation, the fare situation would be equilibrium 
price when Seller’s market and Buyers market meet in harmony, the 
worst situation for the purchaser is when market situation is shifted 
to Seller’s market. 

Figure 1. Supply, demand and equilibrium price (Lysons and 
Farington, 2006, p.435)

Weele (2000) states that knowledge about the market facilitates 
decision making process for industrial purchaser exclusively while 
purchasing raw materials. Market condition can be different, due to 
time, prices, actors on market and economic situation. The charac-
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teristics and dimensions of each market from supply side are shown 
in Table 1.

Types of situation in market

Important Di-
mensions

Pure Com-
petition Oligopoly Monopolistic 

Competition monopoly

Uniqueness of 
each company’s 

Product
None None Some Unique

Number of Com-
petitors Many Few Many to few Some

Size of competi-
tors (compared 

to size of market
Small Large Large to small None

Elasticity of 
demand facing 

company

Complitely 
elastic

Kinked de-
mand qurve Either Either

Elasticity of in-
dustry demand Either Inelastic Either Either

Control of price 
by company None Some (with 

care) Some Complete

Table 1. Important dimensions of market situations 
(Perreault and McCarthy, 2003,p.466)

The pure competition can be discussed as an ideal state for the 
market, according to Perreault and McCarthy (2003) the pure com-
petition is market situation which arises when market has:
 Homogeneous products;
 Large number of buyers and sellers, which are aware of 

market;
 Easy access for new customers and companies.
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A market is oligopoly when there is more than one but still few 
suppliers in the market (Hirshleifer, Glazer and Hirshleifer, 2005). 
The oligopoly according to Perreault and McCarthy (2003) appears 
when market has:
 Homogenous products;
 Relatively less number of sellers;
 Fairly inelastic industry demand curve.
Monopolistic competition is a market structure where:
 Products produced by sellers have little differentiation;
 Producer is able to set its price without affecting market as 

a whole (Perreault and McCarthy, 2003).
On the other hand, there is monopoly- which is discussed as mar-

ket situation when:
 An industry contains only one company;
 If the company can drive out competitors by lower produc-

tion prices then it becomes natural monopoly (Hirshleifer, Glazer 
and Hirshleifer, 2005).

From the demand side market can be pure competition, oligop-
sony and monopsony. Pure competition is same the market struc-
ture for both demand and supply side. Oligopsony is the market 
when there are not enough buyers for product, in other words mar-
ket lacks of demanders (Kim, 2004). Monopsony, on the other hand, 
is when one buyer faces many different suppliers, i.e. market with a 
single buyer (Boal and Ransom, 1997).

Decision making process regarding the purchasing can be com-
plex and uncertain. Therefore, decision making process should be 
coordinated in a way that the decision made is satisfactory to all 
parties involved (Weele, 2000). In order to have a clear idea before 
making the decision, purchaser should analyze the purchasing mar-
ket.

Weele (2000) listed some important characteristics of markets 
as follows:
 Professional purchasing;
 Derived demand;



ekonomika  #2-3. 2018

124

 Inelastic, fluctuating demand;
 Geographical concentration;
 Large order quantities and large amount of money involved;
 Limited number of customers;
Market study is highlighted as an important element of purchas-

ing management by Weele (2000). Fearon (1976 cited in Lysons and 
Farrington, 2006) defines market research as “systematic gather-
ing, classifying and analyzing data considering all relevant factors 
that influence the procurement of goods and services for the pur-
pose of meeting present and future company requirements in such 
a way that they contribute to an optimal return.” Developments in 
technology, changes in supply market dynamics; monetary devel-
opments are the reasons to conduct a purchasing market research 
(Weele, 2000). Information gathered thought the market analysis 
is important for procurement planning since it gives ability to see 
composition and growth of marketplace for both suppliers and buy-
ers (Sollish and Semanik, 2007).For instance, analysis of suppliers 
and materials cost and price can be helpful in order to have a better 
understanding in supply market dynamics. Lysons and Farrington 
(2006) listed the factors to perform a market study as follows:
 Purchasing market study helps to forecast long-term de-

mand;
 It is a tool to help forecasting the price trends, how cost af-

fect the production cost, how it is reflected in the selling price;
 It shows the alternative material sources;
 It provides up-to-date information regarding to pay trends, 

commodity prices, political factors so that purchasing strategy to 
employ can be decided.

Leenders, et al. (2006) point out three different ways to conduct 
a market study. First way is to assign a purchaser employee to a full-
time researcher position. Second way is to give a part-time respon-
sibility to a purchaser employee. This way is preferable due to the 
lack of time in the purchasing department. Third way is to form a 
cross functional team in order to have an expanded knowledge in 
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market study. On the other hand, Weele (2000) suggests outsourcing 
the market study because of the lack of time of purchasers and hir-
ing a consultant company or form a team consisting of employees of 
purchasing department and researchers from consulting company.

According to Buvik (2001) market research must begin with 
identification and analysis of market structures, since it is base for 
purchasing decisions, and second step; therefore, should be discus-
sions on role market structure plays in purchasing.
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შესყიდვების ბაზრის კვლევა

ნატო სამნიძე 
სტუ დოქტორანტი

რეზიუმე 
სტრუქტურირებული შესყიდვის პროცედურები და  მათი 

დოკუმენტირება ხელს უწყობს შესყიდვების პროცესების სწო-
რად განვითარებას. შესყიდვების პროცედურების არსებობა, 
რომელიც მოიცავს შესყიდვების პროცესებს და მასში შემავალ 
აქტივობებს, მიზნად ისახავს  საქმიანობის ეფექტურად წარმა-
რთვას, არსებული სახელმძღვანელო წესების დახმარებით. 

იმის გამო, რომ ნედლეულის შეძენის ფასი განსაზღვრავს 
საბოლოო პროდუქტის ფასის 60%-ს, მნიშვნელოვანია ორგა-
ნიზაციისათვის პროდუქტის საუკეთესო ფასის შეთავაზება 
ბაზარზე. ყველა შესყიდვების წესების სახელმძღვანელო მო-
დელი მოიცავს ბაზრის შესწავლას, როგორც ერთ-ერთ ძირი-
თადი მნიშვნელობის მქონე კომპონენტს შესყიდვების პროცე-
დურებში. ბაზრის შესწავლის პროცედურა იწყება შესყიდვების 
იდენტიფიცირების ეტაპზე, როცა მომწოდებელთა შერჩევის 
პროცესი მიმდინარეობს, თუმცა ბაზრის შესწავლის პროცესი 
მომწოდებლებთან მოლაპარაკამდე უნდა დასრულდეს.

თითოეული ორგანიზაცია უნიკალურია და ფუნქციონირებს 
სხვადასხვა მახასიათებლების მქონე კონკრეტულ ინდუსტრი-
აში, არსებული შესყიდვების ფუნქციონირების მოდელებიდან 
სხვადასხვა შესყიდვების აქტივობა უნდა გაანალიზდეს იმი-
სათვის, რომ ორგანიზაციის ფუნქციონირებისთვის საუკეთესო 
მოდელი შეირჩეს. 

საკვანძო სიტყვები: შესყიდვები, შესყიდვების სტრუქტურა, 
შესყიდვების სტრუქტურების კომპონენტები, ბაზრის შესწავ-
ლა, შესყიდვების საბაზრო კვლევა, წონასწორული ფასი.
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კორპორაციული მართვის ქცევითი ასპექტები

ლია ჯორჯიაშვილი
სტუ  დოქტორანტი 

რეზიუმე
კორპორაციული მართვა - ეს არის გზა, რომელიც კომპანიას 

აძლევს საშუალებას დანერგოს ორგანიზებისა და მართვის ისე-
თი მექანიზმები, რის მიხედვითაც კომპანიის ყველა ფინანსუ-
რად დაინტერესებული მხარე შეძლებს მიიღოს კომპანიის შე-
მოსავლებისა და აქტივების სამართლიანი ფასი.

კორპორაციული მართვის სრულყოფა მნიშვნელოვანი წი-
ნაპირობაა ეკონომიკის ყველა სფეროში ინვესტიციების მოსა-
ზიდად, როგორც ქვეყნის შიდა წყაროებიდან, ასევე, უცხოელი 
ინვესტორების მხრიდან. აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში, მათ 
შორის საქართველოშიც, გაჩნდა საერთო წესების შემუშავები-
სა და დანერგვის ობიექტური საფუძველი, რაც პოტენციურ ინ-
ვესტორებს საშუალებას მისცემს მიიღონ ნათელი სურათი იმის 
შესახებ, თუ რომელი მმართველობითი გადაწყვეტილებები გა-
ამართლებს სამომავლოდ.

კორპორაციული მართვის თემა საფონდო ბაზრის მოთხო-
ვნებიდან წამოვიდა. კერძოდ, თემის აქტუალობა მცირე აქცი-
ონერების პრობლემებმა განაპირობა. რაც უფრო კარგად მუ-
შაობს სააქციო საზოგადოება და ეფექტიანია კორპორაციული 
მართვა, მით უფრო მეტი ინვესტიციის მოზიდვა ხდება საწა-
რმოში. რაც უფრო განვითარებულია ქვეყანა, პრემიუმი მით 
უფრო მეტია კორპორაიცულ მართვაში.

საკვანძო სიტყვები: კორპორაციული მართვა, ინვესტიცია, 
ეთგო - ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების 
ორგანიზაცია, აქციონერთა უფლებები, ინფორმაციული გამჭ-
ვირვალობა, სამეთვალყურეო საბჭო.
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ძირითადი ტექსტი
დღეისათვის, არ არსებობს „კორპორაციული მართვის“ 

უნივერსალური განმარტება, რამდენადაც, მსოფლიო პრაქტი-
კაში ჩამოყალიბებულია ამ ტერმინის არაერთი ვალიდური გა-
ნსაზღვრება. ტერმინი „კორპორაციული მართვა“ (Corporate 
Governance) პირველად 1984 წელს გამოიყენა პროფესორმა 
რობერტ იან(ბობ) ტრიკერმა თავისი ნაშრომის სათაურად და 
იგი, დღემდე, სამართლიანად, ითვლება ამ ტერმინის ფუძემდებ-
ლად. მანვე გამიჯნა ერთმანეთისაგან კორპორაციული მართვა 
და ბიზნესის მენეჯმენტი. 

მსოფლიო ბანკის ყოფილი პრეზიდენტის - ჯეიმს ვულფენსო-
ნის განმარტებით, „კორპორაციული მართვა ეხება კომპანიების 
კეთილსინდისიერებას, გამჭვირვალობასა და ანგარიშვალდე-
ბულებას; ეფექტიანი კორპორაციული მართვა ისეთივე საკვა-
ნძოა ეკონომიკური განვითარებისათვის, როგორც ეფექტიანი 
საჯარო მმართველობა.“1

Financial Times-ში, 1997 წელს გამოქვეყნებული განმარტე-
ბის თანახმად: „კორპორაციული მართვა“, ვიწრო გაგებით, 
შეიძლება განიმარტოს, როგორც კომპანიის ურთიერთობა 
თავის აქციონერებთან, უფრო ფართო გაგებით კი, როგორც 
მისი ურთიერთობა საზოგადოებასთან. სხვა განმარტებით, 
„კორპორაციული მართვა“ არის ეკონომიკის დარგი, რომე-
ლიც იკვლევს, თუ როგორ არის უზრუნველყოფილი კორპო-
რაციების ეფექტიანი მენეჯმენტი ისეთი მასტიმულირებელი 
მექანიზმებით, როგორიცაა კონტრაქტები, კანონმდებლო-
ბა“2

კორპორაციული მართვის სახელმძღვანელოს ავტორები, 
რობერტ ა. ჯ. მონკსი და ნელ მინოუ ფართო აზრს დებენ ზემოთ 
აღნიშნულ ცნებაში და კორპორაციულ მართვას განიხილავენ, 
როგორც „ურთიერთობებს სხვადასხვა მხარეებს შორის, კორ-

1 CACG Guidelines – Principles of Corporate Governance in the 
Commonwealth towards global competiteveness and economic 
accountability; November, 1999; p.1

2  სვანიძე ა., კორპორაციული მართვა, 2003, №1, გვ. 4
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პორაციის ეფექტიანი ფუნქციონირებისა და განვითარებისათ-
ვის.“1

კორპორაციული მართვის სისტემის შედარებით უფრო ვიწ-
რო ფორმულირება ეკუთვნის ა. შლაიფერს და რ. ვიშნის. ისინი 
მას განიხილავენ როგორც ხერხს, რომლის საშუალებითაც სა-
მეურნეო პროცესის მონაწილენი, კორპორაციისათვის ფინან-
სური რესურსების მიცემით, უზრუნველყოფენ შემოსავლების 
მიღებას მათ კუთვნილ დაბანდებებზე. აღნიშნული განმარტე-
ბის თანახმად, „კორპორაციული მართვის სისტემა ეხება მხო-
ლოდ ფინანსური რესურსების მესაკუთრეთა და კომპანიას 
შორის ურთიერთობებს, რომელიც მიმართულია შემოსავლის 
მისაღებად, სხვა დაინტერესებული ჯგუფების ინტერესების 
გათვალიწინების გარეშე.“2

რუსი მეცნიერ-ეკონომისტები კორპორაციული მართვის 
სისტემას განიხილავენ, როგორც „სააქციო საზოგადოების 
ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ საქმიანობას, რომელიც 
განპირობებულია საკუთრებითი ურთიერთობებით მესაკუთრე 
სუბიექტებს შორის და, ასევე, ურთიერთობებით ამ სუბიექტებ-
სა და სხვა დაინტერესებულ ჯგუფებს შორის.“3

კორპორაციული მართვის სისტემის საფუძველს წარმოა-
დგენს აზრის გამოთქმის და კომპანიის მენეჯერთა საქმიანო-
ბაზე ეფექტიანი შიდა კონტროლის განხორციელება მფლო-
ბელების (ინვესტორების) მხრიდან, რამდენადაც, სწორედ ამ 
უკანასკნელთა სახსრებით, კომპანიამ შეძლო დაეწყო საკუთა-
რი საქმიანობა და შეექმნა ნაყოფიერი ნიადაგი სხვა დაინტერე-
სებული ჯგუფების საქმიანობისათვის. 

საერთო წესების ერთობლიობა, პოტენციურ ინვესტორებს 
საშუალებას აძლევს მიიღონ ნათელი სურათი იმის შესახებ, თუ 
რომელი მმართველობითი პრინციპების საფუძველზე მოქმედე-
ბს ესა თუ ის კომპანია, ვინ არის მისი მფლობელი, როგორია მისი 

1  Robert A.G. Monks and Nell Minow, Cambridge M.A.,2005, p.1
2  Shleifer A., Vishny R. A., Journal of Finance, 1997, V. 52, p.52.
3  Алексеев А., Лебедянцев И., В поисках эффективного управления / 

Управление компанией, 2002, №2, ст.60
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საქმიანობის ეფექტიანობის ხარისხი. ყოველივე ეს კი, ერთო-
ბლიობაში, ქმნის კორპორაციული მართვის სისტემის არსს. 

უცხოელ ინვესტორთა მიერ გაგებული და აღიარებული წე-
სების არსებობა და ეროვნული კომპანიების მიერ მათი დაცვა 
წარმოადგენს კაპიტალის მოზიდვის პროცესში მნიშვნელოვან 
კონკურენტულ უპირატესობას. ქართული ბიზნესის ცნობიერე-
ბაში, თანდათან იზრდება იმის აღქმა, რომ კორპორაციული მა-
რთვის ეფექტიანი პრინციპების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს 
ინვესტორთა ნდობის მოპოვებას და ამის შედეგად შესაძლე-
ბელი გახდება დაფინანსების შედარებით იაფი და სტაბილური 
წყაროების მოძიება. 

დღეისათვის, ყველა მკვლევარი, იქნება იგი თეორიტიკოსი, თუ 
პრაქტიკოსი, ერთხმად თანხმებიან იმაზე, რომ კორპორაციული 
მართვა მოიცავს კომპანიის შიდა ურთიერთობების მთელ კომ-
პლექსს და მნიშვნელოვნად დაკავშირებულია ისეთ საკითხთან, 
როგორიცაა კომპანიის „კარგი“ საქმიანი რეპუტაცია ბაზარზე. 

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, კორპორა-
ციული მართვა შეიძლება განვმარტოთ, როგორც წესების, 
რეგულაციებისა და პროცესების ერთობლიობა, რომელიც გა-
ნსაზღვრავს კომპანიის საქმიანობის მიმართულებას და მის წა-
რმატებას. 

ამიტომ, მართებულად არის საყოველთაოდ აღიარებული 
მოსაზრება, რომლის თანახმად, „კორპორაციული მართვა არის 
სისტემა, რომლის მეშვეობითაც კომპანიები იმართება, კონტ-
როლდება და რეგულირდება ურთიერთობებით კომპანიის მე-
ნეჯმენტს, დირექტორთა საბჭოს, აქციონერებსა და სხვა დაი-
ნტერესებულ მხარეებს შორის.“1

ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგა-
ნიზაციის (ეთგო) სპეციალისტების მიერ 2004 წელს შემუშავე-
ბულ კორპორაციული მართვის პრინციპებში წარმოდგენილია 
კორპორაციული მართვის განხორციელების ერთიანი ინდიკა-
ტორები, რომელთაც მიეკუთვნება: 

1 ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია 
(ეთგო), კორპორაციული მართვის პრინციპები, 2004, გვ.11
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1. აქციონერთა უფლებები - კორპორაციული მართვის 
სტრუქტურამ უნდა უზრუნველყოს აქციონერთა უფლებების 
დაცვა, რომელთაგან ძირითადია: რეალურ მეთოდებზე და-
ფუძნებული საკუთრების უფლების რეგისტრაცია; აქციების 
გასხვისება და გადაცემა; კორპორაციის შესახებ ინფორმაციის 
დროული და რეგულარული მიღება; აქციონერთა საერთო კრე-
ბის მუშაობაში მონაწილეობა და ხმის მიცემა; კორპორაციის 
მმართველობის არჩევნებში მონაწილეობა; კორპორაციის მო-
გებიდან წილის მიღება. 

2. აქციონერთა მიმართ სამართლიანი მოპყრობა -  კორპო-
რაციული მართვის არსებულმა სტრუქტურამ უნდა უზრუნვე-
ლყოს აქციონერთა მიმართ სამართლიანი მოპყრობა, წვრილი 
აქციონერებისა და უცხოელი ინვესტორების ჩათვლით. 

3. დაინტერესებულ პირთა როლი - კორპორაციული მართვის 
სტრუქტურა უნდა აღიარებდეს და იცავდეს დაინტერესებული 
მხრეების უფლებებს, რომლებიც მათ კანონით და/ან კონკრე-
ტული ხელშეკრულებების საფუძველზე აქვთ მინიჭებული და, 
ხელს უნდა უწყობდეს თანამშრომლობას კორპორაციებსა და 
დაინტერესებულ  მხარეებს შორის სამუშაო ადგილების შექმნა-
ში, თანამშრომელთა კეთილდღეობის ამაღლებასა და საწარმოს 
ფინანსური სტაბილურობის უზრუნველყოფაში. 

4. ღიაობა და ინფორმაციული გამჭვირვალობა - კორპორა-
ციული მართვის სტრუქტურამ უნდა უზრუნველყოს ინფორმა-
ციის დროული და ზუსტი გახსნა კორპორაციის შესახებ ყველა 
მნიშვნელოვანი საკითხის გარშემო, მათ შორის, კომპანიის ფი-
ნანსური მდგომარეობის, მუშაობის ხარისხის, საკუთრებისა და 
მართვის პრონციპების შესახებ. 

5. სამეთვალყურეო საბჭოს ვალდებულებები - კორპორაციუ-
ლი მართვის სტრუქტურა უნდა უზრუნველყოფდეს კომპანიის 
სტრატეგიულ მართვას, კომპანიის ადმინისტრაციაზე სამეთ-
ვალყურეო საბჭოს მხრიდან ეფექტიანი მონიტორინგის განხო-
რციელებასა და სამეთვალყურეო საბჭოს ანგარიშვალდებულე-
ბას კომპანიისა და მისი აქციონერების წინაშე.1

1 ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია 
(ეთგო), კორპორაციული მართვის პრინციპები, 2004, გვ.109
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BEHAVIORAL ASPECTS OF CORPORATE GOVERNANCE

Lia Jorjiashvili 
Doctoral Student of Georgian 

Technical University

RESUME
Corporate governance is the way which allows the company to 

ensure such mechanisms of organizing and managing that all finan-
cially interested parties of the company will be able to get the fair 
value of the company’s revenues and assets.

Perfection of corporate governance is an important prerequisite 
for attracting investments in all aspects of the economy, both from 
domestic sources and foreign investors. In Eastern Europe, includ-
ing Georgia, there has been an objective basis for the development 
and implementation of common rules, which will enable potential 
investors to get a clear picture of what the ruling decisions will be 
useful in the future.

The vital issue of corporate management  has emerged from 
the requirements of the stock market. Specifically, the issue of the 
community was caused by small shareholders’ problems. The bet-
ter the joint stock company work and the more efficient corporate 
governance is, the more investment is attracted to the enterprise. 
The more developed the country is, the more premium there is in 
corporative governance.

Key words: Corporate governance; Investment; OECD - Organi-
zation for Economic Co-operation and Development; Shareholders’ 
rights; Information transparency; Supervisory Board.
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eleqtronuli Sesyidvebis adgili 
saqarTvelos saxelmwifo SesyidvebSi

mixeil baRdavaZe,
stu doqtoranti

reziume
ganxilulia saqonlis da momsaxurebis saqarTvelos 

saxelm wifo SesyidvebSi eleqtronuli saSualebebiT 
ganxorcielebuli Sesyidvebis praqtikuli gamocdileba. 
aRniSnulia, rom misi dinamika wliTi-wlobiT izrdeba da 
2016 wels Sesrulda 2532805944 laris eleqtronuli Sesy-
idva, ramac mTel SesyidvebSi daiakava 63%. 2015 welTan Se-
darebiT 2-jer gaizarda eleqtronulad gamocxadebuli 
konkursebis raodenobac (162 konkursi).

ufro meti xvedriTi wona ukavia eleqtronul Sesyidvebs 
q. Tbilisis meriis xaziT ganxorcielebul SesyidvebSi. aq 
misi wili 74%-ia, anu 11%-iT meti saSualo saqveyno maCvene-
belze.

sakvanZo sityvebi: saxelmwifo Sesyidvebi, eleqtronu-
li Sesyidvebi, tenderebi.

ZiriTadi nawili
saxelmwifo Sesyidvis saSualebebi da maTi gamoyeneba 

erTmaneTisgan gansxvavdeba. TiToeuli maTganis gamoyene-
bas gansazRvravs saqarTvelos kanoni „saxelmwifo Sesyid-
vebis Sesaxeb“. „eleqtronuli Sesyidvebi saqarT veloSi 2010 
wels ganxorcielebuli reformis Semdeg damkvidrda, ma-
namde moqmedi kanonmdebloba ar scnobda eleqtronuli Se-
syidvis formas. refor mamde tenderebi tardeboda saten-
dero komisiisa da potenciur momwodeb lebs Soris zepiri 
molaparakebis gziT. 2010 wlis 1 dekembridan savaldebulo 
gaxda tenderebis eleqtronuli formiT gamocxadeba“ [1, gv. 
196]. am dRidan dRemdis saxelmwifo Sesyidvebis eleqtron-
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izaciis mimarTulebiT mravali siaxle SemuSavda da dain-
erga. mis magaliTebad SeiZleba davasaxeloT: Sesyidvebis 
gegmebis eleqtronuli formiT ganTavseba, Sesyidvebis 
gadaxdebis (angariSsworeba mimwodebelTan) eleqtronul 
dokumentaciaSi asaxva, xelSek rulebebis eleqtronul mod-
ulSi ganTavseba da mravali sxva. amis maga liTad gamodgeba 
is faqtic, rom Tu „Sesyidvebis Sesaxeb“ saqarTvelos kanon-
is Zvel variantSi“ (muxli 10-1, punqti 1) eleqtronuli sa-
SualebebiT vaWroba vrceldeboda mxolod gamartivebul 
eleqtronul tenderze da eleqtronul tenderze, axal 
variantSi vkiTxulobT, rom igi exeba konkurss da konso
lidirebul tendersac [2]. rac imas niSnavs, rom maTi doku-
mentaciac unda ganTavsdes erTian eleqtronul sistemaSi. 
siaxlea isic, rom dRiTidRe sul ufro srulyofili xdeba 
eleqtronuli Sesyidvebis wesebi _ 2017 wlis 19 ivlisidan 
amoqmedda saxelmwifo Sesyidvebis saagentos Tavmjdomaris 
brZaneba (#12, 2017, 14 ivnisi) „eleqtronuli tenderis Cat-
arebis wesis damt ki cebis Sesaxeb“, romeliTac gauqmda 2011 
wlis 7 aprils damtkicebuli „gamar ti vebuli eleqtro-
nuli tenderisa da eleqtronuli tenderis Catarebis we-
sis damtkicebis Sesaxeb“ #9 brZaneba, Seiqmna afidavitis 
axali forma da pirobebi, Sedga axali kiTxvari, romelsac 
eleqtronulad avsebs Semsyid veli organizacia satendero 
dokumentaciis sistemaSi ganTavsebis mizniT, Seicvala im 
momsaxurebis CPV kodebi, romelTa Sesyidva SesaZlebelia 
preiskurantis safuZvelze [3] da a. S.

2016 wlis ganmavlobaSi dainerga egreTwodebuli „ten-
deri vaWrobis gareSe“ da „oretapiani tenderi“ (saxelm-
wifo Sesyidvebis erTian eleqt ronul sistemaSi aRiniSneba, 
Sesabamisad NAT da MEP abreviaturebiT) [4, gv. 4]. gansx-
vaveba Sesyidvis am or saSualebas Soris mdgomareobs imaSi, 
rom erT SemTxvevaSi pretendentebis ranJireba xorcield-
eba satendero winada debis fasze, xolo meore SemTxvevaSi, 
fassa da sxva Tvlad kriteriumebze dayrdnobiT. aRniSnu-
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li iZleva Sesyidvis obieqtis SerCevisas misi sasi cocxlo 
ciklis xarjebis gaTvaliswinebis saSualebas, es ki xels 
Seuwyobs saxsrebis kidev ufro racionalurad xarjvas. 
ordinaluri tenderebisgan gansxvavebiT, axlad danergili 
tenderis tipebi ar iTvaliswineben monawile pirebs Soris 
eleqtronuli vaWrobis raundebis Catarebas. garda amisa, 
SerCeva-Sefasebis etapze, droebiT izRudeba garkveul in-
formaciaze wvdoma _ orive Sesyidvis saSualebaSi gamoy-
enebulia egreTwodebuli avtomaturi ranJirebis sistema, 
rac iZleva pretendentebis ranJirebis sistemurad dad-
genis SesaZleblobasa da eleqtronuli sistemis mier mx-
olod ranJi rebaSi saukeTeso poziciaze mdgomi preten-
dentis vinaobis da misi satendero winadadebis gamoCenas. 
ranJirebaSi Semdeg poziciaze mdgomi pretendentis vi-
naoba xilvadi xdeba wina pretendentis diskvalifikaciis 
SemTxvevaSi. bunebrivia, saboloo statusis miniWebisTa-
nave, eleqtronul sistemaSi atvirTuli nebismieri detali 
xdeba sajaro. gamonakliss warmoadgens saboloo statusi 
„tenderi Sewyvetilia“, rodesac tenderis Sewyvetis momen-
tSi ganuxilveli pretendentebis winadadebebi rCeba siste-
maSi samudamod dafaruli. aRniSnuli siaxle emsaxureba, 
aramarTlzomieri qmedebis preven ciasa da met obieqtiv-
izms Semsyidveli organizaciis mxridan SerCeva-Sefa sebis 
etapze. samSeneblo samuSaoebis Sesasyidad gamocxadebuli 
tenderis Catarebis gansxvavebuli wesi kidev erT axal Se-
syidvis saSualebas war moadgens – samSeneblo samuSaos 
Sesyidva gansxvavebuli wesiT (saxelmwifo Sesyidvebis er-
Tian eleqtronul sistemaSi aRiniSneba DAP abreviaturiT). 
xsenebuli meTodiT, Semsyidvel organizaciebs miecaT Ses-
aZlebloba tenderi Caataron arsebuli meTodebisgan (SPA, 
NAT, MEP) gansxvavebuli wesiT, romelic gulisxmobs yvela 
pretendentis satendero winadadebis erT droulad, erT 
etapze Sefasebas. saxeldobr, DAP tenderis gamocxadebis 
SemTxvevaSi, pretendentebi afiqsireben satendero wina-



ekonomika  #2-3. 2018

138

dadebis fass, romlis Semcirebis uflebiTac isini sarge-
bloben mxolod erTxel. eleqtronuli vaWrobis dam-
atebiTi raundebi ar imarTeba. amavdroulad, satendero 
wina dadebis fasis SemcirebasTan erTad, pretendentebi 
valdebuli arian, sistemaSi atvirTon Secvlili fasis Se-
sabamisi xarjTaRricxva (ganfaseba). agreTve, winadadebebis 
wardgenis etapze itvirTeba sakvalifikacio monace mebis 
damadasturebeli dokumentebi, maTi moTxovnis SemTxveva-
Si.

aranaklebi mniSvnelobis siaxleebia am mimarTulebiT 
saqarTvelos saxelmwifo Sesyidvebis saagentos bolodro-
indeli inciativebi, kerZod, 2016 wlis agvistoSi gaimarTa 
sajaro diskusia Temaze _ „saxelmwifo Sesyid vebis erTiani 
eleqtronuli sistema _ sixaleebi da cvlilebebi“. am Sekre-
baze moxda axali eleqtronuli servisebis, meTodebisa da 
resursebis prezentacia. amis garda dasaxelebuli saagen-
tos inicativiT da saerTaSo riso donorTa Tanadafinan-
sebiT Seiqmna da gamoqveynda ramdenime saxelmZ Rvanelo da 
gzamkvlevi [4, gv. 49]:

1. saxelmwifo Sesyidvebis erTiani eleqtronuli 
sistemis momxmareblis saxelmZRvanelo (samSeneblo samuS-
aoebis Sesyidva gansxvavebuli wesiT) [5]. 

2. saxelmwifo Sesyidvebis erTiani eleqtronuli 
sistemis momxmareblis saxelmZRvanelo [6]. 

3. eleqtronuli satendero dokumentaciis modulis 
Sevsebis instruqcia [7]. 

4. saxelmwifo Sesyidvebis erTian eleqtornul siste-
maSi amxanagobis registraciisa da marTvis instruqcia [8]. 

2016 wlis ganmavlobaSi saxelmwifo Sesyidvebis xelSek-
rulebebis jamurma Rirebulebam 4,018,097,958 lari 
Seadgina. maTgan eleqtronuli proce durebiT ganxor-
cielda 2,532,805,944 laris Sesyidvebi, anu 63%, xolo gamar-
ti vebuli Sesyidvebis gziT gaformebuli xelSekrulebebis 
Rirebulebam ki 1,485,292,014 lari Seadgina.
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naxazi 1. saxelmwifo Sesyidvebis xelSekrulebebis 
jamuri Rirebuleba eleqtronul da gamartivebul 

Sesyidvebis WrilSi

2016 wels gamocxadebuli tenderebis raodenobam saqa-
rTveloSi 38054 Seadgina, rac 7%-iT aRemateba wina wlis 
maCvenebels. aRniSnuli tenderebis ganawileba Sesyidvis 
tipebis mixedviT naCvenebia naxazze 2.

naxazi 2. gamocxadebuli tenderebis 
ganawileba Sesyidvis tipis mixedviT
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unda aRiniSnos isic, rom. 2016 wels sagrZnoblad gaizar-
da eleqt ronulad gamocxadebuli konkursebis raodenoba 
da 2016 wels aRniSnulma 162 Seadgina, rac 2-jer aRemate-
ba. 2015 wlis amave maCvenebels 2016 wlis ganmavlobaSi 85 
gamocxadebul konkursze daido xelSekruleba, romelTa 
jamurma saxelSekrulebo Rirebulebamac 19,122,411 lari 
Seadgina.

aseve, sainteresoa 2016 wels axlad danergili „vaWro-
ba dafaruli monacemebiT auqcionis gareSe“ tipis ten-
derebis statistika. 2016 wlis pirveli ivlisidan 31 de-
kembris CaTvliT 3,018 xelSekruleba  daido msgavsi tipis 
proceduriT gamocxadebul tenderebze, romelTa jamur-
ma savaraudo Rirebulebamac 414 milion larze meti Sead-
gina.

2016 wels saboloo statusi mieniWa 38,072 tenders amav-
droulad wlis ganmavlobaSi tenderebis saSualebiT jamSi 
gaformda 27,768 xelSekruleba 2016 wels gaformebuli 
xelSekrulebebis raodenoba 11%-iT aRemateba 2015 wlis 
monacemebs.

2016 wels tenderebi, romelTa statusi iyo „xelSek-
ruleba dadebulia“ warmoadgenda mTliani tenderebis 
73%-s, rac wina wlis amave maCvenebels 4 procentuli pun-
qtiT aRemateba (2015 wels 69%).

2016 wels xelSekruleba dadebuli tenderebis jamur-
ma savaraudo Rire bulebam 2,550,507,717 lari Seadgina, 
xolo saxelSekrulebo Rirbulebam ki 2,272,072,677 lari. 
Sesabamisad, saxelmwifo Sesyidvebis eleqtronuli siste-
mis meSveobiT wlis ganmavlobaSi miRweul iqna 278,435,040 
laris ekonomia, rac jamuri savaraudo Rirebulebis 
10.9%-s. Seadgens. ganxorcielebuli eleqt ronuli ten-
derebis raodenobrivi da saxelSekrulebo Rirebule-
bebis gana wileba da ekonomia detalurad naCvenebia naxa-
zebze 3, 4, 5.
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naxazi 3. 2016 wels tenderebze miniWebuli 
saboloo statusebis ganawileba

naxazi 4. 2016 wels Catarebuli tenderebis raodenobrivi 
ganawileba Sesyidvis obieqtis mixedviT



ekonomika  #2-3. 2018

142

naxazi 5. 2016 wels Catarebuli tenderebis RirebulebiTi 
ganawileba da ekonomia Sesyidvis obieqtis mixedviT

cxrili 1
SesyidvebiT ganxorcielebuli ekonomia (lari)

raodenobrivad, Catarebuli tenderebis umetesoba 49% 
modis saqonlis Sesyidvebze, xolo danarCeni 24% da 27% 
Sesabamisad, nawildeba samSeneblo samuSaoebze da momsax-
urebaze. amavdroulad aRsaniSnavia, rom saxelSek rulebo 
Rirebulebebis mixedviT suraTi radikalurad gansxvavebu-
lia: samSeneblo samuSaoebze modis jamuri Tanxis 60%, mom-
saxurebaze 16%, xolo 24% saqonelze.

2016 wlis ganmavlobaSi saxelmwifo Sesyidvebis erTian 
eleqtronul sistemaSi gamocxadebuli tenderebidan 46%-
is savaraudo Rirebuleba war moadgenda 10,000 larze nak-
lebs, xolo 50,000 laramde savaraudo Rirebu lebis mqone 
tenderebis wili warmoadgenda 80%-s aRniSnulidan gamom-
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dinare, SesaZlebelia iTqvas, rom saxelmwifo SesyidvebSi 
monawileobis miReba xelmisawvdomia aseve mcire biznesis 
warmomadgenlebisTvis.

naxazi 6. 2016 wels gamocxadebuli tenderebis ganawileba 
savaraudo Rirebulebis mixedviT 

2016 wels, iseve rogorc wina wlebSi, sagrZnoblad War-
bobs gamocxa de buli tenderebis raodenoba dekembris 
TveSi, Sesabamisad Tu SevadarebT tenderebis gamocxadebas 
Tveebis mixedviT wina wels, vnaxavT, rom ZiriTadi statis-
tika radikalurad ar icvleba.

swored am progresuli cvlilebebis Sedegia is infor-
macia, romelic 2016 wlis saqmianobis angariSSi gamoaqveyna 
saqarTvelos saxelmwifo Ses yidvebis saagentom da romelic 
gvamcnobs, rom TiTqmis igive mdgomareoba aris dafiqsire-
buli q. Tbilisis meriis sistemaSi 2014-2017 wlebSi ganxor-
cielebul saxelmwifo SesyidvebSi. es gamokvleva Caatara 
„saerTaSoriso gamWirvaloba _ saqarTvelom“. marTalia, 
am organizacias calke eleqt ronuli Sesyidvebi arc ten-
derebis raodenobiT aRuricxavs da arc Rirebu lebaSi ele-
qtronuli Sesyidvebis xvedriTi wona ar gamouangariSebia, 
magram man Tavis gamokvlevaSi gviCvena gamartivebuli Sesy-
idvebi, romlebic ar eqvemdebareba eleqtronuli saSuale-
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bebis gamoyenebas. rogorc am gamokv leviT irkveva [9, gv. 3]:
 2015-2016 wlebSi Tbilisis meriam da mis sistemaSi 

Semavalma uwyebebma gamartivebuli Sesyidvis gziT 2646 
xelSekruleba gaaformes, romelTa saerTo Rirebulebam 
157 mln lars gadaaWarba, rac amave periodSi meriis siste-
maSi sul (tenderebis CaTvliT) ganxorcielebuli saxelm-
wifo Sesyidvebis daaxloebiT 26%-s Seadgens; 
 2015-2016 wlebSi yvelaze meti Rirebulebisa da ra-

odenobis gamarti vebuli Sesyidva mTavrobis Tanxmobis 
safuZvelze ganxorcielda. Sesyidvis RirebulebiTa da 
raodenobiT, rigiT meore adgils ki gadaudebeli aucile-
blobis mizniT ganxorcielebuli gamartivebuli Sesyid-
vebi ikavebs;
 Tbilisis meriis sistemaSi Semaval subieqtebs So-

ris, Tbilisis meriam yvelaze meti gamartivebuli Sesyidva 
gaaforma _ meriam 140 mln-mde laris Rirebulebis 1000-ze 
meti gamartivebuli Sesyidva ganaxor ciela;
 Tbilisis meriam da mis sistemaSi Semavalma uwyebe-

ba gamartivebuli Sesyidvis gziT yvelaze xSirad da meti 
odenobiT mTliani an nawi lobrivi samSeneblo samuSaoebi 
da samoqalaqo mSeneblobis momsa xureba SeiZines. 2015-2016 
wlebSi Sesyidvis am kategoriiT 89 mln laris Rirebulebis 
237 kontraqti daido;
 gamartivebuli SesyidvebiT 2015-2016 wlebSi Tbili-

sis meriis sistemaSi yvelaze msxvili mimwodebeli „bleq si 
grupi” iyo, romelmac 14,2 mln Rirebulebis 8 kontraqti mi-
iRo. meore adgilze am mxriv 12,5 mln Rirebulebis 9 kon-
traqtiT „kavkasus roud projeqt” aris. 
 gamartivebuli Sesyidvebis gziT yvelaze msxvil 

mimwodeblebs Sorisaa Sps „ensisic”, romlis mflobelobaSi 
myofi kompaniis _ Sps „ji si”-s direqtoris posts region-
uli ganviTarebisa da infrastruq turis yofili ministri 
daviT SavliaSvili ikavebs;
 gamartivebuli Sesyidvis gziT, Tbilisis meriis 
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sistemaSi 2015-2016 wlebSi sul 3,4 mln laris saerTo Rire-
bulebis 37 kontraqti daido iseT kompaniebTan, romelTa 
dafuZnebidan xelSekrulebis dadebis momentSi 1 welze na-
klebi iyo gasuli.

maSasadame, Tu gamartivebulma Sesyidvebma romelic ar 
eqvemdebareba eleqtronizacias, q. Tbilisis meriis mier 
ganxorcielebul SesyidvebSi 26% daikava, maSin eleqtro-
nuli Sesyidvebi 74% iqneboda, anu 11%-iT meti saSualo 
saqveyno maCvenebelze (63%).

unda aRvniSnoT, rom gamartivebulma Sesyidvebma mTli-
anad saqarTveloSi 2016 wels 37% Seadgina (m. S. q. TbilisSi 
26%). sasurvelia, TandaTan Sem cirdes misi wili da bolos 
igic mTlianad daeqvemdebaros eleqtroni zacias. aseT Sem-
TxvevaSi korufciuli riskebi, rac aseT SesyidvebSi xdeba, 
mTlianad gamoiricxeba.

daskvna
amrigad, eleqtronuli Sesyidvebis წილმა saqarTvelos 

saxelmwfio SesyidvebSi 2016 wels Seadgina 63%, xolo q. 
TbilisSi 74%. danarCeni Sesyidva ganxorcielda gamartive-
buli wesiT, anu tradiciuli wesiT. sasurvelia saxelmwifo 
Sesyidvebi mTlianad eleqtronulad xorcieldebodes.

literatura:
1. kikvaZe o., maxaraSvili i., Zagania m. Sesyidvebis adminis-

trireba. Tb., 2017,
2. saqarTvelos kanoni „saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb“. 
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3. saxelmwifo Sesyidvebis saagentos Tavmjdomaris br-

Zaneba #12, 2017 welis 14 ivlisi - „eleqtronuli tenderis 
Catarebis wesis damtkciebis Sesaxeb“.

4. saxelmwifo Sesyidvebis saagentos 2016 wlis saqmiano-
bis angariSi. Tb., 2017.
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THE PLACE OF ELECTRONIC PURCHASE IN GEORGIAN 
STATE PURCHASING

Mikheil Bagdavadze, 
Doctoral Student of Georgian 

Technical University 

RESUME

In the article - The Place of electronic Purchase in Georgian 
State purchasing it is discussed about the practical experience of 
Georgian State purchasing service which was conducted by the elec-
tronic ways. It is mentioned that its dynamic is growing year after 
year and it was done the electronic purchase of 2532805944 Gel in 
2016 and 63% was taken place in the whole purchasing. Comparing 
with 2015 year, the amount of electronic competition was increased 
twice (162 competition). There are more electronic purchases in 
Tbilisi City Hall purchasing. Its share is 74% here it means 11% with 
the medium public indicator.

Key words: State purchases, Electronic purchases, Tenders.
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რისკების მართვის თავისებურებები 
ბიზნეს-გარემოში

ინგა გიგაური
ბიზნესის ადმინისტრირების 
აკადემიური დოქტორი, სტუ

რეზიუმე
დღეს, მძაფრი გლობალური კონკურენციისა და ტურბულე-

ნტურ გარემოში ეკონომიკური პროცესების სწრაფად ცვლი-
ლების გამო კომპანიათა უმეტესობა ხშირად ექცევა კრიზისულ 
ველში, ამიტომ სულ უფრო მეტად საჭირო ხდება რისკების მა-
რთვის თანამედროვე მეთოდებისა და ტექნოლოგიების დანე-
რგვა ჩვენს ქვეყანაშიც და განვითარებული ქვეყნების გამოც-
დილების გაზიარება.ქართული კომპანიები ნაკლებად უთმობენ 
ყურადღებას რისკების იდენტიფიცირებას და ანალიზსს, რაც 
გამოწვეულია როგორც ქვეყნის განვითარების თავისებურებე-
ბით,ასაევე მენეჯერთა გარკვეული ნაწილის გამოუცდელობით 
და არაპროფესიონალიზმით. რისკების ხარისხიანი მართვის 
გარეშე ბაზარზე დამკვიდრება შეუძლებელია. წარმატებული 
სამეწარმეო საქმიანობისათვის საჭიროა რისკის შემცირების 
ცოდნა ცალკეულ გარიგებაზე, რაც საკუთარი საშუალებების 
არა მარტო დაზოგვას, არამედ გაზრდასაც შეუწყობს ხელს. 
რისკ-ფაქტორების გამოვლენის და შეფასების პროცედურები 
არასასურველი ხდომილებების თავიდან აცილების საშუალე-
ბას იძლევა. რისკების ანალიზი მოიცავს რისკების შეფასების 
და რისკების შემცირების მეთოდებს, რაც, თავის მხრივ, საწა-
რმოს იცავს წარუმატებელი შედეგებისგან.

საკვანძო სიტყვები: რისკების მართვა, რისკების შეფასება, 
რისკის ჰეჯირება.

 
შესავალი
იმ პირობების ცვალებადობის დინამიურობა, რომლებშიც 

ფირმები მუშაობენ, სამეურნეო და საინვესტიციო საქმიანობის 
მენეჯმენტის წინაშე მნიშვნელოვან ამოცანებს აყენებს. ეს განა-
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პირობებს ტრადიციულ მიდგომასთან ერთად მართვის თანამე-
დროვე მეთოდების შესწავლას განუსაზღვრელობის პირობებ-
ში, რომელიც გულისხმობს ინფორმაციული, მატერიალური, და 
ფინანსური რესურსების მაღალი ეფექტიანობით გამოყენების 
ახალი შესაძლებლობების ძიებას. პრაქტიკული თვალსაზრისით 
რისკების მართვაში მნიშვნელოვანია განისაზღვროს რისკების 
მართვის პოლიტიკა, გაკეთდეს რისკების მართვის თაობაზე ჩა-
ნაწერები (შედგეს ოქმები) და შესაბამისი დოკუმენტები, ასევე 
განისაზღვროს რისკების მართვაზე პასუხისმგებლობა. ამერი-
კის რისკ-მენეჯმენტის ერთ-ერთ სახელმძღვანელოში მოყვა-
ნილია ერთი იგავი: ,,სამი ახალგაზრდის წინაშე დგას არჩევანი.
ისინი დგანან ორი დაკეტილი კარის წინ, რომელთაგან ერთის 
მიღმა დგას მშიერი ვეფხვი,მეორის მიღმა კი მზეთუნახავი. ერ-
თმა ახალგაზრდამ იფიქრა,იფიქრა,შეტრიალდა და წავიდა.მე-
ორე ახალგაზრდამ გარისკა, გააღო კარი, მაგრამ სამწუხაროდ 
იქ დახვდა მშიერი ვეფხვი.მესამე ახალგაზრდა წავიდა წვრთნის 
კურსებზე და რაღაც დროის შემდეგ მისთვის უკვე სულერთი 
იყო, რომელ კარს შეაღებდა’’. ამ იგავში წარმოდგენილია რისკე-
ბის მართვის სამი ძირითადი მიმართულება.პირველმა ახალგა-
ზრდამ ამჯობინა რისკის თავის არიდება, მეორემ რისკი თავის 
თავზე აიღო, მესამემ კი რისკების მართვის უფრო დახვეწილი 
მექანიზმი აღიარა-რისკის შემცირება. ზოგიერთმა სტუდენტ-
მა მოთხრობილი იგავის შემდეგ პრობლემის გადაჭრის კიდევ 
ერთი ვარიანტი შეიძლება შემოგვთავაზოს-წავიდეს და იარაღი 
შეიძინოს.

მართვის ერთ-ერთი მთავარი ფუნქციაა საწარმოს შემდგო-
მი წარმატებული ფუნქციონირებისათვის აუცილებელი პირო-
ბების შექმნა. ამიტომაც დასავლეთის ქვეყნების საწარმოების 
მენეჯმენტის ძირითად პრინციპს და ორიენტირს წარმოადგენს 
არა მოგების მაქსიმიზაცია, არამედ სარისკო სიტუაციების წა-
რმატებული მართვა, რაც პერსპექტივაში სამეწარმეო ფირმე-
ბის ყველაზე მაღალ ფინანსურ მდგრადობას უზრუნველყოფს.
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ძირითადი ნაწილი:
პრაქტიკული თვალსაზრისით რისკების მართვაში მნიშვნე-

ლოვანია განისაზღვროს რისკების მართვის პოლიტიკა, გაკეთ-
დეს რისკების მართვის თაობაზე ჩანაწერები (შედგეს ოქმები) 
და შესაბამისი დოკუმენტები, ასევე განისაზღვროს რისკების 
მართვაზე პასუხისმგებლობა.მენეჯერის მოქმედებათა არსე-
ნალი შეიძლება წარმოდგენილ იქნას შემდეგნაირად: რისკის 
თავიდან აცილება; რისკიდან გადახრა; რისკის წყაროზე ზე-
მოქმედება; სახიფათო ზონებში ყოფნის დროის შემცირება; 
პოტენციური დანაკარგების შემცირება; რისკის განაწილება 
სხვადასხვა მონაწილეებს შორის; რისკის სადაზღვევო გადა-
ტანა(ტრანსფერტი); რისკის ჰეჯირების ფინანსური ინსტრუმე-
ნტები; ფინანსური ინჟინერია.

რისკების მართვის ყველაზე საიმედო ხერხია რისკების გა-
დაცემა,როგორც ეკონომიკის სუბიექტის, ასევე მთლიანი ეკო-
ნომიკური თვალსაზრისითაც. ეს არის კონტრაქტის დადების 
გზით აქტივების დაკარგვის ნეიტრალიზაციის მეთოდი პა-
რტნიორებზე ცალკეული სამეურნეო ოპერაციების მიხედვით 
რისკის გადაცემით.

რისკის მინიმიზაცია ეს არის:
1) იმ საინვესტიციო ოპერაციებზე უარის თქმა, რომელთა 

რისკის დონე ზედმეტად მაღალია;
2) დიდი მოცულობის ნასესხები კაპიტალის გამოყენებაზე 

უარის თქმა;
3) უარის თქმა დაბალ ლიკვიდურ ფორმებში (მაგ: სასაქონ-

ლო მასალის მარაგი) საბრუნავი აქტივების ჭარბ გამოყენებაზე.
ასეთი აქტივების ლიკვიდურობის დონის ამაღლება საშუალე-
ბას იძლევა მომავალში თავიდან იქნას აცილებული ეკონომი-
კური სუბიექტის მიერ გადახდისუნარიანობის რისკი;

4) უარის თქმა არასაიმედო პარტნიორებზე;
საინტერესოა მეთოდი, რომელიც მდგომარეობს რისკე-

ბის რამდენიმე მონაწილეს შორის განაწილებაში, პროექტე-
ბის ერთობლივ ფინანსირებაზე გადასვლაში. ამ მიდგომამ 
საზღვარგარეთ ბოლო წლებში დიდი განვითარება ჰპოვა, მან 
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ბევრ კომპანიას და ინვესტორთა ალიანსს, მათ რისკიან საინ-
ვესტიციო სფეროში დიდი შემოსავლები მოუტანა.რისკების პი-
რობებში ინვესტორების ქმედება უფრო ეფექტიანი იქნება და 
მით უფრო მეტ წარმატებას მოუტანს,თუ ესაა ინვესტორების 
მსხვილი ალიანსების ქმედებები. რისკის სხვადასხვა აგენტებ-
ზე გადანაწილება-ესაა საშიში სამუშაოს სხვადასხვა შემსრუ-
ლებლებზე პროცედურული დანაწილება. თითოეულ მათგანს 
თავისი რისკიანობის მახასიათებლები გააჩნია.შედეგად ზო-
გიერთს ამ აგენტთაგან თავისი წვლილი შეაქვს რისკისაგან თა-
ვის არიდებაში, დანაკარგები კი მცირდება.

თანამედროვე პრაქტიკაში ფართო გავრცელება ჰპოვეს 
რისკის განაწილების (რისკის ნაწილის პარტნიორებისათვის 
გადაცემის) შემდეგმა ძირითადმა მიმართულებებმა:

1) საწარმოებსა და და მიმწოდებლებს შორის ნედლეულის, 
მასალის და რისკის მაკომპლექტებლების (უპირველეს ყოვლი-
სა ფინანსურის) განაწილებამ, რომელიც დაკავშირებულია 
ქონების (აქტივების) დაკარგვასთან (გაფუჭებასთან) მათი 
ტრანსპორტირების პროცესში და დატვირთვა-გადმოტვირთვი-
სათვის სამუშაოების განხორციელებასთან.რისკის ასეთი განა-
წილების ფორმებს არეგულირებენ შესაბამისი საერთაშორისო 
წესები- ,,INCOTERMS-2010’’

2) რისკის განაწილება ლიზინგურ ოპერაციაში მონაწილეებს 
შორის. ოპერაციული ლიზინგის დროს ეკონომიკური სუბიექტი 
გადასცემს მეიჯარეს გამოყენებული (ლიზინგური) აქტივის 
მოძველებულ მორალურ რისკს, მის მიერ ტექნიკური მწარმო-
ებლურობის დაკარგვის რისკს (ექსპლუატაციის დადგენილი 
წესების დაცვის დროს) და რისკების რიგ სხვა სახეობებს, რომ-
ლებიც გათვალისწინებულია დადებულ კონტრაქტში, შესაბამი-
სი სპეციალური შეთანხმებებით.

3) რისკის გადანაწილება ფაქტორინგული ოპერაციის მო-
ნაწილეებს შორის, რომელიც გადაეცემა შესაბამის ფინანსურ 
ინსტიტუტს, კომერციულ ბანკს ან ფაქტორინგულ კომპანიას. 
რისკის გადანაწილების ეს ფორმა ეკონომიკის სუბიექტისათ-
ვის ატარებს ფასიან ხასიათს, თუმცა შეუძლია არსებითად გა-
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ანეიტრალოს საკრედიტო რისკის ნეგატიური ფინანსური შედე-
გები.

რისკის ჰეჯირების ფინანსური ინსტრუმენტები ითვა-
ლისწინებს ოპერაციებს ფასიან ქაღალდებთან, რომელთა ფა-
სიც იზრდება და ეცემა ურთიერთსაწინააღმდეგო მიმართუ-
ლებებით. ეს ცალკე და სრულიად სპეციფიკური საკითხია.
თუმცა, მისი მნიშვნელობა და შესაძლებლობები საბაზრო 
ეკონომიკის განვითარებასთან ერთად იზრდება.განვითა-
რებული საბაზრო ეკონომიკის მქონე ქვეყნებში ჰეჯირების 
მრავალფეროვან მეთოდებს განსაკუთრებით დიდი მნიშვნე-
ლობა ენიჭება.

ფინანსური ინჟინირინგი - არის იმ ფინანსური სიახლეების, 
აღმოჩენების წყარო, რომლებიც ფინანსური ბაზრის მონაწი-
ლეებს საშუალებას აძლევს უფრო ეფექტური რეაგირება მოახ-
დინონ ცვლილებებზე, აღიჭურვონ ამ მიზნით უკვე არსებული 
ახალი საფინანსო ინსტრუმენტებით და საოპერაციო სქემებით. 
რისკების მართვის ეს მეთოდი უკანასკნელი ორი ათეული წლის 
განმავლობაში აქტიურად ვითარდება როგორც პრაქტიკულად, 
ასევე თეორიულად. გარდამავალი ეკონომიკის პირობებში ფი-
ნანსური ინფრასტრუქტურა არასაკმარისადაა განვითარებუ-
ლი, ფინანსურ ინჟინერიას შეუძლია მოიტანოს დადებითი შე-
დეგები.

რისკის მართვის მთავარი ამოცანაა მოახდინოს რისკე-
ბის იდენტიფიკაცია და საპასუხო ღონისძიებების გატარება. 
რისკის მართვის საშუალებით შესაძლებელია გამოვლენილ 
იქნეს პოტენციური დადებითი, თუ უარყოფითი ფაქტორები, 
რაც გავლენას ახდენს დაწესებულების საქმიანობაზე. 

რისკის მართვის პროცესი არის კოორდინირებული და თა-
ნმიმდევრული უწყვეტი ქმედებების ერთობლიობა. მისი შემა-
დგენელი ცალკეული ნაწილები დამოკიდებულია დაწესებუ-
ლების სპეციფიკაზე, მის მიზნებსა და სტრატეგიაზე, თუმცა 
რისკის მართვის პროცესის ზოგადი სტრუქტურა ყველა დაწე-
სებულებაში იდენტურია (იხ. ცხრილი 1.).

ბიზნეს წრეებში ჩამოყალიბდა მოსაზრება, რომ რისკების მა-
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რთვა ეს არის ძალიან რთული, ექსელზე და მონაცემთა ბაზებ-
ზე დაფუძნებული პროცესი, ამ პროცესს მიაქვს საკმაოდ დიდი 
დრო და ფინანსური ხარჯები, მაგრამ მაინც და მაინც დიდი ხეი-
რი არ მოაქვს კომპანიისთვის.

რეალობა კი ასეთია: EY-ის კვლევების თანახმად ის ტოპ 
20% კომპანიებისა, რომლებიც პრაკტიკაში იყენებენ რისკე-
ბის მართვის სისტემებს აღწევენ 3-ჯერ მეტ EBITDA-ს (საოპე-
რაციო მოგებას) ვიდრე სხვა დანარჩენი კომპანიები. შესაბა-
მისად, ღირს დრო დავუთმოთ რისკების მართვის საკითხებს 
საოპერაციო მოგების 3-ჯერ გაზრდის მიზნით. (https://qcash.
ge/?page=article&artid=8).

 ცხრილი 1.  რისკის მართვის პროცესი (ISO 31000-ის მიხედვით)
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დასკვნა
რისკების მართვა უნდა შეერწყას საორგანიზაციო პროცესს, 

ჰქონდეს თავისი სტრატეგია, ტაქტიკა, ოპერატიული რეალი-
ზაცია. მნიშვნელოვანია რისკების მართვის არა მარტო განხო-
რციელება, არამედ მართვის ღონისძიებების და საშუალებების 
პეროიოდულად გადახედვა. რისკების მართვის პროგრამების 
შესრულებისას რესურსების დანახარჯების მაღალი ეფექტუ-
რობა მიიღწევა მხოლოდ სისტემური მიდგომის პირობებში. 
რისკების მართვა აქტუალური ხდება მხოლოდ რისკ-პრობლე-
მის აღმოჩენის შემდეგ. თუმცა რისკების ხარისხის დადაბლება 
შეიძლება წარმოდგენილი მეთოდების გამოყენებით. რისკე-
ბის მართვის საბოლოო მიზანი შეესაბამება მეწარმეობის მიზ-
ნობრივ ფუნქციას, რაც მოგების და რისკების ოპტიმალური 
დამოკიდებულების პირობებში მაქსიმალური მოგების მიღე-
ბაში მდგომარეობს.მოკლედ, ბიზნესმენმა თავისი პრაგმატუ-
ლი ბუნება მოგებისაკენ ლტოლვა უნდა შეაუღლოს ფირმის 
ყოვლისმომცველ, სისტემურ ხედვასთან. რაც უფრო ფართო 
და ყოვლისმომცველი იქნება მისი ხედვა და ეს ყველაფერი კი 
გათვალისწინებული მმართველური გადაწყვეტილებებისას,-
მით მცირე იქნება რისკი(დანაკარგები). ცხადია, ბიზნესმენის 
თვალსაწიერში მხოლოდ ის ფაქტორები (მოვლენები) უნდა მო-
ექცნენ, რომლებიც არსებით ზეგავლენას ახდენენ ფირმის საქ-
მიანობაზე. ამ მიზნით ფირმის მართვის სისტემაში კუთვნილი 
ადგილი უნდა მიეჩინოს რისკების მართვის სამსახურს (განყო-
ფილებას), რომელიც დაკომპლექტდება მარალკვალიფიციუ-
რი რისკ-მენეჯერებით და რომლის ფუნქციებშიც შევა რისკე-
ბის განსაზღვრა, შეფასება და მართვა. რისკების შემცირების 
საქმეში დიდ როლს ასრულებს ხელსაყრელი ბიზნესის გარემოს 
შექმნა,რაც სახელმწიფოს პრეროგატივაა.
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RISK MANAGEMENT FEATURES 
IN BUSINESS ENVIRONMENT

Inga Gigauri
Academic Doctor of 

Business Administration

RESUME
Currently, due to rapid changes in the drastic global competi-

tion and turbulent economic environment processes, the most of 
companies are often occurring in the critical field. So it is becom-
ing increasingly necessary the implementation of risk management 
modern methods and technologies in our country and share the ex-
perience of the developed countries. Georgian companies pay less 
attention to risk identification and analysis that is caused by the pe-
culiarities of country’s development, as well as the inexperience and 
non-professionalism of some managers. It is impossible to establish 
the market without a high quality management of risks. Knowing 
the necessity to reduce the required for a successful entrepreneur-
ial risk on a separate deal that will gives the possibility not only to 
save but also to increase its own risk. The risk-factors detection and 
evaluation procedures give the possibility for avoiding of unwanted 
events. Risk analysis includes methods of reducing risk assessment, 
which in turn protect the enterprise from unsuccessful results.

Key Words: Risk management; Risk assessment; Risks Hedging;
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სტრატეგიული დაგეგმვის თანამედროვე 
ინტერპრეტაციები

ლია ჯორჯიაშვილი
სტუ დოქტორანტი 

რეზიუმე
ორგანიზაციული გეგმა, რომელიც დაგეგმვის პროცესის შე-

დეგია, განიხილავს ორგანიზაციის მიზნებს და განსაზღვრავს 
მენეჯერების მიერ ამ მიზნების განხორციელების გზებს. გადა-
წყვეტილებებისა და ღონისძიებების ერთობლიობა, რომელსაც 
ახორციელებს მენეჯერი ორგანიზაციის მიზნების მისაღწევად, 
წარმოადგენს მის სტრატეგიას. ამგვარად, დაგეგმვა მოიცავს 
როგორც მიზნების, ასევე სტრატეგიის განსაზღვრის პროცესს. 
დიდ ორგანიზაციებში დაგეგმვა სამ დონეზე მიმდინარეობს, 
ესენია: კორპორაციის, ბიზნესის ან განყოფილების, ფუნქციო-
ნალური ან დეპარტამენტის დონეები.

სტრატეგიის განხორციელება მენეჯერებისაგან მოითხოვს 
პასუხისმგებლობების გადანაწილებას ცალკეულ პირებსა და 
ჯგუფებზე; შესატანი ცვლილებების დეტალური გეგმის შედგე-
ნას, რომელშიც მოცემულია, როგორ უნდა მოხდეს სტრატეგიის 
განხორციელება; დროში გაწერილი განრიგის შედგენას განსა-
ხორციელებელი ცვლილებებისათვის, რომელშიც მითითებუ-
ლია ამ ცვლილებებთან დაკავშირებული ზუსტი, გაზომვადი 
მიზნები; შესაბამისი რესურსების გადანაწილებას პასუხისმგე-
ბელ პირებსა და ჯგუფებზე; ცალკეული პირებისა და ჯგუფები-
საგან ანგარიშის მოთხოვნას ცვლილებების გეგმის შესრულე-
ბასა და მიზნების მიღწევასთან დაკავშირებით.

საკვანძო სიტყვები: მასშტაბის ეკონომიურობა, ნოუ ჰაუს 
ხელმისაწვდომობა, სავაჭრო მარკების უპირატესობა, ვერტი-
კალური ინტეგრაცია, მარეგულირებელი პოლიტიკა, საერთა-
შორისო სავაჭრო შეზღუდვები.

ძირითადი ტექსტი
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მე-20 საუკუნის მიწურულს, დღის წესრიგში მენეჯმენტის 
ახალი მეთოდების გამოყენების აუცილებლობა  დადგა, რაც ძი-
რითადად არასტაბილურმა ბიზნეს გარემომ და კონკურენციის 
დიდმა ტალღამ განაპირობა.

„მე-20 საუკუნის 70-იანი წლებისთვის დასრულდა ბიზნესის 
განვითარების ყველაზე სახარბიელო ეპოქა. ამ პერიოდამდე 
მრავალი კომპანია იყო იდეალურ მდგომარეობაში, ბაზარზე სა-
კუთარი ნიშა გააჩნდა და მშვიდად ემსახურებოდა მას, რადგან 
გარე გარემოში მიმდინარეობდა მდორე და იოლად საპროგნო-
ზო ცვლილებები, რაც საწარმოებს მათთან მარტივად ადაპტი-
რების საშუალებას აძლევდა.“1

ამდენად, მას შემდეგ რაც ორგანიზაციის მართვის სისტემა 
ახალ, თანამედროვე ეტაპზე გადავიდა, სტრატეგიულმა მენე-
ჯმენტმა მნიშვნელოვანი როლი შეიძინა, რადგან სტრატეგიის 
შემუშავების პროცესი ემყარება განვითარების და საქმიანო-
ბის ყველა შესაძლო მიმართულების დაწვრილებით შესწავლას. 
სტრატეგია მოიაზრებს კომპანიის მიერ განვითარების გზე-
ბის, ბაზრების, კონკურენციის მეთოდებისა და ბიზნესის წა-
რმართვის საშუალებების შერჩევას. სტრატეგიის არსის შესა-
ხებ მსჯელობისას შეიძლება მოკლედ ითქვას, რომ კომპანიის 
სტრატეგია არის კონკურენციის და ბიზნესის ორგანიზების მე-
თოდების კომბინაცია, რომელიც მიმართულია მომხმარებელ-
თა მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებისა და ორგანიზაციული 
მიზნების მიღწევისაკენ.

ცვლილებების ტემპის აჩქარებამ მე-20 საუკუნის შუა ხანებ-
ში დღის წესრიგში დააყენა გრძელვადიან პერსპექტივაზე გათ-
ვლილი მმართველობის სისტემის აუცილებლობა.

ამ პერიოდისთვის ძალიან პოპულარული იყო ე.წ. გრძე-
ლვადიანი დაგეგმვის მეთოდიკა, მაგრამ მართვის ეს მეთოდი 
ძალიან ამარტივებდა რეალობას, ეყრდნობოდა რა დაშვებას, 
რომ მომავალი წარსულის უბრალო გამეორებაა.       ცვლილებე-
ბის ტემპის შემდგომი აჩქარების და არასტაბილურობის ფონ-
ზე უკვე 70-იან წლებში მრავალი მეცნიერისა და პრაქტიკო-

1   რამიშვილი ბ., სტრატეგიული მენეჯმენტი, თბ., 2013, გვ.1
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სისთვის ცხადი გახდა, რომ გრძელვადიანი დაგეგმვის მეთოდი 
არა მარტო უსარგებლო იყო, არამედ მრავალი საწარმოსთვის 
საშიშიც კი და 80-იანი წლებიდან პრაქტიკაში ფართოდ დაინე-
რგა ცვლილებების განჭვრეტის საფუძველზე მართვის მეთო-
დი, რომლის მეორე სახელწოდებაა სტრატეგიული დაგეგმვა. 

90-იანი წლებიდან კი სტრატეგიულმა მენეჯმენტმა ახლა-
ნდელი სახე მიიღო და ის ძირითადად მოქნილ, ექსტრემალურ 
გადაწყვეტილებებს დაეფუძნა. 

ნებისმიერ ორგანიზაციაში სტრატეგია მეტწილად მუშავდე-
ბა უმაღლესი ხელმძღვანელობის მიერ, მაგრამ მის ჩამოყალი-
ბებაში მონაწილეობს მართვის ყველა დონე. „სტრატეგიულმა 
გეგმამ უნდა მოიცვას მთელი ორგანიზაციისა და არა მასში 
დასაქმებული კონკრეტული მუშაკების (ქვედანაყოფების) 
მიზნები. ამასთან საკუთარ საწარმოებში (ფირმებში) დამფუძ-
ნებლებს შეუძლიათ თავიანთი პირადი გეგმები გააერთიანონ 
სტრატეგიასთან.“1

„ჩვეულებრივ, დიდ ორგანიზაციებში დაგეგმვა ხორციე-
ლდება სტრატეგიული მართვის პროცესის სამ დონეზე. ესენია: 
კორპორაციული, ბიზნესის ან დანაყოფის და დეპარტამენტის 
ან ფუნქციონალური. (იხ. ნახ.)

კორპორაციულ დონეზე არიან კომპანიის მთავარი აღმას-
რულებელი დირექტორი და თავჯდომარე.“2

დაგეგმვა კორპორაციულ დონეზე შედის მაღალი რანგის 
მენეჯერების ძირითადი პასუხისმგებლობის სფეროში. დაგეგ-
მვა კორპორაციის დონეზე მოიცავს უმაღლესი მენეჯმენტის 
მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას ორგანიზაციის მისიასთან 
და მიზნებთან, საერთო (კოპორაციის დონის) სტრატეგიასთან 
და სტრუქტურასთან დაკავშირებით.  სტრატეგია კოპორაციის 
დონეზე მიუთითებს, რა ბიზნესში და რა ბაზარზე აპირებს ორ-
განიზაცია კონკურენტებთან ბრძოლას.

დაგეგმვა კორპორაციის დონეზე უზრუნველყოფს სამუშაო 

1   შუბლაძე გ., მენეჯმენტის საფუძვლები, თბ., 2008, გვ.77
2  Gareth R. Jones, Essentials of Contemporary Management, McGraw 

Hill 2012, p.177
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სქემას, რომლის ფარგლებშიც დანაყოფის მენეჯერები ადგნენ 
თავიანთი ბიზნესის გეგმებს. კორპორაციის დონის მენეჯერები 
პასუხისმგებელნი არიან ბიზნესისა და ფუნქციონალური დონე-
ების გეგმების დამტკიცებაში, რათა უზრუნველყოფილ იქნეს 
მათი შეთანხმება კორპორაციულ გეგმასთან.

კორპორაციული დონის ქვემოთ იმყოფება ბიზნესს დონე. 
ბიზნესის დონე მოიცავს კომპანიის სხვადასხვა დანაყოფებს. 
დანაყოფი არის საქმიანი ერთეული, რომელიც მონაწილეობას 
იღებს გარკვეული ინდუსტიის კონკურენციაში; თითოეულ და-
ნაყოფს ჰყავს თავისი დანაყოფის მენეჯერი. თავის მხივ, თითო-
ეულ დანაყოფს აქვს საკუთარი ფუნქციები ან დეპარტამენტები 
- საწარმოო, მარკეტინგის, ადამანთა რესურსების მენეჯმენტის, 
სამეცნიერო-კვლევითი და ა.შ.

“ბიზნესის დონეზე, თითოეული დანაყოფის მენეჯერს შეუძ-
ლია შეადგინოს ბიზნესის დონის გეგმა, რომელშიც მოცემულია: 
(1) გრძელვადიანი გეგმები, რომლებიც საშუალებას აძლევს გა-
ნყოფილებას დააკმაყოფილოს კორპორაციის მიზნები და (2) 
განყოფილების ბიზნესის დონის სტრატეგია და სტრუქტურა.”1

1   Gareth R. Jones, Essentials of Contemporary Management, McGraw 
Hill 2012, p.183

სტრატეგიული მართვის პროცესის განხორციელების ეტაპები
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ბიზნესის დონის სტრატეგია მოიცავს განყოფილების ან 
ბიზნესის მოქმედების მეთოდებს მოცემულ ინდუსტრიაში კო-
ნკურენტებთან გასამკლავებლად.

ბიზნესის დონის ქვემოთ იმყოფება ფუნქციონალური დონე. 
ფუნქცია არის ერთეული ან დეპარტამენტი, რომელშიც თა-
ვმოყრილია მსგავსი კვალიფიკაციის მქონე პერსონალი, ან რო-
მელიც იყენებს ერთსა და იმავე რესურსებს სამუშაოს შესასრუ-
ლებლად. ამის მაგალითად შეიძლება მოვიყვანოთ წარმოება, 
ხარჯთაღრიცხვა და ვაჭრობა. ბიზნესის დონის გეგმაში მოცე-
მულია სქემა, რომლის ფარგლებშიც ფუნქციონალური მენეჯე-
რები ადგენენ თავიანთ გეგმებს. განყოფილებისათვის ბიზნე-
სის დონის მიზნების განსახორციელებლად ფუნქციონალური 
დონის გეგმა აყალიბებს ფუნქციონალური მენეჯერების მიერ 
შემოთავაზებულ მიზნებს, რაც, თავის მხრივ, ხელს უწყობს 
ორგანიზაციის მიზნების მიღწევას. ფუნქციონალური დონის 
სტრატეგია ისეთ მოქმედებებს გეგმავს, რომელთა განხორცი-
ელებაც მენეჯერებს გამიზნული აქვთ დეპარტამენტების ისეთ 
დონეზე, როგორებიცაა წარმოება, მარკეტინგი და სამეცნიე-
რო-კვლევითი სამუშაოები, რაც საშუალებას აძლევს ორგანი-
ზაციას მიაღწიოს დასახულ მიზნებს. 

 „ფუნქციონალური სტრატეგიის როლი მდგომარეობს საე-
რთო საქმიანი სტრატეგიისა და ფორმის კონკურენტუნარიანო-
ბის მხარდაჭერაში, აგრეთვე, კომპანიის მიერ დასახული ფუნ-
ქციონალური მიზნების შესრულებისათვის მმართველობითი 
ორიენტირების შექმნაში.“ 1

დაგეგმვაში მნიშვნელოვან საკითხს წარმოადგენს დაგეგ-
მვის თანმიმდევრულობის უზრუნველყოფა სამ სხვადასხვა 
დონეზე. ფუნქციონალური მიზნები და სტრატეგიები უნდა შეე-
საბამებოდეს განყოფილების მიზნებსა და სტრატეგიებს, რომ-
ლებიც, თავის მხრივ, თანხმობაში უნდა იყვნენ კორპორაციის 
მიზნებთან და სტრატეგიებთან და პირიქით. დასრულების შე-
მდეგ, თითოეული ფუნქციის გეგმა, როგორც წესი, უკავშირდე-

1  ბარათაშვილი ე.,  თანამედროვე ბიზნეს სტრატეგიები, თბ., 2011, გვ. 
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ბა შესაბამისი დანაყოფის ბიზნესის დონის გეგმას, რაც, თავის 
მხრივ, დაკავშირებულია კორპორაციულ გეგმასთან. 

იმისათვის, რომ კომპანიამ თავის მთავარ მიზანს მიაღწიოს, 
რაც როგორც წესი,  ინდუსტრიაში უსაფრთხო პოზიციების მო-
პოვებას წარმოადგენს, მას სხვადასხვა მიმართულებებით უწე-
ვთ ამ ეტაპების გავლა. 

ფირმები თავისთავად ცხადია, ეწინააღმდეგებიან ახალი 
კომპანიის გამოჩენას ბაზარზე და კონკურენციის გაძლიერე-
ბას. ამიტომაც, კონკურენტების ინტერესები ამ შემთხვევაში 
ერთმანეთს ემთხვევა და ისინი ერთიანდებიან ახალი ფირმების 
წინააღმდეგ. ბარიერები მით უფრო ძლიერია, რაც უფრო მეტად 
უწყობთ კომპანიებს ეკონომიკური გარემო ხელს. ეკონომიკუ-
რი ფაქტორები სხვადასხვა ხარისხის სიძლიერის ბარიერებს 
ქმნის ინდუსტრიაში. განვიხილოთ რამოდენიმე მათგანი:

მასშტაბის ეკონომიურობა – ანელებს ფირმის ინდუსტრია-
ში დამკვიდრების პროცესს. “კომპანიები ამ შემთხვევაში აწა-
რმოებენ დიდი მოცულობის პროდუქციას (რათა მიაღწიონ 
ერთეულზე მცირე დანახარჯებს), ან მცირე რაოდენობის პრო-
დუქციას დიდი დანახარჯებით.“1 პირველი ვარიანტი ჭარბი 
პროდუქციის წარმოქმნას იწვევს, რამაც შეიძლება ჭარბი მი-
წოდება გამოიწვიოს. ამდენად, კომპანიას უწევს მისი კონკუ-
რენტებისგან შესაბამისი აგრესიული რეაქციის მოგერიება 
(ფასების შემცირება, რეალიზაციის წახალისება, სარეკლამო 
საქმიანობის გაშლა და სხვა), რის გამოც იგი მეტოქეებისგან 
სერიოზულ წინააღმდეგობას აწყდება. მეორე შემთხვევაში, კი 
მაღალი საშუალო დანახარჯები ფირმას უბიძგებს მცირე მო-
გებისკენ. მასშტაბის ეკონომიურობის პრობლემას შეიძლება 
ადგილი ჰქონდეს არა უშუალოდ წარმოებაში, არამედ მარკე-
ტინგში, სამომხმარებლო სერვისში, ნედლეულისა და მასალე-
ბის შესყიდვაში და სხვა.

ტექნოლოგიის და სპეციფიკური ნოუ ჰაუს ხელმისაწვდო-
მობა – “ინდუსტრიაში მეტოქე კომპანიებს გააჩნიათ სპეციფი-

1  Роджер Элкон. «Основы Менеджмента». Москва, «Финпресс», 
1999, ст. 192
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კური გამოცდილება, რომელიც მათ ინდუსტრიაში არსებობის 
საშუალებას აძლევს. კომპანიები, როგორც წესი, ყველაზე მე-
ტად სწორედ ასეთ გამოცდილებას უფრთხილდებიან. მაქსიმა-
ლურად ცდილობენ, რათა ინფორმაციამ კონკურენტებში არ 
გაჟონოს.”1 ამდენად, გამოცდილებისა და ბრძოლის ახალი წესე-
ბის შესწავლამდე, ახალი ფირმები ძალიან ხშირად ვერ უძლებენ 
მეტოქეთა კონკურენციას და ტოვებენ ინდუსტრიას.

სავაჭრო მარკების უპირატესობა და მომხმარებელთა ლო-
იალურობა – “მყიდველები ხშირად ეჩვევიან კონკრეტულ 
პროდუქციას. ისინი უპირატესობას ანიჭებენ მათ მიერ უკვე 
აპრობირებულს და ნაკლებად ინტერესდებიან სიახლით. მაგა-
ლითად, დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში მომხმარებლები საკმა-
ოდ მკაცრნი არიან სავაჭრო მარკების მიმართ.”2 ლოიალურობა 
ამ სფეროში ნიშნავს იმას, რომ ახალ მწარმოებელს დიდი მოცუ-
ლობის ფინანსური ხარჯების გაწევა უწევს სარეკლამო სამსა-
ხურის განვითარებასა და რეალიზაციის წახალისებაზე, რათა 
მათ შექმნან საკუთარი კლიენტურა. ყოველივე ამას სჭირდება 
გარკვეული დრო და თანხა. ახალ ფირმებს საწყის ეტაპზე უხ-
დებათ მნიშვნელოვანი ფასდათმობების გაკეთება, მომხმარებ-
ლისთვის ექსტრა (უმაღლესი) სერვისის შეთავაზება, რაც თა-
ვისთავად ცხადია, ამცირებს მოგების ნორმას. ახალი ფირმების 
სიმტკიცე დამოკიდებულია მათ სასტარტო პირობებსა და ფი-
ნანსურ მდგომარეობაზე, რათა მოახდინოს ახალი ინვესტიცი-
ების მხარდაჭერა.

მოთხოვნა კაპიტალზე – რაც უფრო დიდი მოცულობის ინ-
ვესტიციების წარმოება უწევს ფირმას, მით უფრო რთულდე-
ბა მისი დამკვიდრების საკითხი ინდუსტრიაში. “მოთხოვნები 
კაპიტალზე უკავშირდება საწარმოთა ფართის სიდიდეს, ტექ-
ნოლოგიის რაოდენობასა და ღირებულებას, მომხმარებელთა 
ლოიალურობასა და სხვა. კაპიტალზე მოთხოვნების ცვლილება 

1  Роджер Элкон. «Основы Менеджмента». Москва, «Финпресс», 
1999, ст. 195

2   Gareth R. Jones, Essentials of Contemporary Management, McGraw 
Hill 2012, p. 122
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პირდაპირპროპორციულ დამოკიდებულებაშია ინდუსტრიაში 
შესვლის ბარიერებთან.”1

ხელმისაწვდომობა სპეციფიკურ რესურსებთან– ინდუსტრი-
ის შიგნით, ფირმებს, შესაძლებელია უპირატესობა გააჩნდეთ 
პროდუქციის წარმოებაში, მიუხედავად იმისა თუ ინდუსტრიაში 
შემსვლელ ფირმებს რა საწარმოო სიმძლავრეები გააჩნია. მაგა-
ლითად, გარკვეული გამოცდილების საფუძველზე კომპანიებს 
გააჩნიათ საკუთარი იაფფასიანი წყაროები, თუ სად შეისყიდონ 
მაღალხარისხიანი ნედლეული და მასალები, ტექნოლოგიური 
ნოუ-ჰაუ, ან საწარმოები აღჭურვილია შედარებით ადრეულ პე-
რიოდში, როცა ტექნოლოგიები უფრო იაფი იყო, გააჩნიათ უკე-
თესი ადგილმდებარეობა, შეუძლიათ შედარებით იაფიანი კრე-
დიტის მიღება და სხვა.

სადისტრიბუციო არხების ხელმისაწვდომობა – აღნიშნული 
საკითხი ასევე მეტად აქტუალურია ახალბედა ფირმებისთვის. 
ბითუმად მოვაჭრე დისტრიბუტორები უფრო ნაკლებად ენდო-
ბიან ისეთ პროდუქციას, რომელსაც საზოგადოების აღიარება 
არა აქვს. ვერტიკალური ინტეგრაციის შემთხვევაში, როდესაც 
მწარმოებლები და დისტრიბუტორები ერთიანდებიან მოგების 
მაქსიმიზაციის მიზნით, ახალი ფირმის შანსები ძალზე დაბალია. 
ამ თვალსაზრისით, ახალ კომპანიებს უწევთ მეტი კონტაქტი, 
დაინტერესება, ფასდათმობები დილერებთან და ბროკერებთან, 
რაც ასევე გარკვეულ დროსთან და დანახარჯებთან არის დაკა-
ვშირებული.

მარეგულირებელი პოლიტიკა – სახელმწიფო ორგანოები 
ხშირად კომპანიებს ბიზნესის წარმოების ნებას რთავენ ლიცენ-
ზირების წესით, რაც ზღუდავს ფირმათა შესვლას ინდუსტრი-
აში. ამ შემთხვევაში ამბობენ, რომ სახელმწიფო მართავს კონ-
კრენტულ ინდუსტრიას. როგორც, წესი, უმრავლეს ქვეყანაში 
სახელმწიფოთა მხრიდან მართვად ინდუსტრიებს მიეკუთვნება: 
საბანკო, სადაზღვევო, რადიო-ტელევიზიის, რკინიგზის და სხვა 
სექტორი. ასევე, მკაცრი მოთხოვნები გარემოს დაბინძურება-

1  Gareth R. Jones, Essentials of Contemporary Management, McGraw 
Hill 2012, p. 124



165

biznesi, menejmenti, marketingi

სთან მიმართებაში, მკვეთრად ზრდის საწარმოო დანახარჯებს. 
ხშირად საწარმოო შეზღუდვები ვრცელდება უცხოურ ფირმებ-
ზე, როდესაც სახელმწიფო მიმართავს პროტექციონისტულ პო-
ლიტიკას.

ტარიფები და საერთაშორისო სავაჭრო შეზღუდვები – ერო-
ვნული სახელმწიფოები ხშირად აწესებენ ტარიფებსა და სა-
ვაჭრო შეზღუდვებს (ანტიდემპინგური წესები, ადგილობრივი 
მოთხოვნები, ქვოტები) უცხოური კომპანიების მიმართ. ძირი-
თადი მიზანი არის ადგილობრივი კომპანიების ბიზნესის ლობი-
რება.

დასკვნა
მაშასადამე, რაც უფრო კარგად ეწყობა ფირმის სტრატეგია 

გარე გარემოსა და კომპანიის შიდა მდგომარეობას, მით მცირეა 
მის სტრატეგიაში მნიშვნელოვანი ცვლილებების აუცილებლო-
ბა. ხოლო თუ დღევანდელი სტრატეგია არც ისე შეესაბამება 
მომავლის მოთხოვნებს, მაშინ მენეჯერების მთავარ ამოცანად 
უნდა იქცეს ახალი სტრატეგიის შემუშავება.

წარმოების რეალური სტრატეგია მდგომარეობს არა მხო-
ლოდ დაგეგმილ, მიზანმიმართულ ქმედებაში, არამედ გაუთვა-
ლისწინებელ გარემოებებზე რეაქციებშიც. შესაბამისად, სტრა-
ტეგია უნდა განიხილებოდეს, როგორც დაგეგმილ ქმედებათა 
(პროაქტიული სტრატეგია) და წარმოქმნილ სიტუაციებზე გა-
მოყენებითი რეაქციის (რეაქციული სტრატეგია) სიმბიოზი.  

ამრიგად, თანამედროვე მენეჯმენტში გადამწყვეტ ამოცა-
ნას წარმოადგენს იმ სტრატეგიული საკითხების განსაზღვრა, 
რომლებზეც კონცენტრირებული უნდა იყოს მენეჯმენტი 
მოქმედების ეფექტური სტრატეგიული გეგმის შედგენისას. 
მენეჯერებმა უნდა შეისწავლონ ჩატარებული ანალიზის პრო-
ცესში მიღებული ყველა რეზულტატი; კომპანიის მდგომარეო-
ბის განვითარების ექსტრაპოლირება პერსპექტივაზე; ზუსტი 
განსაზღვრა იმისა, თუ რაზეა აუცილებელი ყურადღების გა-
მახვილება.  პრობლემების მკაფიო ფორმულირების, მათი გან-
საზღვრის გარეშე მენეჯერებს არ შეუძლიათ შეუდგნენ სტრა-
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ტეგიის შემუშავებას. სტრატეგიული არჩევანი უნდა შეიცავდეს 
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CONTEMPORARY INTERPRETATIONS 
OF STRATEGIC PLANNING

Lia Jorjiashvili 
Doctoral Student of 

Georgian Technical University

RESUME
The organizational plan that results from the planning process 

details the goals of the organization and specifies how managers in-
tend to attain those goals. The cluster of decisions and actions that 
manager take to help an organization is its strategy. Thus, planning 
is both a goal-making and a strategy-making process. In large orga-
nizations planning takes place at three levels: corporate, business or 
divisional, and functional or department. 

Strategy implementation requires managers to allocate respon-
sibilities to appropriate individuals or groups, to draft the detailed 
change plans that specify how a strategy is to be implemented, to es-
tablish a timetable for implementation of changes that includes pre-
cise, measurable goals linked to the attainment of the change plan, 
to allocate appropriate resources to the responsible individuals or 
groups, and to hold individuals or groups accountable for managing 
the change plans and attainment of goals.

Key words: Economies of scale; Availability of know-how; The 
advantage of trading stamps; Vertical integration; Regulatory poli-
cy; International trade restrictions.
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ხარისხის მენეჯმენტის 
კვლევის მეთოდოლოგია 

ნინო სებისკვერაძე
სტუ დოქტორანტი 

რეზიუმე: 
ტექნოლოგიების და კომუნიკაციის მიღწევებმა ქვეყნები 

მიიყვანა დიდ კონკურენციამდე და ეკონომიკურ შეჯიბრამდე, 
რომელშიც ყოველდღიურად მიიღწევა ახალი შედეგი. არსე-
ბულ სამყაროს წესრიგში გადარჩენა შესაძლებელი იქნება 
ისეთი პროდუქციის და სერვისის შეთავაზებით, რომელიც და-
აკმაყოფილებს მომხმარებლის საჭიროებებს და მოლოდინებს 
ყველა სექტორში. ეს შესაძლებელი იქნება მხოლოდ ხარისხის 
მართვის სისტემის გამოყენებით, რომელიც იწყებს დიზაინი-
დან და გრძელდება პროდუქციის და სერვისის გაყიდვამდე და 
რომელიც მიზნად ისახავს უწყვეტ გაუმჯობესებას. ხარისხის 
მენეჯმენტის სისტემა გვეხმარება მუდმივად განვახორციე-
ლოთ მონიტორინგი და ვმართოთ ხარისხი ნებისმიერი ოპერა-
ციის შესრულების პარალელურად და ყურადღებას ამახვილებს 
იმ გზებზე, რომელთა საშუალებით მივაღწევთ თანმიმდევრულ 
შესრულებებს და მომსახურებას.

საკვანძო სიტყვები: ხარისხის მენეჯმენტი, პროდუქციის ხა-
რისხი, კონკურენტუნარიანობა, სისტემური მიდგომა.

ძირითადი ტექსტი:
ხარისხის სრულყოფის გზების ძიება თანამედროვე კომპა-

ნიების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საზრუნავია. ევრო-
კავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებამ, რომლის ნაწილიცაა 
ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შე-
სახებ შეთანხმება, ეს პრობლემა ეროვნული ეკონომიკური უსა-
ფრთხოების ფაქტორთა რიგში მოაქცია. სტაბილური ხარისხის, 
მომხმარებელთა მოთხოვნილებებთან შესაბამისობის გარეშე 
შეუძლებელია ეროვნული ეკონომიკის ინტეგრირება მსოფლიო 
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მეურნეობასთან და მასში ღირსეული ადგილის დაკავება.
კონკურენციის გაძლიერება ხელს უწყობს ბიზნესის ეფექტი-

ანობის ამაღლებისათვის ხერხების გამოძებნის სტიმულირე-
ბას. თანამედროვე პირობებში პროდუქციისა და მომსახურების 
ხარისხი ხდება კონკურენტუნარიანობის ერთ-ერთი ძირითადი 
განმსაზღვრელი ფაქტორი და შესაბამისად, ხარისხის ამაღლე-
ბის ეფექტური სისტემების შექმნით დადებითი ზეგავლენის 
მოხდენა შეუძლია ეკონომიკის განვითარებაზე ზოგადად.

ბიზნესის თანამედროვე რეალიებთან ადეკვატური ხარისხის 
სისტემის შექმნა და განვითარება უნდა იქცეს სტრატეგიულ 
კომერციულ იმპერატივად როგორც მიკრო, ისე მაკრო დონეზე. 
სახელმწიფოს როლი მდგომარეობს მწარმოებელთა დაბალან-
სებულ რეგულირებაში, რისთვისაც საჭიროა შეიქმნას მიზნობ-
რივი სახელმწიფოებრივი პროგრამები, რომლებიც მიმართული 
იქნება ამ სფეროში პროგრესის დაჩქარებისაკენ. ამდენად, შე-
იძლება ითქვას, რომ ხარისხის მართვა წარმოადგენს არა მხო-
ლოდ ცალკეულ მეწარმეთა კერძო პრობლემას, არამედ თანკვე-
თაშია მოსახლეობის ცხოვრების ხარისხის ამაღლების საერთო 
ეროვნულ პრობლემასთან.

ხარისხზე ყურადღების გამახვილება უკავშირდება კაცო-
ბრიობის ისტორიაში ადამიანთა შრომითი საქმიანობის დასა-
წყისს. მისი მართვის ფორმები და ხერხები ათასწლეულების 
განმავლობაში მუდმივად იცვლებოდა და განიცდიდა სრულყო-
ფას. მე-19 საუკუნიდან დღემდე ხარისხის მენეჯმენტმა გაიარა 
რამდენიმე ეტაპი, რომელთაც არა აქვთ მკვეთრად გამოყოფი-
ლი საზღვრები, რადგან ერთის განვითარება არ მთავრდება 
რაღაც მომენტში, პირიქით მის სრულყოფასა და განვითარებას 
წარმოადგენს მომდევნო ეტაპი. ხარისხის მენეჯმენტის თანამე-
დროვე კონცეფცია ემყარება ხუთ ძირითად ეტაპს. ესენია:

1. ხარისხის მენეჯმენტის სისტემური მიდგომის ფორმირე-
ბა (ტეილორის სიტემა -1905). ამ ეტაპზე ყურადღება ექცეოდა 
პროდუქციის პარამეტრებისა და მახასიათებლების კონტრო-
ლს. როგორც წესი კონტროლი ხორციელდებოდა საწარმოო 
ციკლის ბოლოს და მოითხოვდა სპეციალურად მომზადებული 
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ხარისხის ინსპექტორების ჩართვას;
2. ხარისხის სტატისტიკური მართვა (1924წ). აქცენტი გადა-

იტანება პროდუქტიდან საწარმოო პროცესებზე, რისთვისაც 
გამოიყენებოდა სტატისტიკური მეთოდები და საკონტროლო 
რუქები;

3. ხარისხის ტოტალური მართვის კონცეფცია TQC (1950წ). 
ამ პერიოდში ხარისხის მენეჯმენტი ყურადღების ფოკუსირე-
ბას ახდენს საწარმოს ისეთი ქვესისტემების გაუმჯობესებაზე, 
როგორიცაა საწარმოო პროცესები, მართვის პროცესები, უზ-
რუნველყოფის პროცესები, პერსონალის მართვა, ყიდვ-გაყიდ-
ვა, პროდუქციის გასაღება და ა.შ;

4. ხარისხის მართვა ხარისხის მენეჯმენტის საერთაშორისო 
სტანდარტების ISO სერია 9000-ის საფუძველზე (1970-1980-
იანი წლები);

5. ხარისხის სრული მენეჯმენტი TQM (1989-დან დღემდე), 
ხარისხი როგორც საზოგადოების, მომხმარებლების მოთხოვ-
ნილებების დაკმაყოფილება.

ვიწრო გაგებით ხარისხი ნიშნავს პროდუქციის ხარისხს. 
უფრო ფართო ინტერპრეტაციით ხარისხი აღნიშნავს სამუშაოს 
ხარისხს, მომსახურების ხარისხს, ინფორმაციის ხარისხს, პრო-
ცესის ხარისხს, ქვედანაყოფის ხარისხს, დასაქმებულთა - ინ-
ჟინრის, მენეჯერის, ხელმძღვანელის, მუშის ხარისხს, სისტემის 
ხარისხს, კომპანიის ხარისხს, მიზნების ხარისხს და ა. შ.

თუკი ხარისხის მართვა ხდება ეფექტიანად, წუნდებული 
პროდუქციაც მცირდება და შესაბამისად მცირეა ნედლეულისა 
და დროის დანახარჯებიც. ამას მივყავართ მწარმოებლურობის 
ამაღლებამდე და დანახარჯთა შემცირებამდე. ამ პროცესის 
წყალობით მომხმარებელს საქონელი მიეწოდება მათთვის ხელ-
მისაწვდომ ფასად.

უკანასკნელი ათწლეულების შესამჩნევი ტენდენცია ხდება 
ხარისხის სოციალიზაცია - მაწარმოებლის მისწრაფება გაითვა-
ლისწინოს საზოგადოების მოთხოვნილებები. შეიძლება ითქვას, 
რომ საწარმოო ხარისხი იცვლება ორი ფაქტორის - ინდივიდუა-
ლურისა და საზოგადოებრივი მოთხოვნილებების ზემოქმედე-
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ბით.
ინდივიდუალური მოთხოვნილებების ცვლილებებს აქვს 

თავისი მიზეზები. მომხმარებელთა განათლების დონის ზრდა 
განაპირობებს მათი თვალსაწიერის ზრდასაც, რის შედეგად 
ის ხდება უფრო ფაქიზი და მომთხოვნი გარშემო არსებული 
ობიექტების მიმართ. მნიშვნელოვან ფაქტორს წარმოადგენს 
მსყიდველობითუნარიანობის ზრდა. მომხმარებელს დანაზო-
გების შესაბამისად საშუალება ეძლევა შეიძინოს შედარებით 
ძვირადღირებული, მაგრამ უფრო ხარისხიანი საქონელი. ინდი-
ვიდუალური მოთხოვნილებების ფორმირებაში მონაწილეობს 
კიდევ ერთი ფაქტორი - საზოგადოების ზეგავლენა. მას შეი-
ძლება ვუწოდოთ ხარისხის სოციალიზაციის გამოვლენა. საზო-
გადოება განაპირობებს ინდივიდის კულტურულ დონეს, ქმნის 
მისი მოთხოვნილებებისათვის ბაზას. მოთხოვნილებათა ზრდას 
აქვს ორი საზომი: ერთის მხრივ იზრდება ობიექტის მახასი-
ათებლები, მეორეს მხრივ - კი იზრდება ობიექტის არსებულ 
მახასიათებელთა მოთხოვნილების დიაპაზონი. ამ პროცესებ-
ზე მიყოლა ხარისხის მართვის ერთი და იგივე ხერხებით სულ 
უფრო რთული ხდება. შესაბამისად ჩნდება ხარისხის მართვის 
ახალი, უფრო რთული და ეფექტური მეთოდები. ხარისხის მენე-
ჯმენტის ევოლუცია ხდება მისთვის გამოსაყენებელ ინსტრუ-
მენტთა გაფართოებით. თუკი ადრე უპირატესობა ენიჭებოდა 
ტექნიკურ და ტექნოლოგიურ მეთოდებს, შემდგომში გამოყენე-
ბა ჰპოვა ეკონომიკურმა და ფსიქოლოგიურმა მეთოდებმა.

ხარისხის მართვა მეწარმის წინაშე აყენებს მრავალ ამოცა-
ნას, რომელთა მიღწევა განაპირობებს სასურველი დონის მიღ-
წევას. მიუხედავად იმისა, რომ საერთაშორისო სტანდარტების 
დაცვა არის ნებაყოფლობითი ინიციატივა, ყველა კომპანია 
ცდილობს მიუერთდეს მას, რათა გაიმყაროს პოზიციები ბაზა-
რზე.

ხარისხის მართვის ღონისძიებების ეფექტიანობისადმი 
მოთხოვნები მოცემულია საერთაშორისო სტანდარტებში ISO 
9000, თუმცა ისინი ატარებენ დეკლარაციულ ხასიათს და არ 
მოიცავენ ხარისხის სრულყოფის სტანდარტულ და საფუძვლი-
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ან პრინციპებს. იმისათვის, რომ მომხმარებლის მოთხოვნილება 
დაკმაყოფილდეს არ არის საკმარისი პროდუქციის შესაბამისო-
ბა ეროვნულ ან საერთაშორისო სტანდარტებთან და პირობებ-
თან, მით უმეტეს, თუ გავითვალისწინებთ, რომ მომხმარებლის 
მოთხოვნილებები იცვლებიან წლიდან-წლამდე, მაშინ როდესაც 
სტანდარტების ცვლილება ვერ ხერხდება მყიდველთა მოთხოვ-
ნილებების ცვლილებებთან შესაბამისად.

ISO 9000-ის სტანდარტების რეკომენდაციები გამოიყენება 
არა მხოლოდ ხარისხის სისტემის შექმნის, არამედ როგორც ხა-
რისხის სისტემის შეფასების კრიტერიუმი კონტრაქტების და-
დებისას, როდესაც დამკვეთებს სურთ შემოწმება და შეფასება 
იმისა, თუ რამდენად საიმედოა მომწოდებელი, რამდენად სტა-
ბილურად შეძლებს ხარისხიანი საქონლის მიწოდებას. ამიტო-
მაც, ამ სტანდარტების გამოქვეყნების შემდეგ, ბევრი კომპანია, 
განსაკუთრებით ექსპორტიორები ცდილობენ გაითვალისწი-
ნონ რეკომენდირებული სტანდარტები თავიანთი ორგანიზა-
ციული და საწარმოო საქმიანობისას. უნდა ითქვას, რომ საქა-
რთველოშიც შექმნილია პროდუქციის ხარისხის რეგულირების 
მექანიზმები, რომლებიც ეფუძნება როგორც სამამულო, ისე 
ხარისხის მართვის უცხოურ გამოცდილებას, რომლის შინაარ-
სიც მოცემულია ISO 9000-ის სტანდარტებში. ვფიქრობთ, რომ 
ეს ცოცხალი პროცესია და სამომავლოდ კიდევ უფრო დაჩქა-
რდება ხარისხის მენეჯმენტის დანერგვის პროცესი ქართულ 
კომპანიებში.

დღეისათვის ხარისხის სფეროში ლიდერობა მიიღწევა 
კომპანიის ყველა ამოცანის ხარისხზე დაქვემდებარებით, რის 
მეთოდოლოგიურ და იდეოლოგიურ საფუძველსაც წარმოადგე-
ნს TQM-ის პრინციპები. ამასთან ISO 9000-ის სტანდარტები წა-
რმოადგენს მისკენ სვლის საწყის ეტაპს.

TQM წარმოიქმნა რიგი მსგავსი, მაგრამ ამავდროულად გა-
ნსხვავებული ნიშნების მქონე კონცეფციების განზოგადების 
საფუძველზე. ის შექმნეს გამოჩენილმა ადამიანებმა, „ხარისხის 
მასწავლებლებმა“, რითაც დიდი ზეგავლენა მოახდინეს ბევრი 
ქვეყნის ეკონომიკაზე და განაპირობეს TQM ეპოქაზე გადასვ-
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ლა. მათი თეორიები, წარსულის სოციალურ-ეკონომიკური დოქ-
ტრინებისაგან განსხვავებით, გამოცდილია ეფექტიანობაზე, 
აქვთ კრებსითი ხასიათი და მასში თავმოყრილი აქვთ მსოფლი-
ოს სხვადასხვა მოწინავე კომპანიის გამოცდილებიდან ის, რაც 
ფასეულია. ისინი

არიან ჰუმანისტები, რომლებმაც აჩვენეს მუშა-მოსამსახუ-
რეთა მზარდი როლი კომპანიის კონკურენტუნარიანობის ამა-
ღლებაში, ასევე ხაზი გაუსვეს მოტივაციისა და უწყვეტი სწა-
ვლების მნიშვნელობას. მათ დაასაბუთეს, რომ საყოველთაო 
ხარისხი იგება ჰუმანურ, მათ შორის ეთიკურ ფასეულობებზე. 
ფასეულობების სისტემები დაკავშირებულია ავტორიტეტ-
თა სისტემებთან, რომლის ნაწილსაც წარმოადგენენ ცოდნის, 
კონცეფციების, თეორიების შემქმნელები ხარისხის სფეროში. 
სისტემის მეორე ნაწილს წარმოადგენენ წარმატებული მენეჯე-
რები, რომლებიც მხარს უჭერდნენ TQM-ის კონცეფციას. მათ 
რიცხვს მიეკუთვნება ჯ. ჯურანი, ფ. კროსბი, კ. ისიკავა, ტ.შეიფი; 
ასევე, სიგეო სინგი, რომელმაც შექმნა „ტოიოტას“ საწარმოო 
სისტემა, ამერიკელი ჯონ გრუ-კოკა და სხვა სპეციალისტები.

ხარისხის სფეროში ყველაზე ცნობილია დოქტორი ედვარდ 
დემინგი, რომლის პროგრამებსაც („თოთხმეტი პუნქტი“, შვიდი 
„სასიკვდილო ავადმყოფობა“, „სიძნელეები და ფალსტარტები“, 
დემინგის ჯაჭვური რეაქცია) ემყარება ხარისხის მართვის თა-
ნამედროვე სისტემები. ისინი მან შესთავაზა საწარმოებს 1950 
წლიდან და განავითარა 1992 წლამდე.

TQM-ის ძირითადი მიზნებია:
1. მომხმარებელზე ორიენტაცია. კომპანიის განვითარების 

სტრატეგიაში გათვალისწინებული უნდა იქნას სამომხმარებ-
ლო მიმართულება. საწარმოში ხარისხის მენეჯმენტის დროს 
მოცემულ შემთხვევაში საჭიროა მომხმარებელთა იმ მოთხო-
ვნილებების შესწავლა და გათვალისწინება, რომლებზეც მუ-
შაობს საწარმო, ასევე ახორციელებს ახალი ხერხების მუდმივ 
ძიებასა და დანერგვას, რაც მიმართულია პოტენციური შემკვე-
თების მოსაზიდად.

2. ხელმძღვანელობის ვალდებულებები. ხარისხის მენე-
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ჯმენტის სისტემის დამუშავება იწყება ხარისხის მიმართულე-
ბაზე პოლიტიკის ჩამოყალიბებით, რომელიც განსაზღვრავს 
ამოცანებსა და უმაღლესი მენეჯმენტის პასუხისმგებლობას 
ხარისხზე. საერთოდ ხელმძღვანელობას ეკუთვნის წამყვა-
ნი როლი ბიზნესის იდეოლოგიის შექმნასა და პრაქტიკულად 
განხორციელებაში, რომელიც ორიენტირებულია ხარისხის 
ამაღლებაზე. ხელმძღვანელის ძირითადი ამოცანაა კეთილსა-
სურველი პირობების შექმნა მომუშავეთა ხარისხიანი საქმია-
ნობისათვის.

3. პერსონალის ჩართვა. ხარისხის ზრდისკენ მამოძრავებელ 
ძირითად შემადგენელს წარმოადგენს პერსონალი. მენეჯმე-
ნტისათვის აუცილებელია იმის მიღწევა, რომ ცალკეული მო-
მუშავის პერსონალური მიზნები იყოს თანხვედრაში კომპანიის 
განვითარების მიზნებთან. მომუშავეთა მიერ შესრულებული 
საქმიანობის ხარისხის გაუმჯობესებისათვის გამოიყენება ორი 
მიდგომა:

მუშაკთა კვალიფიკაციის ამაღლება და მუშაკთა დაინტერე-
სება ხარისხიან შრომაზე.

4. პროცესული მიდგომა. კომპანიის საქმიანობა შეიძლება 
წარმოდგენილი იქნას როგორც ბიზნეს-პროცესების ერთობლი-
ობა, რომლის დროსაც ხდება სხვადასხვა რესურსის გარდაქმნა 
საბოლოო პროდუქტად. შეიძლება გამოიყოს ბიზნეს-პროცე-
სების ორი სახე: ა) ძირითადი, როცა ხორციელდება ფირმის 
მიმდინარე საქმიანობა პროდუქციის საწარმოებლად ან მომ-
სახურების გასაწევად; ბ) დამხმარე, როცა ხდება სამეურნეო-მ-
მართველობითი საქმიანობის მომსახურება. ხარისხის მართვა 
ხორციელდება მთლიანად ბიზნეს-პროცესის განხორციელე-
ბის განმავლობაში (პროცესული მიდგომა) და არა ცალკეული 
ოპერაციების მიხედვით (ოპერაციული მიდგომა). ხარისხის მა-
რთვის სფეროში ცნობილი იაპონელი პროფესორი კაორუ იში-
კავა ამტკიცებს, რომ „ხარისხი უნდა ჩაიდოს ყოველ პროექტში, 
ყოველ პროცესში... ხარისხის კომპლექსური მართვის არსი 
მდგომარეობს პროდუქციის ახალი სახეების შემუშავებისას 
ხარისხის მართვაში. დღეისათვის ბევრი იაპონური პროდუქტი 
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ითვლება მსოფლიოში საუკეთესო პროდუქტად. ამას განაპი-
რობებს ხარისხის უზრუნველყოფის ეფექტიანი პროგრამები, 
რომლებიც ხორციელდება პროდუქციის შემუშავების სტადია-
ზე.“

იაპონური კომპანიების 3/4 ხარისხის უზრუნველყოფას ახ-
დენს პროდუქციის შემუშავებისას, სქემატური და საკონსტ-
რუქტორო გადაწყვეტილებების ეტაპზე, დაპროექტებისას, 
მათი გამოცდისას, წარმოების ტექნოლოგიების გამარტივები-
სას. როგორც გამოცდილება მოწმობს, ეს არის ყველაზე რაცი-
ონალური და ეფექტური მიდგომა, ვინაიდან გამარტივება უშუ-
ალოდ წარმოებისა და ექსპლოატაციისას ჯდება უფრო ძვირი 
და ზრდის გამოშვებული პროდუქციის ტექნიკურ-ეკონომი-
კური გაუმჯობესების ვადებს. იშიკავა ამტკიცებს, რომ თუკი 
ხარისხის უზრუნველყოფა არ მოხდება პროდუქციის ახალი 
სახეების შემუშავების ეტაპზე, შეუძლებელი იქნება რეალური 
ხარისხის ამაღლების მიღწევა.

5. მენეჯმენტზე სისტემური მიდგომა. სისტემური მიდგო-
მისას ფირმა განიხილება, როგორც ერთი მთლიანი, ურთიერ-
თდაკავშირებული ნაწილებისა და პროცესების ერთობლიობა, 
დაწყებული პროდუქციის დაპროექტებიდან მომხმარებლები-
სათვის მზა პროდუქციის მიწოდების ჩათვლით. ამ დროს აუ-
ცილებელი უზრუნველყოფილ იქნას პროდუქციის დამზადების 
პროცესების კონტროლის შედეგები შესაბამისობაში იყოს მო-
მხმარებლის მოთხოვნილებებთან შესაბამისობის კონტროლის 
პროცესთან.

6. უწყვეტი გაუმჯობესება. საწარმოს შიგა და გარე გარემო-
ში მომხდარი ცვლილებები (მაგ. კანონმდებლობის ცვლილე-
ბა, ახალი ტექნოლოგიების შემოტანა და დანერგვა) არ უნდა 
იწვევდეს ხარისხის უზრუნველყოფაზე ზრუნვის შეწყვეტას. 
ხარისხის მენეჯმენტი უნდა ემყარებოდეს უწყვეტობის პრი-
ნციპს. საჭიროა ინფორმაციის მუდმივი შეგროვება ხარისხის 
მენეჯმენტის სისტემასთან შესაბამისობის შესახებ, რათა დრო-
ულად იქნეს მაკორექტირებელი ღონისძიებები გატარებული.

7. მომწოდებლებთან ურთიერთობები. კომპანიის მუშაობის 
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ხარისხი დამოკიდებულია ნედლეულისა და მაკომპლექტებე-
ლი ნაკეთობების ხარისხზე, ასევე მოწოდების თავისდროუ-
ლად შესრულებაზე (ზუსტად დოში). აუცილებელია ურთიერთ 
სარგებლიანი ურთიერთობების აგება მომწოდებლებთან, რაც 
აძლიერებს ფირმის კონკურენტულ პოზიციას. მაგალითად, ია-
პონურ ფირმათა უმრავლესობაში მოქმედებს საკუთარი სუბ-
მენარდეების ქსელის შექმნის პრაქტიკა, რომლებიც თანამ-
შრომლობენ დამკვეთთან ხანგრძლივად. ამასთან, შეიმუშავება 
სპეციალური პროგრამები, რომლებიც ითვალისწინებს მომწო-
დებელთა მდგომარეობის შესწავლას პროდუქციის ხარისხის 
სფეროში, მათ საწარმოო შესაძლებლობებს, კადრების მომზა-
დებასა და სწავლებას, სხვადასხვა ღონისძიებების გატარებას, 
რომლებზეც დამოკიდებულია მისაწოდებელი პროდუქციის ხა-
რისხი. მომწოდებლებთან ნდობაზე დამყარებული თანამშრომ-
ლობისა, რომელიც ეფუძნება პროდუქციის ხარისხის ამაღლე-
ბისათვის გზების ერთობლივად გამოძებნას, უზრუნველიყოფა 
დროისა და საშუალებების მნიშვნელოვანი ეკონომია, რაც სხვა 
შემთხვევაში აუცილებელი იქნებოდა მომწოდებლიდან შემო-
სული მასალებისა და დეტალების კონტროლისათვის.

8. ხარისხზე ხარჯების ოპტიმიზაცია. ხარისხის გაუმჯობე-
სებისათვის ხარჯების მნიშვნელოვანი ზრდა აისახება ფირმის 
საფინანსო მაჩვენებლებზე და შესაბამისად მის კონკურენტუ-
ნარიანობაზე.

თუკი კომპანია მიყვება პრინციპს „პირველ რიგში ხარისხი“, 
მაშინ მისი მოგება გაიზრდება გრძელვადიან პერიოდში. თუკი 
კომპანიის მოქმედება გამიზნულია მოკლევადიან მოგებაზე, 
ის დაკარგავს კონკურენტუნარიანობას საერთაშორისო ბაზა-
რზე და პერსპექტივაში სამომავლო მოგებასაც. რა თქმა უნდა 
ამის თქმა უფრო ადვილია, ვიდრე გაკეთება. პრაქტიკაში ბევ-
რი კომპანია მოქმედებს პრინციპით „ჯერ მოგება“, ისინი აცხა-
დებენ, რომ მოქმედებენ პრინციპით „პირველ რიგში ხარისხი“, 
მაგრამ წარმოების პროცესში მათ აინტერესებთ მხოლოდ ხარ-
ჯების შემცირება. ბევრისათვის, მათ შორის გამონაკლისი არც 
ქართული კომპანიებია, ხარისხის ამაღლება ნიშნავს ხარჯების 
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ზრდას, რაც ამცირებს მოგებას. ცხადია, ხარჯები დროებით იზ-
რდება, თუმცა კომპანია მალევე იგრძნობს გაყიდვების ზრდას, 
რაც გამოწვეული იქნება მყიდველთა მოთხოვნილებებზე მორ-
გებით.

მენეჯმენტის სრულყოფის მოთხოვნები ასახულია ე. დემი-
ნგის მართვის წესში „98/2“. ეს წესი არაერთი ავტორიტეტული 
მმართველის მიერ არაერთხელაა დადასტურებული და ნიშნავს, 
რომ ორგანიზაციის პრობლემათა 98% დამოკიდებულია არა შე-
მსრულებლებზე, არამედ ორგანიზაციაში მიღებული ხარისხის 
მენეჯმენტის სისტემაზე. აქედან გამომდინარე, ნათელია, რომ 
მენეჯერების, მეწარმეების და სახელმწიფო აპარატის მუშაო-
ბის ხარისხი უშუალო გავლენას ახდენს რეფორმების მსვლე-
ლობაზე, ქვეყნის განვითარების სოციალურ-ეკონომიკურ გა-
ნვითარებაზე და საბოლოო ჯამში მოქალაქეთა ცხოვრების 
ხარისხზე. ამიტომაც, ეს საკითხი მოითხოვს საყოველთაო ყუ-
რადღებასა და მხარდაჭერას.

ბევრი ქვეყანა - იაპონია, აშშ, კორეა, სინგაპური, მალაიზია, 
დიდი ბრიტანეთი, გერმანია და სხვები ხარისხის საყოველთაო 
მენეჯმენტის კონცეფციას განიხილავენ ეროვნული იდეის დო-
ნეზე და დღეისათვის წარმატებით ავითარებენ მას სხვადასხვა 
სფეროში, რითაც აღწევენ კონკურენტულ უპირატესობას.

ორგანიზაციების ხარისხის სისტემაში ინვესტიციების მო-
მგებიანობა განვითარებულ ქვეყნებში ეჭვს არა იწვევს. მასაჩუ-
სეტსის ტექნოლოგიურ ინსტიტუტში განხორციელებულმა მა-
კროეკონომიკურმა ანალიზმა აჩვენა, რომ TQM-ის მეშვეობით 
ხარისხის ამაღლების ხარჯზე მიღებულმა მშპ-ის ზრდამ წელი-
წადში 7% -ს მიაღწია, და ეს მაჩვენებელი შენარჩუნდება კიდევ 
უახლოესი 10-15 წლის განმავლობაში.

უახლოეს წარსულში ხარისხის მართვა და კონტროლი განი-
ხილებოდა, როგორც მეორეხარისხოვანი მართვის ისეთ ფუნ-
ქციებთან შედარებით, როგორიცაა მარკეტინგი, დაგეგმვა, 
წარმოება, რომელთა მიზანი ხარისხის სფეროში განისაზღვრე-
ბოდა, როგორც წინაღობა საწარმოო დეფექტების დაშვებისა-
კენ. ამასთან, როგორც გამოცდილება გვიჩვენებს, დეფექტების 



ekonomika  #2-3. 2018

178

აღმოფხვრა პროდუქციის სასიცოცხლო ციკლის ერთი ეტაპი-
დან მეორეზე გადასვლისას რთულდება, ხოლო შეუსაბამობის 
კორექტირებისათვის ხარჯები იზრდება. ხარისხისათვის ხარ-
ჯების მასშტაბის ცვლილება შეადგენს ხარისხის მართვის მენე-
ჯმენტის თანამედროვე კომპლექსური მოდელის ეკონომიკურ 
საფუძველს.

ჩვენი ქვეყნა დგას ეკონომიკის განვითარებისა და მოსახლე-
ობის კეთილდღეობის ამაღლების ამოცანის წინაშე, ამ მიმა-
რთულებით ჩამოყალიბებულია კიდევაც სტრატეგიული ხედ-
ვა, თუმცა საბაზრო ურთიერთობებზე გადასვლის პროცესებს 
არ ახლავს შესაბამისი ეფექტიანობა ან ის არის მცირე ზომის. 
ჩვენი აზრით, ეს დაკავშირებულია იმასთანაც, რომ საწარმოებ-
ში არასაკმარის ფინანსურ და საწარმოო რესურსებთან ერთად 
არ არსებობს მოტივაცია ორგანიზაციული სტრუქტურების ხა-
რისხის ამაღლებისა, მენეჯმენტის სისტემური და მიზნობრივი 
თავისებურებების გაცნობიერებისა. ხელმძღვანელებს ხშირად 
არ ესმით, რაშია საჭირო ცვლილებები და კონკრეტულად კი 
TQM და რატომ უნდა შეიცვალოს მართვის არსებული სისტემა. 
ამ კითხვაზე პასუხს იძლევა ცხრილი, რომელშიც მოცემულია 
ძირითადი ფაქტორები, რომლებსაც აერთიანებს TQM-ის მქონე 
საწარმოები და არ არის დამახასიათებელი ტრადიციული მა-
რთვის სისტემის მქონე საწარმოებისათვის:

კომპანიები, რომელთაც აქვთ 
TQM

კომპანიები ტრადიციული მართვის 
სისტემით

აქვთ მკაცრად ჩამოყალიბებული 
გრძელვადიანი მიზანი, მისია და 
კომპანიის ხედვა

ხშირად არ ისახავენ გრძელვადიან 
მიზნებს, მათ განიხილავენ, როგორც 
იდეურ და არარეალურ მიზნებს

კომპანიის ყოველ თანამშრომელს 
გაცნობიერებული აქვს თავისი 
როლი და წვლილი კომპანიის 
მიღწევებში

თანამშრომელთა დიდ ნაწილს, მათ 
შორის ზოგჯერ ხელმძღვანელებსაც 
არ ესმით თავიანთი როლი კომპანიის 
მიზნების მიღწევაში ან საერთოდ არ 
იციან ამის შესახებ.
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კომპანიას აქვს გრძელვადიანი დაგეგმვის პროცესი ქაოსურია, 
ყოველი განყოფილება

პროგრამები და ოპერაციული 
გეგმები, რომლებიც დაყოფილია 
ეტაპებად. საჭირო რესურსები 
გამოიყოფა ამ გეგმების 
შესაბამისად.

ახორციელებს საკუთარ დაგეგმვას, 
რასაც მივყავართ გეგმათა 
შეუთავსებლობამდე და ინტერესთა 
კონფლიქტამდე განყოფილებებს 
შორის.

კომპანია ცდილობს ხელი 
შეუწყოს თანამშრომელთა 
განვითარებასა და უწყვეტ 
სწავლებას

თანამშრომლებს ნაკლები 
შესაძლებლობები აქვთ სწავლისა და 
პროფესიული ზრდისა. საწარმოში 
შეინიშნება კადრების დენადობა, 
ამასთან ღირებული კადრები 
პირველები ტოვებენ კომპანიას.

კომპანია ახორციელებს 
სოციალურად პასუხისმგებლიან 
ბიზნესს, ყველა 
დაინტერესებული მხარის 
ინტერესების მხედველობაში 
მიღებით.

კომპანიისათვის უცხოა სოციალური 
პასუხისმგებლობა. მათთვის 
მთავარია მაქსიმალური მოგების 
მიღება ნებისმიერი ხერხითა და 
მეთოდით.

კომპანია აღწევს თავის მიზნებს, 
ხოლო დაინტერესებული 
მხარეები თავისას. მათი 
თანამშრომლობა ურთიერთ 
სარგებლიანია.

კომპანიას აქვს რთული 
ურთიერთობები დაინტერესებულ 
მხარეებთან და ეძებს 
შესაძლებლობას ბიზნესის 
შესაცვლელად,

თანამედროვე ქართული კომპანიების წინაშე კვლავ მწვავედ 
დგას რეფორმირების ამოცანა. ამ პროცესში მნიშვნელოვანია 
მენეჯმენტის სისტემის საერთაშორისო სტანდარტების გათვა-
ლისწინება, რის გამოც შეუძლებელია კონკურენციულ ბრძო-
ლასთან გამკლავება. ეს ეხება არა მხოლოდ საერთაშორისო, 
არამედ ადგილობრივ ბაზარზე კონკურენტუნარიანობასაც.

ხარისხის მენეჯმენტის სისტემების, მეთოდების და ინსტრუ-
მენტების ცოდნასთან ერთად საჭიროა ამ სფეროში წარმატებე-
ბის მქონე საწარმოთა გამოცდილების გაზიარება.

ბოლო წლებში პროდუქციის ხარისხის საკითხებს საქართვე-
ლოშიც ექცევა ყურადღება.
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კომპანიებში იქმნება ხარისხის მენეჯმენტის სისტემები, 
თუმცა ისინი ნაკლებეფექტურია. ამის მიზეზებია ხარისხის 
მართვის სისტემების მიმართ ფორმალური დამოკიდებულება 
(მაგალითად, სერთიფიკატის ქონა, რაც ადასტურებს ამ სისტე-
მის ქონას), საწარმოს ხელმძღვანელობის უყურადღებო დამო-
კიდებულება ასეთ სისტემებთან და ა.შ. ამგვარ მიზეზთა შორის 
ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ადგილს იკავებს დაბალკვალიფიცი-
ური პერსონალი ხარისხის მართვის სფეროში, ახალი ამოცანე-
ბის გადაჭრის მცდელობები მხოლოდ იმისათვის, რომ სცადონ, 
თანაც მხოლოდ ხარისხის სამსახურის ძალისხმევით. არადა ამ 
სისტემის ეფექტიანობაში გამოცდილების მქონე საწარმოთა 
თანახმად საყოველთაო ხარისხი მიიღწევა მხოლოდ კოლექტი-
ვის სრული ჩართულობით, ხელმძღვანელების აქტიური პოზი-
ციითა და ხარისხის მენეჯმენტის თანამედროვე მეთოდებისა 
და ინსტრუმენტების გამოყენებით.

ქართველ მენეჯერებს ხშირად ეშლებათ ერთმანეთში ხა-
რისხის მენეჯმენტი და ხარისხის სისტემის სერტიფიკაცია. 
ხარისხის მართვა კომპანიის მართვის ერთ-ერთი ფუნქციაა, 
ემყარება საწარმოს სპეციფიკასა და მიზნებს, ხოლო ISO 9000 
გვთავაზობს ასეთი სისტემის აგების მეთოდიკას, რომლის 
ოფიციალური სერტიფიცირება შესაძლებელია სხვადასხვა სა-
ფეხურების გავლის შემდეგ. თავისთავად ხარისხის სისტემის 
სერტიფიცირება ხარისხის გაუმჯობესებას ვერ მოგვცემს. იგი 
უბრალოდ ბაზრის მონაწილეებს ატყობინებს, რომ საწარმოს 
ხარისხის სისტემა გარკვეულ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს. 
უნდა აღინიშნოს, რომ სერტიფიცირების სისტემა წარმოადგე-
ნს რთულ და ძვირ პროცესს. ISO 9000 სტანდარტებით სერტი-
ფიცირება გულისხმობს მრავალი მნიშვნელოვანი და სევე ფო-
რმალური მოთხოვნებისადმი მათი ხარისხის შესაბამისობას. 
ამ მოთხოვნების შესრულება საკმაოდ შრომატევადი და ასევე 
ხანგრძლივი პროცესია. ამიტომ კომპანიის მენეჯერებს მკაფი-
ოდ უნდა ჰქონდეთ გათვითცნობიერებული რისთვის სჭირდე-
ბათსერთიფიკატი. თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ კომპანიებმა 
აღარ უნდა იზრუნონ განვითარებაზე. პირიქით, საქართველოში 
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მძაფრად შეინიშნება კონკურენცია, რის გამოც ორგანიზაციი-
სათვის სასიცოცხლო მნიშვნელობისაა ხარისხზე ზრუნვა და 
ორგანიზაციის უწყვეტი სრულყოფა. ნებისმიერ ორგანიზაცი-
ას, მისი ზომებისა და საქმიანობის სფეროს მიუხედავად შეუძ-
ლია განახორციელოს ინვესტიცია საკუთარ მომავალში მენე-
ჯმენტის ხარისხის სისტემის დანერგვის საშუალებით.

ამრიგად, შეიძლება დასკვნის სახით ვთქვათ, რომ წარმოებუ-
ლი პროდუქციის მაღალი ხარისხი იწვევს ეკონომიკის ეფექტია-
ნობის ზრდას, ამცირებს მეცნიერებისა და ტექნიკის მიღწევათა 
დანერგვის ვადებს, უზრუნველყოფს ბუნებრივი რესურსების 
რაციონალურად გამოყენებას, შრომითი რესურსების პოტენ-
ციალის ათვისებას, ამცირებს არასაწარმოო ხარჯებს, ამაღლე-
ბს პროდუქციის კონკურენტუნარიანობას, აფართოებს ექსპო-
რტს, ზრდის საგარეო ვაჭრობის ოპერაციათა ეფექტიანობასა 
და ამაღლებს ქვეყნის ავტორიტეტს მსოფლიო ბაზარზე.
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THE RESEARCH METHODOLOGY OF QUALITY MANAGEMENT

Nino sebiskveradze
PhD student

RESUME 
Technologies and communication achievements have led coun-

tries to great rivalry and economic competitions, with new results 
achieved daily. In order to survive in the existing world order, it will 
be possible to offer products and services that satisfy customer’s 
needs and expectations in all sectors. This will be possible only by 
using the quality management system that starts from design and 
continues to sell products and services, and aims the continuous 
improvement. The quality management system helps us to monitor 
constantly and to manage the quality in parallel to any operation 
and it focuses on the ways through which we can achieve consistent 
performance and service.

Key words: Management Quality; Product Quality; Competitive-
ness; System Approach.
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მართვის თეორია ადამიანის როლის შესახებ და 
პერსონალის შერჩევის ზოგიერთი საკითხი

ციალა ლომაია
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, 

კავკასიის საერთაშორისო 
უნივერსიტეტის  პროფესორი 

ნიკოლოზ გოგოლაძე 
კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის

დოქტორანტი 

რეზიუმე
ნაშრომში გადმოცემულია ადამიანური კაპიტალის როლი და 

პერსონალის შერჩევის ზოგიერთი საკითხი. აღნიშნულია პერ-
სონალის შერჩევის როლი და მნიშვნელობა ბიზნესის მართვაში, 
აქვე ხაზგასმულია პერსონალის შერჩევაში დაშვებული შეც-
დომების უარყოფითი შედეგები, ყურადღება გამახვილებულია 
ორგანიზაციის მართვის სტრატეგიასა და პოლიტიკის მნიშვნე-
ლობაზე პერსონალის სწრაფად შერჩევაში, კომპანიების ერთ-ე-
რთი უდიდესი გამოწვევაა კვალიფიციური კადრების მოწვევა 
და შენარჩუნება.

საკვანძო სიტყვები: სამოტივაციო სისტემა, პერსონალის 
მოზიდვა, რეკრუტირება, ორგანიზაციის სტრატეგიული მიზა-
ნი, ფუნქციონალური შეფასება.

შესავალი
ადამიანური რესურსის შერჩევის თანამედროვე მეთოდების 

შესწავლა მნიშვნელოვანი და აქტუალური პრობლემაა, რო-
გორც მეცნიერული, ისე გამოყენების თვალსაზრისით. ბოლო 
წლებში საქართველოში მკვეთრად გაიზარდა მოთხოვნა მაღა-
ლი კვალიფიკაციის პერსონალზე. დღეს, როგორც კერძო, ასევე 
სახელმწიფო სტრუქტურაში მწვავედ დგას პერსონალის შერჩე-
ვასა და შესრულებული სამუშაოს შეფასების სანდო და ვალი-
დური მეთოდების შექმნის პრობლემები. 
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კვლევის მიზანია საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებ-
ში ადამიანური რესურსების შერჩევისა და კარიერის მართვის 
პრობლემების თანმედროვე მეთოდების შესწავლა, მრავალი 
ვარიანტიდან  ოპტიმალურის შერჩევა და ყველაზე ეფექტური 
მეთოდის გამოვლენა.   

აღნიშნული მიზნის რეალიზაციისთვის დასახულ იქნა შე-
მდეგი ამოცანები:  

• აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებული თეორიული ბაზის 
მოძიება და გაცნობა, სხვადასხვა სამეცნიერო ლიტერატურის 
თუ კვლევითი პროექტების გაცნობა და მასალის დამუშავება;

• საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში გამოყენებული 
პერსონალის დაქირავების მეთოდების განხილვა;

• ადამიანური რესურსების შერჩევისა და კარიერის მართვის, 
თეორიული მოდელების შესწავლა;

• ადამიანური რესურსის დაქირავება განლაგების ორგანი-
ზაცია და საქმიანი შეფასება, შერჩევითი მეთოდით არჩეულ სა-
ქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო სივრცეში;

• საკვლევ ობიექტებზე ორგანიზაციის ადამიანური რესურ-
სის, შრომის შედეგების და კარიერის მართვის შეფასება;

ძირითადი ნაწილი
წარსულში ხელმძღვანელები ხშირად არჩევდნენ ახალ თა-

ნამშრომლებს კადრების სამსახურის გარეშე. ამ დროს ისი-
ნი ეყრდნობოდნენ საკუთარ ინტუიციასა და გამოცდილებას, 
აგრეთვე რეკომენდაციას წინა სამუშაო ადგილიდან. ხშირი 
შეცდომები კი იწვევდა თანამშრომელთა ხშირ განთავისუფლე-
ბას. ასეთი მიდგომა არაეფექტური გამოდგა. ზოგადად, ადამია-
ნური რესურსების მართვაში პერსონალის შერჩევა  ერთ-ერთი 
ყველაზე საპასუხისმგებლო ეტაპია. ამ დროს შეცდომა ძალიან 
ძვირი უჯდება ორგანიზაციას. ამიტომ პერსონალის მოზიდვა 
და შერჩევა ორგანიზაციის მართვის ცენტრალური ფუნქციაა. 
ეს შეეხება არა მხოლოდ ორგანიზაციის პერსონალის მართვის 
სტრუქტურულ ქვედანაყოფს, არამედ ორგანიზაციის ყველა 
დონის ხელმძღვანელს. [1:205]
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თანამედროვე პირობებში პერსონალის მართვის პროცესის 
ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მიმართულებაა კადრების შე-
კრება და შერჩევა. ნებისმიერი დონის ხელმძღვანელი ნათლად 
უნდა ხედავდეს არა მხოლოდ პერსონალის მოზიდვისა და შე-
რჩევის დიდ მნიშვნელობას ორგანიზაციისა და მისი ქვედანა-
ყოფების ეფექტიანი საქმიანობისათვის, არამედ აგრეთვე უნდა 
იცოდეს ამ ამოცანის წარმატებით გადაწყვეტის მეთოდები და 
პროცედურები. რადგან ნებისმიერი ორგანიზაციის მომავალი 
საქმიანობა პერსონალის მართვის სფეროში დიდადაა დამოკი-
დებული იმაზე, თუ როგორი კადრები იქნება შერჩეული და რო-
გორ ჩატარდება შერჩევის პროცესი. პერსონალის მოზიდვისა 
და შერჩევის პროცესში დაშვებულმა შეცდომებმა შეიძლება 
სერიოზული უარყოფითი შედეგები გამოიწვიოს, მაგალითად :

• სერიოზული სირთულეები ორგანიზაციის სტრატეგიული 
და ოპერატიული მიზნებისა და ამოცანების მიღწევაში.

• არაინტენსიური და დაბალკვალიფიციური მუშაობა.
• პერსონალის დენადობა.
• შრომისა და საშემსრულებლო დისციპლინის დარღვევა.
• სამუშაო დროის არაეფექტიანი გამოყენება.
• არაჯანსაღი მორალურ-ფსიქოლოგიური კლიმატი ორგანი-

ზაციაში.
• ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე არასასურვე-

ლი საზოგადოებრივი იმიჯი. [2:235]
პერსონალის მოზიდვისა და შერჩევის ეფექტიანი სისტემის 

შესაქმნელად თავიდან ნათლად უნდა იქნეს გაცნობიერებული 
მისი ადგილი ადამიანური რესურსების მართვის მთლიან სისტე-
მაში, რომლის ორგანული ნაწილიც არის ის. ხელმძღვანელობის 
მიერ დამკვიდრებული ორგანიზაციის პერსონალის მართვის 
სტრატეგია და პოლიტიკა მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს პე-
რსონალის მოზიდვისა და შერჩევის ეფექტიანობაზე. ის ფასეუ-
ლობები, მორალური ნორმები და პრიორიტეტები, რომლებსაც 
აღიარებს და მისდევს ხელმძღვანელობა, აუცილებლად იჩენს 
თავს ახალ მომუშავეთა შერჩევის პროცესში. პერსონალის მო-
ზიდვისა და შერჩევის საჭიროება შეიძლება გამოიწვიოს: პერ-
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სონალის დენადობამ, პენსიაზე ან დეკრეტულ შვებულებაში გა-
სვლამ, აგრეთვე ორგანიზაციის ფუნქციებისა და მასშტაბების 
გაფართოებამ, ორგანიზაციულ-ტექნოლოგიურმა, სტრუქტუ-
რულმა და ფუნქციურმა მოვლენებმა. [2:238]

პერსონალის მოზიდვისა და შერჩევის პროცესში საკმაოდ 
ბევრი ორგანიზაცია უამრავ პრობლემას აწყდება, რომელთა-
გან აღსანიშნავია: 

• პერსონალის მოზიდვისა და შერჩევის სათანადოდ ჩამო-
ყალიბებული, პროცედურებითა და დოკუმენტებით უზრუნვე-
ლყოფილი და ოფიციალიზებული სისტემის არარსებობა.

• არაა შემუშავებული კანდიდატთა შერჩევის თანამედროვე, 
აუცილებელი პროცედურები. შერჩევის საფუძველია ჯანსაღი 
აზრი და ფორმალური მოთხოვნა კანდიდატებისადმი.

• პერსონალის მოზიდვისა და შერჩევის ფუნქციების შემს-
რულებელ მოხელეთა არასაკმარისი კვალიფიკაცია და გამოც-
დილება.

• ორგანიზაციას არ აქვს საჭირო ფინანსური რესურსები, 
რათა ამ პროცედურების მაღალ დონეზე ჩასატარებლად ცნო-
ბილი ექსპერტები მოიწვიონ.

• ახალ მომუშავეთა შერჩევისას პროფესიის, თანამდებობისა 
და ნათელი კრიტერიუმების ( სამუშაოთა აღწერებისა და სპე-
ციფიკაციების) არარსებობა.

პერსონალის მოზიდვისა და შერჩევის ეფექტიანად განხო-
რციელების უმთავრესი წინაპირობებია: 

• ორგანიზაციისა და მისი სტრუქტურული ქვედანაყოფების 
მიზნებისა და ამოცანების კონკრეტული, ნათელი ფორმულირე-
ბა.

• მართვის ეფექტიანი ორგანიზაციული სტრუქტურის შემუ-
შავება, რაც მიზნებისა და ამოცანების მისაღწევად სხვადასხვა 
ქვედანაყოფის მაღალ დონეს უზრუნველყოფს.

• ორგანიზაციის მიზნებისა და პერსონალის დაგეგმვის მი-
მართ ორგანიზაციის ხელმძღვანელობის დაინტერესებული და 
პასუხისმგებლური დამოკიდებულება. საკადრო პოლიტიკამ 
და პერსონალის დაგეგმვამ უნდა უზრუნველყოს პერსონალის 
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მოზიდვისა და შერჩევის ისეთი მიდგომა, რომელიც უშუალოდ 
უკავშირდება ორგანიზაციის მიზნებსა და სტრატეგიას. [3:154]

პერსონალის შერჩევისას საჭიროა ვიხელმძღვანელოთ შე-
მდეგი ზოგადი პრინციპებით: ა) თავდაპირველად უნდა დასა-
ბუთდეს, თუ რამდენად საჭირო და აუცილებელია ახალ კადრის 
მიღება, თუნდაც ვაკანსიების არსებობის შემთხვევაშიც კი სა-
ჭიროა დავრწმუნდეთ, რომ ამ ფუნქციის შესრულება აუცილე-
ბელია, მას უნდა ასრულებდეს ცალკე პირი და ამ ფუნქციათა 
შეთავსება არ შეუძლიათ სხვა თანამშრომლებს. ბ) კონცენტ-
რირება უნდა მოხდეს სამუშაოზე მისაღებ კანდიდატთა ძლიერ 
და არა სუსტ მხარეებზე . რადგან ცხოვრებაში არ არსებობენ 
იდეალური ადამიანები, უნდა შეირჩეს ისინი, რომლებსაც ყვე-
ლაზე მეტად უპასუხებენ თანამედროვე მოთხოვნებს. გ) კა-
ნდიდატებისთვის მოთხოვნები უნდა იყოს კონკრეტული და 
რეალისტური, თუ ვერც ერთი კანდიდატი ვერ აკმაყოფილებს 
მოთხოვნას, უპრიანია იმაზეც დავფიქრდეთ, თვით ეს მოთხო-
ვნებიც ხომ არაა გაზვიადებული. დ) რაც შეიძლება ნათლად და 
გამჭვირვალედ უნდა გაირკვეს, თუ რამდენად შეესაბამება პრე-
ტენდენტთა პროფესიული და ინდივიდუალური მონაცემები 
(მაგ. განათლება, სტაჟი, გამოცდილება, ზოგიერთ შემთხვევაში 
სქესი, ასაკი, ჯამრთელობისა და ფსიქიკური მდგომარეობა და 
სხვ.) თანამდებობისა და სამუშაოს ეფექტიანად შესრულების 
მოთხოვნებს. ე)  მეტად მნიშვნელოვანი პრინციპია შეჩერდეს 
არჩევანი ყველაზე მაღალკვალიფიციურ კანდიდატებზე, რა-
დგან ჭეშმარიტად ითვლება, რომ კარგი სპეციალისტი, რაოდენ 
მაღალ ხელფასსაც არ უნდა უხდიდნენ მას, მაინც ბევრად უფრო 
იაფი ჯდება, ვიდრე დაბალკვალიფიციური სპეციალისტი. ვ) 
პერსონალის შერჩევის ასევე აუცილებელ პრინციპად ითვლე-
ბა, რომ შერჩეულ კანდიდატთა კვალიფიკაციური დონე იმაზე 
მაღალი არ უნდა იყოს, რასაც კონკრეტული თანამდებობა და 
სამუშაო ფუნქციების ეფექტიანი შესრულება მოითხოვს. ზ) 
აუცილებელია გათვალისწინებულ იქნეს რომ კანდიდატთა შე-
რჩევის კრიტერიუმები არ უნდა იყოს ძალზე ბევრი, რათა არ გა-
რთულდეს თვით შერჩევის პროცესი. ჩვეულებრივ, ძირითადად, 
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მთავარ კრიტერიუმებად ითვლება: განათლება, გამოცდილება, 
პროფესიონალიზმი, საქმიანი თვისებები, პიროვნული (ფსიქი-
კური და ფიზიკური) მახასიათებლები და პოტენციური შესაძ-
ლებლობები. [2:244]

ინდივიდის და თემის სიცოცხლე დამოკიდებულია დამ-
საქმებელზე, რომლებიც თავის მხრივ დამოკიდებულნი არიან 
საკუთარ წარმატებაზე. რიგ შემთხვევაში მიუხედავად კომპა-
ნიის ზომისა, ადამიანები განასხვავებენ მომგებიანობის, პრო-
დუქტიულობის და კონკურენტულობის უპირატესობას. ყველა 
ბიზნესს აქვს ინტერესები გახდეს დამსაქმებელი, რომელზეც 
აკეთებენ არჩევანს და ამით მიიზიდონ ყველაზე ერთგული და 
ნიჭიერი კადრები. [4:128]

კომპანიების ერთ-ერთი უდიდესი გამოწვევა კვალიფიცი-
ური კადრების მოზიდვა და შენარჩუნებაა. საქართველოში, 
რომელიც ტრადიციულად ადამიანური რესურსებით იყო ცნო-
ბილი, ადეკვატური, განათლებული სამუშაო ძალის მოძებნა რი-
გით მეოთხე (თხუტმეტიდან) პრობლემატური ფაქტორია ბიზ-
ნესის კეთებისათვის, 2009 წლიდან დაწყებული ფინანსური და 
პოლიტიკური არასტაბილურობის შემდეგ არსებობს აზრი, რომ 
საქართველოს ადამიანური რესურსების ბაზა ,,მეტად განათ-
ლებული და ნაკლებად დასაქმებულია’’, განსხვავება  უნარებზე 
მოთხოვნასა და მათ მიწოდებას შორის მნიშვნელოვანი წინააღ-
მდეგობაა ბიზნესისა და დასაქმებისთვის.

დასკვნა
კადრების  ეფექტური შერჩევა  წარმოადგენს  ნებისმიერი  

ორ გ ანიზაციის    მნიშვნელოვან  ფუნქციას,  რადგან   საქმია-
ნობის  ცენტრში  ყოველთვის  ადამიანები  არიან. პერსონალის  
შერჩევა-დაქირავების  ოპტიმალური  სისტემის  არჩევა  წარმო-
ადგენს    ერთ-ერთ  პირველხარისხოვან  ამოცანას. სტრატეგი-
ული  დაგეგმვის  ჩარჩოებში  უნდა  იჭრებოდეს  პერსონალთა 
დაქირავების პროცესის  შემუშავებისა  და  დანერგვის  ამოცა-
ნა,  რომელიც  აგებული  იქნება  ისეთნაირად,  რომ  სასურველი  
შედეგი  მიიღებოდეს  უმოკლესი  გზით. პერსონალის  პროფესი-
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ონალიზმი  ადამიანისეული  რესურსების  მართვის  გამართულ  
სისტემასთან  ერთად  წარმოადგენს  კონკურენტუნარიანობის  
ერთ-ერთ  გადამწყვეტ  ფაქტორს. ამიტომ  საჭიროა  პერიოდუ-
ლად  ჩატარდეს შერჩევა-დაქირავების ზოგადი  სისტემის ანა-
ლიზი.

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ არაკომპეტენტურ კადრს 
უფრო მეტი ზიანის მიყენება შეუძლია კომპანიისათვის, ვიდრე, 
მისი არყოფნით. ამიტომ კომპანიაში უნდა გვყავდეს, კვალი-
ფიციური საკადრო მენეჯერი, რომელსაც შეუძლია ზუსტად 
განსაზღვროს ჯერ თავისუფალი ადგილის თავისებურებები 
და შემდგომ აიყვანოს ისეთი კადრი, რომელიც მოერგება და 
შეითვისებს არსებულ პოზიციას. პერსონალის შერჩევა და და-
ქირავება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია ყველა კომპანიისათვის, 
რადგან სწორედ მათზეა დამოკიდებული კომპანიის მომავალი.
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MANAGEMENT THEORY ABOUT THE HUMAN ROLE AND 
SOME ISSUES OF THE PERSONNEL SELECTION

Tsiala Lomaia, 
Professor of GTU, CIU

Nikoloz Gogoladze,
CIU faculty of  Business, Doctoral Educational 

Program for Business Administration

RESUME
The work deals with the role of human capital and some issues of 

selection of personnel. The role and importance of selection of per-
sonnel in business management is noted. Furtermore, it also under-
lines the negative consequences of mistakes made in the selection of 
personnel focusing on the organization’s management strategy and 
the importance of policy on the rapid selection of personnel. One of 
the companies’ biggest challenges is to invite and to retain the quali-
fied staff.

Key words: Motivation system;  Attraction of staff;  Recruitment; 
Strategic Goal of organization; Functional Assessment.
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საერთაშორისო სისტემის ცვლილების გავლენა 
მსოფლიოს წამყვან სახელმწიფოებზე: 

გეოეკონომიკა გეოპოლიტიკის წინააღმდეგ

ლიკა ილურიძე
თსუ სტუდენტი

რეზიუმე
თანამედროვე საერთაშორისო ურთიერთობების ცნებებს 

შორის მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს გეოპოლიტიკასა და 
გეოეკონომიკას. გეოპოლიტიკა გულისხმობს ურთიერთობებს 
ისეთ სივრცულ გეოგრაფიულ ერთეულებს შორის, როგორები-
ცაა ქვეყნები, რეგიონები, კონტინენტები. საბჭოთა ლიტერატუ-
რაში გეოპოლიტიკას უარყოფითი შინაარსობრივი დატვირთვა 
ჰქონდა ან საერთოდ იგნორირებული იყო და ფაშისტური გერ-
მანიის პოლიტიკასა და ამერიკის ჰეგემონიზმთან მიმართებაში 
გამოიყენებოდა. ევროპულ ენებზე არსებულ ლიტერატურაში, 
სიტყვა Geopolitic აღინიშნება გეოპოლიტიკის გერმანული სკო-
ლის თეორიული ნამუშევრები, სადაც განსაკუთრბული ადგილი 
უჭირავს ნაცისტურ ექსპანსიონურ დოქტრინას, რომელიც გე-
რმანიის მილიტარისტული, პოლიტიკური კურსის გამართლე-
ბისას იყენებს გეორგრაფიულ, ისტორიულ, რასობრივ, ეკონო-
მიკურ და პოლიტიკურ ფაქტორებს (გეგეშიძე, 1999 [გვ.33]). 

რაც შეეხება გეოეკონომიკას, იგი მე-20 საუკუნის დასას-
რულს წარმოიშვა როგორც გეოპოლიტიკის ახალი მიმდინარე-
ობა. გეოეკონომიკა ჩამოყალიბდა გეოგრაფიის, ისტორიისა და 
ეკონომიკის სინთეზის შედეგად. პოლიტიკური სივრცე რადი-
კალურად განსხვავდება ეკონომიკურისგან, რამდენადაც პირ-
ველს არ შეუძლია იარსებოს ბარიერების, მუდმივობის გარეშე. 
მეორე კი პირიქით, მუდმივ მოძრაობაშია და დამოკიდებულია 
საქონლისა და მოხმარების თუ მოთხოვნის ცვალებადობაზე. 
მიუხედავად იმისა, რომ გეოეკონომიკა გეოპოლიტიკისგან წა-
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რმოიშვა, მაინც აღსანიშნავია განსხვავებები მათ შორის. გეო-
პოლიტიკისგან განსხვავებით, გეოეკონომიკა პრიორიტეტუ-
ლად მიიჩნევს არა გეოგრაფიულ, ეთნიკურ და კულტურულ 
ფაქტორებს, არამედ სივრცესთან დაკავშირებულ ეკონომიკურ 
რეალობებს. გეოეკონომიკისთვის მსოფლიო განვითარების სა-
ფუძველია ის, თუ სად განთავსდება მსოფლიო ბირჟების ცენ-
ტრები, სასრგებლო წიაღისეული, საინფორმაციო ცენტრები, 
მსხვილი საწარმოები და ა.შ.

აღნიშნული საკითხის აქტუალობას განაპირობებს თანამე-
დროვე მსოფლიოს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი იდეოლოგი-
ური დაპირისიპირება. ამ თემაზე არ არსებობს ერთი კონკრე-
ტული პოზიცია და საკითხი სადავოა პოლიტიკურ ექსპერტთა 
შორის. სახელმწიფოები დგანან ერთგვარი ალტერნატივების 
წინაშე გეოპოლიტიკასა და გეოეკონომიკას შორის, თუ რო-
მელზე უნდა გაკეთდეს აქცენტი და რომელია მათი განვითარე-
ბისთვის პრიორიტეტული- ეკონომიკური თუ სამხედრო-პოლი-
ტიკური ინტერესების წინ წამოწევა.

რაც შეეხება მეთოდოლოგიას, კვლევაში გამოყენებულია 
სოციალურ- კონსტრუქტივისტული ხედვა, რომელიც ძირითა-
დად მორგებულია თვისებრივი კვლევის ტიპზე. რადგან ამ შემ-
თხვევაში მნიშვნელოვანია საკითხის თვისებრივი ანალიზი და 
სოციალური-პოლიტიკური პრობლემების უკეთ გაგება.

მოსალოდნელ შედეგებთან დაკავშირებით, უნდა აღინიშ-
ნოს, რომ მომავალი მსოფლიო წესრიგი განისაზღვრება საე-
რთაშორისო სისტემაში გეოეკონომიკის დომინირებით. გლო-
ბალიზაციის პროცესი სტაბილური ტემპებით გაიზრდება და 
გააქტიურდება, რაც გამოწველი იქნება ეკონომიკური ურთიე-
რთდაოკიდებულების ზრდითა და სახელმწიფოებს შორის ბა-
რიერების მოშლით.

ძირითადი ტექსტი 
საერთაშორისო ურთიერთობებში უმთავრესი აქტორები არი-

ან ის სუპერ ძალები, რომლებიც თავიანთი გავლენის საზღვრე-
ბს მიღმა გავრცელებას ლამობენ და ეძებენ შესაბამის ნიადაგს 
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თავიანთი ეროვნული ინტერესების გასატარებლად. დღესდღეო-
ბით ასეთ სახელმწიფოებად რამდენიმე მნიშვნელოვანი აქტორი 
გვევლინება, თუმცა განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია სამი 
მათგანი: ჩინეთი, რუსეთი და ამერიკის შეერთებული შტატები. 
უკანასკნელი ორი ქვეყნის მნიშვნელობა საერთაშორისო ასპა-
რეზზე მეორე მსოფლიო ომის პერიოდში გამოჩნდა. რაც შეეხება 
ჩინეთს, იგი ცივი ომის შემდგომ პერიოდში მოგვევლინა, როგორც 
ერთ-ერთი ლიდერი სახელმწიფო. ამის მიზეზად შეგვიძლია გა-
ნვიხილოთ სახელმწიფოთა პრიორიტეტების ცვლილება, რასაც, 
თავის მხრივ, საერთაშორისო სისტემისა და მსოფლიო წესრიგის 
ტრანსფორმაცია მოჰყვა თან. რამეთუ, საერთაშორისო სისტე-
მის უძლიერეს სახელმწიფოებსაც კი არ აქვთ უნარი, თანაბარი 
წარმატებით განახორციელონ და წარმართონ გეოპოლიტიკისა 
და გეოეკონომიკის საკითხები, დღევანდელი მსოფლიოს მთა-
ვარი დილემა მდგომარეობს შემდეგში: ორიენტირდნენ სამხე-
დრო-პოლიტიკური მიზნების განსახორციელებაზე თუ მეტი ძა-
ლისხმევა დახარჯონ ეკონომიკურ განვითარებაზე? ექსპერტთა 
აზრით, საერთაშორისო წესრიგის ცვლილება მეორე მსოფლიო 
ომის შემდგომ პერიოდს უკავშირდება. მანამდე სამხედრო-პო-
ლიტიკაზე ორიენტირებულმა სახელმწიფოებმა ეკონომიკური 
განვითარებისკენ აიღეს გეზი. ყოველივე ამის საილუსტრაციოდ, 
განვიხილოთ სამი ქვეყნის მაგალითი:

რუსეთი - მეორე მსოფლიო ომის პერიოდში საბჭოთა კავში-
რის სამხედრო დანახარჯები 80 000 000-დან 90 000 000- ამერი-
კულ დოლარამდე მერყეობდა. ეს თანხა კიდევ უფრო გაიზარდა 
1950-60-იან წლებში, ცივი ომის დასაწყისში. თუ მანამდე, აშშ-ს 
მიერ დახარჯული თანხები ბევრად აღემატებოდა სსრკ-სას, ამ 
დროისთვის მათი დანახარჯები ფაქტობრივად გათანაბრდა 
და დაახლოებით 200 500 000-ს მიაღწია. 1980-იანი წლების ბო-
ლოს საბჭოთა კავშირის მიერ სამხედრო საკითხებზე გაწეული 
ხარჯების რაოდენობამ თავის პიკს მიაღწია და 400 000 000 აშშ 
დოლარს გადააჭარბა, თუმცა 1989 წელს კავშირის ნგრევას ამ 
თანხების შემცირებაც მოჰყვა. 1990-იან წლებში ეს რიცხვი უკა-
ნასკნელი 55 წლის განმავლობაში ყველაზე დაბალ ნიშნულამდე 
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დაეცა და 2000-იანი წლების განმავლობაში სტაბილურად შე-
ნარჩუნდა ამ მაჩვენებელზე. 2016 წელს რუსეთის ეროვნული 
თავდაცვის ხარჯებმა 3 888 982,5 ტრილიონი რუბლი, ანუ 63,1 
მილიარდი აშშ დოლარი შეადგინა, რაც ქვეყნის მთლიანი შიდა 
პროდუქტი 4,7%-ია. ამ წლის აპრილის კვლევებმა გამოავლინეს, 
რომ სახელმწიფომ დაკარგა პოზიცია ტოპ სამეულში სამხედრო 
დანახარჯების მიხედვით. 2017 წელს ეს ხარჯები საგრძნობლად 
შემცირდა და ამჟამად იგი შეადგენს 46 მილიარდ აშშ დოლარს, ეს 
კი ფედერალური ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილის 17, 5% და მშპ-ს 
3,3%-ია. მოსალოდნელია, რომ 2018 წლისთვის ეს ტენდენცია 
შენარჩუნდება და ეროვნულ თავდაცვაზე გამოიყოფა 44,3 მილი-
არდი დოლარი. თავდაცვის ხარჯების შემცირებასთან ერთად, 
სტაბილურად იზრდება რუსეთის ფისკალური დანახარჯები. 

ამერიკის შეერთებული შტატები - ფისკალური დანახარჯე-
ბის ზრდა აშშ-ს პოლიტიკისთვისაცაა დამახასიათებელი. 2008 
წლიდან 2016 წლამდე ეს თანხები თითქმის 2-ჯერ გაიზარდა. 
რაც შეეხება სამხედრო საკითხებზე დახარჯულ თანხებს, იგი 
რუსეთის მსგავსად არ განიცდის კლების ტენდენციას. პირი-
ქით, თუ 2015 წელს სამხედრო დანახარჯები 589.6 მილიარდ 
დოლარს შეადგენა, 2016 წლისთვის 595.3 მილიარდამდე, ხოლო 
2017 წელს 617 მილიარდამდე გაიზარდა. აღსანიშნავია, რომ 
დღესდღეობით აშშ პირველია სამხედრო დანახარჯების მიხედ-
ვით. მას მოსდევს ჩინეთი, საუდის არაბეთი და რუსეთი. მიუ-
ხედავად თავდაცვაზე დახარჯული თანხების ზრდისა, რაც ამ 
სახელმწიფოს მრავალ მასშტაბურ სამხედრო კონფლიქტში ჩა-
რთულობითაა გამოწვეული, აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ მე-
ორე მსოფლიო და ცივი ომის პერიოდებთან შედარებით, ეს რი-
ცხვები გაცილებით მცირეა. 1940-იან წლებში აშშ-ს სამხედრო 
დანახარჯებმა თავის მაქსიმუმს მიაღწია. ამ პერიოდისთვის იგი 
700 000 000 დოლარს აღემატებოდა. ომის დასრულების შემდეგ, 
1950 წლიდან ეს რიცხვი შემცირდა, თუმცა ცივი ომის გამწვავე-
ბისას, 60-70-იან წლებში სამხედრო ხარჯები კვლავ გაიზარდა- 
300 000 000-ს გადააჭარბა. უკანასკნელ პერიოდში თავდაცვის 
გაზრდილი დანახარჯები და მიმდინარე საერთაშორისო სი-
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ტუაცია, ერთი შეხედვით, კვლავ სამხედრო-პოლიტიკზე ორი-
ენტირების ნიშნად შეიძლება მივიჩნიოთ. განსაკუთრებული 
მნიშვნლობა ამ მოვლენებს აშშ-ს საერთაშორისო როლის გამო 
ენიჭება. თუმცა აღსანიშნავია, რომ საერთაშორისო სისტემის 
ფუნდამენტური გარდაქმნა რთული და მრავლისმომცველი 
პროცესია, რომელიც ჯერ არ დასრულებულა.

ჩინეთი - ეკონომიკურად ერთ-ერთი უძლიერესი სახელმწი-
ფოა მსოფლიოში. 1970-იანი წლების მნიშვნელოვანი ეკონო-
მიკური გარდაქმნების შემდეგ, ქვეყანა ერთ-ერთ უმნიშვნე-
ლოვანეს საერთაშორისო აქტორად მოგვევლინა. 2016 წლის 
მონაცემებით, ჩინეთის მშპ 11, 3 ტრილიონ დოლარს შეადგენს. 
ამ ნიშნულით იგი მსოფლიოში მეორეა აშშ-ს შემდეგ. სავარაუ-
დოა, რომ ჩინეთის ეკონომიკური განვითარება გაგრძელდება 
და 2020 წლისთვის ქვეყნის მშპ დაახლოებით 29 348 000-ს მი-
აღწევს, რითაც გაიუმჯობესებს პოზიციას და უკან მოიტოვებს 
აშშ-ს. დღესდღეობით ჩინეთი სამხედრო დანახარჯების მიხედ-
ვითაც კვლავ მხოლოდ აშშ-ს ჩამორჩება. 2006-2007 წლებში 
ქვეყანამ 62%-ით შეამცირა შეიარაღების იმპორტი. ეს, ერთი 
შეხედვით, ხისტი ნაბიჯი სულაც არ მიუთითებს იმაზე, რომ სა-
ხელმწიფო უარს ამბობს ქვეყნის მილიტარიზებაზე. ამაზე მე-
ტყველებს სამხედრო ხარჯების ზრდის უსწრაფესი ტენდენცია. 
თუ ისტორიულ სურათს გადავხედავთ, ვნახავთ, რომ ამ მხრივ 
ჩინეთი რუსეთსა და აშშ-სთან შედარებით გაცილებით პასიუ-
რი იყო. ქვეყნის სამხედრო დანახარჯები მკვეთრად გაიზარდა 
1970-იან წლებში. ხარჯების ზრდა განსაკუთრებული ეკონომი-
კური წინსვლის პერიოდს დამეთხვა, რაც, რა თქმა უნდა, არ წა-
რმოადგენდა შემთხვევითობას. ეს მონაცემი იმ პერიოდისთვის 
არ შეედრებოდა საბჭოთა კავშირისა და აშშ-ს კოლოსარულ 
დანახარჯებს, თუმცა, როგორც ზემოთ ვახსენეთ, დღესდღე-
ობით ჩინეთი სამხედრო დანახარჯების მიხედვით, ერთ-ერთი 
პირველია. 2009 წელს ჩინეთმა სამხედრო ხარჯები 17.6 %-ით 
გაზარდა. როგორც აღვნიშნეთ, დაახლოებით 10 წელიწადში სა-
ხელმწიფო კიდევ უფრო გაძლიერდება ეკონომიკურად და 2019 
წლისთვის მისი მშპ 17,3 ტრილიონს შეადგენს. 
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დასკვნა
საერთაშორისო სისტემა ჯერ კიდევ ფორმირდება, პროცე-

სი არ არის დასრულებული. მიმდინარე ცვლილებები წამყვან 
სახელმწიფოებს ეკონომიკური მდგომარეობის მუდმივი გაუმ-
ჯობესებისა და თავდაცვაზე დანახარჯების გაზრდისკენ უბი-
ძგებენ, თუმცა აღსანიშნავია, რომ მეორე მსოფლიო ომის, ანუ 
საერთშორისო სისტემის ერთი მოდელიდან მეორეზე გადას-
ვლის პერიოდის შემდეგ შეინიშნება სამხედრო შეიარაღების 
შემცირება, რაც გვაფიქრებინებს, რომ მომავალში, თუ რაიმე 
სახის დესტაბილიზაციას არ ექნება ადგილი, ახალ საერთაშო-
რისო სისტემაში მოქმედი აქტორები დილემას გეოეკონომიკის 
სასარგებლოდ გადაწყვეტენ.

გამოყენებული ლიტერატურა:
1. „ფინანსიალიზაცია” და მიკრო საფინანსო ორგანიზა-

ციები. ინტერნეტი. https://emc.org.ge/2016/03/17/kapitalis-
finansializacia/.ბოლო ნახვა თებერვალი,5;

2. სამხედრო დანახარჯები მსოფლიოში ”ცივი ომის” დროი-
ნდელს მიუახლოვდა.ინტერნეტი. http://www.radiotavisupleba.
ge/a/1541729.html.ბოლო ნახვა თებერვალი,6;

3. დასავლეთის ზეწოლის შედეგი - რუსეთი სამხედრო ხარჯე-
ბს 23,7%-ით ამცირებს და გლობალურ რეიტინგებში პოზიციე-
ბს კარგავს.ინტერნეტი. Http://eugeorgia.Info/ka/article/563/
dasavletis-zewolis-shedegi---ruseti-samxedro-xarjebs-237-it-
amcirebs-da-globalur-reitingebshi-poziciebs-kargavs.ბოლო ნახვა 
თებერვალი,7;

4. XХI საუკუნის გეოპოლიტიკური რეალიები და პერსპექტი-
ვები.ინტერნეტი. http://intermedia.ge/%E1%83%A1%E1%83
%A2%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%9.ბოლო ნახვა თებე-
რვალი,8;

REFERENCES:
1. Finances and micro finance organisations.
2. Military Flow rate are equal to the cold war rate. http://www.
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radiotavisupleba.ge/a/1541729.html
3. Western Pressure - Russian military flow rate is down by 23.7% 

and looses global rating. Http://eugeorgia.Info/ka/article/563/
dasavletis-zewolis-shedegi---ruseti-samxedro-xarjebs-237-it-amci-
rebs-da-globalur-reitingebshi-poziciebs-kargavs

4. XXI Century Geopolictal areals and perpectives. http://inter-
media.ge/%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%A2
%E1%83% 

THE INFLUENCE OF CHANGING INTERNATIONAL 
SYSTEMS ON THE LEADING WORLD COUNTRIES: 

GEOECONOMICS VS GEOPOLITICS

Lika Iluridze
3rd Year Student of International Relations,

Tbilisi State University 

RESUME
In today’s standards international relations, geopolitics and geo-

economics are one of the most important aspects. Geopolitics means 
relations between regions and countries, in soviet regions this word 
had negative meanings and it was used to refer Germany or the USA. 
Geo-economics was formed with the mix of Geography,History and 
Economics. The political area is fairly different from economical, 
one cannot live without borders and eternity, the other will die if 
there is borders and eternity. 

Geo-economics is not focused on ethnic or cultural factors, but 
is focused on the economic reality. The actuality of the issue comes 
from the modern ideological controversy. There is no clear answer 
to that, is there a center of world’s stock market or information, ev-
ery expert has a different opinion about that topic.

Key words: Geopolitics; Geo-economics; Military flow rate; Eco-
nomical flow rate; Ideological controversy; International order.
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მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტი - 
ისტორია და მომავალი გამოწვევები

მარი ბაბაკიშვილი, ანნა ცქიტიშვილი
თსუ ბაკალავრიატის სტუდენტები

რეზიუმე:
საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ პოსტსაბჭოთა სივრცეში 

ეთნიკურ ნიადაგზე წარმოქმნილი მრავალი კონფლიქტი დარჩა, 
თუმცა ერთ-ერთი ყველაზე კომპლექსური, ხანგრძლივი და სის-
ხლისმღვრელია მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტი. მის დასაწყი-
სად მიიჩნევა 1987-1988 წლები, თუმცა ისტორიული, პოლიტი-
კური, ეთნიკური და სოციალური ფაქტორებიდან გამომდინარე, 
კონფლიქტი უფრო შორეული წარსულიდან მომდინარეობს. 
მთიანი ყარაბაღი მდებარეობს  აზერბაიჯანის ტერიტორია-
ზე, მაგრამ მოსახლეობის უმრავლესობას ეთნიკური სომხები 
შეადგენენ. კონფლიქტში მონაწილე მთავარი მხარეები არიან 
ერთმანეთთან დაპირისპირებული სახელმწიფოები - სომხეთი 
და აზერბაიჯანი და არაღიარებული მთიანი ყარაბაღის რეს-
პუბლიკა(იგივე რესპუბლიკა არცახი). მთიანი ყარაბაღის ომმა 
ორ ქვეყანას შორის ეროვნული სიძულვილი გააჩინა, იმსხვე-
რპლა უამრავი ადამიანი და მილიონზე მეტი პირის იძულებით 
გადააგდილება გამოიწვია. კონფლიქტში ერთმანეთს უპირის-
პირდება ისეთი პრინციპები, როგორიცაა თვითგამორკვევა თუ 
სუვერენიტეტის შენარჩუნება, ტერიტორიული მთლიანობა,და-
ყოფა თუ თანაარსებობა. წლების განმავლობაში მიმდინარე მო-
ლაპარაკებების და მშვიდობის დამყარების მცდელობების მიუ-
ხედავად, ეს კონფლიქტი დღემდე მოუგვარებელი რჩება. 

საკვანძო სიტყვები: მთიანი ყარაბაღი, სომხეთი, აზერბაიჯა-
ნი, ეთნიკური კონფლიქტი, ეთნიკური უმცირესობა, სამშვიდო-
ბო მოლაპარაკებები, კავკასიის რეგიონი.

ძირითადი ტექსტი:
XI საუკუნემდე მთიანი ყარაბაღი განიხილებოდა სომხეთის 

ტერიტორიად. XII საუკუნიდან მოყოლებული, როდესაც ტერი-
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ტორიაზე მაჰმადიანობა შემოდის, ტერიტორიის რომელიმე სა-
ხელმწიფოზე მიკუთვნება უფრო რთული და ბუნდოვანი ხდება. 
რეალობის დანახვას ართულებს ის ფაქტიც, რომ ორივე მხარე, 
აზერბაიჯანი და სომხეთი, ერთმანეთის საპირისპირო ინფორ-
მაციას ავრცელებს მთიან ყარაბაღთან დაკავშირებით. როგო-
რც ვიცით, XIX საუკუნეში ტერიტორიები რუსეთმა დაიპყრო და 
ჩამოაყალიბა გუბერნიები. ყარაბაღის რეგიონი ერევნის გუბერ-
ნიაში შედიოდა და მოსახლეობის უმრავლესობა ამ დროისთვის 
სომხური იყო. 1918-21 წლებში დამოუკიდებლობა მოიპოვა 
აზერბაიჯანმაც და სომხეთმაც და მთიანი ყარაბაღი სომხეთის 
დაქვემდებარებაში დარჩა. კონფლიქტის ისტორიაში მნიშვნე-
ლოვანი თარიღია 1921 წლის 16 მარტი, როდესაც ოსმალეთმა 
და რუსეთმა ხელშეკრულების დადებით ამიერკავკასია გაი-
ყვეს, ხოლო ყარაბაღი აზერბაიჯანის შემადგენლობაში შევიდა.
აზერბაიჯანში შესულმა ყარაბაღის მოსახლეობამ მოითხოვა 
დამოუკიდებლობა და სომხეთთან შეერთება, რასაც მოჰყვა რე-
გიონში სამთავრობო ჯარების შეყვანა და სამხედრო დაპირის-
პირება. საბჭოთა იმპერიის ფორმირების პირველ წლებში მთი-
ანი ყარაბაღი ცენტრალურ ხელისუფლებას გამოეყო როგორც 
ადმინისტრაციული ერთეული, ხოლო 1922 წელს მას ავტონო-
მიური ოლქის სტატუსი მიენიჭა და დედაქალაქი შუშადან ხან-
კენდში (შემდგომში სტეფანაკერტი) გადავიდა. სსრკ-ში ორივე 
სახელმწიფოს შესვლამ დროებით განმუხტა ვითარება,  მაგრამ 
საბჭოთა კავშირის არსებობის ბოლო წლებში კონფლიქტმა ისევ 
იჩინა თავი.  1987-88 წლებში გაიზარდა ადგილობრივი სომეხი 
მოსახლეობის უკმაყოფილება მათი სოციალურ-ეკონომიკური 
მდგომარეობის მიმართ. ისინი აზერბაიჯანის საბჭოთა სოცი-
ალისტური რესპუბლიკის მთავრობას სომხური უმცირესობის 
უფლებების, კულტურის და იდენტობის ჩაგვრას, რეგიონის 
ეკონომიკური ჩამორჩენილობისთვის ხელის შეწყობასა და სო-
მხეთთან კულტურული კავშირისთვის ხელოვნური ბარიერების 
შექმნას აბრალებდნენ.  დაიწყო მასობრივი გამოსვლები რო-
გორც ყარაბაღში, ასევე სომხეთში. გამოსვლები გადაიზარდა 
სისხლიან დაპირისპირებაში 22 თებერვლიდან, როცა ქალაქ 
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ასკერანთან მოხდა შეტაკება  მოსახლეობასა და მილიციას შო-
რის. დაიღუპა ორი ადამიანი, ხოლო 50-ზე მეტი დაშავდა. 27-29 
თებერვალს ქ. სუმგაითში აზერბაიჯანელების მიერ ორგანიზე-
ბული ანტისომხური მიტინგი გადაიზარდა სომეხი მოსახლეო-
ბის რბევასა და ხოცვაში („სუმგაითის პოგრომი“).  32 ადამიანი 
დაიღუპა, ასეულობით დაშავდა. 28 თებერვალს, კიროვობადში 
აზერბაიჯანელებმა ისევ დაარბიეს სომხური რაიონები. ამა-
სობაში სსრკ-ს უმაღლესი ხელმძღვანელობა ნეიტრალიტეტს 
ინარჩუნებდა და არ ერეოდა კონფლიქტში. ცენტრალური კო-
მიტეტის გადაწყვეტილებით, (1988 წლის 24 მარტის დადგე-
ნილება), არ განიხილებოდა ტეროტორიული გადანაწილება 
სომხეთის და აზერბაიჯანის სსრ-ებს შორის, ხოლო მთიანი ყა-
რაბაღის ავტონომიურ ოლქს ეკონომიკურ-სოციალური საკი-
თხების გასაუმჯობელებლად 400 მილიონი რუბლის ოდენობით 
დახმარება გადაეცემოდა. ამ გადაწყვეტილებამ ვითარება არ 
გამოასწორა, პირიქით, დაიწყო ეთნიკური ნიშნით დევნა, რის 
გამოც ათობით ათას ადამიანს იძულებით გადაადგილება მოუ-
წია, წლის ბოლოს კი რიცხვმა 200 ათასს გადააჭარბა. სიტუაცია 
გაუარესდა 1990 წლის იანვარში, როცა სომხეთ-აზერბაიჯანის 
საზღვარზე მხარეებმა საარტილერიო ცეცხლი გახსნეს. 13-18 
იანვარს ბაქოში დაარბიეს სომეხი მოსახლეობა, მსხვერპლი იყო 
90 ადამიანი (არაოფიციალური მონაცემებით კი 300-მდე). 20 ია-
ნვარს კი აზერბაიჯანელების მიერ მოწყობილი ანტისამთავრო-
ბო მიტინგი დაარბია საბჭოთა ჯარებმა, დაღუპულთა რიცხვი 
150-მდე იყო, ხოლო დაჭრილთა - 800-ზე მეტი. ამ მოვლენებმა 
კიდევ უფრო გაამწვავეს სიტუაცია ყარაბაღის კონფლიქტის 
ირგვლივ. აზერბაიჯანელებმა დაიწყეს ყარაბაღის ბლოკადა,  
გაუწყვიტეს სახმელეთო  და საჰაერო კავშირი სომხეთთან. ამა-
ზე კი სომხებმა დივერსიების მოწყობით უპასუხეს, ხოლო 19 
აგვისტოს ნამდვილი საბრძოლო მოქმედებები დაიწყეს, დაი-
კავეს რა აზერბაიჯანული დასახლებები ზედა ასკიპარი და ბა-
განის აირუმი. საბჭოთა ჯარების და მძიმე ტექნიკის ჩარევით 
მეორე დღეს ეს დაბები გაათავისუფლეს. სოფლებზე განხო-
რციელდა კიდევ რამდენიმე შეტევა, საპასუხოდ, 25 სექტემბერს 
აზერბაჯანულმა მხარემ ვერტმფრენების მეშვეობით სტეფანა-
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კერტი დაბომბა. სიტუაციამ არგამოცხადებული ომის სახე მიი-
ღო. დაპირისპირება სრულმასშტაბიან ომში გადაიზარდა 1991 
წელს, სსრკ-ს დაშლისა და საბჭოთა ჯარის გაყვანის შემდეგ. 
მიუხედავად იმისა, რომ სომხები რიცხობრივად 3-ჯერ მცირე 
და ნაკლებად შეიარაღებულები იყვნენ, მათ მაინც გაიმარჯვეს 
წარმატებული შეტევებისა და მეორე მხრივ, აზერბაიჯანის არა-
ორგანიზებულობისა და შიდა არასტაბილურობის გამო. მთიანი 
ყარაბაღის ავტონომიურ ოლქზე გავლენის დამყარების გარდა, 
სომხეთმა  ასევე ხელში ჩაიგდო საკუთრივ აზერბაიჯანული 
ტერიტორია -  ქალბაჯარის, ლანჩინის, ქუბალდის, ჯაბრაილის, 
ზანგილანის, აგდამის და ფუზულის რაიონები, რაც მთლიანო-
ბაში აზერბაიჯანის მთლიანი ტერიტორიის 13,6%-ზე მეტია.  ამ 
ტერიტორიებით სომხეთმა ერთგვარი ბუფერული ზონა შექმნა. 
ომში გარდამტეხი როლი შეასრულა სომხეთის მიერ ლანჩინის 
რაიონის დაკავებამ, რომელიც ხმელეთით აკავშირებს ყარაბა-
ღსა და სომხეთს და ძირითადი ეკონომიკური და სამხედრო დახ-
მარება რეგიონს სწორედ ამ გზით მოსდიოდა. 

ზოგადად ომი გამოირჩეოდა სისასტიკით ტყვეებისა და სა-
მოქალაქო პირების მიმართ ორივე მხრიდან, ადგილი ჰქონდა 
ადამიანთა უფლებების მრავალგზის დარღვევებს, ხშირი იყო 
წამების, გაუპატიურების და მასობრივი მკვლელობების ფაქტე-
ბი. ამ ყველაფერმა გამოიწვია ორ მხარეს შორის ეროვნულ დო-
ნეზე მტრობა, რაშიც დიდი როლი ეროვნული მედია საშუალე-
ბებისა და მთავრობების პროპაგანდამ ითამაშა. ომის ეს ეტაპი 
დასრულდა 1994 წელს. ის „გაყინულ კონფლიქტად“ გამოცხად-
და და რეგიონში დროებითი მშვიდობა დამყარდა. 2016 წლის 1 
აპრილს აზერბაიჯანმა კვლავ წამოიწყო შეტევა, რომელიც 4 
დღე გაგრძელდა. შედეგად აზერბაიჯანმა დაიბრუნა დაკარგუ-
ლი ტერიტორიის დაახლოებით 20 კვადრატული კილომეტრი. 
მართალია სომხეთის პრეზიდენტ სერჟ სარგისიანის განცხა-
დებით ტერიტორიული დანაკლისი უმნიშვნელო იყო,  თუმცა 
აზერბაიჯანისთვის ამ გამარჯვებას ძალიან დიდი მნიშვნელო-
ბა ჰქონდა. ვითარების შედარებით განეიტრალების მიუხედა-
ვად, შეტაკებები გაგრძელდა მომავალ წელსაც, რის შედეგადაც 
ბევრი ჯარისკაცი დაიღუპა, როგორც ყარაბაღის, სომხეთის, 
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ასევე აზერბაიჯანის მხრიდან. 
რუსეთის როლი მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტში - საწყის 

ეტაპზე კონფლიქტის გაღვივებას ხელი შეუწყო სსრკ-ს მხრი-
დან უმოქმედობამ და სუსტმა რეაგირებამ. მიხეილ გორბაჩოვი 
მხოლოდ სიტყვით მოუწოდებდა სომხეთსა და აზერბაიჯანს, 
რომ დაეცვათ საზღვრების ურღვეობის პრინციპი. ხოლო შე-
მდგომმა დაგვიანებულმა ჩარევებმა კიდევ უფრო გაამწვავა 
სიტუაცია (მაგალითად, ბაქოში ჯარების შეყვანა და მიტინგის 
დარბევა 1990 წლის 19-20 იანვარს). საბჭოთა კავშირის დაშლის 
შემდეგ დაპირისპირებულ მხარეებს შორის მთავარი მედიატო-
რი რუსეთი გახდა. რუსეთის ინიციატივით შეიქმნა ორგანიზა-
ცია „დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობა“ (დსთ), 
რომელშიც შედიოდა საბჭოთა კავშირის 11 ყოფილი წევრი სახე-
ლმწიფო, მათ შორის აზერბაიჯანი და სომხეთი. 1992 წელს, ყა-
რაბაღის ომის დროს, შეიქმნა „კოლექტიური თავდაცვის შეთა-
ნხმების ორგანიზაცია“, სადაც დანარჩენ 4 ქვეყანასთან ერთად, 
რუსეთი და სომხეთი შევიდნენ. რუსეთი აწარმოებდა ორმაგ 
თამაშს: ის იყო შუამავალი სამშვიდობო მოლაპარაკებებში სო-
მხეთსა და აზერბაიჯანს შორის, მაგრამ ამავდროულად აწვდი-
და შეიარაღებასა და სამხედრო ტექნიკას როგორც სომხეთს, 
ასევე აზერბაიჯანს. მთავარი პოლიტიკური ბერკეტი ამ ორივე  
სახელმწიფოსთვის იყო დსთ-ს წევრობა, რომლის ფარგლებშიც 
მოქმედებდა რუსეთი.  რუსეთი ომის შემდეგაც იყო აქტიურად 
ჩართული კონფლიქტში, 1995 წლის 6 იანვრიდან ის ეუთოს მინ-
სკის სადამკვირვებლო ჯგუფის თანათავმჯდომარეა. შეიძლება 
ითქვას, რომ რეგიონში დაპირისპირება რუსეთის ინტერესებ-
ში შედის, რადგან ის მნიშვნელოვანი სამხედრო პარტნიორი 
და იარაღის ექსპორტიორია ორივე ქვეყანაში. აზერბაიჯანი 
იარაღის 85 %-ს რუსეთისგან იღებს.  ამავდროულად,  რუსეთი 
რეგულარულად გადასცემს შეიარაღებას სომხეთს სამხედრო 
ბლოკის ფარგლებში.  2016 წლის 14 ნოემბერს რუსეთის პრე-
ზიდენტმა, ვლადიმერ პუტინმა მოაწერა ხელი ხელშეკრულებას 
რუსეთ-სომხეთის ერთობლივი სამხედრო ძალის შექმნასთან 
დაკავშირებით, რომელიც სომხეთში განლაგდება. ასევე, ნე-
ბისმიერი შეტევა სომხეთის წინააღმდეგ ჩაითვლება რუსეთის 
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წინააღმდეგ შეტევად და - საპირისპიროდ.  აღსანიშნავია ისიც, 
რომ რუსეთს სომხეთში, კერძოდ გიუმრში აქვს სამხედრო ბაზა 
განლაგებული. ბევრი აზერბაიჯანელი ფიქრობს, რომ ომში სო-
მხეთმა რუსი სამხედროების დახმარებით შეძლო გამარჯვება.  
შესაბამისად მაშინ, როცა რუსეთი ნეიტრალიტეტს აცხადებს 
მიმდინარე კონფლიქტში, რეგიონში იარაღის რაოდენობა იზ-
რდება და მასთან პარალელურად - რუსეთის გავლენაც, რაც 
როგორც ეკონომიკურად, ასევე პოლიტიკური თვალსაზრისით 
არის მომგებიანი რუსეთისთვის.

კონფლიქტის ეთნიკური მხარე - როგორც ვიცით, მთიანი 
ყარაბაღის მოსახლეობის უმეტესობას სომხები შეადგენდნენ. 
მათი რიცხვი ჯერ კიდევ 1926 წელს ჩატარებულ საყოველთაო 
აღწერაში რეგიონის მოსახლეობის 89%-ზე მეტს აღწევდა.  და-
ნარჩენი მოსახლეობა კი უმეტესად აზერბაიჯანელებისგან 
შედგებოდა და სხვადასხვა პერიოდში მათი რაოდენობა მერ-
ყეობდა 10-დან 20-%-მდე. ეთნიკური წმენდის შედეგად, მილი-
ონზე მეტ ადამიანს მოუწია იძულებით გადაადგილება. ისინი 
ამიერკავკასიის რეგიონში მაცხოვრებლების 6%-ზე მეტს შეა-
დგენდნენ.  კონფლიქტის შედეგად როგორც სომხეთის, ასევე 
აზერბაიჯანის დემოგრაფიული სახე შეიცვალა. მაგალითად, 
1979 წელს სომხეთში აზერბაიჯანელთა რიცხვი 160 000-ზე 
მეტი იყო, ისინი მოსახლეობის 5,3%-ს შეადგენდნენ. ხოლო უკვე 
1989 წელს ეს რიცხვი თითქმის 2-ჯერ, 84 000-მდე შემცირდა. 
გარდა ამისა, ადგილი ჰქონდა მასობრივ დეპორტაციებს. აზერ-
ბაიჯანული მხარის განცხადებით, მოხდა 41 000-მდე აზერბა-
იჯანული და ქურთული ოჯახების გამოდევნა. უშუალოდ ომის 
დროს ლტოლვილთა რიცხვი კიდევ უფრო გაიზარდა. დღეს კი, 
ოდესღაც უდიდესი ეთნიკური უმცირესობა სომხეთის ტერო-
ტორიიდან თითქმის მთლიანადაა გამქრალი,  წარმოდგენილია 
რა მხოლოდ რამდენიმე ათეული , ან ასეულით - ძირითადად 
სომხებთან დაოჯახებული აზერბაიჯანელები.  სომხეთი კი 
უფრო მიუახლოვდა სრულ მონოეთნიკურობას სახელმწიფოში: 
ომის შემდგომ სომხები მოსახლეობის 98%-ზე მეტს შეადგენენ.  
აზერბაიჯანს რაც შეეხება, იქ მცხოვრები სომხების უმეტესო-
ბამ არ დატოვა ქვეყანა, არამედ გადავიდა მთიანი ყარაბაღის 
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რეგიონში, ამიტომაც ოფიციალურად ისინი კვლავ აზერბაიჯა-
ნში არიან, მაგრამ მეორე მხრივ, იმყოფებიან ტერიტორიაზე, 
რომელზეც ცენტრალურ ხელისუფლებას კონტროლი არ აქვს. 

დასკვნა
მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტი საკმარისი ყურადღების ცენ-

ტრში არაა იმის გათვალისწინებით, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანი 
გავლენის მოხდენა შეუძლია მის ესკალაციას კავკასიის რეგი-
ონზე და არა მარტო. სომხეთი და აზერბაიჯანი ვერ მიდიან კო-
ნსენსუსამდე, მაშინ როცა სხვა ქვეყნების, კერძოდ თურქეთის 
და განსაკუთრებით რუსეთის, ინტერესები და გავლენა მუდ-
მივად იზრდება მათზე. ამაზე მეტყველებს ისიც, რომ რუსეთი 
პოლიტიკურ-ეკონომიკურ კავშირებს ორივე სახელმწიფოსთან 
ამყარებს და აყალიბებს მათი სათანადოდ მართვის ბერკეტებს. 
ხოლო მინსკის სადამკვირვებლო ჯგუფის მუშაობას შედეგი არ 
აქვს. ამავდროულად, ბლოკადა აზერბაიჯანისა და თურქეთის 
მხრიდან პრობლემებს უქმნის სომხეთს, რომელიც ჩაკეტილი 
ქვეყანაა და ზღვაზე გასასვლელი არ აქვს. იგი დამოკიდებუ-
ლი ხდება რუსეთზე, რომელიც მას გაზს აწვდის და საქართვე-
ლოზე, რომელიც ამ გაზის ტრანზიტს ახდენს. ამავდროულად 
რუსეთის მიერ აზერბაიჯანთან კავშირების დამყარებაც სა-
ვარაუდოდ ეჭვს უჩენს სომხეთს. აპრილში მოპოვებულმა გა-
მარჯვებამ კი აზერბაიჯანისთვის შესაძლოა სიმბოლური და-
ტვირთვა შეიძინა, ასევე თავდაპირველ ომში მარცხის შემდეგ 
მისი ბრძოლისუნარიანობა წარმოაჩინა, თუმცა ეს ყველაფერი 
დიდი დანაკარგის ფასად მოხდა და საბოლოოდ მოპოვებული 
ტერიტორიები საკმაოდ უმნიშვნელო იყო. ამიტომ საბრძოლო 
მოქმედებებიც არ აღმოჩნდა საკმარისი კონფლიქტის მოსა-
გვარებლად. შეიძლება ითქვას, რომ მთიანი ყარაბაღის დავის 
მოგვარებას საკმაოდ პესიმისტური მომავალი აქვს იმ შემთხვე-
ვაში, თუ მხარეები არ წავიდნენ დათმობაზე. კონფლიქტის 
გაგრძელებას კი ყველა მხარისთვის უარყოფითი შედეგები 
მოაქვს გარდა რუსეთისა, რომელიც ერთადერთი ქვეყანაა, რო-
მელიც იგებს არსებულ დავაში.  
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THE HIGHLAND-KARABAKH CONFLICT - HISTORY 
AND FUTURE  CHALLENGES

Mari Babakishvili, Anna Cqitioshvili,
Bachelor students,  TSU

RESUME
Many conflicts occurred in the post-Soviet space after the col-

lapse of the Soviet Union, but one of the most complex, long and 
bloody one is the Nagorno-Karabakh conflict. Its origin is consid-
ered to be the beginning of 1987-1988, however, due to historical, 
political, ethnic and social factors, the conflict comes from a more 
distant past. The Highland-Karabakh (Nagorno Karabakh) is located 
on the territory of Azerbaijan, but most of the population consists of 
the ethnic Armenians. The main parties involved in the conflict are 
the opposing states - Armenia and Azerbaijan and the unrecognized 
the Republic of  “Nagorno Karabakh”. The Nagorno-Karabakh War 
has created the national hatred between the two countries, result-
ing in a large number of casualties and millions of forcibly displaced 
people. Many principles in the conflict contradict each other, such as 
the self-determination or sovereignty, territorial integrity, division 
or coexistence. Despite of the years of negotiations and efforts to 
establish peace, the conflict remains unresolved.

Key words:  The Highland-Karabakh  (Nagorno Karabakh); Ar-
menia; Azerbaijan; Ethnic conflict; Ethnic minority; Peace;  Negotia-
tions; Caucasian region. 
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ლიდერის როლი ორგანიზაციული ცვლილებების 
განხორციელებისას და ინოვაციური პოლიტიკა 

ფრანგულ საწარმოებში
                                                                      

ნინო ცხოვრებაშვილი
საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია 

პირველწოდებულის სახელობის   
ქართული  უნივერსიტეტის დოქტორანტი

რეზიუმე 
ახალი ტექნოლოგიების ეპოქამ განსაკუთრებით მნიშვნე-

ლოვანი გახადა ორგანიზაციული ცვლილებების განხორციე-
ლება, რაც წინსვლის ერთ-ერთი წინაპირობად იქცა. ყველა მო-
ვლენას აქვს თავის არსებობის ციკლი, ასევეა ორგანიზაციული 
ცვლილებების გატარებისას. პირველი ეტაპი, რომელიც მოსა-
ლოდნელი შედეგების ზეგავლენას შეისწავლის, იწყება დიაგნო-
სტირებით. პირველ ეტაპს მოსდევს კომუნიკაციისა და ფორმა-
ციის სტადიები. ყველაზე მნიშვნელოვანად  შეიძლება მივიჩნი-
ოთ კადრების მართვა, რომელიც  სიახლის დანერგვის ეტაპით 
სრულდება. საფრანგეთის ხელისუფლება  განსაკუთრებულ 
მხარდაჭერას გამოხატავს ორგანიზაციაში ცვლილებების  და-
ფინასებით და სხვადასხვა მხარდამჭერი  სტრუქტურების შექმ-
ნით. მიუხედავად ასეთი მხარდაჭერისა, საერთაშორისო ორგა-
ნიზაციების დასკვნების მიხედვით, ინოვაციური ცვლილებების 
განხორციელების კუთხით, ფრანგები მე-11 ადგილზე არიან 
ევროპის მასშტაბით და მე-16 ადგილას მსოფლიო ლიდერებს 
შორის. ცვლილებების განხორციელებისას განსაკუთრებული 
მნიშვნელობა ე.წ. ,,შემაგუებელ,“ დროებით ლიდერობას ენიჭე-
ბა, რომელიც გულისხმობს ადამინების ახალ გარემოსთნ შეგუ-
ებაში დახმარებას. 

საკვანძო სიტყვები: ორგანიზაციული ცვლილებები, ადაპ-
ტირებული ლიდერობა, ინოვაცია, ქოუჩი, ფორმაცია, ორგანი-
ზაციული კულტურა.
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ძირითადი ტექსტი
შეუძლებელია დღევანდელ დღეს წარმატებული ორგანი-

ზაციის წარმოდგენა მუდმივი განახლებისა და ცვლილებების 
გარეშე. ცნობილი გამოთქმის თანახმად, მუდმივი ჩვენს ცხო-
ვრებაში მხოლოდ ცვლილებებია. წარმატებული ცვლილებების 
განსახორციელებლად საჭიროა: სწორი სტარეგიიის შერჩევა, 
რესურსების მობილიზება, კულტურული გარემო-ფაქტორების 
გათვალისწინება  და  პროცესის მეთვალყურეობა, როგორც 
ორგანიზაციულ დონეზე, ასევე, ფუნქციურზე.

თანამედროვე წარმატებულ ორგანიზაციაში, როგორც წესი, 
თავისუფალი გარემოა და დასაქმებულები უფროსების წნეხის 
ქვეშ არ იმყოფებიან. არის ისეთი ორგანიზაციებიც, სადაც მე-
ნეჯერები, ინოვაციური პროექტების ხელშეწყობის მიზნით, 
თანამშრომლებს ახალისებენ და სთავაზობენ იდეების განხო-
რციელებაში დახმარებას. ორგანიზაციული გარემო, წეს-ჩვე-
ულებები და ურთიერთდამოკიდებულება პირდაპირ უკავშირ-
დება თანამშრომელთა პროდუქტიულობას და ინოვატორობას. 
იქ, სადაც  უფროსების დამოკიდებულება თანამშრომლების 
მიმართ არის თავისუფალი, ზედმეტი შემზღუდავი ნორმების 
გარეშე, ხშირია ინოვაციური პროექტების განხორციელების 
შემთხვევები. მაგალითად  შეგვიძლია მოვიტანოთ Google- ის 
პრაქტიკა,  სადაც ინჟინრებს და შემოქმედებითი დეპარტამე-
ნტის თანამშრომლებს სამუშაო დროის 20 პროცენტი მათთვის 
სასურველი სამუშაოს განხორციელებისათვის ეძლევათ. ასეთ 
სასურველ გარემოში ხელმძღვანლეობას სურს, გაზარდოს წარ-
მატებული ინოვაციების განხორციელების ალბათობა.1

ფრანგული საავტომობილო ფირმა ,,რენო“-ს დამოკიდებუ-
ლება ცვლელებებსა და ინოვაციაზე შემდეგნაირია: წელიწადში 
ორჯერ ე. წ. ,,ინოვაციის ოთახში“ იმართება თემატური შეხვე-
დრა-გამოფენები, სადაც იმ წლის სიახლეებია წარმოდეგენილი. 
თემატიკა საკმაოდ ფართოა და ყველა დაინტერესებულ პირს 
შეუძლია საკუთარი აზრის გამოთქმა. თანამშრომლებისათვის 

1   Innovation / De l  idée au lancement ,http://www.journaldunet.com/
diaporama/0610-livregoogle/3.shtml

http://www.journaldunet.com/diaporama/0610-livregoogle/3.shtml
http://www.journaldunet.com/diaporama/0610-livregoogle/3.shtml
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საწარმოს  აქვს ,,Renault Creative People“ მეთოდი, სადაც თანამ-
შრომლებს სამ ეტაპად შეუძლიათ მონაწილეობის მიღება

1. ფორუმში განათავსონ საკუთარი ახალი იდეა;
2.  გარკვეული ეტაპების გავლის  შემდეგ ე. წ. ინკუბატორებ-

ში მოხდეს ამ იდეაზე მუშაობა;
1. Le Créative Lab ე. წ. იდეების ლაბორატორია, სადაც ინკუბა-

ტორებში დამუშავებული იონავაციები ხვდება და გადის სხვა-
დასხვა გამოკვლევას.1

საფრანგეთში 60 ორგანიზაციაში ჩატრებულმა კვლევებმა 
ცხადყო, რომ ფრანგებისათვის ორგანიზაციული ცვლილებე-
ბი საკმაოდ სტრესული მოვალენაა  და მენეჯერებს დიდი ძა-
ლისხმევა სჭირდებათ წარმატების მისაღწევად. განსაკუთრე-
ბული ფაქტორი, რომელიც ცვლილებების განხორციელებას 
უშლის ხელს, არის სოცილური და კულტურლი გარემო. გამოკი-
თხულთა 75%-ის აზრით, ცვლილებების დროს წარუმატებლო-
ბის მიზეზი არის დასაქმებულთა შეუთავსებლობა კულტურულ 
და სოცილურ გარემოსთან. შესაბამისად, ფრანგულ წრეებში 
ცვლილების განხორციელებისას უმთავრეს ყურადღებას კულ-
ტურული გარემოს რეორგანიზაციას უთმობენ და ცდილობენ, 
დასაქმებულებს ხელი შეუწყონ სოციალიზაციაში. ამის დასტუ-
რად, კველევის ავტორებს კიდევ ერთ მაგალითად მოაქვთ ამე-
რიკის მართვის ასოციაციის კვლევა, რომელშიც 250 საწარმოს  
შესწავლის მაგალითზე, იგივე დამაბრკოლებელი ფაქტორებია 
გამოყოფილი.2

ფრანგები ორგანიზაციული ცვლილების 2 ტიპს გამოყოფენ:
1. მკვეთრი წყვეტით განხორციელებული ცვლილებები. ასე-

თი ტიპის ცვლილება  პროცესის რადიკალურ შეცვლას უკავ-
შირდება;

2. ცვლილება ეტაპობრივი  გაუმჯობესებით;
საერთაშორისო ორგანიზაციების დასკვნების მიხედვით, 

1 http://www.innovationpartagee.com/Blog/archives/renault-et-
lopen-innovation/

2 https://tel.archives-ouvertes.fr/file/index/docid/364895/filename/
THESE_BENZAIDA.pdf

http://www.innovationpartagee.com/Blog/archives/renault-et-lopen-innovation/
http://www.innovationpartagee.com/Blog/archives/renault-et-lopen-innovation/
https://tel.archives-ouvertes.fr/file/index/docid/364895/filename/THESE_BENZAIDA.pdf
https://tel.archives-ouvertes.fr/file/index/docid/364895/filename/THESE_BENZAIDA.pdf
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ინოვაციური ცვლილებების განხორციელების კუთხით, ფარნ-
გები მე-11 ადგილზე არიან ევროპის მაშტაბით და მე-16 ადგი-
ლას მსოფლიო ლიდერებს შორის. ექსპერტთა აზრით, ასეთი 
მდგომარეობა გამოწვეულია ახალი ტექნოლოგიების კვლევის 
საკითხებში მცირე ინვესტიციების განხორცილებით  და ასევე, 
მკველევარების დაბალი ანაზღაურებით.

ფრანგული წარმოება  ინოვაციურ კვლევებზე იმაზე გაცი-
ლებით ნაკლებს ხარჯავს,  ვიდრე ევროპის წამყვანი სხვა ქვეყ-
ნები. 1 მიუხედავად ასეთი რეალობისა, საფრანგეთის სახელმწი-
ფომ ინოვაციური პროექტების განხორციელებისათვის  2010 
წელს  7 მილიარდის ინვესტიცია განახორციელა.2

2013 წელს  ფრანგებმა ინოვაციური პოლიტიკის ეროვნული 
კომისიაც დააფუძნეს, რომელიც მჭიდროდ თანამშრომლობს 
სხვადასხვა სამინისტროსთან.3

საფრანგეთის ხელისუფლების პოლიტიკა განსაკუთრებუ-
ლად უჭერს მხარს ცვლილებების განხორციელებასა და სტრუქ-
ტურების დეცენტრალიზებას, რაც გამოიხატება მიღებული კა-
ნონების4 ზედმიწევნით დაცვითა და თანხების ადეკვატურად 
გახარჯვის პოლიტიკით. 

ქვეყნების სწრაფვას ცვლილებებისაკან და განვითარები-
საკენ ხშირად განსაზღვრავენ მოსახლეობის  განათლების  სა-
ერთო ხარისხით. მაგალითად, უმაღლესი განათლების მქონე 
ადამინების პროცენტული მაჩვენებლით. ,,ეკონომიკური თანა-
მშრომლობისა და განვითარების“ ორგანიზაციაზე დაყრდნო-
ბით, წევრ ქვეყნებში უმაღლესი განათლების მქონე მოსახლეო-

1  Rapport  de  l’OCDE 2014,  http://www.oecd.org/fr/innovation/re-
mise-du-rapport-examens-ocde-des-politiques-d-innovation-de-la-france.
htm

2 Comment relancer l'innovation dans les entreprises françaises.
Robeveille, RolandEditeur: GeresoPublication: 2015, პაგე 36

3 http://www.strategie.gouv.fr/propos-de-france-strategie
4 Promulguée le 7 août 2015, la loi portant sur la Nouvelle Organisation 

Territoriale de la République (NOTRe) confie de nouvelles compétences 
aux régions et redéfinit clairement les compétences attribuées à chaque 
collectivité territoriale.

http://www.oecd.org/fr/innovation/remise-du-rapport-examens-ocde-des-politiques-d-innovation-de-la-france.htm
http://www.oecd.org/fr/innovation/remise-du-rapport-examens-ocde-des-politiques-d-innovation-de-la-france.htm
http://www.oecd.org/fr/innovation/remise-du-rapport-examens-ocde-des-politiques-d-innovation-de-la-france.htm
http://univ.scholarvox.com/catalog/search/searchterm/Robeveille,%25252520Roland?searchtype=author
http://univ.scholarvox.com/catalog/search/searchterm/Gereso?searchtype=publisher&sort=pubdate
http://www.strategie.gouv.fr/propos-de-france-strategie
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ბით იაპონია ლიდერობს და საფრანგეთი მოწინავე რიგებში არ 
არის.1

ფრანგული საწარმოების ჩართულობა კველევებსა და სხვა-
დასხვა ახალი პროექტის განხორციელებაში დამოკიდებულია 
ამ საწარმოების არა მხოლოდ ფინანსურ მდგომარეობაზე, 
არამედ მათ ზომაზე. იმავე კველევების თანახმად, დიდი ზომის  
საწარმოებში დანერგილი ახალი პროექტების განხორციელე-
ბის მაჩვენებლით, საფრანგეთი მოწინავე ადგილზეა და თავად 
იაპონიასაც კი უსწრებს. 2

შესწავლილი  მონაცემებიდან ჩანს, რომ არსებობს სექტო-
რები, სადაც საფრანგეთი წამყავნ პოზიციებზეა და არსებობს 
ისეთი სფეროებიც, სადაც მას სხვა ქვეყნები უსწრებენ.      

ფრანგებისათვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ე. წ  ქოუ-
ჩის როლი საწარმოსა და სიახლეების მართვისას. ეს ფენომენი, 
რომელიც ბოლო წლების განმავლობაში დამკვიდრდა, მენეჯერს 
საკუთარი შესაძლებლობების გაანალიზებასა და სტიმულის მი-
ცემაში ეხმარება. მისი ფუნქცია განსხვავდება, როგორც მენტო-
რისაგან, ასევე მრჩევლისაგან. ქოუჩს ძირითადად მიმართავენ 
ცვლილებების შემდგომ საჭირო ლიდერობის სტილის შერჩევი-
სათვის. თუმცა, ასევე ხშირ შემთხვევაში,  ქოუჩის ჩართვა  თანა-
მშრომელთა დახმარებისა და ახალი უნარების  განსავითარებ-
ლადაც არის საჭირო. ჩატარებული კვლევებიდან ირკვევა, რომ   
ტელეკომუნიკაციის, ინდუსტრიის და დაზღვევის სფეროები ყვე-
ლაზე ხშირად მიმართვენ ქოუჩის დახამრებას.3

1 L’INNOVATION EN FRANCE IndIcateurs de posItIonnement 
InternatIonal. édition 2016 .MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, 
DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE MINISTÈREDE 
L'ÉCONOMIE DE L'INDUSTRIE ET DU NUMÉRIQUE

2 Part des entreprises coopérant pour l’innovation, % des entreprises 
innovantes, 2010-2012,L’INNOVATION EN FRANCE. IndIcateurs de 
posItIonnement InternatIonal. édition 2016 

3 étude auprès de Dauphine Junior Conseil (junior-entreprise de 
l’Université de Paris Dauphine) sur la pratique du coaching en France. Réa- 
lisée au printemps 2010, cette enquete est basée sur les réponses de 268 
coachs (sur 600 questionnaires envoyés), dont 113 sont adhérents de la 
SFCoach.
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ცვლილებების განხორციელებისას განსაკუთრებული მნი-
შვენელობა ე.წ. ,,შემაგუებელ, დროებით ლიდერობას“ ენიჭება. 
ტერმინი ,,ადაპტირებული ლიდერობა“ პირველად ჰარვარდის 
ბიზნეს სკოლის პროფესორებმა1 გამოიყენეს ლიდერობის და-
სახასიათებლად ორგანიზაციული ცვლილებების განხორციე-
ლების დროს. მათი მოსაზრებით, ასეთი ლიდერობა სამ ძირითდ 
ეტაპს უნდა  გადიოდეს:

1. განისაზღვროს ლიდერისა და ხელისუფლების განმახო-
რციელებელ ორგანოს შორის კავშირი და მათი ფუნქციები;

1.  მოხდეს მოვლენების კონტროლი და დინამიური გაცვლა 
სხვადასხვა ჯგუფს შორის;

3. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმოს ორგანიზაციის 
კულტურის მხარეს;

ცვლილებების განხორციელებისას ანგარიშგასაწევია კო-
ლეგების მხრიდან სიახლეების მიმართ  შეუთვასებლოების 
ფაქტორი. ბევრ თანამშრომელს, რომელსაც სიიახელეების შიში 
აქვს, უყალიბდება  ოპონირების  ინსტინქტი.

,,შემაგუებელი ლიდერობა“ ინდივიდისა და კოლექტივის 
სირთულეებს ითვალისწინებს და ცდილობს, სიტუაციების ეტა-
პობრივად დალაგებას. მკველვარები მიიჩნევენ, რომ ამ ტიპის 
ლიდერობის დროს  ხელმძღვანელი ცდილობს, როგორც ცალ-
კეული თანამშრომლის წახალისებას, ასევე, მათ მობილიზაცია-
სა და გაერთიანებას ახალი იდეის ირგვლივ. 

თანამშრომლების მხრიდან მაქსიმალური ჩართულობის მი-
საღწევად და მათი მზაობის შესაფასებლად ხელმძღვანელები  
ხშირად  ორგანიზაციებში სოციოდინამიკის მზაობას, სიმწი-
ფეს აკვირდებიან.  სოციოდინამიკა კარგად ვლინდება სოციო 
მატრიცის, ბარომეტრისა და კონფლიქტების დარეგულირების 
ცხრილის მეშვეობით.

ორგანიზაციული ცვლილებების დროს კადრების ფორმირე-
ბა, უზრუნველყოფილია თავად ორგანიზაციის მიერ. ზოგადად, 
ახალი უნარ- ჩვევების შეძენა და მუდმივი ფორმაცია საკამაოდ 
მნიშვნელოვანი თემაა ფრანგულ ორგანიზაციულ ცხოვრებაში. 

1 Ronald Heifetz et Marty Linsky, professeurs à Harvard Kennedy 
School. 
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არსებობს ფორმაციები, რომელსაც თავად ორგანიზაცია 
ირჩევს და  დასაქმებულს მის გავლას ავალდებულებს და ასევე, 
არსებობს ისეთი კურსები, რასაც თავად თანამშრომელი ირჩევს  
და დაგროვებული კრედიტების მიხედვით აფინანსებს საკუთარ 
სწავლას. სავალდებულო ტრენინგების არგავლის შემთხვევში, 
შეიძლება სამსახურიდან დაითხოვონ თანამშრომელი, რომელ-
მაც არ ისურვა კვალიფიკაციის ამაღლება.

2013 წლიდან1 საფრანგეთში დასაქმებულს  აქვს ,,პერსონა-
ლური  ელექტრონული ფორმაციის“ ანგარიში, რომელზედაც 
შესრულებული სამუშაოს მიხედვით, უგროვდება სწავლების 
საათები. ნებისმიერ თანამშორმელს შეუძლია, მოითხოვოს ფო-
რმაცია, რომელიც ფინანსდება დამსაქმებლისგან. დამსაქმებ-
ლის მიერ, სახელფასო  დეკლარაციის შევსების შემდგომ, 
ავტომატურად ხდება ფორმაციის საათების დაკრედიტება და-
საქმებულის პირად გვერდზე, რომელსაც აღნიშნული საათები 
შეუძლია გამოიყენოს, როგორც დაგროვების, ასევე, პირდაპირ 
დახარჯვის მეთოდით. ზოგადი წესის მიხედვით, წელიწადში 24 
საათი კრედიტდება მთლიან განაკვეთზე. საათების რაოდენობა 
შეიძლება გაიზარდოს 120-მდე.  ფორმაციის არჩევა ხდება და-
საქმებულის სურვილის მიხედვით, ორგანიზაციაში არსებულ 
ფორმაციათა  სიიდან.

მაშასადამე, საფრანგეთი არის ქვეყანა, რომელიც მუდმივად 
ცდილობს, გააუმჯობესოს შედეგები მეცნიერების სხვადასხვა და-
რგში და ამისთვის მისი ხელისუფალნი ძალისხმევას არ ზოგავენ. 

ორგანიზაციული ცვლილებების   განხორციელებისას ხში-
რია კონფლიქტური სიტუაციები, რომლის  დარეგულიერება 
ლიდერის პრეროგატივაა. მის უნარზეა დამოკიდებული, თუ 
რამდენად ზუსტად მიაგნებენ კონფლიქტის გამომწვევ მიზეზს  
და მოახდენენ  დროულ რეაგირებას. ასეთ სიტუაციაში  ლიდერ-
მა  უნდა შეინარჩუნოს ზომიერება და კონსტრუქციულობა და-
პირისპირებული მხარეების მოსმენისას და შეძლოს მათ შორის 
საერთო ინტერესების გამონახვა. განსაკუთრებით მნიშვნელო-
ვანია  არსებულ  კონფლიქტურ ეტაპზე ადეკვატური ზომების 
მიღება და   არარეალური  დაპირებებისაგან თავის შეკავება.  

1 Accord national interprofessionnel 
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ყველაზე მნიშვნელოვანი როლი ამ შემთხვევაში ორგანიზაციის 
ხელმძღვანელმა უნდა შეასრულოს და საშუალება მისცეს თანა-
მშრომლებს შეეჩვიონ მათთვის უჩვეულო სიტუაციებს.
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1. ინოვაციები საფრანგეთში. საერთაშორისო დონეზე პოზი-

ციის განმსაზღვრელი  ინდიკატორი. განათლების და ეკონომი-
კის სამინისტროები.

2.  კანონი ახალი ორგანიზაციების შესახებ , 2015 წელი 7 
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  LEADER’S ROLE IN ORGANIZATIONAL CHANGES AND 
THE INNOVATIVE POLICY IN FRENCH ENTERPRISES

Nino Tskhovrebashvili
PhD Student , St. Andrew the First Called Georgian  

University Of  the Patriarchate of Georgia

RESUME  
France is a country that constantly tries to improve its results 

in different fields of science. According to the international organi-
zations, in the field of innovative changes France has been ranked 
11th in Europe and reached 16th place among the world leaders. The 
special significance is given to adaptive leadership of organization. 
The adaptive leadership is a practical leadership framework that 
helps individuals and organizations adapt and thrive in challenging 
environments. It is being able, both individually and collectively, to 
take on the gradual but meaningful process of change. While orga-
nizational changes are often associated with the conflict situations, 
regulation of which is the leader’s prerogative, according to Keane 
the old ideas of captivity are difficult to get.

Key words : Organizational Change; Adaptive leadership;  Inova-
tion; Coach; Formation; Organizational culture.

http://www.strategie.gouv.fr/propos-de-france-strategie


ekonomika  #2-3. 2018

216

უკრაინის კრიზისის გავლენა 
რუსეთ-ევროკავშირის სავაჭრო ურთიერთობებზე

                   
მიმოზა ტიელიძე , სალომე ღაჭავა

თსუ  სტუდენტები

რეზიუმე
თანამედროვე ეტაპზე სულ უფრო აქტუალური ხდება გეო-ე-

კონომიკური ინსტრუმენტების როლი, მათი სპეციფიკა  და ხა-
სიათი. მათ შორის აღსანიშნავია  ეკონომიკური სანქციები, რო-
გორც საგარეოპოლიტიკური მიზნების მიღწევის  არასამხედრო 
საშუალება, რაც  განსაკუთრებით საყურადღებო გახდა საე-
რთაშორისო სისტემის ორი უდიდესი აქტორის-ევროკავშირი-
სა და რუსეთის ფედერაციის ურთიერთობებში. უპირველესად 
იმის გამო, რომ რუსეთსა და ევროკავშირს შორის, ერთი მხრივ, 
ძლიერი ეკონომიკური და რესურსული კავშირი არსებობს, მე-
ორე მხრივ კი ამ ორი სუბიექტის საგარეოპოლიტიკურ ხედვე-
ბს შორის რადიკალური სხვაობა იწვევს სერიოზულ გარდაქ-
მნებს მათი ურთიერთობების დინამიკაში.  ნაშრომის მიზანია 
რუსეთ-ევროკავშირის სავაჭრო ურთიერთობების ცვლილების 
ანალიზი უკრაინის კრიზისის შედეგად. მასში გადმოცემულია 
თვითონ უკრაინის კრიზისის არსი, ამ კრიზისის შედეგად რუსე-
თისთვის დაწესებული ეკონომიკური სანქციების მნიშვნელობა  
და გაანალიზებულია  მისი გავლენა რუსეთისა და ევროკავში-
რის სავაჭრო ურთიერთობებზე, ეს კი ნაჩვენებია რუსეთ-ევრო-
კავშირს შორის ექსპორტ-იმპორტის მაჩვენებლების შედარე-
ბით კრიზისამდე და კრიზისის შემდეგ. 

საკითხის აქტუალობა. აღნიშნული თემა განსაკუთრებით 
აქტუალურია რამდენიმე მიზეზის გამო. უპირველესად ხაზ-
გასასმელია,  რომ რუსეთი ჯერაც გეოპოლიტიკური ხედვით  
მოქმედებს საერთაშორისო ასპარეზზე და  ტერიტორიული 
ინტერესები მისთვის კვლავაც უპირატესია (რისთვისაც ხშირად 
არამართლზომიერ ქმედებებს მიმართავს), ამიტომ დასავლეთის 
მხრიდან არა სამხედრო, არამედ ეკონომიკური ბერკეტების გა-
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მოყენება რუსეთზე გავლენის მოსახდენად, უდავოდ იპყრობს 
განსაკუთრებულ ყურადღებას და საჭიროებს მათი ურთიერთო-
ბების გაანალიზებას პოსტფაქტუმ. ასევე, ის ფაქტიც, რომ აღ-
ნიშნულ სახელმწიფოს გეო-ეკონომიკური ომი აქვს გაჩაღებუ-
ლი საქართველოს წინააღმდეგაც, ვფიქრობთ, ჩვენთვის კიდევ 
უფრო საინტერესოს ხდის დასავლეთის მხრიდან რუსეთზე გა-
ნხორციელებულ ანალოგიურ ქმედებას.  შესაბამისად, ყოველი 
ახალი კვლევა მნიშვნელოვანია, რათა შევაფასოთ  ის შედეგები 
და ცვლილებები ევროკავშირ-რუსეთს შორის ურთიერთობებში, 
რაც მოჰყვა ეკონომიკური სანქციების დაწესებას.

კვლევის მეთოდოლოგია.ნაშრომის მოსამზადებლად, ძირი-
თადად, გამოყენებულ იქნა თვისებრივი მეთოდოლოგია, კერ-
ძოდ კონტენტ-ანალიზი და უკრაინის ქეისის შესწავლა. ამასთა-
ნავე, გამოყენებულია როგორც მეორადი წყაროების ანალიზი, 
მაგალითად, ინტერნეტ სივრცეში არსებული ინგლისურენოვა-
ნი სტატიები და ნარკვევები, ასევე სტატისტიკური მონაცემები 
და ევროკავშირის ოფიციალურ ვებსაიტებზე არსებული ინფო-
რმაცია რუსეთ-ევროკავშირს შორის სავაჭრო-ეკონომიკური 
ურთიერთობების შესახებ. 

მოსალოდნელი შედეგები.ჩვენი მთავარი საკვლევი კითხვი-
დან გამომდინარე, თუ რა გავლენა მოახდინა უკრაინის კრიზის-
მა რუსეთსა და ევროკავშირს შორის არსებულ ეკონომიკურ 
ურთიერთობებზე, ამ ნაშრომით შევეცდებით წარმოვაჩინოთ, 
რომ ეს უკანასკნელი გაუარესდა; დასკვნა კი გავაკეთეთ ორი 
ძირითადი ფაქტორის გაანალიზებით: 

- რუსეთ-ევროკავშირს შორის ექსპორტ-იმპორტის  ცვლი-
ლება 2014 წლამდე და 

- რუსეთ-ევროკავშირს შორის ექსპორტ-იმპორტის  ცვლი-
ლება 2014 წლის შემდეგ დღემდე. 

რამდენადაც უკვე გამოკვლეულია არაერთი ექსპერტის 
მიერ უკრაინის კრიზისით გამოწვეული ეკონომიკური სანქცი-
ების  გავლენა  რუსეთის ეკონომიკურ მდგომარეობაზე, მიგვაჩ-
ნია რომ გამოკვლეულ უნდა იქნას აღნიშნული სანქციების ანუ 
გეო-ეკონომიკური ინსტრუმენტების ამ ფორმის  ეფექტურო-
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ბის საკითხი ისეთი დიდი გეოპოლიტიკური წონის მქონე ქვეყ-
ნებთან მიმართებით, როგორიცაა რუსეთი.

საკვანძო სიტყვები: გეო-ეკონომიკა, ეკონომიკური სანქციე-
ბი, უკრაინის კრიზისი.

ძირითადი ნაწილი
რუსეთსა და ევროკავშირს შორის სავაჭრო ურთიერთობების 

გასაანალიზებლად საჭიროდ მივიჩნევთ კვლევის ფარგლებში 
დავაკვირდეთ რუსეთის ეკონომიკურ ცვლილებებს ევროკავში-
რის ეკონომიკური სანქციების შედეგად. შესაბამისად,  ჯერ წა-
რმოვადგენთ ეკონომიკური სანქციების ეტაპებს და რაუნდებს 
და მათ კავშირს რუსეთის ეკონომიკური მდგომარეობის ცვლი-
ლებებთან, რაც გავაანალიზეთ 4 ინდიკატორის: მშპ-ის, პირდა-
პირი უცხოური ინვესტიციების, ვალუტის კურსისა და აქციე-
ბის ფასების საშუალებით.

მოცემული ინდიკატორების ცვლილებებს დავაკვირდით 
2010-2013 წლებში (რადგან ამ პერიოდში რუსეთის ეკონომიკამ 
2009 წლის კრიზისის შემდგომ ზრდა დაიწყო და სტაბილურად 
მზარდი იყო) და 2014-2016 წლებში (მას შემდეგ, რაც დაწესდა 
ევროკავშირის ეკონომიკური სანქციები). ამ პერიოდების შედა-
რებით გავაანალიზებთ ევროკავშირის ეკონომიკური სანქცი-
ების გავლენას რუსეთის ეკონომიკაზე. ამასთან, აღვნიშნავთ 
იმასაც, რომ  სანქციების გარდა  რუსეთის ეკონომიკაზე მნიშ-
ვნელოვან გავლენას ახდენდა ასევე ნავთობის ფასების კლე-
ბაც, რაც ანალიზის დროს გათვალისწინებული იქნება.

რუსეთ-ევროკავშირის ეკონომიკური ურთიერთობების 
ისტორია.რუსეთზე ეკონომიკური სანქციების გავლენის საჩვე-
ნებლად საჭიროა, ვნახოთ, თუ როგორ და საიდან დაიწყო უკრა-
ინის კრიზისი, პირველ რიგში კი თვალი გადავავლოთ რუსეთისა 
და ევროკავშირის ეკონომიკური ურთიერთობების ისტორიას. 
ეკონომიკური ურთიერთობები იწყება ,,პარტნიორობის და თა-
ნამშრომლობის შესახებ შეთანხმებით“ (PCA) (Europa.eu, 2016)1, 

1 http://eeas.europa.eu/archives/delegations/russia/eu_russia/political_rela-
tions/legal_framework/index_en.htm 

http://eeas.europa.eu/archives/delegations/russia/eu_russia/political_relations/legal_framework/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/archives/delegations/russia/eu_russia/political_relations/legal_framework/index_en.htm
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რომელიც რუსეთსა და ევროკავშირს შორის გაფორმდა 1994 
წელს. ხელშეკრულებამ გააუქმა რაოდენობრივი შეზღუდვები 
სხვადასხვა   საქონლისთვის. 1995 წლის ევროკავშირის გაფა-
რთოებამ გაამარტივა ურთიერთობები ამ ორ პარტნიორს შო-
რის და შეიქმნა ახალი ეკონომიკური დახმარების ჩარჩო. 1999 
წელს კი  ინიცირებული ,,ჩრდილოეთის სივრცული პოლიტიკა“ 
განახლდა და დაიხვეწა 2006 წელს ჰელსინკის სამიტზე. მონა-
წილე სახელმწიფოებს წარმოადგენდნენ: რუსეთი, ევროკავში-
რი, ნორვეგია და ისლანდია. 2003 წელს რუსეთ-ევროკავშირის 
პეტერბურგის სამიტზე მხარეები შეთანხმდნენ ოთხი სახის სა-
ერთო სივრცეზე, მათგან ერთ-ერთი იყო საერთო ეკონომიკური 
სივრცე. (Europa.eu, 2014).1 უნდა აღინიშნოს, რომ ევროკავში-
რისა და რუსეთის ეკონომიკურ თანამშრომლობაში ენერგო რე-
სურსები  ყველაზე მნიშვნელოვანი ელემენტია. ყველასათვის 
ცნობილია, რომ რუსეთი მსოფლიოში ბუნებრივი აირის უმსხვი-
ლესი მწარმოებელია და საუდის არაბეთთან ერთად, ნავთობის 
უმსხვილესი ექსპორტიორი. რუსეთი ფლობს მსოფლიოს ბუ-
ნებრივი აირების რესურსების 20%-ს და ნავთობის რეზერვების 
5%-ს. აგრეთვე, ორმხრივი ურთიერთდამოკიდებულება გაზა-
რდა 2004 წელს ევროკავშირის 10 წევრით გაფართოებამ. 2012 
წლის 22 აგვისტოს, ევროკავშირის აქტიური მხარდაჭერით, რუ-
სეთი შევიდა მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში (WTO), ახალ 
ფაზაში გადასულმა ურთიერთობამ უზრუნველყო სტაბილური, 
პროგნოზირებადი და დაბალანსებული სავაჭრო ურთიერთობა, 
განსაკუთრებით, ბალტიურ მხარესთან. ,,ყირიმის კრიზისის“ 
დაწყებამდე მდგომარეობა შემდეგნაირი იყო: ,,ევროკავში-
რისთვის“ რუსეთის ფედერაცია რიგით მესამე დიდი სავაჭრო 
პარტნიორი იყო, ხოლო რუსეთისთვის ,,ევროკავშირი“ პირველი 
ინვესტორი, შესაბამისად სუბსიდიების ძირითადი ნაწილი მისი 
ქვეყნებიდან მოდიოდა. უმნიშვნელოვანესი ადგილი ეკავა ენე-
რგეტიკულ უსაფრთხოებას, გამომდინარე იქიდან, რომ ,,ევრო-
კავშირი“ იმპორტირებული ბუნებრივი აირის 34%-ს სწორედ 
რუსეთის ფედერაციისგან იღებს. თუმცა ბოლო დროს ევროპა 

1 http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/russia/ 

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/russia/
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რუსეთისგან ენერგოდამოუკიდებლობის მოპოვებას ყველა მე-
თოდით ცდილობს. ამ მხრივ ხაზგასასმელია ევროპული სახე-
ლმწიფოების ზრუნვა ფიქალის გაზის მოპოვებაზე, რომელიც 
ამერიკელთა დახმარებით ხორციელდება. ამ მიმართულებით 
ევროპაში, დაახლოებით, 40-მდე ნავთობმომპოვებელი კომპა-
ნია მუშაობს. ეს კი, როგორც ანალიტიკოსები აცხადებენ, მომა-
ვალში ევროპის რუსულ გაზზე დამოკიდებულებას მნიშვნელო-
ვნად შეამცირებს.

რუსეთსა და ევროკავშირს შორის ურთიერთობები დაიძაბა 
2013 წლის ნოემბრიდან, როდესაც რუსეთის ზეწოლის შედე-
გად, უკრაინის პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა უარი განა-
ცხადა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერა-
ზე. ამას მოჰყვა მასობრივი საპროტესტო გამოსვლები მთელი 
უკრაინის მასშტაბით. „ევრომაიდნის“ სახელით ცნობილმა 
საპროტესტო მოძრაობამ მალევე მიიღო სერიოზული მასშტა-
ბები (დაღუპულთა და დაშავებულთა დიდი რაოდენობის გამო- 
რამდენიმე ასეული). ამის შემდეგ რუსეთმა აშკარად დაიწყო 
დესტაბილიზაციის მხარდაჭერა ქვეყანაში, ხოლო პრეზიდენტ 
იანუკოვიჩის გადადგომის შემდეგ კი 2014 წლის მარტში ჩაატა-
რა რეფერენდუმი ყირიმის ნახ. კუნძულის მომავალ სტატუსთან 
დაკავშირებით, რის შედეგადაც გამოკითხულთა უმრავლესო-
ბამ მხარი დაუჭირა რუსეთის შემადგენლობაში შესვლას (ნახე-
ვარკუნძულის უმრავლესობას  რუსულად მოსაუბრე უმრავლე-
სობა წარმოადგენს), თუმცა საერთაშორისო საზოგადოებამ არ 
ცნო ლეგიტიმურად  რეფერენდუმის შედეგები, რუსეთი ყირი-
მის ანექსიაში დაადანაშაულა და მის მიერ საერთაშორისო სა-
მართლის ნორმების დარღვევის გამო სანქციები დაუწესა. (BBC, 
2014). 1

ეკონომიკური სანქციები: რაუნდები და შედეგები.ეკონო-
მიკური სანქციები : ეს არის საგარეო პოლიტიკის წარმოების 
ერთ-ერთი საშუალება, გეო-ეკონომიკური ინსტრუმენტი, რომე-
ლიც მიზნად ისახავს საერთაშორისო ურთიერთობების აქტო-
რის/აქტორების მიერ ერთი აქტორის/აქტორების დასჯას მათ 

1  http://www.bbc.com/news/world-middle-east-26248275 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-26248275
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ხელთ არსებული ეკონომიკური შესაძლებლობების მეშვეობით. 
სანქციების მიზანია, აიძულოს სამიზნე სახელწიფო, შეცვალოს 
თავისი პოლიტიკა და დაემორჩილოს საერთაშორისო ორგანი-
ზაციების ანდა სანქციების გამტარებელ აქტორთა მოთხოვნე-
ბს (NPLG, 2008). 1 ევროკავშირის მიერ დაწესებული სანქციების 
დანიშნულებას წარმოადგენდა  რუსეთის პოლიტიკის შეცვლა 
უკრაინასთან მიმართებით. სანქციები ოთხ ეტაპად განხორცი-
ელდა. ეკონომიკური სანქციების პირველი რაუნდი დაიწყო 
2014 წლის 17 მარტს მარტს-რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის 
შემდეგ. თავდაპირველად ის მოიცავდა სამგზავრო აკრძალვე-
ბს და 30-მდე რუსი და ყირიმელი მაღალჩინოსნის  ანგარიშების 
გაყინვებს, ასევე, დასავლურმა ბანკებმა შეუწყვიტეს რუსულ 
ბანკებს კრედიტების მიცემა, რამაც პირველი დარტყმა მიაყენა 
რუსულ ბიზნესს, თუმცა, ექსპერტთა მოსაზრებით, სანქციების 
პირველ ეტაპს არ მიუყენებია სერიოზული ზიანი რუსეთის ეკო-
ნომიკისა და  პოლიტიკისთვის. (Forbes, 2014). როგორც ჩანს, 
„პირველი ტალღა“ არაეფექტური გამოდგა, რადგან  ევროკავ-
შირს დასჭირდა მომდევნო სანქციების დაწესებაც. 

II რაუნდი : გამოწვეულ იქნა რუსეთის მიერ დაპირისპირების 
ახალი კერების გახსნით აღმოსავლეთ უკრაინის ქალაქებში, გა-
ნსაკუთრებით დონბასში (დონეცკის აუზში). რუსეთის არმიის 
მხარდაჭერით წაქეზებულმა ტერორისტებმა მოინდომეს დონ-
ბასის უკრაინისგან გამოყოფა, რის შედეგადაც გაჩაღდა ომი 
პრორუს სეპარატისტებსა და უკრაინის არმიას შორის. დასა-
ვლეთმა რუსეთის შეკავების მიზნით, გაააქტიურა სანქციების 
მეორე რაუნდი, რომლის ფარგლებშიც ევროკავშირმა გააფა-
რთოვა როგორც პერსონალური სანქციები რუსი მაღალჩინოს-
ნების მიმართ, ასევე დაბლოკა 17 რუსული კომპანიის ბიზნეს 
ტრანზაქციები თავიანთ ტერიტორიაზე.  სავაჭრო თვალსაზ-
რისით, რუსეთის შემოსავალმა 326 მილიარდი დოლარიდან 285 
დოლარამდე დაიკლო (Forbes, 2014). 2

სანქციების მესამე ეტაპის დაწესების მიზეზი კი გახდა მალა-

1  http://www.nplg.gov.ge/gwdict/index.php?a=term&d=6&t=3976 
2  http://forbes.ge/news/423/dasavleTis-sanqciebis-gavlena-ruseTze 

http://www.nplg.gov.ge/gwdict/index.php?a=term&d=6&t=3976
http://forbes.ge/news/423/dasavleTis-sanqciebis-gavlena-ruseTze
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იზიური ბოინგის MH17–ის ჩამოვარდნა სამხრეთ–აღმოსავლეთ 
უკრაინაში ივნისში. რუსეთი დადანაშაულდა იარაღის მომარა-
გებაში იმ ამბოხებულებისთვის, რომლებმაც ჩამოაგდეს თვი-
თმფრინავი. მესამე რაუნდის მიხედვით, ევროკავშირმა სანქცი-
ები გააფართოვა რუსეთის მოქალაქეებსა და კომპანიებზე. მათ 
შორის, მთავრობის მფლობელობაში არსებული ბანკების უმე-
ტეს ნაწილზე. ასევე, ემბარგო დააწესა რუსეთთან ენერგო და 
სამხედრო ტექნოლოგიებით  ვაჭრობაზე (Eur-lex Europa, 20141). 
ამის საპასუხოდ კი, რუსეთმა აღნიშნულ ქვეყნების საკვებს ემ-
ბარგო დაუწესა 2016 წლის ივლისამდე. მიუხედავად იმისა, რომ 
სანქციებს მყისიერი შედეგი არ მოჰყოლია მან მნიშვნელოვა-
ნი გავლენა მოახდინა რუსეთის ეკონომიკურ დაღმასვლაზე. 
2014 წლის სექტემბრიდან რუბლმა დოლართან მიმართებაში 
მნიშვნელოვნად დაიწყო გაუფასურება და  დეკემბერში უკვე 
1 რუბლი 0.01167 ევრო ღირდა. ბუნებრივია, ზემოთ აღნიშნუ-
ლმა ფაქტორებმა არასტაბილური გახადა რუსული ბაზარი და 
მეტიც, ხშირ შემთხვევაში, წამგებიანი ინვესტორთათვის. 2014 
წლის დეკემბერში, ქვეყნიდან გასული ინვესტიციების რაოდე-
ნობა აღემატებოდა შემოსულს და შეადგენდა -1443 მილიონ 
დოლარს, ანუ მოხდა კაპიტალის გადინება (RAD, 2015). 2

IV რაუნდი:მიუხედავად სამრაუნდიანი სანქციებისა, რუსეთ-
მა კვლავ განაგრძო სეპარატისტების მხარდაჭერა და გაზარდა 
უკრაინის ტერიტორიაზე განლაგებული რუსული ჯარებისა 
და ტექნიკის ოდენობა. 12 სექტემბერს ევროკავშირმა და აშ-
შ-მა აამოქმედეს მეოთხე რაუნდის სანქციები. ახალ სანქციებ-
ში მოჰყვნენ ისეთი დიდი კომპანიები, როგორიცაა: “როსნეფ-
ტი”, “გაზპრომ ნეფტი”, “ტრანსნეფტი”, “კალაშნიკოვი” და სხვა 
(Russia-direct, 2014). 3 კომპანიებს აეკრძალათ დასავლეთის 
ბაზრებიდან კაპიტალის მოზიდვა და შეეზღუდათ ტექნოლო-

1 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_. 
20 14.221.01.0001.01.ENG; 

2  Hanson, Philip. 2015. What is happening to the rubble? Russian Analytical 
Digest  3 (March): 2-6. 

3 http://www.russia-direct.org/things-you-need-know-about-western-sanc-
tions-against-russia#explanation-4 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2014.221.01.0001.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2014.221.01.0001.01.ENG
http://www.russia-direct.org/things-you-need-know-about-western-sanctions-against-russia#explanation-4
http://www.russia-direct.org/things-you-need-know-about-western-sanctions-against-russia#explanation-4
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გიებზე წვდომა. ამასთან, ევროპულ კომპანიებს აეკრძალათ 
რუსეთში ნავთობის საბადოების დაზვერვასა და დამუშავებაში 
მონაწილეობა. 

ევროპულ კომპანიებს აეკრძალათ რუსეთში ნავთობის სა-
ბადოების დაზვერვა და მათ დამუშავებაში მონაწილეობის მი-
ღება. ლონდონის საფონდო ბირჟაზე აქციების ფასებმა 27%-ით 
დაიწია, მოხდა ეროვნული შემოსავლის ინდექსის 18%-იანი ვარ-
დნა. 2014 წლის პირველ 6 თვეში რუსეთის კერძო სექტორიდან 
74,6 მლრდ. დოლარით მეტი კაპიტალი გაედინა ვიდრე შევიდა. 
ამის გამო, რუსეთის ფედერაციის საერთაშორისო რეზერვები 
56 მლრდ. დოლარით შემცირდა და 419 მლრდ. დოლარზე და-
ფიქსირდა (CNBC World, 2015). 1

რაც შეეხება, უშუალოდ, რუსეთის საგარეო პოლიტიკური 
კურსის ცვლილებას და სანქციების გავლენას, რუსეთის ეკო-
ნომიკას ევროპული სანქციები ძალიან შესამჩნევად შეეხო, და-
იწყო რუბლის გაუფასურება. კრიზისში აღმოჩნდა უმსხვილესი 
კორპორაციები. უფრო მეტად გაიზარდა უმუშევრობის მაჩვე-
ნებელი. რუსეთის ფედერაციამ მაინც არ შეწყვიტა ხისტი პო-
ლიტიკის გატარება ყირიმის მიმართ, ნავთობსა და ბუნებრივ 
აირზე ფასების კონტრაქტორის მუდმივი ზრდით მოახერხა ფე-
დერალური ბიუჯეტის შენარჩუნება და კრიზისის მოგვარებას 
არა ევროპასთან დიალოგით, არამედ სანქციების დაძლევით 
შეუდგა. განაგრძო კარგად აპრობირებული პოლიტიკა და შეე-
ცადა ორმხრივი კავშირ-ურთიერთობების გაძლიერებას ევრო-
კავშირის წევრ სახელმწიფოებთან (გერმანია, დანია…), ასევე, 
დაიწყო ჩინეთთან აქტიური მოლაპარაკებები და ბაზრის დივე-
რსიფიკაციისკენ მიმართული ღონისძიებები უფრო გააძლიერა. 
განაგრძო ძველი საგარეო პოლიტიკა, თუმცა უფრო ძლიერად. 
უარი არ უთქვამს ,,ევრაზიულ“ კავშირზე და გაზ-მომარაგების 
ალტერნატიულ ხაზების მშენებლობაზე (სამხრეთის და ჩრდი-
ლოეთის ხაზი).

2009 წლის კრიზისის შემდეგ, 2010-2013 წლებში რუსეთის 

1 https://www.cnbc.com/2015/08/11/russias-economy-is-in-a-pit-according-
to-economists.html 

https://www.cnbc.com/2015/08/11/russias-economy-is-in-a-pit-according-to-economists.html
https://www.cnbc.com/2015/08/11/russias-economy-is-in-a-pit-according-to-economists.html


ekonomika  #2-3. 2018

224

ეკონომიკა ძალებს იკრებდა და მნიშვნელოვნად უმჯობესდებო-
და, ამ პერიოდში ადგილი ჰქონდა ეკონომიკის ზრდას. სანქციე-
ბის დაწესების შემდეგ კი, 2014 წლიდან რუსეთის ეკონომიკამ 
გაუარესება დაიწყო, ეს გაუარესება განსაკუთრებით შესამჩნე-
ვია სანქციების ბოლო ორ ეტაპზე. რუსეთის მშპ დაახლოებით 
1-2%-ით შემცირდა. მკვეთრად იკლო უცხოურმა ინვესტიციებ-
მაც, რადგან ქვეყანაში შეიქმნა არასტაბილური ეკონომიკური 
გარემო, ასევე, სანქციებს თან ახლდა ევროს მიმართ რუბლის 
გაუფასურებაც, რაც შეეხება აქციების ფასებს, ევროკავშირის 
მიერ რუსეთის მსხვილ კომპანიებზე დაწესებულმა სანქციებმა 
მკვეთრად შეამცირა მათი აქციების ფასები, რუსეთის საფონდო 
ბირჟის ინდექსი დაახლოებით 18%-ით გაუარესდა. სანქციების 
პარალელურად, რუსეთის ეკონომიკაზე დიდ გავლენას ახდე-
ნდა ნავთობის ფასების კლებაც, თუმცა, ფასების კლების მიუ-
ხედავად, რუსეთმა ნავთობის ექსპორტი გაზარდა. სანქციებმა, 
განსაკუთრებით კი, სანქციების მესამე და მეოთხე რაუნდებმა, 
რომლებმაც რუსეთის ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორი მოი-
ცვეს, გააუარესა და ნავთობის ფასების ცვლილებასთან ერთად, 
მნიშვნელოვანი პრობლემები შეუქმნა რუსეთის ეკონომიკას, 
რაც აისახა კიდეც ინდიკატორებზე (BBC, 2014). 1

რუსეთმა 2014 წელს სანქციების შედეგად $26.7 მილი-
არდი, ხოლო 2015 წელს $80 მილიარდი დოლარი დაკარგა 
(tradeingeconomics, 2016). 2

ექსპორტ-იმპორტის ცვლილება რუსეთ-ევროკავშირს შო-
რის 2014 წლამდე და 2014 წლის შემდეგ.2014 წლამდე რუსე-
თ-ევროკავშირს შორის ეკონომიკური ურთიერთობები მზარდი 
ტემპებით ხასიათდებოდა (როგორც თავში აღვნიშნეთ რუსე-
თი ევროკავშირის უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორია). 2005 
წლიდან ევროკავშირი ზრდიდა იმპორტს რუსეთში. განსაკუთ-
რებით მაღალ ნიშნულს ამ უკანასკნელმა მიაღწია 2010-2013 
წლებში. (თუმცა 2016 წლის 4 ნოემბრის მონაცემებით, ექსპო-
რტის მაჩვენებელი არ შეცვლილა, შესაბამისად ბალანსი მივი-

1  http://www.bbc.com/news/world-europe-26672800 
2  https://tradingeconomics.com/russia/gdp 

http://www.bbc.com/news/world-europe-26672800
https://tradingeconomics.com/russia/gdp
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ღეთ უარყოფითი).    (Europa.eu. 2016). 1

2013 წლიდან აღინიშნება იმპორტის სერიოზული კლება (უკ-
რაინის კრიზისმა განსაკუთრებით იქონია ზეგავლენა ამაზე). 
2013 წელთან შედარებით 2015 წელს 210 000 ევროდან 140 000 
ევრომდე დაეცა იმპორტირებული პროდუქციის მოცულობა 
(სავაჭრო ნაკადები და ბალანსი ( EU-Russia) 2005-2015 წწ.).

ექსპორტ-იმპორტი იზრდება (ჩავარდნაა მხოლოდ 2009 
წელს), ხოლო მკვეთრ შემცირებას ადგილი აქვს 2013 წლიდან, 
ექსპორტისა და იმპორტის შემცირების შესაბამისად, ვაჭრო-
ბის საბოლოო მაჩვენებელიც დადაბლდა. 338 566 მლნ ევრო-
დან (2012) ჩამოვიდა 2015 წელს 209 787 მილიონ ევრომდე. 
იმპორტის 67,9 პროცენტი ( 2/3+) არის ბუნებრივი აირი. ხოლო 
ევროკავშირს რუსეთში გააქვს მანქანები.

 რუსეთის ნომერ პირველი სავაჭრო პარტნიორი, როგორც 
იმპორტის, ასევე ექსპორტის მხრივ- არის ევროკავშირი 2015 
წლის მონაცემებით. (Europa, eu, 2014).2 ამის მიუხედავად, ექ-
სპორტი 2012 წლიდან შემცირდა 50 პროცენტით. იმპორტი კი 
44 პროცენტით.

ევროკავშირის სავაჭრო პარტნიორი.ევროკავშირისთვის 
რუსეთი, საბოლოო ჯამში, წარმოადგენს მხოლოდ მეოთხე სა-
ვაჭრო პარტნიორს 2015 წლის მონაცემებით. ( მესამეა იმპო-
რტის მხრივ, მას უსწრებს აშშ და ჩინეთი, ხოლო ექსპორტის 
მხრივ მეხუთეა) (Europa.eu. 2016). 3

დასკვნა
უკრაინის კრიზისმა რუსეთისა და ევროკავშირის ურთიე-

რთობებში მნიშვნელოვანი გარდატეხა შეიტანა და ევროკავში-
რის სანქციებმა რუსეთის ეკონომიკაში მიმდინარე ნეგატიურ 
პროცესებში საკუთარი გავლენა იქონია. აღნიშნული სანქცი-
ების ანალიზით კი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ როცა საქმე ეხება 
რესურსული თვალსაზრისით ისეთ ძლიერ სახელმწიფოს, რო-

1 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113440.pdf 
2 http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/russia/ 
3 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113440.pdf 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113440.pdf
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/russia/
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113440.pdf
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გორიც რუსეთია, რომელსაც აქვს მრავალმხრივი ეკონომიკური 
კავშირები, რთულია მსგავსი სახის სანქციებით უარი ათქმევი-
ნო საერთაშორისო ასპარეზზე ისეთ მოქმედებებზე, რომელსაც 
ის ატარებდა. არსებული რეალობაა, რომ სანქციებმა იმოქმედა 
რუსეთზე, მაგრამ არა იმდენად, რომ მას შეეცვალა ის პოლი-
ტიკა, რომელსაც უკრაინის წინააღმდეგ ახორციელებდა. ნი-
შანდობლივია, რომ როდესაც სანქციებზე და მის გავლენაზე 
ვსაუბრობთ, აუცილებელია გავითვალისწინოთ სანქციებისა 
და ,,სანქცირებული“ ქვეყნის სიდიდე და წონა საერთაშორისო 
ასპარეზზე. აღსანიშნავია, რომ რუსეთის მსგავს ქვეყანაში იმ 
ზომის სანქციები, რომელიც გატარდა არ აღმოჩნდა საკმარისი 
შეესუსტებინა მისი მიდრეკილება ჰეგემონობისკენ.
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2. (13) Europa.eu. 2014. Russia. http://ec.europa.eu/trade/
policy/countries-and-regions/countries/russia/ ბოლო ნახვა, 25 
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THE IMPACT OF THE UKRAINIAN CRISIS 
ON RUSSIA-EU TRADE RELATIONS

Mimoza Tielidze, Salome Ghachava
TSU Bachelor students

RESUME
The article aims to analyze the trade relations between the EU 

and Russian Federation based on the “Ukrainian Crisis”. There is 
also analyzed how and why the Ukrainian Crisis started. We are 
discussing the meaning of the economic sanctions imposed to the 
Russian Federation caused by the crisis and the effects of the sanc-
tions on the trade relations between those two important actors 
in the world, which is shown by comparison of the export-import 
indicators between the Russia – EU before and after the crisis (be-
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fore 2014, after 2014). So, our research question during the study is: 
what influence did the Ukrainian Crisis make on the trade relations 
between the EU and Russia? We claim that the crisis had a negative 
effect on the relations related to the fact, that the import and export 
between them were decreased. 

The mentioned topic is actual because of several reasons: Firstly, 
we must state that the Russian Federation still acts with geopolitical 
views, international relations and territorial interests are main for 
this country. Because of that, not using the military power but the 
economic leverage from the west to make an influence on Russia is 
very important. Moreover, the fact that this country has broken out 
the geo-economic war toward Georgia highlights its importance. 

Key words: Geo-Economics; Economic sanctions; Ukrainian Cri-
sis.
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რუსეთ-უკრაინის ურთიერთობები 
„ევრომაიდნის” შემდეგ

 
ნანა ღარიბაშვილი,

შალვა თურქაძე
თრუ ბაკალავრიატის სტუდენტები

რეზიუმე
საბჭოთა კავშირის დაშლისა და უკრაინის მიერ დამოუკი-

დებლობის მოპოვების შემდეგ, ამ უკანასკნელის ურთიერთო-
ბამ რუსეთთან ახალი ფორმა მიიღო. მიუხედავად ამ ორ სახე-
ლმწიფოს შორის არსებული მჭიდრო ისტორიული კავშირისა, 
მათი საგარეო პოლიტიკური ინტერესები დროთა განმავლო-
ბაში წინააღმდეგობაში მოვიდა. ამის ნათელი მაგალითია 2013-
2014 წლებში „ევრომაიდანზე“ განვითარებული მოვლენები, 
რამაც, ფაქტობრივად, გარდამტეხი მნიშვნელობა იქონია რუსე-
თ-უკრაინას შორის ურთიერთობების შემდგომ განვითარებაზე.

საკვანძო სიტყვები: რუსეთი, უკრაინა, „ევრომაიდანი“, ყირი-
მის ანექსია, დონბასის ომი, საგარეო პოლიტიკა, პოლიტიკური 
ურთიერთობები, ეკონომიკური ურთიერთობები, ენერგეტიკუ-
ლი კავშირები. 

1.რუსეთ-უკრაინის პოლიტიკური ურთიერთობები

1.1 „ევრომაიდანი“
2013 წლის ნოემბერში უკრაინის პრორუსულმა ხელისუფლე-

ბამ, პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის ხელმძღვანელობით, უარი 
თქვა ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწე-
რაზე. ამ გადაწყვეტილებას მოჰყვა მრავალათასიანი საპროტე-
სტო გამოსვლები უკრაინის დედაქალაქში, რომლებმაც „ევრო-
მაიდნის“ სახელწოდება მიიღო (აშშ-ს ელჩმა უკრაინაში, ჯეფრი 
პაიატსმა, კი ქვეყანაში უფრო სამართლიანი და დემოკრატიუ-
ლი საზოგადოების შექმნის აღნიშნულ მცდელობას „ღირსების 
რევოლუცია“ უწოდა). მოვლენებმა კულმინაციას 2014 წლის 
თებერვალში მიაღწია, როდესაც უკრაინის მთავრობამ პროტე-
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სტანტების წინააღმდეგ სნაიპერები გამოიყენა, რაც, საბოლოო 
ჯამში, ასზე მეტი ადამიანის მსხვერპლით დასრულდა. პასუხად, 
უკრაინაში მასობრივად დაიწყო დაუმორჩილებლობის პროცესი. 
ამას დაერთო ისიც, რომ ფაქტობრივად დაიშალა მმართველი რე-
გიონების პარტიის საპარლამენტო ფრაქცია. პრეზიდენტი იანუ-
კოვიჩი იძულებული გახდა წასულიყო შეთანხმებაზე, რომლითაც 
21 თებერვალს ახალი მთავრობა შეიქმნა და 25 მაისისთვის და-
ინიშნა ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნები. პრაქტიკულად, 
მთელი ხელისუფლება ყოფილი ოპოზიციის ხელში გადავიდა და 
შეიქმნა ახალი კოალიცია. თავდაპირველად, თებერვლის მოვლე-
ნებისას რუსეთი პასიური დამკვირვებლის როლით იყო შემოფა-
რგლული და მხოლოდ სიტყვიერ პროტესტს გამოთქვამდა უკ-
რაინაში „ფაშისტური ელემენტების“ ხელისუფლებაში მოსვლის 
გამო. თუმცაღა, ვითარება შეიცვალა 24 თებერვლიდან, როდე-
საც რუსეთმა დაიწყო თავისი იმპერიული გეგმების ხორცშესხმა 
უკრაინაზე კონტროლის მოპოვების მცდელობით. 

1.2 .ყირიმის ანექსია 
თანამედროვე რუსეთის საგარეო პოლიტიკის ფარგლებში, 

კრემლს აუცილებლად მიაჩნია რაიმე ფორმით კონტროლი უკ-
რაინის ბედზე. მისი მცდელობა, მთელი უკრაინა სატელიტად 
ექცია, წარუმატებელი აღმოჩნდა: 2013-2014 წლების ზამთ-
რის რევოლუციამ უკრაინაში ცხადი გახადა, რომ უკრაინული 
საზოგადოება არ დაუშვებს ქვეყნის ჩავარდნას რუსული კონ-
ტროლის ქვეშ. შედეგად, რუსეთმა წამოიწყო ოპერაცია უკრა-
ინის დანაწევრებისთვის, რაც დაიწყო ყირიმის ოკუპაციით და 
გაგრძელდა სამხრეთ და აღმოსავლეთ უკრაინაში დესტაბილი-
ზაციის მცდელობით. 

2014 წლის 24 თებერვალს ყირიმში დაიწყო პრორუსული 
ძალების აქციები. რეალურად კი, რუსულმა სამხედრო შენაე-
რთებმა, რომლებიც განთავსებული იყვნენ ყირიმში, სულ რა-
ღაც რამდენიმე დღეში ფაქტობრივი კონტროლი დაამყარეს 
ყირიმის ავტონომიურ რესპუბლიკასა და ქალაქ სევასტოპოლ-
ზე. 1 მარტს რუსეთის დუმამ უფლება მისცა რუსეთის პრეზი-
დენტს, საჭიროების შემთხვევაში, შეეყვანა „სამშვიდობო ძალე-
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ბი» უკრაინის ტერიტორიაზე. ამავე დროს, ყირიმში შექმნილმა 
ახალმა მთავრობამ, რომელსაც სათავეში ყირიმში მოქმედი პა-
რტია „რუსული ერთობის“ ლიდერი, სერგეი აქსიონოვი ჩაუდგა, 
გამოაცხადა რეფერენდუმი ყირიმის სტატუსის შესახებ, რაც 
უკრაინის ხელისუფლების წინააღმდეგობის მიუხედავად 16 მა-
რტს გაიმართა (ყირიმის მოსახლეობის 97%-მა მხარი დაუჭირა 
რუსეთთან შეერთებას). 

ბუნებრივია, რუსეთის მიერ ყირიმის ჯერ ოკუპაციამ, ხოლო 
შემდეგ ანექსიამ (2014 წლის 18 მარტს ხელშეკრულებით გაფო-
რმდა ზემოხსენებულის რუსეთის შემადგენლობაში ფედერა-
ლური სუბიექტის სტატუსით შესვლა), მსოფლიოში სერიოზული 
ვნებათაღელვა გამოიწვია. თუმცაღა, რუსეთის ხელისუფლე-
ბა და პირადად პრეზიდენტი პუტინი ყირიმში განვითარებულ 
მოვლენებში რუსეთის როლს ახასიათებს, როგორც კიევიდან 
აღმოსავლეთით გავრცელებული უკანონობით შეშფოთებული 
ეთნიკური რუსების დაცვას (ყირიმის მოსახლეობის 65,3% რუ-
სია), ხოლო ძირითადი ყურადღება გადააქვს საკითხის ისტორი-
ულ ასპექტზე და ყირიმის რუსეთთან შეერთებას ისტორიული 
სამართლიანობის აღდგენად აფასებს (ყირიმი დიდი ხნის განმა-
ვლობაში რუსეთის შემადგენლობაში შედიოდა; 1954 წელს ნი-
კიტა ხრუშჩოვმა იგი უკრაინას გადასცა). 

1.3. ომი აღმოსავლეთ უკრაინაში 
ყირიმში განვითარებული მოვლენების პარალელურად, შე-

იარაღებულმა დაპირისპირებამ თავი იჩინა უკრაინის აღმო-
სავლეთშიც. 2014 წლის აპრილში რუსეთის მომხრე შეიარა-
ღებულმა აქტივისტებმა დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქებში 
ადმინისტრაციული შენობების დაკავება დაიწყეს. საპასუხოდ, 
უკრაინის ხელისუფლებამ წამოიწყო კონტრტერორისტული 
ოპერაცია, რაც მალე სრულმაშტაბიან კონფლიქტად გადაიქცა 
თვითგამოცხადებულ დონეცკისა და ლუგანსკის სახალხო რეს-
პუბლიკებსა (2014 წლის 11 მაისს, სეპარატისტებმა დონეც-
კისა და ლუგანსკის ოლქებში ჩატარებული რეფერენდუმის 
შედეგად, გამოაცხადეს ამ უკანასკნელთა დამოუკიდებლობა 
„სახალხო რესპუბლიკების“ სახელწოდებით) და უკრაინის ხე-
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ლისუფლებას შორის. აღსანიშნავია, რომ დონბასის ომი კვლავ 
გრძელდება და პერიოდულად ხდება ვითარების ესკალაცია.

2015 წლის 10 თებერვალს, რუსეთის სამხედრო ინტერვენ-
ციის საპასუხოდ, უკრაინის რადამ დაარეგისტრირა რეზოლუ-
ციის პროექტი რუსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობების 
დროებით შეწყვეტის შესახებ. მიუხედავად იმისა, რომ ვერ მოხ-
და აღნიშნულის განხორციელება, 2016 წლისათვის უკრაინის 
საგარეოს საქმეთა სამინისტროს საგანგებო დესპანმა, დმიტრო 
კულებამ, განახცადა, რომ რუსეთთან უკრაინის დიპლომატიური 
ურთიერთობები თითქმის ნულამდე შემცირდა. 2017 წლისათვის 
კი, უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა, კლიმკინმა, ორ ქვე-
ყანას შორის ურთიერთობები შეაფასა, როგორც ჩარჩოებრივი, 
რომელიც მხოლოდ მოქალაქეებზე ზრუნვით შემოიფარგლება. 

2. რუსეთ-უკრაინის ეკონომიკური ურთიერთობები

რუსეთ-უკრაინას შორის ათწლეულების მანძილზე არსებუ-
ლი ახლო პოლიტიკური ურთიერთობების გამო, ორი ქვეყანა 
საკმაოდ მჭიდროდ აღმოჩნდა დაკავშირებული ეკონომიკური 
თვალსაზრისითაც. შედეგად, მათ შორის პოლიტიკური ურთიე-
რთობების გამწვავებას მოჰყვა სერიოზული ცვლილებები ეკო-
ნომიკის თითქმის ყველა სექტორში. 

2.1. სავაჭრო ურთიერთობები
2014 წლის ყირიმის ანექსიისა და დონბასში განვითარებული 

მოვლენების შემდეგ, რუსეთ-უკრაინის სავაჭრო ურთიერთობები 
თითქმის 2-ჯერ შემცირდა, რაც განაპირობა ორივე ქვეყნის მიერ 
ერთმანეთისთვის დაწესებულმა სელექციურმა სავაჭრო ემბა-
რგოებმა სხვადასხვა სახის საქონელზე. 2016 წლისათვის, უკრა-
ინის მიერ რუსეთიდან იმპორტირებულმა საქონელმა შეადგენდა 
$5,6 მლრდ. მაშინ, როდესაც 2013 წლისთვის აღნიშნული მაჩვე-
ნებელი იყო $24,5 მლრდ. ექსპორტის თვალსაზრისით, რუსეთი 
კვლავ მნიშვნელოვან არეალად რჩება უკრაინისათვის - ამ უკა-
ნასკნელის მიერ ექსპორტირებული საქონლის 9.9% ($3.5 მლრდ.) 
სწორედ მის მეზობელ ქვეყანაზე მოდის. რაც შეეხება რუსეთს, 
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2017 წლის მონაცემებით, უკრაინა მისი მე-14 ყველაზე მსხვილი 
საექსპორტო ქვეყანაა (რუსეთის მთლიანი ექსპორტის 2.2 % - $6.3 
მლრდ.),ხოლო 2016 წელს ამ უკანასკნელიდან რუსეთის მიერ იმ-
პორტირებული საქონლის ღირებულებამ $3.9 მლრდ შეადგინა.

2.2. ენერგეტიკული ურთიერთობები
წლების განმავლობაში რუსეთის მიერ უკრაინის ბუნებრივი 

აირით ძალზე დაბალ ფასად მომარაგებამ განაპირობა ამ უკა-
ნასკნელის მიერ თავისი დამოკიდებულების გაზრდა რუსეთი-
დან შემომავალ გაზსა და ნავთობზე. 2014 წლისათვის „გაზპ-
რომმა“ შეწყვიტა უკრაინისთვის ბუნებრივი აირის შეღავათიან 
ფასებში მიწოდება, რის გამოც ქვეყნის ვალი კომპანიისადმი 
აპრილიდან ივნისამდე გაიზარდა $1.7 მლრდ-დან $4.5მლრდ-მ-
დე. გაზის ფასთან დაკავშირებული დავის გამო, უკრაინის მთა-
ვრობამ დაიწყო ახალი ენერგო პარტნიორის ძებნა და ბუნებრი-
ვი აირის იმპორტი ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოებიდან 
(პოლლონეთი, უნგრეთი და სლოვაკეთი). 2015 წლის ნოემბერს 
გაზპრომმა შეწყვიტა უკრაინის ბუნებრივი აირით მომარაგება, 
რის პასუხადაც, 2016 წლის დასაწყისში, უკრაინამ მთლიანად 
შეწყვიტა გაზის იმპორტი მისი აღმოსავლელი მეზობლისაგან.

2.3. ინვესტიციები და ფულადი გადარიცხვები
მიუხედავად, რუსეთ-უკრაინას შორის არსებული დაძაბუ-

ლი პოლიტიკური ვითარებისა, 2016 წელს რუსულმა ბიზნესმა 
უკრაინის ეკონომიკაში დააბანდა $1.67 მლრდ, რამაც ქვეყნის 
მთლიანი უცხოური პირდაპირი ინვესტიციების 38% შეადგინა. 
ამ სფეროში რუსეთის ასეთი დომინირება ახალი ტრენდია. 2016 
წელს უკრაინის ეროვნულმა ბანკმა რუსულ ბანკებს უკრაინუ-
ლი ფილიალების რეკაპიტალიზაციის ნება დართო, რითიც რუ-
სული კაპიტალის დიდი ნაწილის დაბანდება, ძირითადად, მოხ-
და უკრაინაში მოქმედ 8 რუსულ ბანკში, რომლებიც უკრაინის 
საბანკო სექტორის 8.8%-ს შეადგენს.

2016 წლის შემოდგომას, უკრაინამ აკრძალა რუსული გადა-
რიცხვის/გადასარიცხი კომპანიების მოქმედება თავისი ხელ-
საყრელი ბაზრიდან. ამის საპასუხოდ, რუსეთის პარლამენტმა 
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მიიღო კანონი, რომლის თანახმადაც გამკაცრდა რუსეთიდან 
თანხის გადარიცხვა იმ ქვეყნებში, რომლებშიც მოქმედებს გარ-
კვეული შეზღუდვები რუსულ საგადასახადო სისტემასთან და-
კავშირებით. შედეგად, რუსეთიდან უკრაინაში გადარიცხული 
კერძო თანხის რაოდენობა 2013 წელთან შედარებით ($20,78 
მლრდ.) 2016 წლისთვის ორჯერ შემცირდა ($10 მლრდ.)

3. რუსეთ-უკრაინის კულტურულ-სოციალური 
ურთიერთობები

3.1. ეკლესია
2014 წლის მოვლენების შემდეგ, რუსეთის ეკლესია სერიო-

ზული გამოწვევების წინაშე დადგა. თავდაპირველად რუსეთის 
პატრიარქის, კირილ I-ის განხცადებები უკრაინაში განვითარე-
ბულ კონფლიქტთან დაკავშირებით ზომიერი ხასიათის იყო და 
მხარეებს მშვიდობისაკენ მოუწოდებდა. უკრაინის მართლმადი-
დებელი ეკლესიის კიევის საპატრიარქოს თანახმად, კი რუსეთის 
მართლმადიდებლური ეკლესიის ინტერესები მთლიანად თანხ-
ვედრაშია კრემლის პოლიტიკასთან. აღნიშნული ნეიტრალური 
პოლიტიკა კრემლის ღია მხარდაჭერით შეიცვალა 2015 წლიდან, 
რაც უკრაინის სუვერენიტეტის პირდაპირი გამოწვევაა და ცალ-
სახად მიანიშნებს, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია კრემლისა და 
რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიისათვის უკრაინის კონტ-
როლი. ზემოხსენებულის შემდეგ, 2014 წლიდან დღემდე უკრაი-
ნაში იზრდება იმ ადამიანთა რიცხვი, ვინც მიიჩნევს, რომ რუსე-
თის მართლმადიდებელი ეკლესია რუსეთის მთავრობის ინტე-
რესების გამტარებელია. მსგავსი განწყობების გაძლიერებამ კი 
ავტოკეფალიის მომხრეების რაოდენობის ზრდასა და შეუწყო 
ხელი. დღეისათვის, იმ ადამიანთა რიცხვი, ვინც თავს მიიჩნევს 
კიევის საპატრიარქოს მრევლად გაიზარდა 10 მილიონამდე,რაც 
ქვეყნის მთლიანი მოსახლეობის 25 %-ს შეადგენს.

3.2. ინფორმაციული ომი 
ორ ქვეყანას შორის არსებულმა დაძაბულმა ურთერთობებ-

მა ასახვა ჰპოვეს აგრეთვე მედიაში. ე.წ. ჰიბრიდული ომის დროს 
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რუსეთი აქტიურად იყენებდა საზოგადოებრივი აზრის ჩამოსა-
ყალიბებლად მედია საშუალებებს. რუსულენოვანმა ტელე-რა-
დიო პროგრამებმა, რომლებიც კონფლიქტამდე, ფაქტობრივად, 
დომინირებდნენ უკრაინაში, შეძლო მოსახლეობის აზრის ფორ-
მირება და წარმართვა რუსეთის მხარის სასარგებლოდ, უმეტეს-
წილად ცრუ ინფორმაციის საფუძველზე. გარდა ამისა, რუსეთი 
აქტიურად იყენებს უკრაინის წინააღმდეგ მიმართული პროპაგა-
ნდის ფარგლებში, ისეთ საშუალებებს როგორიცაა სოციალური 
ქსელები, კომპიუტერული ვირუსები, სატელეფონო ჩანაწერები, 
კიბერშეტევები და სხვა. ამის საპასუხოდ, უკრაინამ 2017 წლის 
პირველ მეოთხედში დაუწესა სერიოზული სანქციები როგორც 
პრორუსულ მედია საშუალებებს (NTV, RT, Ria Novosti.), ისე რუ-
სული წარმოშობის მქონე კიბერუსაფრთხოების კომპანიებს 
(Kaspersky Lab, Doctor Web, Aeroflot). აგრეთვე, აკრძალა უამრავი 
რუსული ვებგვერდისა თუ სოციალური ქსელის გამოყენება.

დასკვნა
ევრომაინდის შემდეგ რუსეთ-უკრაინას შორის განვითარე-

ბული მოვლენები ცხადყოფს მათი ურთიერთობების კომპლექ-
სურობას. ევროკავშირთან უკრაინის დაახლოების მცდელობამ 
გამოიწვია ორ ქვეყანას შორის პოლიტიკური ურთიერთობების 
უკიდურესი დაძაბვა, რაც აისახა როგორც ყირიმის ოკუპაცია-
ში, ისე მიმდინარე დონბასის ომშიც. მიუხედავად დიპლომატი-
ური ურთიერთობების მინიმუმამდე დაყვანისა, უკრაინა-რუსე-
თის ეკონომიკური კავშირები მართალია მცირდება, თუმცაღა 
კვლავ მნიშვნელოვან ფაქტორად რჩება, უკრაინის ეკონომი-
კის რუსეთზე ხანგრძლივი ისტორიული დამოკიდებულების 
გამო. ამის პარალელურად ღრმავდება უკრაინის ეკონომიკური 
ურთიერთობები დასავლეთით მდებარე მეზობლებთან. აგრეთ-
ვე, იცვლება მოსახლეობის დამოკიდებულება რუსეთის პოლი-
ტიკის მიმართ, რაც ნათელს ხდის, რომ უკრაინის მოსახლეობა 
ზურგს აქცევს მის აღმოსავლეთით მდებარე რუსეთს, რომე-
ლიც, თავის მხრივ, ყველანაირი გზით ცდილობს იმპერიული 
პოლიტიკის სისრულეში მოყვანას და გავლენის სფეროების აღ-
დგენას, რაც უკრაინის გარეშე წარმოუდგენელია. 
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RUSSIA-UKRAINE RELATIONS AFTER THE “EUROMAIDAN”
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RESUME
 The Ukrainian Soviet Socialist Republic, also known as the So-

viet Ukraine, was one of the constituent republics of the Soviet 
Union from its inception in 1922. But after the dissolution of the 
Soviet Union on 26 December, 1991 it gained independence and as 
a result, the new relationship with Russia was shaped. Despite the 
historical ties between the two states, their foreign policy interests 
have reached the stalemate. The tension between these countries 
was revealed during the “EuroMaidan” events in 2013-2014, which 
actually became a turning point for the further development of rela-
tions between Russia and Ukraine.

Key words: Russia; Ukraine; “Euromaidan”; Annexation of 
Crimea; War in Donbass; Foreign policy; Political relationship; Eco-
nomic relationship; Energy, ties.
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