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biznes-inJineringi #1-2. 2018ekonomikuri ganviTarebis 

Tanamedrove mimarTulebebi

რეზიუმე
წარმოადგენილ სტატიაში „რეგიონის ცნების 

რაობა“ განხილულია რეგიონის ცნების შესახებ 
მეცნიერთა მოსაზრებები და სტატიის ავტორთა შე-
ხედულებები.

რეგიონულ ეკონომიკაში მომუშავე მეცნიერთა 
კვლევის ობიექტია რეგიონი. ამიტომ რეგიონის ცნე-
ბის სწორად გაგებას და განმარტებას განსაკუთრე-
ბული მნიშვნელობა ენიჭება. ვინაიდან არასწორად 
გაგებული და განმარტებული რეგიონის ცნების 
პირობებში ჩატარებული ნებისმიერი მეცნიერული 
კვლევა და მისი შედეგები, ძალზე უარყოფით გა-
ვლენას ახდენს რეგიონული ეკონომიკის ნებისმი-
ერი პრობლემის სწორად გადაწყვეტაში. სტატიის 
ავტორთა აზრით, შედარებით სრულყოფილად მია-
ჩნიათ რეგიონის ცნების შემდეგნაირი განმარტება: 
რეგიონი არის ქვეყნის ტერიტორიის, დადგენილ სა-
ზღვრებში მოქცეული მხოლოდ მისთვის დამახასია-
თებელი განსაკუთრებული ნიშნების მქონე ნაწილი. 

საკვანძო სიტყვები: რეგიონული ეკონომიკა, 
რეგიონი, ცნება, კვლევის ობიექტი, ტერიტორია, 
საზღვრების ფაქტორი, უგულებელყოფა, სტრუქ-
ტურა, რანგი, იერარქიული, სივრცე, რაიონი, აკვა-
ტორია, ტაქსონომიური ერთეული, სოციალური 
ინფრასტრუქტურა.

РЕЗЮМЕ
В предтавленной статье «Сушность понятия ре-

гиона» рассмотрены мнения ученых и взгляды ав-
торов данной статьи о понятии региона.

Объектом исследования ученых, работающих в 
региональной экономике, является регион. Поэто-
му важное значение имеет правильное понимание 
и восприятие понятия региона, так как проведен-
ное в условиях неправильного восприятия этого 
понятия любое научное исследование и его резуль-
таты отрицательно влияют на верное решение лю-
бой проблемы региональной экономики.

По мнению авторов статьи, самой верной трак-
товкой понятия «регион» можно считать следую-
щую: Регион – это часть территории страны, кото-
рая находится в пределах установленной границы 
и имеет присущие только ей, особые приметы.

რეგიონულ ეკონომიკაში მომუშავე მეცნიერთა 
კვლევის ობიექტია რეგიონი. ამიტომ რეგიონის ცნე-
ბის სწორად გაგებას და განმარტებას განსაკუთრე-
ბული მნიშვნელობა ენიჭება. ვინაიდან არასწორად 
გაგებული, აღქმული და განმარტებული რეგიონის 
ცნების პირობებში ჩატარებული ნებისმიერი მეც-
ნიერული კვლევა და მისი შედეგები, ძალზე უარყო-
ფით გავლენას ახდენს რეგიონული ეკონომიკის ნე-
ბისმიერი პრობლემის სწორად გადაწყვეტაში. 

მართალია რეგიონული ეკონომიკის მეცნიერე-
ბის ფორმირებას დიდი ხნის ისტორია (XX საუკუნის 
50 - იანი წლები) არა აქვს, მაგრამ ამ დარგში მომუ-
შავე მეცნიერთა შორის: უ. აიზარდი, ა. გრანბერგი, 
ვ. დოლიატოვსკი, ნ. ნეკრასოვი, გ. ჩერკაშინი, ჩ. 
ალამზიევი, ნ. ბარანოვსკი, ლ. კოგანი, ვ. მელქაძე, ი. 
მიქელაძე, დ. მოურავიძე, ე. ხარაიშვილი, პ. ჯეიმსი, 
დ. მარტინი, ვ. გრასი, რ. პლატი, ს. თეზელაშვილი და 
სხვებს ჯერ კიდევ არ არის რეგიონის ცნების განმა-
რტების თაობაზე ერთიანი აზრი ჩამოყალიბებული. 

აქედან გამომდინარე ეს იმას ნიშნავს, რომ დღე-
მდე არ არსებობს რეგიონის ცნების სრულყოფი-
ლი განმარტება. ამიტომ აუცილებელია რეგიონის 
ცნების შედარებით ზუსტი და სრულყოფილი გან-
მარტების ცნების შემოტანა. რაც საშუალებას მო-
გვცემს იმისა, რომ სწორად გავერკვეთ ამ დარგში 
მომუშავე მეცნიერთა მიერ რეგიონის ცნების გან-
მარტებების სრულყოფილებაში. 

რეგიონულ ეკონომიკაში მომუშავე მეცნიერთა 
შეხედულებები, რეგიონის ცნების განმარტების 
შესახებ ასეთია: ა. გრანბერგი რეგიონს ასე განმა-
რტავს: „რეგიონი არის განსაზღვრული ტერიტო-
რია, რომელიც სხვა ტერიტორიებისგან გამოირჩე-
ვა განსხვავებული ნიშნებით, გააჩნია გარკვეული 
მთლიანობა და  კავშირურთიერთობა შემადგენელ 
ელემენტებს შორის” (1,-16). 

ჩვენი აზრით ა. გრანბერგის მიერ რეგიონის გა-
ნმარტებაში ბევრი უზუსტობაა. განმარტებაში არ 
ჩანს რეგიონი რის განსაზღვრული ტერიტორიაა; 
ავტორი რეგიონს და ტერიტორიას აიგივებს, რე-
გიონის და ტერიტორიის გაიგივება არ შეიძლება 
იმიტომ, რომ რეგიონი არის ტერიტორიის ნაწილი 
და არა პირიქით. ასევე რეგიონის განმარტებაში 
უგულებელყოფილია საზღვრები; მით უმეტეს სა-

რეგიონის ცნების რაობა

შოთა ყიზილაშვილი
სტუ-ს ემერიტუსი პროფესორი,

ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი
კონსტანტინე ყიზილაშვილი

სტუ-ს ასოცირებული პროფესორი,
ეკონომიკის  აკადემიური  დოქტორი
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ზღვრები არის რეგიონის ტერიტორიის სიდიდის, 
ფართობის დადგენის ერთადერთი საშუალება. ნ. 
ნეკრასოვი რეგიონის განმარტებისას წერს: „რეგი-
ონში იგულისხმება ქვეყნის მსხვილი ტერიტორია, 
მეტნაკლებად ერთგვაროვანი ბენებრივი პირობე-
ბით, ძირითადად საწარმოო ძალების განვითარების 
დამახასიათებელი მიმართულებით, ბენებრივი რე-
სურსების კომპლექსის და პერსპექტიული, სოცია-
ლური ინფრასტრუქტურის საფუძველზე“ (2, - 29). 

ნ. ნეკრასოვი, საერთოდ უგულებელყოფს რეგი-
ონის საზღვრების ფაქტორს, გაიგივებულია ქვე-
ყნის და რეგიონის ტერიტორიები. გ. ჩერკაშინის 
გაგებით რეგიონის განმარტება ასეთია - „რეგიონი 
სოციალურ - ტერიტორიული ერთიანობაა, გამო-
ხატავს საზოგადოებრივი სისტემის მთლიანობას, 
გააჩნია ადმინისტრაციული, სამეურნეო - ეკონო-
მიკური, სოციალურ - კულტურული დამოუკიდებ-
ლობა, სპეციფიკური საცხოვრებლის, კულტურულ 
- საყოფაცხოვრებო პირობების განვითარებით“ (3, 
- 4). გ. ჩერკაშინის მიერ რეგიონის წარმოდგენილი 
განმარტება თავიდან ბოლომდე გაუგებარია. მაგა-
ლითად, ძალზე ძნელია გაგება იმისა თუ რას გუ-
ლისხმობს იგი როცა წერს: „რეგიონი სოციალურ 
- ტერიტორიული ერთიანობა, გამოხატავს საზო-
გადოებრივი სისტემის მთლიანობას“, ... „სპეციფი-
კური საცხოვრებლის, კულტურულ - საყოფაცხო-
ვრებო პირობების განვითარებით“. იგი, ასევე უგუ-
ლებელყოფს რეგიონის საზღვრების ფაქტორს. არ 
ჩანს რის ნაწილია რეგიონი. 

ვ. დოლიატოვსკი რეგიონს ასე განმარტავს: 
„რეგიონი, თანამედროვე გაგებით არის რთული 
ტერიტორიულ - ეკონომიკური კომპლექსი, რომელ-
საც აქვს განსაზღვრული შინაგანი რესურსები, წა-
რმოების საკუთარი სტრუქტურა, განსაზღვრული 
მოთხოვნები გარემოსთან დაკავშირებით“. (4, - 20). 

რეგიონის ძალზე გაუგებარ განმარტებას იძლე-
ვა ლ. კოგანი. იგი რეგიონს ასე განმარტავს: „უფრო 
ფართოდ გავრცელებული სოციოლოგიური თვალ-
საზრისით, სიტყვა „რეგიონში“ იგულისხმება ნების-
მიერი ტერიტორიის დამოუკიდებელი სამეურნეო 
- ეკონომიკური და ადმინისტრაციული ურთიერთო-
ბა, დაწყებული სოფლიდან, რაიონიდან, დამთა-
ვრებული მსხვილი სახალხო მეურნეობრივი ტერი-
ტორიული კომპლექსებით“ (5, - 25). აქ სხვადასხვა 
შინაარსითაა გამოყენებული სიტყვები რეგიონი 
და რაიონი, როცა ისინი იდენტურები არიან. ასევე 
უარყოფილია რეგიონის საზღვრების ფაქტორი. არ 
ჩანს რის ნაწილია რეგიონი. 

რეგიონის საინტერესო, მაგრამ არასრულყო-
ფილ განმარტებას იძლევიან პ. ჯეიმსი და დ. მარტი-
ნი. ისინი რეგიონს ასე განმარტავენ: „ჩვეულებრივ 
სიტყვა „რეგიონის“ ქვეშ იგულისხმება ერთიანი 
ტერიტორიის ნაწილი, რომელიც გამოირჩევა ზო-
გიერთი ერთგვაროვნებით, მაგრამ არ ფლობს მკა-
ფიო საზღვრებს. უფრო მეტიც, ეს სიტყვა ხშირად 
იხმარება დიდი ტერიტორიების აღსანიშნავადაც. 

პროფესიულ ენაზე ტერმინები „რეგიონი“ ან „რაიო-
ნი“ ხასიათდება ერთგვაროვნებით“ (6, - 517). ჩვენი 
აზრით, ამ განმარტებაში ყველაზე დიდი შეცდომაა, 
რეგიონის საზღვრების ფაქტორის უარყოფა. არ 
ჩანს რეგიონი რომელი ტერიტორიის ნაწილია. 

რეგიონის თავისებურ განმარტებას იძლევა დ. 
მოურავიძე. იგი რეგიონს ასე განმარტავს: „რეგიონი 
არის ქვეყნის სხვადასხვა რანგის, ე.ი. სიდიდის იერ-
არქიული ტერიტორიული ნაწილი რაიმე პრაქტიკუ-
ლი ან შემეცნებითი მიზნებით გამოცალკევებული 
ტერიტორიული სივრცე“(7,- 5). ჩვენი აზრით აღნიშ-
ნულ განმარტებაში ზედმეტად მიგვაჩნია სიტყვე-
ბის - რანგის, იერარქიულის, სივრცის ხმარება; უა-
რყოფილია რეგიონის საზღვრების ფაქტორი. 

ვ. გრასი რაიონს (რეგიონს) ასე განმარტავს: „რა-
იონი“, რა თქმა უნდა არ არის არც პოლიტიკური და 
ადმინისტრაციული ერთეული. იგი წარმოადგენს 
ტერიტორიას, რომელიც გამოირჩევა დამახასიათ-
ბელი ნიშნებით იმისათვს, რომ გამოიყოს (გამოირ-
ჩეს) მეზობლებისაგან“ (8,-21). ავტორს უგულებე-
ლყოფილი აქვს საზღვრების ფაქტორი, რაც არა-
სწორია. ასევე იგი რაიონს და ტერიტორიას აიგივე-
ბს. არ ჩანს  რის ნაწილია  რეგიონი.

რ. პლატის განმარტებით „რაიონი“ - ეს არის ტე-
რიტორია, გამოყოფილი მიწის ერთგვაროვნებით 
მისი ერთგვაროვანი გამოყენების საფუძველზე“ (9, 
- 24).  ეს განმარტება მთლიანად გაუგებარია, ავტო-
რი ჯერ ერთი რაიონს და ტერიტორიას აიგივებს, 
ხოლო მეორე მხრივ ძალზე გაუგებარია „მიწის ერ-
თგვაროვნებით მისი ერთგვაროვანი გამოყენების 
საფუძველზე“. ავტორი ასევე უგულუბელყოფს სა-
ზღვრების ფაქტორს. 

ვ. ხარაიშვილი რეგიონს ასე განმარტავს: „რე-
გიონი შეიძლება განვიხილოთ არა მხოლოდ რო-
გორც ბუნებრივი რესურსებისა და მოსახლეობის, 
წარმოებისა და მოხმარების, მომსახურების სფე-
როს ერთიანობა, არამედ როგორც ეკონომიკურ 
ურთიერთობათა განსაკუთრებული ეკონომიკური 
ინტერესების მქონე სუბიექტი; ამ თვალსაზრისით, 
რეგიონი მრავალფუნქციური და მრავალასპექტრი-
ანი სისტემაა“. (10,-13) 

რეგიონის განმარტებაში არ ჩანს, რეგიონი ქვეყ-
ნის ტერიტორიაა თუ მისი ნაწილი. უგელებელყოფი-
ლია საზღვრების ფაქტორი. გაუგებარია გამოთქმა 
“რეგიონი მრავალფუნქციური და მრავალასპექტი-
ანი სისტემაა“. რეგიონის გაიგივება სისტემასთან 
არა სწორია. იმიტომ, რომ სისტემა ერთი მთლიანო-
ბაა, რომელიც ცალკეული ნაწილებისგანაა შედგე-
ნილი, ხოლო რეგიონი სისტემის ერთი ნაწილია. 

უცხო ენათა ლექსიკონში რეგიონი ასეა განმა-
რტებული: „რეგიონი (ლათ. Regio (regionis ოლქი) 
1) იგივეა, რაც რაიონი (1;) ტერიტორია (აკვატო-
რია) ხშირად ძალიან მნიშვნელოვანი თავისი ზომე-
ბით (მაგრამ აუცილებელი არ არის ტაქსონომიურ 
ერთეულს წარმოადგენდეს), გაერთიანებული ეკო-
ნომიკურ - გეოგრაფიული ან სხვა თავისებურებე-
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ბით, მაგ. ღვინისპირა რ. მოიცავს ყველა რაიონს 
დას. ან ჩრდ. ღვინის აუზში“ (11, - 685). რეგიონის გა-
ნმარტებაში არ ჩანს, რეგიონი ქვეყნის ტერიტორი-
აა თუ ტერიტორიის ნაწილი, ასევე უგულებელყო-
ფილია საზღვრების ფაქტორი. 

ზემოთ დასახელებული და სხვა მეცნიერთა მიერ 
რეგიონის განმარტების ანალიზიდან გამომდინარე, 
შედარებით სრულყოფილად მიგვაჩნია რეგიონის 
ცნების შემდეგნაირი განმარტება: რეგიონი არის 
ქვეყნის ტერიტორიის, დადგენილ საზღვრებში მოქ-
ცეული, მხოლოდ მისთვის დამახასიათებელი განსა-
კუთრებული ნიშნების მქონე ნაწილი. 

ვფიქრობთ, რეგიონის აღნიშნული განმარტება 
დიდად შეუწყობს ხელს რეგიონული ეკონომიკის 
ნებისმიერი პრობლემის სწორად გადაწყვეტაში. 

გამოყენებული ლიტერატურა

1. Гранберг А; Основы региональной экономики, 
М; 2001

2. Некрасов Н; Региональная экономика;М 1975 

3. Черкашин Г; Региональные проблемы со-
циональные проблемы социональной политики, 
Свердловск; 1991

4. Долиатовский В; Зарубежный опыт комплек-
ского развития регионов – Регионализация.  1994 

5. Коган Л. Словарь прикладной социологии,  
минск; 1984

6. Джеймс П, Мартин  Д;  Все возможные миры, 
М; 1988 

7. მოურავიძე დ; მოსაზრებები ქართული რეგი-
ონული ეკონომიკური ტერმინოლოგიის შესახებ; 
ჟურნ. „სოციალური ეკონომიკა“; №3, 2004

8. Грасы В; Региональная экономика, М; „Инфра“ 
2002 

9. Платы Р, Региональная экеномика; М;  „Инфра“ 
2002

10. ხარაიშვილი ე; რეგიონული ეკონომიკა; თბ; 
2004

11. თეზელაშვილი ს; უცხო ენათა ლექსიკონი; 
თბ; 2005
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რეზიუმე
ნაშრომი, „უძრავი ქონების შეფასება და შემ-

ფასებლები საქართველოში“, ეხება მნიშვნელოვან 
საკითხებს, რომლებსაც შეუძლიათ გარკვეული 
გავლენის მოხდენა ქვეყნის ეკონომიკის განვითა-
რებაზე. თანამედროვე პირობებში უძრავი ქონების 
როლის ზრდამ გამოიწვია ინტერესის ზრდა მისი 
შეფასების საკითხში. თითოეულ ქვეყანას აქვს სა-
კუთარი მიდგომა უძრავი ქონების შეფასებაში. ეს 
გარკვეულ ქაოსს იწვევს. ამან განაპირობა ისეთი 
სისტემის შემოღების აუცილებლობა, რომელიც მი-
საღები იქნებოდა თითოეული ქვეყნისათვის. შეფა-
სების ერთიანმა, საერთაშორისო სისტემამ, შესაძ-
ლებელი გახადა უძრავი ქონების შეფასება საერთა-
შორისო დონეზე. შეფასების პროცესი მოიცავს კო-
ნკრეტულ ეტაპებს. კერძოდ, ეტაპების რაოდენობა 
დამოკიდებულია ისეთ ფაქტორებზე, როგორიცაა 
შეფასების გამოყენების მიზნობრიობა, ქონების ხა-
სიათი, შეფასებისთის აუცილებელი სამუშაოების 
მასშტაბი, ასევე მონაცემთა ხელმისაწვდომობა. 
ქვემოთ წარმოდგენილი ნაშრომი სწორედ ამ საკი-
თხებს შეეხება. 

გარდა საერთაშორისო სტანდარტებისა, უძრავი 
ქონების შეფასებისას, მნიშვნელოვანია პროფესი-
ონალი შემფასებლების არსებობა. პროფესიონალი 
შემფასებლების არსებობის საკითხი საქართვე-
ლოში უფრო მწვავეა, ვიდრე საერთაშორისო სტა-
ნდარტების არარსებობა, ვინაიდან საქართველო-
ში არსებული „შემფასებლები“, ხშირ შემთხვევაში, 
საქართველოში გავრცელებულ სტანდარტებსა და 
მეთოდებსაც კი არ იყენებენ.

საკვანძო სიტყვები: უძრავი ქონება, უძრავი ქო-
ნების შეფასება, ღირებულება, ფასი, სტანდარტი.

უძრავი ქონების შეფასება და შემფასებლები საქართველოში

ნაზი ჭიკაიძე
სტუ-ს პროფესორი 

ხელაძე თეკლე
სტუ-ს დოქტორანტი 

REAL ESTATE APPRAISAL AND 
APPRAISERS IN GEORGIA

Nazi Chikaidze
Professor of GTU – Georgian TeChnical University

 Tekle Kheladze
 PhD student of GTU – Georgian Technical University 

ABSTRACT
The thesis of this work, “ International Valuation 

Standards Of Real Estate And Problems Of Their Use 
In Georgia “, is dedicated to the discussion of the im-
portant issues, which may have some influence on the 
country’s economy. In modern conditions real estate 
takes importante part in the country’s economy . so it’s 
creates interest in assessment of the real estate. Each 
country has its own approach to the assessment of real 
estate. This leads to a certain chaos. Therefore it was 
necessary to introduce such a system, which would be 
acceptable for the countries. The evaluation process 
includes specific steps. In particular, the number of 
stages depends on factors such as the assessment of the 
purposeful use, the character of the property, review 
of the scale of the works, as well as database access.
International system of the unified assessment, makes 
possible assesment the real estate on international lev-
el. This is the subject of the work below. Theme of this 
work reviews standards of valuation witch adopted 
by the International Council for assessment. The stan-
dards discussed in this theme , are based on interna-
tional standards and are most often used in Georgia. 

Besides international standards, real estate assess-
ment is important for professional evaluators. The 
question of existence of professional appraisers is more 
acute than in the absence of international standards, 
because the “assessors” in Georgia often do not even 
use standards and methods wich are spread in Georgia.

key words: Real estate, Real Estate Appraisal,cost, 
price, standard. 



10

biznes-inJineringi #1-2. 2018

შესავალი 
უძრავი ქონება ეს არის მიწა, მიწაზე არსებული 

შენობა-ნაგებობები, ხეები და მიწისქვეშა წიაღისე-
ული. უძრავი ქონება, თანამედროვეობაში, წარმოა-
დგენს მოსახლეობის საკუთრებაში არსებული ქო-
ნების უმეტეს ნაწილს. 

უძრავი ქონება ეკონომიკისთვის საინტერესო 
მაშინაა, თუ იგი წარმოდგენილია ღირებულებით 
ფორმაში. სწორედ ამიტომ, უძრავი ქონების შეფა-
სებას, 21_ე საუკუნეში, დიდი ყურადღება ეთმობა. 

უძრავი ქონების ბაზრის კვლევა თანამედრო-
ვე საქართველოში ერთ-ერთ აქტუალურ საკითხს 
წარმოადგენს. მსოფლიო დონეზე უძრავი ქონების 
ბაზრის განვითარება უძრავი ქონების შეფასების 
საერთაშორისო სტანდარტების გამოყენებას მოი-
თხოვს. უძრავი ქონების რეალური ღირებულების 
განსაზღვრის გარეშე შეუძლებელია უძრავი ქონე-
ბის ბაზრის ეფექტური განვითარება.

უძრავი ქონების შეფასება, მსოფლიო ეკონომი-
კის განვითარების პარალელურად, საერთაშორი-
სო ხასიათის მატარებელი გახდა და შესაბამისად 
აუცილებელი გახდა შემოღებულიყო შეფასების 
ერთიანი, საერთაშორისო სისტემა, რომელიც გა-
ითვალისწინებდა ყველა დაინტერესებული პირის 
ინტერესებს. სწორედ ამ საკითხის წამოჭრით, სა-
ფუძველი ჩაეყარა შეფასების საერთაშორისო სტა-
ნდარტებს (IVS), რომელიც შემუშავებული იქნა შე-
ფასების საერთაშორისო სტანდარტების საკონსუ-
ლოს მიერ (IVSC).

სტანდარტების დამკვიდრების პარალელურად, 
მოთხოვნა წარმოიშვა პროფესიონალ და გამოც-
დილ შემფასებლებზე. სწორედ ამ საკითხებზეა ყუ-
რადღება გამახვილებული მოცემულ სტატიაში. 

ძირითადი ნაწილი
როდესაც ვსაუბრობთ უძრავი ქონების შეფასე-

ბაზე, მნიშვნელოვანია მრავალი ნიუანსის გათვა-
ლისწინება. მათ შორის უმნიშვნელოვანესია უძრავი 
ქონების კლასიფიკაცია, ვინაიდან მათი შეფასება 
სწორედ კლასიფიკაციაზეა დამოკიდებული. ყველა 
სახის ქონებას გააჩნია თავისი სპეციფიკა და შესა-
ბამისად, შეფასების დროს საჭიროა მათი გათვა-
ლისწინება. 

უძრავი ქონების ხასიათის განსხვავებულობი-
დან გამომდინარე, განსხვავებულია მისი შეფასების 
მეთოდები და სანდარტები. ქონების ზუსტი შეფა-
სება მნიშვნელოვანია მისი ღირებულების დადგე-
ნისთვის. 

მსოფლიოში კერძო საკუთრების, კორპორატიუ-
ლი და საზოგადოებრივი სიმდიდრის დიდ ნაწილს, 
უძრავი ქონება წარმოადგენს. შესაბამისად, წარმო-
იშობა უძრავი ქონების შეფასების სტანდარტებისა 
და შემფასებლების აუცილებლობა. უძრავი ქონე-
ბის შემფასებლები არიან პირები, რომლებიც აკ-
მაყოფილებენ მოთხოვნებს უძრავი ქონების ფლო-

ბისა და განკარგვის საკითხებთან დაკავშირებით.1 
შეფასება არის შემფასებლის მეთოდური დასკვ-

ნა უძრავი ქონების ფასის შესახებ.2 შესაფასებელი 
ობიექტის შეფასების საფუძველს წარმოადგენს 
შემკვეთსა და შემფასებელს შორის დადებული შე-
ფასების ხელშეკრულება, რომელიც კანონს შეესა-
ბამება.

უძრავი ქონების შეფასება მნიშვნელოვანია:
• ყიდვა-გაყიდვის ან გაქირავების, დაგირავების 

შემთხვევაში;
• აქციონერული საქმიანობისა და ქონების წი-

ლის გაყოფის შემთხვევაში;
• ახალი მეწილეების მოზიდვისა და დამატებითი 

აქციების ემისიის დროს;
• გადასახადის დადგენის მიზნისთ ქონების ობი-

ექტების (შენობების და მიწის ნაკვეთების) შეფასე-
ბა;

• უძრავი ქონების ობიექტების დაზღვევისთვის;
• უძრავი ქონების დაგირავნება საკრადიტო ანა-

ზღაურებისთვის;
• უძრავი ქონების გამოყენება, როგორც წარმო-

ების საწყისი კაპიტალი;
• საინვესტიციო პროექტების შემუშავებისა და 

ინვესტორების მოზიდვის დროს;
• უძრავი ქონების ობიექტების ლიკვიდაციის 

დროს;
• მემკვიდრული უფლებების აღსრულების 

დროს, სასამართლო გადაწყვეტილების დროს, ქო-
ნებასთან დაკავშირებული დავების გადაწყვეტი-
სას;

• უძრავ ქონებაზე საკუთრების ულებების რეა-
ლიზაციასთან დაკავშირებული საკითხები და სხვა.3

შეფასების საერთაშორისო სტანდარტები შე-
მუშავებულია შეფასების საერთაშორისო სტანდა-
რტების საბჭოს (IVSC) მიერ. იგი დაარსდა 1980 წლის 
დასაწყისში უძრავი ქონების შემფასებლების მიერ. 
90_იანი წლებიდან მოიცავს ბიზნესის შეფასების 
საკითხებსაც. შეფასების საერთაშორისო სტანდა-
რტების საბჭო (IVSC) (შსსს) არის დამოუკიდებელი, 
არაკომერციული, კერძო სექტორის ორგანიზაცია, 
რომელიც მოწოდებულია, ემსახუროს საზოგადოე-
ბის ინტერესებს. 

როდესაც შეფასების ანგარიშში მითითებულია, 
რომ შეფასება განხორციელდა შეფასების საერთა-
შორისო სტანდარტების შესაბამისად, იგულისხმე-
ბა, რომ დაცულია ყველა შესაფერისი ცალკეული 
სტანდარტის მოთხოვნა. 

შეფასების საერთაშორისო სტანდარტების საბ-
ჭოს მიერ მოწოდებული სტანდარტები ითვალისწი-
ნებს, როგორც მოძრავი, ისე უძრავი ქონების შეფა-
სების სტანდარტებს. შეფასების საერთაშორისო 
საბჭოს მიერ შემუშავებული ზოგადი სტანდარტე-

1  Understanding the Appraisal, Copyright © 2013 Appraisal 
Institute.

2  International Valuation Standards, 2011
3   Оценка недвижимости, Грязнова А.Г., Федотова М.А. 2010
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ბია:4

• შსს 101- „სამუშაოს მასშტაბები“;
• შსს 102- „შეფასების განხორციელება“;
• შსს 103- „ანგარიშის მომზადება“.
აღნიშნული ზოგადი სტანდარტებისა, 2017 წლი-

დან მათ რიცხვს დაემატა სტანდარტები 104 და 105:
• შსს 104- „ღირებულების საფუძვლები - დას-

კვნის საფუძვლები“
• შსს 105- „ შეფასების მიდგომები და მეთო-

დები - დასკვნის საფუძვლები“
შსს 104 სტანდარტი მოიცავს IVS თანახმად და-

დგენილ ღირებულებას, გარდა ამისა სხვა ორგანი-
ზაციების მიერ დადგენილ ღირებულებას. ამ სტა-
ნდარტის მიზანია შექმნას ინფორმაციული ბაზა, 
სადაც მოცემული იქნება ინფორმაცია შესაფასებე-
ლი ობიექტის შესახებ და მისი ღირებულების ყვე-
ლა შესაძლო ვარიანტი, ღირებულების დადგენის 
სხვადასხვა ვარიანტები, რათა მომხმარებლისთვის 
მარტივი იყოს ინფორმაციის მიღება.

შსს 105 მოიცავს შეფასების სრულფასოვან მე-
თოდებსა და მიდგომებს, რომლების გამოიყენება 
ყველა შეფასების პროცესში და იგი წარმოადგენს 
გენერალური სტანდარტების ნაწილს.

2017 წლიდან შეიცვალა სტანდარტი 230 და გახ-
და შსს 400 – „ინტერესი უძრავ ქონებაში“. უძრავ 
ქონებაში არსებული ინტერესების შეფასებასთან 
მიმართებით ზოგად სტანდარტებში მოცემული 
პრინციპები გამოიყენება. წინამდებარე სტანდა-
რტი მოიცავს მხოლოდ ამ პრინციპების სახეცვლი-
ლებებს, დამატებით მოთხოვნებს ან კონკრეტულ 
მაგალითებს, თუ როგორ გამოიყენება ზოგადი სტა-
ნდარტები ისეთ შეფასებებში, რომლებსაც ეს სტა-
ნდარტი ეხება.

ასევე შეიცვალა სტანდარტი 233 –„მშენებარე 
საინვესტიციო ქონება“ და 2017 წლის მონაცემებით 
ეს არის სტანდარტი 410, რომელიც მოიცავს ზოგად 
სტანდარტებს და შსს 400 – „ინტერესი უძრავ ქონე-
ბაში“. წინამდებარე სტანდარტი მოიცავს მხოლოდ 
ამ პრინციპების სახეცვლილებებს.

შსს 310 უძრავ ქონებაში არსებული ინტერე-
სების შეფასება სესხის უზრუნველყოფის მიზნე-
ბისთვის მოიცავს საკითხებს, რომლებიც შეეხება 
სესხის უზრუნველყოფას უძრავი ქონებით. 

მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი ქვეყნის მიზანია 
ქართული ბაზრი გახდეს საერთაშორისო ბაზრის 
მონაწილე, ჯერ კიდევ უამრავი ცვლილებაა გან-
სახორციელებელი. ყველაზე მწვავედ შეგვიძლია 
ვთქვათ, რომ უძრავი ქონების ბაზრის საკითხია. 
მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს კომპანიები, რო-
მელთა საქმიანობის სფეროს სწორედ უძრავი ქონე-
ბის შეფასება წარმოადგენს, ეს სფერო საწყის ეტაპ-
ზეა. ეს გამოწვეულია რიგი ფაქტორებით. 

მიუხედავად ამისა, საქართველოში არსებობს 
სტანდარტები, რომლებიც დაფუძნებულია შეფა-
სების საერთაშორისო საბჭოს მიერ შემუშავებულ 

4  International Valuation Standards, 2017

სტანდარტებზე. ეს სტანდარტებია:
1. შეფასება საბაზრო ღირებულების დადგენის 

მიზნით;
2. შეფასება არასაბაზრო ღირებულების დადგე-

ნის მიზნით;
3. შეფასების ანგარიში.5
შეფაების პროცესი მოიცავს შემდეგ ეტაპებს: 

პრობლემის იდენტიფიკაცია; კლიენტი; შეფასების 
დასკვნის მომხმარებლები; შეფასების დასკვნის 
გამოყენების მიზნობრიობა; ღირებულების სახე 
და მისი განსაზღვრა; შეფასების თარიღი; ქონების 
იმ მახასიათებლების იდენტიფიკაცია, რომლებიც 
მნიშვნელოვანია შესაფასებელი ღირებულებისა და 
შეფასების დასკვნის გამოყენების თვალსაზრისით; 
შეფასების პირობები.

რაც შეეხება მეთოდებს, რომლებიც გამოიყენე-
ბა საქართველოში, ესენია:
 გაყიდვების შედარების მეთოდი;
 შემოსავლების კაპიტალიზაციის მეთოდი;
 დანახარჯების მეთოდი.6
კონკრეტულად მიწის შეფასების დროს გამოიყე-

ნებენ შემდეგ მეთოდებს:7

 გაყიდვების შედარება;
  მიწის ნაკვეთისა და შენობის ღირებულე-

ბას შორის წილობრივი გადანაწილება;
  ღირებულების გამოყოფა;
  ნაკვეთებად დაყოფა;
 ნაშთის ტექნიკა (ნარჩენი ღირებულება);
 მიწის საიჯარო შემოსავლის კაპიტალიზა-

ცია (ზედმეტი ღირებულების ან ქონების ფულად 
კაპიტალად გადაქცევა);

განვითარებული ეკონომიკის ქვეყნები იყენე-
ბენ ეგრეთ წოდებულ URAR( Uniform Residential 
Appraisal Report) საცხოვრებლის უნივერსალური 
შეფასების ანგარიშსს, რომელშიც დეტალურადაა 
ჩამოთვლილი უძრავი ქონებისა და მასზე შესა-
დარებელი ობიექტების ყველა ანგარიშგასაწევი 
პარამეტრი. URAR-ის მიხედვით უძრავი ქონების 
შეფასების მექანიზმი მრავალ ფაქტორზეა დამოკი-
დებული და კომპლექსურად ითვალისწინებს ობი-
ექტის ლოკაციას, ურბანული განვითარების დონეს, 
მიმდებარე ტერიტორიის განვითარების ტემპს, ფა-
სების ზრდისა თუ ვარდნის ტენდეციას ობიექტის 
სიახლოვეს, მოთხოვნა-მიწოდების ბალანსს მიმდე-
ბარე ტერიტორიაზე, ანგარიშსწორების ფორმას, 
ხმაურის და აქტივობის დონეს, საკანალიზაციო და 
საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის ორგანი-
ზებას, ობიექტის ექსპლუატაციის ვადას, შენობის 
ფუნდამენტის ტიპს და მდგრადობას, გადახურვის 
ტიპს, გამოყენებულ და ექსტერიერის მოსაპირკე-
თებელ მასალებს, ობიექტის ცვეთის დონე, სამე-

5   http://asset-ge.org/standards-2/
6  ანგარიში უძრავი ქონების შეფასების შესახებ, http://

www.railway.ge/files/Proeqtebi/bypass/ang.pdf
7   უძრავი ქონება - მიწის ნაკვეთის შეფასება, http://

www.aura.ge/menu/2-istoriebi/133-palitra/1062-udzravi-qone-
ba--mitsis-nakvetis-shefaseba.html
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ზობლოს სოციალურ სტატუსს, შენობის ენერგო 
ეფექტურობას, ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხო-
ებას, ობიექტის ინოვაციურ-ტექნოლოგიურ სე-
რვისს და სხვა მრავალ ფაქტორს. 

აღნიშნული შეფასების მეთოდის გამოყენება სა-
ქართველოში შეუძლებელია, ვინაიდან საქართვე-
ლოში არ არის გათვალისწინებული არცერთი ანგა-
რიშგასაწევი პარამეტრი, რომელზედაც საუბარია 
აღნიშნულ შეფასების ანგარიშში.

საქართველოში უძრავი ქონების შეფასება მრა-
ვალი ფაქტორის უგულებელყოფით ხდება. სწორედ 
ამიტომ, საჭიროა ქვეყანაში არსებობდეს ობიექტუ-
რი და საერთაშორისო სტანდარტებზე დაფუძნებუ-
ლი შეფასების სისტემა. ამ საკითხის მიმართ, რო-
გორც უკვე ავღნიშნეთ, ინტერესი დღითიდღე იზ-
რდება. თუმცა მხოლოდ ინტერესის ზრდა სფეროს 
განვითარებას ხელს ვერ შეუწყობს, საჭიროა შესა-
ბამისი ღონისძიებების გატარება და რაც მთავარია, 
მოხდეს კანონმდებლობის გადახედვა.

დასკვნა
საქართველოში დღეისათვის, როგორც უკვე 

არაერთხელ იქნა აღნიშნული, ინტერესი უძრავი 
ქონების ბაზრის განვითარების მიმართ იზრდება, 
ვინაიდან მსოფლიოს განვითარებული ქვექნების 
ეკონომიკის დიდ ნაწილს სწორედ ეს სფერო მოიცა-
ვს. მიუხედავად მზარდი ინტერესისა, საქართველო-
ში შემფასებლების დაბალი დონეა. ჩვენი პრაქტი-
კისთვის დამახასიათებელი არაა უძრავი ქონების 
შეფასება სხვადასხვა მიზნისთვის. უძრავ ქონებაზე 
ფასები ძირითადად პირადი ინტერესებიდან გამო-
მდინარეობს და ღირებულების დადგენის დროს არ 
არის გათვალისწინებული არც ერთი ზემოთ ხსენე-
ბული სტანდარტი. საქართველოში არსებულ შემ-
ფასებლებს არ გააჩნიათ შესაბამისი კვალიფიკაცია 
და პრაქტიკა უძრავი ქონების შეფასებისას საერთა-
შორისო სტანდარტების გამოყენებისა. ამავე დროს 
ჩვენი კანონმდებლობით არ მოეთხოვებათ არანაი-
რი მტკიცებულება იმისა, რომ შეფასება მოხდა საე-
რთაშორისო სტანდარტების გათვალისწინებით.

თუმცა არ უნდა დაგვავიწყდეს ის ფაქტი, რომ 
შეფასების საერთაშორისო სტანდარტების გამოყე-
ნებისთვის უნდა არსებობდეს ობიექტი, რომელიც 

აგებულია რომელიმე საერთაშორისო სტანდარტის 
გათვალისწინებით. ქართული რეალობიდან გამო-
მდინარე, არსებული პრობლემის დანახვა შესაძ-
ლებელია შეუიარაღებელი თვალითაც კი, ამ შემ-
თხვევაში საუბარია შენობა-ნაგებობებზე, რომელ-
თა რიცხვიც გამუდმებით იზრდება. აღნიშნული 
პრობლემა სხვა მრავალი პრობლემის გამომწვევი 
მიზეზი ხდება. შესაბამისად აუცილებელია ამ საკი-
თხისადმი სათანადო ყურადღების დათმობა. აუცი-
ლებელია შესაბამისი კანონმდებლობის შემოღება 
და საქართველოში არსებული მცირე რაოდენობის 
ორგანიზაციების განვითარების ხელშეწყობა, რო-
მელთა ფუნნქციონირების სფერო ამ საკითხებს 
მოიცავს.

კომპეტენტური შეფასების ორგანოებისა და 
შემფასებლების არსებობა, სფეროს განვითარებას 
ხელს შეუწყობს და ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკას სა-
შუალებას მისცემს განვითარდეს საერთაშორისო 
დონეზე ამ მიმართულებით.

გამოყენებული ლიტერატურა:
1. სიჭინავა ა., კოღუაშვილი პ., ეგიაშვილი დ., 

მესხიშვილი ა. ,,უძრავი ქონება“, თბილისი, 2012
2. The Appraisal of Real Estate, 847 pages, 14th 

Edition , (2013)
3. Understanding the Appraisal, Copyright © 

2013 Appraisal Institute.
4. Оценка недвижимости, Грязнова А.Г., Федото-

ва М.А. 2010
5. International Valuation Standards, 2013
6. International Valuation Standards, 2017
7. ანგარიში უძრავი ქონების შესახებ, http://

www.railway.ge/files/Proeqtebi/bypass/ang.pdf უკა-
ნასკნელად გადამოწმებულია 10/04/2018

8. http://asset-ge.org/standards/ უკანასკნელად 
გადამოწმებულია 10/04/2018
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უკანასკნელად გადამოწმებულია 10/04/2018

10 უძრავი ქონება - მიწის ნაკვეთის შეფასე-
ბა,http://www.aura.ge/menu/2-istoriebi/133-pali-
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html უკანასკნელად გადამოწმებულია 10/04/2018
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reziume
2017 wlis 30 oqtombers baqoSi oficialurad 

gaixsna baqo-Tbilisi-yarsis rkinigza. gaxsnis 
sazeimo ceremoniaSi 5 qveynis liderma miiRo 
monawileoba. rkinigza, romelic samxreT kavka-
siasa da centralur azias evropasTan akavSirebs, 
ganixileba rogorc „rkinis abreSumis gza”. mas 
ekonomikur winsvlasa da regionis stabiluro-
bis xelSewyobaze mimarTul proeqtad miiCneven..

yarsisa da axalqalaqis Soris aSenda 105 kilo-
metri sigrZis axali xazi, romlis 76 km-ma gada-
kveTa Turqul mxare, xolo 29 km-ma qarTul mxare. 
axalqalaqidan marabdamde arsebuli sarkinigzo 
xazi da Tbilisi-baqos xazi iqna modernizebuli. 

xazis saerTo sigrZe - 826 kilometri da sawy-
is etapze misi saSualebiT SesaZlebeli iqna 
1 milioni mgzavris gadayvana da 6,5 milioni 
tona tvirTbrunva. xolo Semdeg es moculo-
ba gaizrdeba 3 milion mgzavramde da 15 milion 
tona tvirTbrunvamde.

2014 wlis ivnisSi azerbaijanis rkinigzam ga-
moacxada, rom xeli moawera “Stadler Rail” Svei-
carul firmasTan 120 milioni dolari (115 mil-
ioni evro) Rirebulebis xelSekrulebas, rom-
lis mixedviTac saZinebeli vagonebiT da mosri-
ale  borblebis wyvilebiT 3 matarebeli gadaeca 
2016 wlis Suidan 2017 wlis Suamde.

BAKU–TBILISI–KARS RAILWAY

Abil Aslanovi, 
GTU phd student

SUMMARY
The Baku-Tbilisi-Kars project is intended to complete 

a transport corridor linking Azerbaijan to Turkey (and 
therefore Central Asia and China to Europe) by rail. 

In total 105 kilometers of new line will be built be-
tween Kars and Akhalkalaki, with 76 kilometers within 
Turkey and 29 kilometers in Georgia. The existing rail-
way line from Akhalkalaki to Marabda and on to Tbilisi 
and Baku will be modernized.

Its total length will be 826 kilometers and it will be 
able to transport 1 million passengers and 6.5 million tons 
of freight at the first stage. This capacity will then reach 3 
million passengers and over 15 million tons of freight.

In June 2014, Azerbaijan Railways announced that 
they had signed a SFr 120 million (EUR 115 million) 
contract with the Swiss firm Stadler Rail AG to supply 
3 ten-car variable-gauge sleeper trains, to be delivered 
between mid-2016 and mid-2017. 

aTasobiT wlis win, „didi abreSumis gza“ aka-
vSirebda erTmaneTTan evraziis sxvadasxva naw-
ilSi mdebare udides civilizaciebs. im uZveles 
epoqaSic, komunikacia ara mxolod pruduqci-
is, aramed teqnologiebis, ideebis, aRmoCenebis 
gacvlis, idealTa da RirebulebaTa gavrceleb-
is saSualeba iyo. 1998 wels, senator braunbekis 
iniciativiT, amerikis SeerTebuli Statebis sen-
atma miiRo rezolucia „axali abreSumis gzis“ 
mxardaWeris Sesaxeb.

iseve rogorc uZveles epoqaSi, am proeqtis 
mizania aziis swrafad mzard bazrebTan damaka-
vSirebeli umoklesi da uswrafesi alternatiu-
li gzebis Zieba, komunikaciaTa diversificire-
ba, teqnologiebis gavrceleba da energomatare-
belTa stabiluri miwodeba.

„axali abreSumis gzis“ farglebSi ukve moqme-
deben trasekas, agreTve baqo-Tbilisi-jeihanis 
„didi navTobsadenisa“ da baqo-Tbilisi-erzru-
mis „didi gazsadenis“ magis tralebi, romlebmac 
mniSvnelovnad Sec vales ekonomikuri realoba 
kaspia - Savi-zRvis regionSi, Seqmnes ganviTare-
bis axali pirobebi da gaaZlieres ara mxolod am 
regionis qveynebis, aramed evropis energetiku-
li usafrTxoeba. 

rkinis abreSumis gza amoqmedda 2017 wlis 30 
oqtombers da es gaxda istoriuli movlena mso-
flio ekonomikisaTvis, romelsac sul male ig-
rZnobs Cveulebrivi adamiani Tu biznesmeni, vi-
sac miecema saSualeba bevrad swrafad da iafad 
miawodos produqcia momxmarebels, gaaformos 
xelsayreli kontraqtebi da aiTvisos axali ba-
zrebi. magistralis amoqmedebisTanave CineTi, 
yazaxeTi, indoeTi, mTeli centraluri azia, 
iseve, rogorc samxreT kavkasiis saxelmwifoebi 
evropisaTvis ufro xelmisawvdomi gaxdeba da 
piriqiT, evropis qveynebi aziisTvis.

baqo-Tbilisi-yarsis sarkinigzo magistra-
lis gaxsnis ceremoniaSi azerbaijanis preziden-
ti ilham alievi, saqarTvelos premier-ministri 

abreSumis gza

abil aslanovi,
stu-s doqtoranti
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giorgi kvirikaSvili, TurqeTis prezidenti re-
jep taip erdoani, yazaxeTis premier-ministri 
bakitJan sagintaevi da uzbekeTis premier-minis-
tri abdula aripovi monawileobdnen. maT simbo-
lurad gadaiyvanes isrebi, gaxsnes memorialuri 
dafa da imgzavres matarebliT, romelmac axlad 
gaxsnil sarkinigzo magistralze gaiara.

rkinis abreSumis gza globaluri mniSvnelo-
bis as saukeTeso proeqts Soris moxvda. 

baqo-Tbilisi-yarsis sarkinigzo magistra-
lis proeqti iTvaliswinebs evropuli liandis 
(1435 mm) axali sarkinigzo xazis mSeneblobas 
sadgur axalqalaqidan sadgur yarsamde saer-
To sigrZiT 98 km. saidanac saqarTvelos mxares 
aris 30-kilometriani sarkinigzo magistrali 
axalqalaqi – karwaxis (TurqeTis sazRvari) mi-
marTulebiT, xolo TurqeTis mxaresaa karwaxi-
dan yarsamde 68 km sigrZis monakveTi.

saqarTvelos mxares ganlagebuli evropuli 
liandis rkinigzis muSa proeqti damuSavebulia 
Sps “saqtransproeqtis” mier. proeqti iTval-
iswinebs evrostandartebis I kategoriis rkinig-
zis parametrebiT axali xazisa da sasazRvro 
sadguri karwaxis mSeneblobas.

baqo-Tbilisi-yarsis proeqti aris axali sa-
transporto derefani, romelic gaaerTianebs 
azerbaijanis, saqarTvelosa da TurqeTis sar-
kinigzo xazebs.

am proeqtis ganxorcielebis Sedegad, Turqe-
Tis gavliT, gaixsna sarkinigzo derefani kaspiis 
zRvidan evropisken, romelic sabolood gamor-
icxavs sazRvao gziT gadazidvis saWiroebas mas 
mere, rac stambulSi, bosforis sruteSi gamava-
li rkinigzis gvirabis mSenebloba dasruldeba. 
baqo-Tbilisi-yarsis proeqtiT aseve SesaZle-
beli iqneba derefnis gaxsna, romelic ruseTs 
TurqeTTan daakavSirebs. am xaziT moxdeba ro-
gorc satvirTo, ise samgzavro gadayvanebi da 
is moiazreba rogorc alternatiuli satvirTo 

transportirebis gza iranidan momavali ar-
sebuli satranzito gzebis nacvlad. kompaniis 
menejmenti fiqrobs, rom axali sarkinigzo xazi 
gazrdis tvirTbrunvis, kerZod konteinerebiT 
gadazidvadi tvirTis moculobas, Tumca imis 
gamo, rom sarkinigzo gza axalia, meneJmentis 
azriT, mniSvnelovani moculobis mizidvas dro 
dasWirdeba. amJamindeli tvirTbrunvis mixed-
viT da sarkinigzo xazis dagegmil dros gax-
snis SemTxvevaSi, menejmenti fiqrobs, rom 2015 
wlisTvis kompanias SeeZleba Secvalos amJamad 
arsebuli minimum 2 milioni tona tvirTis ga-
dazidvis marSruti (umTavresad mSrali tvir-
Tis, romelis gadazidvac amJamad satvirTo man-
qanebiT xdeba) TurqeTis, kavkasiis, ruseTisa da 
centraluri azias Soris.

baqo-Tbilisi-yarsis sarkinigzo magistra-
lis proeqtis ganxorcieleba 2007 wels daiwyo, 
mSenebloba ki 2008 wels da igi iTvaliswinebda 
saqarTvelos teritoriaze marabda – axalqa-
laqis sarkinigzo xazis reabilitacia-rekon-
struqcias da axali sarkinigzo xazis mSene-
blobas axalqalaqidan TurqeTis sazRvramde.  

menejmentis azriT, TurqeTsa da centra-
lur azias Soris gazrdili vaWroba uzrun-
velyofs mniSvnelovan SesaZleblobas savaW-
ro nakadis misapoveblad, kerZod centraluri 
aziidan TurqeTSi importirebuli nedleulisa 
da TurqeTidan eqportirebuli produqciis. 
Turqul-rusuli vaWrobis gaTvaliswinebiT, 
menejmentis azriT, arsebobs damatebiT mocu-
lobis mopovebis SesaZlebloba, kerZod mSrali 
tvirTis, romlis gadazidvac amJamad iranis, an 
rusul-Savi zRvis gziT xdeba.

es aris geostrategiuli mniSvnelobis proeq-
ti, romlis saSualebiT azia da evropa uerTdeba 
erTmaneTs. Cven gvjera, rom es proeqti daainter-
esebs Suaaziis qveynebs, avRaneTs. vfiqrob, am pro-
eqtma unda moitanos stabiluroba da simSvide.

baqo-Tbilisi-yarsis sarkinigzo magistrali
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,,baqo-Tbilisi-yarsis’’ sarkinigzo magistra-
li ara mxolod sarkinigzo proeqtia, aramed 
misi mniSvneloba bevrad metia. Ees aris geo-
politikuri iniciativa da nabiji.

proeqtis mizans warmoadgens axali satrans-
porto koridoris aTviseba, romelic erTmaneT-
Tan ara mxolod azerbaijanis, saqarTvelosa da 
TurqeTis sarkinigzo sistemebs daakavSirebs, 
aramed Seqmnis safuZvels Soreuli aRmosav-
leTidan evropis (da piriqiT) mimarTulebiT 
tvirTebis transportirebisaTvis. proeqtis 
ganxorcielebis pirvel etapze, rkinigzis meSve-
obiT SesaZlebeli gaxdeba daaxloebiT 6,5 milio-
ni tona tvirtis gatareba, momavalSi dagegmilia 
gamtanunarianobis 17 milion tomande gazrda.

garda amisa, 2015 wels rkinigzis meSveobiT 
satesto satvirTo matarebelma gaiara, romel-
mac samxreT koreidan yazaxeTis, azerbaijanis, 
saqarTvelosa da TurqeTis gavliT evropaSi 
Casvlas mxolod 15 dRe moandoma. es dro ki gac-
ilebiT naklebia, vidre sazRvao gzis meSveobiT 
tvirTebis aziidan evropaSi transportirebi-
saTvis.

rkinigzis funqcionirebis periodSi daax-
loebiT 2500 adamiani iqna dasaqmebuli.

proeqtis farglebSi tvirTebis gadaadg-
ilebis sakiTxTan erTad, arsebobs mniSvnelovani 
molodinebi mgzavrTa gadaadgilebasTan daka-
vSirebiTac. eqspertTa gaangariSebiT, rkinig-
zis funqcionirebis sawyis etapze, navaraudevia 
daaxloebiT 1 milioni mgzavris gadaadgileba, 
xolo azrbaijanis rkinigzas ukve gaaCnia xelSe-
kruleba Sveicariul kompania “stadlerTan” 
“Stadler” samgzavro vagonebis warmoebasTan 
dakavSirebiT. grZelvadian perspeqtivaSi, mgza-
vrTa raodenobam SesaZloa sam million adamians 
miaRwios weliwadSi.

momavali rkinigzis eqspluataciaSi Seyvana 
mniSvnelovnad gazrdis saqarTvelos satran-
zito potencials. im faqtis gaTvaliswinebiT, 
rom evropidan aziis mimarTulebiT da piriqiT 
tvirTebis mniSvnelovani nawili saqarTvelos 
teritoriaze gaivlis, Cveni qveynis mimarT mso-
flios wamyvani geopolitikuri moTamaSeebis, 
maT Soris CineTis, iaponiis, agreTve evrokav-
Siris wevri qveynebis mxridan geopolitikuri 
interesi kidev ufro gaizrdeba. Uufro meti 
qveyana ufro metad iqneba dainteresebuli saqa-
rTvelos strategiuli obieqtebis dacviTa da 
qveyanaSi stabilurobis ganmtkicebiT, Cveni 
qveynis ekonomikis sxvadasxva seqtorSi ucx-
ouri incesticiebis dabandebiT;

evro-aziis satransporto derefnis far-
glebSi saqarTvelos rolis amaRleba xels Seu-
wyobs qveynis Semdgom integracias evropul 
struqturebSi;

proeqtis warmatebiT ganxorcieleba da 
savaWro brunvis zrda, kidev ufro gaamyarebs 
urTierTobebs sam strategiul partniors – 
azerbaijans, saqarTvelosa da TurqeTs Soris.

rogorc cnobilia, ukanasknel periodSi ram-
denjerme gaimarTa sami qveynis Tavdacvis minis-
trebis Sexvedra. azerbaijans, saqarTvelosa da 
TurqeTs Soris samxedro sferoSi TanamSrom-
loba pirvel rigSi SeiZleba ukavSirdebodes 
strategiuli obieqtebis erTobliv dacvas, 
magaliTad, baqo - Tbilisi-axalqalaqi - yarsi 
momavali rkinigzis usafrTxoebis uzrunvely-
ofas.

aucilebelia im faqtis gaTvaliswineba, rom 
rogorc TurqeTis teritoriaze, aseve samxreT 
da CrdiloeT kavkasiis regionebSi (maT Soris 
saqarTvelos okupirebul regionebSi) sxvadasx-
va teroristuli da diversiuli dajgufebebi 
moqmedebs. arsebobs mniSvnelovani safuZveli 
raTa ganvacxadoT, rom maTi mniSvnelovani naw-
ilis mxardaWera ruseTis Sesabamisi samsaxure-
bis mier xorcieldeba. oficialuri moskovi 
yvelafers gaakeTebs, raTa kanonsawinaaRdego 
qmedebebis saSualebiT ziani miayenos pirvel 
rigSi saqarTvelos teritoriaze arsebul in-
frastruqturul obieqtebs, romelTac sa-
tranzito funqcia gaaCniaT. teroristuli da 
diversiuli aqtebis ganxorcieleba Tavis mxriv 
Selaxavs saqarTvelos - rogorc satranzito 
qveynis imijs da es faqtori agreTve negatiurad 
aisaxeba azerbaijanis, rogorc energetikuli 
resursebis eqsportiori, aseve TurqeTis, ro-
gorc energetikuli resursebis importior, sa-
tranzito da distributor qveyanaze. aqedan ga-
momdinare, saerTo safrTxis arsebobam SesaZle-
belia gaaZlieros sam qveyanas Soris Tavdacvis 
sferoSi TanamSromloba.

aRsaniSnavia is faqtic, rom rkinigzis fun-
cionireba xels Seuwyobs javaxeTis region-
is ekonomikur ganviTarebas, rac Tavis mxriv 
dadebiTad aisaxeba saqarTvelos aRniSnuli re-
gionis somxuri mosaxleobis saqarTveloSi in-
tegraciis Semdgom procesze.

saqarTvelos premier-ministris, giorgi 
kvirikaSvilis gancxadebiT, baqo-Tbilisi-yar-
sis damakavSirebeli rkinigzis mSeneblobis 
saqmeSi didi progresia. 

gansakuTrebiT minda, aRvniSno didi pro-
gresi baqo-Tbilisi-yarsis damakavSirebeli 
rkinigzis mSeneblobis saqmeSi. es proeqti ukve 
dasasruls miuaxlovda da Cven Zalian aqtiurad 
vmuSaobT, rom man uaxloes momavalSi daiwyos 
funqcionireba. es proeqti aseve mniSvnelovani 
gansaxiereba gaxlavT im sammxrivi TanamSromlo-
bisa, azerbaijan-saqarTvelo-TurqeTs Soris, 
romelsac Cven udides mniSvnelobas vaniWebT. 
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aseve, Cven vagrZelebT mWidro urTierTobas, 
samxreTis energetikuli derefnis realizacii-
sa da kaspiis energoresursebis dasavleTisaken 
transportirebis uzrunvelsayofad saqarT-
velos gavliT.

rkinis abreSumis gza aris istoriuli mov-
lena msoflio ekonomikisaTvis, romelsac sul 
male igrZnobs Cveulebrivi adamiani Tu biznes-
meni, visac miecema saSualeba bevrad swrafad da 
iafad miawodos produqcia momxmarebels, gaa-
formos xelsayreli kontraqtebi da aiTvisos 
axali bazrebi. magistralis amoqmedebisTanave 
CineTi, yazaxeTi, indoeTi, mTeli centraluri 
azia, iseve, rogorc samxreT kavkasiis saxelmwi-
foebi evropisaTvis ufro xelmisawvdomi gaxde-
ba da piriqiT, evropis qveynebi aziisTvis. rki-
nis abreSumis gza globaluri mniSvnelobis as 
saukeTeso proeqts Soris moxvda.

saerTo jamSi SeiZleba iTqvas, rom proeq-
tis warmatebiT ganxorcieleba warmoadgens 
imis naTel magaliTs, Tu rogor iqneba Sesa-
Zlebeli mravalmxrivi TanamSromloba “trase-
kas” (evropa-centraluri azia-kavkasia-evropis 
satransporto derefani) proeqtis fargleb-
Si monawile qveynebs Soris, agreTve, rkinigza 

mniSvnelovan gavlenas moaxdens saqarTvelos 
globalur proeqtebSi kidev ufro metad inte-
graciis procesze.
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reziume
samecniero naSromSi mocemulia sainvesti-

cio politikisa da saerTaSoriso investiciaTa 
nakadebis gavrcelebis mimarTulebebi global-
uri krizisis Semdgom periodSi. sainvesticio 
politikis tendenciaTa daxasiaTebisas aqcen-
tirebulia sakuTrebis kriteriumze damyare-
buli politikis instrumentTa efeqtianobis 
sakiTxebi. 

naSromSi ganxilulia investorTa ,,moqalaqe-
obis” sakiTxTan dakavSirebuli politikis prob-
lemebi. pirdapiri ucxouri investiciebis re-
Jimis reforma, romelic mdgradi ganviTarebis 
principebis dacvazea orientirebuli gamocxa-
debulia saerTaSoriso sainvesticio politikis 
safuZvlad. ganxiluli reformis pirvel etapze 
qveynebis mier miRweul iqna konsensusi zogadad 
reformis gatarebis Sesaxeb. meore da mesame eta-
pebze ganxorcielda axali tipuri SeTanxmebebi. 
daiwyes molaparakebaTa warmoeba axal saer-
TaSoriso sainvesticio SeTanxmebaTa Sesaxeb. 
naSromSi xazgasmulia UNICTAD-is mier SemuSave-
buli saerTaSoriso sainvesticio SeTanxmebaTa 
,,sagzao rukaze” orientirebis aucilebloba. am 
damokidebulebis mniSvneloba gansakuTrebiT 
mzardia ganviTarebadi qveynebisTvis.

sakvanZo sityvebi: pirdapiri ucxouri in-
vesticiebi, sainvesticio politikis cvlile-
baTa ,,sagzao ruka“, pirdapiri ucxouri inves-
ticiebis reJimis reforma.

ROADMAP FOR CHANGES IN THE INTERNATIONAL 
INVESTMENT POLICY

Summary 
The scientific paper discusses the investment pol-

icies and the trends of international investment flows 
in the post-global crisis era. While studying the invest-
ment policy trends, the effectiveness of property crite-
ria is emphasized.

The paper studies the investors’ “citizenship” is-
sue-related policy problems. FDI regime reform, which 
is focused to defend the sustainable development prin-
ciples, has been declared as the basic principles of in-
ternational investment policies. During the first stage 
of the reform, the general consensus about the needs of 
changes were reached by the countries. While the sec-

ond and third phases of the policy implementation, the 
new typical agreements have been made. Furthermore, 
started the negotiation for making a new international 
investment agreements. The paper highlights the im-
portance of the international investment agreements, 
created by UNCTAD, on the “road map”. This issue is es-
pecially vital for developing countries.

Key words: foreign direct investment, “Roadmap” 
changes in investment policy, reform of foreign direct 
investment.

Sesavali
saerTaSoriso sainvesticio politikis mTa-

vari mizani unda mdgomareobdes imaSi, rom inves-
ticiebi emsaxurebodes mdgradi ganviTarebis 
interesebs, maqsimalurad gamoiyenos misi upi-
ratesobebi da minimumamde daiyvanos misive nega-
tiuri Sedegebi. sakuTrebis rTuli struqture-
bi eWvqveS ayenebs politikis im instrumentebis 
efeqtianobas, romlebic emyareba sakuTrebis 
kriteriums da farTod gamoiyeneba am miznisT-
vis rogorc qveynebis doneze, ise — saerTaSo-
riso doneze. es moiTxovs am instrumentebis, 
rogorc saerTo miznis misaRwevi saSualebebis 
gadafasebas.

amis misaRwevad unda ganxorcieldes Semdegi 
mniSvnelovani amocanis Sesruleba:

• unda dadgindes da gaanalizdes regulire-
bis (sakuTrebis niSanze damyarebuli) normebis 
farTod gamoyenebis SesaZleblobebi;

• politikis instrumentebis marTebuli urT-
ierTSexamebis gamovlena, romelic Sedegiani da 
Tanazomieri unda iyos;

• saerTaSoriso investiciebis nakadebis ten-
denciaTa daxasiaTeba;

• saerTaSoriso sainvesticio politikis ten-
denciaTa gaanalizeba;

naSromi efuZneba saerTaSoriso organi-
zaciebis 2014, 2015 da 2016 wlebis moxsenebebs 
msoflio investiciebis Sesaxeb. ucxoel da qa-
rTvel mecnierTa gamokvlevebsa da daskvnebs.

naSromis Sesrulebis procesSi gamoyenebu-
lia statistikur monacemTa gaanalizebis Sede-
gebi, abstraqciisa da araempiriuli kvlevisa da 
logikuri analizis meTodebi. axalma monaceme-

saerTaSoriso sainvesticio politikis cvlilebaTa ,,sagzao ruka~

aleqsandre vaWaraZe
iv. javaxiSvilis saxelobis 

Tbilisis saxelmwifo universitetis 
ekonomikisa da biznesis fakultetis, 

ekonomikis mimarTulebis doqtoranti
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bis analizma da politikurma RonisZiebebma, Sei-
Zleba biZgi misces Semdgom gamokvlevebs ufro 
dasabuTebuli politikuri gadawyvetilebebis 
misaRebad. isini, aseve, mkafiod miuTiTeben sa-
erTSoriso konsensusis Semdgomi formire-
bis aucileblobaze. aRsaniSnavia agreTve, rom 
gaeros vaWrobisa da ganviTarebis konferencia 
(UNCTAD) kvlavac mxars dauWers am mcdelobebs.

gaeros vaWrobisa da ganviTarebis konfer-
enciis qmedebaTa globaluri erToblioba, ro-
melic miznad isaxavs investiciaTa procedure-
bis gamartivebas, emyareba “gaeros vaWrobisa 
da ganviTarebis konferenciis 2012 wlis poli-
tikis safuZvlebs” da mis mdidar gamocdilebas 
ukanaskneli aTwleulebis ganmavlobaSi mTel 
msoflioSi investiciaTa waxalisebasa da gamar-
tivebis procedurebTan dakavSirebiT. misi dan-
iSnulebaa am sistemuri xarvezis aRmofxvra sa-
investivio politikaSi. is moicavs saqmianobis 10 
mimarTulebas, romlebic iTvaliswineben 40-ze 
met gadawyvetilebas sainvesticio politikisT-
vis, SesaZlebelia maTi gamoyeneba da adaptireba 
erovnuli da saerTaSoriso amocanebis gaTval-
iswinebiT:

sainvesticio nakadebi globaluri 
msoflios regionebSi

globaluri krizisis Semdgom periodSi mniS-
vnelovnad Seicvala saeTaSoriso sainvesticio 
nakadebis mimarTulebebi da maTi tendenciebi. 
aRsaniSnavia, rom ara marto qveynebma ganicades 
saerTaSoriso sainvesticio saxsrebis ukmari-
soba aramed aRiniSna maTi araTanabarzomieri 
ganawileba msoflios regionebis mixedviT.

afrikaSi pirdapir ucxour investiciaTa 
modineba 2015 wels 54 miliard dolaramde dae-
ca, ramac gamoiwvia 7%-iT Sekveca wina welTan 
SedarebiT. pirdapir ucxour investiciaTa zrda 
Crdilo afrikaSi mTlianad gadafara maTi mod-
inebis Semcirebam saharidan samxreTiT, gansa-
kuTrebiT — dasavleTsa da centralur afrikaSi. 
nedleulis dabali fasebi amcirebdnen pirdapir 
ucxour investiciaTa nakadebs im qveynebSi, ro-
melTa ekonomika bunebrivi resursebis eqsplu-
atacias emyareba. mosalodneli iyo, rom 2016 
wels pirdapir ucxour invvesticiaTa Sedineba 
afrikaSi zomierad gaizarda liberalizaciis 
RonisZiebebisa da saxelmwifo sawarmoTa dageg-
mili privatizaciis Sedegad. 

aziis ganviTarebad qveynebSi globaluri 
krizisis Semdeg SeiniSneba pirdapir ucxour in-
vesticiaTa zrda 16%-iT, 541 miliard dolaram-
de, rac axali, sarekordod maRali donea. es 
mniSvnelovani zrda ganapiroba aRmosavleT da 
samxreT aziis qveynebis maRalma maCveneblebma. 
amave dros 2016 wels pirdapir ucxour investi-

ciaTa modineba Senelda da daubrunda 2014 wlis 
dones. regionidan gatana Seikveca daaxloebiT 
17 %-iT, 332 miliard dolaramde, rac 2012 wlis 
Semdeg pirveli Semcirebaa.(1)

samxreT amerikasa da karibis auzSi pirda-
pir ucxour investiciaTa modineba — Tu ar 
CavTvliT ofSorul finansur centrebs — 2015 
wels Zvel niSnulze (2012 wlis) — 168 miliard 
dolarze rCeboda. pirdapir ucxour investici-
aTa zrdis SeCerebis mizezi iyo (ZiriTadad, samx-
reT amerikaSi) Sida moTxovnis zrdis Seneleba da 
“savaWro pirobebis” gauareseba, rac nedleulis 
fasebis dacemam ganapiroba. da piriqiT, centra-
lur amerikaSi 2015 wels SeiniSneboda dadebiTi 
dinamika damamuSavebel mrewvelobaSi pirdapir 
ucxour investiciaTa zrdis wyalobiT. 2016 
wels pirdapir ucxour investiciaTa modineba 
regionSi kvlav Senelda kvlavwarmoebis rTuli 
makroekonomikuri pirobebis zegavleniT.(2)

gardamavali ekonomikis qveynebSi pirdapir 
ucxour investiciaTa modineba mcirdeboda 
da miaRwia TiTqmis aTi wlis winandel dones 
nedleulis dabali fasebis, Sida bazrebze ko-
niunqturis dacemisa da SemzRudveli RonisZie-
bebis/geopolitikuri daZabulobis zegavleniT. 
pirdapir ucxour investiciaTa gatana am re-
gionidan aseve Senelda kapitalis saerTaSori-
so bazrebis xelmisawvdomobis SezRudvis gamo. 
mosalodnelia, rom 2015 wlis Semdeg pirdapir 
ucxour investiciaTa modineba gardamavali 
ekonomikis qveynebSi zomierad gaizrdeba.

mas Semdeg, rac zedized sami wlis 2011, 2012 
da 2013 wlebis ganmavlobaSi pirdapir ucxour 
investiciaTa Sedineba ganviTarebul qveynebSi 
mcirdeboda, 2014 wels is mkveTrad gaizarda da 
2007 wlis Semdeg yvelaze maRal dones miaRwia. 
amis mTavari faqtori gaxldaT saerTaSoriso 
SdS-s (Sesyidvebi da Serwymebi) garigebaTa ar-
naxulad maRali Tanxebi ganviTarebul qveynebSi. 
gamocxadebuli investiciebi axal proeqtebSi 
kvlav maRali rCeboda. am jgufis pirdapir ucx-
our investiciaTa gatana mkveTrad gaizarda. Tu 
ar gaviTvaliswinebT SdS-s saerTaSoriso garige-
baTa kidev erTi talRisa da korporaciaTa kon-
figuraciis Secvlis SesaZleblobas, pirdapir 
ucxour investiciaTa gazidvis gamococxleba 
2016 wels, albaT, aRar gagrZelda, 2015 wlis bo-
losTvis zogierT msxvil ganviTarebul qveyana-
Si zrdis dinamikis Senelebis gamo.

2015 wels pirdapir ucxour investiciaTa 
modinebam struqturulad susti da mowyvladi 
ekonomikis mqone qveynebSi aCvena zomieri zrda 
2%-iT da 56 miliard dolars miaRwia. ganviTare-
badi qveynebi amJamad warmoadgens investiciaTa 
ZiriTad wyaros am qveynebis yvela kategoriaSi. 
yvelaze naklebad ganviTarebul qveynebSi mod-
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ineba mesamediT gaizarda da 35 miliard dolars 
miaRwia, xolo zRvisken gasasvlelis armqone 
qveynebSi da mcire kunZulovan ganviTarebad 
saxelmwifoebSi SeiniSneboda pirdapir ucxour 
investiciaTa modinebis Semcireba, Sesabamis-
ad, 18% da 32%-iT. gansxvavebuli tendenciebi 
asaxulia pirdapir investiciaTa prognozebSic 
am qveynebis mimarT, 2016 wlisaTvis. Tu zRvaze 
gasasvlelis armqone ganviTarebad qveynebSi, 
rogorc mosalodnelia, pirdapir ucxour in-
vesticiaTa nakadi gaizrdeba, erTad aRebul 
yvelaze naklebad ganviTarebul qveynebsa da 
kunZulovan mcire ganviTarebad saxelmwifoeb-
Si pirdapir ucxour investiciaTa prognozire-
buli moculobebi kvlav mcire iqneba.(3)

msoflioSi arsebuli saivesticio nakadebis 
gaanalizebis safuZvelze SesaZlebelia zoga-
dad CamovayaliboT pirdapiri ucxouri inves-
ticiebis ganxorcielebis mimarTulebebisa da 
maxasiaTeblebis tendenciebi:
 dabali fasebi akavebs pirdapir ucxour in-

vesticiaTa ganxorcielebis process afrikaSi;
 pirdapiri ucxouri investiciebis modine-

bam aziaSi axal sarekordo maCveneblebs miaRwia;
 samxreT amerikasa da karibis auzSi pirdapi-

ri ucxouri investiciebis modineba Zvel doneze 
rCeba;
 2015 wels gardamavali ekonomikis mqone 

qveynebSi ukve SeiniSneboda pirdapiri ucxouri 
investiciebis Setanis Semdgomi Semcireba;
 mkveTrad gaizarda pirdapiri ucxouri in-

vesticiebis Setana ganviTarebul qveynebSi;
 pirdapiri ucxouri investiciebi 

struqturulad susti da mowylvadi ekonomikis 
mqone qveynebSi kvlav koncentrirebulia mom-
povebel mrewvelobaSi. 

kvlav mniSvnelovani sainvesticio nakade-
bi miedineba ofSorul finansur centrebSi. 
ofSoruli finansuri nakadebis Senelebis mi-
uxedavad, im investiciebisgan miRebuli Semosav-
lebis wili, romlebic asaxulia dabalgadasaxa-
dian, zogjer ki — ofSorul iurisdiqciebSi, 
maRalia.  wyveta Semosavlis miRebis adgilsa da 
sawarmoo investiciebs Soris, romelic saga-
dasaxado Semosavlebis mniSvnelovan dana-
kargebs iwvevs, seriozulad aSfoTebs naciona-
lur direqtiul organoebs.

ofSorul finansur centrebSi gamavali 
finansuri nakadebis SenarCuneba da potenci-
uri sagadasaxado danakargebi, romlebic ga-
mowveulia wyvetiT Semosavlis miRebasa da 
sawarmoo investiciebs Soris, kidev erTxel 
miuTiTebs sagadasaxado da sainvesticio poli-
tikis meti SeTanxmebulobis mwvave saWiroebaze 
(globalur doneze).  maTi urTierTqmedebis ama-
Rleba xels Seuwyobs maTsave SeTanxmebulobasa 

da urTierTSevsebadobas. gaeros vaWrobisa da 
ganviTarebis konferenciam SeimuSava SeTanxme-
buli sagadasaxado da sainvesticio politikis 
rigi saxelmZRvanelo principebi.

sainvesticio politikis saerTaSoriso 
tendenciebi

saerTaSoriso sainvesticio politikis mizne-
bi da instrumentebi SeimuSava gaeros vaWrobisa 
da ganviTarebis organizaciam (rac daamtkices 
vaWrobisa da ganviTarebis sabWos 31-e special-
ur sessiaze).(4)

naSromi efuZneba progress, romelic miR-
weuli iqna saerTaSoriso sainvesticio xe-
lSekrulebaTa (ssx) reJimis reformirebis 
saqmeSi. aRniSnuli saerTaSoriso aqtivobis mi-
zans warmoadgens mdgradi ekonomikuri ganvi-
Tarebis uzrunvelyofa.

ssx-s reJimis reforma mimdinare periodSi 
(2015 wlidan) Sevida saerTaSoriso sainvesticio 
politika 2-is Camoyalibebis procesSi (proce-
sis mTavar stadiaze). 

reformis pirvel etapze (2012w) qveynebs 
Soris konsensusi iqna miRweuli reformis ga-
tarebasTan dakavSirebiT. qveynebma gamoavlines 
reformisadmi midgomisa da moqmedebis sferoe-
bi.  maT ganixiles ssx-s sakuTari qselebi, Sei-
muSaves axali tipuri xelSekrulebebi da dai-
wyes molaparakebaTa warmoeba axali ufro Ta-
namedrove ssx-bebis dadebasTan dakavSirebiT. 
axali ssx-ebis umravlesoba mihyveba UNCTAD-is 
mier SemuSavebuli sainvesticio reJimis re-
formis  ,,sagzao rukas”. (5) 

yovlismomcveli reforma moiTxovs ormx-
riv midgomas - ara mxolod axal xelSekrule-
baTa dadebis mimarTulebiT, aramed momqmedi 
xelSekrulebebis modernizebasac. misi mniSvne-
loba Semdegi sami mizeziTaa ganpirobebuli: 

a) jer kidev Zalze maRalia pirveli Taobis xe-
lSekrulebaTa raodenoba; moqmed xelSekrule-
baTa 95% (2500 meti saerTaSoriso sainvesti-
cio xelSekruleba-ssx) 2010 wlamde periodSia 
dadebuli amasTan erTad 700 xelSekruleba jer 
kidev ar Sesula ZalaSi;

b) pirveli Taobis xelSekrulebebi Zalze 
,,xistia”. mimdinare periodis investorebsa da 
saxelmwifos Soris davebis daregulirebis um-
ravles SemTxvevebSi xelSekrulebebi 2010 wlam-
dea dadebuli. amave dros umravles maTgani Sei-
cavs mravalmniSvnelovansa da bundovan for-
mulirebebs.

g) pirveli Taobis xelSekrulebebi amyareben 
Seusabamobebs. maTi moqmedebis gagrZeleba Seqm-
nis saxelSekrulebo urTierTobaTa dublire-
basa da fragmentacias, agreTve urTierTqmede-
baTa problemebs.
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reformis meore etapis 10 varianti. 
moqmed xelSekrulebaTa Secvlis msurveli 

qveynebisTvis arsebobs politikis minimum 10 
varianti. aRniSnuli variantebi saxelmwifoTa 
axal politikur miznebTan Sesabamisobis sa-
Sualebas iZleva. es variantebi urTierTgamom-
ricxavi ar aris da avsebs erTmaneTs. (6). isini 
gansxvavdebian ramdenime mxriv, maT Soris:

• aerTianeben da Seicaven zomebs, romlebsac 
gaaCniaT specialuri (xelSekrulebaTa norme-
bis ganmarteba an cvlileba) an politikuri 
(monawileoba mravalmxriv safuZvelze) xasiaTi 
sakiTxebze;

• orientireba procedurul sakiTxebze (xe-
lSekrulebaTa cvlileba an axlis dadeba);

• molaparakebaTa Sinaarsobrivi (saerTaSo-
riso standartebTan maqsimaluri dakavSireba) 
xasiaTis cvlileba;

• ssx-Ta reJimTan urTierTkavSiris gaT-
valiswineba (magaliTad, xelSekrulebaTa cvl-
ileba, sruliad Secvla, an urTierTqmedeba 
mravalmxriv safuZvelze);

• molaparakebis Sewyveta an xelSekrulebidan 
gamosvla (magaliTad, Sewyveta cvlileba-
Ta Setanis sanacvlod an mravalmxrivi xe-
lSekrulebidan gamosvla).

gansakuTrebiT unda aRiniSnos, rom poli-
tikis 10 varianti warmoadgens ssx-Ta reJim-
Si cvlilebaTa Setanis pirobebs da ara xe-
lSekrulebaTa Sinaarsis SemuSavebas. mimdinare 
reformis politikis 10 variantis zomebi da 
maTi Sedegeni mdgomareobs SemdegSi:

1. xelSekrulebis debulebebisTvis ganmarte-
baTa erToblivad SemuSaveba. aseTi midgoma ara 
marto ganmartavs xelSekrulebis debulebaTa 
(punqtebis) Sinaarss, aramed zRudavs sasamarT-
loebSi gansaxilvel sadao sakiTxTa moculobas;

2. xelSekrulebaTa debulebebis cvlileba. 
igi gulisxmobs: mimdinare periodSi momqmed 
xelSekrulebaTa SinaarsSi cvlilebaTa Setana 
axali debulebebis gaziarebis gziT, moqmedi xe-
lSekrulebebis zogierT debulebaSi cvlileba-
Ta Setana, an arsebul debulebaTa da punqtebis 
gauqmeba;

3. moZvelebul xelSekrulebaTa Secvla. pir-
veli Taobis xelSekrulebaTa Canacvleba axali 
SeTanxmebiT;

4. ssx-baTa qselis konsolidacia. ormxrivi an 
meti mxris monawileobis safuZvelze arsebuli 
pirveli Taobis sainvesticio xelSekrulebebis 
gauqmeba da maTi Canacvleba pluralisturi ssx-
ebiT;

5. arsebul xelSekrulebaTa Soris mimdinare 
urTierTqmedebaTa regulireba. normaTa dad-
gena, romlebic gansazRvravs mocemul periodSi 
ssx- ebSi maT gamoyenebas;

6. globalur standartebTan kavSiris dam-
yareba. ssx-sa da saerTaSoriso samarTlis mx-
areTa Soris arsebuli urTierTqmedebisa da 
SeTanxmebulobis xelSewyoba da politikis 
SemuSaveba;

7. monawileoba mravalmxriv TanamSromloba-
Si. bevr monawile qveynebs Soris moqmedi axali 
wesebisa da maTi ganmartebebis SemuSaveba. moce-
muli siaxleebi unda gulisxmobdnen meqanizmsac 
romelic xels Seuwyobs da uzrunvelyofs maT 
ganxorcielebas;

8. pirveli Taobis usafuZvlo xelSekruleba-
Ta uaryofa. qveynis ganzraxvis realizeba, rom 
ar gaxdes ukve arsebuli, magram jer kidev ara-
ratificirebuli xelSekrulebis monawile;

9. pirveli Taobis xelSekrulebaTa moq-
medebis Sewyveta monawile mxareebs anTavisu-
flebs valdebulebaTa Sesrulebisgan; 

10. mravalmxrivi xelSekrulebebidan monaw-
ile romelime an ramdenime mxaris gasvla tol-
fasia maTTvis SeTanxmebis Sewyvetisa, magram ig-
ive mdgomareoba ZalaSi tovebs xelSekrulebas 
sxva monawile mxareTaTvis (anu misi anulireba 
ar xdeba).(7)

imisTvis rom swori arCevani gavakeToT da 
ganvsazRvroT ssx-baTa reformis politikis 
romeli varianti unda airCios qveyanam konk-
retul situaciaSi unda Catardes (amave dros 
es permanentuli procesi unda iyos) farTo amo-
canebis ganxorcielebaze gankuTvnili xarjeb-
isa da sargebelis safuZvliani da faqtobrivi 
analizi. mimdinare reformis strategiul amo-
canebSi CarTulia erTiani da dabalansebuli Se-
degebis miRweva. igi moklebulia reformatorTa 
gadaWarbebul ambiciurobas rac ssx-s reJims aS-
orebs investiciaTa waxalisebisa da dacvis re-
aluri miznebisagan. am mimarTulebiT sistemuri 
problemebi Cndeba xarvezebisgan, paraleliz-
misa da fragmentaciisgan romlebic qmnis aras-
rulyofili SeTanxmebisa da urTierTkavSiris 
problemebs. koordinaciis amocanebi reform-
is gatarebaSi iTxovs: prioritetul moqmede-
baTa Camoyalibebas, xelSekrulebaTa ganxor-
cielebisa da uzrunvelyofisTvis Sesaferisi 
partniorebis moZiebas, politikis SemuSavebis 
sxvadasxva doneze reformis moTxovnebTan Se-
Tanxmebas.  

kvalificiuri kadrebis deficitis prob-
lema ganviTarebad qveynebSi arTulebs pirve-
li Taobis ssx-baTa xarvezebis likvidirebas. 
aucilebelia arCevanis gakeTeba politikis 10 
variantidan parametrTa saukeTeso kombinaciis 
gansazRvrisaTvis. variantebidan SerCeuli kom-
binacia sabolood unda asaxavdes qveynis saer-
TaSoriso sainvesticio politikis mimarTule-
bebs qveynis ekonomikuri ganviTarebis erovnu-
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li strategiasTan SesabamisobaSi. ufro metic, 
ganviTarebis politika unda iTvaliswinebdes 
parametrebis kumulaciur gavlenasac. varian-
tebis zogierTma kombinaciam SeiZleba gamoiwvi-
os is faqti, rom saxelSekrulebo reJimi mniS-
vnelovan wilad dakargavs investiciaTa dacvis 
tradiciul dasabuTebebs, ramac SesaZlebelia 
ssx-baTa reJimidan sruli gasvla gamoiwvios. 

gansakuTrebiT yovlismomcveli xasiaTis 
mqone reformirebis Zalisxmevam, unda gamoi-
yenos sargebeli, romelic SeiZleba miRweuli 
iqnes kanonis uzenaesobiT, investorTa progno-
zirebad molodinze reagirebiT, gamWvirvalo-
biTa da stabilurobiT politikis SemuSavebaSi. 
reformis variantebis SerCevisas, politikoseb-
ma unda ganixilon da gaiTvaliswinon samarT-
lebrivi da praqtikuli problemebi. specialur 
samarTlebriv problemebs Soris yuradRebas im-
saxurebs Semdegi sami sfero: momatebuli keTil-
ganwyobis reJimis debulebebi, xelSekrulebis 
moqmedebis gagrZelebaze arsebuli da miRebuli 
debulebebi da Zveli xelSekrulebebidan axal-
ze gadasvlis reJimis debulebebi. politikis 
SemmuSaveblebma da gamtarebelma organoebma 
aucilebelia mxedvelobaSi miiRon da TavianTi 
moqmedebis gegmebSi srulyofilad gaiTvalis-
winon bevri praqtikuli da politikuri prob-
lemebis warmoSobis SesaZleblobebi.

globalur msoflioSi ssx-baTa arCeuli 
politikis axal RonisZiebaTa umravlesoba 
kvlav iTvaliswinebs investiciaTa waxalisebasa 
da liberalizacias. am RonisZiebaTa 85% inves-
torTaTvis 2015 wels xelsayreli iyo. ganvi-
Tarebadi bazrebis mqone aziis qveynebi yvelaze 
metad aqtiurobdnen sxvadasxva dargebSi mo-
sazid investiciaTa pirobebis liberalizaci-
is procesebSi. amave dros axali tipis sainves-
ticio SezRudvebisa da/an kanonebis SemoReba, 
ZiriTadad, strategiul dargebSi ucxouri 
sakuTrebis wilis zrdam gamoiwvia. SemoRebul 
cvlilebaTa mniSvnelovani nawili xasiaTdeba 
axali sainvesticio kanonmdeblobis miRebiT an 
arsebulis safuZvliani gadaxedviT. aRniSnuli 
procesi ZiriTadad zogierT afrikul qveyanaSi 
ukve mimdinareobda.

ekonomikuri usafrTxoebis dacva sul ufro 
metad gadaiqca erovnuli da saerTaSoriso sa-
investicio politikis mniSvnelovan faqtorad. 
qveynebi xelmZRvaneloben erovnuli usafrTx-
oebis sxvadasxvagvari koncefciebiT, rodesac 
cdiloben investiciaTa mozidvis procesSi maq-
simalurad gaiTvaliswinon ekonomikuri inter-
esebi. saxelmwifoTa mier nacionaluri ekonomi-
kuri interesebis dacvis wesebis SemuSavebisas 
gansakuTrebuli mniSvnelobis sakiTxs warmoad-
gens erovnuli usafrTxoebis dacvis wesebis 

Camoyalibeba. maTi gamoyenebisas upirveles 
yovlisa gaTvaliswinebul unda iqnas investor-
TaTvis proceduraTa gamWvirvaloba da progno-
zirebadoba.

aRsaniSnavia rom kvlav izrdeba saerTaSor-
iso sainvesticio xelSekrulebaTa sivrce. 2015 
wlis dasawyisSi daido 31 axali sainvesticio 
xelSekruleba da wlis bolosTvis maTma saer-
To raodenobam 3304-s miaRwia. miuxedavad imisa, 
rom yovelwliurad dadebul xelSekruleba-
Ta raodenoba kvlav mcirdeba, zogierT maT-
gani monawileTa did raodenobaze vrceldeba 
da mniSvnelovani ekonomikuri da politikuri 
wona aqvs. bolo periodis saerTaSoriso sain-
vesticio xelSekrulebebi formdeba sxvadasx-
vagvari modelebis mixedviT, xolo regionauli 
xelSekrulebebi xSirad ZalaSi toveben amJamad 
moqmed ormxriv molaparakebebs monawileTa So-
ris (rac mzard sirTuleebs iwvevs). 2016 wlis 
maisis bolomde TiTqmis 150 qveyana awarmoebda 
molaparakebebs, sul cota, 57 axali saerTaSor-
iso sainvesticio xelSekrulebis dadebis Sesax-
eb.(8)

2015 wels, amgvari xelSekrulebebis Sesabam-
isad, investorTa da saxelmwifos Soris uTanx-
moebasTan dakavSirebiT aRiZra 70 axali saar-
bitraJo saqme (es iyo axali wliuri rekordi). 
bolodroindeli tendenciis Sesabamisad, maRa-
li iyo im saqmeTa wili (40%), romlebic aRiZra 
ganviTarebuli qveynebis winaaRmdeg. sajarod 
xelmisawvdom saarbitraJo gadawyvetilebebs 
2015 wels mohyva gansxvavebuli Sedegebi: 

• saqmiswarmoebis saiurisdiqcio stadiaze 
xSirad Warbobda gadawyvetilebebi saxelmwifos 
sasargeblod; 

• gadawyvetilebebi im saqmeebTan dakavSire-
biT, romlebmac miaRwies safuZvliani (arso-
brivi) ganxilvis stadias, xSirad investorTa 
sasargeblod iyo miRebuli.

saerTaSoriso sainvesticio xelSekruleba-
Ta reforma farTovdeba da pirveli konkret-
uli Sedegebi moaqvs. iqmneba sainvesticio xe-
lSekrulebebis axali Taoba. gaeros vaWrobisa 
da ganviTarebis konferenciis (UNCTAD) sainves-
ticio politikis safuZvlebi da misi “saerTaSo-
riso sainvesticio xelSekrulebebis „sagzao 
ruka“ gansazRvraven reformis sakvanZo mimar-
Tulebebs politikis formirebis yvela doneze. 
daaxloebiT 100-ma qveyanam gamoiyena politikis 
es instrumentebi saerTaSoriso sainvesticio 
xelSekrulebaTa sakuTari sistemis gansaxil-
velad da daaxloebiT 60-ma gamoiyena isini xe-
lSekrulebaTa debulebebis SesamuSaveblad. 
saerTaSoriso sainvesticio xelSekrulebebis 
reformis am pirveli etapze ganxorcielda Sem-
degi aqtivobebi:
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• qveynebma miaRwies konsensuss reformis 
aucileblobis Sesaxeb;

• maT gansazRvres misi gatarebis sferoebi da 
meTodebi;

• ganixiles saerTaSoriso sainvesticio xe-
lSekrulebaTa sakuTari sistemebi;

• SeimuSaves axali tipuri xelSekrulebebi; 
da

• daiwyes molaparakebebi axali, ufro Tana-
medrove (wesebis TvalsazrisiT) saerTaSoriso 
sainvesticio xelSekrulebaTa Sesaxeb.

mniSvnelovani progresis miuxedavad, jer 
kidev bevri cvlilebaa mosalodneli. saer-
TaSoriso sainvesticio xelSekrulebaTa re-
formis meore etapze qveynebma meti yuradReba 
unda dauTmon ukve dadebuli xelSekrule-
bebis sistemas. saerTaSoriso sainvesticio xe-
lSekrulebebis reformis pirveli etapisgan 
gansxvavebiT, rodesac muSaoba mimdinareobda, 
ZiriTadad, qveynebis doneze, reformis meore 
etapi moiTxovs partniorTa TanamSromlobisa 
da koordinaciis gafarTovebas, raTa Tavidan 
iqnas acilebuli sistemuri riskebi da Seus-
abamoba romlebic bevr Zvel xelSekrulebas 
axasiaTebs. 2016 wlis msoflio sainvesticio 
forumze SesaZlebeli gaxda imis ganxilva, Tu 
rogor unda Catarebuliyo ssx-baTa reformis 
meore etapi.

pirdapir ucxour investiciaTa ganxor-
cielebis proceduraTa gamartiveba. am mimar-
TulebiT xarvezebi politikaSi unda aRmoifx-
vras. investiciaTa procedurebis waxalisebasa 
da gamartivebas gadamwyveti mniSvneloba aqvs 
ganviTarebis momdevno periodSi. erovnul do-
neze mravalma qveyanam Seqmna investiciaTa pro-
cedurebis waxalisebisa da gamartivebis siste-
mebi, magram mcdelobaTa umravlesoba miznad 
isaxavs investiciaTa waxalisebas (maTi ganTavse-
bis adgilis gafarToebisa da SeRavaTebis meSve-
obiT) da ara maTi procedurebis gamartivebas 
(rac aadvilebs investirebis process). Zalze 
iSviaTad xdeba saerTaSoriso sainvesticio xe-
lSekrulebebSi im konkretuli RonisZiebaTa 
CarTva, romelTa daniSnulebac sainvesticio 
procedurebis gamartivebaa.

gaeros vaWrobisa da ganviTarebis konfer-
enciis qmedebaTa globaluri erToblioba, rom-
lis mizania investirebis proceduraTa gamar-
tiveba, gvTavazobs politikis variantebs rom-
lebic uzrunvelyofs:

• gamWvirvalobisa da investorebis xelT ar-
sebuli informaciis gazrdas;

• administraciuli procedurebis efeqtia-
nobisa da qmediTobis uzrunvelyofas; da

• politikuri viTarebis prognozirebadobis 
amaRlebas.

qmedebaTa erToblioba Sedgeba saqmianobis 10 
mimarTulebisgan da 40-ze meti gadawyvetilebi-
sgan. is moicavs RonisZiebebs, romelTa realize-
bac qveynebs SeuZliaT calmxrivi wesiT. amasTan 
erTad im gadawyvetilebebs, romelTac SeuZli-
aT saerTaSoriso TanamSromlobis warmarTva an 
romlebic SeiZleba CarTul iqnan saerTaSoriso 
sainvesticio xelSekrulebebSi.

investorTa ,,moqalaqeobis” sakiTxTan 
dakavSirebuli: politikis gamowvevebi

ucxouri filialebis mqone udidesi tnk-
is 40%-ze mets mTels msoflioSi ramdenime 
pasporti aqvs: es filialebi warmoadgens mflo-
belobis rTuli sqemebis nawils, romelsac 
mravali saerTaSoriso kavSiri aqvs da romel-
Sic, saSualod, minimum sami iurisdiqcia monaw-
ileobs. ucxouri filialebis mesakuTreTa da 
investorTa “moqalaqeobis” sakiTxi TandaTano-
biT sul ufro bundovani xdeba.

“ramdenime pasportis mqone filialebi” — esaa 
sawarmos sakuTrebaSi arapirdapiri (iribi) ucx-
ouri monawileobis, mesame qveynebSi investici-
aTa tranzitisa da adgilobrivi investiciebis 
dabrunebis Sedegi, rodesac adgilobriv in-
vesticiebs garegnulad ucxouris forma aqvT. 
ucxouri filialebis daaxloebiT 30% ekuTvnis 
ucxoel mesakuTres ara uSualod, aramed – adg-
ilobrivi struqturis meSveobiT; filialebis 
ara umetes 10%-is sakuTreba gaformebulia me-
same qveyanaSi arsebuli Sualeduri struqture-
bis monawileobiT; maTgan 1%, saboloo angariS-
Si, adgilobriv investors ekuTvnis. am tipebis 
filialebi bevrad ufro gavrcelebulia umsx-
viles mravalerovnul sawarmoebSi: maTi ucx-
ouri filialebis 60%-s aqvs mravalrgoliani 
saerTaSoriso kavSirebi maTsave mesakuTresTan 
— deda kompaniasTan.

rac ufro didia mravalerovnuli sawar-
mo, miT ufro rTulia misi sakuTrebis Sida 
struqtura. 100 mravalerovnuli sawarmodan 
TiToeuls — gaeros vaWrobisa da ganviTare-
bis konferenciis transnacionalobis indeqsis 
zeda nawilSi — aqvs maTi sakuTrebis struqtur-
is 7 done (ese igi, kavSirebi mesakuTresa da fil-
ials Soris SeiZleba gadakveTos 6-ma sazRvarma), 
daaxloebiT 20 holdinguri kompania, romlebic 
floben filialebs sxvadasxva iurisdiqciaSi, 
da TiTqmis 70 struqtura ofSorul sainvesti-
cio centrebSi.

ucxouri sakuTrebis regulirebis normebi 
sayovelTaodaa miRebuli: qveynebis 80% zRu-
davs maJoritarul ucxour sakuTrebas, sul 
cota, erT dargSi mainc. ucxouri sakuTrebis 
regulirebasTan dakavSirebuli RonisZiebebis 
sferoSi SeimCneva liberalizaciis tendencia, 
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rac miiRweva SezRudvaTa gauqmebis, ucxouri 
saaqcionero kapitalis nebadarTuli wilis gaz-
rdis gziT an imis meSveobiT, rom ucxoeli inve-
storebs ufro martivad eZlevaT nebarTva    da 
daSvebis ufleba. amasTan, sakuTrebis mravali 
SezRudva jer kidev ZalaSia rogorc ganviTare-
bad, ise — ganviTarebul qveynebSi.(8)

investorTa saxelmwifoebrivi kuTvnilebis 
sakiTxis gabundovanebam gaaZnela ucxouri sa-
kuTrebis regulirebis normaTa gamoyeneba. zo-
gierT qveyanaSi direqtiulma organoebma Sei-
muSaves ucxouri sakuTrebis regulirebis nor-
maTa efeqtianobis uzrunvelsayofi meqanizmebi, 
maT Soris — kanonebi crumagieri    kompaniebis 
winaaRmdeg, zogadi normebi borotad gamoy-
enebis akrZalvis Sesaxeb, raTa Tavidan iqnas ac-
ilebuli ucxouri kontroli da, agreTve daawe-
ses informaciis gamJRavnebis moTxovnebi.

arapirdapiri sakuTrebis struqturebsa da 
kompaniebs — safosto yuTebs SeuZliaT mniS-
vnelovnad gaafarToon saerTaSoriso sainves-
ticio xelSekrulebebis masStabi. daaxloebiT 
erTi mesamedi saqmeebisa investorsa da saxel-
mwifos Soris uTanxmoebis daregulirebis Ses-
axeb aRiZreba im struqturebis mier, romlebic, 
saboloo angariSSi, miekuTvneba deda kompanias 
(is araa im xelSekrulebis monawile, romlis 
gamoc wardgenilia sarCeli) mesame qveyanaSi. 
zogierTi bolodroindeli saerTaSoriso sain-
vesticio xelSekruleba cdilobs gadaWras is 
problemebi, romlebsac warmoqmnis sakuTrebis 
garTulebuli struqturebi, da SemoaqvT ufro 
SemzRudveli gansazRvrebi. xelSekrulebebSi 
SeaqvT SeniSvnebi uflebebis uaryofis Sesaxeb 
da arsebiTi saqmiani aqtivobis moTxovnebi, ma-
gram amJamad arsebuli xelSekrulebebis umrav-
lesoba amgvar meqanizmebs ar iTvaliswinebs.

direqtiul organoebs unda esmodeT, ra Sede-
gebi mohyveba sakuTrebis rTul struqturebs, 
romlebic iwveven saerTaSoriso sainvesticio 
xelSekrulebebis de-faqto mravalmxriv xasi-
aTs. magaliTad, daaxloebiT mesamedi garegnu-
lad Sida regionaluri ucxouri filialebisa 
msxvil (qmnadobis procesSi myof) megaregion-
alur saxelSekrulebo zonebSi, magaliTad, 
transwynari okeanis saagento, transatlanti-
kuri savaWro-sainvesticio partnioroba da 
regionaluri yovlismomcveli ekonomikuri 
partnioroba, saboloo angariSSi, miekuTvne-
ba deda firmebs regionis sazRvrebs gareT, da 
wamoWris sakiTxs imis Sesaxeb, vin iRebs mogebas 
am xelSekrulebebisa da molaparakebebis Sede-
gad. direqtiuli organoebis mizans unda war-
moadgendes bundovanebis Tavidan acileba ro-
gorc investorebis, ise — saxelmwifoebisTvis 
gankuTvnil saerTaSoriso investiciaTa reJimis 

masStabebTan (mocvis sferosTan) dakavSirebiT.
imgvari sainvesticio politikis gadaazreba, 

romelic emyareba sakuTrebis sawyiss, niSnavs 
sakuTrebis regulirebis normaTa efeqtianobis 
SenarCunebas da alternativaTa ganxilvas. erTi 
mxriv, direqtiulma organoebma unda Seamowmon 
sakuTrebis regulirebis normebis “gamosade-
goba“ im meqanizmebTan SedarebiT, romlebic 
gamoiyeneba sainvesticio politikasTan daka-
vSirebul sferoebSi, iseTebSi, rogorebicaa 
konkurencia, gadasaxadebi da samrewvelo gan-
viTareba. meore mxriv, direqtiul organoebs 
SeuZliaT ganamtkicon mflobelobis jaWvebisa 
da saboloo sakuTrebis Sefaseba da srulyon 
informaciis gamJRavnebis moTxovnebi. magram 
maT unda gaiTvaliswinon is administraciuli 
tvirTi, romelic amis Sedegad SeiZleba daawves 
saxelmwifo organoebsac da investorebsac.

mTlianobaSi, saerTaSoriso mdgradi ganvi-
Tarebisken swrafvis mizniT investiciaTa wax-
alisebisaTvis mniSvnelovania balansis povna 
liberalizaciasa da regulirebas Soris. 

investirebis proceduraTa gamartivebas 
centraluri mniSvneloba aqvs 2015 wlis Sem-
dgom periodSi. investirebis proceduraTa 
gamartiveba gansxvavdeba investiciaTa waxal-
isebisgan. investiciaTa waxaliseba ukavSirdeba 
investiciaTa daniSnulebis adgilis Secvlas da 
amitom xSirad dakavSirebulia erT konkretul 
qveyanasTan, ise, rom konkurentuli xasiaTi aqvs. 
investirebis proceduraTa gamartiveba niSnavs 
investorebisTvis TavianTi investiciebis gan-
Tavsebis an gafarToebis da, agreTve, yoveldRi-
uri muSaobis gaiolebas.

investirebis proceduraTa gaioleba SeiZle-
ba moicavdes gamWvirvalobisa da investorebi-
sTvis arsebuli informaciis gazrdas; muSaobas 
investorebisTvis gankuTvnili administraci-
uli procedurebis efeqtianibisa da qmediTo-
bis gazrdas; politikuri garemos Tanmimdevru-
lobisa da prognozirebadobis amaRlebas kon-
sultaciaTa procedurebis meSveobiT; aseve, 
investiciuri kamaTebis daZlevas ombudsmenebis 
moxmobis wyalobiT.

sadReisod erovnuli da saerTaSoriso sain-
vesticio politika investirebis procedura-
Ta gamartivebas SedarebiT nakleb yuradRebas 
uTmobs, investiciaTa waxalisebisa da gamar-
tivebisTvis gankuTvnili 170 axali zomidan, 
romlebic Semotanil iqna mTels msoflioSi 
2010-2015 wlebSi, investirebis proceduraTa 
gasamartivebeli RonisZiebebi mxolod mcire 
nawils Seadgens. saerTaSoriso doneze amJamad 
moqmedi 3304 saerTaSoriso sainvesticio xe-
lSekrulebis did umravlesobaSi konkretuli 
investiciaTa wamaxalisebeli da gamamartivebe-
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li sainvesticio RonisZiebebi araa gaTvalis-
winebuli, an — sustia.(9)

reforma, romlis mizania saerTaSoriso sa-
investicio xelSekrulebaTa reJimis misadageba 
mdgradi ganviTarebis dRevandeli imperative-
bisadmi, TandaTan viTardeba. Cndeba sainvesti-
cio xelSekrulebebis axali Taoba. 2015 wels 
gaeros vaWrobisa da ganviTarebis konferenciis 
mier momzadebul moxsenebaSi msoflio inves-
ticiebis Sesaxeb warmodgenili iyo saerTaSo-
riso sainvesticio xelSekrulebaTa reformis 
sagzao ruka. masSi Camoyalibebulia eqvsi sax-
lmZRvanelo principi, romlebSic ganxilulia 
reformis xuTi sfero da moniSnulia qmedebaTa 
variantebi politikis formirebis oTx doneze. 
gaeros vaWrobisa da ganviTarebis konferenci-
is sainvesticio politikis safuZvlebi da mis 
saerTaSoriso sainvesticio xelSekrulebaTa 
reformis sagzao rukebi gansazRvraven sakvanZo 
RonisZiebebs reformis gasatareblad.

erovnul doneze bevri qveyana xelaxla ganix-
ilavs saerTaSoriso sainvesticio xelSekrule-
baTa sakuTar sistemas da/an qmnis xelSekrule-
baTa axal models. daaxloebiT 100-ma qveyanam (im 
qveynebis CaTvliT, romlebSic Catarebul iqna 
Sefaseba ekonomikuri integraciis regionalu-
ri organizaciis CarCoebSi) gamoiyena “gaeros 
vaWrobisa da ganviTarebis konferenciis sain-
vesticio politikis safuZvlebi“ saerTaSor-
iso sainvesticio xelSekrulebaTa sakuTari 
sistemis gadasasinjad. maTgan daaxloebiT 60-ma 
gamoiyena “safuZvlebi” xelSekrulebis debule-
baTa SesamuSaveblad.

ormxriv doneze reformis winsvliTi moZ-
raoba SesamCnevad aisaxeba molaparakebebze 
axal saerTaSoriso sainvesticio xelSekrule-
bebTan dakavSirebiT. bolo dros dadebuli 
xelSekrulebebis umravlesoba Seicavs rig 
debulebebs mdgradi ganviTarebis xelSewyobis 
Sesaxeb.

regionalur doneze saerTaSoriso sain-
vesticio xelSekrulebaTa reformis gatare-
basTan dakavSirebuli RonisZiebebi moicavs 
xelSekrulebis moqmedebis koleqtiur ganx-
ilvas da Sesabamis qmedebaTa gegmebs, romleb-
mac SeiZleba ganapirobon am xelSekrulebaTa 
zogadi modelebi, erToblivi ganmartebebi, 
xelSekrulebaTa gadasinjva an konsolidacia. 
megaregionalur xelSekrulebebs SeuZliaT 
saerTaSoriso sainvesticio xelSekrulebaTa re-
Jimis konsolidireba da racionalizeba da am xe-
lSekrulebaTa reJimis sistemuri SeTanxmebulo-
bis amaRleba, im pirobiT, rom isini Seenacvlebian 
winamorbed ormxriv saerTaSoriso sainvesticio 
xelSekrulebebs monawileTa Soris (“moxseneba 
msoflio investiciebis Sesaxeb — 2014”).

saerTaSoriso sainvesticio xelSekruleba-
Ta reformireba mravalmxriv doneze — yvelaze 
rTuli gza gaxlavT. gaeros vaWrobisa da ganvi-
Tarebis sagzao ruka gansazRvravs mravalmxrivi 
saerTaSoriso sainvesticio xelSelrulebebis 
reformirebis ramdenime variants intensiobis 
sxvadasxvagvari doneebiT. mravalmxrivi kon-
sultaciebis arsebiTi mniSvneloba mdgradi 
ganviTarebis amJamindeli dRis wesrigis real-
izaciisaTvis aRiarebul iqna qmedebaTa adis-
abebis programaSi — gaeros ganviTarebis daf-
inansebis mesame konferenciis (romelic 2015 
wlis ivlisSi Catarda) Semajamebel dokumentSi.  
am programaSi wevrma saxelmwifoebma sTxoves 
gaeros vaWrobisa da ganviTarebis konferencias, 
“gaegrZelebina Tavisi programis ganxorciele-
ba, romlis daniSnulebas warmoadgens wevr 
saxelmwifoebTan Sexvedrebi da konsultaciebi 
sainvesticio xelSekrulebebTan dakavSirebiT“.

saerTaSoriso sainvesticio xelSekruleba-
Ta reformis am pirveli etapis dros qveynebma 
miaRwies konsensuss reformis aucileblobis 
Sesaxeb, gansazRvres reformis sferoebi da misi 
gatarebis xerxebi, ganixiles saerTaSoriso sa-
investicio xelSekrulebaTa sakuTari sisteme-
bi, SeimuSaves axali tipuri xelSekrulebebi da 
daiwyes molaparakebebi axal, ufro Tanamedrove 
saerTaSoriso sainvesticio xelSekrulebebTan 
dakavSirebiT. mniSvnelovani progresis miuxe-
davad, jer kidev bevri ramaa gasakeTebeli.

jer erTi, yovlismomcveli reforma moiTx-
ovs ormag midgomas: molaparakebebs axal, ufro 
Tanamedrove saerTaSoriso sainvesticio xe-
lSekrulebebTan dakavSirebiT da, imavdrou-
lad, xelSekrulebaTa amJamad moqmedi sistemis 
modernizacias. meorec, reformam unda gad-
awyvitos mzardi fragmentaciis problema: mx-
olod zogadi midgoma uzrunvelyofs saer-
TaSoriso sainvesticio xelSekrulebaTa img-
vari reJimis efeqtiansa da qmediT realizacias, 
romelSic stabiluroba, sicxade da progno-
zirebadoba xels uwyobs yvela dainteresebu-
li mxaris mizanTa miRwevas. saerTaSoriso sain-
vesticio xelSekrulebebis reformis pirveli 
etapisgan gansxvavebiT, rodesac RonisZiebebis 
umravlesoba erovnul doneze tardeboda, re-
formis meore etapi moiTxovs qveynebisgan xe-
lSekrulebis monawile partniorTa TanamSrom-
lobisa da urTierTkoordinaciis aqtivizebas, 
raTa Tavidan iqnas acilebuli sistemuri riske-
bi da Seusabamobebi Zvel xelSekrulebaTa did 
masivSi. 2016 wlis msoflio sainvesticio foru-
mi saSualebas iZleva, ganxilul iqnas midgomebi 
saerTaSoriso sainvesticio xelSekrulebebis 
gatarebasTan dakavSirebiT momdevno etapze.

moqmedebaTa erToblioba moicavs RonisZie-
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bebs, romelTa ganxorcielebac qveynebs SeuZli-
aT calmxrivad, TavianTi arCevanis Sesabamisad, 
da gadawyvetilebebs, romelTac SeuZliaT warm-
arTon saerTaSoriso TanamSromloba an SeiZle-
ba CarTul iqnan saerTaSoriso sainvesticio xe-
lSekrulebebSi.

investirebis proceduraTa gasamartiveblad 
gankuTvnili nebismieri iniciativa ganxilul 
unda iqnas mdgradi ganviTarebis ufro farTo 
dRis wesrigTan mWidro kavSirSi, es mniSvnelo-
vania investirebis proceduraTa gasamartivebe-
li meqanizmebis naklovanebaTa aRmosafxvrelad, 
iq, sadac isini arseboben ganviTarebad qveyneb-
Si. investirebis mcdelobaTa gasamartivebeli 
qmediTi mcdelobebi unda iqces sainvesticio 
politikis zogadi sistemis ganuyofel nawilad 
(regulirebis, liberalizaciis, dacvisa da wax-
alisebis CaTvliT), romlis mizania maqsimaluri 
mogebis miReba investiciebisgan da nebismieri 
uaryofiTi gverdiTi efeqtis an gareSe faqto-
ris minimumamde dayvana.

daskvnebi
saerTaSoriso da nacionaluri sainvesticio 

politikis centralur sakiTxs warmoadgens 
balansis povna liberalizaciasa da regulire-
bas Soris, umaRlesi amocanis — mdgradi ganvi-
Tarebis mizniT investiciaTa waxalisebis — mis-
aRwevad. informaciis gamJRavnebis moTxovnaTa 
da investiciebis saboloo mesakuTris gamovle-
nis proceduraTa srulyofis gziT. 

sakuTrebis kriteriumze damyarebuli reg-
lamentaciebis Secvla (sadac es SesaZlebelia 
da mizanSewonilia) SesaZlebelia ganxorciel-

des sxva politikiTac, magaliTad, konkurenci-
is, sagadasaxado sistemis, samrewvelo ganvi-
Tarebis, socialuri momsaxurebis an kultur-
is ganviTarebis politikiT. mniSvnelovania 
dadgindes arapirdapiri kavSiri saerTaSoriso 
sainvesticio nakadebis mimarTulebebsa da in-
vestirebis efeqtian politikas Soris rac Tavis 
gamoxatulebas hpovebs tendenciaTa gaanalize-
bis procesSi.   
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anotacia
saqarTvelo dagrovebiT sapensio sistemaze 

gadasvlas iwyebs. kanonproeqtis mixedviT, yov-
elTviuri Senatani ganisazRvreba Semdegnairad: 
TiToeuli dasaqmebulis xelfasis daubegravi 
moculobis 2%-s daemateba damsaqmeblis mier 
daricxuli 2%. saxelmwifo ki dasabegri Semo-
savlis 2%-s. rac Seexeba TviTdasaqmebulebs 
isini sapensio fondSi Tavisi xelfasis 4%-s Sei-
tanen.

gamovyofdi ramdenime faqtoris: 
1. mTavroba damsaqmebels avaldebulebs, ga-

daixados 2%, es faqti zrdis saSiSroebas, rom 
xarjebis Semcirebis mizniT damsaqmebelma Seam-
ciros xelfasi an samuSao adgilis raodenoba. 

2. am sistemiT mTavrobas uwevs damatebiT 
2%-is gadaxda, rac iribad niSnavs gadasaxadebis 
gazrdas. 

3. gasaTvaliswinebelia, rom saqarTvelo araa 
ekonomikurad stabiluri qveyana, rom mas mosax-
leobam sakuTari fuli 20 an 30 wliT andos.

4. imisaTvis, rom dagroviTma pensiam imuSaos 
aucilebelia gaCndes grZelvadiani resursi 
larSi, rom moxdes investireba ekonomikaSi,es ki 
moqnili sakanonmdeblo politikiT da dagrove-
biTi sapensio reformiT aris SesaZlebeli.

5. ekonomikur faqtorTan erTad, aucileb-
lad davamatebdi mentalur faqtors.

sakvanZo sityvebi: dagrovebiTi pensia, da-
saq mebuli mosaxleoba, damsaqmeblebi, saxelm-
wifo.

PENSION REFORM IN GEORGIA

Nana Benidze - ATSU associated professor
Jambul Bitsadze - ATSU associated professor

ANNOTATION
Georgia is going to Accumulative pension system. 

According to the Law,the montly contribution is defined 
as follows: 2% of the untaxed volume on each employ-
ee’s salary will be added 2% accrued by the employer. 
The state on taxable income’s 2% . As for self - em-
ployed, they will be required to pay 4% of their salaries 
in the pension fund.

I will separate some factors : 
1. The government obliges the employer, to pay 2%, 

this fact increases the danger, in order to reduce costs, 
the employer will reduce the salary or the number of 
jobs.

2. Accorrding to this system the government has to 
pay an additional 2%, which indirectly means tax in-
creases. 

3. It should be considered, That Georgia is not an 
economically stable country, that the population to 
trust his own money for 20 or 30 years 

4. For Accumulated pension working it is important 
to have a long-term resource in lari , for investing in 
economy, this is possible with flexible legislative policy 
and accumulated pension reform 

5. Along with the economic factors, I would definite-
ly add a mental factor.

* * * *

saqarTvelo dagrovebiT sapensio sistemaze 
gadasvlas iwyebs. sapensio reforma SemuSave-
bul iqna saqarTvelos ekonomikisa da mdgradi 
ganviTarebis saministroSi arsebuli sapensio 
reformebis samsaxuris eqspertebis, saerTaSo-
riso organizaciebis - msoflio bankisa da aziis 
ganviTarebis bankis, sxvadasxva qveynis gamoc-
dilebisa da samTavrobo uwyebebis mosazrebebis 
gaTvaliswinebiT. am kanonis mizania, uzrunve-
lyos dagrovebiTi sapensio sqemis farglebSi 
sapensio aqtivebis monawileTa interesebis Ses-
abamisad marTva. kanonis moqmedeba vrceldeba: 
a) damsaqmeblebze; b) saqarTvelos moqalaqeeb-
ze , garda ararezidenti fizikuri pirebisa; g) 
saqarTveloSi mudmivad mcxovreb ucxo qveynis 
moqalaqeebze an/da moqalaqeobis armqone pire-
bze , garda ararezidenti fizikuri pirebisa; d) 
aqtivebis mmarTveli kompaniebis, specializebu-
li depozitarebis, komerciuli bankebis, sadaz-
Rvevo kompaniebis da sxva pirebis saqmianobaze im 
farglebSi, ra farglebSic aseTi saqmianoba uka-
vSirdeba dagrovebiT pensias.am proeqtSi gawev-
rianeba savaldebuloa yvela dasaqmebulisTvis 
xelfasis saxiT miRebuli Semosavlis nawilSi, 
xolo nebayoflobiTia yvela TviTdasaqmebuli-
saTvis TviTdasaqmebulis Semosavlis nawilSi.

proeqtis Tanaxmad,dagrovebiTi sapensio 
sqemis monawile dasaqmebuli da TviTdasaqmebu-
li pirebisTvis sapensio Senatanebis dafinanse-
ba ganxorcieldeba dasaqmebulis, damsaqmeblis 
da saxelmwifos mier am kanoniT gansazRvruli 

sapensio reforma saqarTveloSi
nana beniZe 

awsu asoc.profesoro
jambul biwaZe

awsu  asoc profesori



27

odenobiTa da wesiT. sqemis monawile dasaqme-
bulis Senatanebis dafinanseba ganxorcieldeba 
Semdegi saxiT:

a) TiToeuli damsaqmebeli xelfasis gacemi-
sas dagrovebiTi sapensio sqemis monawile Ti-
Toeuli dasaqmebulis individualur sapensio 
angariSze ricxavs masze gasacemi xelfasis 2% 
dasabegri xelfasis im moculobaze, romelic ar 
aRemateba am dasaqmebulisaTvis wliurad xel-
fasis saxiT gacemul samoci aTas (60 000) lars. 
damsaqmebeli ar ganaxorcielebs sapensio Sena-
tans dasaqmebulis sasargeblod wliurad dasa-
begri xelfasis saxiT gacemul im moculobaze, 
romelic aRemateba samoci aTas (60 000) lars;

b) dagrovebiTi sapensio sqemis monawile Ti-
Toeuli dasaqmebulis saxeliT damsaqmebeli 
dasaqmebulis individualur sapensio angariSze 
ricxavs dasaqmebulze gasacemi xelfasis 2% 
dasabegri xelfasis im moculobaze, romelic ar 
aRemateba am dasaqmebulisaTvis wliurad xel-
fasis saxiT gacemul samoci aTas (60 000) lars. 
damsaqmebeli dasaqmebulis saxeliT ar ganax-
orcielebs sapensio Senatans dasaqmebulis sa-
sargeblod wliurad dasabegri xelfasis saxiT 
gacemul im moculobaze, romelic aRemateba 
samoci aTas (60 000) lars;

g) dagrovebiTi sapensio sqemis monawile 
TviTdasaqmebuli ganaxorcielebs Senatans Ta-
visi Semosavlis 4% odenobiT weliwadSi samoci 
aTasi (60 000) laris moculobis Semosavalze. 
TviTdasaqmebuli ar ganaxorcielebs sapensio 
Senatans wliurad miRebuli dasabegri Semosav-
lis saxiT miRebul im moculobaze, romelic 
aRemateba samoci aTas (60 000) lars;

d) dagrovebiTi sapensio sqemis TiToeuli 
monawilis sasargeblod saxelmwifo monawilis 
individualur sapensio angariSze gadaricxavs 
2% xelfasis an/da TviTdasaqmebulis Semosav-
lis im moculobaze, romelic jamurad ar aRe-
mateba monawilis mier wliuri xelfasis an/da 
TviTdasaqmebulis Semosavlis saxiT miRebulo-
cdaoTxi aTas (24 000) lars, xolo 1% monawilis 
mier xelfasis an/da TviTdasaqmebulis Semo-
savlis saxiT miRebul Tanxaze ocdaoTxi aTasi 
(24 000) laridan samoci aTas (60 000) laramde. 
saxelmwifo ganaxorcielebs aRniSnul Senatans 
mas Semdeg, rac sapensio saagentos SetyobinebiT 
dadasturdeba, rom monawilis individualur 
sapensio angariSze aisaxa am punqtis `a” da `b” 
an/da `g” qvepunqtebiT gaTvaliswinebuli Sena-
tanebi. saxelmwifo ar ganaxorcielebs sapensio 
Senatans monawilis mier wliurad xelfasis an/
da TviTdasaqmebulis Semosavlis saxiT miRebul 
im moculobaze, romelic aRemateba samoci aTas 
(60 000) lars.

dagrovebiTi sapensio sqemis ganxorcieleba-

ze pasuxismgebelia sapensio saagento,rogorc 
damoukidebeli sajaro samarTlis iurdiuli 
piri.is pasuxs agebs sapensio sqemis marTvasa da 
administrirebaze.

kanonis amoqmedebis Semdeg TiToeuli da-
saqmebuli xdeba dagrovebiTi sapensio sqemis 
mo nawile pirveli xelfasis miRebisTanave. 
dasaqmebuls ufleba aqvs, uari Tqvas dagrove-
biT sapensio sqemaSi monawileobaze am kanonis 
Sesabamisad. TiToeuli TviTdasaqmebuli nebay-
oflobiT xdeba dagrovebiTi sapensio sqemis 
monawile kanonis amoqmedebidan mis mier pirve-
li sapensio Senatanis ganxorcielebisTanave.

sapensio sqemis monawiles SeuZlia srulad an 
nawilobriv Secvalos mis mier arCeuli sainves-
ticio portfeli sameTvalyureo sabWos mier 
sainvesticio sabWosTan SeTanxmebiT dadgenili 
periodulobiT. es periodi ar unda iyos Tormet 
(12) Tveze naklebi.mniSvnelovania, rom momaval-
Si pensioneri miiRebs ori saxis pensias: social-
ur pensias daemateba dagrovebiTi pensia. 

amJamad arsebuli sapensio sistema finansdeba 
erTiani saxelmwifo biujetidan. biujetis mniS-
vnelovan nawils warmoadgens dasaqmebuli moqa-
laqeebis mier yovelTviurad gadaxdili saSemo-
savlo gadasaxadi. aprobirebuli saerTaSoriso 
praqtikis Tanaxmad, dasaqmebuli moqalaqeebi 
ixdian konkretul socialur gadasaxads, rome-
lic iricxeba saxelmwifo sapensio fondSi da 
xmardeba arsebul sapensio valdebulebebs. 2008 
wlamde msgavsi modeli arsebobda saqarTvelo-
Si, Tumca socialuri gadasaxadi gaerTianda 
saSemosavlo gadasaxadis struqturaSi. saga-
dasaxado reformis Sedegad, sapensio fondis 
nacvlad, sapensio valdebulebebis dafinanseba 
daekisra centralur biujets.

dRes arsebuli sapensio sistemaSi Tanafar-
doba Sromisunarian mosaxleobasa da pensio-
nerebs Soris dRiTi dRe icvleba. izrdeba pen-
sionerebis raodenoba da, gaeros prognozebis 
gaTvaliswinebiT, saqarTveloSi es ricxvi 2030 
wlisTvis daaxloebiT milions miaRwevs, 2050 
wlisTvis ki mosaxleobis meoTxeds Seadgens. es 
niSnavs, rom garkveuli periodis Semdeg arsebu-
li modeliT pensionerTa uzrunvelyofa mTav-
robas Zalian gauWirdeba.

gasaTvaliswinebelia isic, rom pensiis zrda 
araTu keTildReobis zrdisTvis, aramed misi Se-
narCunebisTvisac ki aucilebelia _ mzardi in-
flaciis (fulis gaufasurebis) paralelurad, 
saWiroa msyidvelunarianobis SenarCunebaze 
zrunva. dagrovebiTi sistemis sargeblis ZiriT-
adi ganmsazRvreli faqtoria yovelTviuri Se-
natanebis procentuli maCvenebeli xelfasTan 
mimarTebaSi. saqarTvelos socialur-ekonomi-
kuri garemos gaTvaliswinebiT, sapensio fondSi 
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yovelTviuri Senatanebis odenoba ganisazRvra 
6%-iT. rekomendirebulia, rom Senatanebis koe-
ficientma saSualo vadiani periodSi 8%-s miaR-
wios. saerTaSoriso praqtikidan gamomdinare, 
ar arsebobs standartuli formula sapensio 
sistemaSi Senatanebis koeficientis gansaz-
RvrasTan dakavSirebiT. magaliTisTvis, aRmo-
savleT evropis qveynebSi, sadac msgavsi sapen-
sio modelebi dainerga Senatanebis koeficien-
ti meryeobs 3%-idan 9%-mde, Tumca laTinuri 
amerikis qveynebSi igive koeficienti 10%- idan 
16%-is farglebSia.

Tumca mniSvnelovania,rom wina modelisgan 
gansxvavebiT, am SemTxvevaSi Sromisunariani 
adamiani, romelic ibegreba, acnobierebs, rom 
mas wvlili Seaqvs sakuTari uzrunveli siberis 
dagegmvaSi. Sesabamisad, mas pensia ganesazRvreba 
imis mixedviT, Tu cxovrebis ganmavlobaSi ram-
deni imuSava, ramxela iyo misi anazRaureba da am 
anazRaurebis ra wili Sehqonda sapensio fond-
Si.erTi SexedviT, Cans, rom aRniSnuli modeli 
bevrad ufro samarTliania, radgan is iTvalis-
winebs individualur faqtorebs _ wvlils, ro-
melic adamianma Seitana sazogadoebriv cxovre-
basa da qveynis ekonomikur ganviTarebaSi. rac 
mTavaria, am SemTxvevaSi adamianis sibere nakle-
bad aris damokidebuli konkretuli mTavrobis 
xedvasa da Sefasebaze pensiis odenobasTan daka-
vSirebiT. optimalurad SeiZleba miviCnioT sap-
ensio uzrunvelyofis Sereuli modeli, romel-
ic gulisxmobs pensiis uzrunvelyofas rogorc 
sabiujeto saxsrebidan, aseve dagrovebiTi meqa-
nizmebiT.

mTavrobis warmomadgenlebis TqmiT, reform-
is mniSvnelovani sargebeli iqneba, rom is xels 

Seuwyobs danazogebis moculobis zrdas qvey-
anaSi da Seqmnis damatebiT wyaros investirebi-
saTvis, rac qveynis ekonomikur ganviTarebaze 
dadebiTad aisaxeba.

gamovyofdi ramdenime faqtoris,romelic 
uaryofiTad imoqmedebs am proeqtze: 

1. mTavroba damsaqmebels avaldebulebs, ga-
daixados 2%, es faqti zrdis saSiSroebas, rom 
xarjebis Semcirebis mizniT damsaqmebelma Seam-
ciros xelfasebi an samuSao adgilebis raode-
noba. 

2. am sistemiT mTavrobas uwevs damatebiT 
2%-is gadaxda, rac iribad niSnavs gadasaxadebis 
gazrdas. 

3. gasaTvaliswinebelia, rom saqarTvelo araa 
ekonomikurad stabiluri qveyana, rom mas mosax-
leobam sakuTari fuli 20 an 30 wliT andos.

4. imisaTvis, rom dagroviTma pensiam imuSaos 
aucilebelia gaCndes grZelvadiani resursi 
larSi, rom moxdes investireba ekonomikaSi,es ki 
moqnili sakanonmdeblo politikiT da dagrove-
biTi sapensio reformiT aris SesaZlebeli.

5. ekonomikur faqtorTan erTad, aucileb-
lad davamatebdi mentalur faqtors.
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ABSTRACT
Inflation, which is one of the most important indi-

cators of macroeconomic instability, is reviewed in 
the article. Its essence and faces are presented here 
also. An anti-inflationary economic policy is presented 
extensively. Inflation is one of the most acute socio-
economic problems. Depending on the economic con-
ditions of the inflation, the normal inflation and hyper-
inflation are comparable with each other. The main rea-
sons for inflation are represented in the article.

*  *  *  *
მაკროეკონომიკური არასტაბილურობის ერთ-ე-

რთ მნიშვნელოვან მაჩვენებლად გევვლინება ინფლა-
ცია. ტერმინი „ინფლაცია“ ლათინური წარმოშობის 
სიტყვაა, რაც გაბერვას ნიშნავს ანუ ინფლაციის 
პირობებში ხდება მიმოქცევის არხებში ჭარბი ქაღა-
ლდის ფულისა და დაუხურდავებელი ბანკნოტების 
დაგროვება, რაც შედეგად იწვევს მათ გაუფასურე-
ბასა და ქვეყანაში ფასების საერთო დონის ზრდას. 
ინფლაცია მთელს ეკონომიკაში მიმდინარე პროცე-
სებს ეხება და უპირველესად, როგორც უკვე ზემოთ 

ავღნიშნეთ იგი ვლინდება ეკონომიკაში არსებული 
ფასების დონის ზრდითა და ფულის, როგორც გაც-
ვლის საშუალების ღირებულების შემცირებით. ჩვენი 
აზრით ინფლაცია წარმოადგენს ერთ-ერთ ყველა-
ზე მწვავე სოციალურ-ეკონომიკურ პრობლემას და 
ინფლაციისგან არცერთი ქვეყანა არ არის დაზღვეუ-
ლი. იგი ეხება, როგორც მაღალ განვითარებულ ასევე 
დაბალგანვითარებულ ქვეყნებს. ქვეყანაში დაწყებუ-
ლი ინფლაციის პროცესთან ერთად ფულს უძნელდე-
ბა თავისი ფუნქციების ნორმალურად შესრულება. 

 ეკონომიკური ხასიათის ლიტერატურაში ვხვდე-
ბით ინფლაციის შემდეგ სახეებს:

1. მოთხოვნის გადიდებით გამოწვეული ინფლაცია; 
2. წარმოების მოცულობის შემცირებით განპირობე-
ბული მიწოდების ინფლაცია; 3. ზომიერი ინფლაცია; 
4. ჭენებითი ხასიათის ინფლაცია; 5. ჰიპერინფლაცია; 
6. ღია და დათრგუნული სახის ინფლაცია.

ინფლაციის ეკონომიკური სახეებიდან გამომდი-
ნარე ერთმანეთს თუ შევადარებთ მათ, მაგალითი-
სათვის ზომიერ და ჭენებითი ხასიათის ინფლაციასა 
და ჰიპერინფლაციას, დასკვნის სახით შეიძლება ით-
ქვას, რომ ზომიერი ინფლაციის არსებობა საზოგადო-
ებისთვის ნაკლებად შესამჩნევია. ზომიერი ინფლა-
ციის პირობებში საქონელსა და მომსახურებაზე 
ფასები დაახლოებით წელიწადში 10%- ით იზრდება 
რაც უნდა აღინიშნოს რომ შეუმჩნელად მიმდინა-
რეობს და შედეგებიც ნაკლებად მტკივნეულია. რაც 
შეეხება ჭენებითი ხასიათის ინფლაციას ასეთ დროს 
საქონელსა და მომსახურებაზე ფასები დაახლოებით 
წელიწადში 20%- იდან 200%- მდე იზრდება. იგი დიდი 
წინააღმდეგობით მიმდინარეობს და უდიდეს უარყო-
ფით გავლენას ახდენს საზოგადოების ცხოვრების 
დონეზე. უნდა აღინიშნოს რომ ხშირად დგება შედეგი 
როდესაც ზომიერი და ჭენებადი ხასიათის ინფლაცია 
გადაიზრდება ჰიპერინფლაციაში რა დროსაც ფასე-
ბი საქონელსა და მომსახურებაზე შეიძლება ითქვას, 
რომ გეომეტრიული პროგრესით იზრდება და უდიეს 
სტრესს წარმოქმნის საზოგადოებაში. რაც დამან-
გრეველ გავლენას ახდენს ეროვნული ეკონომიკის 
განვითარებაზე. იგი იწვევს და აჩქარებს ფინანსურ 
კრიზისს, იწვევს დეპრესიასა და ართულებს საზოგა-
დოებრივ-პოლიტიკურ სიტუაციას.

ინფლაციის განმსაზღვრელ ძირითად მიზეზე-
ბად გვევლინება:

1. სახელმწიფოსა შემოსავლებსა და ხარჯებს 

ინფლაციის არსი და ანტიინფლაციური ეკონომიკური პოლიტიკა

თეონა ბაქანიძე 
ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი, 

ასოცირებული პროფესორი
 მაგდა ბაქანიძე 

ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი, 
ასისტენტ პროფესორი
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შორის დისბალანსი, რომელიც გამოიხატება ბიუ-
ჯეტის დეფიციტით. ზოგიერთ შემთხვევაში დეფი-
ციტური ბიუჯეტის პირობებში სახელმწიფო მიმა-
რთავს ფულის გაძლიერბულ ემისიას, რაც საჭირო-
ებასთან შედარებით მის მკვეთრად გაზრდასა და 
გაუფასურებას იწვევს;

2. ეკონომიკის მილიტარიზაციასთან დაკავში-
რებით მსხვილი ინვესტიციების დაფარვა ხდება 
ფულის ემისიით;

3. დისპროპორცია ფულად და საქონლურ მასას 
შორის. ასეთი დისბალანსი შესაძლოა გამოიწვიოს 
გადახდისუნარიან მოთხოვნილებასტან შედარე-
ბით, მოხმარების საგნების წარმოების წარმოჩენამ. 

4. „იმპორტული“ ინფლაცია. ასეთ დროს ქვეყანასი 
ხორციელდება ისეთი საქონლის იმპორტი, რომელ-
ზეც ძალიან მარალი ფასებია დაწესებული, სემოტა-
ნის აუცილებლობის საფუძვლად კი ჰვევლინება ქვე-
ყნის შიგნით მოცემული საქონლის მწვავე დეფიციტი.

5.  ინფლაციის მოლოდინი. ეს შეიძლება წარმოვი-
დგინოთ შემდეგნაირად: ჯერ ერთი, მომხმარებლე-
ბი ყიდულობენ ხანგრძლივი დროის განმავლობაში 
საქონელს და მომსახურებას მაღალ ფასებში და 
რადგან აღარ აქვთ იმედი ფასების შემცირებაზე, ყი-
დულობენ საქონელს იმაზე მეტს ვიდრე მათი მიმდი-
ნარე მოთხოვნაა, მეორე, პარალელურად იბრძვიან 
ხელფასის გაზრდისათვის, რაც განხორციელების 
შემთხვევაში ხელს შეუწყობს მიმდინარე სამომხმა-
რებლო მოთხოვნის გადიდებას; მესამე, მწარმოებ-
ლები თავიანთ პროდუქციაზე აწესებენ სულ უფრო 
მაღალ ფასებს იმ მიზეზით, რომ უახლოეს პერიოდ-
ში მოსალოდნელია ნედლეულის, მასალებისა და მა-
კომპლექტებელი ნაწარმის კიდევ უფრო გაძვირე-
ბა. ამავე მიზეზით ისინი აფართოებენ წარმოების 
რესურსების შეძენას. ყოველივე ამის შედეგად ფა-
სები იზრდება არა მარტო ადრე დაუკმაყოფილებე-
ლი მსყიდველობითუნარანი მო თხ ოვნის დონემდე, 
არამედ მოსალოდნელ ოფიციალურ სიდიდემდეც. 

6. ბაზარზე ისეთი საქონლის მიწოდება გარკვეუ-
ლი რაოდენობით, რომელზეც მოთხოვნა არ არის. აღ-
ნიშნული გარემოება იწვევს ფულის გაუფასურებას.

სამომხმარებლო ფასების ინდექსი ცხოვრების 
ღირებულების ცვლილებების ანალიზისათვის გა-
მოიყენება. როდესაც სამომხმარებლო ფასების 
ინდექსი იზრდება საოჯახო მეურნეობებმა მეტი 
ფული უნდა დახარჯოს ცხოვრების იმავე დონის 
შესანარჩუნებლად. ეკონომისტები ტერმინ ‘ინფლა-
ციას“ იყენებენ იმ კონკრეტული სიტუაციის აღსა-
წერად როდესაც ფასების საერთო დონე ინფლაცი-
ის დონე სამომხმარებლო ფასების ინდექსის პრო-
ცენტული ცვლილებაა წინა წელთან შედარებით. 

 სამომხმარებლო ფასების ინდექსის გამოყენე-
ბა ინფლაციის დონის გამოთვლისათვის, რომელიც 
ფასების ინდექსის პროცენტულ ცვლილებას წარმო-
ადგენს წინა პერიოდთან შედარებით ერთ- ერთი სა-
ფეხურია ინფლაციის დონის გამოთვლისათვის. მა-
გალითისთვის თუ სამომხმარებლო ფასების ინდექსი 

65%-ით გაიზარდა 2013წ-დან - 2014წ-მდე და 42%-
ით 2014წ-დან - 2015წ-მდე ამბობენ, რომ 2014 წელს 
ინფლაციის დონეა 65%, ხოლო 2015 წელს კი 42%. არ-
ნიშნული მაგალითი მიხედავად იმისა, რომ გამარტი-
ვებული მოდელია, ის მაინც გვიჩვენებს თუ როგორ 
ითვლის სტატისტიკის დეპარტამენტი სამოხმარებ-
ლო ფასების ინდექსსა და ინფლაციის დონეს. 

თანამედროვე საბაზრო ეკონომიკის პირობებში 
ინფლაციის მთლიანად ლიკვიდირება არარეალუ-
რია. მაქსიმუმ ღონისძიებათა კომპლექსის გონი-
ვრულმა გახორციელებამ შესაძლოა მოგვცეს მის 
ზომიერ ფარგლებში მოქცევა და ეკონომიკაზე გა-
მანადგურებელი გავლენის თავიდან აცილება. ცნო-
ბილია ანტიინფლაციური პოლიტიკის ორი ვარია-
ნტი: ინფლაციური პროცესებისადმი ადაპტირება 
და აშკარა ანტიინფლაციურ ღონისძიებათა განხო-
რციელება. ადაპტაციური პოლიტიკის დროს სა-
ბაზრო ეკონომიკის სუბიექტები თავიდანვე ითვა-
ლისწინებენ ინფლაციის ნეგატიურ შედეგებს. საო-
ჯახო მეურნეობები ინფლაციისადმი ადაპტირებას 
ცდილობენ შემოსავლის დამატებითი წყაროების 
მოძიებით, კონტრაქტების დადებისას ხელფასების 
ინფლაციური კორექტირებით. ფირმები ცვლიან 
თავიანთ ეკონომიკურ პოლიტიკას, ასე მაგალითად 
ახდენენ მოკლევადიანი პროექტების რეალიზაციას 
და არა გრძელვადიანის, რათა მოკლე დროში მოახ-
დინონ დაბანდებული თანხების დაბრუნება. აშკარა 
ანტიინფლაციური პოლიტიკა მოიცავს სახელმწი-
ფოს მიერ შემუშავებულ და გატარებულ გრძელვა-
დიან და მოკლევადიან ღონისძიებათა კომპლექსს. 

გრძელვადიანი ანტიინფლაციური პოლიტიკა 
მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს როგორიცაა: - სახელ-
მწიფო ბიუჯეტის დეფიციტის შემცირება, არა ფუ-
ლის ემისიის გზით, არამედ გადასახადების გადიდე-
ბიტ და სახელმწიფო ხარჯების შემცირებით;

- ფულის მიმოქცევის რეგულიერბა, კერძოს, ფუ-
ლის მასის ყოველწლიურ მატებაზე მკაცრი ლიმი-
ტის დაწესება, აღნიშნული ხელს შეუწყობს ინფლა-
ციის დონის კონტროლს ქვეყანაში;

- ინფლაციაზე გარე ფაქტორების გავლენის 
შესუსტება, რაც გულისხმობს დეფიციტური ბიუ-
ჯეტის დასაფარავად, სახელმწიფოს მიერ უცხო-
ური კრედიტებისა და საგარეო ვალის აღებისადმი 
ფრთხილ დამოკიდებულებას.
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reziume
sabazro urTierTobaTa formirebis Tanamedrove etapze saqarTveloSi inovaciuri saqmiano-

bis done jer kidev aradamakmayofilebelia da ar Seesabameba globalur standartebs. samewarmeo 
sferoSi qveyanas aqvs inovaciurobis dabali maCvenebeli, rac pirdapir miuTiTebs imaze, rom saW-
iroa aRniSnuli mimarTulebis gaZliereba.

dabalia, rogorc saxelmwifo, aseve kerZo seqtoris danaxarjebi kvlevebsa da damuSavebebze, 
rac asaxulia sxvadasxva saerTaSoriso Sefasebebsa da direqtiul masalebSi. amasTanave sustia 
inovaciuri potencialis realizaciis xarisxi. umTavres problemas sawarmoebSi warmoadgens fi-
nansebze xelmisawvdomoba da sawarmoo saSualebebis dafinanseba rogorc biujeturi, ise arasa-
biujeto saxsrebiT. mniSvnelovani problemaa Tanamedrove samewarmeo unar-Cvevebis deficiti da 
arakvalificiuri samuSao Zala, romelic dasaqmebis bazris Tanamedrove moTxovnebs ver pasuxobs.

CamoTvlili problemebis TvalsaCinoebis mizniT, naSromSi gaxilulia saqarTvelos inovaciu-
ri ekonomikis indikatoruli analizi dinamikaSi da Sedarebulia Cveni mezobeli da baltiispire-
Tis qveynebis analogiur maCveneblebs.

sakvanZo sityvebi: inovaciuri ekonomika, inovaciuri potenciali, inovaciuri indikatorebi, 
inovaciuri infrastruqtura, inovaciuri saqmianoba, inovaciuri mewarmeoba, dinamikuri analizi.

ZiriTadi teqsti
qveyanaTa inovaciuri ekonomikis maxasiaTeblebi warmodgenas gviqmnis imis Sesaxeb, inovaciuria 

Tu ara qveynis ekonomika, magram ar iZleva pasuxs kiTxvaze, inovaciurobis ra doneze imyofeba igi. 
es done cxadia gansxvavebulia kontinentebis, qveynebis, warmoebis sferoebis, dargebis mixedviT 
da a.S. inovaciurobis TvalsazrisiT TiToeuli qveynis momwifebulobis donis dasadgenad iyene-
ben mTel rig maCveneblebs (indikatorebs)1.

saqarTvelo ekonomikis moculobiT msoflioSi 123 pozicias ikavebs, romlis xvedriTi wili 
msoflio ekonomikis saerTo moculobaSi 0.0176%-s Seadgens. mSp-is aRniSnuli maCvenebliT vus-
wrebT mxolod somxeTs (133 adgili), xolo mniSvnelovnad CamovrCebiT rogorc baltiispireTis, 
aseve mezobel qveynebs (ix. cxr.1)

cxr. 1 saqarTvelo msoflio ekonomikebis reitingSi (mSp).2

1  Ciqava l., inovaciuri ekonomika, „siaxle“, Tb., 2006, gv.54
2  http://statisticstimes.com/economy/countries-by-projected-gdp.php

saqarTvelos inovaciuri ekonomikis 
indikatorebis dinamikuri analizi

irakli jangavaZe
სტუ-ს დოქტორანტი 

saqarTvelos saerTaSoriso universitetis asistenti
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aRsaniSnavia, rom industriulTan SedarebiT, postindustriul sazogadoebaSi dasaqmebis 
struqtura xarisxobrivad icvleba: pirvel seqtorSi dasaqmebulTa raodenoba SedarebiT umniS-
vneloa (saSualod 5-10%), meore seqtorSi – mniSvnelovnad mcirdeba (saSualod, 20-30%), xolo 
mesame seqtorSi saSualod, 60-70% da metic erTveba. 3

dasaqmebulTa struqturis xarisxobrivi gadanawileba qveynis inovaciuri potencialis re-
alizaciis xarisxs naTlad asaxavs. samwuxarod saqarTveloSi dasaqmebulTa umravlesoba (56%) 
agrarul seqtorSia Tavmoyrili, xolo mrewvelobasa da momsaxurebaSi gacilebiT naklebi (Se-
sabamisad 9% da 35%). inteleqtualur (momsaxurebis) seqtorSi dasaqmebis maCvenebliT saqarT-
velo yvela mezobel da baltiispira qveyanas CamorCeba. Cveni varaudiT, momsaxurebis seqtorSi 
dasaqmebulTa xvedriTi wili 50%-s mainc unda aRematebodes, rac xels Seuwyobs mecniereba da 
codnatevad dargebze moTxovnis amaRlebas (ix. cxr.2).

cxr. 2 dasaqmebulTa struqtura ekonomikis seqtorebis mixedviT.4

saerTaSoriso organizacia sakuTrebis uflebaTa aliansi yovelwliurad aqveynebs sakuTre-
bis uflebaTa dacvis saerTaSoriso indeqsis monacemebs, romelSic uflebaTa dacvis 3 ZiriT-
adi mimarTuleba ganixileba: samarTlebrivi da politikuri garemo; fizikuri sakuTrebis ufle-
ba; inteleqtualuri sakuTrebis ufleba. saqarTvelos maCvenebeli aRniSnuli indeqsis mixedviT 
sakmaod mokrZalebulia (88 adgili; 4.707 qula), rasac umTavresad inteleqtualuri sakuTrebis 
dacvis SesamCnevad dabali maCvenebeli ganapirobebs (2.965 qula), Tumca danarCeni 2 mimarTulebis 
dadebiTi maCveneblis wyalobiT, mezobeli qveynebidan mcirediT gviswrebs TurqeTi (78 adgili; 
4.924 qula), (ix. cxr. 3).

cxr. 3 sakuTrebis uflebaTa dacvis saerTaSoriso indeqsi (IPRI) 20175

3  jolia g., sexniaSvili d., codnis ekonomika da marTva, stu. Tb. 2015. gv. 37
4  veSapiZe S., yaralaSvili S., estonuri ekonomikuri modelis SemoRebis safrTxeebi saqarTveloSi. Jurnali 

„biznes-inJineringi“. №3, Tb., 2017, gv. 36.
5  https://ipri2017.herokuapp.com/CountryResults.
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rac Seexeba uSualod inteleqtualuri sakuTrebis uflebaTa dacvis dinamikas, saqarTvelo 
msoflios masStabiT 123 pozicias ikavebs, (regionSi 24-s; daaxloebiT 3 quliT) da CamorCeba ro-
gorc baltiispireTis, aseve mezobel qveynebs, rac 2010 wlis maCvenebelTan SedarebiT -4 pozici-
iT uaryofiTi Sedegia, miuxedavad indeqsis mixedviT realuri progresisa (+1.2 qula). rogorc 
Cans, qveynebis umravlesobam gaacnobiera, rom dResdReobiT msoflioSi inovaciuri ekonomikis 
ganviTarebis erT-erT umniSvnelovanes indikators, swored inteleqtualuri sakuTrebis ufle-
baTa dacvis maRali standartebi ganapirobebs (ix. cxr. 4).

cxr. 4 inteleqt. sakuTrebis uflebaTa dacvis dinamika6

samecniero-kvleviT saqmianobaze danaxarjebis done warmoadgens umTavres faqtors, romelic 
gansazRvravs qveynis samecniero-teqnikuri ganviTarebis dones. aRniSnul monacemebs yovelwli-
urad aqveynebs iunesko. dadgenilia, rom samecniero-teqnikuri ganviTarebis ekonomikuri kan-
onis Tanaxmad mecnierebis ganviTarebaze mSp-is 3 – 3..5% unda daixarjos. ukanasknel wlebSi 
umniSvnelod gavuswariT mezobeli qveynebidan somxeTsa (0.3%) da azerbaijans (0.2%) (saqarTvelo 
– 0.32%), xolo sagrZnoblad CamovrCebiT ruseTs, TurqeTs da baltiispireTis qveynebs (ix. cxr. 5)

cxr. 5 kvlevebsa da damuSavebebze danaxarjebis dinamika7

inovaciurad ganviTarebuli qveynebisTvis aseve damaxasiaTebelia kvlevebsa da damuSavebebze 
danaxarjebis udidesi xvedriTi wili biznes seqtoris mier. zogierT qveyanaSi aRniSnuli maCven-
ebeli 70-80%-sac ki aRwevs. saqarTvelos kerZo seqtoris danaxarjebi inovaciur saqmianobaze 

6  Sedgenilia avtoris mier wyaroze dayrdnobiT - https://ipri2017.herokuapp.com/map
7  Sedgenilia avtoris mier. wyaro - https://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS
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samwuxarod veraviTar kritikas ver uZlebs. ukanaskneli monacemebiT saqarTvelo 122 poziciaze 
imyofeba da kolosalurad CamorCeba rogorc baltiispira, aseve mezobel qveynebs (minimum 49-50 
poziciiT, ix. cxr. 6).

cxr. 6 biznes seqtoris danaxarjebi kvlevebsa da damuSavebebze8

saxelmwifos mier talantebis SenarCunebis unars ganapirobebs qveynis socialur-ekonomikuri 
da inovaciuri ganviTarebis done. axalgazrda niWier mewarmeebs da mecnier-mkvlevarebs sWirde-
baT inovaciuri saqmianobis mastimulirebeli garemo. Sesabamisad, mcire zomis ganviTarebadi ti-
pis qveynebs Zalian uWirT konkurencia gauwion talantebis mizidvis msoflio centrebs – aSS-s, 
did britaneTs, iaponias da sxv.

aRniSnuli mimarTulebiT saqarTvelos mdgomareoba ukanaskneli monacemebiT ranJirebis 
mixedviT mcirediT gaumjobesda (+5 adgiliT), Tumca xarisxobrivad ucvleli darCa (indeq-
sis parametriT 0 cvlileba). aRsaniSnavia, rom baltiispireTidan vuswrebT litvasa da latvias, 
xolo CamovrCebiT estoneTs da yvela mezobel saxelmwifos. Tanaltebis mizidvis dinamikiT gan-
sakuTrebuli progresi SeiniSneba azerbaijansa (+44 adgili)  da ruseTSi (+52 adgili), (ix. cxr. 7).

cxr. 7 talantebis SenarCunebis unari9 

aranakleb mniSvnelovani sakiTxia sapatento ganacxadebis warmatebis xarisxic – anu, Semo-
suli ganacxadebidan ramden patentze gascemen registracias. saqarTveloSi sapatento ganacxa-
debis raodenobrivi parametric dinamikaSi aSkarad regress ganicdis (-31% kleba), iseve rogorc 
warmatebis xarisxis maCvenebeli (-28% kleba), (ix.cxr. 8).

8  Sedgenilia avtoris mier wyaroze dayrdnobiT -  The Global Competitiveness Index 2012-2017 edition
9  Sedgenilia avtoris mier wyaroze dayrdnobiT -  The Global Competitiveness Index 2012-2017 edition



35

cxr. 8 Semotanili ganacxadebis da registrirebuli 
patentebis raodenoba dinamikaSi (2011-2016w)10

samecniero kadrebis moCvenebiTi siWarbis miuxedavad saqarTveloSi mTel rig qveynebTan Se-
darebiT, maTi raodenoba gacilebiT naklebia. 1990 wlis Semdeg mecnier-mkvlevarebis raodenoba 
katarstrofuli tempiT Semcirda – 2015 wels, 1990 welTan SedarebiT maTi raodenoba -84%-iT 
Semcirda (ix.cxr.9).

cxr. 9. mecnier-mkvlevarTa raodenobrivi dinamika saqarTveloSi11

saqarTveloSi aseve mZime viTarebaa zogierTi sxva inovaciuri indikatoris mixedviTac. gamon-
aklisia saxelmwifo mmarTvelobis eleqtronuli servisebi, romelic sakmaod kargad aris dRes-
dReobiT saqarTveloSi ganviTarebuli (ix. cxr. 10).

cxr. 10 saqarTvelo inovaciuri ganviTarebis zogierTi indikatoris mixedviT 2017w

inovaciuri ganviTarebis indikatori reitingi

samecniero-kvleviTi institutebis xarisxi 127

universitetsa da kerZo seqtors Soris TanamSromloba 116

uaxles teqnologiebze xelmisawvdomoba 111

kompaniebis mier mowinave teqnologiebis aTviseba 108

ganaTlebis sistemis xarisxi 107

inovaciuri saqmianobis moculoba 99

teqnologiebis transferis done 94

internet-momxmarebelTa raodenoba 84

venCurul kapitalze xelmisawvdomoba 80

eleqtronuli mmarTvelobis done 56

10  Sedgenilia avtoris mier wyaroze dayrdnobiT – saqarTvelos inteleqtualuri sakuTrebis erovnuli 
centri. wliuri angariSi 2012-2016. 

11  Sedgenilia avtoris mier Semdeg wyaroebze dayrdnobiT – abralava a., gvajaia l., quTaTelaZe r. saino-
vacio menejmenti, stu. 2009. gv. 28; https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.SCIE.RD.P6?view=chart
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daskvna
arsebuli mdgomareobis gaanalizebis Sede-

gad mniSvnelovanad migvaCnia Semdegi RonisZie-
bebis gatareba:

1) samarTlebrivi reforma inovaciebis 
sferoSi.

• efeqtiani kanonmdeblobis SeqmniT romelic 
aRmofxvris dabrkolebebs da Seqmnis stimulebs 
inovaciuri riskis gawevisa da SemoqmedebiTi 
procesebis ganviTarebisTvis. maT Soris Seam-
subuqebs samarTlebriv da maregulirebel 
jarimebs warumateblobisTvis, xels Seuwyobs 
mecnierebis da biznesis urTierTqmedebas.;

• mniSvnelovania, rom SesaZlebeli gax-
des kerZo seqtoris komerciuli sawarmoebis 
saxelmwifo subsidireba, evrokavSiris samarT-
lebrivi praqtikis safuZvelze;

• inovaciuri politikis gaZliereba inova-
ciebze orientirebuli samTavrobo Sesyidve-
bis da specifikuri standartebis meSveobiT;

• dafinansebasTan wvdomis gaumjobeseba al-
ternatiuli (arasabanko) institutebis ganvi-
TarebiT;

• Semowirulobebze damyarebuli saxalxo 
dafinansebis xelSewyoba inovaciebis dasafi-
nanseblad.

2) inovaciebis mxardamWeri infrastruq-
turis ganviTareba.

• arsebuli infrastruqturis Sefaseba, ana-
lizi da modernizeba.

• axali infrastruqturuli proeqtebis in-
tensiuri ganxorcieleba;

• kerZo seqtoris inovaciuri infrastruq-
turis SeqmnaSi CarTva;

3) ganaTlebis sistemis da „adamiani-kapi-
tali“-s unar-Cvevebis gaZliereba.

• swavlebis yvela safexurze inovaciuri 
swavlebisa da gamomgonebluri unarebis gan-
viTarebis xelSemwyobi programebis danergva 
(dualistruri meTodis  da studenturi ven-
Curuli fondebis daarseba);

• mewarmeobaze orientirebuli profesiuli 
ganaTlebis danergva;

• eleqtronuli ganaTlebis danergva da pop-
ularizacia;

• kerZo satreiningo momsaxurebis ganvi-
Tarebis xelSewyoba;

• mentorebisa da codnis donorebis insti-
tutis danergva;

4) kvlevebisa da ganviTarebis xelSewyoba.
• fundamenturi mecnierebis ganviTareba da 

revoluciuri samecniero proeqtebis inicire-
ba, rac saSualebas mogvcems ucxoel mecnierebs 
Tavi movuyaroT saqarTveloSi;

• gamoyenebiTi mecnierebis xelSewyoba 
Tanadafinansebis sistemis Seqmnis gziT, rac 

saSualebas miscems kerZo seqtors iTanamSrom-
los qarTvel mecnierebTan, unikaluri qarTu-
li inovaciuri produqciis Sesaqmnelad.

• inteleqtualuri sakuTrebis dacvis meqa-
nizmebis gaZliereba.

5) informaciuli sazogadoebis formireba.
• sainformacio da satelekomunikacio 

qselebisa da sistemebis ganviTareba;
• maRalsiCqariani internet-daSvebis gav-

rcelebis xelSewyoba.
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DYNAMIC ANALYSIS OF GEORGIAN INNOVATION 
ECONOMIC INDICATORS

Irakli Jangavadze
Doctoral at GTU

Assistant of UNIGEO
SUMMARY

The level of innovative activity in Georgia is unsatis-
factory. In the field of entrepreneurship, the country has 
a low level of innovation. The government spending on 
research and development is very low, as business sector 
expenditures.

The quality of realization of innovation potential is 
weak. The main problem is access to finance, lack of en-
trepreneurial skills and unqualified workforce. The pub-
lication deals with the dynamic analysis of Georgia’s in-
novative indicators and is comparable to other countries.

Keywords: innovation economics, innovation poten-
tial, innovation indicators, innovation infrastructure, in-
novation activity, innovation entrepreneurship, dynamic 
analysis.
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რეზიუმე
ინსტიტუციური განვითარება მნიშვნელოვანი 

საკითხია როგორც ეკონომიკური მეცნიერებისათ-
ვის, ასევე აქტუალური პრაქტიკული საკითხია მსო-
ფლიოს ყველა ქვეყანაში.

ეკონომიკური განვითარება მეტწილად განი-
საზღვრება იმ ინსტიტუციური ჩარჩოთი, რომლის 
შიგნითაც მიმდინარეობს ეკონომიკური პროცესე-
ბი. ინსტიტუციური ჩარჩო კი მოიცავს უამრავ ინ-
სტიტუციურ ერთეულს, რომლებიც განსხვავდები-
ან ერთმანეთისგან დანიშნულებით, სტრუქტურით 
თუ ბუნებით. შესაბამისად, ინსტიტუციური ანა-
ლიზი საჭიროებს განსხვავებული ინსტიტუტების 
დაჯგუფებას გარკვეული ნიშნების მიხედვით. 

ცალკეულ ქვეყნების წარმატება იქ გატარე-
ბულ ეკონომიკურ პოლიტიკასა და ინსტიტუტების 
ეფექტიან მუშაობაზეა დამოკიდებული. რაც შეე-
ხება საქართველოს და აქ მოქმედ ეკონომიკურ ინ-
სტიტუტებს, საქართველოში ბოლომდე არ არის ჩა-
მოყალიბებული სტაბილური ინსტიტუციონალური 
გარემო და სტაბილური ეკონომიკური ინსტიტუტე-
ბი, რომლებიც ქვეყნის მდგრად ეკონომიკურ განვი-
თარებას უზრუნველყოფენ.

საკვანძო სიტყვები: ინსტიტუტები, ფორმალუ-
რი ინსტიტუტები, არაფორმალური ინსტიტუტები, 
კონკურენციის ინსტიტუციური საფუძვლები, ეკო-
ნომიკური თავისუფლების ინდექსი, „შემოქმედები-
თი განადგურება“.

“SOCIO-ECONOMIC EFFECTS OF INTERACTION 
BETWEEN 

FORMAL AND INFORMAL INSTITUTIONS”

Gia Zoidze
The student of Third PhD Course,

Georgian Technical University

RESUME
Institutional development is an important issue 

for both economical science and practical issues in all 
countries of the world. 

Economic development is largely defined by the 
institutional framework within which economic pro-
cesses are taking place. The institutional framework in-
cludes a number of institutional units that are different 
from each other, structured or by nature. Consequently, 
institutional analysis requires grouping of different in-
stitutions according to certain signs.

The success of individual countries depends on the 
economic policies and efficient work of the institutions. 
As for Georgia and the economic institutions here, 
there is no stable institutional environment and stable 
economic institutions in Georgia that provide sustain-
able economic development.

Key words: Institutions, formal institutions, infor-
mal institutions, institutional basis of competition, in-
dex of economic freedom, “creative destruction”.

ძირითადი ტექსტი
საბაზრო ეკონომიკა წარმოადგენს ურთიერთდა-

კავშირებული და ერთმანეთის მხარდამჭერი ინსტი-
ტუტების რთულ სისტემას, რომელიც ხანგრძლივი 
დროის მანძილზე ყალიბდებოდა. დუგლას ნორთის 
მიხედვით, ქვეყნების ეკონომიკური განვითარების 
დონეებს შორის განსხვავება მათი ინსტიტუციური 
გარემოების განსხვავებულობით შეიძლება აიხ-
სნას. ეკონომიკური განვითარებისთვის ინსტიტუ-
ციური ბაზის მნიშვნელობა განისაზღვერება ეკო-
ნომიური სუბიექტებისთვის სათანადო სტიმული-
რების სისტემის შექმნის უნარით, რაც გავლენას ახ-
დენს მათ გადაწყვეტილებებზე ინვესტირებისა და 
ინოვაციების მიმართებით. თუმცა, ნეოკლასიკური 
ზრდის თეორია ეკონომიკურ ზრდაზე პასუხისმგებ-
ლად მხოლოდ ერთ ინსტიტუტს – ეფექტიან ბაზარს 
მიიჩნევს, ხოლო სხვა ინსტიტუტებს ამ მხრივ არ 
ანიჭებს რაიმე მნიშვნელობას.

დუგლას ნორთი ინსტიტუტებს განმარტავდა, 
როგორც “... ადამიანების მიერ განსაზღვრულ შე-
ზღუდვებს, რომლებიც ჩადებულია პოლიტიკურ, 
ეკონომიკურ და სოციალურ ურთიერთქმედებებ-
ში...”, რომელთა შემადგენლობაში შედის “... რო-
გორც არაფორმალური შეზღუდვები (სანქციები, 
აკრძალვები, ჩვეულებები, ტრადიციები და ქცე-
ვის ნორმები), ასევე ოფიციალური წესები (კონ-
სტიტუციები, კანონები, ქონებრივი უფლებები)”. 
მართალია, ბაზრის შემავსებელი ინსტიტუტები 
ერთმანეთისგან მნიშვნელოვნად განსხვავდებიან, 
მთლიანობაში მათი ურთიერთქმედება უზრუნვე-
ლყოფს ბაზრის შესახებ ძირეული ინფორმაციის 
გავრცელებას, ქონებრივი უფლებების სამართლებ-
ლივ ამოქმედებას, კონტრაქტების შესრულებას და 
კონკურენციის განვითარებას, რაც ეკონომიკურ 
სუბიექტებს აძლევს სათანადო შესაძლებლობებსა 
და სტიმულს საბაზრო საქმიანობებში ნაყოფიერი 
მონაწილეობისთვის.

ფორმალური და არაფორმალური 

ინსტიტუტების ურთიერთქმედების  

სოციალურ-ეკონომიკური ეფექტები

გია ზოიძე
სტუ-ს დოქტორანტი 
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აღსანიშნავია, რომ ინსტიტუციურ სივრცეს ახა-
სიათებს მუდმივი ცვალებადობა. ინსტიტუტები 
იცვლიან სტრუქტურას ან ნაცვლდებიან ახალი ინ-
სტიტუტებით. გარკვეული ინსტიტუტების გაქრობა 
არის არა ვაკუუმის შემქმნელი, არამედ შედეგი სა-
ზოგადოების ღირებულებების და მიზნების გრძე-
ლვადიანი ცვლილების. 

გლობალიზაციის თანამედროვე პირობებში ქვე-
ყნის სოციალურ–ეკონომიკური განვითარების და 
ბიზნესის ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნვე-
ლყოფისათვის უდავოდ დიდი მნიშვნელობა აქვს 
ეკონომიკურ საქმიანობაში კონკურენციის უზრუნ-
ველყოფას. საქართველოსთვის ეს უფრო აქტუა-
ლური ხდება მისი ევროკავშირთან ასოცირების შე-
თანხმების შემდეგ. ამასთან, ფრიად საყურადღებოა 
ქვეყნისთვის, როგორც შიგა კონკურენციის ცალკე-
ული მექანიზმების სრულყოფა, ასევე კონკურენცი-
ის მთლიანი ინსტიტუციური გარემოს სისტემურო-
ბის უზრუნველყოფა. 

საქართველოს ხელისუფლებამ განახორციელა 
კონკურენციის სფეროს გარკვეული მოწესრიგება 
და ევროსტანდარტებთან მისი დაახლოება. არასა-
მთავრობო ორგანიზაციებთან და უცხოელ ექსპე-
რტებთან ერთად რამოდენიმე წელია ინტენსიურად 
მიმდინარეობს სამუშაოები ამ მიმართულებით, 
განიხილება სხვადასხვა კანონპროექტები თუ რა-
დიკალურ ცვლილებათა პროექტები მოქმედი სა-
კონკურსო კანონების სრულყოფისა და შესაბამისი 
აღმასრულებელი ორგანოს რაციონალური სტრუქ-
ტურის ჩამოყალიბებისთვის.

მართლაც, ევროკავშირის შესაბამისი საკონკუ-
რენციო ორგანოების რეკომენდაციების შესაბამი-
სად, საქართველოს ხელისუფლების მიერ მიღებულ 
იქნა სამოქმედოდ ახალი, თანამედროვე მოთხოვნე-
ბის შესაბამისი საკონკურენციო კანონმდებლობა, 
განხორციელდა ინსტიტუციური რეფორმა, რომე-
ლიც გააფართოებს და განამტკიცებს კონკურენ-
ციის სააგენტოს უფლებამოსილებებს, მნიშვნე-
ლოვნად სრულყოფს მის სტრუქტურას, ხელს შეუ-
წყობს საქმიანობის ეფექტიანობის ამაღლებასა და 
გამჭვირვალობის უზრუნველყოფას.

აუცილებელია შემუშავდეს ბაზრის თვისებრივი 
და რაოდენობრივი შეფასების მეთოდოლოგიები, 
ისევე როგორც მნიშვნელოვანი ფაქტორია - მონო-
პოლიების გამოვლენის მეთოდიკის შემუშავება და 
დახვეწა. ამასთან, ანტიმონოპოლიური სამსახური 
უნდა იყოს ისეთი მარეგულირებელი სააგენტო, რო-
მელიც დაარეგულირებს კომპანიების ქცევას ბაზა-
რზე ისე, რომ საზოგადოების მაქსიმალური კეთილ-
დღეობა იქნება უზრუნველყოფილი და არამც და 
არამც იგი არ უნდა გაიგივდეს როგორც დანაშაუ-
ლის წინააღმდეგ მებრძოლ ორგანოდ. დანაშაულთან 
ბრძოლა მთავრობის ძალოვნების პრეროგატივაა და 
არა მარეგულირებლის (კონკურენციის მექანიზმის 
ეფექტიანობის სოციალური ორიენტაცია).

ამდენად, ქვეყნის შიგნით კონკურენციის მექა-

ნიზმების სრულყოფის კონტექსტში, ეკონომიკისა 
და ბიზნესის ეფექტიანი ფუნქციონირების ხელ-
შეწყობის მიმართებით განსაკუთრებულ მნიშვნე-
ლობას იძენს საქართველოსთვის საზოგადოების 
ცალკეული სფეროების და ინსტიტუციური გარე-
მოს მკაფიო სისტემური წარმოდგენა, მათი სტრუქ-
ტურების დინამიკის მონიტორინგი და შესაბამისი 
პრობლემების სწორი გადაწყვეტა. 

რაც შეეხება უშუალოდ ინსტიტუციურ სტრუქ-
ტურას, როგორც ქვეყნისშიგა და ინსტიტუციური 
კონკურენციის, ასევე მთლიანად ქვეყნის სოცია-
ლურ-ეკონომიკური განვითარების მდგრადობის 
უზრუნველმყოფი, ჩემი აზრით, მთავარი ფაქტორი 
- მისი იდენტიფიცირება და მონიტორინგი - შეიძლე-
ბა განხორციელდეს მსოფლიოს ქვეყნების განვი-
თარების სხვადასხვა ინდექსებით, მათ შორის, მაგა-
ლითად, ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსით.1

ეკონომიკურ თავისუფლებათა ინდექსი მოწო-
დებულია ასახოს ამა თუ იმ ქვეყნის ეკონომიკური 
ზრდისათვის მნიშვნელოვანი ინსტიტუციური მახა-
სიათებლები. ეს ინდიკატორი ინტეგრირებული სა-
ხით მოიცავს რამოდენიმე ათეულ რაოდენობრივ 
და ხარისხობრივ მაჩვენებელს, თავის მხრივ გაე-
რთიანებულს შემდეგ ჯგუფებში: 

1. საკუთრების უფლებათა დაცვა; 
2. სასამართლოს ეფექტიანობა; 
3. მთავრობის კეთილსინდისიერება; 
4. საგადასახადო ტვირთი; 
5. მთავრობის ჩართულობა; 
6. ფისკალური სიჯანსაღე; 
7. ბიზნესის თავისუფლება; 
8. შრომითი ურთიერთობების თავისუფლება; 
9. მონეტარული თავისუფლება; 
10. ვაჭრობის თავისუფლება; 
11. ინვესტიციური თავისუფლება; 
12. ფინანსური თავისუფლება. 
აღნიშნული მაჩვენებლები წარმოდგენილია 4 

გამსხვილებულ ჯგუფად: 
l მართლწესრიგი და კანონის უზენაესობა 

(1;2;3), 
l ხელისუფლების შეზღუდულობა (4; 5; 6), 
l რეგულირების ეფექტიანობა (7; 8; 9), 
l ბაზრის გახსნილობა (10; 11; 12). 
აქვე, დაბეჯითებით შეიძლება ითქვას, რომ ნე-

ბისმიერი ტიპის ქვეყნისთვის მართლწესრიგის ინ-
სტიტუტის არასაკმარისი განვითარებულობა არსე-
ბითად ხელშემშლელია ევროპული ტიპის კონკურენ-
ციული გარემოს შექმნისათვის, მისი სოციალურ-ე-
კონომიკური განვითარების მაღალი სტანდარტების 
უზრუნველყოფისთვის და მის ტერიტორიაზე ბიზნე-
სის ნორმალური მაღალეფექტიანი ფუნქციონირე-
ბისთვის. უნდა აღინიშნოს, რომ ამ თეზისის დასადა-
სტურებლად ჩატარებულია მთელი რიგი კვლევები. 
მართლაც, მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის სოცი-
ალურ-ეკონომიკური განვითარების ისტორია და 

1 http://www.heritage.org/index/ 
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თანამედროვე პრაქტიკა ცხადყოფს, რომ მთავარი 
დეტერმინანტი ამ მიმართებით არის საკუთრების 
ინსტიტუტი (საკუთრების უფლებათა გარანტია) 
და ხელისუფლების თვითნებობისაგან ადამიანების, 
ბიზნესის დაცვის ეფექტიანი მექანიზმი.

ამდენად, ცხადია, რომ ზემოთ აღნიშნული ჩა-
მორჩენის ეტაპობრივი დაძლევა უნდა წარმოადგე-
ნდეს საქართველოსთვის სისტემური ინსტიტუცი-
ონალიზაციის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას, 
რაც მოგვცემს საშუალებას უფრო სრულად გამო-
ვიყენოთ ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური განვი-
თარებისათვის თანამედროვე ევროპული ტიპის 
ინსტიტუციური სტრუქტურის და ევროკავშირის 
ბიზნესგარემოს პოტენციალი. 

ეკონომისტ დარონ აჯემოღლუსა (მასაჩუსეტ-
სის ტექნოლოგიური ინსტიტუტი) და პოლიტოლოგ 
ჯეიმს ა. რობინსონის (ჰარვარდის უნივერსიტეტი) 
ერთობლივ ნაშრომში2 ისინი ჯოზეფ შუმპეტერის 
(1883-1950) იმ იდეას ეყრდნობიან, რომლის მიხედვი-
თაც ეკონომიკური პროგრესის მამოძრავებელი ძალა 
„შემოქმედებითი განადგურებაა“. ეს უკანასკნელი კი 
გულისხმობს ძველი ბიზნეს მოდელების, პროდუქ-
ტებისა და პროფესიების ახლით ჩანაცვლებას. იმის 
ნაცვლად, რომ ხაზი გაესვა მეწარმეების დადებითი 
და კონსტრუქციული როლისთვის (ბიზნესის აწყობა), 
ის ყურადღებას ამახვილებს იმ ფაქტზე, რომ ქვეყნის 
განვითარება, როგორც წესი, არსებული სექტორები-
სა და ინდუსტრიების ხარჯზე მიმდინარეობს. თუმცა, 
შუმპეტერის აზრით, ეს „განადგურება“ არის ეკონო-
მიკური პროგრესის ბირთვი, რომლის გარეშეც სტაგ-
ნაცია გარდაუვალი იქნებოდა. 

ფაქტია, რომ ვინც ეკონომიკას აკონტროლებს, 
პოლიტიკურადაც ძლიერია. თუ ეს ასეა, აჯემოღლუ 
და რობინსონი სვამენ კითხვას, რატომ უნდა დაუ-
შვან შემოქმედებითი განადგურება ამ ეკონომიკუ-
რ-პოლიტიკურმა ლიდერებმა, თუ ეს მათი ეკონომი-
კური და პოლიტიკური სიძლიერის საძირკველს შე-
არყევს? მართლაც, როგორც მათ აჩვენეს, შემოქმე-
დებით განადგურებას ხშირად სწორედ ისინი უშლი-
ან ხელს, ვისაც ძალაუფლება აქვს. აჯემოღლუმ და 
რობინსონმა სცადეს დაემტკიცებინათ, რომ როდე-
საც კონსერვატიული ძალებია გაბატონებული, მა-
შინ გვაქვს სიღარიბე. ხოლო მაშინ, როცა შემოქმე-
დებითი განადგურების ძალები ძლიერია, გვაქვს 
პროგრესი და განვითარება.

აჯემოღლუსა და რობინსონისთვის ღია, დემოკ-
რატიული და თავისუფალი საზოგადოება გრძელვა-
დიანი ეკონომიკური განვითარების შემაფერხებე-
ლი კი არა, პირიქით, განვითარების უმნიშვნელოვა-
ნესი წინაპირობაა. აქედან გამომდინარე, თუ ინსტი-
ტუტები განსაზღვრავს გრძელვადიან ეკონომიკურ 
წარმატებას, მაშინ საქართველო ნამდვილად სწორ 
გზას ადგას.

2  Daron Acemoglu, James A. Robinson,"Why Nations Fail: 
The Origins of Power, Prosperity, and Poverty", Crown Business 
2012, 544 გვერდი

დასკვნა
ინსტიტუციური ანალიზი გვიჩვენებს კორე-

ლაციას სხვადასხვა ტიპის ინსტიტუტებს შორის. 
შესაძლებელია ითქვას, რომ საქართველოში ინ-
სტიტუციურ განვითარებას აქვს გამოკვეთილი 
აღმავალი ტრენდი სხვადასხვა მიმართულებებით. 
ფორმალური შიდა ინსტიტუტები, საზოგადოებაში 
დამკვიდრებული ოფიციალური წესების სახით არი-
ან ყველაზე ძლიერია როგორც საქართველოში, ისე 
დანარჩენ პოსტკომუნისტურ ეკონომიკებში. 

სხვა ინსტიტუციურ ჯგუფებთან შედარებით, სა-
ქართველოში არცთუ წარმატებული მდგომარეობაა 
არაფორმალური შიდა ინსტიტუტების კუთხით, რა-
დგან ბიზნესეთიკა ჯერაც ჩამოყალიბების საწყის 
სტადიაზეა და დროში დაგვიანებით პასუხობს ლეგა-
ლური ჩარჩო-პირობების შესაბამის განვითარებას. 
შესაბამისად, ყოველი დაგვიანებული ნაბიჯი ფორმა-
ლური ინსტიტუტების განვითარებასთან დაკავშირე-
ბით, კიდევ უფრო აფერხებს დროში რიგი საზოგადო-
ებაში დამკვიდრებული ნორმების ტრანსფორმაციას.

ტექნოლოგიური მახიდან თავის დასაღწევად, 
განათლების სისტემის განვითარებასთან ერთად, 
დიდი მნიშვნელობა აქვს სახელმწიფოს მხრიდან 
სამეცნიერო საქმიანობის ხელშეწყობას, რადგანაც 
ახალი ტექნოლოგიების ათვისება-გამოყენება ბე-
ვრად გაადვილებულია, როცა ქვეყანას აქვს ცოდ-
ნის შექმნის საკუთარი სისტემა.

ამდენად, ცხადია, რომ ზემოთ აღნიშნული ჩა-
მორჩენის ეტაპობრივი დაძლევა უნდა წარმოადგე-
ნდეს საქართველოსთვის სისტემური ინსტიტუცი-
ონალიზაციის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას, 
რაც მოგვცემს საშუალებას უფრო სრულად გამო-
ვიყენოთ ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური განვი-
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reziume
sainvesticio saqmianobis regulireba saW-

iroebs saxelmwifos mxridan gonivrul da zom-
ier danawesebs iq, sadac aucilebelia saxelmwi-
foebrivi da erovnuli ekonomikis interesebis 
dacva. am TvalsazrisiT, mniSvnelovania msof-
lio lideri saxelmwifos, amerikis SeerTebu-
li Statebis gamocdileba, romelsac aqvs Cam-
oyalibebuli u.p.i.-is regulirebis gamarTuli 
koncefcia. aSS-s sainvesticio politika da misi 
regulirebis praqtika, rogori individual-
urobiTac ar unda gamoirCeodes is, efuZneba 
garkveul logikur jaWvs da emsaxureba pirvel 
rigSi erovnul interesebs. aRsaniSnavia, rom 
aSS-Si dRes arsebuli ekonomikuri interesis 
sferoebi da gamokveTili Taviseburebebi yalib-
debobda daaxloebiT erTi saukunis ganmavloba-
Si da formacias ganicdida Sesabamisi periodis 
saWiroebebidan gamomdinare. am procesma, Sede-
gad ganapiroba amerikis SeerTebuli Statebis, 
rogorc ucxouri investiciebis mimRebi da 
aseve, investiciebis ganmaxorcielebeli saxel-
mwifos upirobo lideroba msoflios masStabiT.

sakvanZo sityvebi: sainvesticio saqmianobis 
regulireba, sainvesticio politika, erovnuli 
ekonomikis interesi, mgrZnobiare mrewveloba, 
kritikuli infrastruqtura. 

FDI REGULATION PRACTICE IN USA

Davit Makhviladze
PhD student of GTU

RESUME
The Regulation of investment activities requires a 

reasonable and moderate provisions from Government, 
where it is necessary to defense national state and eco-
nomic interest. From this point of view, the experience 
of the world leader - United States of America is very 
important, which has a well-established concept of 
FDIs regulations. The US investment policy and its reg-
ulation practice, regardless of its individuality, is based 
on a certain logical chain and serves primarily nation-
al interests. It should be noted that In USA the current 
economic interests and outlined particularities has be-
ing forming during a century and has being formalizing 
due to the needs of relevant period. This process has 
resulted an unconditional worldwide leadership of USA 
as a receiver and implementer of foreign investments.

Key words: The Regulation of investment activities, 
Interests of national economic, Investment policy, in-
terest in the national economy, sensitive industry, criti-

cal infrastructure.
ZiriTadi teqsti

amerikis SeerTebul StatebSi, sxelmwifoe-
brivi mowyobis gamo, ucxouri investiciebis 
sakiTxebis regulireba or doneze mimdinare-
obs: federalur da adgilobrivi teritoriuli 
erTeulis doneze. zogadi moTxovnebi iqmneba 
federalur doneze. ucxoel investorTa monaw-
ileobis konkretuli debulebebi adgilobrivi 
mTavrobebis mier aris dadgenili. amrigad, ucx-
ouri investiciebis mozidvis samuSao damou-
kidebelia TiToeul teritoriul erTeulze da 
xorcieldeba maT mier grZelvadiani da mokleva-
diani programebis safuZvelze, romelic Tavis 
mxriv, Seqmnilia adgilobrivi maxasiaTeblebis, 
saWiroebebis da adgilobrivi kanonmdeblobis 
Sesabamisad. aSS-s yvela teritoriul erTeuls 
aqvs sakuTari programebi adgilobrivi da ucx-
ouri investiciebis mozidvis mizniT, radgan, 
dadgenili praqtikis Tanaxmad, federaluri 
mTavroba aqtiur rols ar TamaSobs qveynis 
konkretuli regionis ekonomikuri ganviTare-
bis miznebis gansazRvrisas. adgilobrivi ad-
ministracia damoukideblad gansazRvravs sam-
rewvelo ganviTarebis mimarTulebebs rogorc 
sabiujeto, ise moziduli saxsrebis xarjze.

investiciebis sakiTxebis momwesrigebel 
CarCo danawess warmoadgens aSS-is centralu-
ri maregulirebeli “ucxouri investiciisa da 
erovnuli usafrTxoebis 2007 wlis kanoni”. es 
kanoni aZlierebs kontrols da aregulirebs 
erovnul kapitalTan potenciurad dakavSire-
bul industriaSi ucxouri kapitalis daSvebis 
proceduras. kanoni aregulirebs garigebebis 
CamonaTvals, romelsac aSS-s ucxouri inves-
ticiebis komiteti ganixilavs aqtivebisa da obi-
eqtebis SeZenis procedurebis CaTvliT. yur-
adReba maxvildeba “kritikul infrastruqtu-
raze”, romelic exeba “sistemebsa da qonebas, 
rogorc xelSesaxebs, ise virtualurs, romelTa 
arseboba sasicocxlod mniSvnelovania qvey-
nisTvis da am sistemebisa da qonebis uunaro-
ba an ganadgureba uaryofiTad aisaxeba qveynis 
erovnul usafrTxoebaze.

federalur doneze, am sakiTxebs kurirebs 
amerikis SeerTebuli Statebis sagareo sainves-
ticio komiteti, romelic koordinacias uwevs 
regulaciasa da ucxouri investiciebis mozid-
vas. es komiteti aris aSS-s prezidentis pirda-
pir daqvemdebarebaSi myofi uwyebaTaSorisi or-

ucxouri investiciebis regulirebis praqtika 
amerikis SeerTebul StatebSi

daviT maxvilaZe 
stu-ს doqtoranti
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gano.
aSS-Si gatarebuli sainvesticio politi-

ka uzrunvelyofs ucxouri investorebisa da 
erovnuli investorebis Tanabar pirobebs. ucx-
oel investorebs SeuZliaT Tavisuflad ganax-
orcielon TavianTi saxsrebis dabandeba aSS-s 
ekonomikis umetes nawilSi. amasTan, aSS-s ekono-
mikis zogierT seqtorSi arsebobs garkveuli 
SezRudvebi im kompaniebis kapitalSi ucxouri 
investiciebis ganxorcielebaze, romlebic uka-
vSirdeba erovnuli usafrTxoebis an “mgrZnobi-
are mrewvelobisa” da “kritikuli infrastruq-
turis” dacvis miznebs. xsenebuli SezRudvebia:

1. birTvuli energetika. regulirdeba 1954 
wlis atomuri energiis aqtiT da akontrolebs 
ucxouri kompaniebis monawileobas plutoni-
umis warmoebisa da gadamuSavebis proeqtebSi, 
birTvuli reaqtorebis funqcionirebasa da 
narCenebis ganadgurebis proeqtSi.

2. televizia da radio mauwyebloba. reg-
ulirdeba 1934 wlis sakomunikacio aqtiT da 
adgens, rom radiokompaniaSi ucxouri monawil-
eoba ar unda aRematebodes 20% -s. msgavsi Sez-
Rudvebi aseve dadgenilia 1962 wlis satelitu-
ri sakomunikacio aqtiT, romlebic vrceldeba 
sawarmoebSi satelituri sainformacio gadace-
mis sferoSi.

3. programebi Tanamedrove teqnologiebis 
sferoSi. regulirdeba 1991 wlis amerikuli 
teqnologiis upiratesobis aqtiT, romlis Ta-
naxmad, ucxoeli investori valdebulia daamt-
kicos, rom kompania, romelic man daaarsa, awar-
moebs produqcias, romelic uzrunvelyofs 
aSS-s ekonomikur sargebels rogorc kvlevis, 
ise warmoebuli produqtis TvalsazrisiT.

4. sasoflo-sameurneo warmoeba da Tevzaoba. 
ucxouri monawileobiT kompaniebs ar SeuZli-
aT miiRon specialuri finansuri daxmareba da 

subsidiebi soflis meurneobis produqtebis 
warmoebisa da gadamuSavebis procesSi. ucxoel 
moqalaqeebs ara aqvT ufleba flobdnen sakon-
trolo pakets firmebSi, romlebic floben sa-
kuTari TevzWeris gemebs.

5. sabanko da safondo birJebis saqmianoba. 
ZiriTadi dilerebis Taobaze 1988 wlis kanoni 
nebas rTavs aSS-s federalur sarezervo banks, 
uari uTxras nebismier ucxour safinanso insti-
tuts aSS-s safinanso an safondo bazarze saqmi-
anobaze, im SemTxvevaSi, Tu Sesabamisi saxelmwi-
fos mTavroba, romelsac investori warmoad-
gens, ar aniWebs adekvatur pirobebs aSS-s kompa-
niebsa da firmebs.

6. aSS-s kanonmdebloba nawilobriv zRudavs 
ucxouri kapitalis monawileobas sahaero da 
sazRvao satransporto seqtorSi (Federal Aviation 
Act of 1958, Merchant Marine Act of 1920).

7. aSS-s kanonmdebloba, rogoricaa 1950 wlis 
Tavdacvis warmoebis aqti, praqtikulad mTli-
anad zRudavs ucxouri kapitalis monawileobas 
samxedro teqnikisa da iaraRis ganviTareba/war-
moebaSi.

8. sabaJo momsaxureba. 1930 wlis tarifis 
kanoni adgens, rom ucxoel pirs SeuZlia licen-
ziis miReba sabaJo brokerad, mxolod im SemTx-
vevaSi, Tu misi partniori amerikis moqalaqea 
da ukve aqvs aseTi dokumenti, romelic mas am 
sferoSi muSaobis nebarTvas aniWebs.

9. sasargeblo wiaRiseuli mopoveba. „1920 
wlis aqti sasargeblo wiaRiseulis mopovebis 
mizniT miwis ijariT gacemis Taobaze“ adgens, 
rom sasargeblo wiaRiseulis mopovebis mizniT 
miwis ijariT gacema dasaSvebia mxolod aSS-s 
moqalaqeebze, aseTi moqalaqeebis asociaciebze 
an korporaciebze. ucxoeli investoris wilo-
brivi Tanamonawileoba gazis, navTobisa da sxva 
wiaRiseulis mopovebis saqmianobaSi dasaSvebia 

წყარო: UNCTAD, FDI/MNE database (www.unctad.org/fdistatistics)
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mxolod im SemTxvevaSi, Tu saxelmwifo, romel-
sac warmoadgens ucxoeli investori, analogiu-
ri daSvebis reJims mianiWebs amerikelebs.

SeiZleba erTmniSvnelovnad iTqvas, rom amer-
ikis SeerTebuli Statebis sainvesticio poli-
tika da misi regulirebis praqtika, rogori in-
dividualurobiTac ar unda gamoirCeodes is, 
efuZneba garkveul logikur jaWvs da emsaxureba 
pirvel rigSi erovnul interesebs. aRsaniSnavia, 
rom aSS-Si dRes arsebuli ekonomikuri interesis 
sferoebi da gamokveTili Taviseburebebi yalib-
debobda daaxloebiT erTi saukunis ganmavloba-
Si da formacias ganicdida Sesabamisi periodis 
saWiroebebidan gamomdinare. am procesma, Sede-
gad ganapiroba amerikis SeerTebuli Statebis, 
rogorc ucxouri investiciebis mimRebi da aseve, 
investiciebis ganmaxorcielebeli saxelmwifos 
upirobo lideroba msoflios masStabiT.

gamoyenebuli literatura:
1. Atomic Energy Act of 1954;
http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/

nuregs/staff/sr0980/ml022200075-vol1.pdf
2. The Foreign Investment and National Security 

ACT of 2007;
https://www.congress.gov/110/plaws/publ49/

PLAW-110publ49.pdf
3. Communication Satellite Act of 1962
http://www.presageinc.com/contents/experience/

satellitereform/contents/briefingbook/technolo-
gy/1962act.pdf

4. American Technology Preeminence Act of 1991;
https://www.govtrack.us/congress/bills/102/

hr1989
5. The Commercial Fishing Industry Vessel Anti-Ref-

lagging Act of 1987;
h t t p : / / t h o m a s . l o c . g o v / c g i - b i n / b d q u e -

ry/z?d100:HR02598:@@@L&summ2=m&
6. Federal Aviation Act of 1958; 
http://libraryonline.erau.edu/online-full-text/

books-online/Aviationlawpt1.pdf
7. Merchant Marine Act of 1920 https://agovern-

mentofthepeople.com/1920/06/01/merchant-ma-
rine-act-of-1920-the-jones-act/

8. Defense Production Act of 1950, Defense Con-
version, Reinvestment, and Transition Assistance Act 
of 1992; http://uscode.house.gov/view.xhtml?path=/
prelim@title10/subtitleA/part4/chapter148&edi-
tion=prelim

9. Tariff Act of 1930; 
h t t p s : / / w w w. g p o . g ov / fd s y s / g ra n u l e / U S -

CODE-2010-title19/USCODE-2010-title19-chap4
10. Mineral Land Leasing Act of 1920; 
ttps://www.ntc.blm.gov/krc/uploads/172/Miner-

al%20Leasing%20Act.pdf
11. World investment report 2017
http ://unctad.org/en/PublicationsLibrary/

wir2017_en.pdf



43

რეზიუმე
საქართველოში უცხოური ინვესტიციების სტი-

მულირება უნდა მოხდეს არა რომელიმე ცალკე 
დარგის, ქვედარგისა თუ ტერიტორიული ერთეუ-
ლის თვალსაზრისით, არამედ, უწინარეს ყოვლისა, 
ქართული ადამიანური კაპიტალის ეფექტიანი გა-
მოყენების გათვალისწინებით. ქვეყანაში ყოველ-
მხრივი მხარდაჭერა უნდა ჰპოვოს ისეთმა უცხო-
ურმა ინვესტიციებმა, რომელიც არა უკვე ხმარე-
ბაში მყოფი, მეორადი ტექნოლოგიების შემოტანას 
გულისხმობს, არამედ - ინვესტიციებმა, რომლებიც 
ქართული ინტელექტუალური პოტენციალის ჩა-
რთვას მსოფლიო ეკონომიკურ პროცესებში, ქა-
რთველი ხალხის მაღალ შემოსავლებს, ლეგალური 
ბიზნესის ეფექტიანობის ამაღლებასა და ქვეყნის 
კეთილდღეობის ზრდის მდგრად ტენდენციებს უზ-
რუნველყოფს.

SUMMARY 
The stimulation of foreign investment in Georgia 

should be done not from the point of view of some sep-
arate braches or territorial units, but first of all by tak-
ing into consideration the effective usage of Georgian 
human capital. All over the country there should be a 
thorough for the foreign investment that means not 
the inculcation of second technologies, but including 
Georgian intellectual potential into the world economic 
processes, the high income of Georgians, the increasing 
of the legal business effectiveness and providing the 
firm tendencies of country welfare.

*   *   *   *

საქართველოს საწარმოების რესტრუქტური-
ზაცია, რომელიც მოწოდებულია რადიკალურად 
შეცვალოს მათი საწარმოო აპარატი, ორგანიზაცია 
და მართვა, ეკონომიკური მექანიზმი, წარმოადგენს 
ჭეშმარიტად ისტორიულ ამოცანას. თანამედროვე 
ეტაპზე, დიდი რაოდენობით არასიცოცხლისუნა-
რიანი საწარმოების არსებობა განაპირობებს არა 
მარტო საბაზრო გარდაქმნების გაჭიანურებას, 
არამედ, არსებითად განსაზღვრავს ეკონომიკის 
გრძელვადიანი განვითარების ბუნდოვან პერ-
სპექტივებს.

საქართველოში პოსტსაბჭოურმა რეფორმებმა 
ცხადყო, რომ მცდარია წარმოდგენა, საწარმოთა 

ავტომატური რესტრუქტურიზაციის შესახებ, ეკო-
ნომიკური სისტემის ცვლილების კვალობაზე. მო-
საზრება იმის თაობაზე, რომ პოსტპრივატიზაციის 
პერიოდში სტრატეგიული ინვესტორების მოძიებას 
მთლიანად კაპიტალის ბაზარი უზრუნველყოფდა, 
არ გამართლდა. მართვის პროგრესული მეთოდები-
სა და ფორმების გამოყენება თითოეულ საწარმოში 
დამოკიდებულია არა პრივატიზაციის ტემპებზე, 
არამედ მის ხარისხზე.

ეკონომიკის ფართომასშტაბიანი სტრუქტურუ-
ლი რეორგანიზაცია, სიღრმისეული მიკროეკონო-
მიკური გარდაქმნები და ფუნდამენტური ინსტიტუ-
ციური რეფორმები წარმოადგენს არა მარტო საბა-
ზრო გარემოს ფორმირების გადამწყვეტ პირობას, 
არამედ - მაკროეკონომიკური სტაბილურობისა და 
მთლიანად ეკონომიკის ცივილიზებული განვითა-
რების ფაქტორს. გრძელვადიან პერსპექტივაში 
ზრდა ობიექტურად შეუძლებელია თანამედროვე 
ტექნოლოგიების გამოყენების, მეცნიერებატევა-
დი და რესურსდამზოგველი წარმოებების, მატე-
რიალური წარმოებისა და მომსახურების სფეროს 
ინტეგრაციის ახალი მექანიზმების შექმნის, მრა-
ვალნაირი პერსპექტიული კორპორაციული ორგა-
ნიზაციის ფორმებისა და მართვის მეთოდების ათ-
ვისების გარეშე.

წარმოების ინფორმაციული ხაზისა და მეცნი-
ერულ-ტექნიკურ ცვლილებებთან მიმართებაში 
მართვის ხარისხობრივი გარდაქმნის ერთ-ერთ უა-
ხლეს გამოვლინებად შეიძლება ჩაითვალოს ცოდ-
ნის ახალი ფუნქციისა და მართვის მექანიზმის წა-
რმოქმნა. საუბარია ინტელექტუალური კაპიტალის 
აკუმულირებაზე საწარმოო და ინფორმაციული 
ტექნოლოგიების რევოლუციური ცვლილებების 
პირობებში, ინტელექტუალური კაპიტალის გამოყე-
ნება და მზარდი პროფესიონალური კომპეტენცია 
უზრუნველყოფს ქვეყნის ეკონომიკის ცხოველქმე-
დებასა და წარმატებულ განვითარებას.

ადამიანური კაპიტალის თეორიის აღმოცენებამ, 
კაცობრიობის განვითარების ისტორიაში არანი-
ვთობრივი დაგროვების მზარდი როლი განაპირობა. 
ადამიანური კაპიტალის ქვეშ იგულისხმება ადამი-
ანის ყველა მწარმოებლური უნარის ერთობლიობა, 
მაშასადამე ეს ცნება მოიცავს ცოდნისა და ჩვევე-
ბის შეძენას, აგრეთვე - ეკონომიკური კეთილდღე-
ობის საწარმოებლად გამოყენებულ ენერგიასა და 
მოტივაციას1 (Нуреев Р., 2008, с. 144). ადამიანურ 
კაპიტალში ინვესტიციების ძირითად ფორმებს მი-
აკუთვნებენ: განათლებას, აღზრდას, ჯანდაცვას, 

დაგროვების ახალი პარადიგმა - ინვესტიციები 
ადამიანურ კაპიტალში

ია ყოლბაია
სტუ-ს დოქტორანტი
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აგრეთვე დანახარჯების მთლიან კომპლექსს, რო-
მელიც დაკავშირებულია ადამიანის წარმოებაში 
ჩართვისათვის მოსამზადებლად. ფიზიკური კა-
პიტალის მსგავსად მისი ფორმირება მოითხოვს 
მნიშვნელოვან დანახარჯებს როგორც თვით ადა-
მიანისგან, ასევე მთლიანად საზოგადოებისგან. ბუ-
ნებრივია, რომ ამგვარი დანახარჯები არ იქნებოდა 
გაწეული, თუ იგი ვერ უზრუნველყოფდა ადამიანის 
უფრო მაღალ შემოსავლებს. ამგვარად, ადამიანური 
კაპიტალი განიხილება როგორც მარაგი, რომელიც 
შეიძლება დაგროვდეს და მომავალში უფრო მაღა-
ლი შემოსავლების წყარო გახდეს2 (Нуреев Р., 2008, 
с. 144).

თუ დღეს ეკონომიკური ზრდის პრობლემების 
მრავალრიცხოვანი კვლევების შედეგებს შევაჯა-
მებთ, შეიძლება დავასკვნათ, რომ ყველა მკვლე-
ვარი მაკროეკონომიკური ზრდის ყველაზე მნიშ-
ვნელოვან ფაქტორად განათლებას განიხილავს. ამ 
ფაქტორმა, თანამედროვე პირობებში, მეორე პლა-
ნზე გადაიყვანა ისეთი მნიშვნელოვანი ცვლადები, 
როგორიცაა დანაზოგები, ინვესტიციები და მოსა-
ხლეობის ზრდა. საგულისხმოა, რომ სხვა პარამეტ-
რები - ინფლაცია, სამთავრობო ხარჯები, ფისკალუ-
რი პოლიტიკა, მონეტარული პოლიტიკა და პოლი-
ტიკური არასტაბილურობა - უმრავლეს მოდელში 
ეკონომიკური ზრდის უმნიშვნეოლვანესი მაკროე-
კონომიკური ფაქტორების სახით არ განიხილება.

21-ე საუკუნეში ეკონომიკური ზრდის უმთავრე-
სი რესურსი და წყარო ადამიანური კაპიტალის და 
მასში ინვესტიციების ზრდაა. პოსტსაბჭოთა ქვეყ-
ნების (და არა მარტო მათი) მაგალითმა აჩვენა, რომ 
გლობალიზაციამ და ლიბერალურმა რეფორმებმა 
ყველაზე მეტად სწორედ ნაკლებადკვალიფიციური 
სამუშაო ძალა დააზარალა.

ეკონომიკური განვითარების წარმატებული მო-
დელების, ან უარეს შემთხვევაში, ამ მოდელების 
ცალკეული ფრაგმენტების იმიტირების სავალალო 
შედეგები ისტორიაში კარგადაა ცნობილი. გამო-
ნაკლისია მხოლოდ სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის 
ქვეყნები, რომლებმაც განვითარების იაპონური მო-
დელის „ კონცეპტუალური“ იმიტირებით უმოკლეს 
დროში ეკონომიკური სასწაულები მოახდინეს.

განვითარების სამხრეთ-აზიურ მოდელში ეკო-
ნომიკური პოლიტიკის მთავარ მიმართულებად 
არა მხოლოდ უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა, 
არამედ მსოფლიოში ფართოდ გამოყენებული უა-
ხლესი მაღალი ტექნოლოგიების შეთვისება და და-
ნერგვაა განსაზღვრული. აზიის ქვეყნებში განათ-
ლებასა და სამუშაო ძალის მაღალ კვალიფიკაციაზე 
აქცენტის გადატანა განაპირობა იმპორტის შემცვ-
ლელი ინდუსტრიალიზაციის პოლიტიკიდან ექსპო-
რტის მასტიმულირებელ პოლიტიკაზე გადასვლამ. 

მიუხედავად იმისა, რომ აზიის ქვეყნების უმრა-
ვლესობის შედარებით უპირატესობას იაფი სამუ-
შაო ძალა წარმოადგენდა, მორჩილების თავიდან 
ასაცილებლად, მათ მაღალ ტექნოლოგიებზე, ინტე-

ლექტუალურ კაპიტალზე და მეცნიერტევადი და 
კაპიტალტევადი პროდუქციის ექსპორტზე ორიე-
ნტირებული პოლიტიკა აირჩიეს3 (Richard R.N., 2007, 
p.57).

რა უპირატესობა ჰქონდა ექსპორტზე ორი-
ენტირებულ პოლიტიკას იმპორტის შემცვლელ 
ინდუსტრიალიზაციასთან შედარებით? იმპორტის 
შემცვლელმა ინდუსტრიალიზაციამ, კაპიტალის 
ნაკლებობის (ან უბრალოდ, არარსებობის და შესა-
ბამისი მენეჯერული ცოდნის ნაკლოვანებათა) შე-
დეგად, უზარმაზარი ფინანსური ვალდებულებები 
დაუგროვა ქვეყნებს და საწარმოებს, რომელთა გა-
დახდაც შეუძლებელი გახდა სუსტი, მცირე მოგების 
მქონე ახალგაზრდა დარგების და ჩაკეტილი ეკონო-
მიკის პირობებში. ასე რომ, იმპორტის შემცვლელი 
ინდუსტრიალიზაციის უზარმაზარი დანახარჯები 
ღირებულებით მაჩვენებლებში გაცილებით მეტი 
აღმოჩნდა, ვიდრე ამ პოლიტიკისაგან მიღებული 
სარგებლობა. ამასთან, მოცემული სტრატეგია არც 
თუ ისე დამაიმედებლად გამოიყურებოდა მსოფლი-
ოს წარმატებული ღია ეკონომიკების სწრაფი განვი-
თარების ფონზე. სწორედ ამიტომ, სამხრეთ აღმო-
სავლეთ აზიაში (სამხრეთ ამერიკისაგან განსხვავე-
ბით, სადაც იმპორტის შემცვლელი ინდუსტიალი-
ზაციის სტრატეგია ასევე მეტად პოპულარული და 
ასეთივე დოზით, წარუმატებლი იყო) მთავრობებმა 
კურსი ექსპორტზე ორიენტირებული პოლიტიკი-
საკენ აიღეს, რომლის განხორციელებაც სამუშაო 
ძალის კვალიფიკაციის ამაღლებაზე და მაღალი 
ტექნოლოგიების მოზიდვაზე იყო დამოკიდებული. 
ცხადია, ფინანსურად არც ახალი პოლიტიკა იყო 
იაფი, მაგრამ მისი წარმატება გარანტირებული 
იყო სამხრეთ-აღმოსალეთ აზიის ისედაც საკმაოდ 
განათლებული, შრომისმოყვარე მუშახელის პირო-
ბებში. ასე რომ, „მეორე ინდუსტრიულმა რევოლუ-
ციამ“4 (Leinbach T.R., Ulck R., 2008, p.88) (ასე უწოდეს 
ამ პოლიტიკას ტაივანსა და სინგაპურში) რეალური 
შედეგები გამოიღო. ამასთან, აზიის ქვეყნებში, სა-
ხელმწიფოს მაკროეკონომიკური პოლიტიკის შე-
დეგად, 70-იანი წლების დასასრულს უკვე საკმაოდ 
მომძლავრდა შრომატევადი და კაპიტალტევადი 
პროდუქციის წარმოება. იაფი შრომითი რესურსით, 
ამ ქვეყნებმა თავიდანვე მოიზიდეს ინვესტიციები, 
რის გამოც, რეგიონში წარმოების საკმაო გამოცდი-
ლება დაგროვდა. ასეთ პირობებში, მაღალი ტექნო-
ლოგიების მოზიდვა, მათი დანერგვა და ფართოდ 
გამოყენება შედარებით გამარტივდა, თუმცა, ამას 
ხელი შუწყო სახელმწიფოს ლიდერთა პოლიტიკურ-
მა ნებამ და ძლიერმა სახელმწიფო კონტროლმა 
ეკონომიკური პოლიტიკის განხორციელებაზე.

აზიის ქვეყნების მიერ განათლებასა და მაღალ 
ტექნოლოგიებზე ორიენტირების სტრატეგიის ხო-
რცშესხმის შედეგად, რეგიონის ქვეყნები ცნობილი 
არიან ე.წ. „პროცესის ინოვაციით“ 5 (Gilpin R., 2011, 
p. 28) ანუ უკვე არსებული პროდუქტების წარმო-
ების პროცესის პერმანენტული დახვეწით, არსე-
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ბული ტექნოლოგიებისთვის ახალი თვისებების 
მინიჭებით. სწორედ ამ პროცესებს მოჰყვა აზიის 
ახლად ინდუსტრიალიზებული ქვეყნების საკუთა-
რი გამოგონებები, ახალი საბაზრო ნიშნების შექმნა 
და საექსპორტო პროდუქციის წარმოება, რომელიც 
უცხოური ვალუტისა და დადებით სალდოიანი საგა-
დასახდელო ბალანსის მუდმივი წყარო გახდა.

რატომ არ ჰქონდა რადიკალურ ლიბერალურ 
რეფორმებს მსგავსი შედეგები პოსტსაბჭოურ ქვე-
ყნებში?

პირველყოვლისა, უნდა აღინიშნოს, რომ როგო-
რც კულტურული და ისტორიული მემკვიდრეობის, 
ასევე ეკონომიკური განვითარების არჩეული სტრა-
ტეგიის თვალსაზრისითაც ეს ორი რეგიონი მკვე-
თრად განსხვავდება ერთამენთისაგან: აზიის ქვე-
ყნების უმრავლესობა არ იყო კომუნისტური; მათ 
ჰქონდათ იაპონიის განვითარების სქემა და ამავე 
დროს, მისი დიდი მხარდაჭერა; აზიის ქვეყნები (სა-
კუთარი სურვილით) გაცილებით ნაკლებად იყვნენ 
მიჯაჭვულნი საერთაშორისო საფინანსო ისტიტუ-
ტებზე; მათი რეფორმები გრადუალისტური იყო და 
არა რადიკალური.

პოსტკომუნისტური საზოგადოება კი სრულიად 
მოუმზადებელი შეხვდა რადიკალურ რეფორმებს 
და დემოკრატიულ ინსტიტუტებს. სამართლებ-
რივმა ქაოსმა და დაჩქარებულმა პრივატიზაციამ 
წარმოშვა კერძო მესაკუთრეთა ფენა, რომელიც 
თითქმის სახელმწიფო მოხელეთა ფენის იდენტუ-
რი აღმოჩნდა. ამ უკანასკნელთა მოკლევადიანმა 
პოლიტიკურმა და ეკონომიკურმა ინტერესებმა იმ-
ძლავრა ქვეყნის გრძელვადიან ეკონომიკურ ინტე-
რესებზე და ადამიანურ კაპიტალში ინვესტირების, 
ანუ განათლების, პოლიტიკურად საკმაოდ არა პო-
პულარული სფეროს, დაფინანსების პრობლემებმა 
თითქმის უკანასკნელ პლანზე გადაინაცვლა6 (ახვ-
ლედიანი ა., 2001, გვ. 4) .

აზიის ქვეყნებისაგან განსხვავებით, პოსტსაბ-
ჭოურ ქვეყნებში განათლების მაღალი დონე სამო-
მავლო წინსვლასა და ცხოვრების მაღალ დონესთან 
ტრადიციულად არასოდეს ასოცირდებოდა. ამდე-
ნად, აზიის ქვეყნებისაგან განსხვავებით, პოსტსაბ-
ჭოურ ქვეყნებში არ არსებობდა სტიმული განათ-
ლების, ტექნოლოგიური ცოდნის გაღრმავების სა-
ხელმწიფო პრიორიტეტად ქცევისათვის. პოლიტო-
კოსებს სჯეროდათ, რომ ეკონომიკური ზრდის რე-
სურსები მხოლოდ ძირითადი კაპიტალის მარაგის 
ზრდაში, ანუ ფიზიკურ კაპიტალში ინვესტირებაშია. 
ამასთან, პარადოქსია, მაგრამ ფაქტია, როდესაც 
უცხოური კაპიტალის ინვესტირების შედეგია მო-
გების ქვეყნის ფარგლებს გარეთ გადინება, უდიდე-
სი განსხვავებაა შრომის ანაზღაურებაში უცხოელ 
და ადგილობრივ მუშახელს შორის, ადგილობრივი 
პოლიტილოსების უკმაყოფილება არ აყოვნებს და 
საზოგადოებაში ვრცელდება აზრი, რომ უცხოური 
ინვესტირება დამორჩილებას, ექსპლოატაციასა და 
ადგილობრივი ეკონომიკის განადგურებას ნიშნავს7 

(ახვლედიანი ა., 2001, გვ. 5-6).
საქართველო ყოველთვის გამოირჩეოდა გა-

ნათლების საერთო დონით ყოფილ საბჭოთა რეს-
პუბლიკებს შორის. ფაქტობრივად ყველა სფეროში 
ქართველი მეცნიერები პრევალირებდნენ საბჭოთა 
კავშირის სივრცეში (და არა მარტო აქ). ბუნებრივია, 
რომ ქვეყანაში ეხლაც შემორჩენილია ათწლეულე-
ბის მანძილზე აკუმულირებული ცოდნის მარაგი, 
რომელიც შემდგომ განახლებასა და განვითარე-
ბას საჭიროებს. მთავარი პრობლემა, რომელიც 
ამ თვალსაზრისით შეიძლება წამოიჭრას, ეს არის 
ფსიქოლოგიური მომენტი. ცოდნის შეძენა, აკუმუ-
ლირება, განვითარება და გამოყენება ხანგრძლივი 
პროცესია, რომელიც ეჭვქვეშ აყენებს ამ პროცესში 
საინვესტიციო სახსრებით წარმართვის მიზანშე-
წონილობას. საქმე ისაა, რომ რაციონალური ინდი-
ვიდი (ან მთლიანად საზოგადოება) აფასებს დანა-
ხარჯებსა და სარგებელს, რაც ხშირად ხდება ისეთი 
გადაწყვეტილების მიღების საფუძველი, რომელიც 
მხოლოდ მიმდინარე, მოკლევადიან მიზნებს ემსა-
ხურება.

ადამიანურ კაპიტალში ინვესტიციების ანა-
ზღაურების შიდა ნორმის გამოთვლის მეთოდიკა 
იგივეა, რაც ფიზიკურ კაპიტალში დაბანდებების 
შემთხვევაში: ამისათვის საჭიროა ერთამენთს შე-
უფარდდეს დამატებითი ხარჯები, რომლებიც და-
კავშირებულია განათლების მიღებასთან, დამატე-
ბით სარგებელს, რომელიც შეიძლება მივიღოთ გა-
ნათლების შედეგად. დანახარჯებში აუცილებელია 
ჩავრთოთ განათლების ღირებულება, სწავლების 
პერიოდში დაკარგული შემოსავლები (ალტერნატი-
ული ხარჯები) და სხვა დანახარჯები. რაც შეეხება 
სარგებელს, იგი უნდა გამოიხატოს მუდმივი შემო-
სავლის ზრდაში.

მართლაცდა, განათლება საშუალებას იძლევა 
ავითვისოთ არა მარტო ძველი, უკვე დაგროვილი 
ცოდნა, არამედ შრომის პროცესში ხელს უწყობს 
ახალი ცოდნის შეძენას, აგრეთვე უზრუნველყოფს 
პირობებს მათი მომავალში წარმოებისათვის. ამი-
ტომ განათლება უნდა იყოს ქვეყნის პოლიტიკის 
წინმსწრები ფაქტორი, რომელიც მომავალი პროგ-
რესის წანამძღვრებს შექმნის.

ჯერ კიდევ 60-70-იან წლებში ადამიანური კაპი-
ტალის აღიარებულმა მნიშვნელობამ განაპირობა 
მისი დაჩქარებული ფორმირების საინვესტიციო 
პროგრამების ფართო გავრცელება. განვითარებად 
ქვეყნებში ეს გამოიხატა ძირითადად დაწყებითი და 
საშუალო განათლების სისტემის განვითარებაში, 
რომელიც განიხილებოდა, როგორც შრომის ნაყო-
ფიერების ზრდის მთავარი ფაქტორი. მართლაც, 
გაუნათლებლობის აღმოფხვრა წარმოადგენს ერო-
ვნული შრომის ნაყოფიერების ამაღლების უმნიშ-
ვნელოვანეს ფაქტორს. ამ თვალსაზრისით მნიშვნე-
ლოვანი გათვლები აქვს ჩატარებული აკადემიკოსს 
ს. სტრუმილინს8 (Струмилин С., 2004, с. 598), რო-
მელიც თვლიდა, რომ განათლებულობა ამაღლებს 
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შრომის ნაყოფიერებას 24%-ით, ხოლო საშუალო 
განათლება 67%-ით.

როგორც უკვე აღვნიშნეთ საქართველო ყოველ-
თვის გამოირჩეოდა ინტელექტუალური და საკმა-
ოდ მაღალკვალიფიციური სამუშაო ძალით, მაგრამ, 
თანამედროვე ეტაპზე, სტიმულების არარსებობამ, 
მისი უდიდესი ნაწილის უცხოეთში გადინება გა-
ნაპირობა. ზოგადად კი ეს პროცესი კიდევ უფრო 
აღრმავებს ეკონომიკურ კრიზისს და ნაკლებ საალ-
ბათოს ხდის ქვეყნის წარმატებულ მომამავლს.

ამდენად, განვითარებად და გარდამავალი ეკო-
ნომიკის მქონე ქვეყნებში (მათ შორის საქართვე-
ლოშიც) სწორედ ადამიანური რესურსები განსა-
ზღვრავენ სოციალურ-ეკონომიკური განვითა-
რების ეტაპებსა და ხასიათს. ქვეყანა, რომელსაც 
არა აქვს უნარი განავითაროს მისი მოქალაქეების 
ცოდნა და შესაძლებლობები, განწირულია კრა-
ხისთვის. კაპიტალი და მიწა, ეს მხოლოდ პასიური 
ფაქტორებია, ხოლო ხალხი (რომლებიც ფლობენ 
საერთო და სპეციალურ პროფესიონალურ ცოდ-
ნა) წარმოადგენს ეკონომიკური ზრდის ყველაზე 
უფრო აქტიურ ფაქტორს. ამ ფორმით მათი ჩამო-
ყალიბება შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, 
თუ მოხდება როგორც განათლების ფორმალური 
სისტემა. სრულყოფა, ასევე მიღებული ცოდნისა და 
უნარ-ჩვევების პრაქტიკაში გამოყენება. განათლე-
ბა წარმოადგენს მხოლოდ პოტენციურ ფაქტორს, 
მომავალი ეკონომიკური ზრდის წანამძღვარს. იგი 
განვითარების წყარო ხდება მაშინ, როცა შესაძ-
ლებელია მისი დამოუკიდებლად გამოყენება, ანუ 
როცა შექმნილია მისი პრაქტიკული რეალიზაციის 
წანამძღვრები. ეს მომენტი განსაკუთრებით მნიშ-
ვნელოვანია, ვინაიდან დღეისათვის განვითარება-
დი ქვეყნების სახელმწიფო ბიუჯეტების ხარჯების 
დიდი ნაწილი სწორედ განათლებაზე მოდის.

ჩემი აზრით, სწორედ ზემოაღნიშნული პარადოქ-
სული სიტუაცია შეიმჩნევა საქართველოში. უზარ-
მაზარი თანხები იხარჯება საშუალო და უმაღლეს 

განათლებაზე, თუმცა ვისთვის ამზადებს ქვეყანა 
მომავალ პროფესიონალებს მეტად გაუგებარია. 
საჭიროა კი ქვეყანაში ამდენი უმაღლესგანათლე-
ბული, თუ ბაზრის მხრიდან არ იქნება შესაბამისი 
მოთხოვნა? და თუ იქნება, ალბათ ეს ქართული ბა-
ზარი კი არა, არამედ, უწინარეს ყოვლისა, უცხოუ-
რი, შრომის მაღალი ანაზღაურებით გამორჩეული 
ქვეყნების ბაზრები იქნებიან. ბუნებრივია იბადება 
კითხვა: მაშინ ვინ დარჩება საქართველოში? ალ-
ბათ ის ვინც უცხოელ ინვესტორს იაფი სამუშაო 
ძალით დააინტერესებს. ჩემი აზრით, სწორედ ეს 
არის დამღუპველი ქვეყნისათვის. საქართველოში 
მოშლილია ადამიანური კაპიტალის აღწარმოების 
პროცესი, ანუ პროცესი, რომელიც ცოდნის აკუმუ-
ლირებას არა როგორც კაპიტალისტური წარმოე-
ბის შედეგს, არამედ როგორც მის ამოსავალ პუნქტს 
განიხილავს.
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რეზიუმე
მსოფლიოში მეტროს მშენებლობის ორი მეთო-

დი არსებობს. პირველი - ეს არის ეგრეთწოდებუ-
ლი ძველი მეთოდი რომლის დროსაც გვირაბების 
გათხრა მიმდინარეობს ორი ფარით, ხოლო მეორე 
არის ევროპაში ძალიან გავრცელებული, ესპანუ-
რი მეთოდი, რომელსაც ასევე ატიურად იყენებენ 
რუსეთშიც. ესპანური მეთოდის დროს მეტროს 
მშენებლობა მიმდინარეობს ორი გზით და მისი 
პლატფორმები არის განთავსებული გვერდებზე. 
ამ მეთოდით მშენებლობის დრო გაცილებით უფრო 
ნაკლებია, რადგან გვირაბების გაყვანა ხდება ერთი 
დიდი დიამეტრის ფარით და არა ორი, როგორც ეს 
კეთდება ძველი მეთოდით.

 ამ მეთოდს აქვს კიდევ რამოდენიმე უპირატესობა:
• ახალი ხაზების მშენებლობა ორგზივი გვირა-

ბებითა და სადგურებით რომელსაც პლატფორმები 
გვერდებზე აქვს განლაგებული დაახლოებით 20-
30% -ამდე უფრო ნაკლებ ხარჯებს მოითხოვს.

• ექსპლუატაციის დროს მოითხოვს 30-50%-
ამდე ნაკლებ ხარჯებს.

• ფორს მაჟორული სიტუაციების დროს ევაკუა-
ცია ხდება უფრო სწრაფად და ეფექტურად ვიდრე 
ორი ერთ გზიანი გვირაბიანი მეტროს შემთვევაში.

საკვანძო სიტყვები: ესპანური მეთოდი, გვირაბი, 
საბურღი ფარი, პლატფორმა

SUMMARY
Tamaz Shamatava
PhD student of GTU

There are two methods of building subway 
throughout the world. The first one is so called old 
method, which means tunnels are drilled with two 
shields, second one is Spanish method, which is very 
spread among European countries and is also used 
in Russia very actively. During the Spanish method 
subway is constructed with two ways and platforms 
are placed on sides. Time that is needed to construct 
such subway is much less, than the old method, because 
tunnels are drilled by using two shields, which are of 
the same diameter. This method has more advantages:

• The costs of constructing subway lines, with 
dual ways and stations that are placed on sides, are 
approximately 20 -30% less

• Exploitation costs are 30-50% less.
• In case of Force Majeure, evacuation is faster and 

more effective, than in two one sided tunnel subways.
Keywords: Spanish method, tunnel, drilling shield, 

platform.

მშენებლობის ხარჯები
იქიდან გამომდინარე, რომ ერთგზიანი გვირა-

ბის დიამეტრი 6.3მ-ია ხოლო ორგზიანის 10მ, გა-
ჩნდა მოსაზრება იმის შესახებ, რომ ესპანური 
მეთოდით მეტროს მშენებლობის დროს მიწის სა-
მუშაოებს ხარჯები უფრო მეტია ვიდრე ერთგზი-
ანი მეტროს შემთხვევაში. სინამდვილეში ასეთი 
გვირაბების მშენებლობა 20-30 %-ით უფრო იაფია. 
ეს გამოწვეულია იქიდან, რომ გრუნტის სამუშაო-
ების ხარჯის მოცულობა მთლიანი ხარჯების მხო-
ლოდ 6% -ს შეადგენს, ხარჯთაღრიცხვაში ყველა-
ზე დიდი ადგილი უკავია საბურღი ფარის ამორტი-
ზაციას და მომსახურე პერსონალის სახელფასო 
ხარჯს. ორი გვირაბის მშენელობის შემთხვევაში 
საჭიროა ორი სამუშაო ბრიგადა, დაახლოებით 200 
ადამიანი, ხოლო ორგზიანი გვირაბის გასათხრე-
ლად მუშაობს ერთი ფარი, რის მომსახურებასაც 
სჭირდება არაუმეეტს 130 ადამიანისა, რაც სა-
მჯერ ნაკლებია ვიდრე წინა შემთხვევაში. შემდგო-
მი მშენებლობისას მაგალითად სამონტაჟო კატ-
ლავანის მოწყობის და კომუნიკაციების გაყვანის 
დროს ხარჯები ბევრად უფრო მცირეა, ასევე არ 
არსებობს დამაკავშირებელი გვირაბების მშენებ-
ლობის აუცილებლობა. შესაბამისად ესპანური მე-
თოდი 20-30%-ით უფრო იაფია ვიდრე აქამდე გა-
მოყენებული მეთოდი.

მშენებლობის დრო
მეტრო ესპანური მეთოდით შენდება 20-30%-

ით უფრო ჩქარა. საბურღი ფარის მუშაობის საშუა-
ლო სიჩქარე ორგზიანი გვირაბში არის 450 მეტრი/
თვეში. ორი ერთგზიანი გვირაბის მშენებლობისას 
არ შეიძლება ორი ფარის პარალელურ რეჟიმში 
მუშაობა. ასევე ფარის დიდი დიამეტრის დამსახუ-
რებით, გვირაბის გათხრისას უკან ტოვებს ფაქტი-
ურად გამზადებულ სადგურს, ამიტომაც არ არი 
საჭირო მისი დაშლა და აწყობა ყველა ჯერზე რო-
დესაც ის აღწევს სადგურის კომპლექსს. აქედან 
გამომდინარე ფარის მიერ გვირაბის გავლა ხდება 
შეუჩერებლად, ხოლო შუალედური სადგურები ექ-
სპლუატაციაში შედიან უფრო სწრაფად. ესპანური 
მეთოდის დროს კატლავანის სამუშაოების ეტაპზე 
არ გამოიყენება არანაირი დროებითი ნაგებობე-
ბი. ფარის დასაყენებლად მიწაში შენდება კედელი 
რომელიც შემდგომში რჩება სადგურის კედლად. 
შემდეგ ზედაპირზე კეთდება ბეტონის გადახურვა, 
ამ გზით მთლიანი კონსტრუქცია ძალიან მალე ზე-
მოდან იფარება ფილით და სხვა ყველა სამშენებ-
ლო სამუშაო გამვლელებისგან აბსოლიტურად და-

მეტროს მშენებლობის ესპანური მეთოდის უპირატესობები

Tamaz SamaTava
სტუ-ს დოქტორანტი 
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ფარულია, შესაბამისად მოსახლეობას არ ექმნება 
დისკომფორტი. ამასთან, 3-6 თვეში უკვე შესაძლე-
ბელია ტრანსპორტის მოძრაობის აღდგენა და ტე-
რიტორიისათვის პირვანდელი სახის დაბრუნება.

ევაკუაცია
ერთგზიან გვირაბში მგზავრების სრული ევაკუ-

აციის დრო 9-16 წუთია, ორგზიანი გვირაბის, ერთგ-
ზიანი გვირაბის შემთხვევაში ეს შეიძლება 38წუთი 
გაგრძელდეს. პირველ რიგში ეს ხდება დიდი ფა-
რთის ხარჯზე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ხანძრის 
დროს, როდესაც კვამლი ადის მაღლა. მაგალითად 
მოსკოვში მგზავრებს ვაგონიდან აქვთ მხოლდო 
ორი საევაკუაციო გასასვლელი: ვაგონის თავში და 
ბოლოში, ორივე შემთხვევაში მგზავრები გამოდი-
ან სახიფათო ზონაში, ძალიან ახლოს, კონტაქტურ 
რელსთან. მის სრულიად გამოსართავად საჭიროა 
30 წუთი. ორგზიანი გვირაბის სიდიდე იძლევა ვაგო-
ნების კიბეებით აღჭურვის შესაძლებლობას, რომე-
ლიც შემადგენლობის ყველა კარიდან გადმოიშლება 
საჭირო დროს. ამ გზით მგზავრები სწრაფად აღმო-
ჩნდებიან გზებს შორის და პანიკისა და ჭყლეტვის 
გარეშე შეუძლიათ გაემართონ გასასვლელისაკენ. 
სერიოზული უბედური შემთხვევის დროს, როდე-
საც მატარებელი გამოსულია მწყობრიდან და მგზა-
ვრები დაშავებულები არიან, ყოველთვის შეიძლება 
მეორე გზით სამაშველო შემადგენლობის ადგილზე 
მიყვანა. მგზავრების ევაკუაცია სადგურის პლატ-
ფორმებიდან ასევე უფრო სწრაფად ხდება, თითო-
ეულ პლატფორმას აქვს ორი გასასვლელი. ორგზია-
ნი გვირაბები უკვე 100 წელია არსებობს და ჯერ არ 
ყოფილა მატარებლების ფრონტალური შეჯახების 
არცერთი შემთხვევა.

საექსპლოატაციო ხარჯები
საექსპლოატაციო ხარჯები 30-50%-ით უფრო 

ნაკლებია ორგზიანი გვირაბის შემთხვევაში, ვინა-
იდან განათების, კომუნიკაციის და ძალოვანი კა-
ბელების უფრო ნაკლები სისტემებია საჭირო. მო-
მსახურებისას უფრო მცირე პერსონალია საჭირო. 
ამის გარდა შესაძლებელია საისრო დანადგარების 
ნებისმეირ ადგილზე მონტაჟი, რაიმე დამატებითი 
სამშენებლო სამუშაოების გარეშე, რაც საშუალე-
ბას იძლევა ნებისმიერი შემთხვევის დროს საჭი-
როებისამებრ შეიცვალოს მატარებლების მოძრა-
ობის სქემა.

კომფორტი
მგზავრებისათვის კომფორტული მიკროკლიმა-

ტი მიწისქვეშა სადგურში, არ წარმოიშვება დგუშის 
ეფექტით არამედ დამოკიდებულია სავენტილაციო 
სისტემებზე, რომლებიც უზრუნველყოფენ შეუჩე-
რებელ და ეფექტურ ჰაერცვლას მეტროპლიტენსა 
და ატმოსფეროს შორის, ასევე არეგულირებენ ტე-
მპერატურას, ტენიანობას და ჰაერის გამჭვირვა-
ლობას დათქმული ნორმების მიხედვით. არსებობს 
მოსაზრება, რომ ორგზიანი გვირაბის შემთხვევა-
ში მატარებლების ურთიერთავლის დროს წარმო-
იშვება დიდი ხმა. თანამედროვე ტექნოლოგიები 
კი იძლევა საშუალებას მატარებლების მოძრაობის 
დროს წარმოშობილი ვიბრაცია და ხმაური ჩაიხ-
შოს სპეციალური მასალით, რომლებიც თავსდება 
რელსებსა და გვირაბის საფუძველს შორის. მსგა-
ვსი ტიპის სისტემები გამოიყენება მოსკოვის სად-
გურში «Деловой центр». ესპანური მეთოდი ბევრ 
ქვეყანაში გამოიყენება და აღიარებულია როგორც 
ოპტიმალური მშენებლობის ტექნოლოგია არა-
ღრმა სადგურებისათვის. ორგზიანი გვირაბები 
გვხვდება პარიზის, მადრიდის, რომის და ბერლინის 
სხვადასხვა სადგურებში. ორ პლატფორმიანი სა-
დგურები მგზავრებისთვის უფრო მეტად კომფო-
რტულია. გვერდით პლატფორმებიან სადგურებში 
მგზავრმა უკვე ვესტიბიულის დონეზე იცის თუ 
რომელი კიბით უნდა ჩავიდეს, რომ მოხვდეს საჭი-
რო პლატფორმაზე. სადგურები იღჭურვება ინტუ-
იტიური ნავიგაციით - დიდი რაოდენობით ნიშნები 
და ისრები ეხმარებიან მზგავრებს მიწისქვეშა სივ-
რცეში ადვილად ორიენტირებაში. და ბოლოს სად-
გურების დიდი ფართობი აძლევს არქიტექტორებს 
მრავალი დიზაინრული გადაწყვეტილების მიღე-
ბის საშუალებას, რაც საშუალებას იძლება ყველა 
სადგური გაფორმდეს ინდივიდუალურ და უნიკა-
ლურ სტილში.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. Gary B. Hemphill - Practical Tunnel Construc-
tion 1st Edition.

2. A. Schulter,  H. Wagner - Tunnel Boring Ma-
chines 1st Edition

3. Попов С.А. - Мосты и тоннели.
4. Картозия Б.А. - Шахтное и подземное строи-

тельство. Том 1 и Том 2.
5. Конюхов Д.С. - Использование подземного 

пространства.
6. Булычев Н.С. - Механика подземных сооруже-

ний в примерах и задачах.
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რეზიუმე
ეკონომიკურ პოლიტიკაში, მისი ფორმირების და 

რეალიზაციის პროცესში მთავარი ორიენტირი არის 
ადამიანი; სწორედ ადამიანისეულ კაპიტალზე სრუ-
ლად მორგებული ეკონომიკური პოლიტიკა არის 
სიცოცხლისუნარიანი და წარმატებული. და რამდე-
ნადაც ამ სახის კაპიტალში ეკონომიკური, სოცია-
ლური, ფსიქოლოგიური ასპექტების გვერდით თა-
ვის ადგილს იჭერს რელიგიური ასპექტი, ამდენად 
რელიგია ეკონომიკური პოლიტიკის ერთ-ერთ ძალ-
ზე ღირებულ „არამატერიალურ” საყრდენს წარმო-
ადგენს. 

საკვანძო სიტყვები: რელიგია, მსოფლიო რელი-
გი ები, რელიგიური ფაქტორები, ცივილიზაცია, გლო-
ბალიზაცია, გლობალური კონკურენტუნარიანობა.

RELIGIOUS FACTOR IN THE FORMATION 
OF ECONOMIC POLICY

Gia Zoidze
The student of Third PhD Course,

Georgian Technical University

RESUME
In economic policy, the main focus of its formation 

and realization is the man; The economic policy that is 
fully adapted to human capital is viable and successful. 
And as far as the economic aspect of its place is found 
in economic, social and psychological aspects in this 
type of capital, so religion is one of the most valuable 
“non-material” pillars of economic policy.

Key words: Religion, World Religions, Religious 
Factors, Civilization, Globalization, Global Competitive-
ness.

ძირითადი ტექსტი

„უღმერთობა საკაცობრიო დანაშაულია, ხოლო 
ტალანტი მრწამსის გარეშე ქმნის არამზადებს“.

კაცობრიობის განვითარების თანამედროვე 
ეტაპის ერთ-ერთი ძირეული თავისებურება არის 
ის გარემოება, რომ დღეს ყველა მოქმედი რელიგია 
(ქრისტიანობა, ისლამი, იუდაიზმი, ბუდიზმი) ადამი-
ანის ზნეობრივი სახისა და მოქმედების ყველა შე-
საძლო არეალიდან საზოგადოების, სახელმწიფოს 
არა მხოლოდ იდეურ-პოლიტიკური სახის განმსა-

ზღვრელი გახდა. უფრო მეტიც, რელიგიამ სახელ-
მწიფოსა და საზოგადოების, თვით ადამიანის ცხო-
ვრების ისეთ ძირეულ საწყისში შეაღწია როგორიც 
არის ეკონომიკა.

ამდენად, ფაქტიური რეალობა არის ის, რომ 
რელიგია იმ განსაკუთრებული იდეოლოგიური ინ-
სტიტუტის რანგში გამოდის, რომელიც საზოგა-
დოების სოციალურ- ეკონომიკური განვითარების 
შემოქმედებით ძალად გარდაიქმნა და არსებობს. 
საყოველთაოდ აღიარებულია, რომ თანამედროვე 
მსოფლიოს განვითარებაში ორმა უდიდესმა ძალამ 
- რელიგიამ და ეკონომიკამ არსებითი როლი შეას-
რულა; რელიგია თავისთავად ადამიანის ქმედების 
აქტივიზაციის მოცემულობა და ზნეობრიობის რე-
ალიზაციის ნოყიერი ნიადაგია; აღნიშნული მოცე-
მულობა კი ეკონომიკის შემოქმედის - ადამიანის 
შრომითი საქმიანობის ფონზე ძალზე საინტერესო 
იდეურ-ეკონომიკური თუ ზნეობრივ-ეკონომიკური 
ინსტიტუციალის სახეს ჰქმნის. 

ამ ფონზე ერთმანეთის პირისპირ დგას ერთი, 
ძალიან მარტივად “წმინდა” მატერიალისტური და 
ყოფიერი მოცემულობა, მეორე, კი, ამდენივე ძა-
ლისხმევის მქონე სულიერი და ზეციური არეალი. 
ამ თითქოს-და შეუთავსებელ ძალთა ერთიანობაში 
ნათლად ჩანს მათი ღირებულებითი მნიშვნელობა. 
დღეს, ამ ორივე ძალის მარგი ქმედების კოეფიციე-
ნტი კიდევ უფრო ძლიერდება და სულ უფრო აღქმა-
დი ხდება. 

ეკონომიკური პოლიტიკა უბრალოდ ვერ იტა-
ნს და მისთვის უბრალოდ უცხო სხეულია საქმიანი 
ურთიერთობების დამაკნინებელი მოცემულობები, 
რაც საბოლოო ჯამში თავის მხრივ ძირეული რე-
ლიგიური მოთხოვნებიდან გადახვევის ტოლფასია. 
კერძოდ, მაგალითად ბიუჯეტის შემოსულობების 
კლება და ხარჯვითი ნაწილის დაუსაბუთებელი 
ზრდა, სახელფასო ან საპენსიო ხასიათის საკითხე-
ბის დაურეგულირებლობა, მონოპოლიზმი წარმოე-
ბისა და მომსახურების სფეროში და ფასებით მანი-
პულირება, სახელმწიფო ბიუჯეტის თანხებით თა-
ღლითობა და ფინანსური მაქინაციები, არაკეთილ-
სინდისიერი რეკლამა და სხვ. 

მსგავსი სახის ქმედებები ნათლად აჩენს არა მა-
რტო ეკონომიკური პოლიტიკის არაეფექტურობას, 
არამედ მის რელიგიურ უზნეობასაც. ეკონომიკური 
პოლიტიკა სულიერად სამართლიანია მხოლოდ მა-
შინ, როცა იგი ეკონომიკურ სამართალს იცავს და 
სიმართლეს “ყოველთა ჟამსა” მთელის არეალით 
მოითხოვს. დღეს, ყველა განვითარებული საზოგა-
დოება, ორიენტირებულია წარმატებისთვის გამიზ-

რელიგიური ფაქტორი ეკონომიკური 
პოლიტიკის ფორმირებაში

გია ზოიძე
სტუ-ს დოქტორანტი 
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ნული საერთო ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშა-
ვებით და მისი ხორცშესხმით. აღნიშნული პროცესი 
მთლიანობაში მარტივი სრულებით არ არის, და, იგი 
რთული და ამავე დროს მძიმეც კი არის. ეს გარემო-
ება ძალიან მტკივნეულად აღიქმება ჩვენი ქვეყნის 
- საქართველოს მაგალითზე, სადაც პოსტკომუ-
ნისტურობის ნიშნულები და „ბრმა ემოციები” ჯერ 
კიდევ არ არის დაძლეული. ამიტომაც არის რომ 
დღეს ქვეყანაში არსებული ეკონომიკური რეალო-
ბა არც თუ ისე მისაღებია, როგორც საზოგადოების 
თითოეული წევრისათვის, ისე მთლიანად საზოგა-
დოებისათვის. 

აღნიშნული აზრის დამადასტურებელია ისრაე-
ლის სახელმწიფო, სადაც რელიგიის მიმართ სახე-
ლმწიფოებრივი დამოკიდებულების მოცემულობა 
და ეკონომიკური პოლიტიკის მიმართ რელიგიური 
დამოკიდებულების სიმძიმე ერის ღირსებად წარმო-
ჩინდება. აქ არსებული ბიზნესი იდეურ-რელიგიურ 
ფესვებზე მჭიდროდ არის დაყრდნობილი, ადექვა-
ტურად ეკონომიკაც მსგავს მოცემულობაშია, და 
საბოლოო ჯამში შედეგიც სავსებით კანონზომიე-
რია. რელიგიური ფაქტორი ქვეყნის ეკონომიკური 
პოლიტიკის ფორმირებაში მორალურ-ზნეობრივი 
ხერხემლის რანგში გამოდის. 

ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკის სინა-
მდვილე და რეალობა იმ საფეხურზეა, რომ იგი ნე-
ბსით თუ უნებლიედ გვერდს უვლის, ან უბრალოდ, 
ვერ ხედავს ან ვერ აცნობიერებს რელიგიის „წო-
ნადობას“. ყოველივე ეს იმ ფონზე ხორციელდება, 
როცა ეკონომიკური პოლიტიკა, ანუ საზოგადოე-
ბის სრული კეთილდღეობის მიზანდასახულობა, 
უბრალოდ ვერ ამჩნევს, ან არ ხედავს ეკონომიკური 
ზრდისა და საზოგადოების ეკონომიკური ზნეობის 
ერთ-ერთ მგრძნობიარე და მასტიმულირებელი 
ფაქტორის - რელიგიის ქმედითუნარიანობას, აღმ-
შენებლურ პოტენციას და შემოქმედობითობას. 

აღნიშნული შეხედულების რეალური ხორცშე-
სხმის აუცილებლობას ეკონომიკურ პოლიტიკაში, 
პრაქტიულად რელიგიისა და საზოგადოების ურთი-
ერთდამოკიდებულების მაგალითზე ვხვდებით, 
სწორედ ამ მოცემულობაში წარმოჩინდება რელი-
გიის ადგილი და მნიშვნელობა ეკონომიკური პოლი-
ტიკის ფორმირების პროცესში.

ცივილიზაციური იდეოლოგიის ძირითად ელემე-
ნტს არსებული ცივილიზაციების უმეტესობისათ-
ვის წარმოადგენენ რელიგიური სისტემები. ცივი-
ლიზაცია არ არის გაქვავებული კონსტრუქცია და 
მას გააჩნია უნარი ისესხოს სხვა ცივილიზაციური 
სისტემებისგან იდეოლოგიის ინსტიტუტები და 
ელემენტები, რომლებიც მათ აძლევს კონკრეტულ 
უპირატესობას ევოლუციურ ბრძოლაში. ამ ელემე-
ნტების შემოტანით ჩვენს ცივილიზაციაში და მათი 
გონივრული შეხამების პოვნით ჩვენს კულტურა-
სა და წეს-ჩვეულებებთან, შეიძლება გავზარდოთ 
საკუთარი კონკურენტუნარიანობა და შევეცა-
დოთ მოვიგოთ ბრძოლა ეკონომიკური ლიდერო-

ბისათვის. სწორედ ამიტომ, სასარგებლოა, და აუ-
ცილებელიც კი, იცნობდე შენს პარტნიორს. ხოლო 
იმისათვის, რომ უკეთ გაიგო და ქცევის რეაქციის 
პროგნოზირება მოახდინო, უნდა იცოდე მისი ფასე-
ულობათა სისტემა და მსოფლმხედველობის საფუძ-
ვლები, რომლებიც ეროვნულ კულტურაში, ცივილი-
ზაციურ იდეოლოგიასა და რელიგიაში დევს. 

თანამედროვე ეკონომიკურ ცხოვრებაში ეს 
ცოდნა შეიძლება გამოვიყენოთ საქმიანი მოლა-
პარაკებების წარმართვის დროს, მარკეტინგული 
კვლევების პირველ ეტაპზე, საქონლის წინ წასაწე-
ვად საზღვარგარეთულ ბაზრებზე და სხვა მრავალი 
ამოცანის გადაწყვეტის დროს. მსოფლიო ეკონო-
მიკა ხდება, აგრეთვე, პრაქტიკული მეცნიერებაც. 
ჩვენ მუდმივად მივმართავთ მიღებული ცოდნის გა-
მოყენების შესაძლებლობებს ბიზნესში.

ფაქტია, რომ რელიგიამ საზოგადოების მორა-
ლურ, ეკონომიკურ, სამართლებრივ თუ პოლიტი-
კურ ცხოვრებაში უდიდესი როლი იტვირთა; იგი 
საზოგადოების ზნეობრივი ინსტიტუტის რანგში 
საზოგადოების განვითარების შემოქმედებით ძა-
ლად წარმოჩინდა. საზოგადოებრივი ცნობიერების 
რანგში რელიგია სოციალური ერთობის გამომხატ-
ველიც კი გახდა; აღნიშნულის ფონზე საკმაოდ საი-
ნტერესოა პრაქტიკის გადასახედიდან ეკონომიკის 
ძირითადი პრინციპებისა და რელიგიური მორალის 
შეთანაწყობის საკითხი. აღნიშნული გარემოება 
ნათლად ჩანს ეკონომიკური პოლიტიკის ფორმირე-
ბის პროცესში, როცა რელიგიური ფაქტორის გათ-
ვალისწინების ფონზე და მისი გადასახედიდან ხდე-
ბა პრობლემის გაანალიზება. 

მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის მკვლევარე-
ბი თავიანთ ანგარიშებში მიუთითებენ, რომ „გან-
სხვავებებს ეროვნულ ფასეულობებში, კულტურა-
ში, ეკონომიკის სტრუქტურაში, არსებულ ორგანი-
ზაციებსა და ისტორიულ განვითარებაში - შეაქვს 
წვლილი წარმატებული კონკურენციული უპირატე-
სობების მოსაპოვებლად“.1

ცნობილი ამერიკელი მეცნიერი პროფ. გ. მენქიუ 
წერს: „ჩვენი პოზიტიური შეხედულებები სამყაროს 
მოწყობის შესახებ ჩვენსავე ნორმატიულ შეხედუ-
ლებებზე მოქმედებს. ნორმატიული დებულებების 
შესაფასებლად არა მხოლოდ ფაქტებია საჭირო, 
არამედ, გარკვეული ფასეულობითი ორიენტირები-
ც“.2 ამგვარად, ეროვნულ ფასეულობებს, რელიგი-
ასა და კულტურას მნიშვნელოვან როლს ანიჭებენ 
დიდი მეცნიერები ქვეყნის წარმატებული ეკონო-
მიკური კურსისა და შედეგად, მისი ეკონომიკის კო-
ნკურენტუნარიანობის ამაღლებაში.

ის, რომ მრავალ სახელმწიფოში რელიგიის 
როლი მნიშვნელოვნად დიდია როგორც დემოკრა-
ტიული ღირებულებების ჩამოყალიბებაში, ისე პო-
ლიტიკურ-ეკონომიკური განვითარების კუთხით ეს 

1  ჰარვარდის უნივერსიტეტის პროფესორი მ. პორტერი 
- „ერების კონკურენციული უპირატესობები“.

2  მენქიუ გ., - „ეკონომიკის პრინციპები“, 2008წ., გვ. 29
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ნათელია. თუმცა ამას გარდა, აღსანიშნავია ისიც, 
რომ ხშირ შემთხვევაში რელიგია არ უწყობს ხელს 
ქვეყნის პოლიტიკური, ეკონომიკური თუ სხვა სფე-
როების განვითარებას. ამის კარგი მაგალითია ჩვე-
ნი ქვეყანა. რა თქმა უნდა, რელიგიას საქართველოს 
ეკონომიკურ და პოლიტიკურ განვითარებაში დიდი 
წვლილი მიუძღვის, თუმცა საყურადღებოა მისი უა-
რყოფითი მხარეებიც, ამისთვის უნდა მოვიშველი-
ოთ ჩვენი ქვეყნის ისტორია, რომელიც მუდამ უცხო 
დამპყრობლებისგან სარწმუნოებისა და ტერიტო-
რიების დაცვაზე მოგვითხრობს. 

ისტორიული განვითარების სხვადასხვა ეტაპ-
ზე არაერთხელ გახდა ქრისტიანობა პოლიტიკუ-
რი ორიენტირის განმსაზღვრელი თუ პოლიტიკით 
განსაზღვრული, რამაც საბოლოოდ კარგი შედეგი 
არ მოუტანა ქვეყანას. რუსიფიკაციის პროცესი, ეს 
გახლდათ დახმარების სანაცვლო ანექსია, რომელ-
მაც ცუდად იმოქმედა ქვეყნის პოლიტიკურ-ეკონო-
მიკური თუ სხვა კუთხით განვითარების პროცესზე. 
საქართველომ დაკარგა დამოუკიდებლობა და იდე-
ნტობა პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური 
თუ სხვა სფეროში გადაწყვეტილების მიღების პრო-
ცესში და სრულიად დამოკიდებული გახდა რუსე-
თის იმპერიაზე. ეს არის ერთ-ერთი მაგალითი იმისა, 
თუ რა უარყოფითი გავლენა შეიძლება მოახდინოს 
რელიგიამ ქვეყნის პოლიტიკურ-ეკონომიკურ გა-
ნვითარებაზე. 

ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია ჩინური და ია-
პონური გამოცდილების უკეთ შესწავლა, რომლებ-
მაც მოახერხეს და სწრაფი ტემპებით მიაღწიეს ეკო-
ნომიკურ აღმავლობას, თანაც ისე, რომ ეროვნული 
ტრადიციები არ დაუკნინებიათ, პირიქით, შეავსეს 
იგი თანამედროვე საერთაშორისო გამოცდილები-
თა და გამოწვევებით. 

ჩინური მსოფლმხედველობის ნიშანდობლივ 
თვისებას წარმოადგენს მრავალი რელიგიური შე-
ხედულების რთული გადახლართვა. ჩინელთა უმე-
ტესობა მისდევს კუნ ფუ ცზის აღთქმებს, ამასთან 
სჯერათ დაოსი და იცავენ ბუდისტურ რიტუალებს. 
ძირითადად ამ 3 რელიგიაზე დაფუძნებულია თანა-
მედროვე ჩინური ცივილიზაცია. თუმცა, ამისათვის 
უცხო არ არის სხვა რელიგიებიც. ჩინურ ტაძრებში 
კონფუცის სტელების გვერდით, გაღმერთებული 
ლაო ცზის გამოსახულებებთან და ბუდის სტატუებ-
თან ერთად შეიძლება შევხვდეთ ქრისტიანულ ჯვა-
რცმას და მუსულმანურ სიმბოლიკას. ჩინეთი უზა-
რმაზარი და მრავალსახოვანია. იგი სიამოვნებით 
და ორგანულად ითვისებს უცხო კულტურის ელე-
მენტებს. ამაშია მისი, თუ გნებავთ, კონკურენტუ-
ლი უპირატესობა. მის საუკუნეებით შემოწმებულ 
კონფუციანულ ინსტიტუტებს შეიძლება ენდოთ და 
დასავლეთის ინვესტორებიც სწორედ მათ ენდნენ, 
ჩადეს რა უზარმაზარი საშუალებები ჩინურ ეკონო-
მიკაში.

სწორედ აღნიშნული ქვეყნები უნდა წარმოა-
დგენდნენ კარგ მაგალითს სამომავლოდ ჩვენი ქვე-

ყნის სწრაფი წინსვლისა და განვითარებისათვის. 
მიმაჩნია, რომ საქართველოც უფრო მეტად უნდა 
გახდეს ტოლერანტი ერი, ვიდრე აქამდე ყოფილა, 
რათა ქვეყანაში მოხდეს მრავალფეროვანი და მრა-
ვალეროვნული ინვესტიციების მოზიდვა ქვეყნის 
ეკონომიკური პროგრესის დასაჩქარებლად და საე-
რთაშორისო გამოცდილების ჩვენთვის სასიკეთოდ 
გამოსაყენებლად. ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, არ 
გულისხმობს ეროვნული ტრადიციების და კულ-
ტურის უგულებელყოფას, პირიქით, ეროვნული 
ღირებულებების, თვითშეგნების და კულტურის 
შენარჩუნების კვალდაკვალ უნდა მოხდეს თანა-
მედროვე, ინოვაციური და დახვეწილი პროგრესის 
მორგება ჩვენს კულტურულ ფასეულობებთან, რა-
საც შეუძლია სინერგიული ეფექტის მოხდენა და, 
ქვეყნის ეკონომიკური პროგრესის დაჩქარება. 

დასკვნა
რელიგიური ფაქტორები არ შემოიფარლება 

მხოლოდ პირდაპირი გავლენით გადაწყვეტილებე-
ბის მიღებასა თუ საერთაშორისო მოვლენების გა-
ნვითარებაზე, პარალელურად ისინი ახდენენ უფრო 
სტრუქტურირებულ გავლენას და ეს გავლენა მით 
უფრო მნიშვნელოვანია, რამდენადაც უფრო მყარია 
მათი ბუნება, ვიდრე ცვალებადი საზოგადოებრივი 
აზრის რევოლუცია. 

რელიგიასა და პოლიტიკას შორის დღეს არსე-
ბულ ურთიერთმიმართებასა და ქვეყნის ეკონომი-
კურ-პოლიტიკურ განვითარებაში მისი ფუნქციის 
შესახებ საუბარი შეუძლებელია გლობალიზაციის 
ცნების გამოყენების გარეშე. გლობალიზაცია ერთი-
ანი, ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებათა სისტემის 
შექმნას გულისხმობს, რომლის საფუძველშიც დგას 
დამოუკიდებელი ინდივიდი, რაც, თავის მხრივ, არ 
ემთხვევა ცალკე აღებული რელიგიების განწყობე-
ბს, რომელთათვისაც მორწმუნეთა კოლექტიური 
ინტერესებია პრიორიტეტული. რელიგიური პოზი-
ციიდან გლობალიზაციის პროცესის კრიტიკოსები 
მას ბრალს სდებენ სეკულარიზაციასა და რელიგი-
ური ღირებულებების ნგრევაში. 

გლობალური ღირებულებები თავიანთ გზას 
უფრო ადვილად მაშინ იკვლევენ, როდესაც ტრადი-
ციული კულტურა და რელიგია კრიზისს განიცდის. 
საერთაშორისო პოლიტიკურ ასპარეზზე, რელიგი-
ის ფაქტორის შესუსტების კვალდაკვალ, გლობალი-
ზაცია თავის გამოხატულებას ერთიანი მსოფლიო 
ბაზრის შექმნასა და სხვა მატერილურ ფაქტორებში 
ჰპოვებს. მიუხედავად იმისა, რომ ეს დავის კიდევ 
სხვა სფეროა. 

უმთავრესია, ის, რომ რელიგიას ოდითგანვე 
მნიშვნელოვანი ფუნქცია და როლი ეკისრა ქვეყნე-
ბის პოლიტიკურ-ეკონომიკური განვითარების კუ-
თხით, რაც დღესაც არ კარგავს თავის მნიშვნელო-
ბას და გვევლინება დემოკრატიის, პოლიტიკური 
განვითარების, ეკონომიკური სტაბილურობისა და 
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ქვეყნის ინტერესებისა და იდენტობის შენარჩუნე-
ბის ხელშემწყობ არსებით მექანიზმად.

ეკონომიკურ პოლიტიკასა და რელიგიას შორის 
არ არსებობს მხოლოდ ცალმხრივი მოძრაობა, აქ 
გარკვეული აზრით სახეზეა “ურთიერთშემხვედრი” 
დინება. როცა საზოგადოების რელიგიური სიმწიფე 
რეალურად ხელშესახებია, სწორედ მაშინ, აქ ფორ-
მირებული ეკონომიკური პოლიტიკა ადექვატურად 
მოტივირებული, ცხოველმყოფელი და წარმატებუ-
ლია.

გამოყენებული ლიტერატურა

1. ჰარვარდის უნივერსიტეტის პროფესორი მ. 
პორტერი - „ერების კონკურენციული უპირატესო-
ბები“.

2. მენქიუ გ., - „ეკონომიკის პრინციპები“, 2008წ., 
გვ. 29

3. მაქს ვებერი - „ნარკვევები რელიგიის სოციო-
ლოგიის შესახებ“, მთარგმნელები ნინო ფირცხალა-
ვა და ემზარ ჯგერენაია, თბილისი საგამომცემლო 
სახლი „მარსი“, 2004 წ

4. ნარინდოშვილი მ., გოგელია ვ., ჯულაყიძე თ., 
ჯაში ზ., გლურჯიძე ე. - „რელიგიის თავისუფლება“, 
თავისუფლების ინსტიტუტი, თბილისი 2004

5. მოვსესიანი ა.გ., ოგნივცევი ს.ბ. – „მსოფლიო 
ეკონომიკა“, თბილისის სოციალურ-ეკონომიკური 
ინსტიტუტი, თბილისი 2003

6. Sriya Iyer – „The New Economics of Religion“, 
University of Cambridge and IZA, August 2015

7. Filipe Campante, David Yanagizawa-Drott – „Does 
Religion Affect Economic Growth and Happiness? 
Evidence from Ramadan“, Harvard Kennedy School, 
September 2013

8. Robert J. Barro and Rachel M. McCleary – “Reli-
gion and Economic Growth”, Harvard University, April 
8, 2003
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რეზიუმე
ტრანსნაციონალური კორპორაციები წარმოა-

დგენენ მსოფლიო მეურნეობის ლიდერებს. ტრა-
ნსნაციონალურ კორპორაციებს შექმნის მიხედვით, 
სხვადასხვაგვარად განსაზღვრავენ. ამ ურთიერთ-
შეჯერების საფუძველზე, შეიძლება ითქვას, რომ 
ტრანსნაციონალური კორპორაციები ეს არის სა-
აქციო კომპანია, რომელმაც მრავალ ქვეყანაში ჩა-
მოაყალიბა ფილიალი ან შვილობილი კომპანია და 
თავი მოუყარა ამ ქვეყნების ფირმების დიდი ნაწი-
ლის კაპიტალს, მოახდინა მათი კოორდინაცია და 
ინტეგრაცია. ტრანსნაციონალური კორპორაციე-
ბის ფუნქციონირებას მიმღები ქვეყნის ეროვნულ 
მეურნეობაში დადებით მომენტებთან ერთად უა-
რყოფითი ელემენტებიც შეიძლება ახასიათებდეს.

S U M M A R Y 
Transnational corporations represent world lead-

ers. Transnational corporations are created accord-
ing to different formats. On the basis of this mutual 
agreement, transnational corporations are a joint ven-
ture company that has established a branch or sub-
sidiary in many countries and has brought together a 
large portion of these companies firms to coordinate 
and integrate them. The functioning of transnational 
corporations can be accompanied by negative elements 
in the national farm of the receiving country with 
positive moments.

*   *   *   *

საგარეო-ეკონომიკური ურთიერთობების ფორ-
მირების პროცესში, როდესაც ინტენსიურად მიმდი-
ნარეობს საზღვარგარეთის ფირმებთან კავშირების 
ჩამოყალიბება - განვითარება განსაკუთრებით სა-
ყურადღებოა ამ უკანასკნელთა კვლავწარმოების 
პროცესის საერთაშორისო ორგანიზაციის გამოც-
დილება. ამ თვალსაზრისით, განსაკუთრებულ მნიშ-
ვნელობას იძენს ტრანსნაციონალური კორპორაცი-
ების ფუნქციონირების საკითხები.

მსოფლიო გამოცდილება ცხადყოფს, რომ ტრა-
ნსნაციონალური კორპორაციები წარმოადგენენ 
მსოფლიო მეურნეობის ლიდერებს. საგულისხმოა, 
რომ ტრანსნაციონალური კორპორაციების მოქმე-
დების საკანონმდებლო მოწესრიგების მცდელობა 
დაიწყო 1977 წელს გაეროს ეგიდით ტრანსერო-
ვნული კორპორაციების საქმიანობის კოდექსის 
შექმნით. აღსანიშნავია, რომ განვითარებადი ქვეყ-
ნები უარყოფითად მოეკიდნენ კოდექსის ზოგიერთ 

ასპექტს, კერძოდ, ტრანსეროვნული კორპორაციე-
ბის მოქმედებას ამ ქვეყნებში. 

დასავლეთის ეკონომიკურ ლიტერატურაში არ-
სებობს დიამეტრალურად განსხვავებული მოსა-
ზრებები ტრანსნაციონალური კორპორაციების 
შესახებ. მკვლევართა ერთი ნაწილის აზრით, ტრა-
ნსნაციონალური კორპორაციები არის „იმპერიალი-
ზმის მონსტრები“, რვაფეხები, რომლებსაც შემოხ-
ლართული ჰყავთ მთელი მსოფლიო თავიანთი სა-
ცეცებით. მეორე ნაწილს ისინი კაცობრიობის გადა-
მრჩენად, ყველა ადამიანისათვის კეთილდღეობის 
საწინდრად მიაჩნია 1 (Азроянц Э. А., 2012, с. 32-33). 

ტრანსნაციონალურ კორპორაციებს შექმნის მი-
ხედვით, სხვადასხვაგვარად განსაზღვრავენ. ამ გან-
საზღვრებების ურთიერთშეჯერების საფუძველზე, 
შეიძლება ითქვას, რომ ტრანსნაციონალური კორ-
პორაციები ეს არის სააქციო კომპანია, რომელმაც 
მრავალ ქვეყანაში ჩამოაყალიბა ფილიალი ან შვი-
ლობილი კომპანია და თავი მოუყარა ამ ქვეყნების 
დიდი ნაწილის კაპიტალს, მოახდინა მათი კოორდი-
ნაცია და ინტეგრაცია.

ტრანსნაციონალურ კომპანიებს მიეკუთვნება 
მხოლოდ ის კომპანია, რომელსაც გააჩნია შემდეგი 
ხუთი ნიშანთვისება: 2 (Мателкина Б. А., 2014, с. 120)

1. ფირმა უნდა მოქმედებდეს ეკონომიკური გა-
ნვითარების სხვადასხვა დონეზე ერთდროულად 
რამდენიმე ქვეყანაში;

2. ფირმის საზღავრგარეთულ ფილიალებს უნდა 
შეეძლოთ რეკონსტრუქციისა და განვითარების სა-
კითხების გადაჭრა, მათ უნდა ჰქონდეთ სამრეწვე-
ლო, სავაჭრო და სამომსახურებო საწარმოები;

3. ფილიალების ხელმძღვანელი პირები უნდა 
იყვნენ ადგილობრივი მოსახლეობის წარმომადგენ-
ლები, რომლებიც კარგად იცნობენ მდგომარეობას 
ადგილზე;

4. სათაო ფირმის ხელმძღვანელობა უნდა იყოს 
მრავალეროვანი;

5. კომპანიის საკუთრება უნდა ეკუთვნოდეს 
მრავალი ქვეყნის მოქალაქეებს.

აღსანიშნავია, რომ ტრანსნაციონალური კორ-
პორაციების წარმოქმნის მიზეზს მრავალი მკვლე-
ვარი იკვლევს. მნიშვნელოვანი წვლილი, ამ მიმა-
რთულებით კვლევაში, შეიტანა ს. ჰაიმერმა, რო-
მელმაც პორტფელური და პირდაპირი უცხოური 
ინვესტიციების განმასხვავებელი ნიშანთვისებები 
ერთობ ზედმიწევნით წარმოადგინა3 (Humer S., 1980, 
pp. 15-17). პორტფელური ინვესტიციები უზრუნვე-
ლყოფს საზღვარგარეთული საწარმოების მოგების 
მხოლოდ ნაწილს და არ იძლევა მათი მოქმედებების 

ტრანსნაციონალური კორპორაციების თანამედროვე 
კონცეფციები

ია ყოლბაია
სტუ-ს დოქტორანტი
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გაკონტროლობის საშუალებას. პირდაპირი უცხო-
ური ინვესტიციების შემთხვევაში აქციათა საკონ-
ტროლო პაკეტი რჩება სათაო კომპანიის ხელში და 
აქ პრინციპულად მნიშვნელოვანი ფაქტორია არა 
საკუთრება, არამედ კონტროლი.

მაქსიმალური მოგების მიღების მიზნით ფირმას 
შეუძლია მოახდინოს პირდაპირი ინვესტირება თუ 
არსებობს ორი პირობა: ფირმის სპეციფიკური უპი-
რატესობა (მაგალითად ტექნოლოგიაში) და მეორე, 
სხვა ქვეყნის იგივე საწარმოო სფეროში დიდი მო-
გების მიღება, ანუ როცა წარმოების ოპტიმალური 
ზომები უფრო დიდია, რომლის საშუალებასაც შიდა 
ბაზრის მოცულობა არ იძლევა.

პირდაპირი საზღვარგარეთული ინვესტიციები 
გარდა ტრანსნაციონალური კორპორაციების გა-
ფართოების სხვა საშუალებაცაა პარტნიორი ფი-
რმების შერწყმა ერთიან წარმოებაში და კონკურე-
ნტების ჩამოშორება. საგულისხმოა, რომ ევროპის 
ლიდერი ქვეყნებიდან აშშ-ში განხორცილელებული 
ინვესტიციები სწორედ ამ ფორმით ფუნქციონირე-
ბს. მსგავს ოპერაციებს განსაკუთრებით აქტიურად 
ახორციელებენ საერთაშორისო მასშტაბებში წვრი-
ლი და საშუალო საწარმოები, რომლებიც აქტიურად 
გამოდიან საერთაშორისო არენაზე.

ტრანსნაციონალური კორპორაციების გიგა-
ნტური ზომები და მათი მოქმედების მასშტაბები 
ქმნის შთაბეჭდილებას მათი მონოპოლიზმის შესა-
ხებ. თუმცა, ასეთი მოსაზრება მთლად მართებუ-
ლი არ არის, ვინაიდან დიდი ზომები ჯერ კიდევ არ 
აძლევს ფირმას მონოპოლიად გარდაქმნის საშუ-
ალებას. ტრანსნაციონალური კომპანია - წარმოა-
დგენს მოგების განსაკუთრებულ ფორმას, რომე-
ლიც აჯამებს მონოპოლიზმისა და მისი უარყოფის 
დიალექტიკურ ერთიანობას4 (Kotler T., Armstrong G., 
2012, p.34). აღნიშნულის უკეთ გასაგებად საჭიროა 
ტრანსნაციონალური კორპორაციების განვითარე-
ბის პირველ ნაბიჯებს დავუბრუნდეთ. უწინარეს 
ყოვლისა, უნდა დაზუსტდეს ტრანსეროვნული მო-
ნოპოლიისა და კერძოდ, კორპორაციის ცნებების 
შინაარსი, მით უმეტეს, რომ ხშირად მათ ერთმა-
ნეთში ურევენ. ტრანსნაციონალური კორპორაცია 
- ეს არის სააქციო საზოგადოება, რომელსაც აქვს 
საზღვარგარეთული აქტივები და რომლის საკონ-
ტროლო პაკეტს ფლობს ერთი და იგივე ქვეყნის კა-
პიტალისტი. ყოველი ამგვარი კორპორაცია როდია 
მონოპოლიური. მონოპოლიურს განეკუთვნება მხო-
ლოდ ის ტრანსეროვნული სააქციო საზოგადოება, 
რომელიც გაბატონებულია მსოფლიო მეურნეობის 
ერთ ან რამდენიმე დარგში თუ სფეროში, აქედან 
გამომდინარე, შესწევს ძალა აქტიურად იმოქმე-
დოს წარმოების პროცესზე, მსოფლიო ბაზარზე და 
მიითვალოს მონოპოლიური გაგება. ასეთ მოთხო-
ვნებს აკმაყოფილებს კორპორაციათა არც თუ ისე 
დიდი ნაწილი. თავის მხრივ, ერთმანეთისაგან უნდა 
განვასხვაოთ ტრანსეროვნული კონცერნი მონო-
პოლიაა მსოფლიო მეურნეობის არა ერთ, არამედ 

რამდენიმე დარგში ან სფეროში. მაგალითად, ამე-
რიკულ ტრანსნაციონალურ კორპორაციას „ჰანიუ-
ელ ინკ“-ს წამყვანი პოზიცია უკავია ისეთი დარგე-
ბის მსოფლიო წარმოებაში, როგორიცაა აეროკოს-
მოსური, რობოტოტექნიკა, ინფორმატიკა, ბუნების 
დაცვის სპეციალური მოწყობილობა და სხვა. აღ-
ნიშნული დარგების წარმოებასა და რეალიზაცი-
ას ახორციელებს 200-მდე ფილიალი, რომლებიც 
მსოფლიოს ყველა კუთხეში არიან განლაგებული, 
თითოეულ დარგში კორპორაციას ყოველწლიურად 
მილიარდ დოლარზე მეტი მოცულობის საქონელბ-
რუნვა აქვს 5 (Bremmer I., 2016, p. 92).

ტრანსეროვნული კონცერნისაგან უნდა გამო-
ვყოთ ტრანსეროვნული ტრესტი, რომელსაც აქვს 
გარკვეული ინტერესები საბაზრო დარგის ფარგ-
ლებს გარეთ, თუმცა ეს ინტერესები ვერ უზრუნვე-
ლყოფენ მის მონოპოლისტურ პოზიციებს მომიჯნა-
ვე დარგებსა თუ სფეროებში. ამგვარ ტრესტებს შეი-
ძლება ეწოდოს დივერსიფიცირებული. მაგალითად 
„ინტენეშენალ ბიზნეს მეშინს“, - ინფორმატიკის და-
რგის ერთ-ერთი უმსხვილესი მონოპოლისტია.

ტრანსნაციონალური კორპორაციების სპეცი-
ფიკა გარკვეულწილად აისახება მათ შიდა საფირმო 
ურთიერთობათა ორგანიზაციაშიც, რომლისთვი-
საც დამახასიათებელია ე.წ. ვერტიკალური სტრუქ-
ტურა. საზღვარგარეთული ფილიალების მართვა 
ასეთ შემთხვევაში ხდება პროდუქტული პრინცი-
პით. კორპორაციის სათაო კომპანიაში ფუნქციო-
ნალური სამსახურების გვერდით იქმნება სპეცია-
ლური დარგობრივი განყოფილებები, რომელთაც 
ევალებათ ერთი და იგივე პროფილის ფილიალების 
მართვა, როგორც კონცერნის წარმომავლობის ქვე-
ყანაში, ისე მის ფარგლებს გარეთაც. დარგობრივ 
განყოფილებებს აქვთ „მოგებისა და კაპიტალურ 
დაბანდებათა ცენტრის“ სტატუსი, ე.ი. აქვთ დამო-
უკიდებელი ბალანსი და ანგარიში. მათ ფუნქციებში 
შედის ტრანსეროვნული მონოპოლიის ფილიალებს 
შორის შრომის საერთაშორისო დანაწილებისა და 
კოოპერაციის გაღრმავება, ფილიალების საწარმოო 
საქმიანობის მეცნიერულ-ტექნიკური უზრუნვე-
ლყოფა, მათ შორის ფინანსური რესურსების გა-
დანაწილება, პროდუქციაზე ფასების დაწესება და 
სხვა.

მართალია, საზღვარგარეთული ფილიალების 
მართვის პროდუქტული პრინციპი ზღუდავს პირ-
ველადი საწარმოო რგოლების ინიციატივას, თუმცა 
ისინი სარგებლობენ მნიშვნელოვანი ოპერატიული 
ავტონომიით და არიან იურიდიულად დამოუკიდე-
ბელი სააქციო საზოგადოებები, რაც საშუალებას 
აძლევთ წარმართონ თავიანთი საქმიანობა დისლო-
კაციის ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური განვითა-
რების თავისებურებათა გათვალისწინებით. აქ იგუ-
ლისხმება წარმოებული პროდუქტის ადაპტაცია, 
მარკეტინგი, რეკლამა, საგადასახადო მანევრირე-
ბა, ფინანსური რესურსების მობილიზება ადგილო-
ბრივი წყაროებიდან, ნაციონალურ მთავრობებთან 
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და პროფკავშირებთან სათანადო ურთიერთობათა 
დამყარება და სხვა.

ბუნებრივია ისმის კითხვა, რომელიც სავსებით 
სამართლიანად დაისმის ამა თუ იმ ქვეყნის მოქალა-
ქეების მიერ, რომელთაც აინტერესებთ, თუ რა გა-
ვლენას ახდენენ ტრანსნაციონალური კორპორაცი-
ები მიმღები ქვეყნის ეკონომიკაზე. საგულისხმოა, 
რომ ტრანსნაციონალური კორპორაციების მიერ 
განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვე-
სტიციების შეფასებისას ერთიანი ზოგადი დასკვ-
ნის გაკეთება შეუძლებელია, ვინაიდან მხედველო-
ბაშია მისაღები პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებ-
თან მიმართებაში მთვარობათა მიერ წარმოებული 
პოლიტიკა და მოცემული ქვეყნის, დარგისა თუ ფი-
რმის სპეციფიკური თავისებურებანი.

ერთ-ერთი ფაქტორი, რომელზეც მიმღებ ქვე-
ყანაში მოქმედებს პირდაპირი უცხოური ინვესტი-
ციები, არის ტექნოლოგია. პირდაპირი უცხოური 
ინვესტიციების ტექნოლოგიური პროგრესის ხელ-
შემწყობ ფაქტორად განხილვისას მიზანშეწონილია 
გავითვალისწინოთ შემდეგი სამი გარემოება:

პირველი, ამა თუ იმ ქვეყანას არ ძალუძს ფლობ-
დეს მაღალტექნოლოგიურ წარმოებას ეკონომიკის 
ყველა სექტორში. ამიტომ საჭიროა, რომ მოხდეს ინ-
ვესტიციებისათვის შესაბამისი ხელის შეწყობა.

მეორე, იმისათვის, რომ მოცემულმა ქვეყანამ 
ეფექტიანად გამოიყენოს უცხოური ტრანსნაციო-
ნალური კორპორაციების მიერ დაგროვილი ტექ-
ნოლოგიური გამოცდილება, მიმღებმა ქვეყანამ 
უნდა მიმართოს უფრო პოზიტიურ და კარგად გა-
ნსაზღვრულ სტრატეგიას, რომელიც არა მხოლოდ 
ინვესტიციებს შეუწყობს ხელს, არამედ უზრუნვე-
ლყოფს სამეცნიერო და საკომუნიკაციო ინფრასტ-
რუქტურის შექმნას ქვეყანაში.

მესამე, ზოგიერთ შემთხვევაში ქვეყნებს შეი-
ძლება გააჩნდეთ შეზღუდული უნარი, რათა რაი-
მე ზემოქმედება მოახდინონ ტრანსნაციონალურ 
კორპორაციათა მიერ შემოთავაზებულ პირობებზე. 
ასეთ შემთხვევაში შეიძლება შეიქმნას სტრატეგი-
ული ალიანსი რამდენიმე ქვეყნის მონაწილეობით, 
რომელთაც თანხვდენილი მიზნები ექნებათ.

თავისი საქმიანობით ტრანსნაციონალური კორ-
პორაციები და მათი ფილიალები პირდაპირ ან ირიბ 
გავლენას ახდენენ სამუშაო ძალის ხარისხზე, მის 
ზრდაზე, სტაბილურობასა და ანაზღაურების მო-
ცულობაზე.

პირდაპირი ზეგავლენა გულისხმობს ტრანსნა-
ციონალური კორპორაციების ფილიალებს შორის 
დასაქმებულთა რაოდენობის ზრდას, ხოლო ირიბი 
კი ტრანსნაციონალურ კორპორაციათა საქმიანო-
ბის შედეგად მასპინძელი ქვეყნის ეკონომიკური 
მდგომარეობის გაუმჯობესების კვალობაზე და-
საქმების ზრდას. ტრანსნაციონალურ კორპორაცი-
ათა საქმიანობით გამოწვეული ირიბი დასაქმება შე-
საძლებელია განხორციელდეს სამი გზით: მაკროე-
კინომიკური, ჰორიზონტალური და ვერტიკალური.

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მაკროე-
კონომიკური ზეგავლენა გულისხმობს დასაქმებას, 
გამოწვეულს მაკროეკონომიკური ცვლილებების 
(მაგ. მონეტარული ან ფისკალური პოლიტიკის, გა-
ცვლითი კურსის) კვალობაზე.

ჰორიზონტალური ზეგავლენა გულისხმობს 
უცხოური ფილიალების კონკურენტთა და აგრეთვე 
იმ ფირმების დასაქმების ცვლილებას, რომლებიც 
კონკურენციას უწევენ ფილიალებს შრომის ბაზა-
რზე.

ვერტიკალური ზეგავლენა გულისხმობს დამა-
ტებული ღირებულების წარმოების თითოეულ სტა-
დიაზე მყოფ ფილიალებს შორის ურთიერთკავშირს.

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციებით გამოწვე-
ული ირიბი ეფექტები დასაქმებაზე მეტწილად და-
მოკიდებულია უცხოური ფილიალების მიერ წარმო-
ებული პროდუქციის მოცულობაზე, მათ სურვილზე 
შუალედური პროდუქციის და ნედლეულის მომწო-
დებლად აირჩიონ ადგილობრივი მწარმოებლები და 
მათ მიერ ტექნოლოგიების ხაზის არჩევაზე.

შედარებით რთულია იმის განსაზღვრა თუ რა 
ზეგავლენას იქონიებს პირდაპირი უცხოური ინვე-
სტიციები მიმღები ქვეყნის კონკურენტი ფირმების 
დასაქმებაზე. ერთის მხრივ, თუ ტრანსნაციონალუ-
რი კორპორაციები მოახდენენ ადგილობრივი ან 
უცხოური ბაზრის ათვისებას კონკურენტთა ხარ-
ჯზე, ან აიძულებენ მათ გადავიდნენ შრომა-დამზო-
გველ საწარმოო პროცესზე, მაშინ ეს ზეგავლენა 
უარყოფით ხასიათს ატარებს. მეორეს მხრივ, თუ 
ტრანსნაციონალური კორპორაციები ხელს შეუ-
წყობს მოთხოვნის გაზრდას და სტიმულს მისცემს 
კონკურენტებს იყვნენ უფრო ეფექტურნი და ინო-
ვაციურნი, დასაქმებაზე ზეგავლენა შეიძლება და-
დებითი იყოს. აღსანიშნავია, რომ ბევრი რამ დამო-
კიდებული იქნება სამუშაო ძალის ბაზრის სტრუქ-
ტურაზე მოცემულ ქვეყანაში ტრანსნაციონალური 
კორპორაციების შესვლამდე.

ხშირად უცხოელ ინვესტორებსა და მათ ფილი-
ალებს ბრალს სდებენ იმაში, რომ ისინი ნაკლებად 
სტაბილურნი არიან სამუშაო ძალის დასაქმების 
საკითხში, ვიდრე ადგილობრივი ფირმები. რეცე-
სიის პირობებში პირველ რიგში ხდება უცხოეთში 
განლაგებული საწარმოო ფილიალების დახურვა, 
ხოლო შემდეგ მშობელი საწარმოებისა. მაგალითად, 
გამოკვლევებმა ცხადყო, რომ იაპონური ფილიალე-
ბი უფრო მეტად უზრუნველყოფენ დასაქმებულთა 
ადგილების სტაბილურობას, ვიდრე მათი მშობე-
ლი კომპანიები6 (Аоки М., 2014б с. 42). პირდაპირი 
უცხოური ინვესტიციების დასაქმებაზე ზემოქმე-
დებასთან დაკავშირებით ერთ-ერთი ყველაზე სა-
ინტერესო მომენტია უცხოურ ფილიალებში და-
საქმებულთა შრომის ანაზღაურება. როგორც გა-
მოკვლევები ადასტურებს, უმრავლეს ქვეყნებში 
უცხოური ინვესტიციებთი შექმნილ ფილიალებში 
დასაქმებულთა ანაზღაურება უფრო მაღალია, ვი-
დრე ადგილობრივ საწარმოებში, თუმცა, აღნიშნუ-
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ლი განსხვავება არც თუ ისე დიდია და დამოკიდებუ-
ლია კონკრეტულ ქვეყანაზე, დარგზე თუ ფირმაზე.

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები მნიშვნე-
ლოვან გავლენას ახდენენ საერთაშორისო ვაჭრო-
ბის დინამიკაზე და შესაბამისად საგადასახდელო 
ბალანსზე. 

პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებთან დაკავში-
რებული საგარეო ტრანსაქციები მოიცავენ კაპიტა-
ლებისა და გადასახდელთა მოძრაობას, რომელიც 
აისახება საგადასახდელო ბალანსში. აღნიშნული 
ტრანსაქციების მონაწილე მხარეებად გამოდიან 
უშუალოდ ტრანსნაციონალური კორპორაციები 
და მათი ფილიალები და ასევე ადგილობრივი საწა-
რმოები, რომლებიც უცხოურ ფილიალებთან ურთი-
ერთობენ.

რაც შეეხება გადასახდელთა მოძრაობას, უცხო-
ური ფილიალის ფუნქციონირებამ ინვესტორი ქვე-
ყნის საგადასახდელო ბალანსზე შეიძლება სამი 
გზით მოახდინოს ზეგავლენა: 

1. ფილიალმა შეიძლება მოახდინოს შუალედური 
პროდუქციის იმპორტი მისი მშობლიური კომპანიი-
დან ან მის ქვეყანაში განლაგებული სხვა საწარმო-
ებიდან;

2. ფილიალმა შეიძლება მოახდინოს მზა პრო-
დუქციის იმპორტი დისტრიბუციისთვის ან ხელახ-
ლა გაყიდვისათვის;

3. სავარაუდოა, რომ მშობლიური კომპანია უზ-
რუნველყოფს მის უცხოურ ფილიალებს მთელი 
რიგი შუალედური მომსახურებით, რისთვისაც მო-
ითხოვს როიალტისა და სხვა სახის ანაზღაურებას.

უშუალო ზემოქმედების გარდა, პირდაპირმა 
უცხოურმა ინვესტიციებმა შეიძლება მოახდინონ 
ასევე არაპირდაპირი ზეგავლენა ინვესტორი ქვეყ-
ნის ეკონომიკაზე. კერძოდ, ინვესტორი ქვეყნიდან 
შეიძლება გატანილ იქნეს მნიშვნელოვანი მოცუ-
ლობის კაპიტალი.

ტრანსნაციონალური კორპორაციები ხშირად 
წინააღმდეგობაში მოდიან ეროვნულ ეკონომიკა-
სთან, ეს უპირველეს ყოვლისა გამოწვეულია იმით, 
რომ ჯერ - ერთი ტრანსნაციონალური კორპორა-
ციები კაპიტალის მოცულობით, ეკონომიკური სი-
ძლიერით, აქტიურობით ხშირად აღემატებიან გა-
ნვითარებული ქვეყნების ეროვნული კაპიტალის 
მთლიან მოცულობას. ამ მიზეზის გამო ტრანსერო-
ვნულ კორპორაციებს გააჩნიათ შესაძლებლობები, 
რათა წინ აღუდგნენ ეროვნულ სახელმწიფოებს და 
მათ გადაწყვეტილებებს მაშინ როდესაც ეს მათ არ 
აწყობთ.

ტრანსნაციონალური კორპორაციები შეზღუდუ-

ლნი არ არიან რომელიმე სახელმწიფოს საზღვრებ-
ში, მათ გააჩნიათ ფართო მასშტაბით მანევრის თა-
ვისუფლება, მაშინ როცა ეროვნული სახელმწიფოს 
ძალაუფლება არ სცილდება ერთი სახელმწიფოს 
ფარგლებს, ამიტომ ტრანსეროვნულ კორპორაცი-
ებს ქვთ მატერიალური შესაძლებლობები დაუპი-
რისპირდეს ეროვნულ სახელმწიფოებს და იგნორი-
რება გაუკეთონ მათ გადაწყვეტილებებს, ზოგჯერ 
იმოქმედონ მათი პოლიტიკის საწინააღმდეგოდ.

ჩემი აზრით, სწორედ ზემოაღნიშნული გარემო-
ებაა ფრიად ყურადსაღები საქართველოში ტრა-
ნსნაციონალური კორპორაციების ფუნქციონირე-
ბის თვალსაზრისით. უცხოურ კომპანიას შეიძლება 
კომერციულ ინტერესებთან ერთად პოლიტიკური 
მოტივებიც ამოძრავებდეს. ისეთი ეკონომიკური 
სფეროების ტრანსნაციონალური კორპორაციების 
გავლენის ქვეშ მოქცევამ, როგორიცაა, კავშირგაბ-
მულობა, ენერგეტიკა, ტრანსპორტი, შეიძლება გა-
მოიწვიოს ქვეყნის სუვერენიტეტის დაკარგვა.

ამგვარად, დადებით მომეტებთან ერთად, ტრა-
ნსნაციონალური კორპორაციების ფუნქციონი-
რებას, მიმღები ქვეყნის ეროვნულ მეურნეობაში, 
შეიძლება უარყოფითი ელემენტებიც ახასიათებ-
დეთ. საქართველოში, სწორედ ეროვნული ეკონო-
მიკისთვის საზიანო ზემოქმედებების აღმოფხვრას 
უნდა მიექცეს ყურადღება. ხოლო, რაც შეეხება 
ტრანსნაციონალური კორპორაციების შემოსვლას 
და ფუნქციონირებას საქართველოს ეკონომიკაში, 
ეს პროცესი უნდა წარიმართოს საქართველოში 
მოქმედი კანონმდებლობის საფუძველზე და ქვეყ-
ნის ეკონომიკური, პოლიტიკური და სოციალური 
ინტერესების გათვალისწინებით.
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anotacia
qveynis sazogadoebriv-politikuri da 

ekonomikuri situaciebis daxasiaTebisas gansa-
kuTrebuli yuradReba unda mieqces korufciis 
gavrcelebis masStabs, romelic safrTxes uqm-
nis saxelmwifo uSiSroebas, xelisuflebis nor-
malur funqcionirebas, kanonis uzenaesobas, 
demokratias, adamianis uflebebs, socialur 
samarTlianobas da, rac gansakuTrebiT xazga-
sasmelia, qveynis ekonomikur safuZvlebs. 

qveynis efeqturi ekonomikuri marTvis amo-
cana saxelmwifosaTvis aucilebeli saqonlis 
miwodeba, samuSaoebis Sesruleba da momsaxure-
bis bazarze konkurenciis Sesabamisi pirobebis 
Camoyalibebaa. გansaxilvel sakiTxTa mizans 
saxelmwifo da municipaluri saWiroebisaTvis, 
sabiujeto organizaciebisaTvis warmoebul 
Tanamedrove saxelmwifo Sesyidvebis sistemaSi 
arsebuli korufciuli Semadgenlebis mokle an-
alizi da am sferoSi korufciis Semcirebis gze-
bis gamoZebna warmoadgens. 

sakvanZo sityvebi: saxelmwifo Sesyidva; ko-
rufcia; saxelSekrulebo sistema; konkurencia;

SUMMARY
For the characteristic of a socio-political and eco-

nomic situation of the country special attention should 
be paid to scales of distribution of corruption which 
threatens state security, normal functioning of the gov-
ernment, rule of law, democracy, human rights, social 
justice and that the most important – to economic bases 
of the state.

Problem of effective management of national econ-
omy is creation of appropriate conditions for develop-
ment of the competition in the market of suppliers of 
goods necessary for the state, contractors or services. 
However the scope of corruption manifestations, short-
comings of work of law enforcement agencies create 
conditions for mass abuses of unfair public officials of 
the organizations customers and their accomplices — 
affiliated businessmen.

Keywords: government procurement; corruption; 
contract system; competition.

ZiriTadi teqsti
termini ,,korufcia” warmodgeba laTinuri 

sityvidan ,,correi” (Tanadgoma) da ,,rumpere” (damsx-
vreva, dazianeba). Sedegad warmoiqmna damou-
kidebeli termini ,,corrumpere”, rac raime safuZv-
lebis koleqtiur msxvrevas gulisxmobs.

saxelmwifo SesyidvebTan dakavSirebiT ter-
minis ,,korufcia” sayovelTaod gavrcelebul 
cneba, ar arsebobs, magram eqspertTa didi jgu-
fi Tanxmdeba, rom korufciis SedarebiT univer-
saluri ganmartebaa: ,,samsaxurebrivi ufleba-
mosilebis gamoyeneba piradi gamorCenis mizniT”.

qveynis efeqturi ekonomikuri marTvis amo-
canas saxelmwifosaTvis aucilebeli saqonlis 
miwodebis, samuSaoebis Sesrulebisa da mom-
saxurebis bazarze konkurenciis Sesabamisi 
pirobebis Camoyalibeba warmoadgens. zustad es 
uzrunvelyofs saxelmwifosa da sazogadoebis 
ganviTarebas, Tavidan gvacilebs umuSevrobiT 
da korufciis gaxSirebuli SemTxvevebiT ga-
mowveul socialur daZabulobas. 

saxelmwifo Sesyidvebis kanonierebis nebi-
smieri kontroli SesaZlebelia mxolod efeq-
turi kanonmdeblobis funqcionirebis pirobeb-
Si, romelic moiTxovs Sesyidvebis mTavari prin-
cipis dacvas obieqturobas da samarTlianobas.

sabiujeto saxsrebis ganawilebis dros ko-
rufciuli xasiaTis problemebi umetesad sa-
bazro ekonomikis mqone saxelmwifoebSi war-
moiqmneba, sadac danaSaulebrivi gziT mopovebu-
li qonebis daxarjva SeuzRudavadaa SesaZlebe-
li. Sesabamisad, danaxarjebis efeqturobis zr-
disaTvis saxelmwifo dainteresebulia hqondes 
maqsimalurad gamWvirvale kanonmdebloba, ro-
melic uzrunvelyofs yvelasaTvis gasagebi we-
sebis moqmedebas. paralelurad, unda dawesdes 
saxelmwifo Sesyidvis maregulirebeli urTier-
Tobebis monawileebis da maTi TanamSromlebis 
mier fuladi saxsrebis xarjvis monitoringis 
sistema. 

korufciuli riskebis wyaroebidan SegviZlia 
gamovyoT saxelmwifo Sesyidvebis sferosTan 
dakavSirebuli misi ori forma: politikuri anu 
elituri da administraciuli anu biurokratu-
li. politikuri korufcia biujetis dagegmare-
bis procesSi warmoiSveba, rodesac politikuri 
gadawyvetilebebi miiReba, rodesac muSavdeba 
perspeqtiuli gegmebi da programebi. biujetis 
Sesrulebis, ese igi Sesyidvebis ganxorcielebis 
dros ki administraciuli korufcia vlindeba.

სaxelmwifo Sesyidvebis sistemis xelmyofi 

korufcia saxelmwifo Sesyidvebis sistemaSi

nino qituaSvili 
სტუ-ს დოქტორანტი 
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korufciuli danaSaulebis Cadenis ZiriTadi 
mizezebidan შegviZlia gamovyoT: Sesyidvebis 
sistemaSi moqmedi kanonmdeblobis arasruly-
ofileba; dasaqmebuli specialistebis dabali 
kvalifikacia, sakuTari uflebebisa da mova-
leobebis ucodinaroba; sakonkurso Sesyidvebis 
sistemis, patiosani konkurenciis SesaZleblo-
bis, Semsyidvelebis miukerZoeblobis mimarT 
Sesyidvebis monawileTa undobloba; saminis-
troebisa da sxva rwmunebuli saxelmwifo sam-
saxurebis arasakmarisi monawileoba Sesyid-
vebis sferos kontrolis uzrunvelsayofad; 
Sesyidvebis procedurebis mimdinareobisas gad-
awyvetilebis mimRebi calkeuli Cinovnikebis mx-
ridan arakeTilsindisieri qmedebebi. 

mniSvnelovania aRiniSnos iseTi faqtore-
bi, rogorebicaa: saxelisuflebo Stoebisagan 
mosaxleobis didi nawilis gaucxoeba, kerZod, 
saxelmwifo qonebis marTvis, sakanonmdeblo da 
saaRsrulebo sferoebSi; xalxis TvalSi kom-
prometirebuli saxelmwifo da municipaluri 
mosamsaxureebis uflebamosilebis myisieri 
Sewyvetis meqanizmis ararseboba; saxelmwifo 
Sesyidvebis sferoSi danaSaulTa gamovlenis da 
gamoZiebis dabali done.

korufciasTan brZola mniSvnelovania, ma-
gram saxelmwifo Sesyidvebis kompleqsurobidan 
gamomdinare, Zalzed Znelia, radgan rTuli da 
araerTgvarovania Sesyidvis sagani. amave dros, 
korufcia SeiZleba iyos rogorc aSkara, aseve 
faruli, latenturi. saubaria ara meqrTameobis 
Semcirebaze, aramed danaSaulis ufro sagul-
dagulod momzadebaze, korporatiul soli-
darobaze, uflebamosilebis borotad gamoy-
enebis sxva sqemebze. 

aSkara korufciul gamovlinebebs SesaZloa 
mivakuTvnoT Semdegi qmedebebi:

dapirebebi biujetidan dafinansebuli pro-
eqtebis konkursebSi daxmarebis Sesaxeb;

TaRliTuri sqemebis gamoyeneba mSeneblobeb-
Si: proeqtebSi gawerilis nacvlad bevrad iafi 
samSeneblo masalis SeZena da gansxvavebis ganaw-
ileba garigebis monawileebs Soris;

sasurveli kandidatisaTvis konkursebis 
Catarebamde sxva monawileebis ganacxadebebis 
Sesaxeb informaciebis miwodeba da sxv.;

saqonlis, samuSaoebis, momsaxurebis Sesyid-
vaze maRali fasebis daweseba.

xelSekrulebis dawyebiTi fasis xelovnu-
ri aweva jer kidev biujetis proeqtis Sedgenis 
biujetis formirebis (asignirebis), procesSia 
SesaZlebeli. vinaidan Sesabamisi muxlebis xar-
jviTi nawilis formireba, Tanxebis ganmkargavi 
organizaciebis iniciativiT xorcieldeba, Sem-
dgomSi, rogorc wesi, SekveTebsac isini ganaT-
avseben. kerZod, maT samuSaoebis xarjTaRricx-

vaSi SehyavT dausabuTebeli gaTvlebi, maRali 
koeficientebi, arasakmarisad konkretizirdeba 
SesaZeni saqonlis maxasiaTeblebi, bazris kv-
levis dros fasebi gamoiTxoveba nacnobi mom-
wodeblebisagan, romlebic SemkveTisaTvis xe-
lsayrel fasebs uTiTeben. aRniSnuli moqmede-
bebi, umravles SemTxvevebSi, momavalSi uzrun-
velyofen saxelmwifo biujetidan gamoyofili 
Tanxebis Semsyidveli organizaciebis Tanamde-
bobis pirebTan dabrunebas egreTwodebuli ,,at-
katis” saxiT.

gansakuTrebiT Zneli gasaxsneli da dasamt-
kicebelia faruli (latenturi) korufciis 
farTod gavrcelebuli iseTi xerxebi, rogori-
caa sxvadasxvagvari strategiebis, perspeqti-
uli ganviTarebebis, sxvadasxva scenarebis mod-
elirebis da a. S. ,,mecnieruli” gamokvlevebi, 
radgan monawile mxareebi ormxrivad arian dain-
teresebulebi ar gaxmaurdes korufciis faqti. 
im mewarmeebsac ki, romlebmac uari ganacxades 
Semsyidvelebis mier SeTavazebul garigebaSi 
monawileobaze, urCevniaT ar ganacxadon aR-
niSnulis Sesaxeb [1].

korufciuli sqemis gansaxorcieleblad saW-
iroa saxelmwifo Sesyidvebis konkursis mosage-
bad gansazRvruli kompaniisaTvis xelSewyoba, 
risTvisac wesdeba konkurenciis SezRudvis 
sxvadasxva variantebi. es SeiZleba iyos arasak-
marisad sruli teqnikuri davaleba, an, magaliT-
ad, romelime Zneladmosapovebeli licenziis 
moTxovna, Sesasyidi sagnis aR-werilobis konk-
retul mwarmoebelze, momwodebelze morgeba, 
xelSekrulebis Sesrulebis ararealuri vadebi 
daweseba da sxv.

bolo wlebSi gansakuTrebiT gavrcelda ele-
qtronuli formis ,,SeTanxmebuli” tenderebi: 
tenderis mimdinareobis procesSi masSi monaw-
ile ramdenime kompania fass minimumamde swevs, 
xolo meore etapze irkveva, rom maT ganacxadebs 
aklia xelSekrulebis gasaformeblad saWiro 
dokumentacia. Sedegad, xelSekruleba ideba er-
TaderT darCenil monawilesTan. 

aRniSnulidan gamomdinare, Sesyidvebis Tana-
medrove sistemaSi korufciuli sqemis mraval-
ferovani saxeobebia warmodgenili. 

erTi mxriv, korufciis mizezebi SesaZlebe-
lia aRmoifxvras politikuri da ekonomikuri 
konkurenciis ganviTarebis pirobebSi: masobrivi 
informaciis saSualebebisaTvis WeSmariti Tavi-
suflebis miniWebiT, socialuri uTanasworobis 
aRmofxvriT, sabiujeto saxsrebis kontrolis 
meqanizmebTan sazogadoebis daSvebiT. Tum-
ca unda vaRiaroT, rom aRniSnuli xangrZlivi, 
strategiuli mizania. 

meores mxriv, SesaZlebelia sakanonmdeblo 
taqtikuri RonisZiebebis ganxorcieleba, rom-
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lebsac mokle periodSi SeuZliaT korufciuli 
sqemebis SesaZleblobebis SezRudva, kerZod:

- korufciis prevencia SesaZlebelia saxelm-
wifo Sesyidvebis ganmaxorcielebeli moxelee-
bis profesiuli kvalifikaciis amaRlebiT da 
maTi pasuxismgeblobis gaZlierebiT. am sakiTx-
ebiT dakavebulebi unda iyvnen mxolod is spe-
cialistebi, romlebmac warmatebiT gaiares 
Sesyidvebis organizebis kursebi. aucilebelia 
SemuSavdes am sferos specialistTa momzadebis 
standarti; 

- konkursebis procedurebis srulyofis da 
korufciuli Semadgenelis Semcirebis mizniT 
saWiroa monawileTa ganacxadebebis Sefase-
bisa da Sedarebis obieqturi kriteriumebis 
SemuSaveba, radgan dReisaTvis arsebuli wesebi 
ganacxadebis subieqturi Sefasebis seriozul 
saSiSroebas Seicavs;

tenderebis procedurebis srulyofis mi-
zniT saWirod migvaCnia Semsyidvels mieces Ses-
aZlebloba damatebiT gaecnos tenderSi monaw-
ileTa SesaZleblobebs da kvalifikacias. 

Sesasyidi procedurebis gamoyenebis praq-
tikis ganzogadebis procesSi gansakuTrebu-
li yuradReba unda mieqces saxelSekrulebo 
sistemis iseT darRvevebs, rogorebicaa:

- kanonieri safuZvlebis gareSe erTaderT 
momwodebelTan xelSekrulebis gaformeba;

Seusrulebeli samuSaoebis anazRaureba;
xelSekrulebebiT gauTvaliswinebeli samu-

Sa oebis anazRaureba;
saxelmwifo Sesyidvis xelSekrulebis Ses-

rulebis kontrolis sistemis ararseboba da a. S. 
[2, 185-186].
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reziume
statiaSi „socialuri uzrunvelyofis sis-

te mis srulyofis ZiriTadi mimarTulebebi“ aR-
niSnulia, rom sistemam saqarTvelos damoukide-
blobis mopovebidan dRemde didi da rTuli gza 
ganvlo, sanam dRevandeli saxes miiRebda. 1991-
2003 wlamde qveyanaSi ekonomikuri gamococx-
lebis periodi iyo, roca ver moxerxda swrafi 
da stabiluri ekonomikuri zrdis miRweva. 2004 
wlis Semdgomi periodSi gatarda radikaluri 
liberaluri reformebi.

gansazRvrulia, rom Tavisufal bazarze 
orientirebuli reformebis pirvelma etapma 
qveyanas swarfi cvlilebebis gatarebis Sesa-
Zlebloba misca. stabiluri socialuri mdgo-
mareobis da damoukideblobis SesanarCuneblad, 
sasicocxlod aucilebelia ekonomikuri ganvi-
Tarebis maRali tempis xangrZlivad SenarCuneba. 

dadgenilia, rom mosaxleobis socialu-
ri dacva nebismieri saxelmwifos socialuri 
politikis mTavar amocanas warmoadgens. bolo 
aTwleulebis ekonomikuri, Tu demografi-
uli tendenciebidan gamomdinare aucilebelia 
saxelmwifos mxridan droulad moxdes saWiro 
socialuri reformebis gatareba, romlebic 
adekvaturad upasuxeben arsebul situacias.

sakvanZo sityvebi: socialuri uzrunvely-
ofa, sayovelTao dazRveva, sapensio reforma, 
saxelmwifo biujeti.

MAIN DIRECTIONS OF IMPROVEMENT 
OF SOCIAL SECURITY SYSTEM

Shota Guruli
PhD student of GTU

SUMMARY
In the article “The main directions of the improve-

ment of social security system” indicate that the system 
has gone through a long and difficult road until today’s 
form. From the time of independence of Georgia, it has 
gone through a difficult path that covers several stag-
es. It is noted that before 2003 the economic recovery 
period in the country was not able to achieve rapid and 
stable economic growth. As well as the post-2004 peri-
od when radical liberal reforms were undertaken.

It is noteworthy that the first stage of free mar-
ket-oriented reforms allowed the country to make cor-
rective changes. To maintain a stable social situation 

and independence, it is vitally necessary to maintain a 
high rate of economic development.

It is established that social protection of the pop-
ulation is the main task of social policy of any state. 
Depending on the economic and demographic trends 
of the last decade, it is necessary to take the necessary 
social reforms in a timely manner that will adequately 
respond to the current situation.

Keywords: Social security, universal insurance, 
pension reform, state budget.

Sesavali
bolo wlebSi saqarTvelos saxelmwifo biu-

jetis prioritetebis saTaveSi eqceva xelmi-
sawvdomi, xarisxiani janmrTelobis dacva da 
socialuri uzrunvelyofa, romlis mTavari 
mizanic adamianze orientirebuli socialuri 
politikis, sayovelTao janmrTelobis dacvis 
programis amoqmedebaa.

xarisxiani janmrTelobis dacvaze saubrisas 
aucileblad unda vaxsenoT sayovelTao jan-
dacvis programa, romelic 2013 wels amoqmedda 
da mas socialuri momsaxurebis saagento axor-
cielebs. programis mizani iyo saqarTvelos yve-
la im moqalaqis janmrTelobis dazRveviT uz-
runvelyofa, romelic 2013 wlis 1 ivlisis mdgo-
mareobiT ar sargeblobda ukve arsebuli saxel-
mwifo dazRveviT da ar gaaCnda kerZo dazRveva. 
misi wvlili didia mosaxleobis socialuri md-
gomareobis gaumjobesebis kuTxiT. sayovelTao 
jandacvis programis amoqmedebiT saqarTvelos 
mosaxleobas gauCnda mniSvnelovani socialuri 
garantiebi. Tumca, programis masStabebma gaaCi-
na riskebi. mTavrobaSi aqtiurad daiwyes muSao-
ba sayovelTao jandacvis programis egreT 
wodebuli „meore talRis“ reformaze.

socialuri uzrunvelyofis mimarTulebiT, 
sapensio politikis SemuSaveba msoflios bevr 
qveyanaSi mimdinare debatebis fundamentur 
komponents warmoadgens. araerTi ganviTarebu-
li Tu ganviTarebadi qveyana jer kidev sapensio 
sistemebis modificirebis procesSia, romlis 
mizania adekvaturi sapensio Semosavlis uzrun-
velyofa, sapensio xarjebis fiskaluri mdgra-
doba da mosaxleobis demografiuli cvlile-
bebis mimarT ufro efeqtiani reagireba. 

dasaxuli miznebis misaRwevad, ki ekonomi-
kuri ganviTarebisaTvis saWiro reformebis ga-
tarebis aucileblobac dgas, maT Soris:  sapen-

socialuri uzrunvelyofis sistemis srulyofis 
ZiriTadi mimarTulebebi

SoTa guruli
stu-ს doqtoranti
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sio reforma; kapitalis bazris reforma; saja-
ro-kerZo partniorobis sistemis ganviTareba.

saqarTvelos ekonomikisa da mdgradi gan-
viTarebis saministroSi, Seiqmna sapensio re-
formis samsaxuri, romelmac SeimuSava sapensio 
reformis strategia rac iTvaliswinebs so-
cialuri pensiis zrdis meqanizmis SemuSavebas 
(indeqsacias) da damatebiTi sapensio sistemis 
komponentis - kerZo dagrovebiTi sapensio mod-
elis danergvas. statiis mizania arsebuli mdgo-
mareobis ganxilva.

ZiriTadi nawili
saqarTveloSi socialuri dacvis politika 

dafuZnebulia misamarTul daxmarebaze. sadac 
socialuri politikis mTavar principad rCeba 
saxelmwifos mier resursebis miwodeba Sefase-
bis sistemis mier gamovlenili yvelaze gaWirve-
buli adamianebisaTvis. amavdorulad, saxelmwi-
fos mTavari amocanaa gaaumjobesos misamarTu-
loba da amisaTvis gamoiyenos mravalferovani 
saSualebebi. fuladi daxmareba da samedicino 
dazRvevis sqemis ganviTareba. esenia mTavari sa-
fuZveli, romelsac socialuri integracia, sa-
medicino momsaxurebisadmi xelmisawvdomoba da 
sazogadoebrivi jandacva eyrdnoba.

bolo aTwleulis ekonomikurma zrdam dadeb-
iTi gavlena moaxdina da mniSvnelovani wvlili 
Seitana siRaribis riskis SemcirebaSi. 2005 wlis 
Semdeg saqarTveloSi siRaribis done Semcirda, 
amis paralelurad Semcirda siRaribis siRrme 
da simwvave. amis mizezi iyo qveynis ekonomikuri 
zrdis maCveneblebis gaumjobeseba. aseve moxda 
miznobrivi saxelmwifo daxmarebebis daniSvna. 
gaizarda saxelmwifo pensia da xelfasebi.

saxelmwifo pensiis zrdam da sayovelTao jan-
dacvis programis SemoRebam, jandacvis saminis-
tros biujetis moculobis zrda ganapiroba da 
saqarTvelos saxelmwifo biujetis TiTqmis me-
sameds gautolda. is yovel wels izrdeba, rasac 
sistemaSi arsebuli danaxarjebis zrda ganap-
irobebs. 2018 wlis biujetis pirveladi proeq-
tis mixedviT, jandacvis saministros biujeti 
3.5 miliardi lari iqneba, rac 2017 wlis maCven-
ebels 112 milioniT aRemateba. saministros biu-
jetis zrda sayovelTao jandacvis biujetis 
zrdas ukavSireba, rac 2017 wlis maCvenebels 
44 milioni lariT aRemateba. aseve 1.7 miliard 
laramde izrdeba sapensio fondi, rac 2017 wlis 
maCvenebels 20 milioniT aRemateba.

jandacvis seqtori is sferoa, sadac saqa-
rTvelos xelisuflebas yvelaze meti miRwev-
ebi gaaCnia - universaluri saxelmwifo daz-
Rvevis da C hepatitis programebma uamravi ada-
mianis gadarCena SeZlo da sazogadoebis Tu 
eqspertebis mxridan, ZiriTadad, mowonebiT 
sargeblobs. 

Tumca, unda iTqvas, rom nebismieri reforma 
idealuri arasdros aris. droTa ganmavlobaSi 
kursis da programebis koreqtireba  yovelTvis 
dausrulebeli procesia. am yvelafris dastur-
ia, saministros biujetis zrda. rogorc ukve 
aRvniSne amis ori ZiriTadi mizezi arsebobs - 
sayovelTao dazRvevis da sapensio fondis xar-
jebis zrda.

pirvel rigSi ganvixilav, sayovelTao jan-
dacvis programis im ZiriTad faqtorebs, rom-
lebic SesaZlebelia ganapirobebdes aragegmiur 
xarjebs: 

jandacvaze xarjebis zrda - msoflioSi ukve 
arsebuli tendenciis mixedviT, jandacvis xar-
jebi maRali tempiT izrdeba, rac Tavis mxriv, 
ganpirobebulia seqtorSi axali teqnologiebis 
danergviT da axali medikamentebis SeqmniT, 
fasebis inflaciiT da sxv.

ufaso momsaxurebis efeqti - sayovelTao 
jandacvis programis amoqmedebam saqarTvelos 
moqalaqeebs saSualeba misca ufasod esargeb-
laT imgvari samedicino momsaxurebiT, romlis 
miRebac mosaxleobis umravlesobas sakuTari 
saxsrebiT ar SeeZlo an Tavs ikavebda. Sesabam-
isad, programis amoqmedebiT mniSvnelovnad 
gaizarda eqimebTan mimarTvianobis raodenoba. 
magaliTad, statistikis erovnuli samsaxuris 
monacemebiT, 2014 wels eqimTan mimarTvebis 
ricxvi 2011 welTan SedarebiT 54%-iT gaizarda. 
droTa ganmavlobaSi programis sikeTeebze mo-
saxleobis meti informirebuloba, savaraudod 
gamoiwvevs eqimTan mimarTvianobis ricxvis kidev 
ufro momatebas, rac Tavis mxriv, gazrdis pro-
gramis xarjebs.

programis efeqturi marTva - programis 
xarjebis zrdis Sekaveba mniSvnelovnad aris 
damokidebuli socialuri momsaxurebis saagen-
tos mier programis efeqtur marTvaze. pro-
gramis masStabebi warmoSobs saagentos mier 
samedicino dawesebulebebis srulfasovani 
kontrolis SeuZleblobis riskebs. sayovel-
Tao jandacvis programis amoqmedebis Semdeg 
gadaudebeli qirurgiuli operaciebis mkveTri 
mateba (CURATIO INTERNATIONAl FOUNDATION -is 2015 
wlis kvlevis mixedviT, gadaudebeli qirurgi-
uli operaciebis SemTxvevebis mateba 314%-s 
Seadgens) bunebrivad badebs kiTxvebs imasTan 
dakavSirebiT, Tu ramdenad efeqturad umkla-
vdeba saagento samedicino dawesebulebebis 
mier, damatebiTi anazRaurebis miRebis mizniT, 
pacientis diagnozis xelovnurad damZimebis an 
Secvlis SemTxvevebis monitorings .

dazustebuli informaciis ar arseboba - 
programis efeqtur marTvas mniSvnelovnad ar-
Tulebs, agreTve, kerZo sadazRvevo kompaniebSi 
dazRveuli moqalaqeebis Sesaxeb dazustebu-
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li informaciis ar arseboba. programis amoq-
medebis Semdgom kerZo sadazRvevo kompaniebma 
personaluri monacemebis dacvis motiviT so-
cialuri momsaxurebis saagentos aRar miawodes 
maTTan dazRveuli moqalaqeebis Sesaxeb infor-
macia. Sesabamisad, dReis mdgomareobiTac, pro-
gramis beneficiaris gansazRvris aTvlis werti-
lad kvlav miCneulia 2013 wlis 1 ivlisi. aqedan 
gamomdinare, is moqalaqeebi, romlebsac 2013 
wlis pirveli ivlisis Semdgom SeuwydaT kerZo 
dazRveva, sargebloben sayovelTao jandacvis 
programis minimaluri paketiT, xolo, is moqa-
laqeebi romlebic 2013 wlis pirveli ivlisis 
Semdgom CaerTvnen kerZo dazRvevaSi, ar eTiSe-
bian saxelmwifo programas da sargebloben e.w. 
ormagi dazRveviT. ormagi dazRveva gulisxmobs 
sayovelTao jandacvis programiT da kerZo sa-
dazRvevo kompaniebis momsaxurebiT erTdrou-
lad sargeblobas, roca kerZo sadazRvevo kom-
paniebi axorcieleben mxolod im momsaxurebis 
anazRaurebas, romelsac ar iTvaliswinebs say-
ovelTao jandacvis programa. aRniSnuli gare-
moeba mniSvnelovnad zrdis programis benefici-
arTa raodenobas da xarjebs. 

meore sakiTxi rasac ganvixilav, aris sapensio 
danaxarjebis mudmivi zrdis gamomwvevi ZiriTa-
di faqtorebi: 

pensiis raodenobrivi zrda - 2004 wlidan 2016 
wlamde pensiis mkveTri zrdis fonze socialuri 
pensia saarsebo minimums miuaxlovda. 2015 wels 
sapensio xarjebma mSp-s 4.25 % Seadgina, maSin 
rodesac 2006 wels, is 1.05% iyo. 2014 wels yov-
elTviuri socialuri pensia Seadgenda 150 lars 
da odnav Camouvardeboda saarsebo minimums, 
romelic im droisTvis 159.4 lari iyo. aRsaniS-

navia, rom 2006 wels socialuri pensia sarsebo 
minimumis 50%-ze naklebs warmoadgenda. amg-
varad, 2006-dan 2013 wlamde, socialuri pensia 
saarsebo minimums miuaxlovda. arsebul sapen-
sio sistemas ar gaaCnia samarTlebrivi da gawer-
ili kriteriumebi, romelic gansazRvravs, Tu ra 
SemTxvevaSi da ra odenobiT gaizrdeba social-
uri pensia. es Tavis mxriv ganapirobebs arasta-
bilur garemos biujetis gagegmvisas. Tu pensia 
ar gaizrdeba regularulad, arsebobs pensiis 
realuri Rirebulebisa da msyidvelunarianobis 
Semcirebis safrTxe, gansakuTrebiT maRali in-
flaciis SemTxvevaSi.

asakiT pensionerTa raodenobis zrda - pen-
sionerTa raodenoba mniSvnelovnad gaizarda 
bolo ori aTwleulis ganmavlobaSi. zrdis ten-
dencia maRali albaTobiT SenarCundeba. de-
mografiul analizze dayrdnobiT navaraudebia, 
rom momavali 15 wlis manZilze pensionerTa ra-
odenoba 30%-iT gaizrdeba da 2030 wlisaTvis 
950 aTass miaRwevs (ix. diagrama 1), rac niSnavs, 
rom asakovani mosaxleobis raodenoba mTliani 
mosaxleobis erTi meoTxedi iqneba. aRniSnuli 
mateba, drois mcire monakveTSi, mniSvnelovan 
demografiul cvlilebas warmoadgens. saqarT-
velos mosaxleoba sagrZnoblad Semcirda bolo 
aTwleulis ganmavlobaSi. 

demografiuli mdgomareoba - saqarTvelos 
demografiuli Semadgenloba mniSvnelovnad 
Seicvala bolo ori aTwleulis ganmavlobaSi. 
asakovani mosaxleobis raodenobis zrda da So-
badobis donis Semcireba TvalsaCino tenden-
ciaa, ramac, Tavis mxriv, Sromisunariani mosax-
leobis raodenobis Semcireba gamoiwvia. aseve, 
mniSvnelovani gavlena samuSao Zalis Semcire-

diagrama 1: asakiT socialuri pensiis mimRebTa raodenobrivi zrdis dinamika (2015-2060)
wyaro: saqarTvelos kanonis proeqti - dagrovebiTi pensiis Sesaxeb, gv 15.
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baze iqonia mzardma migraciam da samuSao adg-
ilebis Semcirebam. amave periodSi, sicocxlis 
xangrZlivoba sapensio asakis miRwevisTanave 
gaizarda. Sedegad, Semcirebuli raodenobis 
samuSao Zalis mosaxleobas uwevs mzard sapensio 
asakSi myofi mosaxleobis arapirdapiri formiT 
dafinanseba. amavdroulad, mTavrobis sabiuje-
to valdebulebebi, socialuri pensiis kuTxiT, 
yovelwliurad izrdeba, rac klebadi samuSao 
Zalis da mzardi pensionerTa raodenobis fonze 
sirTules warmoadgens. amrigad, grZelvadian 
perspeqtivaSi arsebuli Canacvlebis koefici-
entis SenarCuneba garTuldeba, rom aRaraferi 
vTqvaT, Canacvlebis koeficientis gazrdaze.

daskvna
rogorc SesavalSi aRvniSne, sayovelTao jan-

dacvis programis winaSe arsebuli gamowvevebis 
gaTvaliswinebiT, saqarTvelos mTavrobis dRis 
wesrigSi dadga programis garkveuli formiT 
Secvlis aucilebloba. 

dadebiTad vafaseb im mosazrebas, rom sayov-
elTao paketebis cvlilebis Semdeg, TiToeuli 
moqalaqe dafinansebas qonebrivi mdgomareobisa 
da Semosavlebis mixedviT miiRebs. Sesabamisad, 
sayovelTao jandacvis saxelmwifo programiT 
veRar isargebleben kerZo kompaniebSi dazRveu-
li moqalaqeebi, aseve SedarebiT maRali Semo-
savlebis mqone ojaxebi, RaribebisTvis ki kidev 
ufro gafarTovdeba is paketi, romelsac sayov-
elTao jandacvis programa am droisaTvis moi-
cavs, maT Soris, medikamentebis xarjze.

Tumca aucilebelia mkacrad ganisazRvros, 
sad gaivleba egreT wodebuli qonebrivi zRvari, 
miiRebs Tu ara dafinansebaSi monawileobas dam-
saqmebeli. 

programis efeqturobas mniSvnelovnad gaz-
rdis Semdegi sakiTxebis gaTvaliswineba: 

Tuki SemuSavdeba sayovelTao jandacvis 
programis strategia da grZelvadiani samoqme-
do gegma. programis ganviTarebis grZelvadiani 
xedva met stabilurobas mianiWebs, rogorc pro-
gramas, aseve kerZo sadazRvevo seqtors. 

daixvewos programis farglebSi gamoyofili 
saxelmwifo saxsrebis gankargvis monitoringis 
sistema, rom maqsimalurad Semcirdes samedici-
no dawesebulebebis arakeTilsindisieri saqmia-
nobis albaToba.

personalur monacemTa dacvis Sesaxeb kanon-
Si Sevides Sesabamisi cvlileba, romelic, say-
ovelTao jandacvis programis interesebidan 
gamomdinare, saxelmwifos miscems kerZo sadaz-
Rvevo kompaniebSi dazRveul pirTa identifi-
cirebis saSualebas.

rac Seexeba sapensio danaxarjebs, arsebuli 

sapensio sistema finansdeba erTiani saxelm-
wifo biujetidan. arsebuli sistemis analizma ki 
gviCvena, rom mxolod saxelmwifo dafinansebis 
xarjze saSualo da grZelvadian perspeqtivaSi 
SeuZlebelia arsebuli Canacvlebis koeficien-
tis SenarCuneba. swored amitom, saqarTvelos 
mTavrobam SeimuSava „saqarTvelos sapensio 
reforma“. sapensio reformis ekonomikis samin-
istros mier administrireba kritikis sagania im 
argumentiT, rom ekonomikis saministros mier 
sapensio reformis ganxorcielebam SesaZloa 
kapitalis bazris ganviTarebisa da sapensio re-
formis fundamenturi miznebi interesTa kon-
fliqtSi moaqcios. Tundac imitom, rom sapensio 
fondebi yovelTvis mniSvnelovan pozitiur gav-
lenas axdenen kapitalis bazris ganviTarebaze 
– amaze empiriul samecniero kvlevebSi arse-
bobs aRiarebuli myari konsensusi.

vinaidan saxelmwifo sapensio fondebis 
marTvis delegirebas kerZo seqtorze axdens, 
korporaciuli marTvis standartebs didi mniS-
vneloba eniWeba, gansakuTrebiT ganviTarebadi 
ekonomikis mqone qveynebSi, radgan sapensio re-
formis Semdeg sapensio fondebi umsxvilesi in-
stitucionaluri investorebi xdebian. sapensio 
fondebis administrirebas aseve udidesi mniSvn-
eloba eniWeba imisaTvis, rom danazogebis inve-
stireba da koncentracia ar moxdes ekonomikis 
mxolod erTeul seqtorebSi.

mivesalmebi kerZo dagrovebiTi sistemebis 
Camoyalibebas da ganviTarebas, magram ar veTanx-
mebi im garemoebas, rom is saxelmwofos da par-
lamebtis daqvemdebarebaSi iyos. aucilebelia 
kerZo seqtoris mxridan aqtiuri CarTuloba da 
maT mier am bazris Camoyalibeba da gaZliereba. 
rac Tavis mxriv, gaaZlierebs finansur bazrebs, 
gaaumjobesebs finansebze xelmisawvdobas da 
rac mniSvelovania uzrunvelyofs pensiis Rir-
seul zrdas.
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THE ROLE OF NON-EXECUTIVE DIRECTORS 
IN MODERN CORPORATE GOVERNANCE 

Giorgi Jolia
Ph.D Student at GTU

ABSTRACT
The concept of non-executive director has been suc-

cessfully implemented in the modern understanding of 
corporate governance as a mechanism of endorsing im-
partiality and attracting potential investors. 

Adopted recommendations of international financial 
and non-governmental organizations as well as legisla-
tive framework of common law jurisdictions have great-
ly contributed to the process of concept development. 

As actions of non-executive directors are not de-
rived from the interest of any governing body their 
scope of authority has a crucial importance in the 
healthy practice of corporate governance. Although, 
they are inactively engaged in the company’s man-
agement by virtue of supervising executive directors’ 
business decisions and impartially assess their judg-
ment vis-à-vis the reasonable use of capital. However, 
there are additional aspects (e.g. liability, impartiality 
and accountability) that might influence and alter the 
efficiency of non-executive directors. 

Furthermore, it may be advantageous for Geor-
gian companies to consider existing international 
practice regarding the non-executive directors in due 
course of determining and developing their corporate 
governance structure. 

Keywords: Corporation, governance, shareholder, 
non-executive director, standard, control, investor, ju-
risdiction, board of directors, supervisory board.

შესავალი
დამოუკიდებელი დირექტორი (Independent 

Director), ასევე ცნობილი როგორც არა-აღმას-
რულებელი დირექტორი (Non-executive Director), 
ეფ ექტური კორპორაციული მართვის სისტემაში 
წარმოადგენს შედარებით ახალ კონცეფციას. ფი-
ნანსური სკანდალებისა და წარმომადგენლობითი 
კონფლიქტების (Agency Conflicts) შესამცირებლად 
შემუშავებულ მრავალ ახალ მმართველობით 
სტანდარტთან ერთად, შეიქმნა დამოუკიდებელი 
დირექტორის ინსტიტუტი, რომლის ძირითად უფლე-
ბამოსილებად განისაზღვრა სტრატეგიული მიმა-
რთულებების ჩამოყალიბება, კომპანიის ფინანსური 
შედეგების ობიექტური ანალიზი და აღმასრულებე-
ლი დირექტორ(ებ)ის საქმიანობის კონტროლი.

მოკლე ისტორიულ-კონცეფციური 
მიმოხილვა

დღეისათვის მოქმედი და საერთაშორისო მას-
შტაბით აღიარებული ძირითადი კორპორაციული 
მართვის კოდექსების ჩამოყალიბებაში მნიშვნელო-
ვანი წვლილი შეიტანა დიდ ბრიტანეთში 1980-ანი 

დამოუკიდებელი დირექტორების როლი თანამედროვე 
კორპორაციულ მართვაში

გიორგი ჯოლია
სტუ-ს დოქტორანტი
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წლების ეკონომიკურ-სამართლებრივმა ტენდენ-
ციებმა.1 სახელდობრ, 1992 წელს გამოქვეყნებუ-
ლმა “ქედბერის ანგარიშმა” (Cadbury Report)2 კორ-
პორაციული მართვა განმარტა როგორც სისტემა, 
რომლის მეშვეობითაც მიმდინარეობს კომპანიის 
მართვა და კონტროლი. ამასთან, აღინიშნა, რომ დი-
რექტორთა საბჭო3 ის მმართველობითი ორგანოა, 
რომელიც უზრუნველყოფს კომპანიის სამოქმედო 
სტრატეგიის შექმნას, აღმასრულებელი დირექტო-
რების ზედამხედველობასა და აქციონერების/პა-
რტნიორების4 პერიოდულ ინფორმირებას.5

90-იანი წლებიდან აშშ-სა და დასავლეთ ევრო-
პაში აღმოცენებულმა ფინანსურმა სკანდალებ-
მა საფუძველი დაუდო კორპორაციული მართვის 
მნიშვნელობის ამაღლებასა და მის ეტაპობრივ გა-
ნვითარებას.6 შესაბამისად, დღის წესრიგში დადგა 
კომპანიის შიდა სტრუქტურული მმართველობის 
სისტემატიზაცია, მმართველობითი უფლებამოსი-
ლების გადანაწილება და აღსრულებადი კონტრო-
ლის იმგვარად დაწესება, რომ ამ უკანასკნელს ზედ-
მეტი ტვირთი არ გადაეტანა კომპანიის კომერცი-
ულ საქმიანობაზე.

ზოგადად, კორპორაციული მართვის სარეკომე-
ნდაციო სახის სტანდარტები განმარტებულია 
როგორც დამატებითი შემოსავლის მიღების მექა-
ნიზმი, რომელიც ისწრაფვის ორგანიზაციული მო-
დელის სრულყოფისაკენ და შესაბამისად ზრდის 
საინვესტიციო გარემოს მიმზიდველობის ხარისხს.7 
ამასთან, ხშირად ისმის კითხვა, თუ რა გავლენას ახ-
დენს პოტენციური ინვესტორების გადაწყვეტილე-
ბის მიღების პროცესზე ჯანსაღი მმართველობითი 
სისტემის არსებობა. 

1 P. Loose, M. Griffiths and D. Impey, The Company Director, 
Powers, Duties and Liabilities (2011) 11th ed Jordan Publishing 
Limited, p 692.

2 1991 წელს დიდ ბრიტანეთში სერ ადრიან ქედბერის 
თავმჯდომარეობით კორპორაციული მართვის ფინანსურმა 
კომიტეტმა მუშაობა დაიწყო ე. წ. „ქედბერის ანგარიშზე“, 
რომელიც მიზნად ისახავდა ფასიანი ქაღალდების 
ბაზრისა და კომპანიის საქმიანობისადმი ინვესტორების 
ნდობის ამაღლებას. შესაბამისად, 1992 წლის 1 დეკემბერს 
გამოქვეყნდა ანგარიში, რომლის რეკომენდაციების 
საფუძველზე შეიქმნა პირველი კორპორაციული მართვის 
კოდექსი (იხ. The Cadbury Report (1992) http://www.
ecgi.org/codes/documents/cadbury.pdf, უკანასკნელად 
გადამოწმებული: 19.04.2018).

3 კომპანიის ორგანიზაციული ფორმის გათვალისწი-
ნებით, მმართველობითი სტრუქტურა, ფუნქცია და და-
სახელება შესაძლოა განსხვავდებოდეს სხვადასხვა ქვეყ-
ნის იურისდიქციული მოწყობის მაგალითზე. 

4 კომპანიის ორგანიზაციული ფორმის შესაბამისად.
5 იხ. ქედბერის ანგარიში, op cit supra (n 2) პარაგრაფი 

2.5.
6 დ. დოლიძე, კორპორაციული მართვის სამართლებ-

რივი მოწესრიგება სააქციო საზოგადოებაში, შედარები-
თ-სამართლებრივი კვლევა (2017) იურისტების სამყარო, 
გვ 25-27. 

7 გ. მახარობლიშვილი, კორპორაციული მართვის ზო-
გადი ანალიზი (2015) იურისტების სამყარო, გვ 134.

ამასთან დაკავშირებით არსებობს მოსაზრება, 
რომ ეფექტიანი და გამჭვირვალე კორპორაციული 
მოწყობა ზრდის კომპანიის კონკურენტუნარიანო-
ბის დონეს, რაც თავისთავად წარმოადგენს ინვე-
სტორებისთვის გაზრდილი შემოსავლის მიღების 
შესაძლებლობას.8

აღნიშნულის კვალობაზე, როდესაც აქციონერე-
ბს/პარტნიორებს, სამეთვალყურეო საბჭოს წევრე-
ბსა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) და აღმასრუ-
ლებელ დირექტორებს შორის ხდება უფლებამოსი-
ლების სტრუქტურული გადანაწილება, ნიშანდო-
ბლივია, რომ ინვესტირებასთან დაკავშირებული 
ფინანსური რისკების დაბალანსების უზრუნველ-
საყოფად, შემუშავდეს შიდა და გარე კონტროლის 
სათანადო მექანიზმები. საკორპორაციო შიდა კონ-
ტროლი გულისხმობს დირექტორთა საბჭოს მხრი-
დან აღმასრულებელი დირექტორების მიერ შესრუ-
ლებული სამუშაოს პერიოდულ ზედამხედველობას, 
ხოლო გარე კონტროლი კი მიმართულია უშუალოდ 
აქციონერების/პარტნიორებისათვის განკუთვნი-
ლი ინფორმაციის უტყუარობის დასადასტურებ-
ლად, რომელიც მოიცავს მონაცემებს შესრულებუ-
ლი სამუშაოს შესახებ.9

მმართველობითი მოდელები
მრავალი მიზეზის გამო, კომპანიის აქციონერე-

ბი/პარტნიორები კომპანიის ყოველდღიურ ბიზნე-
ს-საქმიანობაში აქტიურად არ არიან ჩართული. ორ-
განიზაციის ხელმძღვანელობის უფლებამოსილება 
დელეგირებულია აღმასრულებელ დირექტორებზე, 
რომლებიც ცენტრალურ როლს ასრულებენ კომპა-
ნიის საქმიანობის წარმართვაში. როგორც წესი, მათ 
მინიჭებული აქვთ ფართო უფლებამოსილება, რათა 
ძირითად ეკონომიკურ თუ მმართველობით საკი-
თხებზე, კომპანიის სახელით ეფექტიანად წარმა-
რთონ კომერციული გადაწყვეტილებების მიღების 
პროცესი.10

შესაბამისად, როცა პოტენციური ინვესტორე-
ბი კომპანიაში გრძელვადიანი ინვესტირების სა-
კითხს განიხილავენ, ოპტიმალური გადაწყვეტილე-
ბის მისაღებად ერთ-ერთი მთავარი ინდიკატორია 
მმართველობით სისტემაში უკვე დამკვიდრებული 
პრაქტიკა. კერძოდ, თუ რა მექანიზმებით ხდება გა-
დაწყვეტილების ფორმირება, მისი აღსრულება და 
ზედამხედველობა ამა თუ იმ ორგანიზაციაში.11

კორპორაციული მართვის გადმოსახედიდან, 

8 R. Smerdon, A practical Guide to Corporate Governance 
(2010) 4th ed Sweet & Maxwell, p 34.

9 I. Adelopo, Auditor Independence: Auditing, Corporate 
Governance and Market Confidence: Corporate Social Responsi-
bility Series (2012) 1st ed Gower Publisher Limited, pp 1-2.

10 A. Kawamura, Corporate Governance: Jurisdictional 
Comparisons (2015) 2nd ed Sweet & Maxwell, p 439.

11 ლ. ცერცვაძე, დირექტორატის მოვალეობები 
კომპანიების შერწყმისას და საკონტროლო პაკეტის გასხ-
ვისებისას (შედარებით-სამართლებრივი ანალიზი) (2016) 
იურისტების სამყარო, გვ 73.
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მმართველობითი სისტემის ეფექტიანი ფუნქციო-
ნირებისათვის მნიშვნელოვანია დამოუკიდებელი 
დირექტორების არსებობა, ვინაიდან მათი უმთა-
ვრესი დანიშნულებაა ზედამხედველობის პროცეს-
ში, საკუთარ ცოდნასა და პროფესიულ გამოცდილე-
ბაზე დაყრდნობით, აღმასრულებელი დირექტორე-
ბისთვის მიუკერძოებელი შეფასებების მიწოდება.12

მსოფლიოში არსებული კორპორაციული მა-
რთვის სისტემები ერთმანეთისგან ფუნქციურად 
განსხვავდება, თუმცა, მმართველობითი სტრუქტუ-
რის კლასიფიკაციისას, ძირითად, ერთსაფეხურიან 
(უნიტარულ) და ორსაფეხურიან (დუალისტურ) მო-
დელებს გამოყოფენ. 

ერთსაფეხურიანი მოდელისათვის დამახასიათე-
ბელია ერთი საბჭოს _ დირექტორთა საბჭოს (ასევე, 
ცნობილია, როგორც დირექტორთა ბორდი (Board of 
Directors)) არსებობა, რომელიც ერთპიროვნულად 
უძღვება კომპანიის ბიზნეს-საქმიანობას და 
ანგარიშვალდებულია კომპანიის აქციონერების/
პარტნიორების წინაშე. მის შემადგენლობაში ძირი-
თადად შედიან როგორც აღმასრულებელი, ასევე 
დამოუკიდებელი დირექტორები. 

ხშირად, დირექტორთა საბჭოს სამეთვალყურეო 
საბჭოსთან აიგივებენ. მსგავსი მმართველობითი 
მოდელი დამახასიათებელია ისეთი კომპანიებისათ-
ვის, რომლებიც საქმიანობას ეწევიან საერთო სამა-
რთლის ტრადიციის მქონე ქვეყნების იურისდიქცი-
აში (მაგალითად, აშშ-ში, დიდი ბრიტანეთის გაე-
რთიანებულ სამეფოში და სხვ.).13 

ერთსაფეხურიანი მოდელის საპირისპიროდ, 
დუალისტურ მოდელში, სადაც აქციონერებსა/პა-
რტნიორებსა და აღმასრულებელ დირექტორებს 
შორის სამეთვალყურეო საბჭოს სახით შექმნილია 
დამატებითი ზედამხედველობითი ორგანო, დამო-
უკიდებელი დირექტორი სამეთვალყურეო საბჭოს 
წევრად ინიშნება.14

კორპორაციული მართვის პრაქტიკით რეკომე-
ნდებულია, რომ აქციონერების/პარტნიორების 
მიერ საბჭოს თავმჯდომარედ ისეთი პირი შეირჩეს, 
რომელიც ქვედა რგოლის მმართველობის სისტემა-
ში სხვა უფლებამოსილებას არ ფლობს.15 

იმ შემთხვევაში, თუ მოხდება აღმასრულებელი 
დირექტორის დანიშვნა საბჭოს თავმჯდომარედ, 

12 I. Adelopo, op cit supra (n 9), p 37. 
13 საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაცია (IFC), 

“კორპორაციული მართვის სახელმძღვანელო” (2010), 
1-ლი გამოცემა, გვ 37 (იხ. https://www.ifc.org/wps/
wcm/connect/eb167580433e85ea9e5efe384c61d9f7/
CG+Manual+Georgian.pdf?MOD=AJPERES, უკანასკნელად 
გადამოწმებული 19.04.2018). 

14 H. R. Cheeseman, Business law: Legal Environment, On-
line Commerce, Business Ethics, and International Issues (2013) 
8th ed Pearson, p 625.

15 OECD (2015), G20/OECD Principles of Corporate 
Governance, OECD Publishing, IV (E), p 57. (იხ. http://
dx.doi.org/10.1787/9789264236882-en, უკანასკნელად 
გადამოწმებული 19.04.2018).

არსებობს იმის ალბათობა, რომ კონტროლისა და 
მართვის ფუნქციების ერთმანეთში აღრევით მი-
კერძოებული გადაწყვეტილებების მიღების წა-
ხალისება მოხდეს.16

რასაკვირველია, აღნიშნული მმართველობითი 
მოდელი კომპანიის საქმიანობაზე ზედამხედველო-
ბას მნიშვნელოვნად შეასუსტებს და, დროთა გან-
მავლობაში, მასზე აქციონერების/პარტნიორების 
გავლენასაც შეაფერხებს.17

აღსანიშნავია, რომ ზემოხსენებულ რეკომენდა-
ციას ითვალისწინებს მრავალი საფონდო ბირჟის 
დეკლარირებული გზამკვლევი. მაგ., ნიუ-იორკის 
საფონდო ბირჟაზე იმ კომპანიებს, რომლებსაც 
ბირჟაზე აქციების განთავსება სურთ, აქვთ ვალდე-
ბულება, რომ დამოუკიდებელი დირექტორები წა-
რმოადგენდნენ საბჭოს შემადგენლობის უმრავლე-
სობას. აღნიშნული რეგულაცია ასევე ვრცელდება 
სხვადასხვა კომიტეტის შემადგენლობაზეც, მაგ., 
აუდიტის, ანაზღაურებისა და ნომინაციის კომიტე-
ტები მხოლოდ დამოუკიდებელი დირექტორებით 
უნდა დაკომპლექტდეს.18

ფუნქციები და ეფექტიანობა
დირექტორთა საბჭოს ეფექტიანი ფუნქციონი-

რებისათვის მიზანშეწონილია საბჭოს შიდა და გარე 
პირებით (დამოუკიდებელი დირექტორებით) დაბა-
ლანსება. იმისათვის, რომ საბჭომ შეძლოს დამოუ-
კიდებლობის შენარჩუნება და არ იქნეს რომელიმე 
მმართველობითი ორგანოს ინტერესების ფორმა-
ლური გამტარებელი, დამოუკიდებლობის გარდა, 
საბჭოში დანიშნულმა პირებმა აქტიურად უნდა 
გამოხატონ სურვილი და გამოყონ შესაბამისი დრო 
აღმასრულებელი დირექტორების ზედამხედველო-
ბისათვის.19 

დამოუკიდებელ დირექტორზე საუბრისას მნიშ-
ვნელოვანია აღინიშნოს ეკონომიკური თანამშრომ-
ლობისა და განვითარების საერთაშორისო ორგა-
ნიზაციის (OECD) მიერ შემუშავებული რეკომენდა-
ციები. ზოგადად, მიჩნეულია, რომ დირექტორთა 
საბჭოს უნდა გააჩნდეს სათანადო შესაძლებლობა 
დამოუკიდებლად და მიუკერძოებლად წარმართოს 
მმართველობითი საკითხები.20 აღნიშნულ პროცეს-
ში დირექტორი აუცილებელია მონაწილეობდეს 
აქციონერების/პარტნიორების წნეხისგან თავი-
სუფლად და შინაგანი რწმენით უძღვებოდეს კომპა-
ნიის საქმიანობას. სწორედ ამგვარ მოცემულობაში 
გვევლინებიან დამოუკიდებელი დირექტორები მი-
უკერძოებელი გადაწყვეტილების მიღების გარა-

16 J. Zinkin, Challenges In Implementing Corporate Gover-
nance – Whose Business Is It Anyway? (2010) 1st ed John Wiley 
& Sons (Asia), p 60.

17 I. Adelopo, op cit supra (n 9), p 14. 
18 საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაცია (IFC), op 

cit supra (n 13), გვ 73. 
19 S. Anand, Essentials of Corporate Governance (2007) 

11th ed John Wiley & Sons, p 49.
20 OECD (2015), op cit supra (n 15), VI (E), p 51.
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ნტად, ვინაიდან მათი მოქმედებები არ გამომდინა-
რეობს კონკრეტულად რომელიმე მმართველობითი 
ორგანოს ინტერესებიდან.21

ნიშანდობლივია, რომ ორგანიზაციაში დამო-
უკიდებელი დირექტორების არსებობა მხოლოდ 
ინვესტორების ინტერესებს არ წარმოადგენს. სწო-
რედ იმ ფაქტმა, რომ მმართველობით მოდელში 
აღმასრულებელი დირექტორების კომპეტენციას 
მიკუთვნებული გარკვეული საკითხები შესაბამის 
ზედამხედველობას ექვემდებარება, შესაძლოა შე-
ამციროს აღმასრულებელი დირექტორების პასუ-
ხისმგებლობის ფარგლები და მისცეს მათ ერთგვა-
რი გარანტი სამეწარმეო გადაწყვეტილების მიღე-
ბისას.22

აქედან გამომდინარე, კორპორაციული მართვის 
არაერთი კოდექსი ითვალისწინებს რეკომენდაცი-
ას, რომ დირექტორთა საბჭოს თუ სამეთვალყურეო 
საბჭოს შემადგენლობაში დამოუკიდებელი დი-
რექტორის არსებობა გადაწყვეტილების მიღების 
პროცესს შემატებს მიუკერძოებლობისა და დამოუ-
კიდებლობის ხარისხს.23

როგორც წესი, დამოუკიდებელი დირექტორის 
პოზიციაზე გვევლინება პირი, რომელსაც აქვს კონ-
კრეტული მიმართულებით პროფესიული გამოცდი-
ლება და ექსპერტიზა, რითაც შეუძლია კომპანიის 
საქმიანობას შემატოს ობიექტური პოზიცია ამა თუ 
იმ მნიშვნელოვან საკითხზე. თუმცა, აღმასრულე-
ბელი დირექტორისაგან განსხვავებით, დამოუკი-
დებელი დირექტორი ორგანიზაციის საქმიანობის 
პროცესში გვევლინება როგორც პასიური დამკვირ-
ვებელი, რომელიც მუდმივად არ არის ჩართული მის 
ყოველდღიურ საქმიანობაში, მაგრამ ზედამხედვე-
ლობს ორგანიზაციის საქმიანობას და ობიექტურად 
აფასებს აღმასრულებელი დირექტორების მიერ კა-
პიტალის გონივრულ გამოყენებას. 

სწორედ ამგვარი მექანიზმის არსებობა წარმო-
ადგენს კომპანიის ერთგვარ შეთავაზებას პოტენ-
ციური ინვესტორებისათვის, რომ მათი ინვესტი-
ციის დაცულობა განპირობებულია არა მხოლოდ 
უშუალოდ დაკავშირებული პირების საქმიანობით, 
არამედ, ასევე უზრუნველყოფილია იმ ადამიანების 
მიერ, რომლებსაც საკორპორაციო ზედამხედვე-
ლობის გარდა არ გააჩნიათ რაიმე სხვა ფინანსური 
მოტივაცია თუ პირადი ინტერესი.24

რადგან დამოუკიდებელი დირექტორის ინსტი-
ტუტი კორპორაციული მართვის თანამედროვე 
სტანდარტის ერთ-ერთ მთავარი ღერძია, მისი ძი-
რითადი ფუნქცია-უნარიანობა ორი მიმართულე-

21 ibid, pp 51-52. 
22 D. C. Clarke, “Three Concepts of the Independent Direc-

tor” (2007) 32 (1) Delaware Journal of Corporate Law, pp 73-
111. (იხ. https://ssrn.com/abstract=975111, უკანასკნელად 
გადამოწმებული 19.04.2018). 

23 R. Smerdon, op cit supra (n 8), p 63.
24 I. Filatotchev and M. Wright (eds), “Corporate Governance 

in the New Global Economy” in The Life Cycle of Corporate Gov-
ernance (2005) 1st ed Edward Elgar Publishing, p 39.

ბით შემოიფარგლება: 1) დირექტორთა საბჭოს ან 
სამეთვალყურეო საბჭოს საქმიანობას შემატოს სა-
თანადო კომპეტენცია; 2) საჭიროების შემთხვევაში, 
გადაწყვეტილების მიღების პროცესში დააბალან-
სოს აღმასრულებელი დირექტორისა და მასზე ზემ-
დგომი მმართველობითი ორგანოს ინტერესები.25

მიუხედავად იმისა, რომ კომპანიაში დამოუკიდე-
ბელი დირექტორის ყოფნის მთავარ იდეას წარმოა-
დგენს კომერციული საქმიანობის პროცესში სრუ-
ლიად დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი შეფა-
სების არსებობის შესაძლებლობა, ყურადსაღებია 
რამდენიმე გარემოება, რომლებსაც პრაქტიკაში შე-
უძლიათ შეცვალონ დამოუკიდებელი დირექტორის 
ეფექტიანობა:

• პასუხისმგებლობა _ ისინი პასუხისმგებლობას 
იმ მასშტაბით იზიარებენ, რაც კანონით დაწესებუ-
ლია აღმასრულებელი დირექტორების საქმიანობა-
ზე;

• მიუკერძოებლობა _ იმ შემთხვევაში, თუ და-
მოუკიდებელი დირექტორის მიუკერძოებლობის 
ხარისხი სათანადოდ არ არის დაცული, არსებობს 
რისკი იმისა, რომ მათივე კოლეგა აღმასრულებელი 
დირექტორების საქმიანობის ზედამხედველობა შე-
საბამისად არ განახორციელონ და მხოლოდ ნომი-
ნალური სტატუსი დაიტოვონ;

• ანგარიშვალდებულება, _ როდესაც კომპანიის 
მმართველობითი სტრუქტურა მკაცრად არ მიჯ-
ნავს მთავარი მონაწილეების უფლებამოსილებას, 
საფრთხე ექმნება ანგარიშვალდებულების სტანდა-
რტს, რაც თავის მხრივ, გავლენას ახდენს ეფექტია-
ნი ზედამხედველობის პროცესზე. აქედან გამომდი-
ნარე, როდესაც დამოუკიდებელ დირექტორს უწევს 
იმ პირის საქმიანობის შეფასება, რომელმაც მას მი-
ანიჭა ხსენებული უფლებამოსილება, საქმიანობის 
ეფექტიანობის ხარისხიც, შესაბამისად, დაბალია.26

საბჭოში დამოუკიდებელი დირექტორის მიღე-
ბის საჭიროება/ვალდებულება ძირითადად საფო-
ნდო ბირჟაზე რეგისტრირებული კომპანიების დღის 
წესრიგში დგება, თუმცა, უკანასკნელი ათწლეულის 
გათვალისწინებით, კერძო კომპანიებმაც დაიწყეს 
აღნიშნული პრაქტიკის იმპლემენტაცია.27 განსა-
კუთრებით აღსანიშნავია ინოვაციური ტექნოლო-
გიური კომპანიების მაგალითები, რომლებიც კა-
პიტალის მოზიდვის მიზნით, საბჭოში სხვადასხვა 
გამოცდილების მქონე დამოუკიდებელ დირექტო-
რებს ხშირად იწვევენ. 

ამგვარი მიდგომა, ერთი მხრივ, კომპანიას ეხმა-
რება სტრატეგიული ბიზნეს-გადაწყვეტილების მი-
ღებაში, ხოლო მეორე მხრივ, დადებით სიგნალს უგ-
ზავნის ვენჩურულ ინვესტორებს (Venture Investors, 
ასევე, ცნობილი, როგორც Venture Firms (VCs)) და 
მათში კომპანიის სანდოობისა და რეპუტაციის 
ხარისხს ზრდის. როდესაც კაპიტალის მოზიდვის 

25 P. Loose, M. Griffiths and D. Impey, op cit supra (n 1), p 
702.

26 ibid, p 703.
27 ibid, p 693. 
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მიუხედავად, კომპანიის კომერციული საქმიანობის 
მდგრადობა კვლავინდებურად რისკის ქვეშ იმყო-
ფება, ვენჩურული ინვესტორები თავად ცდილობენ 
დირექტორთა საბჭოს ან სამეთვალყურეო საბჭოს 
შემადგენლობაში შეიყვანონ ისეთი პირები, რომ-
ლებსაც ექნებათ სათანადო კომპეტენცია და და-
მოუკიდებლობის მაღალი ხარისხი, რომ ზედამხედ-
ველობა გაუწიონ აღმასრულებელი რგოლის საქმი-
ანობას. ამ ვითარებაში, სწორედ დამოუკიდებელი 
დირექტორის არსებობით, ინვესტორები ცდილო-
ბენ იმ ბიზნეს-რისკების დაბალანსებას, რომლებიც 
გამომდინარეობს ორგანიზაციის ყოველდღიური 
საქმიანობიდან.28

დამოუკიდებლობის კრიტერიუმები 
იმის გათვალისწინებით, რომ დირექტორის და-

მოუკიდებლობის ხარისხი არის ერთ-ერთი უმნიშ-
ვნელოვანესი პირობა წარმატებული ბიზნეს-საქმი-
ანობის განსახორციელებლად,29 აუცილებელია და-
მოუკიდებელი დირექტორის კანდიდატურის სწორი 
შეფასება, რათა მომავალში თავიდან იქნას აცილე-
ბული, როგორც არაეფექტური ზედამხედველობა, 
ასევე უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება 
და ინტერესთა შესაძლო კონფლიქტი.

ძირითადი კრიტერიუმები, რითაც ნეგატიურად 
ფასდება დამოუკიდებელი დირექტორის დამოუკი-
დებლობის ხარისხი შემდეგია:

• კომპანიასთან არსებული სხვა შრომითი ურთი-
ერთობა (წარსულში ან მიმდინარე);

• კომპანიიდან რაიმე სახის სხვა ანაზღაურების 
მიღება, დამოუკიდებელი დირექტორის პოზიცი-
ისთვის განკუთვნილი სახელფასო განაკვეთის გა-
რდა;

• კომერციულად აფილირებული მდგომარეო-
ბა (იგულისხმება აქციების/წილის ფლობა ან სხვა 
ტრანზაქციული ინტერესი);

• ახლო ნათესაური კავშირი საზედამხედველო 
პირებთან;

• კომპანიასთან არსებული საკონსულტაციო 
ურთიერთობები (მაგ., აუდიტორული ან სამა-
რთლებრივი მომსახურება);

• სხვა კომპანიის ინტერესების წარმომადგენ-
ლობა.30

დამოუკიდებლობაზე საუბრისას საინტერესოა 
დიდი ბრიტანეთის კორპორაციული კოდექსის მი-
დგომა, რომლის მიხედვითაც, იმ შემთხვევაში, თუ 
კომპანია გადაწყვეტს დამოუკიდებელი დირექტო-
რის თანამდებობაზე მაინც დანიშნოს ისეთი პირი, 
რომელსაც აქვს რაიმე სახის კომერციული ინტერე-

28 R. Pearce and S. Barnes, Raising Venture Capital (2006) 1st 
ed John Wiley & Sons, p 141.

29 OECD (2015), op cit supra (n 15), VI (E), p 57.
30 The UK Corporate Governance Code (2016), Sec-

tion B.1.1. p. 10. (იხ. https://www.frc.org.uk/getattachment/
ca7e94c4-b9a9-49e2-a824-ad76a322873c/UK-Corpo-
rate-Governance-Code-April-2016.pdf, უკანასკნელად 
გადამოწმებული 19.04.2018).

სი, თუ პირადი კავშირი ორგანიზაციასთან, იგი ვა-
ლდებულია საჯაროდ წარმოადგინოს განმარტება31 
კანდიდატის მიუკერძოებლობის შესახებ.32

რაც შეეხება დამოუკიდებელი დირექტორის 
პირად უნარ-ჩვევებს, აღსანიშნავია ითქვას, რომ 
საუბარია ისეთ სოციალური ხასიათის უნარზე, 
რომლის მეშვეობითაც იგი ეფექტიანად ახორციე-
ლებს კომპანიის საქმიანობასთან დაკავშირებული 
საკითხების ორგანიზებას, კოორდინაციასა და ზე-
დამხედველობას.33 შესაბამისად, დამოუკიდებელი 
დირექტორისათვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანია 
ფლობდეს ისეთ პიროვნულ თვისებებს, როგორიცაა 
პრინციპულობა, კომუნიკაბელურობა, დეტალებ-
ზე ორიენტირება, სხარტი აზროვნება და სხვ., რაც 
საბოლოო ჯამში მას დაეხმარება მიუკერძოებელი 
გადაწყვეტილების მიღებაში, კომპანიაში სათანა-
დო ინტეგრაციასა და სხვადასხვა მმართველობითი 
ორგანოსა თუ დაინტერესებული პირების ინტერე-
სების დაბალანსებაში.34

საქართველოს მაგალითი
საქართველოში კორპორაციული მართვის, რო-

გორც საკანონმდებლო, ისე სარეკომენდაციო ხა-
სიათის ქცევის წესები ჯერჯერობით სრულყოფი-
ლად სისტემატიზებული და დადგენილი არ არის. 
ორგანიზაციული მმართველობის მნიშვნელოვან 
საკითხებს, ძირითადად, იხილავს სხვადასხვა საკა-
ნონმდებლო წყაროები, კერძოდ, მეწარმეთა შესა-
ხებ კანონი, ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ 
კანონი, კომერციული ბანკების საქმიანობის შესა-
ხებ კანონი და სხვ.35 

თუმცა, 2009 წელს საერთაშორისო საფინანსო 
ორგანიზაციების მხარდაჭერით, საქართველოს 
ბანკების ასოციაციამ შექმნა კორპორაციული მა-
რთვის სარეკომენდაციო ხასიათის სტანდარტები, 
კონკრეტულად, კომერციული ბანკების საქმიანო-
ბისათვის.36

აღნიშნულმა კოდექსმა ძირითად მიზნად დასახა 
თანამედროვე კორპორაციული სტანდარტების ქა-
რთულ ბაზარზე დანერგვა, მართვის ახლებური მე-
ქანიზმების შემოღება, ორგანიზაციაში არსებული 
ინტერესთა კონფლიქტის აღმოფხვრა, მმართვე-
ლობით ორგანოებს შორის ინტერესთა დაბალანსე-

31 ე. წ. „დაემორჩილე“ ან „განმარტე“ პრინციპის 
(Comply or explain principle) გათვალისწინებით.

32 J. J. Plessis, A. Hargovan and M. Bagaric, Principles 
of Contemporary Corporate Governance (2010) 2nd ed 
Cambridge University Press, p 113.

33 დ. დოლიძე, op cit supra (n 6), გვ 100. 
34 J. Zinkin, op cit supra (n 16), p 60. 
35 L. Chanturia and G. Jugeli, “Georgia: Corporate 

Governance of Business Corporations” in A. M. Fleickner, K.J. 
Hopt (eds), Comparative Corporate Governance, A Functional 
and International Analysis (2013) 1st ed Cambridge 
University Press, p 505. 

36 გ. მახარობლიშვილი, op cit supra (n 7), გვ 206. 
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ბა და საჯარო ინტერესების ეფექტური დაცვა.37

მიუხედავად იმისა, რომ აღნიშნული კოდექსი არ-
სებით აქცენტს აკეთებს უშუალოდ საბანკო საქმი-
ანობაში მონაწილე პირებზე, მისი ანალოგიის სახით 
ადაპტაცია და გამოყენება შესაძლებელია სხვა ნე-
ბისმიერი კაპიტალური ტიპის საზოგადოების მიერ, 
რათა საჭიროებისამებრ, უზრუნველყოს მართვის 
სწორი მექანიზმების შემუშავება.38

იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოში 
მოქმედი კომერციული ბანკების ორგანიზაციული 
ფორმა არის სააქციო საზოგადოების ტიპი,39 კო-
დექსი დამოუკიდებელ წევრებში მოიაზრებს სამეთ-
ვალყურეო საბჭოს წევრებს (როგორც ორსაფეხუ-
რიან მმართველობით სისტემაში მაკონტროლებელ 
ორგანოს). მიუხედავად ამისა, წინამდებარე ნაშრო-
მის მიზნებისათვის დამოუკიდებელი დირექტორე-
ბის სტანდარტის დასადგენად მნიშვნელოვანია კო-
დექსისეული განმარტების ანალიზი. 

კორპორაციული მართვის კოდექსი კომერციუ-
ლი ბანკებისათვის განმარტავს, რომ რეკომენდე-
ბულია სამეთვალყურეო საბჭოს დამოუკიდებელი 
წევრებიც წარმოადგენდნენ. ამასთან, კოდექსი 
ადგენს, რომ რომელიმე ჯგუფის მიერ გარკვეულ 
საკითხებზე მიკერძოებული გადაწყვეტილების მი-
ღების თავიდან ასაცილებლად, სამეთვალყურეო 
საბჭოში დაცული უნდა იყოს აქციონერთა წარმო-
მადგენლებსა და დამოუკიდებელ წევრებს შორის 
ბალანსი.40

კორპორაციული მართვის კოდექსი საკმაოდ 
დიდ ყურადღებას უთმობს სამეთვალყურეო საბ-
ჭოს წევრების დამოუკიდებლობის საკითხს და 
ცდილობს კომერციულ ბანკებს შესთავაზოს ისეთი 
სახის მოდელი, რომელიც მიმართულია მაკონტრო-
ლებელი ორგანოს მიუკერძოებლობისა და მისი საქ-
მიანობის ეფექტიანობის ამაღლებისკენ.41

შესაბამისად, კოდექსი შემდეგნაირად წარმოა-
დგენს დამოუკიდებლობის განმარტებას: „ბანკის 
სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი არ ჩაითვლება და-
მოუკიდებლად, თუ ის ან მისი პირველი ან მეორე 
რიგის მემკვიდრე:

(1) ბოლო 5 წლის მანძილზე იყო ბანკის, მისი 
შვილობილი, დედობილი ან დობილი ორგანიზაციის 
დირექტორატის წევრი, ან ეკავა სხვა საპასუხის-
მგებლო თანამდებობა;

(2) იღებს ბანკისაგან ან მისი შვილობილი, დედო-
ბილი ან დობილი ორგანიზაციისაგან ანაზღაურე-

37 საქართველოს ბანკების ასოციაცია, „კორპორა-
ციული მართვის კოდექსი კომერციული ბანკებისათვის“ 
(2009), გვ 2.

38 გ. მახარობლიშვილი, op cit supra (n 7) გვ 208. 
39 „კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ“ სა-

ქართველოს კანონის მე-2 მუხლის 1-ლი ნაწილის თანახ-
მად, კომერციული ბანკი შეიძლება შეიქმნას მხოლოდ სა-
აქციო საზოგადოების სამართლებრივი ფორმით.

40 საქართველოს ბანკების ასოციაცია, op cit supra (n 
38), მუხლი 4.ა.3, გვ 12.

41 დ. დოლიძე, op cit supra (n 6), გვ 50. 

ბას ნებისმიერი ფორმით, გარდა სამეთვალყურეო 
საბჭოს წევრობისთვის დადგენილი ანაზღაურები-
სა და აქციონერების კუთვნილი დივიდენდისა;

(3) გააჩნია მნიშვნელოვანი პირადი კომერციუ-
ლი ურთიერთობები ბანკთან;

(4) არის იმ იურიდიული პირის მნიშვნელოვანი 
წილის მფლობელი, რომელსაც გააჩნია მნიშვნელო-
ვანი კომერციული ურთიერთობები ბანკთან;

(5) არის დირექტორი იმ კომპანიისა, რომელშიც 
ბანკის ერთ-ერთი დირექტორი სამეთვალყურეო 
საბჭოს წევრია;

(6) ეკუთვნის ბანკის კაპიტალის 5 პროცენტი ან 
მეტი;

(7) არის დირექტორი, სამეთვალყურეო საბჭოს 
წევრი ან წარმომადგენელი იმ კომპანიისა, რომელ-
საც ეკუთვნის ბანკის კაპიტალის 5 პროცენტი ან 
მეტი.“42.

დამოუკიდებელი დირექტორის ინსტიტუტის 
ჩამოყალიბებისა და განვითარების გამგრძელებ-
ლად შესაძლოა მივიჩნიოთ 2016 წელს „მეწარმეთა 
შესახებ“ კანონში განხორციელებული ცვლილებე-
ბი. აღნიშნული ცვლილებების შესაბამისად, ისეთი 
კომპანიები, რომელთა ფასიანი ქაღალდებიც გა-
ნთავსებულია საფონდო ბირჟაზე, ვალდებულნი 
გახდნენ სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა 
დამოუკიდებელი წევრებით დააკომპლექტონ. 

ცვლილების თანახმად, ყველა საზოგადოებრი-
ვი დაინტერესების პირის (სდპ)43 მმართველობის 
სტრუქტურაში სავალდებულო გახდა ისეთი აუდი-
ტის კომიტეტის ჩამოყალიბება, რომელიც შედგება 
მხოლოდ სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებისგან. 
აღსანიშნავია, რომ საკანონმდებლო ჩანაწერით, აუ-
დიტის კომიტეტში პირდაპირ შეიზღუდა აღმასრუ-
ლებელი დირექტორების მონაწილეობა და დადგი-
ნდა, რომ „აუდიტის კომიტეტის წევრი არ შეიძლება 
იყოს სამეთვალყურეო საბჭოს ის წევრი, რომელიც 
დირექტორის უფლებამოსილებას ახორციელებს.“44 
თუმცა, ვინაიდან ყველა სდპ-ს არ აქვს ვალდებუ-
ლება მმართველობით სისტემაში ჰყავდეს სამეთ-
ვალყურეო საბჭო, მისი არარსებობის შემთხვევაში, 
იქმნება დამოუკიდებელი აუდიტის კომიტეტი, რომ-
ლის დამოუკიდებელი წევრების შემადგენლობასაც 
განსაზღვრული ვადით ამტკიცებს საერთო კრება.45

ასევე, საინტერესოა დამოუკიდებელი პირის კა-

42 საქართველოს ბანკების ასოციაცია, op cit supra (n 
38), მუხლი 2. ე, გვ 7.

43 „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და 
აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის 
1-ლი ნაწილის „ყ“ ქვეპუნქტით განისაზღვრა საზოგადო-
ებრივი დაინტერესების პირის განმარტება.

44 „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-
131 მუხლის მე-3 ნაწილი.

45 განმარტებითი ბარათი „მეწარმეთა შესახებ“ 
საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაო-
ბაზე“ (იხ. https://info.parliament.ge/file/1/BillR evie-
w C o ntent/118958, უკანასკნელად გადამოწმებული 
19.04.2018).
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ნონმდებლისეული განმარტება, რომლის მიხედვი-
თაც „დამოუკიდებელ პირად მიიჩნევა პირი, რომე-
ლიც სამართლებრივად ან/და ეკონომიკურად და-
კავშირებული არ არის საწარმოსთან, მათ შორის, არ 
ფლობს ამ საწარმოს აქციებს/წილებს და არ იღებს 
აღნიშნული საწარმოდან ანაზღაურებას ან სხვა 
ეკონომიკურ სარგებელს, გარდა სამეთვალყურეო 
საბჭოს წევრობისთვის ან/და აუდიტის კომიტეტის 
წევრობისთვის დადგენილი ანაზღაურებისა.“46

აღსანიშნავია, რომ წინამდებარე ცვლილებებმა 
დამატებით განსაზღვრა როგორც აუდიტის კომი-
ტეტის მინიმალური კომპეტენცია, ასევე ის ძირი-
თადი საკითხები, რაზეც კომიტეტს აკისრია ზედა-
მხედველობის, რეკომენდაციების გაცემისა და საქ-
მიანობის ანგარიშის წარდგენის ვალდებულება.47 

აუდიტის კომიტეტის ფუნქციაა ზედამხედვე-
ლობა გაუწიოს:

„ა) ფინანსური ანგარიშგების შედგენის პრო-
ცესს;

ბ) ხარისხის კონტროლის, რისკების მართვისა 
და, საჭიროების შემთხვევაში, ფინანსური ინფორ-
მაციის შიდა აუდიტის ეფექტიანობას;

გ) ფინანსური ანგარიშგების/კონსოლიდირე-
ბული ანგარიშგების აუდიტის განხორციელებას 
ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის 
ანგარიშში ასახული დასკვნების გათვალისწინე-
ბით;

დ) აუდიტორის/აუდიტორული (აუდიტური) ფი-
რმის დამოუკიდებლობას „ბუღალტრული აღრი-
ცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქა-
რთველოს კანონის შესაბამისად.“48

ნიშანდობლივია, რომ მეწარმეთა შესახებ კანო-
ნი კომპანიის აქციონერებს/პარტნიორებს საკმაოდ 
დიდ თავისუფლებას ანიჭებს შიდა ორგანიზაციუ-
ლი მოწყობის თვალსაზრისით. მათ საკუთარი კომე-
რციული საჭიროებისამებრ შეუძლიათ შექმნან 
უნიტარული ან დუალისტური მმართველობითი 
მოდელი (გარდა კანონით პირდაპირ იმპერატიუ-
ლად განსაზღვრული შემთხვევებისა), გადაანაწი-
ლონ კომპეტენციები და სურვილისამებრ დააკომ-
პლექტონ მმართველობითი ორგანოები. თუმცა, 
კანონი მოქმედების ეფექტიანობას კარგავს მაშინ, 
როცა შემდგომ აღარ არეგულირებს მმართველო-
ბით სტანდარტს. განსხვავებით მთელი რიგი კორ-
პორაციული მართვის რეკომენდაციებისა, კანონი 
დამატებით ყურადღებას არ უთმობს ინტერესთა 
კონფლიქტის არიდების მექანიზმებს და კომპეტენ-
ციათა აღრევის პრობლემას.49

46 „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-
131 მუხლის მე-2 ნაწილი.

47 განმარტებითი ბარათი, op cit supra (n 45).
48 „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-

131 მუხლის მე-6 ნაწილი.
49 ლ. ცერცვაძე, op cit supra (n 11), გვ. 58.

დასკვნა
კომპანიაში დამატებითი კაპიტალის ან ახალი 

ბიზნეს-პარტნიორის მოსაზიდად დამოუკიდებე-
ლი დირექტორის ინსტიტუტი დადებით სიგნალს 
უგზავნის პოტენციურ ინვესტორებსა თუ დაინტე-
რესებულ მხარეებს. დამოუკიდებელი დირექტორი 
ფუნქციურად მიმართულია იმისკენ, რომ გააჯა-
ნსაღოს აღმასრულებელი დირექტორების ზედა-
მხედველობა და მონაწილეობა მიიღოს კომპანიის 
მნიშვნელოვან სტრატეგიულ გადაწყვეტილებებში. 
შესაბამისად, ის კომპანიები, რომლებიც ეცდებიან 
დახარჯონ გონივრული დრო და რესურსი, როგორც 
მათი ორგანიზაციული მმართველობითი მოდელის 
დასახვეწად, ასევე, ანგარიშვალდებულებისა და ინ-
ფორმაციის გამჭვირვალობის გასაუმჯობესებლად, 
მაღალი ალბათობით, იქნებიან ბაზარზე მეტად კო-
ნკურენტულები და ფინანსურად სტაბილურები. 

შესაბამისად, ამ მოცემულობით, დამოუკიდებე-
ლი დირექტორის პოზიციაზე სასურველია დაინიშ-
ნოს ისეთი პირი, რომელიც გამოირჩევა სათანადო 
გამოცდილებით, პრინციპულობით, ობიექტურობი-
თა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მუდ-
მივად დაიცავს დაინტერესებული პირების ინტე-
რესთა გონივრულ ბალანსს. იქიდან გამომდინარე, 
რომ დამოუკიდებელი დირექტორები ყოველდღიუ-
რად არ მოღვაწეობენ კომპანიის საქმიანობაში, მათ 
შესაძლოა ჰქონდეთ საკუთარი მიმდინარე ბიზნესი 
და შემოსავლის სხვა წყარო. თუმცა, ამ შემთხვევა-
ში, საფრთხე არ უნდა შეექმნას მათი მიუკერძოებ-
ლობის საკითხს.

მეორე მხრივ, მხოლოდ დამოუკიდებელი დი-
რექტორის ინსტიტუტის კომპანიაში დანერგვა ცა-
ლმხრივად ვერ უზრუნველყოფს ყველა მმართვე-
ლობითი ხარვეზის აღმოფხვრას. რიგ შემთხვევებ-
ში, თავად დამოუკიდებელი დირექტორ(ებ)იც კი შე-
საძლოა უძლურნი გახდნენ ისეთი კომპლექსური და 
სისტემური პრობლემების მოსაგვარებლად, რომ-
ლებსაც სიღრმისეული კვლევა და ცვლილება სჭირ-
დება. თუმცა, ნიშანდობლივია აღინიშნოს, რომ გა-
ნვითარებულ ქვეყნებში გაბატონებული მოსაზრე-
ბების თანახმად, რომლებსაც აქტიურად იზიარებენ 
საერთაშორისო ფინანსური თუ არასამთავრობო 
ორგანიზაციები, კომპანიაში დამოუკიდებელი დი-
რექტორის არსებობა ნამდვილად წარმოადგენს 
ერთ-ერთ სასარგებლო ელემენტს საუკეთესო მმა-
რთველობითი სისტემის დასანერგად და დამატე-
ბით კაპიტალზე წვდომის გასაიოლებლად. 

გამოყენებული ლიტერატურა:
1. გ. მახარობლიშვილი, კორპორაციული მა-

რთვის ზოგადი ანალიზი (2015) „იურისტების სა-
მყარო“;

2. განმარტებითი ბარათი „მეწარმეთა შესახებ“ 
საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაო-
ბაზე“;

3. დ. დოლიძე, კორპორაციული მართვის სამა-
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რთლებრივი მოწესრიგება სააქციო საზოგადოება-
ში, შედარებით-სამართლებრივი კვლევა (2017) „იუ-
რისტების სამყარო“;

4. ლ. ცერცვაძე, დირექტორატის მოვალეობები 
კომპანიების შერწყმისას და საკონტროლო პაკეტის 
გასხვისებისას (შედარებით-სამართლებრივი ანა-
ლიზი) (2016) „იურისტების სამყარო“;

5. საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაცია 
(IFC), “კორპორაციული მართვის სახელმძღვანე-
ლო” (2010);

6. საქართველოს ბანკების ასოციაცია, „კორპო-
რაციული მართვის კოდექსი კომერციული ბანკები-
სათვის“ (2009);

7. საქართველოს კანონი „ბუღალტრული აღრი-
ცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“;

8. საქართველოს კანონი „მეწარმეთა შესახებ“;
9. საქართველოს კანონი „კომერციული ბანკე-

ბის საქმიანობის შესახებ“;
10. A. Kawamura, Corporate Governance - 

Jurisdictional Comparisons (2015) 2nd ed Sweet & 
Maxwell;

11. D. C. Clarke, “Three Concepts of the Independent 
Director” (2007) 32 (1) Delaware Journal of Corporate 
Law;

12. H. R. Cheeseman, Business law: Legal Envi-
ronment, Online Commerce, Business Ethics, and 
International Issues (2013) 8th ed Pearson;

13. I. Adelopo, Auditor Independence: Auditing, 
Corporate Governance and Market Confidence: 
Corporate Social Responsibility Series (2012) 1st ed 

Gower Publisher Limited;
14. I. Filatotchev and M. Wright (eds), “Corporate 

Governance in the New Global Economy” in The Life 
Cycle of Corporate Governance (2005) 1st ed Edward 
Elgar Publishing;
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რეზიუმე 
საქართველოს უმთავრეს ამოცანას მეწარმეო-

ბის განვითარებისათვის ხელსაყრელი პირობების 
შექმნა წარმოადგენს. ჩვენს ქვეყანაში აუცილებე-
ლია გაუმჯობესდეს საინვესტიციო გარემო, რათა 
ადგილობრივ და უცხოელ ინვესტორებს საშუალე-
ბა მიეცეთ მინიმალური რისკის პირობებში გააფა-
რთოვონ საქმიანობა ან განახორცილეონ ინვესტი-
ციები წარმოებისა და მომსახურების სფეროში.

ფინანსური ბაზრების რეფორმირება და ლიბე-
რალიზება გათვლილი იყო საქართვე ლოს ფინან-
სური და საბანკო სისტემების გაუმჯობესებაზე. 
დერეგულირებამ და ლი ბერალიზებამ, რომელსაც 
თან სდევს ტექნოლოგიური განვითარება, მნიშვნე-
ლოვ ნად შეცვალა საქართველოს ფინანსური სე-
რვისების ინდუსტრიის კონკურენტუ ნა რი ა ნობის 
სტრუქტურა. 

კომერციული ბანკები ქვეყნის ეკონომიკის ფუნ-
ქციონირების (საბაზრო სისტემის) ერთ-ერთ ცე-
ნტრალურ რგოლად გადაქცნენ. ასევე უნდა აღი-
ნიშნოს, რომ საბანკო სისტემის განვითარება სა-
ხელმწიფოს ეკონომიკის განვითარების ერთ-ერთ 
საფუძველს წარმოადგენს. 

წარმატებულ და განვითარებულ ქვეყნებში ფუ-
ლის მოზიდვის ორი მექანიზმი – საბანკო სესხი და 
საფონდო ბაზარი ურთიერთსასარგებლო დამოკი-
დებულებას ავლენს, ხოლო საქართველოში ფულა-
დი რესურსის მოზიდვის მხოლოდ ერთი მექანიზმი 
– საბანკო სესხი და მთლიანობაში კომერციული 
საბანკო სისტემა არსებობს, რომელიც მაქსიმალუ-
რად ცდილობს არ მისცეს გასაქანი ფულის რესურ-
სის მოზიდვის მეორე მექანიზმს (რომელიც მთავარ 
კონკურენტად მიაჩნია) – საფონდო ინდუსტრიას.

დღეს-დღეობით დროებით თავისუფალი სახ-
სრები მიდის პირდაპირ ბანკებში და ბანკებიდან 
ხდება ინვესტირება, რაც საკმაოდ აძვირებს კრე-
დიტს და განუვითარებელს ტოვებს როგორც ეკო-
ნომიკას, ასევე ფასიანი ქაღალდების ბაზარს, რა-
დგან ბანკები ფაქტიურად პირდაპირი მიყიდვის 
გზით ყიდულობენ ფასიან ქაღალდებს, სააქციო სა-
ზოგადოებები კი აზრს ვერ ხედავენ გამოუშვან აქ-
ციები, რაც დამატებით ხარჯთანაა დაკავშირებუ-
ლი თუკი ბანკების გარდა მათი მყიდველი ისედაც 
არავინ აღმოჩნდება და ამის გამო იძულებულნი 
არიან დაკრედიტებისთვის ისევ ბანკებს მიმართონ 
და ისარგებლონ ძვირი კრედიტით. საქართველოში 
ფასიანი ქაღალდების ბაზრისა და საქართველოს 
საფონდო ბირჟის განუვითარებლობის რამდენიმე 

ძირითადი მიზეზი არსებობს, რომლებიც ერთმა-
ნეთთან უშუალო კავშირში არიან და ამ მიზეზებზე 
დეტალურ ჩაღრმავებას ისევ ბანკების საქმიანობა-
სთან მივყავართ.

საქვანძო სიტყვები: კომერციული ბანკი, საფო-
ნდო ბირჟა, საინვესტიციო პოლიტიკა, ფულის მო-
ზიდვა. 

GEORGIA’S STOCK MARKET INFRASTRUCTURE AND 
THE INFLUENCE OF COMMERCIAL BANKS ON IT

Giorgi Avaliani
GTU Doctoral Student

RESUME
The main task of Georgia is to create favorable 

conditions for entrepreneurship development. In our 
country, it is necessary to improve the investment 
environment in order to enable local and foreign 
investors to expand their activities in the minimum 
risk environment or to invest in the production and 
services.

Reforming and liberalization of financial markets 
was aimed at improving Georgia’s financial and bank-
ing systems. Deregulation and liberalization, which is 
accompanied by technological development, has sig-
nificantly changed the structure of the competitiveness 
of the Georgian financial services industry.

Commercial banks have turned into one of the cen-
tral banks of the country’s economic functioning (mar-
ket system). It should also be noted that development 
of the banking system is one of the foundations of the 
state economy.

Two mechanisms of attracting money in successful 
and developed countries - the bank loan and the stock 
market have a mutually beneficial synergy, while there 
is only one mechanism for attracting money in Geor-
gia - bank loan and a commercial banking system that 
does not try to maximize the second mechanism for 
attracting money resources The main competitor) - the 
stock industry.

Today, temporarily free funds go directly to the 
banks, which makes it more expensive to credit and 
develop the economy as well as the securities market 
because banks are actually buying securities through 
direct sale and stock companies do not see any stock 
It costs In their banks linkage if the buyer already 
and no one will be forced to do because of the lend-

საქართველოს საფონდო ბაზრების ინფრასტრუქტურა და 
კომერციული ბანკების გავლენა მასზე

გიორგი ავალიანი 
სტუ-ს დოქტორანტი 



73

ing banks to apply for and use credit more expensive. 
There are several main reasons for the development 
of the securities market and Georgian stock market in 
Georgia, which are in direct contact with each other 
and lead to further banking activities.

key-words: Commercial bank, Stock exchange, 
Investment policy, Attract money

ძირითადი ტექსტი
დღესდღეობით საქართველოს საბანკო სისტემა 

წარმოადგენს ერთ-ერთ უძლიერეს სექტორს/და-
რგს ქართულ ეკონომიკაში. შესაბამისად, საბანკო 
სისტემის გამართულად და ეფექტიანად ფუნქცი-
ონირება, ბანკების მხრიდან ბიზნესის დაკრედიტე-
ბის ზრდა პირდაპირპროპორციულად აისახება ქა-
რთულ ეკონომიკაზე და მის განვითარებაზე.

ამჟამად, საქართველოს უმთავრეს ამოცანას 
მეწარმეობის განვითარებისათვის ხელსაყრელი პი-
რობების შექმნა წარმოადგენს. ჩვენს ქვეყანაში აუ-
ცილებელია გაუმჯობესდეს საინვესტიციო გარე-
მო, რათა ადგილობრივ და უცხოელ ინვესტორებს 
საშუალება მიეცეთ მინიმალური რისკის პირობებში 
გააფართოვონ საქმიანობა ან განახორცილეონ ინ-
ვესტიციები წარმოებისა და მომსახურების სფერო-
ში.

90-იან წლების დასაწყისიდან საქართველო-
ში საინვესტიციო საქმიანობის მასშტაბები მკვე-
თრად შემცირდა. მწირი ფინანსური რესურსების 
პირობებში ქვეყანამ ვერ შესძლო სოლიდური ინ-
ვესტიციების განხორციელება ეკონომიკის პრიო-
რიტეტულ დარგებში. ვიანაიდან ამავე პერიოდში 
ყალიბდებოდა საქრთველოს საბანკო სისტემა და 
ადგილობრივ მეწარმეებს არ ქონდათ საკრედი-
ტო მომსახურებით სარგებლობის შესაძლებლობა 
(რათა განეხორციელებინათ ინვესტირება თავინათ 
საწარმოში). ამიტომ ამ პერიოდის მიღწევად საინვე-
სტიციო სფეროში შეიძლება ჩაითვალოს უცხოური 
ინვესტიციების მოცულობის საგრძნობი ზრდა. სა-
ქართველოს აქტიურ ჩაბმას საერთაშორისო ეკო-
ნომიკურ ურთიეთობებში მოყვა უცხოური ქვეყნე-
ბის გააქტიურება ჩვენს საინვესტიციო ბაზარზე. 
თუ თავდაპირველად უცხოური ფირმები ინვესტი-
ციებს მხოლოდ სტრატეგიულ მნიშვნელობის სფე-
როებსა და დარგებში აბანდებდნენ, ამჟამად მნიშ-
ვნელოვანი სოლიდური ინვესტიციები ჩაიდო საქა-
რთველოს ეროვნული მეურნეობის ისეთ დარგებ-
შიც კი, როგორებიცაა კვების მრეწველობა და ა.შ. 
საქართველოს ჩაბმამ მსოფლიო და რეგიონალური 
მაშტაბების პროექტებში კიდევ უფრო გაზარდა 
უცხოელთა ინტერესი ჩვენი ქვეყნის საინვესტიციო 
პროექტების მიმართ.

თანამედროვე საბანკო საქმე დინამიური ბიზნე-
სია, როგორც მთლიანად მსოფლიოში, ასევე საქა-
რთველოშიც. საბანკო ბიზნესი, თავისი მოცულო-
ბით მთლიანობაში ძალიან ახალგაზრდაა მიუხედა-

ვად ამისა მან უკვე მოასწრო საბაზრო ეკონომიკის 
ქვეყნებისათვის დამახასიათებელი განვითარების 
ყველა ძირითადი ფაზების გავლა.

ბანკები დღესდღეობით პროდუქტის ფართო 
ასორტიმენტით და მომსახურების მაღალი ხა-
რისხით აკმაყოფილებენ ევროპულ სტანდარტებს 
და ლიდერობენ საქართველოს ბიზნეს სფეროში. ბა-
ნკები ახალისებენ მომხმარებლებს ახალი პროდუქ-
ტებით და მომსახურების თანამედროვე ფორმებით. 
თითოეული ბანკი ცდილობს თავისი მომსახურებით 
იყოს პირველი.

ბანკი არის განსაკუთრებული ეკონომიკური 
ინსტიტუტი, რომლის ძირითადი ფუნქციებია: ფუ-
ლადი სახსრების თავმოყრა, კრედიტების გაცემა, 
ფულადი ანგარიშსწორებები, საბანკო/ფულად 
ტრანზაქციებთან დაკავშირებული მომსახურე-
ბები, მიმოქცევაში განსაზღვრული სახეობისა და 
რაოდენობის ფულის გაშვება, ფასიანი ქაღალდე-
ბის ემისია და სხვა. ბანკი საბაზრო სტრუქტურის 
ერთ–ერთი მნიშვნელოვანი რგოლია. ბანკს, როგო-
რც ნებისმიერ სხვა საწარმოს თავისი პროდუქცია 
გააჩნია. 

ბანკების როლი ეკონომიკის განვითარებაში 
ძალიან მაღალია. მათ ბიზნეს ურთიერთობა აქვთ 
როგორც კონკურენტ ბანკებთან ისე სხვადასხვა 
კრედიტის მსურველ ორგანიზაციებთა. ბანკების 
როლი ეკონომიკაში კომპლექსურ ხასიათს ატარებს 
და მისი საქმიანობა, შეიძლება ითქვას, დაკავშირე-
ბულია ეკონომიკის კვლავწარმოებისა და განვითა-
რების პროცესებთან.

თანამედროვე პირობებში ქვეყანაში, მიმდინარე 
სოციალურ-ეკონომიკური რეფორმების გარკვეუ-
ლი წარმატების მიუხედავად, ეკონომიკაში შექმნი-
ლი მდგომარეობა კვლავ მძიმეა. საწარმოო და სამე-
ურნეო სისტემაში სტაგნაციის და რღვევის პროცე-
სი გრძელდება, უმრავლეს სამრეწველო საწარმოში 
მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებები როგორც 
ფიზიკურად, ისე მორალურად გაცვეთილია, ტექნი-
კური პროგრესი, ინოვაციური პროცესი შეჩერებუ-
ლია, დღითიდღე იზრდება საგარეო-ეკონომიკური 
დავალიანება, დიდია უარყოფითი სავაჭრო ბალა-
ნსის სალდო, ვალუტის დევალვაცია ინფლაციური 
პროცესების გაუარესებას იწვევს, მაღალია უმუ-
შევრობის დონე, არ არის საწარმოო პოტენციალის 
ამაღლების საკმარისი ფინანსური რესურსები. 
ქვეყანაში შექმნილმა კრიზისმა საბანკო დაკრე-
დიტების სერვისი შეამცირა და სისტემა გადავიდა 
ახლი თამაშის წესებზე, გაიზარდა დაკრეტიდების 
საგარანტიო ვალდებულებები, გაიზარდა დაკრეტი-
დების საპროცენტო განაკვეთები; გაძვირდა საკრე-
დიტო მომსახურება. გაიზარდა როგორც კრედიტის 
საგარანტიო ვალდებულებები ისე სესხის პროცე-
ნტი, გამკაცრდა პროცედრუები. ამ მდგომარეობი-
დან გამოსვლის ერთ ერთ მნიშნვნელოვან ფაქტორს 
სწორი სიანვესტიციო პოლიტიკის შემუშავება წა-
რმოადგენს, რაც ბიზნეს გარემოსთვის სტაბილურ, 
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მდგრად და მიმზიდველი პირობების შემოღებაში 
გამოიხატება. პოლიტიკა უნდა იყოს მიმართული იმ 
ფორმით, რომ მაქსიმალურად შემცირდეს ბიზნესის 
კეთების და შესაბამისად კრედიტის გაცემის რის-
კები. მიმზიდველი და რისკებისაგან მაქსიმალუ-
რად დაცული ბიზნეს გარემო საშუალებას მისცემს, 
სროგორც უცხოურ ასევე ადგილობრივ მეწარმეე-
ბს და შესაბამისად ბანკებს მეტი სითამამით მოახ-
დინონ ინვესტირება, რაც განპირობებული იქნება 
სწორი, მიზანმიმართული და მომგებიანი საინვე-
სტიციო პროექტების შემუშავების საფუძველზე.

ვინაიდან საბაზრო ეკონომიკაში მოცემულ ეტაპ-
ზე რეალურად არ არის ჩამოყალიბებული ქართველ 
ინვესტორთა მძლავრი ფენა, რომელიც მოახდენს 
მსხვილმასშტაბიანი საინვესტიციო პოლიტიკის 
წარმოებას, საქართველოში უდიდესი როლი ენი-
ჭბა ადგილობრივ კომერციულ ბანკებს. ბანკებმა 
უნდა შეეძლონ როგორც ინვესტიციური პორექტე-
ბის დაკრეტიდება, ასევე საკუთარი ინვესტიციების 
განხორციელება. ამისათვის უნდა შეიქმნას სპეცი-
ალური პირობები საკანომდებლო დონეზე. მკაფი-
ოდ უნდა გაიწეროს მხარეთა ვალდებულებები და 
სხვა მასში შემავალი საკითხები. ეს მნიშვნელოვა-
ნია როგორც ადგილობრივი ინვესტორებთათვის 
ასევე, უცხოური ინვესტორებთათვის. ძალიან მნიშ-
ვნელოვანია უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა, 
ადგილობრივი და უცხოური კაპიტალის შერწყმა და 
მათი ეფექტური განთავსების ორგანზიაცია, რაც 
დიდად შეუწყობს ხელს საქართველოში ეკონომი-
კური ურთიერთობების დაბალანსებას, მრეწველო-
ბის დარგის აღორძინებას და განვითარებას, სოცი-
ალური მდგომარეობის გაუმჯოებსებას და ეკონო-
მიკურ ზრდას. 

`სიანვესტიციო საქმიანობის ხელშეწყობისა და 
გარანტიების შესახებ“ 1996 წლის 12 ნოემბრის კა-
ნონის თანახმად ინვესტიციად მიიჩნევა ყველა სა-
ხის ქონებრივი და ინტელექტუალური ფასეულობა 
ან უფლება, რომელიც დაბანდდება და გამოიყენება 
შესაძლო მოგების მიღების მიზნით საქართველოს 
ტერიტორიაზე განხორციელებლ სამეწარმეო საქ-
მიანობაში. 

საქართველომ მოხდა მნიშვნელოვანი ეკონო-
მიკური და პოლიტიკური ტრა ნ  სფორმაცია ბოლო 
ორი ათწლეულის განმავლობაში. სახელმწიფოს 
მიერ კონ ტრო ლირებადი ეკონომიკური სისტემი-
დან ქვეყანა გადავიდა თავისუფალი საბაზრო ეკო-
ნომიკის სისტემაზე, საქართველომ განახორციელა 
ფართო მასშტაბიანი ეკონო მი კური და ფინანსური 
რეფორმები ზოგადი ეკონომიკური მდგომარეობის 
სტაბილი ზა ციისა და მამოძრავებელი საბაზრო ძა-
ლების ჩამოყალიბების მიზნით.

ფინანსური ბაზრების რეფორმირება და ლიბე-
რალიზება გათვლილი იყო საქართვე ლოს ფინან-
სური და საბანკო სისტემების გაუმჯობესებაზე. 
დერეგულირებამ და ლი ბერალიზებამ, რომელსაც 
თან სდევს ტექნოლოგიური განვითარება, მნიშვნე-

ლოვ ნად შეცვალა საქართველოს ფინანსური სე-
რვისების ინდუსტრიის კონკურენტუ ნა რი ა ნობის 
სტრუქტურა. 

კომერციული ბანკები ქვეყნის ეკონომიკის ფუნ-
ქციონირების (საბაზრო სისტემის) ერთ-ერთ ცე-
ნტრალურ რგოლად გადაქცნენ. ასევე უნდა აღი-
ნიშნოს, რომ საბანკო სისტემის განვითარება სა-
ხელმწიფოს ეკონომიკის განვითარების ერთ-ერთ 
საფუძველს წარმოადგენს. 

საქართველოში ეკონომიკური გარდაქმნის პრო-
ცესის ერთ-ერთ ნაწილს საბანკო სისტემის რეფო-
რმა წარმოადგენდა, რომელიც თავის განვითარე-
ბას და მოდერნიზებას თანამედროვე პირობებშიც 
აგრძელებს. 

აქვე უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ქვეყნის განვი-
თარება, ეკონომიკური ზრდის უზრუნველყოფა 
და, საერთო ჯამში, მოსახლეობის ცხოვრების დო-
ნის ამაღლება, პირდაპირ კავშირშია კაპიტალის 
ბაზრის განვითარებასთან. ქვეყნის ეკონომიკის 
აღმავლობის ერთ–ერთი რეალური ბერკეტია ინვე-
სტიციების მოზიდვა, რომლის ყველაზე მიღებული 
და პრაქტიკული ფორმაა ფასიან ქაღალდებში ინ-
ვესტირება საფონდო ბაზრის მეშვეობით. განვითა-
რებული მსოფლიოსთვის (დასავლეთი ევროპა, აშშ, 
კანადა, იაპონია, ჩინეთი და სხვა მძლავრი საფონდო 
ინდუსტრიის მქონე ქვეყნები) ნათელია რამდენად 
მნიშვნელოვანია ორგანიზებული საფონდო ბაზარი 
(ნიუ-იორკის საფონდო ბირჟა ევრონექსტი, Nasdaq 
OMX, ლონდონის საფონდო ბირჟა და მრავალი სხვა 
საფონდო მოედანი) და მისი მთავარი რგოლი – სა-
შუამავლო ბიზნესი ანუ საბროკერო კომპანიები – 
საინვესტიციო ფირმები („მერილ ლინჩი“, „მორგან 
სტენლი“, „გოლდმან საქსი“, „ჯეი პი მორგანი“, „ბა-
რკლაის ქეპიტალ“ და მრავალი სხვა საინვესტიციო 
ბან-კი). საქართველოში საფონდო ბირჟა აშშ-ს გა-
ნვითარების სააგენტოსა და ბარენც ჯგუფის ხელ-
შეწყობით და დაფინანსებით 2000 წელს შეიქმნა. 
მაშინვე მომზადდა კანონი „ფასიანი ქაღალდების 
ბაზრის შესახებ“. 2004 – 2008 წლებში ქვეყანაში 42 
საბროკერო კომპანია არსებობდა, რაც საქართვე-
ლოს კანონმდებლობით, საინვესტიციო ბანკის ექ-
ვივალენტური ინსტიტუტია. თუმცა, 2008 წლიდან 
ამოქმედებული გამკაცრებული წესების გამო, მათი 
რიცხვი, ფაქტობრივად, განახევრდა და დღეს უკვე 
7-ია, აქედან დამოუკიდებელი ერთეულია 3, ხოლო 
4 – კომერციული ბანკის ფილიალია.

ჩვენს ქვეყანაში საფონდო ბირჟის განვითარე-
ბა გარკვეულ ეტაპზე შეფერხდა, რაც გამოწვეული 
იყო ობიექტური თუ სუბიექტური მიზეზებით.

წარმატებულ და განვითარებულ ქვეყნებში ფუ-
ლის მოზიდვის ორი მექანიზმი – საბანკო სესხი და 
საფონდო ბაზარი ურთიერთსასარგებლო სინერ-
ჯიას ავლენს, ხოლო საქართველოში ფულადი რე-
სურსის მოზიდვის მხოლოდ ერთი მექანიზმი – სა-
ბანკო სესხი და მთლიანობაში კომერციული საბა-
ნკო სისტემა არსებობს, რომელიც მაქსიმალურად 
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ცდილობს არ მისცეს გასაქანი ფულის რესურსის 
მოზიდვის მეორე მექანიზმს (რომელიც მთავარ კო-
ნკურენტად მიაჩნია) – საფონდო ინდუსტრიას.

საქართველოს საფონდო ბირჟის მესაკუთრე-
თა სტრუქტურის ანალიზით (წყარო: რეესტრის 
მწარმოებელი სს „კავკასრეესტრი“) დგინდება, 
რომ 2014 წლის მდგომარეობით, საფონდო ბირ-
ჟის აქციათა 56 პროცენტი უკვე ამ სტრუქტურის 
კონკურენტის – ქართული კომერციული ბანკების 
საკუთრებაშია. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ქართული 
კომერციული ბანკები არ დაუშვებენ საქართველო-
ში მათი კონკურენტის – საფონდო ბაზრის რეალურ 
განვითარებას, რადგან ეს ეწინააღმდეგება მათ არ-
სებულ პრეფერენციულ და წარმატებულ ფინანსურ 
მდგომარეობას.

ქვეყნის ფინანსური სტაბილურობა ორ ძირითად 
სეგმენტზე - ფასიანი ქაღალდების ბაზარსა და სა-
ბანკო სისტემაზეა დამოკიდებული. საქართველოში 
ფასიანი ქაღალდების ბაზარი და შესაბამისად საქა-
რთველოს საფონდო ბირჟა (სსბ) სავალალო მდგო-
მარეობაშია, რაც მნიშვნელოვნად აფერხებს ქვეყ-
ნის ეკონომიკურ წინსვლას და მის განვითარებას. 
საქართველოში ფასიანი ქაღალდების ბაზარი და 
სსბ ქვეყნის დამოუკიდებლობიდან მალევე ჩამო-
ყალიბდა და ახალ ეკონომიკურ, ფინანსურ და სავა-
ლუტო ვითარებაში დაიწყო რთული, მაგრამ მეტად 
საჭირო გზის ძიება, რომელიც მომდევნო წლებში 
ქვეყნის ეკონომიკასთან შედარებით განვითარების 
ნაცვლად დეგრადირდა და რეგიონში ყველაზე ცუდ 
მდგომარეობაში აღმოჩნდა, რაც ასახვას რათქმაუ-
ნდა დღესაც ჰპოვებს საფინანსო-სავალუტო სტა-
ბილურობისა და ეკონომიკური ზრდის ტემპებზე.

მიუხედავად იმისა, რომ საფონდო ბირჟის საქ-
მიანობა და ფასიანი ქაღალდებით ვაჭრობა ქა-
რთველ ეკონომიკურ აგენტთა ტრადიციულ საქმი-
ანობას ნამდვილად არ წარმოადგენს იგი სასიცო-
ცხლოდ მნიშვნელოვანია ქართული ეკონომიკის 
ზრდისთვის, უმუშევრობის შემცირებისთვის, სავა-
ლუტო სტაბილურობისა და უცხოური ვენჩურული 
ინვესტიციებისგან თავის დაცვისთვის. 

სააქციო საზოგადოება „საქართველოს საფო-
ნდო ბირჟა“ (სსბ) დაფუძნდა 1999 წლის 12 იანვარს 
წამყვანი საბროკერო კომპანიების, კომერციული 
ბანკების, სადაზღვევო კომპანიებისა და საინვე-
სტიციო ფონდების ინიციატივით. სსბ-ის წესები, 
პროცედურები და სისტემები შემუშავდა აშშ-ის 
საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) 
დახმარებით, წამყვანი ამერიკელი სპეციალისტე-
ბის რეკომენდაციების საფუძველზე. 2000 წლის 14 
იანვარს ფასიანი ქაღალდების ბაზრის სახელმწი-
ფო მარეგულირებელმა ორგანომ განახორციელა 
სსბ-ის ლიცენზირება და იმავდროულად მიანიჭა 
მას საქართველოში პირველი თვითრეგულირებადი 
ორგანიზაციის სტატუსი. 2000 წლის 23 მარტიდან 
სსბ-ზე მიმდინარეობს რეგულარული საბირჟო ვაჭ-
რობები. 2000 წლის 15 სექტემბერიდან არის ევრა-

ზიის საფონდო ბირჟების ფედერაციის (FEAS) ნამ-
დვილი წევრი. 2018 წლის 1 თებერვლის მდგომარე-
ობით 106 კომპანიის ფასიანი ქაღალდია დაშვებუ-
ლი სსბ-ის სავაჭრო სისტემაში, რომელთა სრულმა 
საბაზრო კაპიტალიზაციამ მიაღწია 1,372 მილიარდ 
დოლარს, ხოლო დღიურმა ბრუნვამ 22 175 ლარს. 

ქვეყნის ფინანსური სტრუქტურა ორ ძირითად 
საფუძველზე დგას: ფასიანი ქაღალდების ბაზარი 
და საბანკო სფერო. საბანკო სფერო დღეს-დღეო-
ბით საქართველოში საკმაოდ განვითარებულია, 
თუმცა სამწუხაროდ სავალალო მდგომარეობაშია 
ფასიანი ქაღალდების ბაზარი და შესაბამისად საქა-
რთველოს საფონდო ბირჟა. ფასიანი ქაღალდების 
ბაზარი ქვეყნის ეკონომიკის ერთგვარი პულსის 
მზომია, სადაც პირველ რიგში აისახება ქვეყანაში 
მიმდინარე ნებისმიერი ცვლილება და რყევა. ფასია-
ნი ქაღალდების ბაზარი ქვეყანაში უზრუნველყოფს 
ეროვნული ინვესტირების ზრდას უცხოურთან შე-
დარებით და ეს დადებითი მოვლენაა გამომდინა-
რე იქედან, რომ ქვეყნის ეკონომიკა მეტნაკლებად 
დაცულია სხვა ქვეყანაში არსებული კრიზისის გა-
დადებისგან. საქართველოს საფონდო ბირჟაზე გა-
ნსაკუთრებული აქტივობა დაიწყო 2004 წლიდან, 
როდესაც ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ შე-
იცვალა პრივატიზებასთან დაკავშირებული კანონ-
მდებლობა და დაიწყო ეკონომიკური გამოცოცხლე-
ბა, თუმცა აღმასვლის ტენდენცია მხოლოდ 2007 
წლამდე გაგრძელდა, 2007 წლიდან კი ბირჟის ფუნ-
ქციონირება ერთდროულად რამოდენიმე ფაქტორ-
მა შეაფერხა. პირველი უმთავრესი ფაქტორი 2008 
წლის მსოფლიო ფინანსური კრიზისი და აგვისტოს 
ომი გახდა, რომელიც ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკა-
ზე და შესაბამისად საფონდო ბირჟაზე ვაჭრობის 
მოცულობაზე მკვეთრად აისახა. მეორე მოვლენა, 
რომელმაც ხელი შეუშალა საქართველოს საფო-
ნდო ბირჟაზე ვაჭრობის მოცულობის ზრდას, იყო 
კანონმდებლობაში შესული ცვლილება, რომლის 
შედეგადაც გაუქმდა ბირჟის თვითრეგულირებადი 
სისტემა და მისი მაკონტროლებელი ორგანო გახდა 
საქართველოს ეროვნული ბანკი. კანონმდებლობა-
ში არსებობდა ფუნდამენტური ჩანაწერი, რომელიც 
იყო ფასიანი ქაღალდების ბირჟის განვითარების 
მყარი გარანტი: “ფასიანი ქაღალდი, რომელიც და-
შვებულია საჯაროდ მხოლოდ სავაჭრო ბირჟაზე”. 
2007 წელს რატომღაც გაჩნდა ასეთი ჩანაწერი: “სა-
ფონდო ბირჟაზე ან მის გარეთ”. შედეგად მივიღეთ 
ის, რომ ბირჟის გარეთ დღესაც იდება გარიგებები, 
მოგება რჩება ცალკეულ ინსტიტუტებს, მაგრამ არა 
საფონდო ბირჟას, რაც ხელს უშლის ფასიანი ქაღა-
ლდების ბაზრის განვითარებას. ეროვნული ბანკის 
კონტროლის ქვეშ საფონდო ბირჟის მოქცევამ განა-
პირობა ასევე ის, რომ 2007 წლიდან საფონდო ბირ-
ჟა მმართველობაში აიღო ბანკების ჯგუფმა რომ-
ლებიც დღეს-დღეობით ფლობენ საფონდო ბირჟის 
აქციების 58%-ს, მათგან ყველაზე დიდი პაკეტი 
აქვს საქართველოს ბანკს 46 %. მიუხედავად იმ 
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ფაქტისა, რომ ქვეყნის ფინანსური სტაბილურობა 
ორ სფეროზე: საბანკო სექტორსა და ფასიანი ქაღა-
ლდების ბაზარზე დგას, ეს ორი სფერო არსებითად 
ერთმანეთის კონკურენტია და შესაბამისად, საბა-
ნკო სექტორის მიერ საფონდო ბირჟის მმართვე-
ლობაში აღება ხელს უშლის ფასიანი ქაღალდების 
ბაზრის განვითარებას. როგორც საბანკო სექტორი 
ასევე, ფასიანი ქაღალდების ბაზარი ცდილობს მიი-
ზიდოს დროებით თავისუფალი ფულადი სახსრები 
შემდგომი ინვესტირების მიზნით. 

დღეს-დღეობით დროებით თავისუფალი სახ-
სრები მიდის პირდაპირ ბანკებში და ბანკებიდან 
ხდება ინვესტირება, რაც საკმაოდ აძვირებს კრე-
დიტს და განუვითარებელს ტოვებს როგორც ეკო-
ნომიკას, ასევე ფასიანი ქაღალდების ბაზარს, რა-
დგან ბანკები ფაქტიურად პირდაპირი მიყიდვის 
გზით ყიდულობენ ფასიან ქაღალდებს, სააქციო სა-
ზოგადოებები კი აზრს ვერ ხედავენ გამოუშვან აქ-
ციები, რაც დამატებით ხარჯთანაა დაკავშირებუ-
ლი თუკი ბანკების გარდა მათი მყიდველი ისედაც 
არავინ აღმოჩნდება და ამის გამო იძულებულნი 
არიან დაკრედიტებისთვის ისევ ბანკებს მიმართონ 
და ისარგებლონ ძვირი კრედიტით. საქართველოში 
ფასიანი ქაღალდების ბაზრისა და საქართველოს 
საფონდო ბირჟის განუვითარებლობის რამდენიმე 
ძირითადი მიზეზი არსებობს, რომლებიც ერთმა-
ნეთთან უშუალო კავშირში არიან და ამ მიზეზებზე 
დეტალურ ჩაღრმავებას ისევ ბანკების საქმიანობა-
სთან მივყავართ.

ჩვენს ქვეყანაში მაღალი დოლარიზაციისა და 
ლარის მიმართ მოსახლეობის დაბალი ნდობის 
გამო, მითუმეტეს თუ გავითვალისწინებთ ბოლო 
ორი წლის მანძილზე ლარის კურსის კატასტრო-
ფულ გაუარესებას, მოსახლეობას ურჩევნია დრო-
ებით თავისუფალი ფულადი სახსრები მიზერული 
პროცენტის სანაცვლოდ საბანკო დეპოზიტზე გა-
ნათავსოს უცხოურ ვალუტაში და რისკისგან იყოს 
დაზღვეული, ვიდრე არასტაბილური ეკონომიკის 
პირობებში სწრაფად გაუფასურებადი ლარით იყი-
დოს იმ სააქციო საზოგადოების ფასიანი ქაღალდი, 
რომელსაც ისევ და ისევ ლარის კურსისა და არა-
სტაბილური ეკონომიკური სიტუაციის გამო არავინ 
იცის რა ბედი ეწევა. ასევე მნიშვნელოვანი პრო-
ბლემაა არასაკმარისი კორპორატიული კულტურა, 
მენტალიტეტი, ცოდნა და სააქციო საზოგადოებე-
ბის მეწილეობასთან დაკავშირებულ სარგებელზე 
არასაკმარისი ინფორმაცია საზოგადოებაში. მაგა-
ლითად თუკი ა.შ.შ.-ში ფასიან ქაღალდს უბრალო 
დიასახლისიც ყიდულობს და ამით თავისი დანა-
ზოგის გაზრდას ცდილობს, საქართველოში ყველა 
დროებით თავისუფალი ფულადი სახსრები ბანკე-
ბის დეპოზიტებზე ილექება, რაც მკვდარ აქტივებს 
წარმოადგენს ან უცხოური აქციების ყიდვას ხმა-
რდება, რაც ლარის ქვეყნიდან გადინების დამატები-
თი წყაროა და ასახვას ისევ ლარის კურსზე პოვებს. 
დამატებითი მნიშვნელოვანი ფაქტორია ისიც, რომ 

ქართველ მეწარმეებს ჯერ კიდევ ეშინიათ საკუთა-
რი ქონების წილობრივი გასხვისება. ე.წ. “საკუთარ 
საქმეში სხვისი შეყვანა”. ეს შეიძლება მენტალი-
ტეტის პრობლემა იყოს ან უფრო პოლიტიკური და 
ღრმა ეკონომიკური საფუძველები აქვს.

ფასიანი ქაღალდების ბაზრი
 პირდაპირი ინვესტიციების გარდა, არსებობს 

ბიზნესის და მთლიანად ეკონომიკის დაფინანსე-
ბის ორი ალტერნატიული გზა - საბანკო სესხი და 
ფასიანი ქაღალდების ბაზარი. პირველი მექანიზმი 
გულისხმობს ინვესტორების თანხის შესვლას დე-
პოზიტის სახით ბანკებში (გარკვეულ პროცენტად) 
და შემდეგ ბანკების მიერ ამ თანხების გაცემას კრე-
დიტის სახით (უფრო მაღალ პროცენტად). ფასიანი 
ქაღალდების ბაზრის შემთხვევაში კი ფულადი სა-
ხსრები უშუალოდ მიედინება ინვესტორისგან ეკო-
ნომიკაში, კომპანიების ან სხვა სუბიექტების მიერ 
გამოშვებული ფასიანი ქაღალდების სანაცვლოდ.

საბაზრო ეკონომიკის არსებობა ფასიანი ქაღა-
ლდების ბაზრის, ანუ საფონდო ბაზრის გარეშე წა-
რმოუდგენელია. მოგეხსენებათ, ფასიანი ქაღალდი 
არის დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს საკუთ-
რების უფლებას ან სასესხო დამოკიდებულებას 
დოკუმენტის გამომშვებ პირსა და მის მფლობელს 
შორის. ფასიანი ქაღალდის მიმოქცევაში გაშვებას 
ემისია, ხოლო ფასიანი ქაღალდის გამომშვებ ორ-
განოს თუ ორგანიზაციას ემიტენტი ჰქვია. ფასიანი 
ქაღალდი შეიძლება არსებობდეს მატერიალური 
სახით, ანდა – საანგარიშსწორებო დოკუმენტში 
ჩანაწერის ფორმით. ფასიანი ქაღალდებია: კორპო-
რაციის აქციები, კორპორაციის ობლიგაციები, სა-
ხელმწიფო სასესხო ვალდებულებები, დეპოზიტუ-
რი სერტიფიკატები, თამასუქები, ჩეკები ბაზარს, 
სადაც ემიტენტების ახლადგამოშვებული ფასიანი 
ქაღალდები იყიდება, პირველადი ბაზარი ჰქვია. ამ 
ბაზარზე ფასიანი ქაღალდების გაყიდვა წარმოებს 
უშუალოდ ემიტენტების ან ემიტენტების რწმუნე-
ბულების მიერ. ვინც ყიდულობს ფასიან ქაღალდე-
ბს, ანუ ახორციელებს ინვესტიციებს ფასიან ქაღა-
ლდებში, არის ინვესტორი. 

ინვესტორების მიერ შეძენილი ფასიანი ქაღა-
ლდების ყიდვა-გაყიდვა მეორად ბაზარზე ხორცი-
ელდება, რომელიც თავის მხრივ შედგება ორი ნა-
წილისაგან – საფონდო ბირჟისა და არასაბირჟო 
ბაზრისაგან. საფონდო ბირჟა წარმოადგენს ფა-
სიანი ქაღალდების ორგანიზებულ ბაზარს, სადაც 
მყიდველი და გამყიდველი ერთმანეთს უშუალოდ 
არ ხვდებიან, ვაჭრობა შუამავლების მეშვეობით 
მიმდინარეობს. არასაბირჟო ბაზარზე (ანუ ბირჟის 
გარეთ ბაზარზე) მყიდველი და გამყიდველი ერთმა-
ნეთს მესამე პირების გარეშე უკავშირდებიან. 

საერთოდ, ბირჟაზე ვაჭრობა მიმდინარეობს 
სწორედ მოცემულ ბირჟაზე დამტკიცებული წესე-
ბის დაცვით, დადგენილ დროსა და ადგილზე (სავაჭ-
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რო დარბაზში), საჯაროდ, შუამავალთა ინსტიტუ-
ტის მეშვეობით, ფასიანი ქაღალდების კოტირებით 
(ანუ ფასიან ქაღალდზე მყიდველისა და გამყიდვე-
ლის ფასების შეჯერებით). აქ გარიგების სწრაფად 
დადება-შესრულება და თავისუფალი კონკურენცია 
გარანტირებულია. ვაჭრობა საფონდო ბირჟაზე თა-
ვისებური ორმაგი აუქციონია იმ თვალსაზრისით, 
რომ თუ ჩვეულებრივ აუქციონზე წარმოდგენილია 
ერთი გამყიდველი და მას რამდენიმე პოტენციური 
მყიდველი სთავაზობს გარიგების საკუთარ პირობე-
ბს, ბირჟაზე გამყიდველები იძლევიან განაცხადებს 
გაყიდვაზე და მყიდველები – განაცხადებს ყიდვაზე. 
სავაჭრო დარბაზში შეკვეთებს ყიდვა-გაყიდვაზე 
ასრულებენ ბროკერები, რომლებიც დამკვეთთათ-
ვის ერთდროულად შუამავლებიც არიან და კონ-
სულტანტებიც. ბროკერი რომელიმე საბროკერო 
კომპანიის წარმომადგენელია, ხოლო საბროკერო 
კომპანია არის მოცემული ბირჟის წევრი. სხვადას-
ხვა ბირჟაზე ბირჟის წევრთა რაოდენობა სხვადას-
ხვაა. 

მსოფლიოს უმსხვილეს საფონდო ბირჟებს მი-
ეკუთვნება ნიუ-იორკის საფონდო ბირჟა, ამერი-
კის საფონდო ბირჟა, ლონდონის საფონდო ბირჟა, 
ტოკიოს საფონდო ბირჟადა არასაბირჟო ბაზარი 
საფონდო ბირჟის ალტერნატივა და მისი კონკურე-
ნტია. ამერიკის საფონდო ბაზარზე ძალიან მძლავრ 
ძალას წარმოადგენს სისტემა NASDAQ ,რომელიც 
1971 წლიდან მოქმედებს. ამჟამად საქართველოში 
შემდეგი ფასიანი ქაღალდები არსებობს: კორ პო-
რაციათა (სააქციო საზოგადოებათა) აქ ცი ები, კორ-
პორაციათა ობლიგაციები, ეროვნული ბანკის ფა-
სიანი ქაღალდები (სადეპოზიტო სერტიფიკატები) 
და სახელმწიფო ობლიგაციები. სახელმწიფო ობლი-
გაციები, რომლებსაც ფინანსთა სამინისტრო 1997 
წლის აგვისტოდან უშვებდა, 2006 წლის ზაფხულის 
შემდეგ მიმოქცევაში აღარ არის, ვინაიდან ემიტე-
ნტმა (ფინანსთა სამინისტრომ) მათი ემისია გაურ-
კვეველი ვადით შეაჩერა. 

ჩვენს ქვეყანაში ფასიან ქაღალდებთან დაკავ-
შირებული ურთიერთობებს “ფასიანი ქაღალდების 
ბაზრის შესახებ” საქართველოს კანონი და სხვა სა-
კანონმდებლო აქტები აწესრიგებს. ფასიანი ქაღა-
ლდების შესახებ კანონმდებლობის შესრულებაზე 
ზედამხედველობას ახორციელებს საქართველოს 
ფასიანი ქაღალდების ეროვნული კომისია. თითოე-
ული ემიტენტის მიერ გამოშვებული ფასიანი ქაღა-
ლდების რეესტრს აწარმოებს თავად ემიტენტი ან 
ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორი. რეესტრში 
აღნიშნულია რეგისტრირებული მფლობელების და 
მათ მფლობელობაში არსებული ფასიანი ქაღალდე-
ბის რაოდენობა, კლასი და კანონმდებლობით გან-
საზღვრული სხვა ინფორმაცია. მთელი ეს ინფორ-
მაცია ქვეყნის მასშტაბით თავს იყრის ცენტრალურ 
დეპოზიტარში. რაც შეეხება საფონდო ბირჟას, ეს 
ინსტიტუტი ჩვენში ერთადერთია და გახლავთ “სა-
ქართველოს საფონდო ბირჟა”. საფონდო ბირჟა, 

ცენტრალური დეპოზიტარი, ფასიანი ქაღალდე-
ბის რეგისტრატორები და საბროკერო კომპანიები 
წარმოადგენენ ფასიანი ქაღალდების ბაზრის რე-
გულირებად მონაწილეებს. მათზე ლიცენზიებს გა-
სცემს ფასიანი ქაღალდების ეროვნული კომისია. 
საერთოდ კი, ფასიანი ქაღალდების ბაზრის მონაწი-
ლეები არიან ბაზრის რეგულირებადი მონაწილეები, 
ემიტენტები, ინვესტორები და აუდიტორები. 

რამდენიმე წლის წინ, ვაჭრობაში შეზღუდული 
ვალდებულებით სახაზინო ვალდებულებებიც მო-
ნაწილეობდა, თუმცა ეს მცირე ხანს გაგრძელდა, 
რადგან ამ ინსტრუმენტის ვაჭრობას ბირჟაზე დიდი 
ინტერესი არ გამოუწვევია. ეს იმით აიხსნება, რომ 
ბანკები ადვილად ახერხებენ ერთმანეთთან დაკა-
ვშირებას და არ სჭირდებათ დამატებითი შუამავა-
ლი საბროკერო კომპანიების სახით, ხოლო თვითონ 
კლიენტები მიბმულები არიან ბანკებთან. ამდენად 
ყველა გარიგება, ტრანზაქცია ბანკების მეშვეობით 
ხორციელდებოდა. 

საზოგადოდ, განვითარებულ ქვეყნებში საფო-
ნდო ბირჟის სავაჭრო სისტემაში დაშვებული ფა-
სიანი ქაღალდების სიას ლისტინგი ჰქვია. მაგრამ 
ჩვენთან, როგორც განვითარებად ქვეყანაში, სა-
ფონდო ბირჟაზე დაშვების 2 საფეხური არსებობს 
(ზოგიერთ ქვეყანაში, მაგალითად, მოლდავეთში 3 
საფეხურიც კი იყო): პირველი საფეხურია ბირჟის 
სავაჭრო სისტემა და მეორე საფეხურია ლისტინგი, 
რომელიც ემიტენტს უფრო მეტი პირობის შესრუ-
ლებას ავალდებულებს. კერძოდ, ფასიანი ქაღალდის 
ლისტინგში მოსახვედრად საჭიროა ემიტენტის სა-
კუთარი კაპიტალის ოდენობა იყოს არანაკლებ 100 
ათასი აშშ დოლარის ეკვივალენტი, ემიტენტის საქ-
მიანობის ხანგრძლივობა უნდა იყოს არანაკლებ 3 
წელი, ზარალის გარეშე მუშაობის ხანგრძლივობა 
ბოლო 3 წლიდან უნდა იყოს არანაკლებ 2 წელი, გა-
მოშვებული ფასიანი ქაღალდების რაოდენობა 50 
ათასზე ნაკლები არ უნდა იყოს და ემიტენტის მიერ 
ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოება უნდა ხდებო-
დეს საერთაშორისო ბუღალტრული სტანდარტების 
მოთხოვნების შესაბამისად. გარდა ამისა, ბირჟის 
სავაჭრო სისტემაში ფასიანი ქაღალდის მოსახვე-
დრად ემიტენტი არაფერს იხდის, მაგრამ სავაჭრო 
სისტემიდან ფასიანმა ქაღალდმა ლისტინგში რომ 
გადაინაცვლოს, ემიტენტისთვის გარკვეული მო-
საკრებელია დაწესებული. ესაა საწყისი შენატანი 
(1000 ლარი) და ყოველკვარტალური გადასახადი, 
რომელიც განისაზღვრება გამოშვებული და დაფა-
რული ფასიანი ქაღალდების საერთო ნომინალური 
ღირებულებით. მაგალითად, “საქართველოს ბა-
ნკის” ყოველკვარტალური სალისტინგო გადასახა-
დი 2000 ლარის ფარგლებშია. 

საერთოდ, ლისტინგს გარკვეული უპირატე-
სობები გააჩნია. უცხოელი ინვესტორი ამა თუ იმ 
კომპანიის წარმატებულობას საზღვრავს იმის მი-
ხედვით, არის თუ არა ლისტინგში დაშვებული მისი 
აქციები. ყველაზე ცნობილი ბირჟის – “ნიუ-იორკის 
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საფონდო ბირჟის” მაგალითი რომ ავიღოთ, კომპა-
ნიები თვითონ მიისწრაფიან მათი აქციების ბირჟის 
ლისტინგში მოსახვედრად, მიუხედავად იმისა, რომ 
ბირჟა ძალიან მკაცრ პირობებს უყენებს და ამავე 
დროს, გადასახადიც ძალიან დიდია. 

იგივე “საქართველოს ბანკი” ორიენტირებულია 
უცხოელ ინვესტორებზე და მისი აქციები დაშვებუ-
ლია არა მხოლოდ საქართველოს საფონდო ბირჟა-
ზე, არამედ ლონდონის საფონდო ბირჟაზეც. მისი 
აქციების განთავსება ლონდონის ბირჟის ლისტი-
ნგში, რაც 2006 წლის ნოემბერში მოხდა, პირველ 
პრეცედენტს წარმოადგენს ქართული ეკონომიკა-
ში. “საქართველოს ბანკს” გამოშვებული აქვს კორ-
პორაციული ობლიგაციები როგორც საქართველო-
ში, ასევე გამოშვებული აქვს დოლარებში ნომინი-
რებული საერთაშორისო ობლიგაციები. 

“საქართველოს ბანკის” გარდა საქართველოს 
საფონდო ბირჟის სავაჭრო სისტემაში დაშვებუ-
ლია “ვითიბი ბანკი ჯორჯიას” და “საქართველოს 
სახალხო ბანკის” აქციები. დანარჩენი ბანკები, რო-
მელთა აქციონერთა რაოდენობა 50-ზე მეტია, არ 
გამოთქვამენ სურვილს, რომ მათი აქციები საფო-
ნდო ბირჟაზე იყიდებოდეს. 

რაც შეეხება მიმოქცევაში არსებულ სახელ-
მწიფო ფასიან ქაღალდებს, არც სადეპოზიტო სე-
რტიფიკატები და არც სახელმწიფო ობლიგაციები 
საფონდო ბირჟაზე ვაჭრობაში არ მონაწილეობს. 
საქმე ისაა, რომ სადეპოზიტო სერტიფიკატების 
მფლობელები შეიძლება იყვნენ მხოლოდ ბანკები, 
რომლებსაც ერთმანეთთან დაკავშირება საბროკე-
რო კომპანიების გარეშეც შეუძლიათ. სახელმწიფო 
ობლიგაციების შემთხვევაში კი, ჯერჯერობით, სა-
ბროკერო კომპანიებს არ შეუძლიათ საქართველოს 
ეროვნული ბანკის განხორციელებულ პირველად 
განთავსებაში მონაწილეობა; 

დღეისათვის საქართველოს ფინანსური სექტო-
რის უდიდესი ნაწილი მოდის კომერციულ ბანკებ-
ზე. კაპიტალის ბაზრების როლი მოკრძალებულია.
კაპიტალის ბაზარი საბანკო დაკრედიტების პარა-
ლელურად განიხილება ფინანსური რესურსების 
მოზიდვის ეფექტიან საშუალებად. განვითარებული 
კაპიტალის ბაზარი ქმნის კონკურენტულ გარემოს, 
ხელს უწყობს დანაზოგების უფრო ეფექტიან გადა-
ნაწილებას, როდესაც საბანკო დაკრედიტება იზღუ-
დება, ობლიგაციების ბაზარი შესაძლოა ასრულებ-
დეს დამაბალანსებელ როლს.

კონკურენტული კაპიტალის ადგილობრივი ბა-
ზრების არსებობისა და არარეზიდენტი ინვესტო-
რების მოზიდვისთვის მნიშვნელოვანია, რომ საქა-
რთველოს კაპიტალის ბაზარს გააჩნდეს მინიმუმ 
იგივე გამჭირვალობა და სანდოობა, რაც გააჩნია 
განვითარებულ კაპიტალის ბაზრებს. ასევე მნიშ-
ვნელოვანია, რომ როგორც რეზიდენტებისათვის, 
ისე არარეზიდენტებისათვის ადვილად გასაგები და 
მისაღები იყოს ადგილობრივი ბაზრის რეგულირება 
და ბიზნეს პრაქტიკა. ამ კუთხით ადგილობრივი რე-

გულირების ჰარმონიზაციას ევრო დირექტივებთან 
განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს.

საქართველოში ბანკთაშორისი ფულადი ბაზარი 
გარკვეულად ლიკვიდურია, თუმცა მინიმალურად 
არსებობს ბანკთაშორისი სეგმენტის გარეთ. აღ-
ნიშნულის მიზეზია საბანკო დეპოზიტების უფრო 
მაღალი განაკვეთები ვიდრე ფულად ბაზარზე. 
საფინანსო სექტორის განვითარებასთან ერთად 
ეტაპობრივად მოხდება დეპოზიტებისა და ფულა-
დი ბაზრის განაკვეთების დაახლოება, რაც გააჩენს 
არასაბანკო მოთამაშეების მხრიდან მოთხოვნას 
ლიკვიდობის მართვის მიზნით ფულად ბაზარზე ინ-
ვესტირების კუთხით. 

დასკვნა
ბანკის საქმიანობის სპეციფიკა იმაში მდგომა-

რეობს, რომ მისი რესურსების უმეტესი ნაწილის 
ფორმირება არა საკუთარი, არამედ მოზიდული სა-
ხსრების ხარჯზე ხორციელდება. ბანკის მიერ სახ-
სრების მოზიდვის შესაძლებლობა საქართველოს 
ეროვნული ბანკის მიერ რეგულირდება და იგი ბა-
ნკის საკუთარი კაპიტალის სიდიდეზეა და მის ორ-
განიზაციულ სამართლებრივ ფორმაზეა დამოკი-
დებული. 

დღესდღეობით საბანკო რესურსების საერთო 
მოცულობაში საერთო სახელმწიფოებრივი ფო-
ნდების წილი მნიშვნელოვნად შემცირდა. ამიტომ, 
ბანკები, კომერციული დამოუკიდებლობისა და კო-
ნკურენციის პირობებში, საკუთარი კაპიტალისა და 
მოზიდული რესურსების ფორმირების საკითხებს 
დიდ ძალისხმევას და დროს უთმობენ. კომერციული 
ბანკის რესურსები ჩვეულებრივად განისაზღვრება 
როგორც ბანკის განკარგულებაში არსებული საკუ-
თარი და მოზიდული სახსრების ერთობლიობა და 
მის მიერ მათი აქტიური ოპერაციების განხორციე-
ლებისათვის გამოყენების შესაძლებლობა. 

საკუთარი სახსრები არის ბანკის საწესდებო ფო-
ნდისა და მისი სხვა ფონდების ერთობლიობა, რომე-
ლიც ფინანსური მდგომარეობის, კომერციული და 
სამეურნეო საქმიანობის უზრუნველყოფისათვის, 
აგრეთვე ბანკის მიერ მიმდინარე წელს და გასულ 
წლებში მიღებული მოგების ხარჯზე იქმნება. 

საკუთარი სახსრების შემადგენლობაში შედის: 
საწესდებო, სარეზერვო, სპეციალური, ეკონომიკუ-
რი სტიმულირების ფონდები; საკრედიო რისკებისა 
და ფასიანი ქაღალდების გაუფასურების გადასა-
ფარავი რეზერვები: საწარმოო და სპეციალური გა-
ნვითარების სახსრები; მიმდინარე წლის მოგება და 
გასული წლების გაუნაწილებელი მოგება. 

საწესდებო ფონდი – ბანკის ეკონომიკური მდგო-
მარეობის გარანტიას წარმოადგენს. 

განვითარებული საბანკო სისტემის გარეშე ქვე-
ყანაში ვერ იარსებებს საბაზრო ეკონომიკა. მან 
უნდა შეუწყოს ხელი ეკონომიკური რეფორმების 
განვითარებას. კომერციული ბანკები არის სამე-
ურნეო ცხოვრების ის სტრუქტურები, რომელთაც 
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შეუძლიათ დააკრედიტონ ეკონომიკის ესა თუ ის 
სფერო, მოახდინონ გრძელვადიანი ინვესტირება, 
ამიტომ დიდი მნიშვნელობა აქვს მათ განვითარე-
ბას. თანამედროვე ეტაპზე ინვესტირების შემდეგი 
მეთოდებია:

იმ უმნიშვნელოვანესი სტრატეგიული ამოცანე-
ბიდან, რომელიც საქართველოს უახლოეს მომავა-
ლში აქვს გადასაწყვეტი, ერთ-ერთი უმნიშვნელო-
ვანესია ეკონომიკის სტაბილურობის მიღწევა, რომ-
ლის საფუძველსაც სწორი ფისკალური პოლიტიკა 
წარმოადგენს.

აქვე აღსანიშნავია, რომ ეკონომიკური განვითა-
რების სხვადასხვა დონეზე მყოფი სახელმწიფოები-
სათვის ფისკალურ გადაწყვეტილებებს აქვთ გან-
სხვავებული მიზანი: სამრეწველო განვითარებულ 
ქვეყნებში ეს პოლიტიკა მიზანმიმართულია უზრუნ-
ველყოს ეკონომიკური ზრდის ტემპები დინამიკაში, 
განვითარებულ ქვეყნებში - მიღწეული ეკონომიკუ-
რი სტაბილურობიდან ეკონომიკურ ზრდაზე გადას-
ვლა, ხოლო ისეთ გარდამავალი ეკონომიკის მქონე 
ქვეყნებში როგორიცაა საქართველო ფისკალური 
პოლიტიკა მოწოდებულია პასუხობდეს საბაზრო 
ეკონომიკაზე სრულყოფილი გადასვლისათვის და 
ეკონომიკური სტაბილურობისათვის პირობების 
მომზადებას.

საქართველოს ეკონომიკური განვითარების რე-
გულირებაში ფისკალური პოლიტიკა გადამწყეტ 
როლს თამაშობდა და თამაშობს. ამასთან, ფისკა-
ლური პოლიტიკის ეფექტიანობა მნიშვნელოვნად 
არის დამოკიდებული მთლიანად მაკროეკონომი-
კური და განსაკუთრებით სამრეწველო პოლიტი-
კის მიზნებთან, რომელთა განსახორციელებლად 
საჭიროა ფისკალური პოლიტიკა იქცეს ისეთ ინსტ-
რუმენტალურ პოლიტიკად, რომლის მეშვეობითაც 
შესაძლებელი გახდება სწრაფად და სრულად მიღ-
წეული იქნას გრძელვადიანი მაკროეკონომიკური 
მიზნობრივი მაჩვენებლები. ამისათვის საჭიროა 
დასახული იქნას ისეთი ფისკალური მაჩვენებლები, 
რომლების მიღწევის შემთხვევაში ერთდროულად 
დავაკმაყოფილებთ მრეწველობისა და სახელმწი-
ფო ბიუჯეტის მოთხოვნებს. ცენტრალური ბანკის 
ფულად-საკრედიტო პოლიტიკა ეკონომიკის სახე-
ლმწიფო-ანტიმონოპოლიური რეგულირების შემა-
დგენელ ნაწილს წარმოადგენს და იგი თავისთავად 
მიმოქცევაში ფულადი მასის, კრედიტების მოცუ-
ლობის, საპროცენტო განაკვეთების დონის, ფულა-
დი მიმოქცევისა და კრედიტის (ერთობლივი ფულა-
დი ბრუნვის) ცვლილებებზე მიმართულ ერთობლი-
ობას წარმოადგენს. 

მცირე და საშუალო ბიზნესის სექტორი მეტწი-
ლად განაპირობებს ეკონომიკურ ზრდას, რის გა-
მოც იმსახურებს მნიშვნელოვან ყურადღებასა და 
ფოკუსირებას. „კრედიტინფო საქართველომ“ მოახ-
დინა მნიშვნელოვანი ინვესტირება სპეციფიური ინ-
სტრუმენტის შექმნაში, რომელიც ეხმარება კომპა-
ნიებს მიიღონ ეფექტური გადაწყვეტილებები მცი-

რე და საშუალო ბიზნესის დაკრედიტების თვალსა-
ზრისით და ხელი შეუწყონ ამ სექტორისთვის და-
ფინანსების ხელმისაწვდომობას. მაგალითისთვის, 
ევროპის ქვეყნებში კომპანიების 99% წარმოადგენს 
მცირე და საშუალო ზომის საწარმოებს, რომელთაც 
სტატისტიკურად შეაქვთ 58 ცენტი თითოეული 
ევროს გამომუშავებაში. ეს საკითხი დიდი ხნის გან-
მავლობაში იქცევს ყურადღებას მსოფლიო მასშტა-
ბით.

ჩატარებული კვლევა შესაძლებლობას გვაძლე-
ვს გავაკეთოთ შემდეგი ძირითა დი დასკვნები და 
წინადადებები:

1. ბანკების როლი ეკონომიკის განვითარება-
ში ძალიან მაღალია. საქმიანობის პროცესში ისინი 
ურთიერთობებში შედიან როგორც სხვა ბანკებთან 
და საკუთრების სხვადასხვა ფორმის კლიენტებთან, 
ასევე ქვეყნის სხვადასხვა სამეურნეო სუბიექტებ-
თანაც. ამასთან დაკავშირებით ბანკის საქმიანობის 
განხილვის საფუძველში კომპლექსური მიდგომა 
არის ჩადებული, რომელიც ბანკების საქმიანობის 
ეკონომიკის კვლავწარმოებისა და განვითარების 
პროცესებთან დაკავშირების შესაძლებლობას 
იძლევა. 

2. დღევანდელი გადასახედიდან, ქვეყნის ფინა-
ნსური სტაბილურობის უზრუნველყოფის გზების 
სრულყოფის მიზნით, საჭიროა ქვეყანამ ინვესტი-
ციების სფეროში გონივრული პოლიტიკა განახო-
რციელოს, რადგანაც პირველ რიგში, სათანადო სა-
ინვესტიციო პოლიტიკის გარეშე ქვეყნის ეკონომი-
კა აღმოჩნდება დახურული და ანტილიბერალური, 
რაც საფუძველი იქნება საერთაშორისო საფინანსო 
ორგანიზაციების მხარდაჭერის დაკარგვის და მე-
ორეც, უცხოური ინვესტიციების გარეშე შეუძლე-
ბელი იქნება ეროვნული მეურნეობის შემდგომი 
განვითარება. დღეს ფაქტია, რომ მსოფლიოს ბევრ 
ქვეყანაში, და მათ შორის, საქართველოშიც მეტად 
მწვავედ დგას უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის 
პრობლემა. საინვესტიციო სახსრების დეფიციტი 
გარდაუვალს ხდის უცხოურ ფინანსურ წყაროებ-
თან დაკავშირების საკითხს.

3. საქართველოში ფასიანი ქაღალდების ბაზრის 
განვითარება წარმოუდგენელია საფონდო ბირჟის 
გარეშე. მოქმედი ლიცენზირებული საფონდო ბირ-
ჟა კი საქართველოში საქართველოს საფონდო ბირ-
ჟაა, საქართველოს აუცილებლად სჭირდება განვი-
თარებული ფასიანი ქაღალდების ბაზარი და შესა-
ბამისად წარმატებული საფონდო ბირჟა. საჭიროა 
ქვეყნის ხელისუფლებამ საკანონმდებლო დონეზე 
გაატაროს ძირეული ცვლილებები. ფასიანი ქაღა-
ლდების ბაზრის წასახალისებლად დივიდენდების 
ნაცვლად უნდა დაიბეგროს დაგროვება. საფონდო 
ბირჟა უნდა გახდეს ისევ თვითრეგულირებადი და 
აიკრძალოს ბირჟის გარეთ გარიგების დადება. სა-
ჭიროა აქტიური სარეკლამო კამპანია, მოსახლეო-
ბის ცნობიერებამდე აქციების ყიდვის სიკეთის და-
ყვანის მიზნით და სახელმწიფოსგან ხელი უნდა შე-
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ეწყოს საქართველოს საფონდო ბირჟის საქმინობას. 
4. საფონდო ბირჟის საქმიანობა ქართველ ეკო-

ნომიკურ აგენტთა ტრადიციულ საქმიანობას ნა-
მდვილად არ წარმოადგენს, მაგრამ ისეთი განვი-
თარებადი ქვეყნები, როგორიც საქართველოა, გა-
ნიცდიან საკუთარი სახსრების არარსებობას, საინ-
ვესტიციო კაპიტალის მოზიდვის ერთ-ერთ საუკე-
თესო საშუალება კი ფასიანი ქაღალდების ბაზრის 
ამუშავებაა. ფასიანი ქაღალდების ბაზრის განვითა-
რების აუცილებელი წინაპირობა კი ორგანიზებული 
საფონდო ბაზრის და მისი ინფრასტრუქტურის (სა-
ფონდო ბირჟა, ცენტრალური დეპოზიტარი) მდგრა-
დი ფუნქციონირებაა. განვითარებადი ეკონომიკის 
მქონე ქვეყნებში ფასიანი ქაღალდების ბაზრის ჩა-
მოყალიბების პროცესში სახელმწიფოს დიდი როლი 
ეკისრება. ფასიანი ქაღალდების ბაზარი გლობალუ-
რი ეკონომიკის აუცილებელი და მნიშვნელოვანი 
ელემენტია, რომლის გარეშეც შეუძლებელია საბა-
ზრო ეკონომიკის ნორმალური ფუნქციონირება. 

გამოყენებული ლიტერატურა:
1. ასათიანი ვ., ცაავა გ. კომერციული ბანკების 

საქმიანობის ფინანსური ანალიზი (თეორია, მეთო-
დები და პრაქტიკა). - თბილისი, 2014. – 500 გვ.

2. კოვზანაძე ი., კონტრიძე გ. თანამედროვე სა-
ბანკო საქმე. სახელმძღვანელო. - თბი ლისი, 2014. – 
567 გვ.

3. ინგოროყვა ა., ჩხაიძე ზ., ცაავა გ. საბანკო ინ-
ფორმაციული სისტემები და ტექ ნო ლოგიები. სახე-
ლმძღვანელო. - თბილისი, 2009. – 400 გვ.

4. ინგოროყვა ა., ფიჩხაია ზ., ფიჩხაია ი. საბანკო ოპე-
რაციები. ლექციების კურსი. - თბი ლისი, 2009. – 470 გვ.

5. ლეჟავა პ. ფასწარმოქმნა სესხებზე და კონკუ-
რენცია საქართველოს საბანკო სექ ტორ ში. - ეკონო-
მიკა და საბანკო საქმე, 2013. ტომი I, N1, გვ. 31-40.

6. ხარაზიშვილი მ. საბანკო კრედიტებზე მაღა-
ლი პროცენტები ინფლაციის ბრალია: ქვე ყანაში 
ბანკებს შო რის კონკურენ ტუ ლი გარემო ჯერ კიდევ 
არ არის ჩამოყალი ბებუ ლი /http://abg. org.ge/docs/
rezonanse-interest_rate.pdf.

7. ცაავა გ., ხანთაძე გ. საბანკო მენეჯმენტი. სა-
ხელმძღვანელო. - თბილისი, 2014. – 800 გვ.

ცაავა გ., ხანთაძე გ. საბანკო საქმე (თეორია, მე-
თოდები და პრაქტიკა). სახელ მძღვა ნელო. - თბილი-
სი, 2014. – 600 გვ.

8. ვებ - გვერდები: 
l საქართველოს პარლამენტი/http://www.par-

liament.ge;
l საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო ww w. 

mof.ge;
l საქართველოს ეროვნული ბანკი/ www. nbg.

gov.ge;
l http://tbcleasing.ge
l www.Agl.ge
l საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი გა-

ნვითარების სამინისტრო/ http://www.economy.ge;
l საქართველოს სტატისტი კის ეროვნული სამ-

სახური/ http://www.statistics.ge;
l საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზი-

რებადი ჟურნალი «საქართველოს ეკონომიკა»;
l საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზი-

რებადი ჟურნალი «ეკონომიკა»;
l საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზი-

რებადი ჟურნალი «ბიზნეს-ინჟინერინგი».
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რეზიუმე
სტატიაში წარმოდგენილია კონკურენტუნარია-

ნობის განსაზღვრის კლასტერული მიდგომა და ის 
ფაქტორები, რომლის საშუალებითაც ის ზემოქმე-
დებს ფირმების კონკურენტუნარიანობაზე. ავტო-
რის აზრით, კლასტერული მიდგომის გამოყენება 
გაზრდის საქართველოს მევენახეობა-მეღვინეობის 
დარგის ეფექტიანობას. აგრეთვე, მეღვინეობის და-
რგის კონკურენტუნარიანობას მსოფლიო ბაზარზე. 

საკვანძო სიტყვები: ფირმის კონკურენტუნარია-
ნობა, ქართული ღვინის ინდუსტრიის კონკურენტუ-
ნარიანობა, კლასტერი.

ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING 
THE COMPETITIVENESS OF THE GEORGIAN 

WINE INDUSTRY

Tamar Chikava
PhD student of GTU 

RESUME 
In the article the author considered a cluster ap-

proach to the definition of competitiveness and the 
factors influencing the competitiveness of firms are 
formulated. The article describes the clustering ap-
proach to determination of competitiveness and the 
factors through which it affects on the competitiveness 
of firms. According to the author, the cluster approach 
is applied to increase the efficiency of viticulture and 
winemaking. Also, it will increase the competitiveness 
of the wine industry on the world market.

Keywords: Competitiveness of the Firm, Competi-
tiveness of the Georgian wine industry, Cluster.

*   *   *  *

თანამედროვე გლობალურ ეკონომიკაში დიდი 
მნიშვნელობა აქვს კონკურენტულ უპირატესობას, 
ანუ იმას, თუ როგორ და რამდენად ეფექტურად 
იყენებენ კომპანიები სხვადასხვა რესურსს, რომ-
ლებიც მუდმივ ინოვაციებს მოითხოვს. ერთ-ერთი 
მათგანია კლასტერი, რომლებშიც კომპანიები ერ-
თმანეთს კონკურენციას უწევს და, ამავდროულად, 
თანამშრომლობს კიდეც.

არსებობს გეოგრაფიული, სექტორული, ჰორი-
ზონტალური და ვერტიკალური კლასტერი. მათ კო-
ნკურენციაზე სამი გზით შეუძლიათ ზემოქმედება: 
1. კლასტერის შემადგენელი კომპანიების პროდუქ-

ტიულობის გაზრდა; 2. დარგში ინოვაციების სტი-
მულირება; 3. დარგში ახალი ბიზნესების სტიმული-
რება [1].

კლასტერის შემადგენელ ფირმებს უფრო ნათ-
ლად და სწრაფად შეუძლიათ მომხმარებლების სა-
ჭიროებების აღქმა და იმის გაცნობიერება, თუ რა 
კუთხით არის შესაძლებელი მომხმარებლისთვის 
ინოვაციების შეთავაზება. საჭირო ინოვაციების 
აღმოჩენის შემდეგ, ასევე მნიშვნელოვანია შესაძ-
ლებლობა გქონდეს ამ ინოვაციის სწრაფად განხო-
რციელებისა. კლასტერის შემადგენლობაში მყოფი 
ფირმისთვის შესაძლებელია მცირე დროით მონა-
კვეთში ინოვაციებისთვის საჭირო მასალების, მო-
მსახურების, აღჭურვილობის და სხვა აუცილებელი 
ელემენტების მოპოვება. ადგილობრივი მომწოდებ-
ლები და პარტნიორები ხშირად ძალიან ახლოდან 
არიან ჩართული ინოვაციის პროცესში, რის გამოც 
მათ მიერ მიწოდებული მასალები ხშირად საუკეთე-
სოდ ესადაგება ფირმის მოთხოვნილებებს. 

არსებული კლასტერის შემადგენლობაში ხში-
რად ყალიბდება ახალი ბიზნესი, რაც რამდენიმე მი-
ზეზით არის განპირობებული. პირველ რიგში აღსა-
ნიშნავია ის, რომ კლასტერში უკეთესი ინფორმაცი-
აა ბიზნეს- შესაძლებლობების შესახებ. ადამიანები, 
რომლებიც მუშაობენ კლასტერში ან კლასტერის 
სიახლოვეს, ადვილად ამჩნევენ იმ თავისუფალ სივ-
რცეს საქონლის, მომსახურებისა, თუ მომწოდებლე-
ბის კუთხით, რომლის დაკავებაც შესაძლებელია. 
ასევე, მნიშვნელოვანია ის, რომ კლასტერში შეს-
ვლის ბარიერები არის გაცილებით ნაკლები, ვიდრე 
სხვაგან. საჭირო აქტივები, უნარები და ადამიანური 
რესურსები თავიდანვე ხელმისაწვდომია კლასტე-
რში. მეწარმეს დამყარებული აქვს კარგი ურთიე-
რთობები კლასტერის მონაწილეებთან და ამიტომ 
ხშირად ურჩევნია დარჩეს იმავე საზოგადოებაში. 
ხელმისაწვდომია ასევე ბაზარი ბევრ პოტენციურ 
მომხმარებლებთან ერთად. ყოველივე ეს ამცირებს 
ბაზარზე შესვლის რისკს. აღსანიშნავია ასევე ის, 
რომ ბაზრის დატოვების ბარიერიც უფრო ნაკლები 
იქნება, რადგან მეწარმეს არ უწევს თავიდან დიდი 
დანახარჯების გაწევა და სპეციალიზებული ინვე-
სტიციების განხორციელება. 

ღვინის კლასტერი წარმოადგენს ქსელს, რომელ-
შიც გაერთიანებული არიან შემდეგი ობიექტები: 
ღვინის ქარხნები, ყურძნის მომყვანები, სასუქების, 
პესტიციდებისა და ჰებიციდების მწარმოებლები, 
ყურძნის მოსავლის აღების მოწყობილობა, ღვი-
ნის ჩამოსხმის ტექნოლოგიური ხაზი, ირიგაციის 
სისტემების მომწოდებლები, ბოთლების, საცობე-

საქართველოს ღვინის დარგის კონკურენტუნარიანობაზე 
მოქმედი ფაქტორების ანალიზი

თამარ ჩიქავა
სტუ-ს დოქტორანტი
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ბის, ბოცების, ეტიკეტების მწარმოებლები, მეცნიე-
რული კვლევების ინსტიტუტები, საგანმანათლებო 
დაწესებულებები, ბიზნეს საკონსულტაციო ფირმე-
ბი, სპეციალური გამომცემლობები და სხვ. [2].

ღვინის კლასტერის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვა-
ნესი განმსაზღვრელი ფაქტორია ტერუარი. ტერუ-
არი არის ერთგვაროვანი ტერიტორია, რომელსაც 
აქვს თავისი ძლიერი განმასხვავებელი ნიშან-თვი-
სებები. მისი მახასიათებლებია ბუნებრივი რესუ-
რსები (ნიადაგი, კლიმატი), ასევე კულტურული 
(ისტორიული და სოციალური) რესურსები. ტერუ-
არი ასევე განისაზღვრება იმ პროცესებითა და მე-
თოდებით, რომლებიც გამოიყენება ყურძნის მოყვა-
ნისას და ღვინის წარმოებაში. მაგალითად, ჯიშების 
არჩევა, რიგების განთავსება, სასუქების, პესტი-
ციდებისა და საირიგაციო სისტემების გამოყენე-
ბა, მოსავლის აღების ტექნიკა. მნიშვნელოვანია 
აგრეთვე ღვინის წარმოების ტექნიკის გათვალისწი-
ნება: როგორ ხდება ყურძნის დაჭყლეტვა და წვენის 
მიღება, რამდენად კარგად ხდება მისი გაფილტვრა, 
რა დანამატებს უკეთებენ, როგორი ტიპის ბოცებში 
ხდება ღვინის დამწიფება და სხვ. [3,4,5, 6].

ჩვენი აზრით, კლასტერული მიდგომის გამოყე-
ნება ბევრად გაზრდის საქართველოს მევენახეო-

ბა-მეღვინეობის დარგის ეფექტიანობას. კომპანიე-
ბს საშუალება ექნებათ მოახდინონ სპეციალიზაცია 
და ასევე, შეამცირონ დანახარჯები იმ მასალებსა 
თუ მომსახურებაზე, რომლის შეძენაც ამჟამად სხვა 
ქვეყნებიდან უწევთ, რაც ბუნებრივია ზრდის მათ 
წარმოებაზე გაწეულ ხარჯებს.
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reziume
Tanamedrove pirobebSi, rodesac mimdin-

areobs ekonomikur TeoriaSi Camoyalibebuli 
tradiciuli rigi sakiTxebis axleburi warmod-
gena, Teoriisa da praqtikis ufro metad daax-
loebis procesi, mniSvnelovania mikroekono-
mikis erT-erTi sakvanZo sakiTxis _ mogebis maq-
simizaciisadmi arsebuli midgomebis ganxilva, 
misi gamoTvlis mimarTulebebis warmodgena 
da aRniSnulis praqtikaSi gamoyenebis Sesa-
Zleblobebis gansazRvra.

firmebis mogebis maqsimizaciis pirobebis 
ganxilvisas, arsebuli saangariSo bazidan ga-
momdinare, gaTvlebi SesaZlebelia minimum 
ori mimarTulebiT ganvaxorcieloT. pirveli. 
tradiciulad zRvruli danaxarjisa da zRvru-
li Semosavlis gansazRvra da maTi tolobis 
pirobebSi produqciis gamoSvebis moculobis 
dadgena. meore. nulovani zRvruli mogebis 
pirobebSi produqciis gamoSvebis raodenobis 
gansazRvra, radganac zRvruli mogebis nulTan 
tolobis dros mTliani mogeba maqsimaluria.

sakvanZo sityvebi: mTliani Semosavali. 
mTliani danaxarjebi. mogeba. mogebis maq-
simizacia. 

METHODS FOR DETERMINING MAXIMIZATION OF 
PROFIT OF THE FIRM: CURRENT APPROACHES AND 

DIRECTIONS

Kakhaber Tsimintia
Associated Professor of Sokhumi State University

RESUME
In modern conditions, when a new concept of tra-

ditional issues is being formulated in economic theory, 
when there is a process of approaching between theory 
and practice, One of the key issues of microeconomics 
is important _ discussion of the approaches to maximi-
zation of profits, Identify its calculation directions and 
define the possibilities of using it in practice.

In considering terms of maximization of profit of 
firms, based on the existing reporting base, calculations 
can be done in at least two directions. First. traditional-
ly limiting the marginal cost and marginal income and 
determining the volume of production of the product 

in the conditions of their equality. Second. Determining 
the release of product numbers when in the conditions 
of zero marginal benefit, because marginal profit equals 
zero at the maximum profit.

*   *  *   *

postindustriuli sazogadoebis formire-
bis procesSi mniSvnelovani cvlilebebi gani-
cada ganviTarebis faqtorebisadmi arsebulma 
midgomebma. gansakuTrebuli aqcentireba moxda 
informaciaze, inteleqtze, codnaze, rogorc 
ganviTarebis mTavari faqtorebisa da konkuren-
tunarianobis ganmsazRvrelze. analogiurad 
mimdinareobs SexedulebaTa Semdgomi srulyo-
fa ekonomikur sivrceze, ekonomikur agentebsa 
da maT urTierTkavSirze . viTardeba da farTo-
vdeba warmodgenebi ekonomikuri subieqtebis 
qcevasa da maT rolze sazogadoebaSi. kerZod, 
icvleba racionalurobisadmi aqamde arsebuli 
midgomebi, rodesac firmebis TeoriaSi warm-
marTvelad mogebis maqsimizacia, xolo moxmare-
bis TeoriaSi _ sargeblianoba gvevlineboda. 
sustdeba resursebis absoluturi iSviaTo-
bisadmi klasikuri midgomebi da gadasvla xdeba 
ukve ganaxlebadi resursebis upirates gamoy-
enebaze. bazrebis funqcionirebis meqanizmebis 
ganxilvisas, konkurenciasTan erTad, sul ufro 
xSirad ganixileba partnioroba. axal ekonomi-
kur paradigmebSi mniSvnelovan rols asrule-
ben institutebi, integraciuli struqturebi, 
Sexedulebebi. 

mikroekonomika, rogorc firmis, Sinameur-
neobebis, momxmareblebisa da bazrebis Sems-
wavleli disciplina, dReisTvis warmoadgens 
maRal Teoriul safuZvlebze Camoyalibebul da 
logikurad dasrulebul sistemas. is sakiTxebi, 
romelic neoklasikurma ekonomikurma Teori-
am dasaxa, amave Teoriis farglebSi SemuSave-
buli meTodebis saSualebiT warmatebiT iqna 
gadawyvetili. gamonakliss warmoadgens amoca-
naTa garkveuli jgufi, romelic dReisTvisac 
problemuria. kerZod, iTvleba, rom rigi arse-
buli modelebisa (srulyofili konkurenciis, 
ekonomikuri adamianis, absoluturi racional-
urobis) Zlier scildeba realobas anu arareal-
isturia. aqedan gamomdinare mikroekonomikis 

firmis mogebis maqsimizaciis gansazRvris meTodebi: 
arsebuli midgomebi da mimarTulebebi

kaxaber cimintia
soxumis saxelmwifo universitetis 

asocirebuli profesori
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swavlebis dros gansakuTrebuli mniSvneloba 
eniWeba Teoriasa da praqtikas Soris sinergiis 
problemas. 

mikroekonomikis kursSi aseve problemurad 
iTvleba erTproduqtiani modelebis gamoyene-
bac. cxadia, rom mxolod erTi produqciis mwar-
moebeli firma realobaSi iSviaTobaa, radga-
nac firmaTa umravlesoba ramdenime saqonlisa 
da momsaxurebis warmoebazea orientirebuli. 
firmis mier mxolod erTi produqtis warmoe-
bis daSvebis nacvlad ori (an meti) produqciis 
warmoebis ganxilvisas aucilebeli xdeba mud-
mivi xarjebis ganawilebis meqanizmis, TiToeuli 
produqciisTvis cvalebadi da zRvruli xar-
jebis gansazRvris, calkeuli produqciisTvis 
amonagebis, zRvruli amonagebis gansazRvris da 
msgavsi sxva problemebis gadawyveta. 

mikroekonomikuri TeoriisTvis gansakuTre-
bulad mniSvnelovania SexedulebaTa cvlileba 
mikroekonomikur subieqtebze. sul ufro far-
Tovdeba im mecnierTa wre, romlebic mikroe-
konomikur subieqtebs (firmebs) ukve ganixi-
laven ara rogorc iseT agentebs ,romlebic mo-
gebis maqsimizaciis mizniT reagireben sabazro 
pirobebis cvlilebaze, aramed maTi ganxilvis 
dros ufro meti yuradReba eTmoba ekonomikur 
procesebSi iseTi mniSvmnelovani monawileebis 
rangSi maT daxasiaTebas, romlebsac SeuZliaT 
zegavlena moaxdinon sabazro koniunqturaze. 
aRniSnuli ki dRis wesrigSi ayenebs mikroekono-
mikis disciplinis swavlebisas axali realiebis 
gaTvaliswinebas. 

firmebis TeoriaSi rigi sabaziso midgome-
bis gverdiT aucilebelia axali midgomebis 
ganxilvac. kerZod, aqcenti unda gamaxvildes 
imaze, rom grZelvadian perspeqtivaSi firmebis 
warmatebebi dakavSirebulia mis Sida erTianoba-
sa da garemosTan harmoniul urTierTkavSirze, 
rac konkurenciasa da partniorobas gulisx-
mobs. amasTan, firmis ganxilva ar unda Semoifar-
glos mxolod ekonomikis atomis WrilSi, aramed 
unda iqnas ganxiluli misi rTuli struqtura, 
romelic saqonlisa da momsaxurebis warmoebis 
garda, ayalibebs codnas, mentalitets, insti-
tutebs da nergavs mas ekonomikaSi.

aRniSnulidan gamomdinare, mniSvnelovania 
mikroekonomikis erT-erTi sakvanZo sakiTxis _ 
mogebis maqsimizaciisadmi arsebuli midgomebis 
ganxilva, misi gamoTvlis mimarTulebebis war-
modgena da aRniSnulis praqtikaSi gamoyenebis 
SesaZleblobebis gansazRvra.

Tanamedrove mikroekonomikis sabazo (baka-
lavriatis) donis saxemZRvaneloebSi firmis mo-
gebis maqsimizaciis piroba Semdegnairadaa war-
modgenili: 

firma maqsimalur mogebas Rebulobs maSin, 

roca adgili aqvs mTlian amonagebsa (TR) da 
mTlian danaxarjebs (TC) Soris dadebiTi sx-
vaobis maqsimizacia. Tanamedrove ekonomikuri 
Teoria amtkicebs, rom mogebis maqsimizacia an 
danaxarjebis minimizacia miiRweva maSin, rode-
sac zRvruli amonagebi utoldeba zRvrul da-
naxarjebs e. i. sruldeba piroba: srulyofili 
konkurenciis bazarze myofi firma mogebis maq-
simizacias axdens maSin, rodesac irCevs warmoe-
bis iseT moculobas, romlis drosac zRvruli 
amonagebi zRvruli danaxarjebisa da mimdinare 
sabazro fasis tolia: MR=MC=P. (1; gv.212).

amonagebsa da danaxarjebs Soris sxvaobas, 
rogorc cnobilia, ekonomikur mogebas (π) 
uwodeben. radganac amonagebi da danaxarjebi 
damokidebulia gamoSvebuli saqonlis raode-
nobaze, ekonomikuri mogebac masze iqneba damok-
idebuli.

aqedan gamomdinare, miRebulia rom mogebis 
maqsimizaciisTvis Sesabamisi gamoSvebis mocu-
lobis arCevisas aucilebeli pirobaa warmodge-
nili sxvaobis warmoebuli nulis toli iyos: 

 

amrigad:  (mogebis maqsimizaciis 

pirveli rigis toloba), anu firmis mogebis 
maqsimizaciis pirobaa ,,zRvruli amonagebisa” da 
,,zRvruli danaxarjebis” toloba: 

  (2; gv.528-529)

radganac pirveli rigis toloba or SemTx-
vevaSi sruldeba (mogebisa da zaralis maq-
simizaciis dros), aucilebeli xdeba misi Semd-
gomi dazusteba, rac meore rigis tolobiT xde-
ba. kerZod, pirveli rigis tolobasTan erTad 
aucilebelia sruldebodes Semdegi pirobac: 

 
                                                 (1; gv.214)

Cveni azriT, firmis mogebis maqsimizaciis am 
miRebul axsnasTan erTad, sasurvelia aRvniS-
noT Semdegi; rogorc cnobilia, iq sadac zRvru-
li sidide nulis tolia, mTliani sidide ma-
qsimaluria. e.i. roca π = max Mπ=0 . radganac 
MR-MC=Mπ. mogebis mmaqsimizirebeli moculo-
bis gansazRvrisTvis unda sruldebodes piroba:  
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MR-MC=0. radganac:

 
sabolood miviRebT

 

aRniSnulidan gamomdinare, firmebis mogebis 
maqsimizaciis pirobebis ganxilvisas, arsebuli 
saangariSo bazidan gamomdinare, gaTvlebi Sesa-
Zlebelia minimum ori mimarTulebiT ganvaxor-
cieloT. pirveli. tradiciulad zRvruli da-
naxarjisa da zRvruli Semosavlis gansazRvra da 
maTi tolobis pirobebSi produqciis gamoSvebis 

moculobis dadgena. meore. nulovani zRvruli 
mogebis pirobebSi produqciis gamoSvebis ra-
odenobis gansazRvra. 
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reziume
statiaSi `kompaniis finansuri simyaris re-

itingis gansazRvra qulobrivi meTodiT~ ganx-
ilulia amJamad gamoyenebuli raode nob rivi 
da xarisxobrivi (Tvisobrivi) meTodebi da maT 
naklad miCneulia maTi Sejereba-Sejamebis Seu-
Zlebloba. am naklis dasaZlevad SemoTavaze-
bulia raodenobrivi maCveneblebis qulebiT Se-
faseba. am gziT yvela raodenobrivi maCvenebeli 
gaerTmniSvneliandeba. am meTodis danergvis 
siZnelis gadasalaxad dasmulia sakiTxi kompa-
niebis (dargebis mixedviT) finansuri maCveneb-
lebis normativebis SemuSavebis Sesaxeb.

sakvanZo sityvebi: finansuri simyare; re-
itingi; qula; qulobrivi meTodi; reitinguli 
klasi; ranJireba; normativi.

THE SCORING (MARKING) METHOD OF DEFINING 
COMPANY FINANCIAL FIRMING RATING 

Nikoloz Bakashvili
(Doctor of Economical sciences, 

Professor, director of LTD 
“Bakashvili and Company”)

SUMMARY
In the article _“The Scoring (marking) method of 

defining company financial firming rating” is discussed 
the current methods of amount and quality and the fault 
of this is the impossibility of their summarizing to each 
other. The best way to solve this problem is the assess-
ment of amount index scoring. In this way it would be 
possible to reduce all the indexes to a common denom-
inator. To avoid the difficulties it is raised the question 
to form of company (according to the fields) financial 
index normative.

Key words: financial firming, Rating, Score (mark-
ing), Scoring method, Rating grade, Ranking, Normative.

Sesavali
kompaniis finansuri simyare (finansuri sta-

biluroba) misi gadaxdis unarianobis, kredi-
tunarianobis safuZvelia. msoflioSi, albaT, 
cotaa iseTi firma, romelsac saqmianobis gan-
saxorcieleblad sakuTari saxsrebi yofnis. da-

narCeni firmebi an bankebs akiTxaven kreditis 
asaRebad, an - investorebs investiciebis misaRe-
bad. orive SemTxvevaSi kompaniisgan garantad 
mis finansur simyares moiTxoven da kompaniis 
sasargeblod gadawyvetilebis miRebamde, mas 
amowmeben. 

garda aRniSnulisa, 2017 wlis 23 dekembers 
#1935 kanoniT saqarTvelos ,,sagadasaxado ko-
deqsSi’’ cvlilebebi Sevida da 224-e muxliT 
ganisazRvra ,,avtorizebuli ekonomikuri op-
eratori’’, romelic sabaJo kontrolis dros, 
sxva gadasaxadis gadamxdelTan SedarebiT, xe-
lSemwyobi pirobebiT sargeblobs, rac, aseve, 
gulisxmobs misi dokumentebisa da monacemebis 
Semowmebis da saqonlis, satransporto saSuale-
bebisa da teritoriis daTvalierebis naklebi 
sixSiriT ganxorcielebas.

pirs avtorizebuli ekonomikuri operato-
ris statusi rom mieniWos, erT-erTi aucilebe-
li pirobaa, igi gadaxdisunariani da finansurad 
mdgradi iyos.

es Semowmeba sxvadasxva meTodiT xorcield-
eba, radgan ar arsebobs kompaniis finansuri sim-
yaris gansazRvris erTiani meTodika.

winamdebare statiaSi mocemulia kompaniis 
finansuri simyaris, anu gadaxdis unaria nobis 
gansazRvris srulyofis garkveuli mcdeloba. 

ZiriTadi nawili
1. kompaniis finansuri simyaris gansaz-

Rvris arsebuli praqtikis Sefaseba.
kompaniis finansuri simyare raodenobrivi 

da xarisxobrivi maCve neblebis SefasebiT xor-
cieldeba. raodenobrivi maCveneblebi 5 jgufad 
iyofa, xarisxobrivi ki _ oTx jgufad.

raodenobriv maCvenebelTa jgufebia [1, gv. 
334]:

1. likvidobis koeficientebi (mimdinare 
(saerTo), swrafi da absolu turi);

2. saqmiani aqtivobis koeficientebi (aqtive-
bis brunvadoba, maragebis brunvadoba, debi-
toruli davalianebis brunvadoba, sabrunavi 
aqtivebis brunvadoba da sxv.);

3. kapitalis struqturis koeficientebi (nas-
esxebi saxsrebiT uzrunvel yofis, avtonomiis da 
manevrirebis koeficientebi);

kompaniis finansuri simyaris reitingis gansazRvra 
qulobrivi meTodiT

nikoloz bakaSvili
ekonomikur mecnierebaTa doqtori, 
profesori, Sps auditoruli firma 
`bakaSvili da kompanias~ direqtori
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4. momgebianobis (rentabelobis) koeficien-
tebi (aqtivebis rentabeloba (ROA), sakuTari 
kapitalis rentabeloba (ROE), realizaciis 
rentabe loba (ROR));

5. sabazro aqtivobis koeficientebi (mogeba 
erT aqciaze, dividendis dafarvis koeficienti, 
aqciis kotirebis koeficienti, aqciis sabazro 
Sefasebis koeficienti, tobinis koeficienti da 
sxv.).

xarisxobriv maCvenebelTa jgufebia [2, gv. 
100]:

1. sakredito istoriis Sefasebis maCvenebeli;
2. menejmentis xarisxis Sefasebis maCvenebeli;
3. sesxis (investiciis) uzrunvelyofis Se-

fasebis maCvenebeli;
4. kompaniis (anu msesxeblis) saqmianobis dar-

gis ekonomikuri mdgoma reobis Sefasebis maCven-
ebeli.

mocemul statiaSi ganvixilavT mxolod 
finan suri simyaris ganmsazRvrel raodenobriv 
maCveneblebs, Sesabamisad, Cven mier warmodgeni-
li winadadebac mxolod maT SeexebaT.

raodenobriv maCvenebelTa 5 jgufSi 20 
maCvenebelze metia gaerTianebuli. maTi simrav-
lis gamo, yvela am maCvenebels ar angariSoben 
[3, gv. 392] da maT Soris irCeven sakuTari Sexed-
ulebisamebr, yvelaze misaRebs. kompaniis anal-
itikosma am mxriv SeiZleba airCios koeficien-
tebis erT-erTi jgufi, xolo komerciuli bank-
is an inves toris analitikosma _ sul sxva. CvenT-
vis cnobilia, rom komer ciuli bankebi kompaniis 
kreditunarianobis dasadgenad fuladi saxs-
rebis moZraobasac aanalizeben da gayidvebis 
udidesi da umciresi moculo bebis scenarebiT 
sawarmos gadaxdisunarianobas sazRvraven [4, gv. 
150]. aseT rTul samuSaoebs kompaniebis anali-
tikosebi ar axorcieleben. amis Sedegad, didia 
albaToba imisa, rom erTi da igive kompaniis fi-
nansur simyareze gakeTebuli bankis da kompaniis 
daskvnebi erTmaneTs ar daemTxves.

garda simravlis faqtorisa, rac saWiro 
SemTxvevaSi SeuZlebels xdis yvela zemoT Ca-
moTvlili finansuri koeficientebis gaan-
gariSebas, arsebobs maTi Sejameba-Sejerebis 
problemac. saqmiani aqtivobis, anu brunvadobis 
maCveneblebi dReebis raodenobaSi an jerebSi 
izomeba, likvidobis maCveneb lebi - koeficien-
tebSi an procen tebSi, kapitalis struqturis da 
rentabe lobis maCveneblebic - procentebSi, sa-
bazro aqtivobis maCveneblebis nawili ki - lar-
ebSi, nawili - koeficien tebSi. ganzomilebaTa 
erTeulebis aseTi gansxvavebulobis gamo, maTi 
arc Sedareba SeiZleba da arc Sejameba. amasTan, 
zogierTi maCveneblis zrda dinamikaSi dadeb-
iTad fasdeba (magaliTad, rentabelobis, likvi-
dobis), zogierTis ki _ uaryo fiTad (magaliTad, 

dReebSi gamoxatuli saqmiani aqtivobis maCveneb-
lebis). ase rom, am maCveneblebs erTiani meTodiT 
ver SevafasebT. arada, finansuri moni toringis 
Catareba kompaniis direqcias sWirdeba imisTvis, 
rom gaarkvios, izrdeba da finansurad myardeba 
misi sawarmo Tu dacemas da gakotrebas ganicdis.

roca sawarmo investors eZebs, anda bankidan 
sesxis aReba sWirdeba, man orives calsaxad 
araorazrovani da gasagebi angariS geba unda 
warudginos. garda amosavali (sawyisi) infor-
maciisa da finansuri koeficientebisa, masSi 
warmodgenili unda iyos sawarmos finansuri md-
gomareobis Semfa sebeli zogadi integrirebuli 
maCvenebeli. samwuxarod, aseTi maCvenebeli saqa-
rTveloSi ar gvaqvs. 

isic mniSvnelovania, rom 2016 wlis 8 ivniss 
miRebuli #5386 kanoniT ,,buRaltruli aRricx-
vis, angariSgebisa da auditis Sesaxeb’’ saval-
debulo gaxda auditirebuli finansuri an-
gariSgebis gasajaroeba/gamoqveyneba 2018 wlis 
1 ianvridan 1-li da me-2 kategoriis sawarmoebi-
saTvis, xolo 2019 wlis 1 ianvridan - me-3 da me-4 
kategoriis sawarmoebisaTvis.

ra Tqma unda, es ar niSnavs imas, rom auditire-
buli finansuri angariSgebis Sesaxeb gasajaroe-
buli informacia finansuri mdgradobis/sim-
yaris gaTvlebs efuZneba, magram zemoaRniSnuli 
SesaZlo investorisa Tu bankisTvis is gadasaxa-
dis gadamxdelebis finansuri mdgomareobis Ses-
axeb aucilebel gasacnob dokumentad moiazreba.

rogorc ukve aRvniSneT, sawarmoTa finansuri 
mdgomareobis amsaxveli sxvadasxva maCveneblis 
dajameba maTi gansxvavebuli zomis erTeulebis 
gamo ar SeiZleba. arada bankic da kerZo inves-
toric sawarmos investi ciuri mimzidvelobis 
da kreditunarianobis Sesafaseblad moiTxovs 
erT ganzogadebul finansur maCvenebels, anu ara 
rentabelobas, likvidobas, saqmian aqtivobas da a. 
S., aramed maT gamaerTmniSvnelebel maCvenebels. 

ase rom, Cven mier dasmuli sakiTxi exeba moq-
medi sawarmoebis finansuri simyaris Sefasebas 
ara xuTi an 10 maCvenebliT, aramed erTi maCven-
ebliT. sazRvargareT am sakiTxze didi xania, 
muSaoben, arsebobs garkveuli SemoTavazebebic. 
amerikaSi mecnierma e. altmanma sawarmos ga-
kotrebis saprognozod erTi maCveneblis _ Z-an-
gariSis formula SeimuSava [5, gv. 223]: 

pirveli varianti: 

5 
 

ganzogadebul finansur maCvenebels, anu ara rentabelobas, likvidobas, 
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pirveli varianti: 54321 0,16,03,34,12,1 xxxxxZ   

meore varianti: 54321 995,042,010,3847,0717,0 xxxxxZ   

pirveli formula SemuSavebulia saaqcio sazogadoebisTvis, meore ki -  

yvela danarCeni saxis sawarmosTvis. magram es formulebi iZleva prognozs 

da ara arsebul mdgomareobas. sagulisxmoa, rom, maTi sizuste wlebis 

mixedviT klebulobs, Tanac, Z-is sidides, romelic meryeobs 1,81-dan 2,675-is 

diapazonSi, altmanma „Waobi“ uwoda, rac niSnavs sawarmos gadarCenas an, 

piriqiT, argadarCenas - „WaobSi CaxrCobas“. 

Tu sawarmo „Waobis“ mdgomareobaSia, riT SeuZlia investors an banks 

dausabuTos, rom maT mier dafinansebis SemTxvevaSi gadarCeba? es didi 

problemaa. 

cnobilia, rom kompaniis finansur simyares sxvadasxva modeliT 

angariSoben, maT Sorisaa: rusuli modeli, mecnier biveris modeli, mak-

kinzis meTodika da sxvebi [gv. 6, 384], magram isini mraval finansur 

maCvenebels moicaven, ris gamoc Zneldeba erTi Semajamebeli daskvnis 

gakeTeba. 

es problema mTeli msoflios finansistebis winaSe dgas. zogierTma 

qveyanam igi nawilobriv gadawyvita. 

mTel msoflioSi sawarmoTa reitingis dasadgenad sami meTodi 

gamoiyeneba: [7, gv. 171]: 

 nomruli meTodi; 

 qulobrivi meTodi; 

 indeqsuri meTodi. 

nomruli sistema gamoiyeneba naklebi faqtorebis gavlenis qveS myofi 

dargis sawarmoebisTvis, qulobrivi da indeqsuri ki _ rTul dargebSi. 

CamoTvlili meTodebidan saqarTveloSi arc erTi ar gamoiyeneba. saerTod 

CvenTan sawarmoTa ranJireba finansuri mdgomareobis mixedviT ar xorciel-
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5 
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Tu sawarmo „Waobis“ mdgomareobaSia, riT SeuZlia investors an banks 
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qveyanam igi nawilobriv gadawyvita. 

mTel msoflioSi sawarmoTa reitingis dasadgenad sami meTodi 

gamoiyeneba: [7, gv. 171]: 

 nomruli meTodi; 

 qulobrivi meTodi; 

 indeqsuri meTodi. 

nomruli sistema gamoiyeneba naklebi faqtorebis gavlenis qveS myofi 

dargis sawarmoebisTvis, qulobrivi da indeqsuri ki _ rTul dargebSi. 

CamoTvlili meTodebidan saqarTveloSi arc erTi ar gamoiyeneba. saerTod 

CvenTan sawarmoTa ranJireba finansuri mdgomareobis mixedviT ar xorciel-

 

pirveli formula SemuSavebulia saaqcio 
sazogadoebisTvis, meore ki - yvela danarCeni 
saxis sawarmosTvis. magram es formulebi iZle-
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va prognozs da ara arsebul mdgomareobas. 
sagulisxmoa, rom, maTi sizuste wlebis mixed-
viT klebulobs, Tanac, Z-is sidides, romelic 
meryeobs 1,81-dan 2,675-is diapazonSi, altmanma 
„Waobi“ uwoda, rac niSnavs sawarmos gadarCenas 
an, piriqiT, argadarCenas - „WaobSi CaxrCobas“.

Tu sawarmo „Waobis“ mdgomareobaSia, riT 
SeuZlia investors an banks dausabuTos, rom 
maT mier dafinansebis SemTxvevaSi gadarCeba? es 
didi problemaa.

cnobilia, rom kompaniis finansur simyares 
sxvadasxva modeliT angariSoben, maT Sorisaa: 
rusuli modeli, mecnier biveris modeli, mak-
kinzis meTodika da sxvebi [gv. 6, 384], magram isi-
ni mraval finansur maCvenebels moicaven, ris 
gamoc Zneldeba erTi Semajamebeli daskvnis ga-
keTeba.

es problema mTeli msoflios finansistebis 
winaSe dgas. zogierTma qveyanam igi nawilobriv 
gadawyvita.

mTel msoflioSi sawarmoTa reitingis dasad-
genad sami meTodi gamoiyeneba: [7, gv. 171]:

• nomruli meTodi;
• qulobrivi meTodi;
• indeqsuri meTodi.
nomruli sistema gamoiyeneba naklebi 

faqtorebis gavlenis qveS myofi dargis sawar-
moebisTvis, qulobrivi da indeqsuri ki _ rTul 
dargebSi. CamoTv lili meTodebidan saqarTve-
loSi arc erTi ar gamoiyeneba. saerTod CvenTan 
sawarmoTa ranJireba finansuri mdgomareobis 
mixedviT ar xorciel deba. sawarmoebi amas arc 
TavisTvis akeTeben da arc investorebisTvis. 
amis ZiriTadi mizezia, albaT, is, rom am kompe-
tenciis mqone kadrebi maT ar hyavT.

radgan sawarmoTa reitingul ranJirebaze 
muSaobis sawyis etapze vimyofebiT, Cveni az-
riT, ufro upriani iqneba sawarmoTa ranJireba 
qulobrivi sistemiT, radgan nawilobriv arse-
bobs finansuri koeficientebis normativebic, 
reitingis klasebic (sul 5 klasi) da maTi Sesa-
bamisi qulobrivi Sefasebebic. umaRles klasSi 
moxvedril finansur maCvenebels 4 qula eZleva, 
pirvelSi moxvedrils _ 3 qula, meoreSi _ 2 qula, 
mesameSi _ 1 qula, meoTxeSi _ 0 qula. finansur 
koefi cients qula mieniWeba normativis Sesabam-
isad. magaliTad, mimdinare (saerTo) likviduro-
bis normaa 2,0, rac imas niSnavs, rom sawarmos sa-
brunavi aqtivebi aranakleb 2-jer meti unda iyos 
mis moklevadian valdebulebaze. Tu sawarmos 
saqmianobis analizisas es maCvenebeli marTlac 2 
an masze metic aRmoCnda, mas mieniWeba umaRlesi 
4 qula anu moxvdeba reitingis umaRles klasSi, 
magram Tu es maCvenebeli 1-is tolia, maSin mas 
miecema 2 qula (4-is naxevari) da a. S. ase moxdeba 
sxva maCveneblebis mimarTac.

sabolood, qulebi dajamdeba da ganisaz-
Rvreba sawarmos finansuri reitinguli klasi, 
romelic iqneba [8]: 57-68 qulaze _ umaRlesi; 47-
56 qulaze _ pirveli; 39-46 qulaze _ meore; 25-38 
qulaze _ mesame; 20-24 qulaze _ meoTxe.

umaRlesi reitinguli klasis mqone sawarmo 
SeZlebuli, finansurad myari kreditunariani 
sawarmoa. pirveli klasis sawarmos finansurad 
uWirs _ riskis zonaSia, meore klasis sawarmo 
krizisSia, mesame - gadaxdis uunaroa, meoTxe ki - 
gakotrebis pirasaa.

rogorc ukve aRvniSneT, aseTi analizi da 
sawarmoTa finansuri mdgomareobis reitinge-
bis gansazRvra saqarTveloSi ar xdeba. arada am 
meTodiT gaaanalizebis Semdeg dgindeba sawarmo 
`cocxalia~ Tu ̀ mkvdari”, an ̀ ufro cocxali~ Tu 
`ufro mkvdari~.

imis dasadastureblad, rom saqarTvelos 
kompaniebis finansuri simyaris zustad gan-
sazRvrisTvis am meTodis gamoyeneba marTlac 
mizanSewonilia, kompania `X~-is magaliTze war-
movadgen mis gaangariSebas (cxrili 1. cxril-
Si mocemuli maCveneblebis mniSvnelobebi da 
agreTve zogierTi normativi pirobiTia).

cxrilSi finansur koeficientebze miniWebul 
qulaTa saerTo raodenobaa 43. am qulebiT moce-
muli `X~ kompania xvdeba meore reitingul klas-
Si (39-46 qulebis klasi), anu mas krizisi ewyeba. 
cxadia, aseT kompanias arc banki miscems sesxs da 
arc investori _ investicias.

rogorc vxedavT, am meTodiT kompaniis fi-
nansuri simyaris gamoanga riSeba metad advilia. 
misi aTviseba arc erT analitikoss ar gauWir-
deba, magram mis danergvamde, upirvelesad, 
saWiroa, saqarTveloSi SevimuSaoT finansuri 
koefi cientebis dargobrivi normativebi. is, 
rac dRes arsebobs, ucxouria, Sesabamisad, ima-
Ti pirobebis gaTvaliswinebiTaa Sedgenili da, 
amdenad, saqarTvelos kompa nie bs naklebad es-
adageba. magaliTad, avtonomiis ucxouri norma-
tivia 0,5. es imas niSnavs, rom kompanias mTeli Ta-
visi saqmianobisTvis saWiro saxsrebis naxevari 
sakuTari unda hqondes. sxva SemTxvevaSi mas arc 
banki miscems sesxs da arc investori _ investi-
cias. saqarTveloSi, romelic axla daadga saba-
zro ekonomikis ganviTarebis gzas, aseT sawar-
moTa ricxvi TiTebze CamosaTvlelia. Tu am nor-
mativs davamkvidrebT, maSin ra qnan sxva kompa-
niebma, romelTac sakuTari saxsrebi ar aqvT, maT 
rogor imuSaon?

amis garda, CvenTvis finansuri koeficien-
tebis yvela ucxouri norma tivic ar aris cnobi-
li. aseTebia: sameurneo aqtivobis koeficiente-
bi da sabazro aqtivobis koeficientebi (garda 
tobinis koeficientisa). amitom, cxrilSi maTi 
pirobiTi normativebi gamoviyeneT.
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finansuri 
mdgomareoba

pirobiTi 
normativi

miniWebuli 
qula

I. likvidobis koeficientebi

1. mimdinare, anu saerTo 2,0 2,0 4

2. swrafi likvidobis 0,4 0,2 4

3. absoluturi likvidobis 0,015 0, 2

II. kapitalis struqturis koeficientebi

1. nasesxebi saxsrebiT uzrunvelyofis 0,7 0,5 1

2. avtonomiis 0,3 0,5 2

3. manevrirebis 1,0 0,5 4

III. rentabelobis koeficientebi

1. aqtivebis rentabelobis 0,17 0,55 1

2. sakuTari kapitalis rentabelobis 0,21 0,10-0,30 3

3. realizaciis rentabelobis 0,08 0,15 1

IV. saqmiani aqtivobis koeficientebi (jerebSi)

1. sabrunavi saxsrebis brunvadobis 8 10 3

2. aqtivebis brunvadobis 4 1,5 2

3. maragebis brunvadobis 1 3 2

4. debitoruli davalianebis brunvadobis 1 1 4

V. sabazro aqtivobis koeficientebi

1. dividendebis dafarvis koeficienti 0,5 1,0 2

2. aqciebis kotirebis koeficienti 3 1,5 4

3. aqciis sabazro Sefasebis koeficienti 0,8 2 3

4. tobinis koeficienti 0,7 >1 1

sul 43 qula

cxrili 1
kompania `X~-is finansuri simyaris reitingi qulebis mixedviT
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ase rom, radgan Cven gardamavali ekono-
mikis da, imavdroulad, gansxvavebuli samuSao 
pirobebis mqone qveyanas warmovadgenT, Cveni 
normativebi gvWirdeba, risi mogvarebac saqa-
rTvelos finansTa saministros kompetenciaSi 
Sedis.

daskvna 
kompaniebis finansuri simyaris gamosaan-

gariSeblad sxvadasxva meTodis SefasebiT, 
statiaSi im daskvnamde mivediT, rom saWiroa, 
arsebobdes maTi gamaerTmniSvnelebeli raime 
meqanizmi, romlis aTvisebac advili iqneba da 
gamoyenebac. aseTad miviCnieT jer kidev 70-ian 
wlebnSi aSS-Si SemuSavebuli qulobrivi meTo-
di. misi gamoyenebiT kompaniebic da maTi damfi-
nanseblebic (bankebi, investorebi) `erT enaze~ 
ilaparakeben. am meTodis dasanergad saWiroa, 
saqarTvelos finansTa saministrom dargebis 
mixedviT SeimuSaos finansuri koeficientebis 
normativebi.
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anotacia
sadazRvevo sferoSi sakanonmdeblo inicia-

tivebi warmoqmnian aqtuaris arsebobis obieq-
tur saWiroebas. maTi arseboba aucilebelia 
sadazRvevo kompaniis stabiluri ganviTarebi-
saTvis.swored aqtuaria pasuxismgebeli Sida 
kontrolis sistemis Camoyalibebaze.kompani-
is marTvis mTavari mizani, Tu ar aris mudmivi 
monitoringi, misi finansuri mdgradoba gan-
wirulia. is aris specilalisti,romelic kom-
paniis mdgradobas mudmivad akontrolebs da 
analizs ukeTebs.saqarTveloSi dRemde ar aris 
aRniSnuli profesiis kompetenciebis mqone 
pirebis gadamzadebis centrebi da amasTan, arc 
erTi umaRlesi saswavlebeli ar amaxvilebs yur-
adRebas specialuri programebis Sesaqmenald. 
amitom mizanSewonilad migvaCnia:

• erovnul sakvalifikacio CarCoTi gaTval-
iswinebul biznesis administrirebis (02) mimar-
Tulebas daematos aqtuaris kompetenciebis 
mqone magistrantis akademiuri xarisxis mimniWe-
beli kodi;

• saqarTveloSi Seiqmnas sadazRvevo bazris 
monawileebis damoukidebeli centri, romelic 
uzrunvelyofs aqtuarebis gadamzadebas; 

• sadazRvevo bazris maregulirebelma or-
ganom daiwyos aqtuaris profesiis damadas-
turebeli serTifikatebis gacema Sesabamisi 
unarebis testirebis dadebiTi SedegebiT dada-
sturebis SemTxvevaSi;

sakvanZo sityvebi: aqtuari, sadazRvevo ze-
da mxedvelobა. sadazRvevo rezervebi.

ACTUAR, AS STABILE CONTROLLING

Nana Benidze - ATSU associated professor
Jambul Bitsadze - ATSU associated professor

ANNOTATION
Legislative initiatives in the insurance sector gener-

ate an objective necessity of Actuar. Their existence is 
essential for the stable development of the insurance 
company . Actuar is Responsible for the establishment 
of internal control system. The main goal of manage-
ment of the company, if is not permanent monitoring 
it’s financial stability is doomed. He is specialist ,who 
is controlling Company sustainability all the time and 
makes an analysis. In Georgia there are no training cen-

ters for same professions competence people and also 
at the same time, none of the higher education institu-
tions do not focus on creating special programs. There-
fore, we consider it appropriate:

• Actuar competence magistrative degree code to be 
added on national qualificational frame provided busi-
ness administrative (02) faculty;

• In Georgia to create an independent center of in-
surance market participants which provides Actuars 
trainings;

• The regulatory organ of the insurance market to 
start certifying certificates of Actuars profession in the 
cases when they will confirm appropriate skill tests 
with positive results 

*   *  *   *

sadazRvevo sferoSi arsebuli mTeli rigi 
sakanonmdeblo iniciativebi warmoqmnian aqtu-
aris arsebobis obieqtur saWiroebas. maTi ar-
seboba aucilebelia sadazRvevo kompaniis sta-
biluri ganviTarebisaTvis. swored aqtuaria 
pasuxismgebeli Sida kontrolis sistemis Cam-
oyalibebaze.kompaniis marTvis mTavari mizani, 
Tu ar aris mudmivi monitoringi, misi finansu-
ri mdgradoba ganwirulia. swored aqtuari aris 
specilalisti,romelic kompaniis mdgradobas 
mudmivad akontrolebs da analizs ukeTebs.

yvela riski, romelic kompaniis finansur 
mdgradobas emuqreba, SeiZleba sam jgufSi ga-
vaerTianoT, sadac TiToeuli maTganis marTva 
SeiZleba davavaloT sxvadasxva specialists 
pasuxismgeblobis zonebad. pasuxismgeblobis 
zonebis gansazRvris Semdeg isini erTad qmnian 
Sida kontrolis sistemas (ix. naxazi).

Sida kontrolis sistema ki aris erTgvarad 
kompaniis usafrTxoebis samsaxuri, aqtuari ki 
misi mTavari inteleqtualuri centria.

sadazRvevo zedamxedvelobis saerTaSriso 
asociaciis ganmartebis Tanaxmad - aqtuari aris 
specialisti dazRvevis stoqasturi bunebiT, 
romelic afasebs gaweuli riskebis SesaZlo fi-
nansur Sedegs. aqtuari aris profesionali,ro-
melic imyofeba finansuri angariSebis Sida au-
ditis, buRaltruli aRricxvisa da personalis 
marTvis gzajvaredinze. aqtuaris profesiis 
unikaloba mdgomareobs imaSi, rom is erTader-
Ti specialistia kompaniaSi, romelsac ZaluZs 
angariSebis dasma buRaltruli aRricxvis pa-

aqtuari, rogorc stabilurobis  makontrolebeli
nana beniZe

awsu asoc. profesoro
jambul biwaZe

awsu  asoc profesori
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sivSi, miTumetes, rom aqtuaris gareSe balansis 
Sedgena da Cabareba ver moxdeba. 

Tavis mxriv paradoqsia is,rom dResdReobiT 
aqtuarebi sadazRvevo kompaniaSi ar sWirdebaT, 
mTavari aqtuaruli maCvenebeli - sadazRvevo 
rezervebis moculoba, dResdReobiT ganisaz-
Rvreba Sablobis gamoyenebiT. amis fonze cxadia, 
rom SabloniT miRebuli Sedegi Zalian Sorsaa 
sadazRvevo valdebulebaTa zusti odenobis-
gan, arada pasuxismgebloba ekisreba damfuZne-
blebsa da aqcionerebs. aqtuaris umTavres mov-
aleobas warmoadgens kompaniis valdebulebaTa 
monitoringi, raTa uzrunvelyos misi gadaxdis-
unarianobis aucilebeli norma da finansuri 
mdgradoba. 

aqtuarebi aseve unda exmarebian, finansur 
analitikosebs, personalze gaweuli danaxar-
jebis SefasebaSi. amis garda aqtuari TamaSobs 
mniSvnelovan rols sadazRvevo kompaniis sain-
vesticio politikaSi;misi kompenteturi rCevis 
gareSe warmoudgenelia fasiani qaRaldis port-
felis momavali Rirebulebisa da Sesasrulebe-
li momavali finansuri valdebulebis gansaz-
Rvra, sainvesticio gadawyvetilebis miRebisas. 

gasagebia, rom aqtuaris profesiogramis 
Sedgena da misi valdebulebaTa formurile-
ba arc Tu ise martivi saqmea. erTi ram cxadia, 
rom aqtuaris moRvaweoba mainc dakavSirebulia 
riskebis eqspertizasa da im ekonomikur da so-
cialur ganusazRvrelobasTan, romelSic Cven 
dRes vcxovrobT.

aqtuaris aseTi SemoWra sadazRvevo da sa-
finanso sferoSi gamowveulia kompetenturi 
eqspertis saWiroebiT safinanso usafrTxoe-
bis sakiTxebSi. yvela dainteresebuli mxare 
eTanxmeba im azrs, rom araadeqvatur aqtuarul 
daskvnas SeiZleba moyves mcdari gadawyvetile-
ba, mZime ekonomikuri da socialuri SedegebiT. 

gasagebia,rom kvalificirebuli aqtuaris 
swrafad momzadeba,kvalificirebuli agentsa 
da brokerTan SedarebiT bevrad rTuli da xan-
grZlivi procesia.Tavis droze am saqmes didi 
enTuziazmiT moekidnen gildia aqtuarebi. sas-

wavlo programis safuZveli iyo britaneTis 
aqtuarebis gamocdileba. aseve moxda ramdenime 
inglisuri saxelmZRvanelos rusulad Targmna. 
mag. profesorma malinovskma gaswia titanuri 
Sroma rusul enaze gadaeTargmna bauersis naS-
romebi, rac SemdgomSi rusi aqtuarebisaTvis 
aRmoCnda udidesi wingadadgmuli nabiji. Tum-
ca, am profesiis mimarT dabali moTxovnis, swav-
lebis serTificirebis, aseve sadazRvevo bizne-
sis mxridan dafinansebis ararsebobam migviyvana 
am problemis aqtualobis dakargvisaken.

aqtuarTa erovnuli sazogadoebis wevre-
bi erTxmad acxadeben, rom moqmed specialists 
unda gaaCndes momzadebis maRali done. mag-
aliTad Tu buRalers vkiTxavT ramdenia orjer 
ori? is gvipasuxebs - oTxi, ai aqtuari ki ityvis - 
ramdeni unda iyos? es wminda sadazRvevo folk-
loria. 

namdvilad, aqtuari flobs unars moaxdinos 
manipulireba finansuri maCveneblebiT, es ki mis 
moRvaweobas ufro gamWvirvales ar xdis. manam, 
sanam ar Camoyalibdeba urTierTanamSromlobis 
meqanizmi aqtuarTa sazogadeobasa da mzRvev-
els Soris, aucileblad Tavs iCens mTeli rigi 
problemebi, vfiqrobT,am problemaTa mogvare-
bis umTavres instrumentebs warmoadgens `pro-
fesiuli eTikis Sesaxeb kodeqsi”. imisaTvis, rom 
specialists pasuxismgebloba SevZinoT, misi 
Secdomebic unda davinaxoT. aqtuaruli sazo-
gadoeba PricewaterhouseCoopers - xelmZRvaneli 
yofil dsT-sa da aRmosavleT evropaSi zavrievi 
darwmunebulia,nebismier buRalters ZaluZs 
kompaniis angarSebis damaxinjeba. amitom, aqtu-
aris angariSebis obieqturi Sefaseba unda mox-
des damoukidebeli auditis mier. Tu auditi 
aRmoaCens Secdomas, maSin aqtuars dauwesde-
ba sanqciebi, aqtuarTa sazogadoebis mxridan. 
mowveuli damoukidebeli auditi kargad unda 
erkveoes aqtuarul angariSebSi - es ki Sesabame-
ba Tanamedrove saerTaSoriso praqtikas. msxvil 
kompaniebSi daaxloebiT aTi aqtuari muSaobs, 
saSualo kompaniebSi ki sam aqtuaramde, patara 
kompaniebs aqtuari SeiZleba saerTod ar hya-
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vdes. aqtuaruli gamoTvlis CarTva kompaniis 
angariSebSi male savaldebulo unda gaxdes.

Tu sadazRvevo bazari iyenebs Cveulebriv 
- ubralo meTodebs tarifebisa da rezervebis 
dasaangariSeblad, es imas niSnavs, rom mas aqtu-
aris mniSvneloba jer srulyofilad gaazre-
buli ara aqvs. modelis SesarCevad aranakleb 
mniSvnelovania sadazRvevo biznesSi moqmed 
kompaniaTa raodenoba. rac ufro meti sadaz-
Rvevo kompaniaa bazarze, miT ufro sarfiania 
zedamxedvelobis sferoSi aqtuaris CarTva.
aseve is daexmareba zedamxedvelobis organoebs 
ufro efeqturad gamoiyenos misi gansazRvruli 
resursebi. Tumca im SemTxvevaSic ki, Tu sadaz-
Rvevo bazarze kompaniebis raodenoba cotaa, 
magram dakompleqtebulia msxvili da Zlieri 
kompaniebiT, zedamxedvelobisaTvis aqtuaris 
roli aqac udidesia, sapirispiro viTarebaa,ma-
Sin,rodesac bazari susti kompaniebiTaa dakom-
pleqtebuli.

dazRvevis maregulirebeli saxelmwifo or-
ganos erTerT umTavres valdebulebas sadaz-
Rvevo kompaniebis gadaxdisunarianobis kon-
troli warmoadgens.gamocdileba aCvenebs, rom 
aqtuari warmoadgens dazRvevis saxelmwifo 
regulirebis sistemis umTavres rgols, imis-
da miuxedavad es kanonmdeblobiT regulir-
deba Tu ara. bevr qveyanaSi arsebobs e. w. `dan-
iSnuli aqtuaris” sistema, mag. did britaneTSi 
kanonmdeblobiT gansazRvrulia `daniSnuli 
aqtuaris” ufleba- movaleobani, romelic am 
ukanasknelisagan moiTxovs maregulirebel or-
ganoebTan TanamSromlobas, Tumca `daniSnuli 
aqtuarebis” umravlesoba warmoadgens kompani-
is saStato TanamSSromels, misi yovelwliuri 
angariSi, romelic maregulirebel organoebs 
unda warudginos, unda efuZnebodes situaciis 
individualur Sefasebas da ar unda iyos damok-
idebuli damqiravebelze. 

sadazRevo zedamxedvelobisaTvis principu-
lad mniSvnelovania, rom aqtuaruli Sefasebis 
Sedegebi, miRebuli iyos maRali donis profe-

sionalis mier. msoflio praqtika aCvenebs, rom 
amis miRweva SeiZleba aqtuarTa profesional-
uri sazogadoebis daxmarebiT,romelic awesebs 
iseT standartebs, rogoricaa saganmanaTleb-
lo, profesiuli kompetenturoba da gamoc-
dileba. konkurenciis zrdis fonze riskebis 
adekvaturi Sefaseba. aqtuaris profesiis ganvi-
Tareba migviyvans sadazRvevo zedamxedvelobis 
srulyofisaken.

saqarTveloSi dRemde ar aris aRniSnu-
li profesiis kompetenciebis mqone pirebis 
gadamzadebis centrebi da amasTan, arc erTi 
umaRlesi saswavlebeli ar amaxvilebs yuradRe-
bas specialuri programebis Sesaqmenald. ami-
tom mizanSewonilad migvaCnia:

• erovnul sakvalifikacio CarCoTi gaTval-
iswinebul biznesis administrirebis (02) mimar-
Tulebas daematos aqtuaris kompetenciebis 
mqone magistrantis akademiuri xarisxis mimniWe-
beli kodi;

• saqarTveloSi Seiqmnas sadazRvevo bazris 
monawileebis damoukidebeli centri, romelic 
uzrunvelyofs anderraiterebisa da aqtuare-
bis gadamzadebas; 

• sadazRvevo bazris maregulirebelma or-
ganom daiwyos aqtuaris profesiis damadas-
turebeli serTifikatebis gacema Sesabamisi 
unarebis testirebis dadebiTi SedegebiT dada-
sturebis SemTxvevaSi.
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რეზიუმე
სტატიაში ,,რეკლამა და მანიპულირების ტექ-

ნოლოგია’’ განხილულია რეკლამის ზემოქმედების 
ძირითადი ასპექტები. რეკლამის ეფექტურობის 
საიდუმლოს და ფსიქოლოგიას წარმოადგენს ადა-
მიანთა ფსიქიკაზე მისი ზემოქმედების ხარისხი 
(ზემოქმედების ფსიქოლოგია). განსაკუთრებით 
დასამახსოვრებელი და ეფექტურია რეკლამა, თუ 
ის ადამიანის ქვეცნობიერზე ზემოქმედებს. ქვე-
ზღურბლოვანის (სუბლიმირებულის) აღქმა ის ფე-
ნომენია, რომლის დროსაც ადამიანი ინფორმაციას 
იღებს და რეაგირებს, თუმცა ამ პროცესს ის ვერ აც-
ნობიერებს. რეკლამა მიმართულია მასობრივ ცნო-
ბიერებაზე, იგი ძირითადად ზემოქმედებს ფსიქიკის 
ემოციურ კომპონენტებზე. 

სტატიაში გაანალიზებულია ტრადიციული მე-
დია რეკლამის როლი თანამედრივე ინტერაქციული 
(ინტერნეტ) რეკლამის ფონზე; ასევე მიმოხილულია 
ის ძირითადი მანიპულატორული ტექნოლოგიები 
და ფსიქოლოგიური მეთოდები, რასაც მარკეტო-
ლოგები ხშირად მიმართავენ მომხმარებლის ზე-
მოქმედება-დარწმუნების მიზნით. 

საკვანძო სიტყვები: რეკლამის ფსიქოლოგია, მა-
ნიპულირება, ქვეცნობიერზე ზემოქმედება,რეკლა-
მის ეფექტურობა, მედია რეკლამა, ინტერაქციული 
(ინტერნეტ) რეკლამა.

ADVERTISING AND MANIPULATION TECHNOLOGY

Mikeladze Tamar
PhD student of GTU

RESUME
In the article “Advertising and Manipulation Technol-

ogy” is considered as the main aspects of the impact of 
advertising. The secrets and psychology of advertising 
efficiency are the quality of its impact on people’s psy-
che (psychology of impact). Especially memorable and 
effective is advertising if it affects human subconscious. 
The perception of the suburb (sublimation) is a phenom-
enon whereby people get information and react, but he 
does not understand this process. Advertising is directed 
towards mass consciousness, which mainly affects the 
emotional components of the psyche.

The article analyzes the role of traditional media ad-
vertising on the backdrop of interactive (internet) ad-
vertising; It is also reviewed by the main manipulator 
technologies and psychological methods that marketers 
often use to influence the user’s influence.

Keywords: psychology of advertising, manipula-

tion, subconscious Impact, advertising effectiveness, 
media advertising , Interactive (internet) advertising.

*   *   *   *
რეკლამა ჩვენი ყოველდღიური ყოფის განუყო-

ფელ ატრიბუტად იქცა. რეკლამა, როგორც პიარის 
ქვესახეობა, ჩვენს დროში მხოლოდ ვაჭრობის მამოძ-
რავებელი ძალა აღარ არის; ის იქცა კულტურის ახალ 
სახედ; ამასთან, უმძლავრეს იარაღად მათ ხელში, 
ვინც მას ორგანიზებას უწევს - მასობრივ იარაღად, 
რომელიც ადამიანის ფსიქიკაში შესაღწევად დახვე-
წილ მეთოდებს იყენებს. ამერიკელმა პუბლიცისტმა 
ვენს პაკარდმა რეკლამას ასე უწოდა: „ხელოვნება 
დაუმიზნო თავში და მოარტყა საფულეში“.

რეკლამა უფრო და უფრო ხშირად ერევა ადამი-
ანის ცხოვრებაში და მას ცნობიერ და ქვეცნობიერ 
დონეზე მართავს. რეკლამა ხშირ შემთხვევაში გვა-
ღიზიანებს, უგულვებელყოფთ მას, მაგრამ ჩვენდა-
უნებურად მაინც ვუყურებთ ან ვუსმენთ. 

რეკლამა ფრანგული სიტყვაა და ნიშნავს: გა-
ნცხადება პლაკატი,რადიოგადაცემა და სხვ.მომხმა-
რებლის, მაყურებლის მოსაზიდად. ,,რეკლამა განი-
საზღვრება, როგორც ორგანიზაციის, პროდუქტის 
მომსახურება ან იდეის შესახებ გარკვეული არაპე-
რსონალური კომუნიკაციის ყველანაირი ფასიანი 
ფორმა სპონსორის მიერ დაფინანსებული’’.1

რეკლამა კომუნიკაციის ერთ-ერთი ფორმაა, 
რომლის მთავარ მიზანს წარმოადგენს მაყურებელ-
თა, მკითხველთა, თუ მსმენელთა დარწმუნება, შეი-
ძინოს რომელიმე ბრენდის (ფირმის) ნაწარმი ან ისა-
რგებლოს ამა თუ იმ სერვისით. თანამედროვე რეკ-
ლამას საფუძველი ჩაეყარა მასობრივი პროდუქ-
ციის აღმოცენება-განვითარებასთან ერთად, მე-19 
საუკუნის ბოლოს და მე-20 საუკუნის დასაწყისში. 
მომხმარებლამდე რეკლამის მისაწოდებლად იყე-
ნებენ სხვადასხვა სახის მედიასაშუალებას: ჟურ-
ნალ-გაზეთებს, რადიოს, ტელევიზიას, სოციალურ 
მედიას, აფიშებს, პოსტერებს, ელექტრონულ ფო-
სტას და სხვას. მარშალ მაკლუენმა რეკლამას მეო-
ცე საუკუნის უდიდესი ხელოვნება უწოდა. რეკლამა 
მასკულტურის ფენომენია. რეკლამა უპირველესად 
იგება ადამიანის მისწრაფებაზე კეთილდღეობის, 
კომფორტის, სიამოვნებისა და სოციალური სტა-
ტუსის ამაღლებისაკენ. რეკლამა გარკვეულწილად 
აყალიბებს კიდეც ასეთ ადამიანს და შეუძლია მასო-
ბრივი სტანდარტებით მისი აზროვნების მიმართვა 
განსაზღვრული მიმართულებით.

რეკლამის ეფექტურობა მომხარებელზე მისი 
ზემოქმედების ხარისხით იზომება. ფსიქოლოგი-
ური თვალსაზრისით, რეკლამის ეფექტურობას 

1  ბელჩი ჯ., ბელჩი მ. - ,,რეკლამა და პრომოცია“ გვ.18

რეკლამა და მანიპულირების ტექნოლოგია

თამარ მიქელაძე
სტუ-ს დოქტორანტი 
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განსაზღვრავს: რეკლამის აღქმის სიზუსტე და სი-
მსუბუქე, მეხსიერებაში მისი შენახვის ხანგრძლი-
ვობა, სარეკლამო პროდუქტის შეძენის სურვილი 
და მომხმარებლის კმაყოფილების ხარისხი. რეკლა-
მის ეფექტურობის გასაზრდელად, როგორც წესი, 
იყენებენ სხვადასხვა ფსიქოლოგიურ მეთოდებს და 
მანიპულატორულ ტექნოლოგიებს. რეკლამა მიმა-
რთულია მასობრივ ცნობიერებაზე, იგი აიგება მო-
ცემულ საზოგადოებაში არსებულ სტერეოტიპებზე 
დაყრდნობით, ძირითადად ზემოქმედებს ფსიქიკის 
ემოციურ კომპენენტებზე, ინფორმაცია რეკლამა-
ში გადმოცემულია ნათელ, მკაფიო, დასამახსოვრე-
ბელ ფორმაში, ხშირად იყენებენ მოულოდნელ, შთა-
მბეჭდავ სიუჟეტებს და ა.შ. 

რეკლამის ეფექტურობის საიდუმლოს და მის 
ფსიქოლოგიას წარმოადგენს იმის დადგენა, თუ 
როგორ ზემოქმედებას ახდენს რეკლამა ადამიანთა 
ფსიქიკაზე (ზემოქმედების ფსიქოლოგია), ასევე მე-
ორეს მხრივ,თუ როგორ აღიქმება რეკლამა მომხმა-
რებელთა მხრიდან (მომხმარებელთა ფსიქოლოგია). 

ფსიქოლოგიური ზემოქმედების თვალსაზრისით 
განასხვავევბენ სამი ტიპის რეკლამას: სინამდვი-
ლის სუბიექტურ მოდელზე ზემოქმედება, ქცევის 
მოტივაციასა და რეგულაციაზე ზემოქმედება და 
ფსიქიკის ფონურ მდგომარეობაზე ზემოქმედება. 

სინამდვილის სუბიექტური მოდელი არის ცნობი-
ერებაში არსებული სუბიექტური წარმოდგენები, რო-
მელთა მეშვეობით იგი ცხოვრებისეულ პირობებზე 
ორიენტირებს. ზემოქმედების მეთოდებს ამ შემთხვე-
ვაში მიაკუთვნებენ ისეთ მეთოდებს, როგორებიცაა 
ყურადღების ფიქსაცია და ინფორმაციის მიწოდება. 
რეკლამაში განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება 
მომხმარებელთა განწყობაზე ზემოქმედებას. ჩვენი 
განწყობები სამი ასპექტით გამოიხატება: რწმენა ანუ 
დაჯერება, ემოცია და ქცევა ანუ განწყობის მოქმედე-
ბაში გადასვლა. მაგ:, ადამიანი ირჩევს ყავა ,,იაკობს 
მონარქს“, რადგან დარწმუნებულია,რომ იგი სხვა ყვე-
ლა მარკის ყავას სჯობს (რწმენა), მას ,,იაკობს მონარ-
ქი’’ უყვარს,რადგან მისი გემო მოსწონს (ემოცია), იგი 
ყიდულობს და სვამს ამ ყავას (ქცევა).

რეკლამის წარმატებისათვის აუცილებელია 
რეკლამის ფსიქოლოგიური ამოცანების გაანალი-
ზება. ცნობილია რეკლამის მოდელირების რამდე-
ნიმე ვარიანტი. ყველაზე პოპულარულია ლევინსის 
და ლანდაუს ფორმულა (AIDA) (Attention -ყურა-
დღება, Interest-დაინტერესება, Desiza- სურვილი, 
Action-ქმედება), მისი მოდიფიკაციაა AIDMA , სადაც 
M-არის (Motivation) მოტივაცია. 

რეკლამის მიმართ უნდობლობის დასაძლევად 
სხვადასხვა ხერხის ძიებამ სპეციალისტები იმ ვა-
რაუდამდე მიიყვანა, რომ ამ ბარიერის გადალახვა 
არაცნობიერზე ზემოქმედებითაა შესაძლებელი. 

ქვეზღურბლოვანის (სუბლიმირებულის) აღქმა ის 
ფენომენია, რომლის დროსაც ადამიანი ინფორმა-
ციას იღებს და კიდეც რეაგირებს, თუმცა ამ პრო-
ცესს ის ვერ აცნობიერებს. 

ცნობილია ე.წ. ,,ოცდამეხუთე კადრის“ ეფექტი. 
კინოლენტაზე დაფიქსირებული წარწერა ,,დალიეთ 
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რეკლამა ერთის მხრივ ინტეგრირებული მარ-
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ძირითად ფენომენს წარმოადგენს. რაც უფრო მიმ-
ზიდველი და კრეატიულია რეკლამა, მით უფრო გვი-
ჭირს ამოვიცნოთ მისი ქვეტექსტი და მანიპულატო-
რული ბუნება, რისი მეშვეობით რეკლამა ასე ძლი-
ერად აღწევს ჩვენს ცნობიერსა თუ ქვეცნობიერში. 
რეკლამის ეფექტურობაც, როგორც ზემოთ აღვნიშ-
ნეთ, სწორედ მომხმარებელზე მისი ზემოქმედების 
ხარისხით იზომება.
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reziume
statiaSi ganixileba vertikaluri da hori-

zontaluri konkurenciis saxeebi da aRniSnulia, 
rom konurencia warmoadgens sabazro ekono-
mikis ganuyofel movlenas, romelsac avtorebi 
ganmartaven, rogorc mewarme subieqtebis Seji-
brebiTobas, romlis procesSi TiToeuli maT-
ganis damoukidebeli qmedeba efeqturad zRu-
davs sxvaTa SesaZleblobas, calmxrivi zemoq-
medeba moaxdinon Sesabamis bazrebze. avtorebi 
miiCneven konkurencias ekonomikuri saqmiano-
bis efeqtur koordinatorad da Tvlian, rom is 
dadebiTad moqmedebs organizaciis saqmianobis 
TiTqmis yvela mxareze da aiZulebs mas racio-
nalurad gamoiyenos materialuri, SromiTi da 
finansuri resursebi; gazardos sakuTari saqmi-
anobis ekonomikuri da socialuri efeqturoba; 
ganaxorcielos kapitalis koncentracia; ganav-
iTaros inovaciuri procesebi, Seqmnas da awar-
moos axali maRalxarisxovani produqcia.

dasasrul avtorebi askvnian, rom firmaT-
Sorisi urTierTobebis gonivrulad ganxor-
cielebuli saxelmwifo regulireba saSualebas 
iZleva, moxdes mosaxleobisa da ekonomikuri 
subieqtebis interesebis mniSvnelovani taode-
nobis SeTanxmeba.

sakvanZo sityvebi: konkurencia, racional-
uroba, saxelmwifo regulireba, antimonopoli-
uri kanonmdebloba, msoflio Tanamegobrobis 
gamocdileba.

FOR THE ISSUE OF REGULATING 
RELATIONS BETWEEN FIRMS

RESUME
The issues of horizontal and vertical faces competi-

tion, and notes that the market economy is an integral 
konurentsia event, the authors explain, as the compat-
ibility of business entities, which effectively restricts 
the possibility of independent action of each of them, 
one-sided influence accordingly by Markets. The au-
thors consider competition as an effective coordinator 
of economic activity and think that it positively affects 
almost every aspect of the organization’s activities and 
makes it rational to use material, labor and financial re-
sources; Enhance its economic and social effectiveness; 
Conduct capital concentration; Develop innovative pro-
cesses, create and produce new high quality products.

Sesavali
konkurencia warmoadgens sabazro ekonomikis 

ganuyofel elements, romelsac ganmartaven, 
rogorc mewarme subieqtebis SejibrebiTobas, 
romlis procesSi TiToeuli maTganis damou-
kidebeli qmedeba efeqturad zRudavs sxvaTa 
SesaZleblobas, calmxrivi zemoqmedeba moaxdi-
non Sesabamisi bazrebis saqonlisa da momsaxure-
bis mimoqcevaze. 

konkurencia warmoadgens ekonomikuri saqmi-
anobis efeqtur koordinators. is dadebiTad 
moqmedebs organizaciis saqmianobis TiTqmis 
yvela mxareze da aiZulebs mas:

• racionalurad gamoiyenos materialuri, 
SromiTi da finansuri resursebi;

• gazardos sakuTari saqmianobis ekonomiku-
ri da socialuri efeqturoba;

• ganaxorcielos kapitalis koncentracia;
• ganaviTaros inovaciuri procesebi, Seqmnas 

da awarmoos axali maRalxarisxovani produqcia.
amasTan dakavSirebiT saxelmwifom da adg-

ilobrivma xelisuflebam xeli unda Seuwyon 
konkurentuli garemos Seqmnas. konkurentuli 
garemo viTardeba da jansaRdeba, Tu saxelmwifo 
xels uwyobs axali, maT Soris patara organi-
zaciebis Camoyalibebas, konkurentuli struq-
turebis Seqmnas, gansakuTrebiT denacional-
izaciis, saxelmwifo qonebis komercializacisa 
da privatizaciis procesSi. 

ekonomikuri saqmianobis praqtikaSi sakma-
od aris gavrcelebuli arakeTilsindisieri 
konkurenciis SemTxvevebi. arakeTilsindisieri 
konkurencia SeiZleba ganisazRvros, rogorc 
mewarme subieqtebis nebismieri qmedeba, rome-
lic samewarmeo saqmianobaSi prioritetebis 
SeZenazea mimarTuli da ewinaaRmdegeba arse-
bul samarTlebriv debulebebs, saqmiani brun-
vis wesebs, keTilsindisierebis moTxovnebs, go-
nierebas, samarTlianobas da SeuZlia miayenos 
(an ukve miayena) zarali sxva mewarme subieqtebs 
- konkurentebs, an maT saqmian reputacias. 

zogierTi mewarme subieqti ama Tu im saqon-
lis bazarze warmoadgens monopolias, an sxva 
sityvebiT rom vTqvaT, ikavebs dominantur pozi-
cias. msoflio praqtikam SeimuSava formaluri 
midgoma Sesabamis bazarze organizaciis monop-
oliis, dominanturi poziciis gansasazRvrad, 
anu misi misi kriteriumebi. monopoliad ZiriT-
adad aRiqmeba situacia, rodesac:

firmaTa Soris warmoqmnili urTierTobebis 
regulirebis sakiTxisaTvis

merab gejua
ekonomikis doqtori, soxumis saxelmwifo 

universitetis asocirebuli profesori
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• erTi mwarmoeblis wili Seadgens 50%-s an 
mets, oris - 75%-s da mets;

• axali mwarmoeblebisaTvis rTulia indus-
triaSi SeRweva; 

• xdeba fasebis mkveTri zrda garkveuli mwar-
moeblis (mwarmoeblebis) produqciaze, romel-
ic ar Seesabameba bazarze moTxovna-miwodebis 
mdgomareobas;

• fasebis Semcireba xdeba TviTRirebulebis 
Semcirebis gziT, romelic araproporciulad 
dabalia samecniero da teqnologiuri progre-
sis SedegebTan SdarebiT;

• garkveuli mwarmoeblis Semosavlis norma, 
misi xarjebi, industriaSi arsebul doneze gac-
ilebiT maRalia. 

dRes, msoflio praqtikam daagrova sakmaod 
mdidari gamocdileba saxelmwifo antimonop-
oliur saqmianobaSi da egreT wodebuli „Sez-
Ruduli biznesis praqtikis (Sbp)“ mewarme subi-
eqtebis regulirebaSi. 

kanonmdebloba, romelic dakavSirebulia 
Sbp-Tan, sxvadasxva qveyanaSi sxvadasxvanairad 
moixsenieba. aSS-Si es aris antitrastuli kanon-
mdebloba, iaponiaSi - antimonopoliuri, evro-
kavSiris wevri qveynebis umravlesobaSi - Semaka-
vebeli praqtikis winaaRmdeg brZola, germani-
aSi, avstriasa da SveicariaSi - antikarteluri 
kanonmdebloba da sxva.

კანონის ყველა ეროვნულ სისტემაში, Sbp-Tan 
mimarTebaSi gamoiyeneba gansxvavebuli princi-
pebis kombinacia: Cveulebriv, iqmneba saerTo 
principi, romelsac emateba Sbp-s zogierTi sxva 
specialurad gansazRvruli aqti. dRemde Camoy-
alibda Sbp-s maregulirebeli ori sistema:

• amerikuli, romelic moqmedebs aSS-Si, ger-
maniaSi da ramodenime sxva qveyanaSi da gamomdin-
areobs akrZalvis principidan, anu monopoli-
is, rogorc aseTis, formaluri da iuridiuli 
akrZalvidan; horizontaluri anda vertikalu-
ri SeTanxmebis, rogorc ukanonobis, aRiareba, 
konkretuli Sedegebis Sefasebisa da sabazro 
ekonomikaze maTi zemoqmedebis efeqtis miuxeda-
vad;

• evropuli (miRebulia evrokavSirSi, iapon-
iasa da rig sxva qveynebSi), romelsac safuZvlad 
udevs kontrolisa da regulirebis principi. 
aq monopoliuri qmedeba, romelic gamoixateba 
horizontaluri anda vertikaluri SeTanxme-
biT, principSi ar gamoiricxeba, magram daSve-
bulia manam, sanam ar arRvevs kanoniT dadgenil 
pirobebs.

msoflio ekonomikam aseve daagrova antimo-
nopoliuri kanonis dacvis saxelmwifo kontro-
lis mniSvnelovani gamocdileba, romelic sxva-
dasxva qveynebSi sxvadasxvanairad xorcieldeba.

aSS-Si, iaponiaSi, safrangeTSi, belgiaSi, Svei-

cariasa da kanadaSi kanonmdeblobis darRvevis 
Sesaxeb kiTxva Cndeba im SemTxvevaSi, rodesac 
xdeba saCivris Setana dainteresebuli firmis an 
saxelmwifo organos mier. 

skandinaviur qveynebSi, avstriaSi, espaneT-
Si da evrokavSiris qveynebSi zemoT xsenebuli 
procedurebis garda, moqmedebs TviT mxaree-
bis mier dadebuli SeTanxmebebis an pirobebis 
SemzRudveli kontraqtebis savaldebulo 
Setyobinebis (notifikaciis) procedura; met-
ic, aucilebelia msgavsi SeTanxmebebis regis-
tracia specialur SeTanxmebebis an kartelis 
reestrSi. Tumca, es valdebulebebi yovelTvis 
ar sruldeba.

Sbp -s kanonmdeblobis Tanaxmad, sanqciebis 
sias miekuTvnebian:

• Semakavebeli praqtikis garkveuli forme-
bis ganxorcielebis akrZalva;

• rekomendacia Tavisufali konkurenciis 
aRdgenis (fasebis gazrdis, licenziebis war-
modgenis) zomebis Sesaxeb;

• dadebuli SeTanxmebis an yidva-gayidvis 
kontraqtis mTlianad anda nawilobriv iuridi-
ulad baTilad cnoba;

• kerZo saCivris mixedviT zianis anazRaure-
ba, kompensacia;

• jarimis amoReba (aSS-Si - 1 mln. dolari, ia-
poniaSi - 5 mln. ieni da a.S.)

• sisxlis samarTlis sanqciebi kriminaluri 
proceduris gaxsnisas.

qveynebSi, sadac arsebobs sasamarTlo proce-
durebi da administraciuli organoebi, kanon-
mdeblobis darRvevis faqtis dafiqsirebisas 
rekomendebulia garkveuli zomebis miReba, ro-
melTa darRvevis SemTxvevaSi saqme aRiZvreba sa-
samarTloSi an pirdapir xdeba sarCelis Setana.

ucxouri gamocdilebis saqarTveloSi dan-
ergvisaTvis, aucileblad migvaCnia Semdegi 
nabijebis gadadgma:

• komerciul organizaciebTan asociaciebis 
Seqmna, Serwyma anda mierTeba;

• komerciuli organizaciebis Serwyma da 
mierTeba, Tu bolo balansis mixedviT maTi aq-
tivebis jami aWarbebs 100 000 saarsebo minimums;

• saxelmwifo da municipaluri sawarmoe-
bis likvidacia anda gayofa, Tu maTi aqtivebi 
aWarbebs 50 000 saarsebo minimums, an Tu amas tan 
sdevs iseTi samewarmeo subieqtis gamoCena, rom-
lis wilic Sesabamis sasaqonlo bazarze Warbobs 
35%-s; 

• ZiriTadi saSualebebis mwarmoebeli erTi 
mewarme subieqtis (pirTa jgufis) aramateri-
aluri aqtivebis sakuTrebaSi miReba an gamoy-
eneba, Tu sakuTrebis (romelic garigebis sagans 
warmoadgens) sabalanso Rirebuleba aWarbebs 
ZiriTadi saSualebebis sabalanso Rirebulebis 
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anda mewarme subieqtis aramaterialuri aqtive-
bis 10%-s;

• piris (pirTa jgufis) mier uflebebis SeZena, 
romlis mixedviTac SeiZleba ganisazRvros me-
warme subieqtis marTvis pirobebi mis samewarmeo 
saqmianobaSi an ganxorcieldes misi aRmasrule-
beli organos funqciebis Sesruleba.

im SemTxvevaSi, Tu miTiTebul pirTa aq-
tivebis sabalanso Rirebuleba aWarbebs 100000 
saarsebo minimums, an erTerTi maTgani warmoad-
gens mewarme subieqts, romelic Seyvanilia me-
warme subieqtebis reestrSi da gaaCnia garkveu-
li saqonlis bazarze 35%-ze meti wili, aucile-
belia garigebis ganxorcielebisaTvis winaswari 
Tanxmoba.

Cveni azriT, kanoniT aseve unda iyos gaTval-
iswinebuli samewarmeo saqmianobiT dakavebuli 
komerciuli organizaciebis iZulebiTi gayofa. 
ase rom, Tu aseTi organizaciebi ikaveben dom-
inantur mdgomareobas da Cadenili aqvT anti-
monopoliuri kanonmdeblobis ori an meti dar-
Rveva, saxelmwifo atimonopoliur irganos aqvs 
ufleba, miiRos gadawyvetileba misi iZulebiT 
gayofaze ramodenime organizaciad, Tu, ra Tqma 
unda, es xels Seuwyobs konkurenciis ganviTare-
bas.

antimonopoliuri kanonmdeblobis mqone 
qveynebSi amis Sesaxeb gadawyvetileba miiReba, 
rodesac arsebobs Semdegi pirobebis kombinacia: 

• misi struqturuli erTeulebis organi-
zaciuli da teritoriuli izolaciis Sesa-
Zlebloba;

• mis struqturul erTeulebs Soris mWidro 
teqnologiuri urTierTdamokidebulebis ar-
qona (kerZod, Tuki iuridiuli piris mier daqve-
mdebarebuli struqturuli erTeulis mox-
marebuli produqciis (samuSao, momsaxureba) 
moculoba ar aRemateba am erTeulis mier gamo-
muSavebuli produqciis (samuSao, momsaxureba) 
mTliani moculobis 30%-s;

• reorganizaciis Sedegad iuridiuli pire-
bis SesaZleblobebi, damoukideblad imuSaon 
garkveuli saqonlis bazarze.

daskvna
praqtika gviCvenebs, rom firmaTSorisi urT-

ierTobebis gonivrulad ganxorcielebuli 
saxelmwifo regulireba saSualebas iZleva, mox-
des mosaxleobisa da ekonomikuri subieqtebis in-
teresebis mniSvnelovani raodenobis SeTanxmeba.
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reziume 
dReisaTvis saqarTveloSi, adgilobrivi 

TviTmmarTveli erTeulebis biujetebi saku-
Tari SemosavlebiT, rTulad uzrunvelyofen 
adgilobrivi TviTmmarTveli erTeulis biu-
jetis gadasaxdelebis dafinansebas, ris gamoc 
isini, metwilad qveynis saxelmwifo biujetidan 
gamoyofil transferebze arian damokidebulni. 
Sesabamisad saxelmwifo xelisuflebis erT-erT 
umniSvnelovanes amocanas, qveyanaSi efeqtiani 
satransfero politikis gatareba da transfer-
ebis gaangariSebaSi umTavresi samarTliano-
bis principis dacva warmoadgens. gamomdinare 
aqedan, statiaSi mokled aris aRwerili sajaro 
finansebis reformis mimdinareoba da saxelm-
wifo satransfero politika TviTmmarTvel qa-
laqebSi.

sakvanZo sityvebi: sajaro finansebi; sa-
transfero politika; transferebi; grantebi. 

REFORM OF STATE FINANCES AND STATE 
SUBVENTION POLICY IN SELF GOVERNING CITIES

Maia Grdzelidze, Doctoral student, 
Georgian Technical University 

SUMMARY
Nowadays in Georgia it is quite hard to support lo-

cal self government budget expenditures with local 
incomes, that’s why these budgets dependent on Sub-
ventions, allocated by state budget. Thereby the main 
task for state government is to make efficient subven-
tion policy and to protect principle of equitability when 
calculating subventions. The article briefly describes 
reform process of state finances and state subvention 
policy in self governing cities.

Key Words: State Finances; Subvention Policy, Sub-
ventions, Grants

*   *   *   *
sajaro finansebis reforma, romelic saqa-

rTveloSi 2004 wlidan daiwyo gulisxmobda 
xarjebis saSualovadiani dagegmvis SemoRebas, 
sabiujeto procesis zogad gaumjobesebas, sa-
biujeto klasifikacis Tanxvedras saerTaSori-
so standartebTan GFSM 2001 yvela donis biuje-
tisaTvis da programul biujetze gadasvlas. 

saqarTveloSi  adgilobrivi finansebis kuTx-
iT, bolo wlebSi mravali cvlileba ganxor-
cielda, romlebic sxvadasxvagvarad aisaxa adg-
ilobrivi TviTmmarTvelobis ganviTarebaze da 
finansur decentralizaciaze:

2006 wlis 24 maiss miRebul iqna kanoni „adg-
ilobrivi TviTmmarTveli erTeulis biujetis 
Sesaxeb“, romelic ZalaSi 2007 wlis 1 ianvridan 
Sevida. kanonma  daaregulira iseTi sakiTxebi, 
rogoricaa:

• adgilobrivi TviTmmarTveli erTeulis 
biujetis formirebis principebi;

• biujetis proeqtis momzadeba, wardge-
na, ganxilva, damtkiceba, Sesruleba, auditi, 
zedamxdveloba, angariSgeba, Sefasebisa da kon-
trolis wesi;

• warmomadgenlobiTi da aRmasrulebeli 
organoebis sabiujeto uflebamosilebebi.

aRniSnuli sakiTxebi kanonis miRebamde, sxva-
dasxva kanonebsa da normatiul aqtebSi iyo gab-
neuli.

2010 wlis ianvridan ZalaSi Sevida ,,saqarT-
velos sabiujeto kodeqsi“, romelic gansaz-
Rvravs qveynis sabiujeto sistemis formirebis 
principebs da aregulirebs saqarTvelos saxel-
mwifo, avtonomiuri respublikebisa da adgilo-
brivi TviTmmarTveli erTeulebis biujetebis 
proeqtebis momzadebis, ganxilvis, damtkicebis, 
biujetis Sesrulebis, angariSgebisa da kontro-
lis wesebs, agreTve saqarTvelos centraluri, 
avtonomiuri respublikebisa da adgilobrivi 
xelisuflebebis sabiujeto urTierTobebsa da 
pasuxismgeblobas. garda amisa, erT-erTi umniS-
vnelovanesi sakiTxi, romelic siaxles warmoad-
genda TviTmmarTvelobisaTvis, teritoriebis 
socialur-ekonomikuri gamoTanabrebis princi-
pis gaTvaliswineba iyo; es principi gaTanabre-
biTi transferis formuliT aisaxa kanonSi. 
formulis gaangariSeba sxvadasxva monacemsa da 
parametrze dayrdnobiT xdeba. swored am for-
muliT gaangariSdeba, Tu ra moculobis Tanxas 
gamoyofs saxelmwifo konkretuli teritori-
uli erTeulisTvis.

2011 wels finansTa saministrom SeimuSava 
programuli biujetis Sedgenis meTodologia, 
romelic miznad isaxavda sabiujeto procesSi 
CarTuli yvela mxarisaTvis SeZlebisdagvarad 
naTeli warmodgenis Seqmnas, programuli biu-

sajaro finansebis reforma da saxelmwifo satransfero 
politika TviTmmarTvel qalaqebSi

maia grZeliZe
stu-s doqtoranti 
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jetis Sedgenisa da angariSgebis procesTan da-
kavSirebul sakiTxebze. aRniSnuli meTodolo-
gia ganaxlda 2012-2015 wlebSi, sadac ufro de-
talurad gaiwera axali regulaciebi, romlebic 
rekomendacias uweven uSualod mxarjav dawese-
bulebebs SeimuSaon programebi da qveprograme-
bi, moamzadon Sesabamisi xarjTaRricxvebi, gan-
sazRvron mosalodneli Sualeduri da saboloo 
Sedegebi da Sesrulebis Sefasebis indikatorebi 
maTi saSualovadiani gegmebidan, seqtoruli 
strategiebidan da xelmisawvdomi resursebidan 
gamomdinare. marTalia programuli meTod-
ologiis ganaxleba am etapze Seexo centraluri 
xelisuflebis mxarjav dawesebulebebs, magram 
unda aRiniSnos, rom mimdinareobs muSaoba TviT-
mmarTveli erTeulebis programuli biujetis 
momzadebis meTologiis daxvewa gaumjobesebi-
saTvis.

2014 wlis ivlisidan ZalaSi Sevida saqarT-
velos axali „adgilobrivi TviTmmarTvelobis 
kodeqsi“, romlis mixedviTac municipalite-
tis biujetis proeqtis momzadeba, ganxilva da 
damtkiceba, damtkicebul biujetSi cvlilebis 
Setana, biujetis Sesrulebis angariSis mosmena 
da Sefaseba, saqarTvelos kanonmdeblobis Se-
sabamisad sabiujeto saxsrebis gankargva, sax-
azino finansuri operaciebisa da sabanko tran-
zaqciebis warmoeba, municipalitetis „sakuTar 
uflebamosilebas“ ganekuTvneba. saqarTvelos 
organuli kanonis „adgilobrivi TviTmmarTv-
elobis kodeqsis“ me-16 muxlis Tanaxmad, adg-
ilobriv TviTmmarTvel erTeulebs gaaCniaT 
Sesabamisi funqciebi da uflebamosilebebi, 
romelTa ganxorcielebis umTavresi instru-
menti adgilobrivi TviTmmarTveli erTeulis 
biujetia. misi meSveobiT xdeba, rogorc adgi-
lobrivi TviTmmarTveli erTeulis sabiujeto 
prioritetebisa da adgilobrivi mosaxleobis 
saWiroebebis dakmayofileba, aseve, centralu-
ri xelisuflebis organoebis mier adgilobrivi 
TviTmmarTvelobebisaTvis gadacemuli ufle-
bamosilebebis Sesruleba.

2015 wlis 1 ianvridan sajaro finansebis 
marTvis reformis farglebSi ganxorcielda 
yvela donis biujetis da yvela sabiujeto or-
ganizaciis biujetis srulad moqceva xazinis 
erTiani angariSis sistemaSi, rogorc dagegmvis, 
ise aRsrulebis etapze. 

2016 wels momzadda kidev erTi sakanonmdeb-
lo cvlileba, saqarTvelos sabiujeto kodeqs-
Si, adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsSi da 
mTeli rigi regulaciebi 2017 wlis saqarTvelos 
saxelmwifo biujetSi. cvlilebebis Tanaxmad, 
2017 wlidan dawesda damatebiTi SezRudvebi 
saxelmwifo da municipaluri biujetebis xar-
jviT nawilTan mimarTebaSi, riTac uzrunvely-

ofili unda iqnes ekonomikuri Tavisuflebis 
aqtiT gansazRvruli fiskaluri wesebisa da 
limitebis dacva. cvlilebebis Tanaxmad, parla-
menti uflebamosilia xarjviTi nawilis ZiriT-
adi parametrebi SezRudos municipalitetebis 
biujetebisTvisac. aseve, dawesda administraci-
uli xarjebis Semcirebisa da optimizaciis val-
debuleba rogorc centraluri, ise adgilo-
brivi TviTmmarTvelobis xelisuflebebisaT-
vis. gamkacrda regulaciebi, romelic iTval-
iswinebs municipalitetebis mier biujetebis 
dagegmvisas saqarTvelos finansTa saministros 
mier sagadasaxado Semosavlebis prognozebTan 
dakavSirebiT miwodebuli informaciis gaTval-
iswinebis aucileblobas.

adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis 
mixedviT, adgilobrivi TviTmmarTvelobis biu-
jetebi iyofa 2 jgufad:

municipalitetebis biujetebi – jamSi 64 mu-
nicipaliteti;

TviTmmarTveli qalaqebis biujetebi – jamSi 
5 TviTmmarTveli qalaqi.

TviTmmarTveli qalaqis statusi miniWebu-
li aqvs Semdeg TviTmmarTvelobebs1: Tbilisi, 
quTaisi, baTumi, rusTavi, foTi.

TviTmmarTveli qalaqis statusis miniWeba 
rig SemTxvevebSi privilegiebs gulisxmobs. mag-
aliTad: mosakreblebis SemoRebaSi privilegia 
– arsebobs mosakreblebi (adgilobrivi samgza-
vro gadayvanis mosakrebeli), romlebic mxolod 
TviTmmarTvel qalaqSi moqmedebs.

gaTanabrebiTi transferis formulaSi priv-
ilegia – kanoniT aRiarebulia, rom xarjebisa 
da arafinansuri aqtivebis zrdis saprognozo 
maCvenebeli TviTmmarTvel qalaqebsa da munic-
ipalitetebs Soris Semdegnairadaa ganawilebu-
li2: 63% - 5 TviTmmarTveli qalaqi; 37% - 64 mu-
nicipaliteti. 

5 TviTmmarTveli qalaqidan ors aqvs spe-
cialuri statusi: Tbilisi – saqarTvelos 
dedaqalaqi da baTumi - aWaris avtonomiuri res-
publikis administraciuli centri. am statusi-
dan gamomdinare, aRniSnul TviTmmarTvel qa-
laqebs gaTanabrebiTi transferis gaangariSebis 
formulaSi gaaCniaT mniSvnelovani privilegia. 

1  adgilobrivi TviTmmarTvelobi kodeqsi, muxli 
151.

adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsSi Setani-
li cvlilebis (2017 wlis 26 ivliss #1251) Sedegad 7 
TviTmmarTvel qalaqs (Telavi, ozurgeTi, zugdi-
di, gori, ambrolauri, mcxeTa da axalcixe) gauuqmda 
TviTmmarTveli qalaqis statusi, Sesabamisad munici-
palitetebis raodenoba 76-dan Semcirda 64-mde.

2  “gaTanabrebiTi transferis gaangariSebis in-
struqciis damtkicebis Taobaze”, saqarTvelos fi-
nansTa ministris 2009 wlis 30 dekembris №904 brZane-
ba. 
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,,saqarTvelos sabiujeto kodeqsis“ Tanax-
mad, TviTmmarTveli erTeulis biujeti damou-
kidebelia sxva administraciuli erTeulebis 
da centraluri xelisuflebis biujetebisgan. 
kanonmdeblobaSi gawerili kompetenciebis Ses-
asruleblad, sakuTari Semosulobebis garda, 
adgilobrivi TviTmmarTveloba centraluri 
xelisuflebisagan dafinansebas transferebis 
saxiT iRebs. 

gaTanabrebiTi transferi, sakuTar ufleba-
mosilebaTa ganxorcielebis uzrunvelyofis 
mizniT adgilobrivi TviTmmarTveli erTeu-
lis biujetisaTvis saxelmwifo biujetidan ga-
TanabrebiTi formulis Sesabamisad gamoyofili 
Tanxebia, romelTa gamoyenebis mimarTulebebs 
damoukideblad gansazRvravs adgilobrivi 
TviTmmarTvelobis warmomadgenlobiTi or-
gano, im adgilobriv TviTmmarTvel erTeuls, 
romlis biujetis Semosavlebi (grantebis garda) 
aRemateba xarjebisa da arafinansuri aqtivebis 
zrdis jams, gaTanabrebiTi transferi ar gamo-
eyofa.

rac Seexeba miznobriv transfers, igi dele-
girebul uflebamosilebaTa ganxorcielebis 
mizniT adgilobrivi TviTmmarTveli erTeulis 
biujetis mier saxelmwifo biujetidan an/da 
avtonomiuri respublikis respublikuri biu-
jetidan finansuri daxmarebis saxiT miRebuli 
saxsrebia.

specialuri transferi ki es aris gaTanabre-
biTi da miznobrivi transferebis garda stiqi-
uri movlenebis, ekologiuri da sxva sagangebo 
situaciebis Sedegebis salikvidaciod, agreTve 
sxva RonisZiebebis gansaxorcieleblad erTi 

biujetidan sxva biujetisaTvis finansuri dax-
marebis saxiT gamoyofili saxsrebi, xolo kapi-
taluri transferi TviTmmarTveli erTeulis 
iniciativis safuZvelze infrastruqturuli 
proeqtebis gasaxorcieleblad sxvadasxva biu-
jetebs Soris gamoyofili saxsrebia, romelic 
dakavSirebulia transferis mimRebis arafinans-
uri aqtivebis zrdasTan. 

aRsaniSnavia, rom dRes arsebuli kanonmde-
blobiT finansTa ministrs aqvs miniWebuli 
erTpirovnuli uflebamosileba daamtkicos ga-
TanabrebiTi transferis gaangariSebis instruq-
cia (maT Soris, gaangariSebisas gamoyenebuli 
statusisa da mxardaWeris koeficientebi). es 
niSnavs, rom finansTa ministrs SeuZlia mis mier 
damtkicebuli instruqciis farglebSi, formu-
laSi gamosayenebeli sxvadasxva koeficientebis 
SemoRebiTa da maTi moculobebis cvlilebiT, 
mniSvnelovani zegavlena moaxdinos gaTanabre-
biTi transferebis moculobaze. Sesabamisad 
gaTanabrebiTi transferis samarTliani ganaw-
ilebis erT-erT mTavar problemad kvlav rCeba 
misi gaangariSebis wesis SezRuduli sakanomdeb-
lo reglamentacia.

2017 wels, saqarTvelos saxelmwifo biujet-
Si3 avtonomiuri respublikebisaTvis da adgi-
lobrivi TviTmmarTvelobebisTvis gaTanabre-
biTi transferis saxiT sul gaTvaliswinebulia 

3  „saqarTvelos 2017 wlis saxelmwifo biujeti“ 
saqarTvelos kanoni, 2016w.

analizisTvis aRebulia 2015-2017 wlebi, Sesabam-
isad TviTmmarTveli qalaqebis raodenoba 2015-2017 
wlebSi iyo 12.

dasaxeleba 2015 wlis 
faqti

2016 wlis 
faqti

2017 wlis 
gegma

sxvaoba 2016 
welTan %

Tbilisi 412 282,2 242 182,2 332 182,2 90 000,0 37 %

baTumi 52 542,3 33 642,3 37 342,3 3 700,0 11 %

quTaisi 31 898,0 21 278,0 19 578,0 -1 700,0 -8 %

rusTavi 16 133,8 11 093,8 10 693,8 -400,0 -4 %

Telavi 7 061,7 6 280,4 6 820,1 539,7 9 %

mcxeTa 1 737,2 1 663,6 2 555,0 891,4 54 %

gori 9 946,7 9 311,0 9 485,8 174,8 2 %

axalcixe 5 303,2 4 351,6 4 531,0 179,4 4 %

ambrolauri 3 579,3 3 902,9 3 994,1 91,2 2 %

ozurgeTi 6 252,1 5 120,4 4 370,4 -750,0 -15 %

zugdidi 11 729,9 11 005,2 10 405,2 -600,0 -5 %

foTi 4 116,8 0,0 0,0 0,0

cxrili 1:  gaTanabrebiTi transferi TviTmmarTveli qalaqebisaTvis  (aTasi lari)
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654 762,3 aTasi lari, rac, wina wlis monacemebTan 
SedarebiT 55 430,3 aTasi lariT metia (9 %-iani 
zrda), xolo 2015 wlis monacemebTan SedarebiT 
179 470,7 aTasi lariT naklebia (21%-iani Sem-
cireba). gamoyofili gaTanabrebiTi transferis 
udidesi nawili 67% nawildeba 12 TviTmmarTvel 
qalaqze, xolo darCenili 33% danarCen 64 mu-
nicipalitetze (mag. 2014 w. - 64%, 2015 w. - 67%%, 
2016 w.- 58 %). 

2016 wels TviTmmarTvel qalaqebze gadace-
muli gaTanabrebiTi transferis  moculobaSi 
yvelaze didi wili (69.2%) Tbilisze modis, xolo 
30.8% ki, danarCen 10 TviTmmarTvel qalaqze 
nawildeba. yvelaze mcire wili - 0.5 % - TviTm-
marTvel qalaq mcxeTaze modis, xolo TviTm-
marTveli qalaqi foTi saerTod ar iRebs trans-
fers. Tbilisi Tavisi statusiT (dedaqalaqi) ga-
moirCeva sxva TviTmmarTvelobebisgan da miuxe-
davad amisa, msgavsi disbalansi sxvadasxva donis 
TviTmmarTvelobebs Soris dauSvebelia. Tu 
gaviTvaliswinebT im faqts, rom Tbilisis TviT-
mmarTveloba transferebiT miRebuli saxsrebis 
nawils SeiZleba socialuri programebis ganx-
orcielebasac axmardes, SegviZlia davaskvnaT, 
rom arsebuli gamoTanabrebis modeli Tbiliss 
sxva qalaqebTan SedarebiT upirates poziciaSi 
ayenebs.

grafiki 1: TviTmmarTvel qalaqebze 2016 wels 
gacemuli gaTanabrebiTi transferi 

(wili TviTmmarTvel qalaqebze gacemuli 
gaTanabrebiTi transferis saerTo moculobaSi)

wyaro: saqarTvelos finansTa saministro

grantebs TviTmmarTveli qalaqebis 2015-2017 
wlebis biujetebis Semosulobis 20-70% ukavia 
zog SemTxvevaSi 90%-s aRwevs, rac sakmaod maRa-
li maCvenebelia da adgilobrivi biujetebis 
saxelmwifo biujetze damokidebulebis maRal 
xarisxze mianiSnebs. TviTmmarTvelobebis mier 
miRebuli grantebis udidesi nawili sxva do-
nis xelisuflebidan miRebuli grantebisagan 
Sedgeba.

grafiki 2: TviTmmarTveli qalaqebis 
biujetebis grantebis moculoba da misi wili 

mTlian SemosulobebTan 2015-2017 wlebis 
mixedviT (aTasi lari)

bolo wlebSi mniSvnelovnad mcirdeba TviTm-
marTveli qalaqebisTvis gamoyofili grantebis 
moculoba, Sesabamisad Semosulobebis Semcire-
bac grantebis SemcirebiT aris ganpirobebu-
li. 2016 wels municipalitetebis biujetebSi 
sagrZnoblad Semcirda grantebis moculoba, 
xolo 2017 wels - umniSvnelod moimata zogi-
erT TviTmmarTvel qalaqSi. rac gamowveulia 
im garemoebiT, rom 2016 wlidan saSemosavlo ga-
dasaxadis garkveuli kategoriebi Sedis TviTm-
marTveli erTeulis biujetis saSemosavlo naw-
ilSi4.

2016 wels TviTmmarTvel qalaqebze gadace-
muli grantebis moculobaSi yvelaze didi wili 
(70.1%) q.Tbilisze modis, 28.9% ki, danarCen 
11 TviTmmarTvel qalaqze nawildeba. yvelaze 
mcire wili - 1.3% - TviTmmarTvel qalaq mcx-
eTaze modis (ix. grafiki 3).

mniSvnelovani disbalansia erT sul mosax-
leze gacemuli grantebis moculobaSic. 2016 
wels aq yvelaze didi wili mcxeTaze, ambro-
laurze da ozurgeTze modis, rac, ZiriTadad, 
mosaxleobis simciris da didi moculobis kap-
italuri da specialuri transferis gadaricx-
vis Sedegia. yvelaze dabali maCveneblebi aqvs q. 
foTs da q. rusTavs. es logikuricaa, ramdenadac 
q. foTs miRebuli aqvs mxolod miznobrivi, spe-

4  saqarTvelos sabiujeto kodeqsSi Setanili 
cvlilebis Tanaxmad 2016 wlis 1 ianvridan 100%-iT 
adgilobrivi TviTmmarTveli erTeulis (munici-
palitetebis) biujetebis SemosavlebSi Cairicxeba: 
saSemosavlo gadasaxadi mewarme fizikur pirTa saqmi-
anobiT miRebuli Semosavlebidan; ararezidenti pire-
bis saSemosavlo gadasaxadi (qonebis realizaciidan 
miRebuli Semosavlebidan); saSemosavlo gadasaxadi 
fizikuri piris mier materialuri aqtivebis real-
izaciiT miRebuli nametidan; saSemosavlo gadasaxadi 
fizikuri pirisaTvis qonebis Cuqebidan; saSemosavlo 
gadasaxadi fizikuri piris mier qonebis memkvidre-
obiT miRebidan; saSemosavlo gadasaxadi fizikuri 
piris mier qonebis ijariT gacemis Sedegad miRebuli 
Semosavlebidan.
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grafiki 5: gaTanabrebiTi transferis 
moculoba erT sul mosaxleze 

2017 wels (lari)

wyaro: TviTmmarTveli qalaqebis biujetebi; 
statistikis erovnuli samsaxuri.

cialuri da kapitaluri transferi, romelic 
gamoiyeneba konkretuli miznobriobiT, xolo 
q. rusTavi pirvel adgilze myof qalaqebTan Se-
darebiT xasiaTdeba mosaxleobis sididiT.

  grafiki 4: grantis moculoba erT sul 
mosaxleze 2016 wels (lari)

 wyaro: saqarTvelos finansTa saministro; 
statistikis erovnuli samsaxuri.

mniSvnelovani disbalansia erT sul mosax-
leze gaTanabrebiTi transferis moculobaSic. 
2017 wels, yvelaze didi wili kvlav q. ambrolau-
rze modis, xolo yvelaze mcire wili – q. rus-
Tavze. q. foTi transfers ar iRebs (ix. grafiki 
5).

saxelmwifo satransfero politikis anal-
izis Sedegad SegviZlia davaskvnaT, rom absolu-
tur maCveneblebSi TviTmmarTvelobebisTvis ga-
dacemuli transferebis moculoba TviTmmarT-
veli qalaqebis Semosavlebis TiTqmis naxevars 
Seadgens. problemas warmoadgens uTanabroba 
TviTmmarTvel qalaqebs Soris, aseve, TviTm-
marTvelobebis centralur xelisuflebaze 
damokidebulebis maRali xarisxi.

migvaCnia, rom qveyanaSi efeqtiani satrans-
fero politikis SemuSavebisas finansuri re-
sursebis gaangariSebis simartivesTan erTad, 

mniSvnelovania saxelmwifo xelisuflebis mier 
maTi ganawilebisas samarTlianobis princi-
pis gaTvaliswineba, ramac unda uzrunvelyos 
calkeul regionebs Soris finansuri resurse-
bis samarTliani gadanawileba, konkurencia da 
SejibrebiToba, Tumca aRniSnulma principma ar 
unda gamoiwvios yvela erTi donis TviTmmarTve-
li erTeulebisaTvis transferis Tanabari moc-
ulobiT gacema. aqedan gamomdinare, saxelmwifo 
xelisuflebis erT-erT umniSvnelovanes amo-
canas, qveyanaSi efeqtiani satransfero poli-
tikis gatareba da transferebis gaangariSeba-
Si umTavresi samarTlianobis principis dacva 
warmoadgens. Regularulad unda gadaisinjos 
gaTanabrebiTi transferis formula, obieqtu-
ri kriteriumebis safuZvelze transferis ga-
mosaangariSeblad, raTa uzrunvelyofil iqnes 
gaTanabrebis samarTliani sistemis Seqmna.
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grafiki 3: TviTmmarTvel qalaqebze 
2016 wels gacemuli grantebi
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რეზიუმე
ინოვაცია არის მნიშვნელოვანი დადებითი ცვლი-

ლება პროდუქტის შეთავაზებაში, მომსახურებაში, 
ბიზნეს-მოდელსა და მოქმედებაში. მარტივად, ინოვა-
ცია არის რაიმე სიახლის ან უკვე არსებულის ახლე-
ბურად გაკეთება. ეს სიტყვა გამოიყენება ძალიან 
დიდი ცვლილებების აღსაწერად, რომლებიც გამოი-
წვევს ფირმის მოღვაწეობის წარმატებულ განვითა-
რებას. ეს ცვლილებები შეიძლება დაკავშირებული 
იყოს ახალ ან გაუმჯობესებულ პროდუქტთან, პრო-
ცესთან, მარკეტინგულ დანახარჯებთან ინვესტიცი-
ებთან, ინტელექტუალური საკუთრების შექმნასთან 
ან ტექნოლოგიების შესყიდვასთან.
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SUMMARY
Innovation is an important positive change in 

product offerings, services, business models, and ac-
tivities. Simply, innovation is something new or mak-
ing one to new one. This word is used to describe the 
vast changes that lead to successful development of 
the firm’s work. These changes may be associated with 
new or improved products, processes, investments 
with marketing expenses, acquisition of intellectual 
property or purchasing technology. 

*   *   *   *

21-ე საუკუნეში ინოვაციური პროცესები კომპა-
ნიების განვითარებისა და წარმატებულობისთვის 
ერთადერთი თუ არა ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი 
ფაქტორია. მართალია, ინოვაციებისთვის Amazon-ს 
და Apple-ს ბევრად უფრო ფართო სამოქმედო არე-
ალი აქვთ, ვიდრე, მაგალითად საბანკო სექტორს, 
თუმცა ინოვაციურობის გარეშე წინსვლა აქაც 
ზუსტად ისევე შეუძლებელია, როგორც დანარჩენ 
სფეროებში.

ინოვაცია ეს არის ბაზარზე ახალი სერვისი ან 
მეთოდი, რომლებიც ქმნიან ღირებულებას მომხმა-
რებლისა და კომპანიისთვის. ისტორიულად, ტრადი-
ციული ბანკები და ფინანსური ორგანიზაციები, გა-
მოირჩეოდნენ მათი კონსერვატიული მიდგომებით 
და შეიძლება ითქვას, რომ მხოლოდ ბოლო 10-15 

წელია, რაც ამ ინდუსტრიაში შესამჩნევი ცვლილე-
ბები შეინიშნება. მაგალითად, სულ უფრო ხშირად 
ვხედავთ ახალ მოთამაშეებს, რომლებიც კარდინა-
ლურად განსხვავდებიან ტრადიციული ბანკების-
გან. Apple, Facebook, Amazon - ეს რა თქმა უნდა არა-
სრული ჩამონათვალია იმ კომპანიებისა, რომლებიც 
უკვე გამოჩნდნენ ფინანსური სერვისების ბაზარზე 
და ცდილობენ უკეთესი მომსახურება შესთავაზონ 
მომხმარებელს. გარდა ამისა, ტექნოლოგიების უს-
წრაფესი განვითარება და მათი ხელმისაწვდომობა 
სულ უფრო მეტ საშუალებას აძლევს სტარტაპებს 
და ახალ მოთამაშეებს შექმნან ახალი ტიპის საბა-
ნკო სერვისები.

სიტყვა ნოვატორი პირველად 1540 წელს ჩაიწე-
რა. ინოვაცია ათწლეულების მანძილზე არსებობდა 
და დღესდღეობით მსოფლიო ამით ცხოვრობს და 
ვითარდება. ფინანსურ ინსტიტუტებს სჭირდებათ 
„ინოვაცია“, რათა მოიზიდონ და შეინარჩუნონ მო-
მხმარებელი. საბანკო ბაზარზე ახალი პროდუქტი-
სა თუ მომსახურების განვითარება ისევე რთულია, 
როგორც ბევრ ფინანსურ ბაზარზე. აქედან გამო-
მდინარე, ძალიან მნიშვნელოვანია მომხმარებელ-
თათვის შემოთავაზებული არსებული საბანკო პრო-
დუქტების ახალი ფორმები.

მნიშვნელოვანია ელექტრონული საბანკო პრო-
დუქტები, რომელიც დღითიდღე იზრდება. ეჭვგა-
რეშეა, რომ ელექტრონული საბანკო მომსახურება 
დაბალი რისკის მქონეა. განვითარებად ქვეყნებში 
ელექტრონული საბანკო ინფრასტრუქტურის ნა-
კლებობა მომგებიანობაზე ახდენს გავლენას.

რამდენიმე კვლევა ჩატარდა მომხმარებლებზე, 
რომლებიც უპირატესობას ანიჭებენ ელექტრონულ 
საბანკო მომსახურებას, მთავარია მომხმარებელს 
ამ სერვისებზე გამოყენების უნარ-ჩვევები განუვი-
თარდეს.

რა თვალსაზრისით გააუმჯობესებს მეტი ინოვა-
ცია ბანკის პოზიციებს?

მეტი ინოვაცია საბოლოოდ ნიშნავს მეტ 
ეფექტურ, ახალ პროდუქტს და სერვისს, რომელიც 
უკეთესად პასუხობს მომხმარებელთა მოთხო-
ვნებს, ამარტივებს და უფრო კომფორტულს ხდის 
ადამიანების ურთიერთობას ბანკთან. ინოვაციები 
ასევე ხელს უწყობს კომპანიას გააიაფოს და მეტად 
ხელმისაწვდომი გახადოს უკვე არსებული სერვისე-
ბი. ყველა ბანკი ცდილობს მომხმარებელს შესთავა-
ზოს უახლესი ინოვაციური სერვისები, რომლებიც 
გამოირჩევა სიმარტივით და კომფორტულობით, 
ამავე დროს მომხმარებელთა გამოცდილების გათ-
ვალისწინებით არის შექმნილი. 

ინოვაცია - საბანკო სფეროს განუყოფელი ნაწილი

მარიამ ხაბურზანია 
სტუ-ს დოქტორანტი
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როგორც წესი, ახალი ინოვაციური ტექნოლო-
გიების დანერგვას 4-5წელი სჭირდება, რომ მათში 
ჩადებული ინვესტიცია სრულად გაამართლოს. და-
საწყისში ახალი ტექნოლოგიები არის ძვირი და და-
უხვეწავი. დროთა განმავლობაში მათი ხარისხი და 
შესაძლებლობები იზრდება და ფასი კლებულობს. 
სწორედ მაშინ ხდება ასეთი ინოვაციური ტექნო-
ლოგიები მომგებიანი და ქმნიან მეტ ღირებულებას 
მომხმარებლისთვისა და კომპანიისთვის.

მიუხედავად იმისა, რომ ინოვაციები ხშირად 
ხარჯიანია, როგორც წესი დიდ კომპანიებში მათი 
სიძვირე არ წარმოადგენს ხოლმე მთავარ დაბრკო-
ლებას. კომპანიის მაღალი შემოსავალი, პირიქით, 
ხელის შემშლელი ფაქტორიცაა, რადგან ამ დროს 
ხშირად მენეჯმენტი კონცენტრირდება არსებულ 
შემოსავალზე და უგულებელყოფს იმ პოტენციალს, 
რომელსაც ინოვაციები მოუტანენ ხვალ.

ინოვაცია საყოველთაოდ ცნობილია, როგორც 
საშუალება კონკურენტული უპირატესობის შენა-
რჩუნებისა და მიღწევისთვის. ამავდროულად, აუ-
ცილებელია ახალი ტექნოლოგიების წარმატებით 
გამოტანა ბაზარზე, პოზიციების შენარჩუნება და 
გარე გარემოში ცვლილებების ადაპტირება. თუმცა 
დოკუმენტირებული მტკიცებულებები ვარაუდობს, 
რომ ახალი ტექნოლოგიის წარმატებით მიღება მე-
ნეჯერების უდიდესი გამოწვევაა.

საბანკო საქმეში ინოვაციური კულტურის გა-
ნვითარება, განსაკუთრებით დიდ ორგანიზაციებში, 
შეიძლება რთული იყოს. ბანკებს სჭირდებათ ფო-
კუსირება რისკის მენეჯმენტზე და ამისთვის უნდა 
გაითვალისწინონ ბევრი რეგულაცია. ბანკები, რომ-
ლებმაც შეძლეს ინოვაციური კულტურის განვითა-
რება, როგორც პირველი ეროვნული ბანკი სამხრეთ 
აფრიკის რესპუბლიკაში და თურქეთში, დროთა გა-
ნმავლობაში უფროსი მენეჯმენტის მხარდაჭრით 
განხორციელდა. ამის მნიშვნელოვანი ნაწილი არის 
ის, რომ ინოვაციის პროცესში რაც შეიძლება მეტი 
პერსონალის ჩართვა მოხდეს. წარმატებული ინო-
ვაციების აღნიშვნა და დაჯილდოება (მაგალითად 
ფინანსური სტიმულებით) იწვევს ცნობიერების 
ამაღლებას.

ინოვაციებს შეუძლია დიდი როლი შეასრულოს 
ორგანიზაციის კულტურის განვითარებაში. აუცი-
ლებელია ორგანიზაციული სწავლების პროცესების 
დანერგვა იმისთვის, რომ თანამშრომლებმა მუდმი-
ვად ცვლად და რთულ გარემოში შეძლონ მუშაობა 
და და ორგანიზაციის განვითარებაზე ზრუნვა.

ყველა ორგანიზაცია ცდილობს გარკვეული ყუ-
რადღება დაუთმოს თანამშრომლებს. ბევრი ორგა-
ნიზაციის ხელმძღვანელი ფიქრობს, რომ აუცილე-
ბელია მათზე დაკვირვება, რადგანაც ე.წ. ფრონტის 
თანამშრომლები ტოპ-მენეჯმენტისგან განსხვავე-
ბით უკეთ ხედავს მომხმარებლის მოთხოვნებს, თუ 
რა მოსწონს მათ, რას ანიჭებენ უპირატესობას და 

ა.შ. ეს ყველაფერი საჭიროა, იმისთვის, რომ ორგა-
ნიზაციამ უკეთ განსაზღვროს თითოეული მომხმა-
რებლის მოთხოვნა და გაითვალისწინოს შემდგომ 
ეტაპზე.

ინოვაცია საბანკო სფეროს განუყოფელი ნაწი-
ლია, იმიტომ, რომ ნებისმიერ განვითარებად ქვე-
ყნებში კონკურენცია მაღალია. რაც დრო გადის, 
მომხმარებელი ითხოვს მომსახურების გაუმჯობე-
სებას. იმისათვის რომ შევინარჩუნოთ არსებული 
კლიენტები და მოვიზიდოთ ახალი მომხმარებელი 
აუცილებელია სიახლეების დანერგვა, განვითარე-
ბა, მომსახურების გაუმჯოსება და მომხმარებლის 
დაინტერესება ამ სიახლით.

განსხვავებულია ინოვაციური ტექნოლოგიების 
დანერგვა. ეს შედარებით უფრო რთული პროცე-
სია, რადგან საყურადღებოა ის საკითხი, თუ რო-
გორ მიიღბს მას მომხმარებელი, რა შედეგს გამო-
იღებს მისი დანერგვა, რა ქცევა დაფიქსირდება 
მისი გამოყენებისას და ა.შ. არსებობს უამრავი 
ფაქტორი იმისა, რომ საკმაოდ ძლიერი ტექნოლო-
გიის დანერგვით კომპანიამ შესაძლოა იზარალოს 
ფინანსურად, თუ მას არ მოერგება მომხმარებელი 
და უარეს შემთხვევაში კლიენტს დაკარგავს ორგა-
ნიზაცია.

რატომ არის კარგი იდეები ასეთი მნიშვნელო-
ვანი? ინოვაცია მნიშვნელოვანია რიგი მიზეზების 
გამო და აღიარებულია, როგორც მნიშვნელოვანი 
გავლენა პროდუქტიულობასა და ბიზნესის შესრუ-
ლებასა და წარმატებაზე. საბანკო საქმიანობაში 
არსებობს მოთხოვნა, რომ ინოვაციის დაფინანსება 
მოსალოდნელ შემოსავლებთან ერთად არის მომხ-
მარებლზე დამოკიდებული.

არსებობს სხვადასხვა ტიპის ინოვაცია, რაც ბა-
ნკებს საშუალებას აძლევს თავიანთი საქმიანობის 
ფოკუსირება განახორციელონ პრიორიტეტულ 
მიმართულებებში. ინოვაცია შეიძლება განისა-
ზღვროს სამ იერარქიულ დონეზე:

1. ძირითადი ინოვაცია. უმეტესწილად ბიზ-
ნესში ყველაზე მეტი ძალისხმევა (დაახლოებით 
70%) დროისა და რესურსების თვალსაზრისით 
ინოვაციების ამ კატეგორიაშია. ეს, ჩვეულებრივ, 
პროდუქციისა და მომსახურების გაუმჯობესებას 
ახდენს, ახალი და არსებული მომხმარებლების გა-
მოცდილების ოპტიმიზაციის მიზნით.

2. მიმდებარე ინოვაცია. მიმდებარე ინოვაცია 
შეიძლება არ იყოს შესაძლებელი ყველა კომპანი-
ისთვის, რადგან ეს შეიძლება იყოს ძალიან რთუ-
ლი, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ეძებს ახალ 
პროდუქციას. კომპანიის მთლიანი ინოვაციური ძა-
ლისხმევის 20%, ჩვეულებრივ, მიეკუთვნება ამ ტი-
პის საქმიანობას.

3. ტრანსფორმაციული ინოვაცია. ყველა ინო-
ვაცია შეიძლება არ იყოს ახალი, მაგრამ ტრანსფო-
რმაციულ დონეზე მიზნესი ეძებს ახალ პროდუქტე-
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ბს ან ბაზრებს. ეს უფრო მაღალრისკიანია, ვიდრე 
სხვა ინოვაციების დონეები

ნებისმიერი ბიზნესისთვის რთულია სამივე ინო-
ვაციური ტიპზე იყოს დაფუძნებული. ეს ყველაფე-
რი ცხადია, მაგრამ ბევრი კარგი იდეა კარგა ხანია 
შეუმჩნეველია, რადგან იდეა იკარგება თუნდაც შე-
სვენებაზე ყავის დალევისას საუბრის დროს. 

დასკვნა
საბოლოოდ კვლევის შედეგები გვიჩვენებს, რომ 

ინოვაციური ტექნოლოგიები ფართოდაა გავრცე-
ლებული კომერციულ საბანკო სექტორში. ისიც 
ცხადია, რომ ინოვაციების გარეშე დღესდღეისო-
ბით საბანკო სექტორი ვერ იარსებებს, არ მიეცემა 
განვითარების საშუალება, რაც ორგანიზაციის კრა-
ხს გამოიწვევს, ამისათვის აუცილებელია დაინე-
რგოს როგორც ახალი მომსახურება და პროდუქტი, 
ასევე ინოვაციური ტექნოლოგიები.

რაც უფრო მეტი ინოვაცია იქნება და რაც უფრო 

მეტი სტანდარტული პროცესი გამარტივდება მით 
მეტად დაზოგავენ დროს ადამიანები. დღეს ნების-
მიერი ადამიანისთვის დროს თავისი ფასი აქვს, ამი-
ტომ აუცილებელი გახდა რევოლუციური სიახლეე-
ბის დანერგვა.

გამოყენებული ლიტერატურა
1. http://forbes.ge/news/1569/TBC-banki-meti-

in ov aciis-ZiebaSi
2. https://www.finextra.com/blogposting/14603/

innovation-a-new-world-for-banking-or-a-new-bank-
for-the-world

3. ლაშა ჯინჭარაძე, Harvard Business Review 
4. https://ac.els-cdn.com/S187704281503815X/1-

s2 .0-S187704281503815X-main .pdf?_t id=01
ba78e0-060a-11e8-8c9f-00000aab0 f26&acd-
n a t = 1 5 1 7 3 5 0 2 4 8 _ 7 5 d f b 7 6 d 0 3 f f 4 d c f 3 e d 0 f -
54797cd5f52

5. http://icehm.org/upload/6786ED1214048.pdf
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reziume
Tanamedrove pirobebSi mudmivad xorcield-

eba marTvis sistemebis ganviTareba. gansakuTre-
buli mniSvneloba ki marTvis sistemis miznebis, 
saSualebebisa da amocanebis Teoriul-meTod-
ologiuri bazis daxvewasa da praqtikuli gamoy-
enebis problemebis gadaWras eniWeba. nebismieri 
marTvis sistema imTaviTve warmoadgens mizan-
mimarTul sistemas, romelsac gaaCnia ierarqi-
uli wyoba da organizebulia im miznebis misaRw-
evad, romlebsac ewodeba marTvis sistemis fun-
qcionirebis miznebi. organizaciis funqcioni-
rebis miznebis da amocanebis Sesaxeb informa-
cia unda miewodos TiToeul xelmZRvanels da 
Semsrulebels. amisaTvis aucilebelia sistemis 
realuri mdgomareobis mudmivi kontroli da 
sistemis funqcionirebis miznebTan da amo-
canebTan Sedareba. Sesabamisad, sistemaSi mim-
dinare nebismieri organizaciuli saqmianoba 
gamarTlebulia. miznisa da saSualebis urT-
ierTqmedeba mdgomareobs imaSi, rom mizani ara 
mxolod gansazRvravs ama Tu im sagans an qmede-
bas, rogorc misTvis misaReb saSualebas, aramed 
Tavad isaxeba rogorc mniSvnelovani ram, rome-
lic konkretulobas iZens mxolod saSualebas-
Tan mimarTebaSi – anu, aRniSnuli urTierTq-
medeba atarebs ormxrivi winaswari ganzraxvis 
xasiaTs.

sakvanZo sityvebi: marTva. marTvis sistema. 
marTvis miznebi. marTvis amocanebi.

OBJECTIVES, MEANS AND TASKS 
OF MANAGEMENT SYSTEM

Merab Gejua
Associated Professor of Sokhumi State University

SUMMARY
The system of management is being developed in 

modern conditions. The great attention is paid to refining 
theoretical-methodological base of objectives, means and 
tasks of management system and to the solution of prob-
lems of practical usage. Any kind of management system 
represents effectual system itself, which has an hierarchy 
and is organized to achieve the goals of management sys-
tem functioning. Information about the objectives and 
tasks of system functioning must be given to every man-
ager or worker. Therefor permanent control of real con-
dition of the system and comparison of system goals and 

tasks with its function is necessary. Therefore any orga-
nizational activity in a system is approved. Goals define 
not only the action or object as the acceptable mean but 
is itself is regarded as the important mean – that is the in-
teraction of object and mean of system regarded as a mutual 
preliminary intension.

*   *   *   *
firmis ekonomikuri politikis SemuSaveba 

iTvaliswinebs firmis saqmianobis miznebis da 
amocanebis gansazRvras, grZelvadian da mok-
levadian perspeqtivaSi firmis ganviTarebis 
strategias, rac efuZneba firmis potenciuri 
SesaZleblobebis Sefasebasa da Sesabamisi re-
sursebiT uzrunvelyofas. nebismieri marTvis 
sistema imTaviTve warmoadgens mizanmimarTul 
sistemas, romelsac gaaCnia ierarqiuli wyoba da 
organizebulia im miznebis misaRwevad, romleb-
sac ewodeba marTvis sistemis funqcionirebis 
miznebi. organizaciis funqcionirebis miznebis 
da amocanebis Sesaxeb informacia unda miewo-
dos TiToeul xelmZRvanels da Semsrulebels. 
amisaTvis aucilebelia sistemis realuri md-
gomareobis mudmivi kontroli da sistemis fun-
qcionirebis miznebTan da amocanebTan Sedare-
ba. Sesabamisad, sistemaSi mimdinare nebismieri 
organizaciuli saqmianoba gamarTlebulia mx-
olod im SemTxvevaSi, Tu igi xels uwyobs misi 
funqcionirebis saboloo mizans. sxvagvarad 
rom vTqvaT, nebismieri organizacia unda iyos 
Camoyalibebuli ise, rom sistemis saerTo saor-
ganizacio saqmianoba emsaxurebodes mxolod im 
miznebis realizebas, romlebisTvisac igi Seiqm-
na Tavdapirvelad. 

miznebi aris organizaciis im calkeuli max-
asiaTeblebis konkretuli mdgomareoba, ro-
melTa miRwevac surs organizacias da romel-
Ta miRwevaze mimarTulia misi saqmianoba. igi 
dagegmvis amosavali wertilia da safuZvlad 
udevs organizaciuli urTierTobebis Camoyal-
ibebas. miznebs efuZneba organizaciaSi moqmedi 
motivirebis sistema. saboloo jamSi, miznebi 
warmoadgens calkeuli muSakebis, qvedanayofe-
bis da zogadad organizaciis Sromis Sedegebis 
kontrolisa da Sefasebis procesis aTvlis wer-
tils.

Tanamedrove sazogadoeba – organizebu-

marTvis sistemis miznebi, saSualebebi da amocanebi

merab gejua
soxumis saxelmwifo universitetis 

asocirebuli profesori
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li sazogadoebaa. organizebis idea adamianebSi 
gaCnda imis gacnobierebiT, rom adamiani ver Se-
Zlebs marto daakmayofilos yvela Tavisi moTx-
ovnileba da survili. TviT organizaciis gaCena 
ukavSirdeba adamianebSi saerTo miznebis arse-
bobas, rac organizaciis marTvas mizanmimarTul 
saqmianobad aqcevs. Tu organizacias ar gaaCnia 
miznebi, maSin arc misi marTva arsebobs. 

miznebis problemis sawyisad moiazreba 
pirovnebasa da organizacias Soris urTierTo-
bebi. adamianebi organizaciis saWiroebas xedav-
en, radgan sjeraT, rom es aris miznebis misaRw-
evad yvelaze efeqturi gza. individis miznebi 
– erTaderTi miznebia, romlebic obieqtur 
samyaroSi arsebobs, radgan isini agebulia mis 
daukmayofilebel moTxovnilebebze. amitom in-
dividis miznebis gardaqmna organizaciis mizne-
bad – mniSvnelovani samotivacio Zalaa.

miznebis dasaxva da maT misaRwevad strate-
giis gansazRvra marTvis procesis yvelaze sa-
pasuxismgeblo moments warmoadgens. arsebobs 
mosazreba, rom rac ufro zustad aris Camoyal-
ibebuli da gansazRvruli organizaciis mizne-
bi, miT ufro advilia maTi miRwevis saSuale-
bebis moZieba. am SemTxvevaSi, miznebis miRwevis 
saukeTeso alternatiuli saSualebebis moZiebi-
sas, organizaciis miznebi aseve mTavar kriteri-
umad rCeba. xolo, Tu organizaciis miznebi zus-
tad ar iqna gansazRvruli an gaurkvevelia, or-
ganizaciis qcevis mimarTulebac gaurkveveli 
xdeba. ufro metic, Tu miznebi ar iqna mkafiod 
gansazRvruli, organizaciaSi SeiZleba warmoiS-
vas davebi, xolo Tu modave mxareebi sxvadasxva 
miznebisken miiswrafvian, Zalian rTuli iqneba 
maTTvis saerTo azris Camoyalibeba miznebis 
miRwevis saSualebebis moZiebis sakiTxSi. Tu 
organizaciis amocanebi bundovania, misi wevre-
bi, savaraudod, organizaciis miznebs sakuTari 
miznebiT Caanacvleben. miznis Sinaarsi moicavs 
obieqtur da subieqtur faqtorebs. erTi mx-
riv, miznebi asaxavs adamianisa da sazogadoebis 
cxovrebis obieqtur kanonebs (drois dazogvis 
kanoni, Rirebulebis kanoni da a.S.), meore mxriv, 
miznebi warmoadgens cnobierebis produqts da 
adamianebis mier iseTnairad Camoyalibdeba, rom 
asaxavs maT interesebs.

praqtikul saqmianobaSi mizani warmoadgens 
adamianis sxvadasxva qmedebebis integraciis 
saSualebas, organizaciisTvis ki – sxvadasxva 
adamianebis qmedebebis integraciis saSualebas 
garkveuli wesisa an sistemis mixedviT. mizani 
aris sawyisi wertili, romelic gansazRvravs 
urTierTobas subieqtsa da marTvis obieqts 
Soris. organizaciis struqturaSi maTi urT-
ierTqmedeba xasiaTdeba miznis, saSualebisa da 
Sedegis dialeqtikiT.

mizani aris saqmianobis Sedegebis idealuri 
aRwera, xolo TviT saqmianoba – miznis miRwevis 
process warmoadgens. iseve rogorc miznis Si-
naarsi ganisazRvreba marTvis obieqtis irgvliv 
obieqturad arsebuli pirobebiT, misi realize-
ba xdeba marTvis subieqtis xelT arsebuli sa-
SualebebiT. miznidan Sedegze gadasvla ar xde-
ba uSualod. ara adamianis mier Camoyalibebul 
miznebs mivyavarT konkretul Sedegamde, aramed 
maTi miRwevis process garkveuli materialuri 
saSualebebis daxmarebiT.

qarTul samecniero wreebSi, samwuxarod, 
arasakmarisi yuradReba eqceva miznisa da sa-
Sualebis urTierTqmedebis problemas. miznisa 
da saSualebis urTierTqmedeba mdgomareobs 
imaSi, rom mizani ara mxolod gansazRvravs ama 
Tu im sagans an qmedebas, rogorc misTvis misaReb 
saSualebas, aramed Tavad isaxeba rogorc mniS-
vnelovani ram, romelic konkretulobas iZens 
mxolod saSualebasTan mimarTebaSi – anu, aR-
niSnuli urTierTqmedeba atarebs ormxrivi wi-
naswari ganzraxvis xasiaTs. 

mmarTvelobiT praqtikaSi, Zalze mniSvnelo-
vania miznisa da saSualebis erTmaneTisagan gam-
oyofa. erTmaneTSi am oris Sereva, rogorc wesi, 
sasurvel Sedegs ar iZleva. Cveulebriv is, rac 
organizaciaSi marTvis obieqtisTvis (qvemdgomi 
qvedanayofisTvis) mizans warmoadgens, subi-
eqtisTvis miznis misaRwevi saSualebaa.

miznebi gadaiqceva strategiuli marTvis in-
strumentad, rodesac isini: gansazRvrulia an 
formulirebulia, cnobilia TanamSromlebi-
sTvis da miRebulia maT mier Sesasruleblad. 
miznebis formulireba – Zalian rTuli proce-
sia. miznis xarisxi ganapirobebs organizaciis 
beds, mis warmatebas an warumateblobas. Sesabam-
isad, am procesisadmi garkveuli moTxovnebia 
wayenebuli.

miznis mniSvnelovani maxasiaTebelia misi 
miRwevadoba, realuroba. miuRwevadi, arar-
ealuri miznebi SemsruleblebSi motivacias ar 
iwveven, da SeuZliaT saerTod daukargon raimes 
keTebis survili miznis misaRwevad. advilad 
miRwevad miznebs susti motivacia axasiaTebs. 
Tu teqnikurad susti sawarmo Seecdeba awar-
moos iseTi produqcia, romelsac aqvs msoflio 
donis xarisxi, aman SeiZleba gamoiwvios niWieri 
da saRad moazrovne inJinrebis da mmarTvelebis 
gadineba sawarmodan.

miznebi SemsruleblisTvis gasagebi da mkaf-
iod formulirebuli unda iyos. miznebis Sems-
rulebeli garkveuli unda iyos imaSi, Tu ras 
elian misgan. gasagebi mizani gvaZlevs saSuale-
bas davinaxoT swored is, Tu ra uzrunvelyofs 
am miznis ganxorcielebas. erTi mxriv, mizani 
maqsimalurad xarisxobrivi terminebiT (ukeTe-
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si, ufro srulyofili, ufro efeqturi, ufro 
moqnili da a.S.) unda iyos aRwerili, meore mxriv 
ki – mas saWiro raodenobrivi gaformeba unda 
hqondes. mizani gazomvadi unda iyos. Tu marTva 
gsurT, gazomva unda SegeZloT. miznis „araz-
omvadoba“ uzRudavs Semsrulebels progresis 
xarisxis gansazRvris SesaZleblobas miznis miR-
wevis procesSi. mizans unda hqondes Sesrulebis 
vadebi, radgan vadebis gareSe igi mudmivad 
daabrunebs Semsrulebels moqmedebis sawyis 
wertilTan. xolo Tu vadis SigniT ar aris gan-
sazRvruli etapebi, nabijebi da a.S., Semsruleb-
els ar ecodineba Semdeg ra gaakeTos. Sedegad, 
miviRebT dabneulobas, sawyisisken dabrunebas, 
gameorebas.

mizani unda iyos formulirebadi da formal-
izebadi. es aZlierebs mis gavlenas da zrdis val-
debulebebs mis mimarT. miznebis zepiri dasaxva 
aRar tovebs kvals da advilad daviwyebadia. 
dokumenturad Cawerili da gamoTvladi miza-
ni ufro zusti orientirebulobis saSualebas 
iZleva misi Sesrulebisa da Sedegianobis miRw-
evaSi.

individebis, jgufebisa da organizaciis 
miznebi erTobliobaSi Tavsebadi unda iyos. 
es adamianebsa da qvedanayofebs Soris kon-
fliqtebis Tavidan acilebas uwyobs xels. 
miznis miuRebloba iwvevs mis Seusruleblobas, 
gaWianurebas, winaaRmdegobas. Sedegad ki, miznis 
formulirebam SeiZleba moiTxovos sakmaod 
didi Zalisxmeva SeTanxmebis, molaparakebebis 
da mxareTa darwmunebis dros.

Zalian mniSvnelovania miznebis SeTanxme-
bis procedura. organizaciis saerTo miznebi, 
xSir SemTxvevaSi, warmoadgens molaparakebis 
mudmiv process mis erTeulebs (qvedanayofebs) 
Soris SeTanxmebis miRwevis mizniT. molapar-
akebaSi monawile mxareebs organizaciaSi saku-
Tari interesebi aqvT da kompromisis Ziebisas 
isini saerTo safuZvels pouloben, romelic 
aRmofxvravs maT uTanxmoebebs. praqtikaSi ar-
sebobs ori tipis msgavsi procesebi: miznebis 
SeTanxmeba horizontalis mixedviT da miznebis 
SeTanxmeba vertikalis mixedviT. miznebis Se-
Tanxmeba horizontalis mixedviT aris organi-
zaciul miznebTan dakavSirebiT molaparakebis 
miRweva funqciuri, teqnologiuri an sawarmoo 
jaWvis qvedanayofebs Soris. warmoebis muSakTa 
sagonebels warmoadgens mwarmoeblurobis am-
aRleba, xolo marketingis ganyofileba miznad 
isaxavs kompaniis sabazro wilis gazrdas. ama-
vdroulad sawarmos xelmZRvanelis amocanas 
warmoadgens sawarmos momgebianobis gazrda.

am problemis gadaWris ori midgoma arsebobs.
1. xelmZRvanels SeuZlia avtoritaruli 

wesiT daadginos TiToeuli zemoxsenebuli qve-

danayofis adgili da roli saerTo miznis miRw-
evaSi. am SemTxvevaSi, is eyrdnoba procesis iseT 
niSanTvisebas, rogoricaa qvedanayofis survi-
li oRond SeinarCunos sakuTari samuSaos sta-
biluroba da ar SemoiRos arsebiTi cvlilebebi.

2. xelmZRvanels SeuZlia gamoiyenos horizon-
taluri kavSirebis (gamWvirvale proeqtebi, sam-
izne jgufebi, sawarmoo programebi, komitetebi, 
sabWoebi da a.S.) efeqturi meqanizmebi, sadac sx-
vadasxva qvedanayofebis warmomadgenlebi orga-
nizaciulad erTi mizniT iqnebian Sekrulni.

miznebis SeTanxmeba horizontalurad yov-
elTvis organizaciis farglebSi xdeba. miuxe-
davad imisa, rom qvedanayofebs gaaCniaT da-
moukidebeli kavSiri gare wreebTan, maT Soris 
pirdapiri kontaqtebi ucxo pirebis Carevis ga-
reSe xdeba.

cotaTi sxvagvarad gamoiyureba miznebis Se-
Tanxmeba vertikalis mixedviT. aq procesi moi-
cavs molaparakebebis Catarebas ara mxolod or-
ganizaciis SigniT, da ufro xSirad ara SigniT, 
aramed organizaciis gareT arsebuli ZalebiT. 
miznebis SeTanxmeba vertikalurad moicavs or-
ganizaciis miznebTan dakavSirebiT SeTanxme-
bis miRwevas sam dones Soris: mis xelmZRvanel-
sa an mflobels, sazogadoebriv institutebs 
(centraluri da adgilobrivi xelisufleba, 
profesiuli sazogadoebebi da a.S.) da muSakebs 
Soris, romlebic xSirad warmodgenilia maTi 
profkavSirebiT. muSakebi dasaqmebulni arian 
organizaciaSi, organizacia ki sazogadoebaSi 
Tanaarsebobs.

sazogadoebis miznebi sakmaod vrceli da 
mravalferovania – Tavdacvisunarianobis 
SenarCunebiT dawyebuli, garemos dacvisa da 
momxmarebelTa uflebebis dacviT damTavrebu-
li. sazogadoebrivi moTxovnilebebis amgvari 
mravalmxrivoba da mravalferovneba ar aZlevs 
organizacias saSualebas mkafiod da naTlad 
gansazRvros, ra surs sazogadoebas. realur cx-
ovrebaSi sazogadoeba warmodgenilia sxvadasxva 
interesebis mqone jgufebis mier, romlebic ze-
wolas axdenen organizaciaze. magaliTad, saqa-
rTveloSi sayovelTaod aris cnobili sawarmos 
miznebze gavlenisaTvis uflebis mosapoveblad 
mudmivi brZola centralur da adgilobriv, 
sakanonmdeblo da aRmasrulebel xelisufle-
bebs Soris. aseve cnobilia, rom isini gansxvaveb-
ulad xedaven im sawarmoebis miznebs, romlebsac 
aqvT zogaderovnuli an adgilobrivi mniSvne-
loba.

sawarmos mflobelTa an xelmZRvanelTa 
miznebi, miuxedavad sakuTrebisadmi maTi gansx-
vavebuli midgomisa, xSirad atareben finans-
ur xasiaTs, radgan iZlevian saSualebas gamoy-
enebul iqnas iseTi universaluri maCvenebeli, 
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rogoricaa mogeba, raTa dadgindes zogadad 
maTi mdgomareoba sazogadoebaSi.

sxvadasxva organizaciebSi miznebis dadge-
nis process Tavisi Taviseburebebi gaaCnia. zo-
gierT organizaciaSi miznebis dasaxva srulad 
centralizebulia, sxvebSi ki moqmedebs miznebis 
dasaxvis decentralizebuli sqema.

TiToeul zemoaRniSnul variants aqvs saku-
Tari upiratesobebi da uaryofiTi mxareebi, Ta-
visi Taviseburebebi ganxorcielebisas. miznebis 
dasaxvaSi sruli centralizaciis SemTxvevaSi, 
isini organizaciis xelmZRvanelobis umaRles 
doneze ganisazRvreba. aseTi midgomis SemTx-
vevaSi yvela mizani eqvemdebareba erTian ori-
entacias. es garkveul upiratesobas warmoad-
gens. am variantis mniSvnelovani naklia is, rom 
organizaciis qveda doneebze SeiZleba moxdes 
dadgenili miznebis uaryofa da maT mimarT wi-
naaRmdegobac ki.

decentralizaciis SemTxvevaSi, miznebis 
dasaxvis procesSi zeda donesTan erTad organi-
zaciis qveda doneebic monawileoben. arsebobs 
miznis decentralizebuli dasaxvis ori sqema. 
pirvel sqemaSi, miznebis dasaxvis procesi ze-
modan qvemoT mimdinareobs. miznebis dekompozi-
cia Semdegnairad xdeba: organizaciis TiToeu-
li qveda done gansazRvravs Tavis miznebs iqidan 
gamomdinare, Tu ra miznebia dadgenili ufro 
maRal doneze. meore sqema gulisxmobs, rom 
miznebis dasaxvis procesi qvemodan zemoT mim-
dinareobs. am SemTxvevaSi qveda rgolebi adgenen 
miznebs, romlebic safuZvlad edeba momdevno, 
ufro maRal doneze miznebis dasaxvas.

miznebisa da amocanebis gamijvnis problema 
saqarTveloSi met-naklebad warmatebiT aris 
Seswavlili. gansxvaveba miznebsa da amocanebs 
Soris xdeba im donis mixedviT, romelzec isi-
ni moqmedeben organizaciaSi. amocanebs kavSiri 
aqvs organizaciis an misi filialebis calkeul 
qvedanayofebTanac.

SesaZlebelia aseve amocanebis arseboba 
miznebSi, magram qvedanayofebis doneze, Tu isini 
CarTulia miznebis miRwevis procesSi. am SemTx-
vevaSi, amocanebi warmoadgens saerTo miznebis 
gadaformulirebas maTi miRwevis im nawilSi, 
romelic evaleba calkeul qvedanayofebs (mag-
aliTad, kompaniis mizani – miiRos gayidvebis 
moculobis zrdis garkveuli procenti, SeiZle-
ba gadaformulirdes rogorc sawarmoo qvedan-
ayofis, marketingis ganyofilebis, satranspor-
to saamqros, finansuri samsaxuris da a.S. konk-
retuli amocana).

amocanebi ufro moklevadian xasiaTs at-
arebs, vidre miznebi, radgan isini dakavSirebu-
lia mimdinare saqmianobis dagegmvasTan. es xSi-
rad iwvevs imas, rom amocanebi, maTi bunebidan 
gamomdinare, aris mravlobiTi, radgan operati-
ul xasiaTs atarebs da SeiZleba gansxvavdebodes 
kompaniis saqmianobis mimarTulebis mixedviT. 
Sida safirmo dagegmva moicavs: im amocanebis 
gansazRvras, romelTa gadawyveta aucilebelia 
miznebis misaRwevad, am amocanebis gadaWris sa-
Sualebebis da gzebis, saWiro resursebis, maTi 
wyaroebis da ganawilebis meTodebis gansaz-
Rvras.

dagegmvis amocanebi formulirdeba Semdeg-
nairad:

1. sawarmosa da individualurad TiToeuli 
misi qvedanayofis calkeuli miznebis konkret-
izacia dagegmili periodisaTvis.

2. sawarmos dasaxuli miznebisa da amocanebis 
gadasawyvetad aucilebeli materialuri, 
SromiTi da finansuri resursebis gansazRvra da 
gamovlena.

3. produqciis SemuSavebis, warmoebisa da 
gasaRebis Sesaxeb samecniero kvlevebis koor-
dinirebulobis uzrunvelyofa.

4. dagegmvis procesis integracia da SeTanx-
meba sawarmos marketingul saqmianobasTan da 
marTvis sxva funqciebTan (organizeba, kontro-
li, motivacia), miRebuli gadawyvetilebebis 
dasabuTebulobis amaRlebis mizniT.

Sidasafirmo dagegmva efuZneba samomxmare-
blo moTxovnis gamovlenas da prognozirebas, 
analizs da arsebuli resursebisa da sabazro 
koniunqturis ganviTarebis perspeqtivebis Se-
fasebas.
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რეზიუმე
 ჩვენი აზრით, ადამიანური რესურსების შიდა 

აუდიტის სისტემის ჩამოყალიბება ორგანიზაციაში 
ხელს შეუწყობს ადამიანური რესურსების მართვის 
სისტემის შეფასების ეფექტიანობის გაზრდას და 
უფრო ადეკვატური, რაციონალური და ეფექტიანი 
ღონისძიებების შემუშავებას, რომლებიც მიმართუ-
ლია მართვის სისტემის სრულყოფაზე. გარდა ამი-
სა, შიდა აუდიტის შედეგები ორგანიზაციის თანამ-
შრომლებს და დაინტერესებულ პირებს (ინვესტო-
რი, სახელისუფლებო ორგანოები, საზოგადოებრი-
ვი ორგანიზაციები და ა.შ.), უფლებას აძლევს მიი-
ღოს დამატებითი, უფრო დეტალური ინფორმაცია 
ორგანიზაციის ადამიანური რესურსების მართვის 
სისტემის მდგომარეობის შესახებ.

ავტორის მიერ ადამიანური რესურსების შიდა 
აუდიტის ქვეშ იგულისხმება ორგანიზაციის ადამი-
ანური რესურსების კომპლექსური მრავალმხრივი 
დიაგნოსტიკა და გამოყენების ეფექტიანობის შეფა-
სება, რომელიც ხორციელდება ხელმძღვანელების 
და (ან) მესაკუთრის ინტერესებიდან გამომდინარე.

საკვანძო სიტყვები: შიდა აუდიტი, აუთსორსი-
ნგი, კო-სორსინგი; ცენტრალიზებული, დეცენტრა-
ლიზებული, იერარქიული.

ASPECTS OF THE ORGANIZATION’S 
HUMAN RESOURCES INTERNAL AUDIT 

SYSTEM FUNCTIONING 

Nato Tushishvili
PhD student of GTU

RESUME
In our view, establishment of the internal audit 

system of human resources will help increase the effi-
ciency of assessment of human resource management 
system and to develop more adequate, rational and 
effective measures, which are directed towards perfec-
tion of the management system. In addition, the inter-
nal audit results to the organization’s employees and 
interested persons (Investor, government bodies, pub-
lic organizations, etc.) ensure the additional, more de-
tailed information about the organization’s human re-
sources management system. Under the internal audit 
of human resources by the author complex multilateral 
diagnostic of human resources of the organization 
and evaluation of the effectiveness of the use, which is 
carried out in the interests of the heads and (or) owner.

Keywords: Internal audit, Outsourcing, Co-
sourcing, Centralized, Decentralized, Hierarchical.

შესავალი
თანამედროვე კონკურენციის პირობებში 

კომპანიებისთვის სასიცოცხლოდ აუცილებელი 
ხდება გაზარდონ მართვის ეფექტიანობა. აქტიუ-
რად მუშავდება სტრატეგიული მართვის ინოვაცი-
ური მექანიზმებისა და გადაწყვეტილების მიღების 
მხარდამჭერი კომპლემენტარულ-ადაპტური სა-
შუალებები, იხვეწება მეთოდები, ინსტრუმენტები 
და ტექნოლოგიები. უკანასკნელ პერიოდში გა-
დაწყვეტილების მიმღები პირები დიდ ყურადღე-
ბას უთმობენ მონაცემების უფრო სასარგებლო 
ინფორმაციად და მათ ცოდნად გადაქცევის პრო-
ცესს. [1, გვ. 334]. ამ კონტექსტში განსაკუთრებულ 
მნიშვნელობას იძენს ორგანიზაციის ადამიანური 
რესურსების მართვის და მათი კონტროლის მექა-
ნიზმების შესწავლა. 

„ორგანიზაციის თანამშრომლის, როგორც ღირე-
ბული რესურსის აღქმა სრულიად ახლებურად აყა-
ლიბებს ამ სფეროს მართვის ამოცანების შესახებ 
წარმოდგენებს. ჩნდება სრულიად ახალი ფაქტორე-
ბის აღრიცხვის აუცილებლობა, როგორიცაა: ადა-
მიანური რესურსების შესაბამისობა ორგანიზაციის 
გრძელვადიან განვითარებასთან, ბაზრის ცვალე-
ბად მოთხოვნილებებთან და ბიზნეს-გარემოსთან 
მათი მოქნილად ადაპტირების უნარი“ [2, გვ. 36]. 
აქედან გამომდინარე, ადამიანური რესურსების 
შიდა აუდიტის სისტემის ორგანიზაციის საკითხები 
მეტად მნიშვნელოვან და აქტუალურ პრობლემათა 
რიგში დგას თანამედროვე ორგანიზაციებისათვის. 

ძირითადი ნაწილი
დღესდღეობით, არსებობს სამი ძირითადი მი-

დგომა კომპანიის შიდა აუდიტის ჩამოყალიბებისა-
დმი და მისი რეალიზაციის სამი ძირითადი ასპექტი.

ორგანიზაციის ადამიანური რესურსების შიდა 
აუდიტის ასპექტებია: სივრცობრივი; დროებითი; 
საინფორმაციო-ტექნოლოგიური. 

სივრცობრივი ასპექტი მოიცავს მიზანს, აუდი-
ტის ობიექტსა და სუბიექტს. დროებითი ასპექტი 
წარმოადგენს ინფორმაციის დამუშავების და მი-
წოდების ვადებს. საინფორმაციო-ტექნოლოგიური 
ასპექტი მოიცავს ინფორმაციის წყაროს, მისი მიღე-
ბის მეთოდებს, მიზნების მისაღწევ საშუალებებსა 
და ასევე ტექნიკურ საშუალებებს აუდიტის გაძღო-
ლისთვის. სამივე ასპექტი მჭიდროდ არიან დაკავში-
რებული ერთმანეთთან, რაც არ გამორიცხავს მათ 
შეფარდებით დამოუკიდებლობას.

შიდა აუდიტის სისტემის აგებისთვის არსებობს 
სამი ძირითადი მიდგომა: აუთსორსინგი; კო-სორ-

ორგანიზაციის ადამიანური რესურსების შიდა აუდიტის 
სისტემის ფუნქციონირების ასპექტები

ნატო თუშიშვილი
სტუ-ს დოქტორანტი
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სინგი; ორგანიზაციის აუდიტის საკუთარი სამსახუ-
რის ჩამოყალიბება. 

ორგანიზაციას აუდიტის ჩასატარებლად აუთ-
სორსინგის გამოყენება, ე.ი. შიდა აუდიტის ფუნქცი-
ების გადაცემა სპეციალიზირებული კომპანიისათ-
ვის ან გარე კონსულტანტისთვის. აუთსორსინგის 
არსი მდგომარეობს იმაში, რომ ორგანიზაცია ყვე-
ლა რესურს თავს უყრის საქმიანობის იმ სახეობა-
ში, რომელიც მისთვის ძირითადია, და დანარჩენ 
თანმდევ ფუნქციებს გადასცემს პროფესიონალ 
პარტნიორებს. ამრიგად, აუთსორსინგის ქვეშ იგუ-
ლისხმება სახელშეკრულებლო საფუძველზე გარე 
შემსრულებლებისათვის ორგანიზაციის არაპრო-
ფილური ფუნქციების ხანგრძლივი ვადით გადაცე-
მა, რომლებიც დახელოვნებულები არიან კონკრე-
ტულ დარგში და გააჩნიათ ცოდნა, გამოცდილება 
და შესაბამისი ტექნიკური აღჭურვილობა.

არ შეიძლება აუთსორსინგს მივაკუთვნოთ ნე-
ბისმიერი მომსახურების გამოყენება, რომელსაც 
ახორციელებენ გარე შემსრულებლები. აუთსორსი-
ნგის ქვეშ უნდა ვიგულისხმოთ ზუსტად ხანგრძლი-
ვი ვადით ორგანიზაციის რაიმე არაპროფილური 
საქმიანობის გადაცემა, რომელიც პრინციპში შეი-
ძლება საკუთარი ძალებითაც გახორციელდეს. 

აუდიტის დარგში აუთსორსინგის გამოყენების 
ძირითადი უპირატესობები მდგომარეობს შემდეგ-
ში:

• სხვადასხვა დარგში ექსპერტების მომსახურე-
ბის გამოყენების შესაძლებლობა;

• წვდომა მაღალპროფესიული აუდიტორული 
კადრებისადმი;

• მოქნილობა აუდიტორული რესურსების მო-
ზიდვის საკითხებში;

• წვდომა მოწინავე ტექნოლოგებზე და შიდა აუ-
დიტის ჩატარების მეთოდიკებზე. 

აუთსორსინგის ძირითად ნაკლოვანებებს შეი-
ძლება მივაკუთნოთ ის, რომ გარე სპეციალისტებს 
საკმაოდ გაუჭირდებათ გაითვალისწინონ ორგანი-
ზაციას საქმიანობის მთელი სპეციფიკა და თავისე-
ბურებები, ურთიერთკავშირები და ორგანიზაციის 
საორგანიზაციო კულტურა და სტრუქტურები. ჩვე-
ნი აზრით, ეს ასპექტები შეიძლება ნეგატიურად აი-
სახოს აუდიტორული შემოწმების ეფექტიანობაზე. 
განსაკუთრებით, ეს დამახასიათებელია ადამიანუ-
რი რესურსების მმართვის სისტემის შემოწმების 
დროს, რომელიც სპეციფიკურია თითოეული ორგა-
ნიზაციისთვის და რომელშიც აისახება არა მარტო 
რაოდენობრივი ასპექტები, არამედ საორგანიზა-
ციო, მმართველობითი და ადამიანური ურთიერ-
თკავშირები.

აუდიტის სფეროში აუთსორსინგის გამოყენების 
ნეგატიური შედეგების მნიშვნელოვანი ასპექტია 
შემოწმებების ჩასატარებლად გაწეული ხარჯების 
ზრდა. ეს დაკავშირებულია იმასთან, რომ აუდი-
ტორული კომპანიების უმრავლესობა, რომლებიც 
ახორციელებენ თავის საქმიანობას საქართველოს 

ბაზარზე, გვთავაზობენ პერსონალის მმართვის 
სისტემის მდგომარეობის შემოწმების მხოლოდ 
ცალკეულ ელემენტებს. სისტემის დამატებითი 
ელემენტების ჩართვა იწვევს ხარჯების ზრდას, 
ხოლო რიგ შემთხვევაში აუდიტორებისგან მოი-
თხოვს მათთვის ახალი შეფასების მეთოდიკების 
შემუშავებას.

აუდიტის სფეროში აუთსორსინგს მიმართავენ 
სხვადასხვა ორგანიზაციები - როგორც მცირე ფი-
რმები, რომლებსაც არ გააჩნიათ საკმარისი ფინან-
სური რესურსები შიდა აუდიტის საკუთარი სამსა-
ხურის შესაქმნელად, ასევე მსხვილი კომპანიებიც. 
როგორც წესი, ასეთი მომსახურება უკანასკნელებს 
სჭირდებათ რამე სპეციფიკური დარგის აუდიტი-
სათვის ან ორგანიზაციას სოციალური პასუხის-
მგებლობის შესამოწმებლად. ამის გარდა, დამატე-
ბითი აუდიტორული რესურსები შეიძლება დასჭირ-
დეთ შტატის აუდიტორებზე დატვირთვის გაზრდის 
პერიოდებში, ორგანიზაციაში აუდიტის საკუთარი 
სამსახურის არსებობის პირობებში.

კო-სორსინგის არსი მდგომარეობს იმაში, რომ 
ორგანიზაციის ფარგლებში, შეიქმნას შიდა აუდი-
ტის სამსახური, ხოლო ზოგიერთ შემთხვევაში მოი-
წვიონ სპეციალიზირებული კომპანიის ექსპერტები 
ან გარეშე კონსულტანტები. ასეთი მიდგომის დროს 
არადაინტერესებული ექსპერტის მოსაზრება აამა-
ღლებს ჩასატარებელი შემოწმების ეფექტიანობას. 

მესამე ვარიანტია - ადამიანური რესურსების 
შიდა აუდიტის სამსახურის ჩამოყალიბება უცხო 
სპეციალისტებისა და კონსულტანტების მოწვევის 
გარეშე, და ადამიანური რესურსების შიდა აუდიტის 
სისტემის მიკუთვნება მისთვის. სპეციალისტების 
აზრით, ამ ვარიანტს გააჩნია რიგი უპირატესობა:

• ორგანიზაციას თანამშრომლები კარგად იც-
ნობენ მის შიდა კულტურას, სტრუქტურას და მმა-
რთვისა და ფუნქციონირების თავისებურებებს;

• როდესაც ადამიანური რესურსების შიდა აუდი-
ტორული შემოწმება ხორციელდება ორგანიზაციას 
შტატის თანამშრომლების მიერ, მაშინ მიღებული 
უნარები და გამოცდილება რჩება ორგანიზაციაში;

• ორგანიზაციას ხელმძღვანელობას შეუძლია 
გამოიყენოს ადამიანური რესურსების შიდა აუდი-
ტი როგორც მომავალი მმართველობითი კადრების 
პროფესიული ზრდის და კარიერული განვითარე-
ბის ერთ-ერთი ელემენტი; 

აუდიტის საკუთარი სამსახურის ჩამოყალიბების 
ვარიანტი დამახასიათებელია საშუალო და მსხვი-
ლი რიგი კომპანიებისათვის.

ჩვენი აზრით, ასეთი მიდგომის დროს ადამია-
ნური რესურსების შიდა აუდიტის სისტემის ორგა-
ნიზება შეიძლება მოხდეს არსებული ან ჩამოსაყა-
ლიბებელი შიდა აუდიტის სამსახურის ფარგლებში. 
როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ძირითადი პრობლემა 
მდგომარეობს ადამიანური რესურსების მმართვის 
სისტემის შემოწმების ჩატარებისათვის შიდა აუ-
დიტორების მომზადების არ არსებობაში. ამრიგად, 
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შიდა აუდიტის სისტემის ჩამოყალიბების დროს აუ-
დიტის შიდა სამსახურის ფარგლებში, საექსპერტო 
კომისიის შემადგენლობაში უნდა შეყვანილ იქნას 
ადამიანური რესურსების მმართვის განყოფილე-
ბის სპეციალისტები, რომლებსაც გააჩნიათ საკმაო 
კვალიფიკაცია აუდიტორული შემოწმების ჩასატა-
რებლად. ორგანიზაციას ადამიანური რესურსების 
მმართვის სისტემის მდგომარეობის დიაგნოსტიკი-
სა და შეფასების გარდა, ამ მიდგომის დროს ხორცი-
ელდება, როგორც ადამიანური რესურსების მმა-
რთვის სპეციალისტების, ასევე თვით ადამიანური 
რესურსების მმართვის სამსახურის თვითშემოწმე-
ბის ცალკეული ელემენტები.

ჩვენი აზრით, ასეთი მიდგომის დროს ადამია-
ნური რესურსების შიდა აუდიტის სისტემის ორგა-
ნიზება შეიძლება მოხდეს არსებული ან ჩამოსაყა-
ლიბებელი შიდა აუდიტის სამსახურის ფარგლებში. 
როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ძირითადი პრობლემა 
მდგომარეობს ადამიანური რესურსების მმართვის 
სისტემის შემოწმების ჩატარებისათვის შიდა აუ-
დიტორების მომზადების არ არსებობაში. ამრიგად, 
შიდა აუდიტის სისტემის ჩამოყალიბების დროს აუ-
დიტის შიდა სამსახურის ფარგლებში, საექსპერტო 
კომისიის შემადგენლობაში უნდა შეყვანილ იქნას 
ადამიანური რესურსების მმართვის განყოფილების 
სპეციალისტები, რომლებსაც გააჩნიათ საკმაო კვა-
ლიფიკაცია აუდიტორული შემოწმების ჩასატარებ-
ლად. 

სპეციალისტთა აზრით, შიდა აუდიტის სფერო-
ში არ არსებობს შიდა აუდიტის სამსახურის,მისი 
სტრუქტურების,შემადგენლობისა და რაოდენობის 
ჩამოყალიბების უნივერსალური ვარიანტი. არსე-
ბობს შიდა აუდიტის სამსახურის აგების სამი ძირი-
თადი ვარიანტი: ცენტრალიზებული; დეცენტრა-
ლიზებული; იერარქიული 

ცენტრალიზებულ სქემაში ადამიანური რესუ-
რსების შიდა აუდიტის სამსახური, ფუნქციონირე-
ბს სათავო (მმართველობითი) კომპანიის დონეზე. 
ამასთანავე, სამსახურის თანამშრომლებს შეუძლი-
ათ იმუშაონ უშუალოდ სათავო (მმართველობით 
კომპანიაში ან კიდევ იყვნენ ფილიალების, შვილო-
ბილი კომპანიების შტატში, მაგრამ ფუნქციურად 
ისინი ექვემდებარებიან სათავო (მმართველობითი) 
კომპანიის შიდა აუდიტის სამსახურის ხელმძღვა-
ნელს.

დეცენტრალიზებული სქემის შემთხვევაში შიდა 
აუდიტის სამსახურის თანამშრომლები იმყოფებიან 
ფილიალებში (შვილობილ კომპანიებში) და ორგანი-
ზაციას ფილიალების ფარგლებში დაქვემდებარე-
ბულები არიან, როგორც ადმინისტრაციულად, ასე-
ვე ფუნქციონალურად. შიდა აუდიტის სამასახური 
სათავო (მმართველობითი) კომპანიის დონეზე არ 
ყალიბდება.

იერარქიული სტრუქტურისათვის დამახასიათე-
ბელია შიდა აუდიტის კორპორატიული სამსახურის 
არსებობა სათავო (მმართველობითი) კომპანიის 

დონეზე და შიდა აუდიტის სამსახურების ფილია-
ლების (შვილობილი კომპანიების) დონეზე. ამასთა-
ნავე, შიდა აუდიტის სამსახურები ადგილზე არ ექ-
ვემდებარებიან შიდა აუდიტის კორპორატიულ სამ-
სახურს.

 ამრიგად, მიდგომა შიდა აუდიტის სამსახურის 
შექმნისადმი უნდა განისაზღვრებოდეს თითოეუ-
ლი ვარიანტის პლუსებიდან და მინუსებიდან გამო-
მდინარე, ორგანიზაციის სპეციფიკის ყურადღების 
გათვალისწინებით.

ადამიანური რესურსების შიდა აუდიტის სისტე-
მის დანერგვისა და ორგანიზაციის პროცესი, ისევე 
როგორც შიდა აუდიტის სისტემის, მოითხოვს მეც-
ნიერულად დასაბუთებულ მიდგომას ღონისძიებე-
ბის ორგანიზაციის, შემუშავებისა და მათი განხო-
რციელების დროს. ადამიანური რესურსების შიდა 
აუდიტის სისტემის დანერგვის ორგანიზება უნდა 
განხორციელდეს თანმიმდევრულად, საპროექტო 
მოქმედებების და საორგანიზაციო გადაწყვეტილე-
ბების განხორციელების გზით. ჩვენი აზრით, ყვე-
ლაზე მომზადებულები ამ დარგში არიან კადრების 
განყოფილების სპეციალისტები, ეს განისაზღვრება 
მათი მუშაობის სპეციფიკით და მათი ფუნქციონა-
ლური ვალდებულებებით. 

ადამიანური რესურსების შიდა აუდიტის სისტე-
მის ასეთი მიმაგრება დაკავშირებულია იმასთან 
რომ, ასეთი სახის შემოწმებისათვის ყველაზე მომ-
ზადებულები არიან კადრების განყოფილების 
სპეციალისტები. ამასთანავე, აუდიტის ძირითადი 
პრინციპები დაცული იქნება სხვადასხვა რანგის 
და ორგანიზაციას ქვედანაყოფების ხელმძღვანე-
ლების მიერ საექსპერტო კომისიაში ჩართულობით, 
და ასევე გარეშე ექსპერტის ან ექსპერტების მოწვე-
ვით.

ადამიანური რესურსების მმართვის სისტემის 
სხვადასხვა ელემენტების მდგომარეობის მუდმივი 
მონიტორინგის უზრუნველყოფა წარმოადგენს ნე-
ბისმიერი ორგანიზაციას ნორმალური და ეფექტი-
ანი ფუნქციონირების აუცილებელ ელემენტს. 
ამასთანავე, ორგანიზაციას შრომითი რესურსების 
მდგომარეობის მონიტორინგი იმყოფება ადამიანუ-
რი რესურსების და პერსონალის მმართვის განყო-
ფილების განკარგულებაში. შესაბამისად, მდგომა-
რეობის დიაგნოსტიკის ცალკეული ელემენტების 
მონიტორინგი უზრუნველყოფს რა ადამიანური 
რესურსების შიდა აუდიტის სისტემას აუცილებელი 
ინფორმაციით, უნდა ხორციელდებოდეს მუდმი-
ვად. ამასთან ერთად, ორგანიზაციას ადამიანური 
რესურსების მმართვის სისტემის ცალკეული მიმა-
რთულებების ან ცალკეული ელემენტების რეალი-
ზაცია იმყოფება ცალკე თითოეული ხელმძღვანე-
ლის განკარგულებაში.

 ადამიანური რესურსების შიდა აუდიტის სისტე-
მის დანერგვა ხელს უწყობს ორგანიზაციას ადა-
მიანური რესურსების მმართვის პოლიტიკაში აღ-
რიცხვას და ადეკვატური ზომების მიღებას, ასევე 
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ადამიანური რესურსების მმართვის ეფექტიანობის 
ამაღლებას.

მეორე მხრივ, ჩვენი აზრით ასეთი მიდგომა უზ-
რუნველყოფს ორმხრივ შემოწმებას. ადამიანური 
რესურსების შიდა აუდიტის ძირითადი მიზნის რეა-
ლიზაციასთან ერთად, ე.ი. ადამიანური რესურსების 
მმართვის სისტემის მდგომარეობის დიაგნოსტიკა-
სთან და შეფასებასთან, ასეთი მიდგომა ადამიანუ-
რი რესურსების შიდა აუდიტის სისტემის ჩამოყა-
ლიბების მიმართ შესაძლებლობას აძლევს გარეშე 
პირებს ჩაატარონ კადრების განყოფილების სპეცი-
ალისტების კვალიფიკაციისა და ეფექტიანი მუშაო-
ბის შეფასება.

დასკვნა
ჩვენს მიერ განხილული ნებისმიერი მიდგომი-

დან ადამიანური რესურსების შიდა აუდიტის ორგა-
ნიზაციის ძირითადი ასპექტებია:

- აუდიტორული სამსახურის აპარატის ან საექ-
სპორტო კომისიის შრომის მეცნიერული ორგანი-
ზაცია; 

- შიდა აუდიტორების, კადრების განყოფილების 
სპეციალისტების და ხელმძღვანელების სწავლის 
ორგანიზება და კვალიფიკაციის ამაღლება;

- მათი სამუშაოს უზრუნველყოფა თანამედროვე 
ტექნიკური საშულებებით და პროგრამული პრო-
დუქტებით;

- მუშაკების შრომის ღირსეული ანაზღაურება.
ორგანიზაციას ადამიანური რესურსების მმა-

რთვის სისტემა წარმოადგენს მუდმივ პროცესს, 
რომელიც მოიცავს სხვადასხვა პროცესებს, ელემე-

ნტებს და ფუნქციებს მიმართულს ორგანიზაციას 
თანამშრომლების შრომითი საქმიანობის ეფექტი-
ანობის ამაღლებაზე, მთლიანობაში ორგანიზაციას 
და ცალკეული მუშაკის შრომითი პოტენციალის გა-
ნვითარებაზე. 

 გამოვლენილია ადამიანური რესურსების შიდა 
აუდიტის სისტემის ორგანიზაციისადმი ისეთი ძი-
რითადი მიდგომების უპირატესობები და ხარვეზე-
ბი, როგორიც არის აუთსორსინგი, კო-სორსინგი, 
ორგანიზაციას აუდიტის საკუთარი სამსახურის 
ორგანიზაცია. ამასთანავე, მნიშვნელოვანია კონ-
ტროლის, როგორც მმართვის ობიექტის საორგა-
ნიზაციო პრინციპებზე დაყრდნობა, როგორიცაა 
საკანონმდებლო, ნორმატიული, მეთოდური და ინ-
სტრუქციული მასალები.

გამოყენებული ლიტერატურა:
1. სეხნიაშვილი დ., სიჭინავა ზ., მმართველობითი 

გადაწყვეტილების მიღების მხარდაჭერის ინსტ-
რუმენტულ-ტექნოლოგიური ასპექტები, ჟურნალი 
„ბიზნეს-ინჟინერინგი“, № 3, 2016

2. სეხნიაშვილი დ., ორგანიზაციის ადამიანუ-
რი რესურსების სწავლებისა და განვითარების სა-
ჭიროების განსაზღვრის აქტუალური მეთოდები, 
ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“, #4, 2014

3. ბარათაშვილი ე., მარიდაშვილი მ., მახარაშვი-
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თბილისი, 2013 

4. ბერიძე რ., ადამიანური რესურსების მენეჯმე-
ნტი, თბ. უნივერსალი, 2009
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reziume
mcire biznesis warmatebisaTvis metad mniS-

vnelovania personalis dagegmareba, personalis 
optimaluri Semadgenlobis formireba da Ser-
Ceva, personalis efeqturi marTvis Tavisebu-
rebebi, Sromis stimulireba da motivacia, per-
sonalis socialuri ganviTareba, personalis 
Sefaseba.

statiaSi personalis raodenobis, kvalifik-
aciis da warmoebiTi Rirebulebis safuZvliani 
analizisaTvis gamoyofilia sami funqciuri qve-
sistema.

SemoTvazebulia personalis dagegmarebis 
sqema. rac xelmZRvanels saSualebas aZlevs mTe-
li organizaciis samuSao daakoreqtiros da gan-
sazRvros strategiuli da taqtikuri amocanebi 
mcire biznesisaTvis. 

mniSvnelovania Sefasebis maCveneblebis 
SemuSaveba organizaciis ganviTarebis moce-
muli momentisaTvis. avtoris mier Seafasebis 
sistemaSi SemoTavazebuli 5 quliani Sefaseba, 
romelic saSualebas iZleva Sefasebis mTliani 
funqciebis realizacia moxdes.

personalze xarjebis analizis funqciis Ses-
afaseblad gamoyofilia maxasiaTeblebi, rom-
lebic mcire biznesis organizaciebis warmomad-
genlebs da xelmZRvanelebs personalis xarjeb-
is Sefasebis saSualebas aZlevs.

personalis socialur ganviTarebasTan daka-
vSirebuli sakiTxebis SeswavlisaTvis Camoyal-
ibebulia Tezisebi.

sakvanZo sityvebi: mcire biznesi, personali, 
marTva, personalis dagegmareba, strategiuli 
marTva, organizacia, firma, Sromis anazRaure-
ba, kariera, ganviTareba.

RESUME
Planning Staff, Formation and selection of the opti-

mal composition of staff, features of effective manage-
ment of personnel, stimulating and motivating labor, 
social development of personnel and assessment of 
staff is very important for small business succes. 

In the article, three functional subsystems are pre-
sented for a thorough analysis of the number of per-
sonnel, qualifications and valuation values. Theses are 
developed for the study.

It is introduced Schema planning construction. 
Which allows the head of the entire organization to fix 

and define strategic and tactical tasks for small busi-
nesses.

It is important to develop assessment indicators for 
the moment of development of the organization. The 
5-point assessment offered by the author’s assessment 
system allows the overall performance of the evalua-
tion to be realized.

To evaluate the cost of analysis of the cost of staff, 
the characteristics of small business organizations and 
managers allow the personnel to evaluate the expens-
es. Theses are developed for the study of social issues 
related to personnel.

Sesavali
mcire biznesis warmatebisaTvis mniSvnelova-

nia personalis marTva da marTvis dagegmareba, 
rac sakmaod aqtualuri problemaa dRes-dReo-
biT, aseve personalis Semadgenlobis formireba 
warmoadgens ZiriTad aspeqts organizaciis Sem-
dgomi ganviTarebisTvis misi inovaciuri poten-
cialiT. personalis efeqturi marTvis pirvel 
safexurze, romelic xorcieldeba sawarmoos 
xelmZRvanelobis umaRlesi rgolis mier unda 
SemuSavdes personalis marTvis strategia da 
moxdes personalis marTvis moqmedi strategiis 
Sefaseba.

ZiriTadi teqsti
mcire biznesi, rogorc ekonomikuri saqmiano-

bis pirveli safexuri mecnierulad dasabuTebu-
lia da praqtikulad dadasturebuli, rom ada-
mianTa sazogadoebis mamoZravebel Zalas war-
moadgens. 

mecniereba da teqnika dRes Tavisi ganviTare-
bis iseT etapzea, rom arsebobs adamianis «me»-s 
Secnobis teqnikuri saSualebebi, romliTac ikv-
leven adamianis bunebas, misi unar-Cvevebis po-
tencials, ikvleven sando aris Tu ara pirovne-
ba, romlis samsaxurSi miRebas an dawinaurebas 
apireben, rogor gaarTmevs is Tavs dakisrebul 
movaleobas, Tumca es ar aris sakmarisi person-
alis sworad SerCevis TvalsazrisiT da saWiroa 
gamovyoT Semdegi aspeqtebi:

personalis dagegmareba. mcire biznesis 
warmatebisaTvis mniSvnelovania personalis 
marTva da marTvis dagegmareba, rac sakmaod 
aqtualuri problemaa dRes-dReobiT. person-
alis raodenoba, kvalifikacia da warmoebiTi 

personalis marTvis sistema mcire biznesSi

fiqria kirkitaZe
stu-s  doqtoranti
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Rirebuleba yvelaze sayuradReboa da Wirdeba 
safuZvliani analizi, rac zustad unda Seesa-
bamebodes dRevandel moTxovnebs mcire biznes-
Si, TumcaRa es procesi sakmaod rTulia da saW-
iroa gamovyoT Semdegi funqciuri qvesistemebi: 
1.personalis marTvis dagegmarebisa da poli-
tikis SemuSaveba; 2.personalis dakompleqteba; 
3.personalis xarjebis analizi. 

personalis marTvaSi konkretuli gegmebis 
SemuSaveba miscems saSualebas xelmZRvanels 
mTeli organizaciis samuSao daakoreqtiros da 
gansazRvros strategiuli da taqtikuri amo-
canebi mcire biznesisaTvis. zemoT xsenebulidan 
gamomdinareobs is, rom mTavaria ganxorcield-
es personalis marTvis funqciis realizaciis 
dagegmareba. amav droulad SemuSavdes Sefase-
bis maCveneblis funqciebi maTi mniSvnelobebis 
miuxedavad organizaciis ganviTarebis moce-
mul momentSi. Cems mier Seafasebis sistemaSi Se-
moTavazebuli 5 quliani Sefaseba iZleva Sefase-

bis mTliani funqciebis realizacias.
eqspertebi, romlis SemadgenlobaSic Sedian 

mcire biznesis organizaciebis warmomadgenle-
bi da xelmZRvanelebi personalze xarjebis ana-
lizis funqciis Sesafaseblad gamoyofen Semdeg 
maxasiaTeblebs (ix. cxrili 1).

personalis optimaluri Semadgenlobis 
formireba da SerCeva. personalis Semadgenlo-
bis formireba warmoadgens ZiriTad aspeqts or-
ganizaciis Semdgomi ganviTarebisTvis misi in-
ovaciuri potencialiT. mocemuli qvesistemis 
mizania personalis marTva, raTa miRweul iqnas 
personalis piradi Tvisebebis harmonizacia.

personalis amorCevis wyaro, wyaros mniSvne-
loba (ix. cxrili 2).

personalis efeqturi marTvis Tavisebu-
rebebi. personalis efeqturi marTvis pirvel 
safexurze, romelic xorcieldeba sawarmoos 
xelmZRvanelobis umaRlesi rgolis mier, moy-
vanilia SromiTi bazris strategiuli analizi: 

qvesistemebi: 1.personalis marTvis dagegmarebisa da politikis SemuSaveba; 2.personalis 

dakompleqteba; 3.personalis xarjebis analizi.  

organizaciis gegmebi: materialur-

teqnikuri momaragebis gegma, finansuri 

gegma, sawarmoo gegma da a.S 

 

personalis Sesaxeb informacia sawarmoSi 

 

winaswari raodenobrivi da xarisxobrivi 

gaangariSeba personalis samomavlo 

moTxovnebisTvis 

personalis xarisxobrivi da raodenobrivi 

SesaZleblobebis prognozireba dagegmil 

periodSi. 

 

personalis moTxovnilebis gansazRvra Sedarebis gziT da misi SesaZlebloba prognozis 

mixedviT. 

 

RonisZiebebis dagegmva, raodenobrivi da xarisxobrivi Sesabamisobis miRwevis 

TvalsazrisiT unda Seesabamebodes personalis moTxovnasa da samomavlod samuSaos 

Sesrulebis prognozs. 

 

organizaciul-teqnikuri 

RonisZiebebi (warmoebiTi 

struqturis Secvla,Sromis 

organizeba teqnologiur 

procesebSi) 

personalis moTxovnebis 

Sesrulebis 

RonisZiebebi(gadanawileba, 

gamonTavisufleba da 

personalis ganviTareba) 

sxva 

RonisZiebebi(specializebuli 

warmoebis gaRrmaveba da 

marTva,socialuri 

momsaxurebis gaumjobeseba) 

 

Nnax 1. personalis  dagegmarebis sqema 

personalis marTvaSi konkretuli gegmebis SemuSaveba miscems saSualebas 

xelmZRvanels mTeli organizaciis samuSao daakoreqtiros da gansazRvros strategiuli da 

taqtikuri amocanebi mcire biznesisaTvis. zemoT xsenebulidan gamomdinareobs is, rom 

mTavaria ganxorcieldes personalis marTvis funqciis realizaciis dagegmareba. amav 

droulad SemuSavdes Sefasebis maCveneblis funqciebi maTi mniSvnelobebis miuxedavad 

organizaciis ganviTarebis mocemul momentSi. Cems mier Seafasebis sistemaSi SemoTavazebuli 

5 quliani Sefaseba iZleva Sefasebis mTliani funqciebis realizacias. 

nax 1. personalis dagegmarebis sqema
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-unda SemuSavdes personalis marTvis 
strategia da moxdes personalis marTvis moqme-
di strategiis Sefaseba;

meore safexuri -esaa personalis efeqturi 
marTva xazis menejeris doneze. is Seicavs:- per-
sonalis ayvana da SerCevas, kadrebis profesion-
alur momzadebas. 

mesame safexurze xorcieldeba valdebule-
baTa gadaadgileba amocanebis Sesabamisad; aseve 
-kontroli amocanebis Sesrulebaze da a.S. per-
sonalis efeqturi marTvis procesis real-
izaciis meqanizms warmoadgens sakadro strate-
gia, romelic konkretizirebulia personalis 
marTvis gansakuTrebuli miznebis qveS da real-
izdeba sakadro politikis meSveobiT.

meurneobis sabazro pirobebSi sakadro 
strategiis ZiriTad mizans warmoadgens: Sromi-
Ti mwarmoeblurobis, produqciis realizaciis 
an mocemuli moculobiTa da ritmulobiT mom-
saxurebis zrda, personalis socialuri moTx-
ovnilebebis dakmayofilebis xarisxis miRweva, 
rom ganisazRvros ramdenad efeqturia firmis 
marTvis sitema aucilebelia moxdes xelT arse-
buli axali meTodebis adaptireba da SemuSaveba.

Sromis stimulireba da motivacia. yovel 
organizacias, romelsac unda miaRwios gansaz-
Rvrul ekonomikur da socialur miznebs, magram 
gaaCnia SezRuduli SesaZleblobebi, cdilobs 
Tavisi personalis motivirebas, rom gadawyvi-

tos sazogadoebrivi, saorganizacio, jgu-
furi da individualuri amocanebi. socialu-
ri-fsiqologiuri analizis meTodebi farTodaa 
danergili msoflio masStabiT mcire biznesSi. 
gamovyaviT mxolod yvelaze metad mniSvnelo-
vani aspeqtebi: -SevqmnaT Sromis materialur-ma-
stimulirebeli efeqturi sistema; -SevqmnaT xe-
lsayreli SromiTi pirobebi; -SevqmnaT social-
uri Tanasworoba organizaciaSi, rogoricaa 
genderuli Tanasworoba, rasobrivi, diskrimi-
naciuli.

personalis socialuri ganviTareba. per-
sonalis socialur ganviTarebasTan dakavSire-
buli sakiTxebis Seswavlisas gamoiyofa Semdegi 
Tezisebi:

1. nebismieri organizaciis muSaobisTvis 
damaxasiaTebelia qondes Sesabamisi social-
uri garemo, am garemos TviT personali qmnis 
misi gansxvavebuli demografiuli, profesi-
ul-kvalificiuri maxasiaTeblebiT;

2. socialuri imfra struqtura moicavs obi-
eqtebs, romlebic gankuTvnilia organizaciis 
personalis sayofacxovrebo pirobebis uzrun-
velsayofad.

3. saorganizacio kulturaSi Cven vgulisx-
mobT gacilebiT mTavar pasuxismgeblobebs, ro-
melsac iReben organizaciis wevrebi, rac asaxvas 
povebs organizaciis Rirebulebebis filosofi-
aSi;

maCveneblebi
mniSvnelobis 
koeficienti

qulebis 
raodenoba

personalze xarjebis analizi Zalian mniSvnelovani 0-5

 xarjebis Camoyalibebuli struqturis Sedareba misi 
konkurentebis xarjebTan

mniSvnelovani 0-4.5

Sromis zrdis analizi, gamoTavisuflebva personalis 
raodenobis, da maTi Sesabamisoba SesaZlebel xarjebTan

nakleb mniSvnelovani 0-3

gegmis qona, romelic mimarTulia Sromis zrdis amaRlebaze 
da personalis raodenobis Semcireba

umniSvnelo 0-2

cxrili 1. personalis Sefasebis kriteriumebi

personalis amorCevis wyaro mniSvnelobis koeficienti qulebis raodenoba

organizaciis TanamSromlebisagan 1.7 4

sareklamo gancxadeba 1.2 3

nacnobebis rekomendaciebi 1.2 2

dasaqmebis saagento 1.3 3

SemTxveviTi pretendenti 0.9 2

cxrili 2. personalis SerCevis wyaro
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personalis Sefaseba. yvela arsebuli meT-
odologia SeiZleba dayofil iqnas sam did jgu-
fad Sefasebis kriteriumebis gamoyenebis mixed-
viT: pirvel jgufSi xelmZRvanelis pirovnebis 
Sefaseba xdeba misi piradi da saqmiani Tvise-
bebidan gamomdinare, meore jgufi xelmZRvane-
lis Sromis Sedegebi fasdeba, aseve Sromis xar-
jebi da sirTule, xolo mesame jgufi moisazre-
ba, rogorc xelmZRvanelis pirovnuloba da misi 
saqmianoba konkretul SromiT samewarmeo situ-
aciebSi. personalis Sefasebis gamocdilebis an-
alizidan gamomdinareobs

daskvna
amgvarad, yovel organizacias, romelsac 

unda miaRwios gansazRvrul ekonomikur da so-
cialur miznebs, magram gaaCnia SezRuduli Ses-
aZleblobebi, cdilobs Tavisi personalis mo-
tivirebas, rom gadawyvitos sazogadoebrivi, 
saorganizacio, jgufuri da individualuri 
amocanebi. personalis marTvaSi konkretuli 
gegmebis SemuSaveba miscems saSualebas xelmZ-

Rvanels mTeli organizaciis samuSao daakore-
qtiros da gansazRvros strategiuli da taq-
tikuri amocanebi mcire biznesisaTvis. zemoT 
xsenebulidan gamomdinareobs is, rom mTavaria 
ganxorcieldes personalis marTvis funqciis 
realizaciis dagegmareba da SemuSavdes Sefase-
bis maCveneblis funqciebi maTi mniSvnelobebis 
mixedviT.

gamoyenebuli literatura:
1. e. baraTaSvili, n.bakaSvili, n.faresaSvi-

li, g. geCbaia, d.mesxiSvili „Tanamedrove biznes 
strategiebi“.

2. Bargh, J. A., & Ferguson, M. J. (2000). Beyond be-
haviorism: On the automaticity of higher mental pro-
cesses. Psychological Bulletin, 126, 925–945. 

3. g. SublaZe, m.nanitaSvili „biznesis safuZv-
lebi“.

4. Prussia G.E., Anderson J.S., Manz C.C. Self-leader-
ship and performance outcomes: The Mediating influ-
ence of self-efficacy. Journal of Organizational Behavior, 
1998, Vol. 19, 523-538. 
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რეზიუმე
მსოფლიოს განვითარებული ქვეყნების გამოც-

დილება მიგვითითებს, რომ ეკონომიკური უსა-
ფრთხოება წარმოადგენს ნაწილს ნაციონალური 
უშიშროებისა, მის ფუნდამენტს და მატერიალურ 
საფუძველს. ეკონომიკური უსაფრთხოების უზრუნ-
ველყოფის გარეშე პრაქტიკულად შეუძლებელია 
გადაწყვეტა სახელმწიფოს წინაშე არსებული რომე-
ლიმე ამოცანის, როგორც შიდა სახელმწიფოებრი-
ვის, ასევე საერთაშორისო სახის.

ეკონომიკურად განვითარებული ქვეყნების უმ-
რავლესობა ახორციელებს პოლიტიკას, რომელიც 
შედის ქვეყნის წამყვანი ფირმების და ტრანსნაცი-
ონალური კორპორაციების ინტერესებში. ასეთი 
სახელმწიფოები პატიოსნად კონკურირებენ მსო-
ფლიო ბაზარზე და ამ დროს მაქსიმალურად იცავენ 
სახელმწიფოსა და ეკონომიკური მოღვაწეობის სუ-
ბიექტების – საწარმოების, ორგანიზაციების და ფი-
ზიკური პირების ეკონომიკურ ინტერესებს. ამ სახე-
ლმწიფოებს შესანიშნავად აქვთ გააზრებული, რომ 
ქვეყნის საწარმოების განვითარება აძლიერებს ნა-
ციონალურ კონკურენტუნარიანობას და მდგრად 
სოციალურ განვითარებას.

ცხადია, საქართველო, საქრთველოში მოღვა-
წე ნებისმიერი სახის საწარმოები, ორგანიზაციები 
იმყოფებიან სერიოზული გამოწვევების წინაშე, რო-
მელთა დაძლევაზეა დამოკიდებული ჩვენი ქვეყნის 
სახალხო მეურნეობის და სახელმწიფოს არსებობა–
მდგრადი განვითარება. ამიტომ, გადაუჭარბებლად 
შეიძლება ითქვას, რომ საწარმოების ეკონომიკური 
უსაფრთხოების უზრუნველყოფა უნდა იყოს, და მი-
გვაჩნია, რომ არის კიდევაც, ერთ–ერთი უმთავრესი 
პრიორიტეტი საქართველოს ეკონომიკური უსაფრ-
თხოების სისტემაში.

საკვანძო სიტყვები: ეკუ, რისკების მართვა, საწა-
რმო, მენეჯმენტი.

IMPROVEMENT OF THE MECHANISMS 
OF ENTERPRISES’ ECONOMICAL SECURITY SYSTEM 

IN THE MODERN CONDITIONS 

Salome Odisharia
PhD student of GTU

RESUME

The experience of developed countries shows that 
economic security is a part of national security, its foun-
dation and the basis of the material. Apparently it is im-
possible to make any solution of any domestic or inter-
national types of task faced by the government without 
the maintenance of the economic security.

Most of the developed countries implement the pol-
icy, which is entered in the countries’ leading firms’ and 
transnational corporations’ interests. Such kind of gov-
ernments honestly competes on the world market and 
at the same time they protect the economic interests 
of the state and the entities of the economic activities 
- enterprises, organizations and individuals. These 
countries are perfectly aware that the development 
of enterprises reinforces the national competitiveness 
and the sustainability of the social development.

Clearly, Georgia, any kind of enterprises working 
in Georgia and organizations are faced with serious 
challenges, which overcome depends on our country’s 
national economy and the existence of the government- 
sustainable development. Therefore, it can be said 
without exaggeration that the economic security of en-
terprises should be, and we believe that it is one of the 
top priorities of the economic security system.

Key words: Enterprises’ economical security, risk 
management, enterprise, management.

კომპანიების ეკონომიკური უსაფრთხოების (ეკუ) სისტემის 
უზრუნველყოფის მექანიზმების სრულყოფა 

თანამედროვე პირობებში

სალომე ოდიშარია
სტუ-ს  დოქტორანტი 

*   *   *   *
განვითარების თანამედროვე ეტაპზე კომპანი-

ების ეკონომიკური უსაფრთხოების შეფასება მო-
ითხოვს მეცნიერულად დასაბუთებულ მიდგომას 
მმართველობითი გადაწყვეტილებების მიღებისას, 
კომპანიაში რისკების მართვის სისტემის ანალიზის 
დროს შესაბამის მეთოდებსა და ინსტრუმენტებს.

უნდა აღინიშნოს, რომ კომპანიის ეკუ სისტემის 
უზრუნველყოფაში ერთ-ერთი წამყვანი ადგილი 
უკავია მენეჯმენტს, რაც გამარტივებული გაგებით 

– ესაა ცოდნა (ოსტატობა) საწარმოს წინაშე და-
სახული მიზნების მიღწევისა, შრომის, ინტელექტის, 
სხვა ადამიანების ქცევის მოტივების გამოყენებით. 
ქართულ რაობაში ესაა მართვა – ფუნქცია, ადამი-
ანების ხელმძღვანელობის მოღვაწეობის სახეობა 
სხვადასხვა სახის ორგანიზაციებში. მენეჯმენტი, 
ეს ადამიანის ცოდნის ისეთი სფეროა, რომელიც 
გვეხმარება ამ ფუნქციის შესრულებაში. და ბოლოს, 
როგორც შემაჯამებელი ცნება „მანეჯერი“ – ესაა 
განსაზღვრული კატეგორია ადამიანებისა, სოცია-
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ლური ფენა იმათი, რომელიც ეწევა მართვაში მუშა-
ობას. 

აქვე გვინდა აღვნიშნოთ, რომ ბიზნესმენი და 
მენეჯერი – ეს არ არის ერთი და იგივე. ბიზნესმე-
ნი – ეს არის ის, ვინც „აკეთებს ფულს“, მფლობელი 
კაპიტალის, რომელიც ბრუნვაშია და მოაქვს შე-
მოსავალი. ეს შეიძლება იყოს საქმიანი ადამიანი, 
რომლის დაქვემდებარებაში არავინაა, ან მსხვი-
ლი მესაკუთრე, რომელსაც არ უკავია არავითარი 
მუდმივი თანამდებობა ორგანიზაციაში, მაგრამ 
წარმოადგენს მფლობელს მისი აქციების და, შე-
საძლებელია, წარმოადგენს მისი მმართველობის 
წევრს. მენეჯერს კი აუცილებლად უკავია მუდმივი 
თანამდებობა, მის დაქვემდებარებაში იმყოფებიან 
ადამიანები. რამდენადმე უფრო კერძო შემთხვევა 
ბიზნესისა – ესაა მეწარმეობა. ეს სახეობა ბიზნე-
სისა კიდევ უფრო ძლიერაა დაკავშირებული ადა-
მიანთან – მეწარმესთან, რომელიც ახორციელებს 
ბიზნესს, წამომწყები ახალი საქმის, ახდენს რეა-
ლიზაციას გარკვეული სიახლეების, ფლობს საკუ-
თარ საშუალებებს ახალ საწარმოში და იღებს სა-
კუთარ თავზე რისკს. განსხვავებები მენეჯერსა და 
მეწარმეს შორის იქნება ძალზე არსებითი (დიდი), 
თუ მენეჯერი გადატვირთულია ბიუროკრატიუ-
ლი სტილით მუშაობაში, მაგრამ განსხვავებები 
იშლებიან, თუ ის მხარს უჭერს და ეწევა მართვის 
მეწარმეობით სტილს. აქვე უნდა წარმოვაჩინოთ 
ის შეხედულება, რომ ამ შეუსაბამობის–წინააღ-
მდეგობის დაძლევას, თანამედროვე პირობებში, 
ახერხებენ საკმაოდ მცირე რაოდენობა მსხვილი 
ფირმებისა. 

ფაქტია, რომ მენეჯერის, საწარმოს ხელმძღვა-
ნელის განათლება, გამოცდილება და მოტივირე-
ბულობა საწარმოს ეკონომიკური უსაფრთხოების 
უზრუნველყოფისა და წარმატებული საქმიანობის 
უმთავრესი ფაქტორებია. სხვა სიტყვებით, რომ 
ვთქვათ მეწარმეობა ეს არის საქმიანობა, როდესაც 
უნდა მოხდეს ისეთი მნიშვნელოვანი ცოდნისა და 
უნარების გამოყენება, რომელიც მეწარმეს დაეხ-
მარება მიიღოს მოგება, რაც კომპანიის ეკუ-ს ძირი-
თად კრიტერიუმს წარმოადგენს. 

ამიტომ უდიდესი მნიშვნელობა აქვს დღეს მსო-
ფლიოში უმაღლესი დონის მენეჯერთა მომზადების 
საკითხს. ამ მიმართულებით მსოფლიოში მოქმედე-
ბს ბიზნეს განათლების სისტემის აგების სამი ძირი-
თადი მოდელი.

პირველი, ეს არის გერმანული მოდელი, რო-
მელიც დაფუძნებულია კვალიფიცირებული ხე-
ლმძღვანელის მომზადების იდეაზე. ამ მოდელის 
ფარგლებში გამოიყოფა პირველი უმაღლესი პრო-
ფესიული განათლება, რომელიც იძლევა ბაზურ 
ცოდნას და სპეციალობას (საინჟინროსი, ეკონომი-
კურის, იურიდიულის ან საიჟინრო–ეკონომიკურის), 
რომელსაც პირდაპირი კავშირი აქვს საწარმოს 
ტექნიკურ, ეკონომიკურ ან მმართველობით მოღვა-
წეობასთან, მეორე, ხელმძღვანელის კვალიფიკაცი-
ის ამაღლება, რომლის განხორციელება ხდება უკვე 

პრაქტიკული მოღვაწეობის პროცესში, როგორც 
წესი, მოკლევადიანობის საფუძველზე.

მეორე მოდელი, ესაა ამერიკული, რომელიც და-
ფუძნებულია მენეჯერის ჩამოყალიბებაზე. ის გუ-
ლისხმობს უმაღლესი პროფესიული განათლების 
მიღებას მენეჯერობის სფეროში უკვე არსებული 
დიპლომის ბაზაზე ბაკალავრიატის მოცულობით 
ნებისმიერი სპეციალობისა – იქნება ეს საინჟინრო, 
ჰუმანიტარული თუ სხვა.

ფაქტიურად მესამე მოდელი დაკავშირებულია 
იაპონიასთან. იაპონიაში, მაგლითად, არსებობს 
მხოლოდ ბიზნესის სამი სკოლა, პირველ რიგში, 
იმათ მოსამზადებლად, ვინც ვარაუდობს იმუშაოს 
საზღვარგარეთ. ხელმძღვანელებს ამზადებენ თვი-
თონ ფირმები კონცეფციის „სწავლება გამოცდი-
ლების მეშვეობით“ საფუძველზე, მათი გეგმიური 
გადანაცვლებით სხვადასხვა თანამდებობებზე. ეს 
საშუალებას იძლევა მოხდეს შემეცნება ბიზნესის 
სხვადასხვა ასპექტების და დეტალურად შესწა-
ვლილ იქნეს თავისი ფირმა. მხოლოდ 35 წლის ასაკ-
ში თანამშრომლებს აქვთ შანსი მიიღონ პირველი 
ხელმძღვანელის თანამდებობა. ძალზე მნიშვნელო-
ვანია ის, რომ იაპონიაში სწავლობენ ყველანი – და-
წყებული მუშიდან პრეზიდენტამდე, და მთავარი 
პასუხისმგებლობა ამაში ეკისრებათ ყოველი საწა-
რმოს ხელმძღვანელს, უფროსები ასწავლიან უმ-
ცროსებს. პრაქტიკოსების გადაგზავნა სხვა სასწა-
ვლო ცენტრებში – არც ისე ხშირად ხდება.

საგულისხმოა ის ფაქტი, რომ თუ მანამდე კომპა-
ნიების მიერ დასაქმებული პერსონალი გაიგივებუ-
ლი იყო დანახარჯებთან, უკვე 90-იანი წლებიდან 
მსოფლიოს კომპანიების მესვეურების შეხედულე-
ბა სრულიად შეიცვალა პერსონალის მიმართ და 
იგი განიხილება, როგორც სამეურნეო სუბიექტის 
ძირითადი რესურსი [3], რომელიც, პირველ რიგში, 
განსაზღვრავს კონკურენტუნარიანობას, რაც ფირ-
მის განვითარებისა და ეკუ-ს უზრუნველყოფის სა-
ფუძველს წარმოადგენს.

გამომდინარე იქიდან, რომ ქვეყნის ეკონომიკურ 
განვითარებასა და წინსვლაში პრევალირებს მცირე 
და საშუალო საწარმოების წვლილი და აღნიშნულ 
ფირმებში ძირითადად დამფუძნებლები გამოდი-
ან როგორც მეწარმეები ასევე მენეჯერები, კიდევ 
უფრო მნიშვნელოვანად იკვეთება იმ საჭირო უნარე-
ბის, სპეციალური ცოდნის, გარკვეული პიროვნული 
მახასიათებლებისა და ქცევითი ჩვევების გამომუ-
შავების აუცილებლობა, რაც მეწარმეს დაეხმარება 
იმუშაოს, შეინარჩუნოს კონკურენტუნარიანობა და 
მიიღოს სწორი მენეჯერული გადაწყვეტილება, რაც 
თავის მხრივ კომპანიის ეკუ-ს უზრუნველსაყოფად 
საჭირო მიზნების განსაზღვრასა და კონკრეტულ 
საწარმოო სიტუაციაში მათი განხორციელების მე-
თოდების შერჩევას გულისხმობს, ისეთ საინფორმა-
ციო ეპოქაში, გლობალური ინფორმაციის ქსელში, 
რაც დღევანდელ მსოფლიოში სუფევს.

რა ვითარებაა საქართველოში? საქართველოს 
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წელს ჩატარებული სოციალური კვლევის (მცირე 
და საშუალო ბიზნესი საქართველოში) შედეგად 
გამოიკვეთა სტატისტიკა, რომლის საფუძველზეც 
შეიძლება ითქვას, რომ თანამედროვე საბაზრო ეკო-
ნომიკის პირობებში მეწარმეები საქმიანობის გამო-
უცდელობითა და უსუსურობით ხასიათდებიან. აღ-
ნიშნული სტატისტიკის თანახმად მეწარმეების მხო-
ლოდ 20% თუ იცნობს სრულყოფილად ქვეყანაში 
მოქმედ საგადასახადო კოდექსს, ხოლო უახლოესი 
ერთი წლის განმავლობაში კი მათი 75% არ გეგმავს 
გაფართოებას; საგარეო ბაზართან მხოლოდ 2,3%-ს 
აქვს უშუალო ურთიერთობა; მენეჯერთა დაახლოე-
ბით 70%-მა სწორად ვერ განმარტა შპს-ს არსი. რაც 
კიდევ უფრო ამყარებს ზემოთ გამოთქმულ აზრს 
არის ის, რომ მათ გარკვეულ ნაწილს სამწუხაროდ 
არ შესწევს უნარი მართოს ბიზნესი თანამედროვე 
ტექნოლოგიებით, არასრულყოფილი წარმოდგენა 
აქვთ მენეჯერულ თუ ფინანსურ აღრიცხვაზე. ქვეყ-
ნის ეკონომიკური განვითარებისა და ბიზნესის გო-
ნივრული მართვისთვის, რაც სამეურნეო სუბიქტის 
ეკუ-ს უზრუნველყოფის საწინდარია, საჭიროა პრო-
ფესიონალიზმი როგორც ბიზნესის მენეჯმენტში 
ასევე ადმინისტრირების სფეროში. 

გადაუჭარბებლად შეიძლება ითქვას, რომ ბიზ-
ნესმენების და მენეჯერების ფუნდამენტალური 
მომზადებისათვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა 
აქვს დისციპლინების ციკლს, რომლებიც მიმართუ-
ლი არიან ჩვევების განსავითარებლად მართვასა და 
ბიზნესის წარმართვაში. ისინი ითვალისწინებენ სწა-
ვლებას ეფექტური კომუნიკაციების ორგანიზაცია-
ში, გამოსვლების ტექნიკაში, ხელოვნებაში საქმიანი 
მოლაპარაკებების წარმართვაში, პირადი დროის მა-
რთვაში, პირადი შრომის ორგანიზებაში, ასევე მეთო-
დებისა მმართველობითი გუნდის შექმნისა და მათში 
პრობლემების გადაწყვეტით. ყველაფერი ეს კი აუ-
ცილებელი ფატორებია ნებისმიერი ტიპის საწარმოს 
ეკონომიკურად უსაფრთხოდ მოღვაწეობისა.

პრაქტიკაში მთელი რიგი მიზეზების გამო მთე-
ლი რიგი საწარმოები, რომლებიც წარმოადგენენ 
ერთიან საწარმოო კომპლექსებს, ძალიან ხშირად 
ყოფენ რამოდენიმე იურიდიულ პირად. ეს კეთდება 
სხვადასხვა მიზნებით: მისი ცალკეული ნაწილების 
უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, მართვადო-
ბის ასამაღლებლად, რესტრუქტურიზაციისათვის 
უფრო მსხვილი სტრუქტურების ფარგლებში, მოღ-
ვაწეობის სახეების გამიჯვნისათვის, საგადასახა-
დო ოპტიმიზაციისათვის და სხვა. 

აქვე გამოვყოთ უსაფრთხოების სამი ობიექტი: 
პიროვნება, საზოგადოება, სახელმწიფო. განმარტე-
ბითი ლექსიკონის თანახმად საზოგადოების გან-
მარტება ასეთია: ფართო გაგებით – ადამიანების 
ერთობლიობა ერთობლივი მოღვაწეობის ისტორი-
ულად ჩამოყალიბებული ფორმებისა; ვიწრო გა-
გებით – ისტორიულად კონკრეტული ტიპი სოცია-
ლური სისტემისა, გარკვეული ფორმა სოციალური 
ურთიერთობებისა. ამრიგად, კონკრეტულად სა-
ზოგადოების განმარტებაში მისი ისეთი მდგენელი, 

როგორიცაა საწარმო, პირდაპირ არაა მითითებუ-
ლი. ამასთან ერთად გასაგებია, რომ საწარმო გან-
საზღვრული არსით წარმოადგენს საზოგადოების 
ნაწილის როგორც ობიექტს ეკონომიკური და სო-
ციალური ურთიერთობებისა. სახელმწიფოს მისია 
შეიძლება განსაზღვრულ იქნას საზოგადოებისა და 
პიროვნებების უსაფრთხოდ არსებობისა და განვი-
თარებისათვის საჭირო პირობების შექმნით.  

მსოფლიოს ტრანსფორმაცია მოითხოვს ეკო-
ნომიკური უსაფრთხოების ხელახალ განსაზღვრას 
და შეხედულებების ფორმირებას, რომლებიც შეი-
ძლება გაზიარებულ იქნას უსაფრთხოების უზრუნ-
ველყოფის სფეროს სპეციალისტების უმეტესობის 
მიერ, რამდენადაც ერთიანობის არ არსებობა თა-
ვისთავად წარმოადგენს ეკონომიკური უსაფრთხო-
ების არსებითი დაქვეითების ფაქტორს.

ყველაზე უფრო ზოგადი სახით ეკონომიკური 
უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მმართველობი-
თი ციკლი შეიძლება წარმოდგენილ იქნას როგორც 
ოთხი ციკლის ორგანული ერთობლიობა: 1) სიტუა-
ციის შეფასება ინფორმაციის შეგროვებისა და და-
მუშავების საფუძველზე; 2) გადაწყვეტილრბების 
მომზადება-მიღება; 3) შესრულების ორგანიზაცია 
და მოტივაცია; 4) კონტროლი და რეგულირება. პირ-
ველ ეტაპზე ხორციელდება სტრატეგიული ანალი-
ზი, რომლის საფუძველზეც მუშავდება ხე მიზნებისა 
სახელმწიფოსი და ქვეყნის მთლიანობაში (მიზანდა-
სახულობა). მეორე ეტაპი წარმოადგენს სტრატეგი-
ული დაგეგმვის პროცესს, რომელშიც ჩართულია 
სტრატეგიების რეალიზაციის მექანიზმების დამუ-
შავება. მესამე ეტაპზე ხდება ფორმირება სტრატე-
გიებთან მიმართებაში ორგანიზაციის და მოტივა-
ციის პირობების, მათ შორის თვითორგანიზაციისაც. 
მეოთხე ეტაპი - სტრატეგიების რეალიზაციის მო-
ნიტორინგი, შედეგიანობის და მიღწევის ძირითადი 
ინდიკატორების კონტროლი, სტრატეგიების რეალი-
ზაციის პროცესების რეგულირება და კორექცია.

მიზნების ფორმულირება დამათი მიღწევის 
მექნიზმების დამუშავება ხორციელდება სტრატე-
გიული ანალიზის ეტაპის დასრულებისას. განი-
საზღვრებიან პრიორიტეტები და მიზნების (ხან-
გრძლივი და საშუალოვადიანი) მიღწევის ვადები, 
შემდეგ მოკლევადიანი მიზნები, რომლებიც პა-
რამეტრირდებიან. მიზნების განსაზღვრის შემდეგ 
მუშავდება მათი მიღწევის მექანიზმები. მოცემულ 
მიზნებთან მიმართებაში განისაზღვრებიან დრაი-
ვერები და ბარიერები.

მიზნების სტრუქტურა სტრატეგიას აბამს მა-
რთვის ობიექტთან – ეკონომიკასთან, ასევე დარგებ-
თან და საწარმოებთან, რომლებიც წარმოადგენენ 
მის ქვესისტემებს და სტრუქტურულ ელემენტებს. 
ფუნქციონალური მიდგომა აკავშირებს სტრატეგი-
ას ფინანსურ ნაკადებთან, ინვესტიციებთან და ა.შ. – 
ეკონომიკის ფუნქციონალურ სფეროებთან. ინსტი-
ტუტების შესაბამისი ჯგუფებისათვის სასარგებ-
ლოა შესაბამისი ფუნქციონალური სტრატეგიები: 
ფინანსური სტრატეგია, ინოვაციური სტრატეგია, 
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საინვესტიციო სტრატეგია და ა.შ., რომლებსაც შე-
ესაბამებიან ეკონომიკური უსაფრთხოების უზრუნ-
ველყოფის სფეროები.

დღეს მაღალი სიჩქარის ცვლილებების პირობებში 
განხილულ უნდა იქნას მრავალკონტურიანი მართვა.

მრავალკონტურიანი მართვა გულისხმობს მა-
რთვის ნაწილობრივ დეცენტრალიზაციას განცალ-
კავებული რეგულირებით გამოყოფილი მართვის 
კონტურების შიგნით, რომელიც თავის თავში მოი-
ცავს გარეშე და შიდა სფეროებს.

გარეშე მართვა (სამი კონტური):
– გარემოზე ზემოქმედების ფაქტორების დი-

აგნოსტიკა, გამოვლენა ხელშემწყობი და ნეგატიუ-
რი პროცესების აქტიურობის წერტილების და ფა-
ნჯრების;

– სტრატეგიების გამოწვევებთან შესატყვი-
სობის ანალიზი, მისი აქტუელიზაციისა და კო-
რექტირებაზე გადაწყვეტილების მიღება;

– სტრატეგიების რეალიზაციის მართვა, გა-
დაწყვეტილებების მიღება რესურსების გადანაწი-
ლებაზე პროექტების და ვადების მიხედვით.

შიდა მართვა (სამი კონტური):
– პირობების შექმნა თანამშრომლის პირო-

ვნების განვითარებისათვის, სპეციალისტის მომზა-
დება მოთხოვნილებათა პროგნოზის შესაბამისად;

– ორგანიზაციის სტრუქტურის განვითარე-
ბა, მისი მორგება გარეშე გარემოს ცვლილებებთან;

– გამოვლენა წინასწარ განწყობილებების, 
გუნდური როლის განსაზღვრა, შემოქმედებითი 
ჯგუფების ფორმირება.

ქვეყნის ეკონომიკური უსაფრთხოების სა-
ფუძველშია მსოფლიოს ბაზარზე გლობალური 
კონკურენტუნარიანობის მიღწევა. დიდი მნიშვნე-
ლობა ნაციონალური ეკონომიკის გლობალური 
კონკურენტუნარიანობისა ეჭვს გარეშეა. კონკუ-
რენტუნარიანობა და ეკონომიკური უსაფრთხოება 

წარმოადგენენ ურთიერთდაკავშირებულ და ურთი-
ერთდამოკიდებულ კატეგორიებს. სამწუხაროდ, 
პრაქტიკულ მოღვაწეობაში და მრავალ გამოკვლე-
ვებში ეს გარემოება არანაირად არ გამოიყენება.

გამომუშავება ნაციონალური ეკონომიკის კო-
ნკურენტუნარიანობის ამაღლების სტრატეგიული 
ზომებისა მიმართულია ეკონომიკის სფეროში პრე-
ვენციული უსაფრთხოების აღმოსაჩენად და ზომე-
ბის მისაღებად და წარმოადგენს ქვეყნის ნაციონა-
ლური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ერთ–ერთ 
უმნიშვნელოვანეს მიმართულებას.

აქვე გვინდა შევეხოთ კომპანიის შიდა მართვის 
ერთ-ერთ მნიშვნელოვან და შეიძლება ითქვას საწა-
რმოსთვის სასიცოცხლოდ საჭირო კრიტერიუმს რო-
გორიც არის პირობების შექმნა თანამშრომლის პი-
როვნების განვითარებისათვის და სპეციალისტების 
მომზადება. თუ მოვიყვნათ საქართველოს ეკონომი-
კისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მერ 
2017 წელს ჩატარებულ კვლევას, რომელიც შეეხება 
უნარებზე საწარმოთა მოთხოვნებს, დავინახავთ, 
რომ დამსაქმებელთა უმრავლესობა, რაც 42.6%-ს 
შეადგენს პროფესიულ უნარებთან დაკავშირებული 
პრობლემების დასაძლევად უმრავლეს შემთხვევაში 
არ ახორციელებს სპეციალურ ღონისძიებებს (მათ 
შორის ყველაზე მაღალია დამამუშავებელი მრეწვე-
ლობის სექტორის წილი 61%). თუმცა უნდა აღინიშ-
ნოს, რომ დიდია იმ საწარმოების ხვედრითი წილიც 
(35.6%), რომლებიც ატარებენ დამატებით ტრენი-
ნგებს. აღსანიშნავია, რომ პრობლემების დასაძლე-
ვად ახალი კვალიფიციური კადრის აყვანას ახორცი-
ელებს კომპანიების მხოლოდ 12.2%. 

აღნიშნული კვლევიდან ნათლად ჩანს, რომ მეწა-
რმეები არ არიან აქტიურად ჩართულნი თავიანთი 
სამუშაო ძალის განვითარებაში. აღმოჩნდა, რომ 
გამოკითხული საწარმოების მხოლოდ 5%-ის თანა-
მშრომლებს აქვთ ბოლოს 12 თვის განმავლობაში 

დიაგრამა 1: ძირითადი ღონისძიებები პროფესიული უნარ-ჩვევების პრობლემების დასაძლევად
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პროფესიულ ტრენინგებში მონაწილეობა მიღებუ-
ლი. ყოველივე ეს სამწუხაროდ მიუთითებს იმაზე, 
რომ მეწარმეების მხრიდან ადამიანური რესურსის 
განვითარებას არ ექცევა სათანადო ყურადღება და 
რაც მთავარია კომპანიების სტრატეგიული განვი-
თარების სისუსტეზე მიუთითებს. 

ეკონომიკური უსაფრთხოება უკვე აღარაა სტა-
ტიკური. ის მოითხოვს მიზნების ცოდნას და მათი 
მიღწევის მექანიზმების გათვალისწინებას, პროგ-
ნოზირებას მუქარების და რისკების შეფასებას, 
დამუშავებას მათი ნეიტრალიზაციის ან დაწევის 
მეთოდების. ეკონომიკური უსაფრთხოების უზრუნ-
ველყოფა უნდა იყოს თანაფარდობაში სტრატეგი-
ასთან. უფრო მეტიც, სისტემის მიზნების გათვა-
ლისწინების გარეშე შეუძლებელია სტრატეგიული 
უსაფრთხოების განსაზღვრაც კი.

იმის გათვალისწინებით, რომ კომპანიის ეკუ-ს 
ძირითად ფუნქციურ ელემენტებს წარმოადგენენ 
სამეწარმეო სუბიექტის შრომითი, მატერიალური, 
ფინანსური და ინფორმაციული რესურსები, შეი-
ძლება გამოყოფილ იქნას, საკუთრივ, უსაფრთხოე-
ბის უზრუნველყოფის ძირითადი მიმართულებები, 
რომლებსაც ასრულებენ შემდეგი ქვესისტემები:

– საწარმოს ქონებრივი კომპლექსის უსაფრ-
თხოების უზრუნველყოფის ქვესისტემა;

– ინტელექტუალური და შრომითი რესურსე-
ბის გამოყენების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის 
ქვესისტემა;

– სამეწარმეო სტრუქტურის ინფორმაციული 
რესურსების დაცვის უზრუნველყოფის ქვესისტემა.

აქედან გამომდინარე კომპანიის ეკუ, მისი სამე-
ურნეო მოღვაწეობის უზარალობა, დამოუკიდებ-
ლობა, მდგრადობა ბევრად იქნება დამოკიდებული 
იმაზე, თუ როგორ იმუშავებს ის სამეურნეო რისკე-
ბის გაურკვევლობისას.

უნდა შევნიშნოთ, რომ მთელი რიგი ქვეყნების 
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რირებს საწარმოს ეკონომიკური უსაფრთხოების 
ცნება. ეს კი თავის მხრივ, გარკვეულ წილად ასახა-
ვს სახელმწიფოს დამოკიდებულებას მეწარმეობი-
სადმი. მაგალითად, რუსეთის ოთხმოციანი წლების 
კანონში „უსაფრთხოების შესახებ“ მოცემულია 
შემდეგი განმარტებები: „უსაფრთხოება – დაცუ-
ლობის მდგომარეობა სასიცოცხლოდ მნიშვნელო-
ვანი პიროვნების, საზოგადოების და სახელმწიფოს 
ინტერესებისა შიგა და გარეშე მუქარებისაგან“. 

საწარმოების ეკონომიკური უსაფრთხოების 
უზრუნველყოფის პრობლემების გადაწყვეტის 
თვალსაზრისით უნდა აღინიშნოს – საწარმო ესაა 
სისტემა, რომლის პოტენციალი, შესაძლებლობები, 
პირველ რიგში, დამოკიდებულია მისი სტრუქტუ-
რული ელემენტების ურთიერთმოქმედების ხასი-
ათზე ანუ სისტემის (საწარმოს) ორგანიზებულო-
ბის ხარისხზე. ამ ობიექტური კანონზომიერებიდან 
მომდინარეობს, რომ თუ ურთიერთმოქმედება A 
სისტემის სტრუქტურული ელემენტებისა მიზან-

მიმართულია და ურთიერთშეთანხმებულია, მაშინ 
სისტემა (საწარმო) შეიძლება ჩაითვალოს კარგად 
ორგანიზებულად. რაც უფრო მაღალია სისტემის 
(საწარმოს) ელემენტების (სამმართველოების, გა-
ნყოფილებების, ცალკეული თანამშრომლების და 
ა.შ.) მიზანმიმართულობა და ურთიერთშეთანხმე-
ბულობა, მით უფრო მაღალია სისტემის (საწარმოს) 
ორგანიზებულობა.

დასასრულ აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ 
საწარმოს ეკონომიკური უსაფრთხოების უზრუნვე-
ლყოფა – მუდმივი პროცესია, რომელიც მიმართუ-
ლია სტრატეგიების რეალიზაციაზე შესაძლო ზა-
რალისაგან თავდაცვის მიზნით და საწარმოს ეკუ-ს 
მაქსიმალური დონის მიღწევა დროის მიმდინარე 
მომენტსა და მომავალში. ამრიგად, საწარმოს ეკო-
ნომიკური უსაფრთხოება, მისი დამოუკიდებლობა 
და მისი დაშვების დაუშვებლობა კრიტიკული რისკის 
ზონაში შეიძლება უზრუნველყოფილ იქნას, თუ იქნე-
ბა შემუშავებული შესაბამისი ფუნქციური სტრატე-
გიები, აგებული იქნება სამეწარმეო რისკის შესაძლო 
საფრთხეების და მუქარების დროულად აღმოჩენისა 
და ლიკვიდაციის მკაფიო ლოგიკური სქემა.
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reziume
adamianuri resursebis marTvis istoria 

mWidrodaa dakavSirebuli adamianTa sazoga-
doebis ganviTarebasTan. amasTan, sazogadoebis 
ganviTarebis kvalobaze igi mniSvnelovan trans-
formacias ganicdida. adamianuri resursebis 
marTvis damfuZneblis vinaobis gansazRvra 
rTulia, radganac personalis marTvis proble-
ma gaCnda pirveli organizaciis Camoyalibebas-
Tan erTad, mis gadawyvetas praqtikulad mTeli 
istoriis manZilze cdilobdnen. Tumca, marTvis 
situacia Tanamedrove sazogadoebaSi principu-
lad gansxvavdeba, magaliTad, monaTmflobelo-
bis droindeli marTvis situaciisgan. 

adamianuri resursebis marTvis koncefcia 
gamoyenebiTi xasiaTisaa da fundamenturi kv-
levebis Sedegs warmoadgens. marTvis mecniere-
baSi, yvelaze gavrcelebuli midgomiT Semdegi 
koncefciebia Camoyalibebuli, romlebmac mniS-
vnelovani wvlili Seitanes adamianuri resurse-
bis marTvis Tanamedrove Teoriisa da praqtikis 
ganviTarebaSi: mecnieruli marTva; adminis-
traciuli marTva; marTva fsiqologiisa da 
adamianis urTierTobebis TvalsazrisiT. gar-
da amisa, marTvis mimarT arsebobs Tanamedrove 
samecniero midgomebi, romlebic ganviTarda 
Tanamedrove pirobebSi:  marTvisadmi, ro-
gorc procesisadmi midgoma; sistemuri midgoma; 
situaciuri midgoma. 

sakvanZo sityvebi: menejmenti. adamianuri 
resursebi. marTvis koncefcia. 

HISTORY OF DEVELOPMENT OF HUMAN 
RESOURCE MANAGEMENT

Merab Gejua
Associated Professor of Sokhumi State University

SUMMARY 
History of development of human resource manage-

ment is closely connected to the development of soci-
ety. It had been transforming in accordance with the 
development of society. Hard to say who established 
human resource management, as the problem of staff 
management rose alongside with the establishment of 
the first organization. The ways to solve the problem 
had been looked for throughout the history. However 
the situation of staff management is essentially differ-
ent from the situation of the period of slavery.

Conception of human resource management is 
applied and represents the result of fundamental re-
searches. Some basic conceptions had been established 
in Management Science, which contributes to the de-
velopment of modern theory and practice of Human 
Resource Management: Scientific Management, Bu-
reaucratic Management, Administrative Management, 
Management in terms of psychology and human com-
munications. There are modern scientific approaches 
towards the management, which have been developed 
in modern conditions: approach towards management 
as the process, systematic approach and situational ap-
proach.

*   *   *   *

adamianuri resursebis marTvis sferoSi 
mecnieruli azris ganviTarebis istoria ar Sei-
Zleba ganxilul iqnas adamianuri resursebis 
marTvis saqmianobis ganxorcielebis situaciisa 
da xalxis mier am situaciis aRqmisgan damou-
kideblad. situaciuri Taviseburebani da aR-
qmis Taviseburebani ganapirobeben adamianuri 
resursebis marTvis saqmianobisadmi ama Tu im 
midgomas. is faqti, rom samecniero midgoma aris 
adamianebis aRqmis ganmsazRvreli Tavisebureba, 
ganapirobebs marTvis, rogorc kvlevis obieq-
turi sferosadmi midgomas. amasTan, istoriuli 
ganviTareba gviCvenebs, rom adamianebis aRqma 
droTa ganmavlobaSi, sxvadasxva faqtorisgan 
gamomdinare cvlilebebs ganicdis.

ukiduresad rTulia adamianuri resurse-
bis marTvis damfuZneblis vinaobis gansazRvra. 
gamomdinare iqidan, rom personalis marTvis 
problema gaCnda pirveli organizaciis Camoyal-
ibebasTan erTad, mis gadawyvetas praqtikulad 
mTeli istoriis manZilze cdilobdnen. Tumca, 
marTvis situacia Tanamedrove sazogadoebaSi 
principulad gansxvavdeba, magaliTad, monaTm-
flobelobis droindeli marTvis situaciisgan. 
swored situacia gansazRvravs adamianuri re-
sursebis marTvis problemur sferoebs, xolo am 
sakiTxiT dainteresebuli moazrovneebi gvTava-
zoben maTi gadalaxvis gzebs. 

adamianuri resursebis marTvis koncefcia 
gamoyenebiTi xasiaTisaa da fundamenturi kv-
levebis Sedegs warmoadgens. marTvis mecniere-
baSi, yvelaze gavrcelebuli midgomiT Semdegi 
koncefciebia Camoyalibebuli, romlebmac mniS-

adamianuri resursebis marTvis ganviTarebis istoria

merab gejua
soxumis saxelmwifo universitetis 
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vnelovani wvlili Seitanes adamianuri resurse-
bis marTvis Tanamedrove Teoriisa da praqtikis 
ganviTarebaSi:

• mecnieruli marTva;
• administraciuli marTva;
• marTva fsiqologiisa da adamianis urT-

ierTobebis TvalsazrisiT.
garda amisa, marTvis mimarT arsebobs Tana-

medrove samecniero midgomebi, romlebic ganvi-
Tarda Tanamedrove pirobebSi:

• marTvisadmi, rogorc procesisadmi mid-
goma;

• sistemuri midgoma;
• situaciuri midgoma.
pirveli, vinc xazi gausva marTvis procesis 

humanizaciis mniSvnelovnebas, r. oueni (1771-
1858) iyo, romelmac ganacxada, rom „misi muSebi 
_ „cocxali manqanebi“ – iseTive mniSvnelovania 
fabrikisTvis, rogorc „aracocxali manqanebi“, 
da maT iseve esaWiroebaT zrunva“.

amerikelma fsiqologma g. miunsterberg-
ma Tavis naSromebSi, romlebic gamoqveynda XX 
saukunis dasawyisSi, gaanaliza sami, misi azriT, 
yvelaze aqtualuri sakiTxi biznesSi: rogor 
moviZioT adamianebi, romlebic maTi intele-
qtualuri Tvisebebis xarjze yvelze metad Ses-
aferisi iqnebian Sesasrulebeli samuSaosaTvis 
(kadrebis SerCeva mecnieruli midgomiT); ra 
fsiqologiur pirobebSi SesaZlebelia saukeTe-
so Sedegebis miReba TiToeuli TanamSromlis-
gan; rogor movaxdinoT zemoqmedeba muSakebze 
biznesis efeqturobis TvalsazrisiT?

„mecnieruli marTvis“ fuZemdeblad iTvle-
ba f. teilori, romelmac namdvili gadatri-
aleba moaxdina Sromisa da warmoebis organi-
zaciis sakiTxSi, rodesac gamoaqveyna Tavisi 
wigni „mecnieruli marTvis principebi“. swored 
misi damsaxurebaa, rom menejmentma, rogorc 
mecnieruli kvlevis damoukidebelma dargma 
miiRo aRiareba. f. teilori menejments iseT 
zust mecnierebad miiCnevda, romelic agebulia 
zusti wesebis, dagegmvisa da samuSaos faqto-
brivi Sesrulebis gancalkevebis principebis sa-
fuZvelze, da ganixilavda marTvas rogorc mov-
lenas, romelic moiTxovs uwyvet optimizacias. 
f. teiloris mier SemoTavazebuli sistema iT-
valiswinebda mmarTvelobiTi da Semsruleblo-
biTi funqciebis mkacr gamijvnas. f. teilor-
ma daadgina, rom mmarTvelobiTi samuSao – es 
garkveuli specialobaa; organizacia mTliano-
baSi mogebuli darCeba, Tu muSakTa TiToeuli 
jgufi yuradRebas gaamaxvilebs imaze, Tu ras 
akeTebs is ufro warmatebulad. es daskvna xels 
uwyobda sawarmoo urTierTobebSi axali men-
talitetis Camoyalibebas, romelic damaxasi-
aTebeli iyo manqanuri msxvili warmoebisaTvis. 

ZiriTadi obieqti, romlis mimarTac yalibdeba 
marTvis Teoriuli meTodologiuri debule-
bebi f. teiloris sistemaSi, aris sawarmoo per-
sonali da muSebi. menejeris umTavres amocanad 
f. teilori miiCnevda konkretuli xelmZRvan-
elis pirdapir daqvemdebarebaSi myofi muSebis 
umaRlesi Sromis produqtiulobis miRwevas. 
swores menejerebs ekisreboda mTeli pasux-
ismgebloba maTTvis mindobil sawarmoo ubanSi 
Sromis organizebaze. muSebis Zalisxmeva unda 
iyos mimarTuli mxolod warmoebis amocanebis 
Sesrulebaze dadgenili moTxovnebis Sesabamis-
ad.

XX saukunis dasawyisSi Sromis mecnieruli 
organizaciis principebis formirebam safuZve-
li Caudo personalis teqnokratiuli marTvis 
dasawyiss. am midgomis damaxasiaTebeli Tavise-
burebebia:

• orientirebuloba individualur mu-
Sakze iseve, rogorc teqnikis SemTxvevaSi orien-
tirebuloba konkretul dazgaze, rogorc sain-
ventaro nomerze;

• muSakTa SerCeva da momzadeba;
• Sromis ganawileba, maT Soris mmarTve-

lobiT saqmianobaSi, specializebuli sakadro 
qvedanayofebis gamoyofa.

administraciuli marTvis klasikuri skolis 
(1920-1950) warmomadgenlebs, kerZod, a. faioli, 
l. urviki, j. muni, gaaCndaT uSualod samuSao 
gamocdileba msxvil biznesSi umaRlesi mmarT-
velobiTi rgolis xelmZRvanelebis Tanamde-
bobaze. maTi mTavari sazrunavi iyo – mTlianad 
organizaciis muSaobis efeqtianoba. skolis 
mizani iyo marTvis universaluri principebis 
Seqmna, romelTa dacva udavod xels Seuwyobda 
organizaciis warmatebas. es principebi or as-
peqtTan iyo dakavSirebuli. erTi maTgani iyo 
racionaluri organizaciuli marTvis sistemis 
SemuSaveba. rodesac biznesis ZiriTad funqcie-
bad „klasikosebi“ gansazRvravdnen finansebs, 
warmoebas da marketings, isini darwmunebulni 
iyvnen, rom maT SeeZloT organizaciis calkeul 
qvedanayofebad an jgufebad dayofis saukeTeso 
gzis moZieba. faioli ganixilavda marTvas, ro-
gorc universalur process, romelic Sedgeba 
ramdenime urTierTdakavSirebuli funqciisgan.

biurokratiuli marTvis koncefciis momx-
reni acxadeben, rom racionaluri biurokra-
tia moqmedebs obieqturi kriteriumebidan, da 
ara piradi simpaTiebisa da upiratesobebidan 
gamomdinare. rogorc veberi wers: „biurokra-
tia miT ufro met ganviTarebas iZens, rac ufro 
„dehumanizirebulia“ igi. moxele eqvemdebareba 
disciplinas, romelic gulisxmobs brZanebebis 
Tanmimdevrul da meTodur Sesrulebas, romlis 
drosac dauSvebelia am brZanebebis Sinaarsis 
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raime kritika. obieqturoba, miukerZoebloba, 
formalizmi – es aris biurokratiis maxasiaT-
eblebi, romlebic Cadebulia idealur modelSi. 
marTvis sxva formebisgan gansxvavebiT biuro-
kratiis upiratesoba, ZiriTadad, ganpirobebu-
lia imiT, rom igi aris im specialuri codnis 
matarebeli, romelic aucilebelia nebismieri 
msxvili organizaciis normaluri funqcionire-
bisaTvis.

XX saukunis 60-ian wlebSi Camoyalibda marT-
vis koncefcia. igi qcevis mecnierebis Tval-
sazrisiT aris Tanamedrove Teoria, romlis 
mTavari kredoa – organizaciis efeqturobis 
amaRleba misi adamianuri resursebis efeqtia-
nobis amaRlebis xarjze. aqedan gamomdinareobs 
socialuri urTierTqmedebis sxvadasxva as-
peqtebis, motivaciis, uflebamosilebis xasiaT-
isa da avtoritetis, organizaciuli struqtur-
is, organizaciebSi komunikaciis da liderobis 
kvleva, samuSao Sinaarsis da SromiTi cxovrebis 
xarisxis Secvla. am koncefciis mTavari mizania 
swrafva imisaTvis, rom muSaks daxmareba gaewios 
sakuTari SesaZleblobebis gamomJRavnebisTvis, 
organizaciebis Senebisa da marTvis procesSi 
qceviTi mecnierebebis debulebebis gamoyenebis 
safuZvelze.

iseTi mecnierebis ganviTarebam, rogoricaa 
fsiqologia da sociologia, aseve meore msof-
lio omis Semdeg kvlevis meTodebis daxvewam, 
gansakuTrebiT mkacrad mecnieruli gaxada 
qcevis Seswavla samuSao adgilze.

XX saukunis 70-iani wlebis dasawyisidan 
mTel msoflioSi mzard interess iZens iaponuri 
marTvis modeli. modelis formireba XX sauku-
nis 20-ian wlebSi daiwyo, magram mas tradiciul 
iaponur kulturaSi Rrmad gadgmuli fesvebi 
gaaCnia. misi damaxasiaTebeli niSania – cnobili 
„samudamo daqiraveba“, romlis drosac dasaqme-
buli, saswavlo dawesebulebis damTavrebis Sem-
deg organizaciaSi mosvlis mere ar tovebs mas 
mTeli SromiTi cxovrebis manZilze. am princips 
eqvemdebareba adamianuri resursebis marTvis 
mTeli sistema. magaliTad, Sromis anazRaurebis 
sistema agebulia ise, rom muSakis Semosavlis 
mniSvnelovani nawili damokidebulia kompaniaSi 
muSaobis staJze da yovelwliurad garkveuli 
procentiT izrdeba. „iaponuri sawarmo – met 
wilad aris ara teqnikur-ekonomikuri siste-
ma, romelSic muSakebi gaerTianebulni arian 
erToblivi SromisaTvis, aramed socialuri 
sistema, TanamoazreTa gaerTianeba, romlebic 
urTierTvaldebulebebiT arian erTmaneTTan 
Sekruli erT „sawarmo ojaxad“. „safirmo ojaxi“ 
– iaponuri menejmentis erT-erTi yvelaze 
gavrcelebuli lozungia, romelic praqtika-
Si Semdegnairad xorcieldeba: dasaqmebulni - 

„Svilebi“ – mudam unda amJRavnebdnen TavianT 
erTgulebas da „mTlianad unda gaixarjon Tavi-
anTi ojaxisTvis”, Seupovrad iSromon da pirvel 
adgilze firmis keTildReoba daayenon. amis 
sanacvlod, administratori „mamebis” zrun-
vis wyalobiT, isini uzrunvelyofilni iqnebian 
samsaxuriT, cxovrebis kargi pirobebiT da mu-
dam mzardi SemosavliT. aseTi sistemis materi-
aluri safuZvlis gaTvaliswinebiT, yuradReba 
mivaqcioT socialur-fsiqologiur safuZvel-
sac. SromiTi motivaciis sistema xelaxal ori-
entacias ganicdis, pirvel adgilze moraluri 
faqtorebi gamodis: Tqven ver imuSavebT cudad 
sakuTari ojaxisTvis (Sesabamisad, sakuTari Ta-
visTvis), ver SeZlebT ar SeasruloT sakuTari 
valdebulebebi da ar gaamarTloT ojaxis wev-
rebis molodini da ndoba. Tu Sromis aseTi mo-
tivacia imarjvebs, mkacri regulirebis da kon-
trolis saWiroeba TavisTavad moixsneba. ufro 
metic, SesaZlebelia Semsrulebels gadaeces mis 
mier Sesasrulebeli SromiTi procesis elemen-
tebis gaumjobesebis, racionalizaciis da efeq-
turobis amaRlebis funqciebis mniSvnelovani 
nawili. marTvis iaponuri gamocdilebis Seswav-
lis safuZvelze wamoyenebuli marTvis Teoriis 
avtoria mecnieri u. ouCi.

70-ian wlebSi moxda organizebis teqnokrati-
uli formis, rogorc erTgvari „absoluturi“ 
formis, ganxilvisgan gadaxra. ufro da ufro 
naTlad iCenda Tavs azri adamianis Semoqmedeb-
iTi potencialis gamomJRavnebis SesaZlebloba-
ze, misi miswrafebebis humanistur xasiaTze, 
socialuri marTvis pozitiur rolze samecnie-
ro-teqnologiuri revoluciis epoqaSi. sxva si-
tyvebiT rom vTqvaT, ekonomikis mamoZravebeli 
Zalebis gadafaseba xdeboda – pirvel adgilze 
adamianurma faqtorma wamoiwia.
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რეზიუმე
ნაშრომში განხილულია თემის აქტუალურობა, 

რამეთუ ქვეყნის საფინანსო ეკონომიკური მდგომა-
რეობის სტაბილიზაციასა და სოციალურად ორიე-
ნტირებულ საბაზრო ეკონომიკაზე თანდათანობით 
გადასვლაში მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია სადა-
ზღვევო ბაზრის ფუნქციონირების სწორად მართ-
ვას. აღნიშნულიდან გამომდინარე, სადაზღვევო 
სფეროს განვითარებას დიდი მნიშვნელობა ენიჭება 
სახელმწიფოს ეკონომიკური განვითარებისათვის, 
შესაბამისად აქტუალური ხდება აღნიშნული სფე-
როში ინოვაციური პროდუქტების შექმნა და განვი-
თარება.

ავტორი აღწერს სადაზღვევო ბაზრის და ბაზა-
რზე არსებული პროდუქტების თეორიულ საფუძ-
ვლებს, ახდენს მათი არსისა და მნიშვნელობის ფუ-
ნდამენტურად განმარტებას. ასევე, ავტორის მიერ 
განხილულია სადაზღვევო ბაზრის განვითარების 
და ბაზარზე არსებული პროდუქტების წინ წაწევის 
მექანიზმები.აღნიშნულ სტატიაში დეტალურად 
არის აღწერილი სადაზღვევო ბაზრის ძირითადი წა-
რმომადგენლები (გამყიდველები, მყიდველები, შუ-
ამავლები) და განხილულია მათი ფუნქციები სადა-
ზღვევო სფეროში. ასევე, ავტორი ახდენს ბაზარზე 
არსებული ძირითადი სადაზღვევო პროდუქტების 
განხილვას და თავისებურებებს აღწერას.

ამავე თავში, გაანალიზებულია საქართველოს 
სადაზღვევო ბაზარზე არსებული ძირითადი პრო-
ბლემები, დადებითი და უარყოფითი მხარეები.

საკვანძო სიტყვები: ინოვაციური ტენდენციები, 
სადაზღვევო ბაზარი, მოტივაცია, ეკონომიკური 
სისტემა, ბაზრის ფუნქციონირება.

PROBLEMS OF DEVELOPMENT 
OF GEORGIAN INSURANCE MARKET

Marine khutsishvili
Phd Student at GTU

SUMMARY
The urgency of the topic is discussed in the intro-

duction, because proper management of the insurance 
market functioning plays significant role in stabiliza-
tion of the country’s financial-economic situation and 
gradual transition to socialy oriented market economy. 
Based on the above mentioned, the development of the 
insurance sector is of great importance for the econom-
ic development of the state, therefore the creation and 
development of innovative products in the field it is 
becoming more and more urgent. 

Author describes the theoretical basis of the in-

surance market and of the insurance products on the 
market, provides the fundamental definition of their 
essence and importance. Also, the author presents the 
mechanisms for the development of the insurance mar-
ket and promotion of insurance products on the mar-
ket.

The given article gives detailed description of the 
main representatives of the insurance market (sellers, 
buyers, intermediaries) and discusses their functions in 
the insurance sector. Also, the author makes a review of 
the main insurance products on the market and their 
peculiarities.

In the same article, the main problems, advantages 
and disadvantages of the Georgian insurance market 
are analyzed.

Keywords: Innovative trends, Insurance market, 
motivation, Economic system, Market functionality.

შესავალი
დაზღვევას დიდი როლი და მნიშვნელობა გააჩ-

ნია საზოგადოებრივი კვლავწარმოებითი პროცესის 
განვითარებაში. დაზღვევის მნიშვნელობა გამოიხა-
ტება ე.წ. სადაზღვევო მომსახურების არსებობაში, 
რომელიც ხელს უწყობს ეკონომიკური სუბიექტე-
ბის კვლავწარმოებითი პროცესის გაფართოებას. 
სადაზღვევო ურთიერთობებმა განსაკუთრებული 
როლი და მნიშვნელობა შეიძინა საბაზრო ურთიე-
რთობის პირობებში, როდესაც იგი განვითარებუ-
ლი საქონელწარმოებისა და საქონელმიმოქცევის 
სფეროში რისკის ხარისხის შემცირების ძირითად 
მეთოდად მოგვევლინა. 

დაზღვევას, როგორც საფინანსო ურთიერთო-
ბების ქვესახეობას განსაკუთრებული როლი აკის-
რია ბიზნესის განვითარებაში და როგორც ეკონო-
მიკური კატეგორია, ის წარმოადგენს ეკონომიკურ 
ურთიერთობათა სისტემას, რომლითაც ხდება ფუ-
ლადი ფონდების ფორმირება და მათი გამოყენე-
ბა დანაკარგების ასანაზღაურებლად სხვადასხვა 
არახელსაყრელი შემთხვევების დადგომისას. 

სადაზღვევო ბაზრის 
განვითარების პრობლემები

სადაზღვევო ბიზნესი, როგორც ქვეყნის ფინა-
ნსური სისტემის ერთ-ერთი მძლავრი რგოლი უზ-
რუნველყოფს ფინანსურ ბაზარს ფინანსური რესუ-
რსებით შემდგომი გადანაწილებისათვის ეკონომი-
კის სტაბილურობის შესანარჩუნებლად. დაზღვევა 
მიკრო დონეზე უზრუნველყოფს სადაზღვევო ბიზ-
ნესის განვითარებას, მოსახლეობის ქონების (მა-
ტერიალური ფულადი რესურსების) შენარჩუნებას. 

საქართველოს სადაზღვევო ბაზრის 
განვითარების პრობლემები

ხუციშვილი მარინე
სტუ-ს დოქტორანტი
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ხოლო მაკრო დონეზე სახელმწიფო ფინანსების მო-
ბილიზებას. ეკონომიკური კეთილდღეობის თეორია 
გამართლებულად მიიჩნევს სახელმწიფოს ჩარევას, 
მაგრამ ბაზრის პრინციპებიდან გამომდინარე ბაზა-
რი.

თვით არეგულირებს ეკონომიკური ურთიერთო-
ბებს, თუმცა ეს მიღწევადია იდეალური ბაზრის 
პირობების შემთხვევაში. რისგანაც სადაზღვევო 
ბაზარი ჩვენ ვთვლით რომ, მიუხედავად ქვეყნის 
ეკონომიკური განვითარებისა შორს დგას. მიზე-
ზი, თვით სადაზღვევო ურთიერთობების ალბათუ-
რი ხასიათია. სახელმწიფო ჩარევა უნდა მოხდეს 
იმ დოზით, რომ არ დაირღვეს სრულყოფილი კო-
ნკურენცია. კონკურენცია უნდა განხორციელდეს 
ორი მიმართულებით: მომსახურების პირობების 
ხარისხით და ფასით. სადაზღვევო კომპანიებისათ-
ვის რთული დასადგენია სხვა კომპანიების მიერ 
გაწეული ხარჯები და შესაბამისად კონკურენციაც 
არაადეკვატურია. სრულყოფილი კონკურენციის 
თეორია სადაზღვევო ბაზარზე ვარაუდობს, რომ 
მყიდველი და გამყიდველი კარგად ათვითცნობიე-
რებს კონტრაქტის პირობებს და ღებულობს გადა-
წყვეტილებას, რომლის საბოლოო შედეგით კმაყო-
ფილი იქნება ორივე მხარე. მაგრამ პრაქტიკა აჩვე-
ნებს, რომ სადაზღვევო პროდუქტის პოტენციური 
მყიდველი სადაზღვევო პროდუქტს ადარებს სხვა 
სამომხმარებლო პროდუქტს და სარგებლიანობას 
ვერ ხედავს მასში. ერთადერთი ფაქტორი, რომლის 
გამოც ღებულობენ დადებით გადაწყვეტილებას 
არის ფასი. კონკურენციის ფორმებს შორის ფასის 
მიერი კონკურენცია ამართლებს, თუმცა საქართვე-
ლოს სადაზღვევო ბაზარი ამ კუთხითაც ერთფერო-
ვანია და მისი განვითარება ძირითადად სამედი-
ცინო დაზღვევის ხარჯზე ხდება. არასიცოცხლის 
დაზღვევაში განვითარებული ქვეყნების სადაზღვე-
ვო ბაზარზე სამედიცინო დაზღვევის მეტი წილი 
კერძო დაზღვევას ეკუთვნის, ხოლო მასში დიდი 
ადგილი კორპორატიულ სამედიცინო დაზღვევას 
ეკუთვნის. განვითარებად ქვეყნებში სამედიცინო 
დაზღვევა სახელმწიფოს სოციალური პოლიტიკის 
ნაწილია და შესაბამისად სახელმწიფო აფინანსე-
ბს. აქედან გამომდინარე, შეიძლება ითქვას, რომ 
კონკურენცია სადაზღვევო ბაზარზე სამედიცინო 
დაზღვევის პროდუქტის მიმართ ნაკლებია. ჯერ 
ერთი, ქვეყანაში სამედიცინო მომსახურების ფასი 
არაკონკურენტულია, მეორეც, სახელმწიფო სოცი-
ალური დაზღვევით დაზღვეულს არ აქვს არჩევანის 
დიდი შესაძლებლობა და მესამე, მოსახლეობის ის 
ნაწილი, რომელიც ჯიბიდან გადახდას აწარმოებს, 
დიდ როლს ვერ თამაშობს კონკურენტული გარე-
მოს ფორმირებაში. ზემოთქმულიდან გამომდინა-
რე, სადაზღვევო ბაზარზე კონკურენცია დაზღვე-
ვის ისეთ პროდუქტებზე არის დამოკიდებული, 
რომლებმაც მოსახლეობაში ჯერ კიდევ პოპულა-
რობა ვერ მოიპოვეს. 2013 წლიდან საყოველთაო 
სამედიცინო დაზღვევის შემოღებამ სადაზღვევო 
კომპანიები რთულ მდგომარეობაში ჩააგდო. დღის 
წესრიგში დადგა არსებულ პროდუქტებზე კონკუ-

რენტული სახის მიცემა და ინოვაციური პროდუქ-
ტების შექმნა. ადამიანები გადაწყვეტილების მისა-
ღებად ერთმანეთს ადარებენ პროდუქტის ფასსა 
და სარგებლიანობას. ფრანგი ეკონომისტის ჟ.ბ. 
სეის მტკიცებით: „აწარმოე პროდუქტი, რომელსაც 
აქვს სარგებლიანობა, ე. .ი. აწარმოებ სიმდიდრეს, 
რადგან სარგებლიანობა პროდუქტისა არის პირვე-
ლი საფუძველი მისი ფასეულობისა, ხოლო ფასეუ-
ლობა კი სიმდიდრისა“. ამგვარად, სარგებლიანობა 
სეის მტკიცებით არის პროდუქტის ფასეულობითი 
საფუძველი. მოტანილი მტკიცება ჩვენი აზრით, 
აბსოლიტურად შეესაბამება დაზღვევის რისკი-
ანი და ურისკო პროდუქტების სარგებლიანობის 
პრინციპს, განსხვავება მათ შორის არის შემდეგი: 
მატერიალური სახის მატარებელი პროდუქტის 
სარგებლიანობას მომხმარებელი შეძენისთანავე 
აღიქვამს და გადაწყვეტილების მიღებაც მარტივია. 
სადაზღვევო პროდუქტის სარგებლიანობის აღქმა 
საჭიროებს გრძელვადიან პერიოდში რისკების გაა-
ზრებას და საკუთრებაში არსებული სიმდიდრის შე-
ნარჩუნების სახით სარგებლიანობის მიღებას. რაც 
შეეხება, სიცოცხლის დაგროვებად დაზღვევას, რო-
მელიც განვითარებულ ქვეყნებში პოპულარობით 
სარგებლობს და ბაზარზე მაღალი წილით გამოირ-
ჩევა, სავსებით ჯდება ჟ. სეის სარგებლიანობის გა-
ნმარტებაში. 

სადაზღვევო პროდუქტის რეალიზაციიდან სა-
რგებლიანობა უმეტესად განიხილება სადაზღვევო 
კომპანიის სარგებლიანობის სახით. მათემატიკური 
კონცეფციები აგებულია ალტერნატიული ვარია-
ნტების გადაწყვეტილებათა ალბათურ-მათემატი-
კურ გაანგარიშებებზე, რომელიც დაფუძნებულია 
შემთხვევათა დიდ რაოდენობებზე და თითოეული 
შემთხვევის დადგომის შესაბამის ალბათობაზე, რი-
თაც მიიღწევა სადაზღვევო პროდუქტების ფასის 
დადგენა, აქტუარული ანგარიშების წარმოებისას 
შემთხვევათა დადგომის ალბათობა განსაზღვრავს 
მზღვეველის რისკს, გადაიხადოს სადაზღვევო ანა-
ზღაურება, ხოლო დამზღვევის რისკის შეფასება 
მხოლოდ ექსპერტულად არის შესაძლებელი. ამი-
ტომაც პოტენციური კლიენტი ყოველთვის აქცე-
ნტს აკეთებს პროდუქტის დაბალ ღირებულებაზე 
და ის მზად არის გადაიხადოს მცირე ფასი დიდი 
სარგებლიანობის სანაცვლოდ. მოსალოდნელი სა-
რგებლიანობის მოდელი, რომელიც გ.კრამერისა და 
დ. ბერნულის (Cramer 1778, Bernulli 1738) მიერ იქნა 
ახსნილი, პასუხი გაეცა კითხვას, თუ რატომ არიან 
ადამიანები მზად გადაიხადონ მცირე თანხა, მაშინ, 
როდესაც მათემატიკური ლოდინი მოსალოდნელი 
შედეგისა არის უსასრულოდ დიდი. ბერნული ამტკი-
ცებს, რომ ადამიანები ორიენტირებული არიან მო-
სალოდნელ სარგებლიანობაზე. გამომდინარე აქე-
დან, რთულია ქვეყანაში, სადაც დაბალ შემოსავლი-
ანი მოსახლეობაა მიაწოდო პროდუქტი, რომელიც 
მოსალოდნელ სარგებლიანობას მატერიალურად 
ვერ გამოსახავს. საზოგადოებას უსაფრთხოების 
უზრუნველყოფის მოთხოვნა უმეტეს შემთხვევაში 
აქვთ სახელმწიფოს მიმართ და თვლიან, რომ ყვე-



129

ლა საფრთხე, რომელიც მათ დაემუქრა და შედეგად 
დაკარგა ქონება სახელმწიფოს მხრიდან უნდა იყოს 
დაცული და ანაზღაურებული. ასე მაგალითად, იპო-
თეკით დატვირთული ბინების დაკარგვის, ბიზნესის 
დაკარგვის, შემოსავლის დაკარგვის რისკები. რეა-
ლობა ასეთია: სახელმწიფო ვერ მოახდენს ცალკეუ-
ლი ეკონომიკური სუბიექტების რისკების წინასწარ 
შეფასებას და მის აცილებას. საზოგადოებამ, რო-
მელსაც სურს, რომ შეინარჩუნოს საკუთრებაში არ-
სებული ქონება უნდა გაიღოს შემოსავლის ნაწილი 
უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, ანუ მოკლედ, 
რომ ვთქვათ, მოსალოდნელი სარგებლიანობა და-
ინახოს თითოეულ თეთრში, რასაც სადაზღვევო 
პროდუქტში გადაიხდის. 

განვითარებული ქვეყნების სადაზღვევო ბიზნე-
სი მოწოდებულია შექმნას ისეთი სადაზღვევო პრო-
დუქტი, რომლითაც დააკმაყოფილებს მომხმარე-
ბელს და შესაბამისად ასეთ ქვეყნებში სახელმწიფო 
პოლიტიკა მიმართულია ხელი შეუწყოს ბიზნესის 
განვითარება რითაც ქმნის ცალკეული ადამიანის 
და სხვადასხვა ბიზნესის არსებობის უსაფრთხო გა-
რემოს. 

პრობლემათა წრე, რომელიც აფერხებს სადა-
ზღვევო ბაზრის განვითარებას არის შემდეგი: 

1. ცალკეული ადამიანების და ბიზნესის მფლო-
ბელების მხრიდან უსაფრთხოების მოთხოვნის გაა-
ზრება, სურვილის ჩამოყალიბება დაიკმაყოფილოს 
ეს მოთხოვნა და დაინახოს მოსალოდნელი სარგებე-
ლი. სახელმწიფოს მხრიდან კონსტიტუციით მინიჭე-
ბული პიროვნების თავისუფლება მათ საშუალებას 
აძლევს საფრთხეებისაგან მოსალოდნელი ზარა-
ლის უზრუნველყოფისათვის აირჩიოს სადაზღვევო 
კომპანია, სადაზღვევო პროდუქტი და პირობები. 
საქართველოში არჩევანის გაკეთება დაზღვევის 
შესახებ ხშირად ნათესავ-მეგობრების გამოცდილე-
ბის საფუძველზე ხდება, ეს არის ერთ-ერთი ნიშანი 
დაზღვევის პროდუქტის გასაღების ხერხებში, მა-
გრამ ცხოვრების პირობების, ადგილმდებარეობის, 
კლიმატური პირობების, ქონებრივი მდგომარეობის 
განსხვავებულობა არასწორი გადაწყვეტილების 
მიღებას იწვევს და არსებული რისკებს არასწორი 
გადაწყვეტილების რისკებიც ემატება.

2. მეორე ჯგუფი პრობლემებისა არის სახელმწი-
ფოს მხრიდან უსაფრთხოების უზრუნველყოფის 
ფუნქციის შესრულების დაბალი ხარისხი. სახელ-
მწოფომ თავის თავზე უნდა აიღოს მოქალაქეების, 
ბიზნესის და მთლიანდ ქვეყნის უსაფრთხოების უზ-
რუნველყოფა. ჩვენ არ ვთვლით, რომ დაზღვევა ყვე-
ლა სუბიექტისათვის იყოს სახელმწოფოს მხრიდან 
დაფინანსებადი, მაგრამ სადაზღვევო კომპანიების 
განვითარებისათვის მიგვაჩნია, რომ მცირე, საშუ-
ალო და მსხვილი ბიზნესის დაზღვევა უნდა იყოს 
სავალდებულო. შედეგად გაძლიერდება სადაზღვე-
ვო ბიზნესი და შესაძლებლობა მიეცემა დაზღვევის 
პროდუქტის ფასის მიერი კონკურენციის გაწევი-
სა. ბიზნეს სუბიექტების დაზარალება სხვა და სხვა 
რისკების შედეგად გამოიწვევს არა მხოლოდ მესა-
კუთრეების არამედ, დასაქმებული მოქალაქეების 

უმუშევრობის რისკით დაზარალებას. გამომდინა-
რე აქედან, რისკი, რომელიც ემუქრება ერთ პირს ის 
უნდა დაექვემდებაროს ნებაყოფლობით დაზღვე-
ვას, ხოლო, თუ რისკი იწვევს ადამიანთა ჯგუფის 
დაზარალებას, სავალდებულო დაზღვევის ობიექტი 
უნდა გახდეს.

3. პრობლემათა მესამე ჯგუფს მიეკუთვნება სა-
დაზღვევო კომპანიების მიერ სწორად შერჩეული 
პროდუქტი და ბაზარზე მიწოდების სწორი გზა.

გამოყენებული ლიტერატურა:
1. http://www.nbg.gov.ge/uploads/legalacts/dazg-

h veva/11dazgvevis_kanoni.pdf
2. http://www.insurance.org.ge/
3. http://insurance.gov.ge/
4. https://ibfconferences.com/
5. სინერჯის ბიზნეს გამომცემლობა – ვინ გაყი-

დის ხვალ, 2015.
6. გიორგი გიგოლაშვილი – სადაზღვევო საქმე, 

2013.
7. ჯემალ შათირიშვილის - სადაზღვევო საქმე, 

2008.
8. ნანა შონიასა და იაკობ მსხიას - სადაზღვევო 

საქმე, 2005.
9. ჰაიმი ალექსანდრ – მარკეტინგი მარტივად, 

2016.
10. დევიდ ალენი – საქმესთან გამკლავების ხე-

ლოვნება, 2016.
11. Юлдашев Р.Т. Страховой бизнес: Сло-

варь-справочник. М.: АНКИЛ, 2005.
12. Жилкина М.С., Нецветаев А.Г., Стрижов С.Г. // 

“Маркетинг”, 1998.
13. Зубец А.Н. Маркетинг на финансовых рын-

ках. Поведение потребителей. М.: Приориздат, 2002
14. Котлер Ф. 300 ключевых вопросов маркетин-

га: отвечает Филипп Котлер. / Пер. с англ. М.: ЗАО 
«Олимп - Бизнес», 2006.

15. Шахов В.В. Страхование: Учебник для вузов. 
М.: Юнити, 2003.

16. Юлдашев Р.Т. Страховой бизнес. Сло-
варь-справочник. М.: Анкил, 2005.

17. Gronroos, Ch. Service Management and Market-
ing. West Sussex, 2000.

18. Camp, L. Positioning and Communication Is-
sues in Building Financial Services Brands // Journal of 
Brand Management, 1999.

19. Levitt, T. Marketing Success through Differen-
tiation of Anything, Harvard Business Review, Janu-
ary-February 1980.

20. Meadows, M., Dibb, S. Assessing the Implemen-
tation of Market Segmentation in Retail Financial Ser-
vices // International Journal of Service Industry Man-
agement, 1998.

21. Коваль, А. Человеческий капитал в страхова-
нии важнее финансового / А. Коваль // Управление 
персоналом. 2004.
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რეზიუმე
სტატიაში განხილულია საქართველოს ღვინის 

ინდუსტრიაში არსებული მდგომარეობა და გლობა-
ლურ ბაზრებზე სხვადასხვა მიდგომების გამოყენე-
ბის აუცილებლობა. კვლევის მიზანს წარმოადგენს 
ქართული ღვინის ინდუსტრიის კონკურენტუნარი-
ანობის განსაზღვრა და მისი შესაძლებლობებისა 
და საფრთხეების იდენტიფიცირება. სტატიაში წა-
რმოდგენილია ღვინის ინდუსტრიის ექსპერტებთან 
ჩატარებული კვლევის შედეგები დელფის მეთოდის 
გამოყენებით. კვლევა ჩატარდა ორ ეტაპად. პირ-
ველ ეტაპზე რესპონდენტებმა ჩამოაყალიბეს შიდა 
და გარე ფაქტორები, რომლებიც ქართული ღვინის 
ინდუსტრიის კონკურენტუნარიანობას, მის შესაძ-
ლებლობებს და ბარიერებს ქმნის. მომდევნო ეტაპ-
ზე კი რესპონდენტებმა შეაფასეს ფაქტორების 
მნიშვნელობა და ქართული ღვინის კონკურენტუნა-
რიანობა. 

საკვანძო სიტყვები: ქართული ღვინის ინდუსტ-
რია, დელფის მეთოდი, ქართული ღვინის ინდუსტ-
რიის კონკურენტუნარიანობა.
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RESUME
The article discusses the current situation in the 

wine industry in Georgia and evaluates the necessity 
of using different approaches of penetration at global 
markets. The aim of the research was to determine the 
factors that affect competitiveness of the Georgian wine 
industry, also, to identify opportunities and threats for 
this industry. In the article are presented results of the 
research conducted among the wine industry experts 
using the Delphi method. The research was held in 
two stages. At the first stage, respondents were asked 
to formulate internal and external factors that drive 
the competitiveness of the wine industry, as well as 
opportunities and barriers for the development of the 
wine industry in Georgia. At the next stage, respon-
dents assessed the importance and competitive posi-
tion of the factors.
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*   *   *   *
გლობალურ ბაზრებზე ქართული ღვინის ექსპო-

რტის ზრდისა და კონკურენტული უპირატესობის 
მოპოვებისთვის მნიშვნელოვანია იმის განსაზღვრა, 
თუ რამდენად კონკურენტუნარიანია ქართული 
ღვინო და რა ქმედებები უნდა განხორციელდეს 
კონკურენტუნარიანობის კიდევ უფრო გასაზ-
რდელად. განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს 
ქართული ღვინის კონკურენტუნარიანობის და-
დგენის საფუძველზე ამ სფეროში არსებული პრო-
ბლემების და იმ საკვანძო ფაქტორების გამოვლენა, 
რაც აძლიერებს ან ასუსტებს ქართული ღვინის კო-
ნკურენტუნარიანობას. საქართველოს მევენახეო-
ბა-მეღვინეობის დარგის კონკურენტუნარიანობის 
ანალიზისთვის ჩვენ გამოვიყენეთ დელფის მეთო-
დი, რომლის არსი მდგომარეობს გარკვეული სფე-
როს ექსპერტ-კონსულტანტების პრობლემატურ 
საკითხზე შეხედულებათა შედარებასა და შეჯერე-
ბაში. ეს არის სტრუქტურული კომუნიკაციის ხე-
რხი, რომელიც ექსპერტული ცოდნის გამოყენებით 
ცდილობს საკითხის ირგვლივ საუკეთესო იდეები, 
მოსაზრებები და პროგნოზები შეიმუშავოს. თუ ორი 
ანალიტიკოსის მოსაზრებები ერთმანეთს ემთხვევა, 
ეს მნიშვნელოვნად ზრდის დასკვნის სანდოობას, 
უთანხმოების შემთხვევაში კი იხსნება ახალი სივ-
რცე შემდგომი კვლევისთვის [1]. 

დელფის მეთოდის ძირითადი პრინციპები მდგო-
მარეობს ექსპერტების ანონიმურ გამოკითხვაში 
მათი ურთიერთზეგავლენის მოხდენის გამორი-
ცხვის მიზნით. უკუკავშირი ექსპერტების ჯგუფის 
მართვის პროცესის განსახორციელებლად წარმო-
ებს მათი შეფასებების გადამუშავების შედეგად 
მიღებული ინფორმაციის ერთად განხილვის საშუა-
ლებით. პროცესს უნდა წარმართავდეს კონსულტა-
ნტ-ანალიტიკოსი. ამ მეთოდის მიზანს არ შეადგენს 
ექსპერტთა შეხედულების სრული დამთხვევა. მო-
მდევნო ეტაპის გამოკითხვის შედეგების ანალიზი 
უჩვენებს მათი შეხედულებების დაახლოებაზე, მა-
გრამ, არა სრულ დამთხვევაზე, გამოკითხვა რამდე-
ნიმე ტურად მიმდინარეობს [2].

ზოგიერთი მკვლევარის რჩევით, „დელფის“ მე-
თოდი შეიძლება გამოყენებულ იქნას თითქმის ნე-
ბისმიერი საკითხის შეფასებისა და პროგნოზირე-
ბისთვის. 

„დელფის“ მეთოდს აქვს რამდენიმე უპირატესო-
ბა: 
l გარე ექსპერტებს შეუძლიათ ჩაერთონ სა-

კითხის განხილვის პროცესში საკუთარი ადგილსა-
მყოფელიდან, რაც დროსა და მატერიალური ხარ-

ქართული ღვინის კონკურენტუნარიანობის ანალიზი 
დელფის მეთოდის გამოყენებით
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ჯების დაზოგვას უზრუნველყოფს; 
l მეთოდი საშუალებას გვაძლევს, ანალიტი-

კოსების ექსპერტიზა მიღწეული დასკვნის გადასა-
მოწმებლად გამოვიყენოთ. თუკი, სხვადასხვა ანა-
ლიტიკოსის მიერ სხვადასხვა მეთოდის გამოყენე-
ბით მიღწეულ იქნა ერთი და იგივე დასკვნა, ეს ჩატა-
რებული ანალიზის უტყუარობას გვიდასტურებს; 
l „დელფის“ საშუალებით ხდება განსხვავე-

ბული ექსპერტული პოზიციების გამოვლენა. ანა-
ლიტიკოსს საშუალება ეძლევა გააანალიზოს, თუ 
რას ეფუძნება განსხვავებული მოსაზრება; 
l მეთოდი ექსპერტებს საშუალებას აძლევს 

ახალი მტკიცებულებებისა და გარემოებების გათ-
ვალისწინებით, შეავსონ, განავრცონ ან შეცვალონ 
თავიანთი კვლევა; 
l ექსპერტების ანონიმურობა დაცულია, ისე 

რომ არცერთს არ შეუძლია გამოიყენოს მისი ავტო-
რიტეტი სხვებზე გავლენის მოსახდენად. 

„დელფის“ პროექტის გამოყენებისას, მოდერა-
ტორი ექსპერტთა ჯგუფს, რომლებიც გეოგრაფი-
ულად შესაძლოა სხვადასხვა ადგილას იყვნენ, კი-
თხვარებს უგზავნის. ექსპერტები უკან აბრუნებენ 
პასუხებს თანდართული განმარტებებით. მოდერა-
ტორი კრებს ყველა დასკვნას, უგზავნის თითოეულ 
ექსპერტს ცალ-ცალკე, რის შემდეგაც მათ სთხოვს, 
მოახდინონ თავდაპირველი მოსაზრების რევიზია. 
კითხვარების შევსების ციკლი გრძელდება რამდე-
ნიმე რაუნდად იმავე ან მსგავსი კითხვების გამოყე-
ნებით. მიზანშეწონილია, ექსპერტის მიერ ანონიმუ-
რობის შენარჩუნება, რათა საუკეთესო ექსპერტე-

ბის მოსაზრებებმა გავლენა არ იქონიონ ჯგუფის 
სხვა წევრებზე. 

დელფის ძირითადი ღირებულებაა ის იდეები, 
რომელთა გამოვლენასაც ის უწყობს ხელს, მათ 
შორის ისინი, რომლებიც კონსენსუსის საგანი ვერ 
ხდება. განსხვავებული პოზიციების არგუმენტები 
დელფის მნიშვნელოვანი პროდუქტია [3, გვ.88]. 

კვლევა, რომელიც მიზნად ისახავდა ქართული 
ღვინის კონკურენტული პოზიციის განსაზღვრას, 
დარგში არსებული შესაძლებლობებისა და პრო-
ბლემების იდენტიფიკაციას, ჩავატარეთ დელფის 
მეთოდის გამოყენებით.

კვლევისათვის შეირჩა 15 რესპონდენტი, მათ 
შორის 10 ბიზნეს სექტორიდან, ხოლო დანარჩენი 
სამთავრობო და აკადემიური დაწესებულებები-
დან. კვლევა ჩატარდა ორ ეტაპად. პირველ ეტაპზე 
რესპონდენტებს ვთხოვეთ განესაზღვრათ მეღვი-
ნეობის დარგში არსებული შესაძლებლობები და 
საფრთხეები, ასევე, ის შიდა და გარე ფაქტორები, 
რომლებიც უზრუნველყოფენ მეღვინეობის დარგის 
კონკურენტუნარიანობას გლობალურ ბაზრებზე. 
მიღებულ შედეგებს რესურსებზე დაფუძნებული 
ხედვიდან გამომდინარე დავუმატეთ რამდენიმე 
მნიშვნელოვანი ფაქტორი და კვლევის მეორე ეტაპ-
ზე რესპონდენტებს ვთხოვეთ შეეფასებინათ ამ 
ფაქტორების მნიშვნელობა და კონკურენტული პო-
ზიცია.

ქვემოთ მოცემული ცხრილების სახით გთავაზო-
ბთ ჩატარებული კვლევის შედეგებს.

№ შესაძლებლობების ჩამონათვალი მიმზიდველობის
საშუალო შეფასება

1 ახალი ბაზრების ათვისება - მაგ. სკანდინავია, ევროკავშირის ის ქვეყნები 
სადაც ქართული ღვინო ჯერ არ არის შეღწეული 6,75

2 არსებულ ბაზრებზე ღრმა შეღწევა - მაგ. პოლონეთი, გერმანია, ბალტიის 
ქვეყნები, იაპონია, ჩინეთი, აშშ. 8,25

3 საექსპორტო ბაზრის დივერსიფიცირება 8,25

4
ავთენტური და ნიშური სეგმენტების პოპულარიზაცია და ათვისება (მაგ. 

ქვევრის ღვინოები, ძირძველი ქართული ყურძნის ჯიშების მოყვანა და ღვინის 
წარმოება)

4,5

5 წარმოების თანამედროვე და ინოვაციური ტექნოლოგიების/ტექნოლოგიური 
პროცესების მოძიება და დანერგვა 4,5

6 გლობალური ბაზრებზე საქართველოს როგორც ღვინის სამშობლოს ფართო 
მასებისთვის გაცნობა და საერთაშორისო აღიარება 8,25

7 „ქოლგის“ ქართული ბრენდის შექმნა და პოპულარიზაცია გლობალურ 
ბაზრებზე 5,5

8 ინოვაციური პროდუქტების შექმნა და შეთავაზება გლობალურ ბაზარზე 3

9 საერთაშორისო სავაჭრო ბარიერების შემსუბუქება 4,5

10 გლობალურ ბაზრებზე ღვინოზე მოთხოვნის ზრდა 7

ცხრილი. საბაზრო შესაძლებლობების ანალიზი
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საშუალო ქულის დაანგარიშების შედეგად და-
დგინდა თუ რომელი შესაძლებლობები არის უფრო 
მიმზიდველი საქართველოს მეღვინეობის დარგის 
განვითარებისთვის გლობალურ ბაზრებზე. ის შე-
საძლებლობები, რომელთა საშუალო ქულა 5-ს აჭა-
რბებს, უფრო მიმზიდველი და პრიორიტეტულია 
მეღვინეობის დარგისთვის.

ძალიან მნიშვნელოვანია იმ ბაზრებზე, რომ-
ლებზეც უკვე გატანილია ქართული ღვინო, თავის 
უფრო ღრმად დამკვიდრება. ასეთ ბაზრებს მიე-
კუთვნება ჩინეთი, აშშ, პოლონეთი და ა.შ.

არანაკლებ მნიშვნელოვანია საექსპორტო ბა-
ზრების დივერსიფიცირება და ახალი ბაზრების ათ-
ვისება. მნიშვნელოვანია, რომ ქართული ღვინო გაი-
ყიდოს სკანდინავიაში ან ევროკავშირის იმ ქვეყნებ-
ში, რომელიც ჯერ არ არის ათვისებული ქართვე-
ლი ექსპორტიორების მიერ. მართალია უცხოელი 
ექსპერტები მას უკვე იცნობენ, მაგრამ ქართული 
ღვინო ჯერ კიდევ არაა ცნობილი ფართო საზოგა-
დოებისთვის. შესაბამისად, დიდ მნიშვნელობას იძე-
ნს გლობალურ ბაზრებზე საქართველოს, როგორც 
ღვინის სამშობლოს ფართო მასებისთვის გაცნობა 
და საერთაშორისო აღიარების მოპოვება. 

მნიშვნელოვან შესაძლებლობად გამოიკვეთა, 
ასევე, „ქოლგის“ ქართული ბრენდის შექმნა და პო-
პულარიზაცია გლობალურ ბაზრებზე. ისეთ დიდ ბა-
ზრებზე, როგორებიცაა ევროკავშირი, ჩინეთი, აშშ, 
ცალკე აღებული ვერცერთი კომპანია საკუთარი 
თავის წარმოჩენას ვერ შეძლებს. ამ ბაზრებზე შესვ-
ლა დიდ სარეკლამო დანახარჯებთანაა დაკავშირე-
ბული. ამას ემატება ქვეყნის, ღვინის და ვაზის ჯიშე-

ბის დაბალი ცნობადობაც. მსოფლიო ბაზარზე ქვეყ-
ნის ბრენდით გასვლა ცნობილი და აპრობირებული 
მეთოდია. სამხრეთ აფრიკა, ჩილე და ავსტრალია 
საერთაშორისო ბაზარზე თავის დროზე სწორედ ამ 
გზით გავიდნენ. 

გამოკითხვის შედეგად ერთ-ერთ მთავარ საფრ-
თხედ არსებული ქართული ბრენდების ფალსიფი-
ცირება, ასევე, პოლიტიკური, მაკროეკონომიკური 
დესტაბილიზაცია და სავაჭრო კავშირების წყვეტა, 
პოტენციურად კონკურენტი ქვეყნების საერთა-
შორისო ასპარეზზე გააქტიურება, ლოჯისტიკური 
პრობლემების წარმოქმნა და დაბალი თვითღირე-
ბულების პროდუქტებთან კონკურენცია დასახე-
ლდა. ვფიქრობთ, რომ გლობალურ ბაზრებზე ღვი-
ნოზე მოთხოვნის ზრდის შემთხვევაში ქართულ 
ღვინოს ექნება უფრო მეტი შესაძლებლობა განვი-
თარებისათვის და საექსპორტო ბაზრებზე დამკვი-
დრებისათვის.

გამოყენებული ლიტერატურა: 
1. Linstone H. A., Turoff M., The Delphi Method, 

Techniques and Applications, 2002.
2. სურგულაძე გ., ვაჭარაძე ი., ექსპერტულ შე-

ფასებათა პროცესების ავტომატიზაცია ობიექტ-ო-
რიენტირებული მეთოდებით, საქართველოს ტექნი-
კური უნივერსიტეტი, 2006.

3. მელაძე გ., ნარინდოშვილი მ., გოგელია ვ., 
ჭიაურელი ს., საზოგადოებრივი მონაწილეობის ფო-
რმები და მეთოდები, თავისუფლების ინსტიტუტი, 
თბილისი, 2008.
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turizmSi

reziume
saerTaSoriso turizmi erT-erTi wamyvani 

dargia msoflioSi, romelic mniSvnelovan rols 
TamaSobs axali samuSao adgilebis SeqmnaSi, qvey-
anaSi biznes saqmianobis ganviTarebasa da Sesa-
bamisad socialur-ekonomikur progresSi. igi 
xels uwyobs siRaribis daZlevas da mosaxleobis 
keTildReobis amaRlebas. Tanamedrove etapze, 
turizmi efuZneba dargTaSoris sawarmoo ko-
operacias, romelic mas sxva dargebTan (trans-
porti, mSenebloba, soflis meurneoba, da sxv.) 
akavSirebs da xels uwyobs msoflio ekonomikis 
zrdas.

saqarTveloSi turizmis ganviTarebas kar-
gi perspeqtiva aqvs da is saxelmwifo doneze 
strategiul mimarTulebadaa aRiarebuli, ro-
melmac mniSvnelovani wvlili unda Seitanos Cve-
ni qveynis ekonomikaSi. saqarTvelo yovelTvis 
ganixileboda rogorc turizmis mimarTulebiT 
erT-erTi gamorCeuli qveyana, misi geografi-
uli mdebareoba, klimaturi pirobebi, mineral-
uri wylebi, samkurnalo talaxiT, kulturuli 
Zeglebis siuxviT, mdidari tradiciebiT, stu-
mar-maspinZlobiT.

sakvanZo sityvebi: saerTaSoriso turizmi; 
msoflio turizmis organizacia; turistuli 
nakadebi; turistuli biznesi; vizitori; saer-
TaSoriso turizmidan Semosavlebi; saerTaSor-
iso turizmis danaxarjebi. 

INTERNATIONAL TOURISM DEVELOPMENT 
TRENDS AND STATISTICAL INDICATORS OF 

GEORGIA
Irakli Jangavadze

PhD student of GTU

SUMMARY
International tourism is one of the main sectors in the 

world that play an important role in the development of busi-
ness activities in the country, creating new jobs and socio-eco-
nomic development of the country. It helps to overcome pov-
erty and raising the welfare of the population.

Development of tourism in Georgia has a great perspec-

tive and it is recognized as a strategic direction at the state lev-
el. Georgia has always been considered one of the attractive 
countries with its geographical location, climatic conditions, 
mineral waters, medicinal mud, cultural monuments, rich tra-
ditions.

Keywords: international tourism, world tourism organi-
zation, tourist arrivals, tourism business, visitor, international 
tourism receipts, international tourism expenditures.

ZiriTadi teqsti
Tanamedrove pirobebSi saerTaSoriso tur-

izmi msofioSi erT-erTi yvelaze momgebiani da 
ganviTarebadi dargia, romlis wili msoflios 
mTeli Semosavlis 12%-s utoldeba. igi msofli-
oSi liderobs navTobisa da manqanaTmSeneblo-
bis Semdeg.1

saerTaSoriso turizmis ganviTareba damok-
idebulia Semdeg faqtorebze:

• politikuri faqtorebi – qveynis Sida 
da saerTaSoriso urTierTobebis stabiluroba;

• ekonomikuri faqtorebi – ekono-
mikis maRali tempebiT ganviTareba, valutis 
xelsayreli gacvliTi kursi, satransporto 
sistemis srulyofa, mosaxleobis cxovrebis do-
nis zrda, sapensio uzrunvelyofis SedarebiT 
maRali done, ojaxuri Semosavlebisa da danax-
arjebis gaangariSeba, Svebulebis periodis ra-
cionalurad gadanawileba da gamoyeneba;

• socialuri faqtorebi – tradiciebi, 
qcevebi, informacia da reklama;

• bunebrivi faqtorebi – klimati, sam-
kurnalo wyali da talaxi, flora da fauna;

• demografiuli faqtorebi – mosaxle-
obis raodenoba, asakobrivi cvlileba, terito-
ria, dasaxleba;

• kulturul-istoriuli faqtorebi 
– arqiteqturuli Zeglebi, muzeumebi, Zveli 
qalaqebi, arqeologiuri aRmoCenebi, warmoebis 
ganviTarebis pirobebi, mecnierul-teqniku-

1  bliaZe m., bliaZe n., saerTaSoriso turizmi da 
saqarTvelos sakurorto meurneoba. CIU. Tb., 2018. gv. 
52.

saerTaSoriso turizmis ganviTarebis tendenciebi da 
saqarTvelos statistikuri maCveneblebi

irakli jangavaZe
stu-s doqtoranti
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ri progresi, SromiTi saqmianoba, mosaxleobis 
profesiuli da kulturuli done;

msoflio turizmis organizacia (UNWTO) 
gaeros specializebuli organoa, romelic aris 
wamyvani saerTaSoriso organizacia turizmis 
sferoSi. organizacia dafuZnda 1974 wels ma-
dridSi. igi koncentrirebulia saerTaSoriso 
turizmis Sesaxeb monacemebis Segrovebasa da 
Sedarebaze. aRniSnuli saSualebas iZleva ga-
keTdes msoflio masStabiT turizmis zrdisa 
da Semcirebis SedarebiTi analizi. saqmianobis 
ZiriTadi mimarTulebaa gamocdilebis gaziare-
ba ganviTarebad qveynebSi, sadac axorcielebs 
specialur programebs maTi administraciebis 
gasaZliereblad. 2017 wels msoflio turizmis 
organizaciis generalur mdivnad arCeul iqna, 
saqarTvelos ekonomikis (yofili) ministri, zu-
rab pololikaSvili.

msoflio turizmis organizaciis monaceme-
biT ukanasknel aTwleulebSi gansakuTrebiT 
izrdeba saerTaSoriso turizmis moculoba. 
saSualod msoflio turistuli biznesi yovel-
wliurad 4-5%-iT izrdeba, Tumca periodulad 
turizmis ganviTarebas xels uSlis garkveuli 
krizisebic. mTels msoflioSi turistebis ra-
odenoba mkveTrad gaizarda da 2000 wlidan 2018 
wlamde 640 milionidan 990 milionamde maCveneb-
els miaRwia. e.i. msoflio turizmis yovelwliu-
ri zrda 4.8%-s Seadgenda. 

saerTaSoriso turizmisaTvis mniSvnelova-
nia turistuli nakadebis raodenoba da am mxriv 
2010 wlidan dRemde msoflioSi lideria evropa, 
Semdeg azia-wynari okeanis auzi, aSS, afrika da 
axlo aRmosavleTi (ix. cxr. 1)

saerTaSoriso turizmis ganviTarebis ten-
denciebis mixedviT evropa mravali maCvenebliT, 
maT Soris Semosavlebis raodenobiT, msoflio-
Si lideris pozicias ikavebs. evropis mimzidve-
loba da upiratesoba sxva qveynebis turistebi-

saTvis aisaxeba mravali faqtoriT: 1) evropis 
umetes qveynebSi mosaxleobis 1 sulze maRalia 
Semosavlebi; 2) mosaxleobis garkveuli nawi-
li Svebulebas atarebs teriotoriulad axlo 
mdebare qveynebSi; 3) mosaxleobis Tavisufali 
gadaaadgileba; 4) mdidari kulturul-istori-
uli da RirsSesaniSnavi Zeglebi; 5) kargad gan-
viTarebuli turistuli industria da infra-
struqtura; 6) stumar-maspinZlobis mdidari 
tradiciebi, rac saerTaSo-riso turistebis 
moTxovnis maRal doneze dakmayofilebas uz-
runvelyofs. 2006 wlidan 2016 wlis CaTvliT 
evropaSi saerTaSoriso turistuli Semosavali 
5%-dan 12%-mde gaizarda. gamokvlevebi cxady-
ofen, rom evropaSi Semosuli turistebis 90% 
evropelebi arian.2

saerTaSoriso turizmidan miRebuli Semo-
savlebis mixedviT msoflioSi gamokveTilad 
lideroben aSS da CineTi. aseve aRsaniSnavia, rom 
aRniSnuli mimarTulebiT top 10 qveynidan 5 ev-
ropis, 4 aziis da 1 Crd. amerikis regions ekuT-
vnis (ix. cxr. 2).

rac Seexeba saerTaSoriso turizmze danaxar-
jebs, yvelaze didi raodenobiT finansebi gaRe-
bul iqna CineTSi ($292.2 mlrd.), romlis maCvene-
beli daaxloebiT 3-jer aRemateba aSS-is analo-
giur maCvenebels ($112.9 mlrd), (ix. cxr.3)

aRsaniSnavia, rom saqarTvelo moxvda im 10 
qveyanaSi, sadac turizmi gansakuTRebiT ganvi-
Tarda bolo wlebSi - ganviTarebis maCvenebelma 
22.7% Seadgina (ix. cxr. 4)

statistikuri monacemebis mixedviT, mimdin-
are wlis ianvarSi, 2017 wlis ianvarTan SedarebiT, 
saqarTveloSi Semosul turistTa raodenoba 
23%-iT gaizarda. 2017 wlis ianvarSi 154 083 tur-
isti Semovida, xolo 2018 wlis ianvarSi 189 476.

2  bliaZe m., bliaZe n., saerTaSoriso turizmi da 
saqarTvelos sakurorto meurneoba. CIU. Tb., 2018. gv. 
57-58.

№ qveyana regioni saerTaSoriso turistuli Casvlebi

1 safrangeTi evropa 82.6 mln

2 aSS Crd. amerika 75.6 mln

3 espaneTi evropa 75.6 mln

4 CineTi azia 59.3 mln

5 italia evropa 52.4 mln

6 didi britaneTi evropa 35.8 mln

7 germania evropa 35.6 mln

8 meqsika Crd.amerika 35.0 mln

9 tailandi azia 32.6 mln

10 malaizia azia 26.8 mln

წყარო: 2016 Tourism Highlights. World Tourism Organization.

cxr. 1. msoflios 10 yvelaze monaxulebadi saxelmwifo
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წყარო: 2016 Tourism Highlights. World Tourism Organization.

წყარო: 2016 Tourism Highlights. World Tourism Organization.

cxr. 2. saerTaSoriso turizmidan miRebuli Semosavlebi

№ qveyana regioni saerTaSoriso turizmis Semosavlebi

1 aSS Crd. amerika $204.5 mlrd

2 CineTi azia $114.1 mlrd

3 espaneTi evropa   $56.5 mlrd

4 safrangeTi evropa   $45.9 mlrd

5 didi britaneTi evropa   $45.5 mlrd

6 tailandi azia   $44.6 mlrd

7 italia evropa   $39.4 mlrd

8 germania evropa   $36.9 mlrd

9 hong-kongi azia   $36.2 mlrd

10 makau azia   $31.3 mlrd

cxr. 3. saerTaSoriso turizmis danaxarjebi

№ qveyana regioni saerTaSoriso turizmis danaxarjebi

1 CineTi azia $292.2 mlrd

2 aSS Crd. amerika $112.9 mlrd

3 germania evropa  $77.5 mlrd

4 didi britaneTi evropa  $63.3 mlrd

5 safrangeTi evropa  $38.4 mlrd

6 ruseTi evrazia  $34.9 mlrd

7 kanada Crd.amerika  $29.4 mlrd

8 koreis resp. azia  $25.0 mlrd

9 italia evropa  $24.4 mlrd

10 avstalia okeania  $23.5 mlrd

cxr. 4. qveynebi turizmis ganviTarebis gansakuTrebuli maCveneblebiT. 2010-2016 w.

№ qveyana procentuloba

1 mianmari 73.5 %

2 sudani 49.8 %

3 azerbaijani 36.4 %

4 yatari 34.1 %

5 Sao tome 30.1 %

6 Sri lanka 26.4 %

7 kameruni 25.5 %

8 saqarTvelo 22.7 %

9 islandia 20.0 %

10 yirgizeTi 19.5 %

 წყარო: Global Economic Impact & Issues 2017. World Travel & Tourism Council.
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vizitorebis raodenoba, romelic tur-
istebTan erTad tranzits da sxva kategoriebs 
moicavs, ianvarSi 14.8%-iT gaizarda da jamSi 444 
421 vizitori Semovida. ianvarSi yvelaze meti 
(116 503) vizitori azerbaijanidan Semovida. meo-
re adgilzea TurqeTi – 94 959 vizitoriT, xolo 
mesame adgilzea somxeTi – 93 711 vizitoriT (ix. 
cxr. 5)

wyaro: saqarTvelos turizmis erovnuli administracia.

wyaro: saqarTvelos turizmis statistikuri mimoxilva 2016.

cxr. 5    10 qveyana, saidanac 2018 wlis ianvarSi saqarTveloSi
yvelaze meti vizitori Semovida. 

qveyana 2018 w. ianvari % zrda 
wina welTan

azerbaijani 116 503 0.8%

TurqeTi 94 959 20.1%

somxeTi 93 711 20.9%

ruseTi 71 141 14.6%

irani 15 570 92.4%

ukraina 10 497 2.6%

indoeTi 3 792 47.8%

israeli 3 006 76.5%

yazaxeTi 2 447 7.7%

filipinebi 2 379 19.1%

2016 wels Semosavali ucxouri turizmidan 
saqarTveloSi Seadgenda 2.17 mlrd. dolars 
(zrda +11.9%). xolo saqarTvelos moqalaqee-
bis danaxarjebma ucxour turizmze 0.39 mlrd. 
dolari (zrda +17.2%). Sedegad ucxouri tur-
izmis balansi saqarTveloSi Seadgenda 1.78 
mlrd. dolars (zrda +10.8%). turizmis wili 
ekonomikaSi gaizarda da Seadgenda 7.1% mSp-Si 
(6.7%-is nacvlad), rac turizmis damatebuli 
Rirebulebis zrdis Sedegia (ix. diagrama 1 da 2).

ucxoeli vizitorebis danaxarjebs qveyanaSi 
didi gavlena aqvs saqarTvelos sagadasaxdelo 
balansze. daaxloebiT 64.3% saqarTvelos servi-
sis eqsportis Semosavlebidan turizmze modis 
(ix. diagrama 3).

diagr. 1. turizmis wili mSp-Si.  

  diagr. 2. Semosavlebi saerTaSoriso 
turizmidan

diagr. 3 turizmis wili 
servisis eqsportSi (2016w).
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daskvna
saerTaSoriso turizmis ganviTarebis prog-

nozi SeiZleba Semdegnairad CamovayaliboT. 
msoflio qveynebSi Semosuli turistebis ra-
odenobam 2010 wels 1 mlrd. miaRwia, xolo msof-
lio turizmis organizaciis prognoziT 2020 
wlisaTvis 1.5 mlrd. gadaaWarbebs, rac CineTis 
mosaxleobis eqvivalenti iqneba. Camoyalibdeba 
3 ZiriTadi mimRebi zona: evropa miiRebs 738 mln. 
turists, azia wynari okeanis regioni 405 mln. 
turists, amerika miiRebs 255 mln. turists. amaT 
moyveba afrika, axlo aRmosavleTi da samxreT 
azia. e.i. 2020 wlisaTvis mimRebi qveynebis saba-
zro wili mniSvnelovnad Seicvleba.gaizrdeba 
aseve saerTaSoriso turizmidan miRebuli Se-
mosavlebi da miaRwevs 2 trl. dolars, rac Sesa-
bamisi iqneba inglisis, an germaniis mSp-isa. tur-
izmis industriaSi dasaqmebuli iqneba 350 mln. 
adamiani, rac dRevandeli aSS-s mosaxleobis eq-
vivalenturi iqneba. prognoziT, yoveli me-10-e 
adamiani turizmis sferoSi iqneba dasaqmebuli. 

2020 wlisaTvis am dargSi mosalodnelia 2.5 
trl. dolaris investireba, anu msoflio meur-
neobaSi dabandebuli mTliani investiciebis 
12%.3

saerTaSoriso turizmis ganviTarebaSi iar-

3  bliaZe m., bliaZe n., saerTaSoriso turizmi 
da saqarTvelos sakurorto meurneoba. CIU. Tb., 2018. 
gv. 59-60.

se bebs xelisSemSleli faqtorebic, romelTa-
gan aRsaniSnavia usafrTxoebis problemebi, in-
flaciuri tendenciebi, rac gamoiwvevs fasebis 
zrdas, epidemiuri daavadebebis afeTqeba, zogi-
erTi qveynis mier saemigracio politikis gamk-
acreba. amisaTvis saWiroa aRniSnuli probleme-
bis droulad gaanalizeba da gamosworeba, rac 
xels Seuwyobs saerTaSoriso turizmis kidev 
ufro ganviTarebas.
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რეზიუმე
ენერგეტიკის განვითარებაში საზოგადოების 

შეგნებული მონაწილეობის გარეშე, ნებისმიერ 
პროექტს, რაგინდ წარმატებულიც არ უნდა იყოს, 
ჩაშლა ემუქრება. ხუდონი ჰესი ისეთი მნიშვნელოვა-
ნი პროექტია, მისი აშენებით საქართველო ელექტ-
როენერგიით დამოუკიდებელი გახდებოდა, თუმცა 
საზოგადოების წინააღმდეგობის გამო, პროექტის 
განხორციელება დღეისათვისაც ვერ ხერხდება. 
ნაშრომში განხილულია, წარსულში, აწმყოში და მო-
მავალში, რა გავლენას მოახდენდა, ხუდონი ჰესის 
აშენება საქართველოს ელექტროენერგეტიკულ 
ბალანსში. მნიშვნელოვანია საზოგადოებაში ჩამო-
ყალიბდეს აზრი, რომ ქვეყანას სჭირდება იმ ენე-
რგორესურსის ოპტიმალურად ათვისება, რითაც 
მდიდარია. ხუდონი ჰესი თავის დროზე აშენებული, 
რომ ყოფილიყო, ათწლეულობის მანძილზე საქა-
რთველოში, ელექტროენერგიის წარმოება ყოველ-
თვის, მნიშვნელოვნად გადააჭარბებდა მოხმარება.

საკვანძო სიტყვები: ხუდონი ჰესი, საზოგადოე-
ბა, ელექტროენერგეტიკული ბალანსი.

CONSTRUCTION OF HPPS AND SOCIETY
(On the example of Khudoni HPP)

Davit Balavadze 
PhD student of GTU

RESUME
Without the conscious participation of the public in 

the development of energy, any project can be disrupted, 
despite of how successful that project must not be. The 
project of Khudoni HPP is so important that by building 
it the country would become independent in electrici-
ty but due to the public resistance, the implementation 
of the project can not be achieved today. The work 
discusses how the construction of the Khudoni HPP in 
Georgia would effect the electricity balance in the past, 
present and future. It is important that society develop 
the idea that the country needs the optimal utilization of 
energy in which the country is rich. If the Khudoni HPP 
was built in his own time, for decades in Georgia, elec-
tricity production would have exceed to consumption.

Keywords: Khudoni HPP, Society, Electric power 
balance.

ძირითადი ტექსტი
საქართველოში და ზოგადად ნებისმიერ ქვეყა-

ნაში, ენერგეტიკას დიდი მნიშვნელობა აქვს. ენე-
რგეტიკაზეა დამოკიდებული ქვეყნის განვითარება 
და წინსვლა.XXI საუკუნეს, რომელიც ინოვაციის და 
ტექნიკის საუკუნეა, ენერგია ისე სჭირდება, რო-
გორც ადამიანს საჭმელი საარსებოდ,მცენარეებს 
მიწა,მზე და წყალი. ენერგიის გარეშე დღევანდელი 
მსოფლიო წარმოუდგენელია. ქვეყანა თუ ენერგე-
ტიკულად ძლიერია, ეს პირდაპირ ნიშნავს ეკო-
ნომიკურ სიძლიერეს. ენერგეტიკული სიძლიერე 
ნიშნავს, ქვეყანაში მაქსიმალურად ათვისებულია 
ენერგეტიკული რესურსები, გენერაცია ან მოპოვე-
ბა აკმაყოფილებს მოხმარებას ქვეყანაში და ასევე 
არის საშუალება, ჭარბი ენერგიის იმპორტზე გატა-
ნის. მაგალითად: ჩვენს მეზობელ ქვეყნებს, აზერ-
ბაიჯანს და რუსეთს ჭარბად აქვთ ბუნებრივი გაზი, 
ანუ მოიპოვებენ იმდენს რომ დააკმაყოფილონ თა-
ვიანთი ქვეყნის მოთხოვნა, და ამავდროულად გაი-
ტანონ იმპორტზე და მიყიდონ სხვა ქვეყანას. ასევეა 
აზიის ბევრ ქვეყანაში მოიპოვებენ ნავთობს, ყიდი-
ან და აძლიერებენ თავიანთ ქვეყნებს. საქართვე-
ლოს შემთხვევაში ნავთობი და ბუნებრივი გაზის 
დიდი საბადოები ჯერ ჯერიბით არ არის აღმოჩე-
ნილი, თუმცა მდიდრები ვართ ჰიდრორესურსით, 
შეგვიძლია ეს რესურსი გამოვიყენოთ, ვაწარმოოთ 
ელექტროენერგია ჭარბად, გავყიდოთ და ქვეყანას 
მივცეთ დამატებითი ფინანსური შემოსავალი. 

2017 წლის მონაცემებით ელექტროენერგიის 
ფაქტიური ბალანსი შემდეგია:

• ელექტროენერგიის შიდა მოხმარება წინა წელ-
თან შედარებით გაიზარდა 7.7%-ით, ხოლო 2015 
წელთან შედარებით – 14.4%-ით; 

• საქართველოში ელექტროენერგიის შიდა მოხ-
მარება, 2007-2017 წლების მონაცემებზე დაყრდნო-
ბით, ყოველწლიურად საშუალოდ 4.4%-ით იზრდე-
ბა;

• ელექტროენერგიის წარმოება (სალტეზე გაცე-
მა) წინა წელთან შედარებით 0.4%-ით შემცირდა,

• 2007-2017 წლების მონაცემებზე დაყრდნობით, 
ყოველწლიურად საქართველოში ელექტროენერგი-
ის წარმოება (სალტეზე გაცემა) საშუალოდ იზრდე-
ბა 3.5%-ით;

• ელექტროენერგიის გამანაწილებელი კომპა-

ჰესების მშენებლობა და საზოგადოება

(ხუდონი ჰესის მაგალითზე)
daviT balavaZe

სტუ-ს დოქტორანტი
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ნიების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგია წინა 
წელთან შედარებით 7.1%-ით, ხოლო 2015 წელთან 
შედარებით 14.7%-ით არის გაზრდილი;

• პირდაპირი მომხმარებლების მიერ მოხმარე-
ბულ ელექტროენერგია წინა წელთან შედარებით 
17.8%-ით, ხოლო 2015 წელთან შედარებით – 16.8%-
ით გაიზარდა;

• აფხაზეთზე მიწოდებული ელექტროენერგია 
წინა წელთან შედარებით 3.9%-ით, ხოლო 2015 წელ-
თან შედარებით 11.4%-ით არის გაზრდილი;

• ელექტროენერგიის იმპორტი 2017 წელს, წინა 
წელთან შედარებით, სამჯერ, ხოლო 2015 წელთან 
შედარები ორჯერ გაიზარდა. აგრეთვე, 2017 წელს 
ელექტროენერგიის იმპორტმა 2.2-ჯერ გადააჭარბა 
ექსპორტს;

• ელექტროსადგურების ჯამურმა დადგმულ-
მა სიმძლავრემ შეადგინა 4,112.27 მგვტ (ჰიდრო 
–3165.17 მგვტ, თბო – 926.4 მგვტ, ქარი – 20.7 მგვტ), 
რაც 6.3%-ით აღემატება 2016 წლის მაჩვენებელს;

დღეისათვის ქვეყნის ენერგეტიკულ სექტორ-
ში ეს მონაცემებია. საინტერესოა შედარება, თუ 
როგორ შეცვლიდა ქვეყნის ელექტროენერგეტი-
კულ ბალანს, ხუდონი ჰესის ელექტროენერგიის 
დადგმული სიმძლავრე და წლიური გამომუშავება 
2000-2017 წლებში.

ხუდონი ჰესის აშენების იდეა 20-საუკუნის 70-
იან წლებში გაჩნდა,სამშენებლო სამუშაოებიც და-
იწყო, თუმცა ეროვნული მოძრაობის, სტუდენტე-
ბის პროტესტის და ადგილობრივ მცხოვრებთა 
ძალისხმევით პროექტი შეჩერდა. საზოგადოების 
პროტესტის შედეგად 1989 წელს ივნისში საბჭოთა 
საქართველოს მთავრობამ სამშენებლო სამუშაო-
ების შეჩერების შესახებ ბრძანებულება გამოსცა. 
2000-იან წლებში პროექტი ისევ აქტუალური გახდა 
და გამოჩნდა ინვესტორი შპს „ტრანს-ელექტრი-
კა“ რომელთანაც საქართველოს მთავრობამ 2007 
წელს გააფორმა საწყისი ურთიერთგაგების მემო-
რანდუმი. 2011 წელს შპს „ტრანს-ელექტრიკმა“ 
მშენებლობის უფლება მოიპოვა, თუმცა შეფერხე-
ბის მიზეზი საზოგადოების აქტიურობა იყო. ენე-
რგეტიკოსებისა და ეკონომისტების უმრავლესობა 
ფიქრობს რომ „ხუდონი ჰესის“ აშენება აუცილებე-
ლია, ასევე ქვეყნის ყველა მთავრობა დადებითად 
ფიქრობდა ამ თემაზე, თუმცა საზოგადოებრივი აზ-
რის გათვალისწინების გამო, ხუდონი ჰესის აშენება 
ჯერაც არ არის დაწყებული.

საწყის ეტაპად ავიღოთ XXI საუკუნის დასაწყისი 
და წინა წლების მონაცემებზე დაყრდნობით განვ-
საზღვროთ თუ რა გავლენა ექნებოდა ხუდონი ჰესს 
ელექტროენერგეტიკულ ბალანსში.

წლები სულ იყო წარმოება
მლნკვტ/სთ

ხუდონი ჰესის აშენების 
შემთხვევაში იქნებოდა

მლნკვტ/სთ

ხუდონი ჰესის აშენების 
შემთხვევაში გაიზრდებოდა 

წარმოება %

2000 7446 8946 20

2001 6942 8442 22
2002 7045 8545 21
2003 7163 8663 21
2004 6706 8206 22
2005 7100 8600 21
2006 7419 8919 20
2007 8169 9669 18
2008 8279 9779 18
2009 8278 9778 18
2010 9919 11419 15
2011 9912 11412 15
2012 9471 10971 16
2013 9860 11360 15
2014 10369 11869 14
2015 10592 12092 14
2016 11364 12864 13
2017 11315 12815 13

ცხრილი1. ხუდონი ჰესის აშენების შემთხვევაში 
ელექტროენერგიის წარმოების შედარება 2000-2017 წლებში.
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2000-2017 წელებში ხუდონი ჰესის არაშენებით 
საშუალოდ ყოველ წელს დავკარგეთ 18% გაზრდი-
ლი წარმოებული ელექტროენერგია.

ხუდონჰესის აშენების შემთხვევაში 2000-
2017 წლებში საშუალოდ 21%-ით გადააჭარბებდა 
ელექტროენერგიის წარმოება მოხმარებას. 

2000 წელს რომ ხუდონი ჰესი აშენებული ყოფი-
ლიყო, ელექტროენერგიის წარმოების მაჩვენებელი 
გადააჭარბებდა 2008 წლის მაჩვენებელს.

ჰიდროელექტროსადგურებში, მათი სპეციპიკი-
დან გამომდინარე კლებადი ტარიფებია, ანუ ჰესის 
ექპლუატაციის დაწყებიდან, დაბანდებული ინვე-
სტიიციის საფასურის მიუხედავად, ტარიფი ყოველ 
წელს იკლებს. ექნებოდა თუ არა ხუდონი ჰესს დღე-
ისათვის, ელექტროენერგიის ტარიფის კლებაზე 
გავლენა, გამოვიყენებ ერთ-ერთი სადისერტაციო 
ნაშრომიდან მცირე ანგარიშს:

„ბოლო ინფორმაციით მშენებლობა სულ ცოტა 
1 მილიარდი დოლარი დაჯდება. მშენებლობისათ-
ვის გათვალისწინებულია ვადა 6 წელი. გასაანგარი-
შებლად ურისკო შემოსავლის განაკვეთი ავიღოთ 
r0=0.07 (7% წლიური, საერთოდ დიდი მოცულობის 
კაპიტალისათვის (ასობით მილიონი დოლარი და 

ზევით) მსოფლიო პრაქტიკაში მიღებულია 5-8%). 
თვალსაჩინოებისთვის ჩავთვალოთ, რომ ინვესტი-
ციები ხორციელდება წლების მიხედვით თანაბრად, 
ე.ი. (ინვესტიციის წლიური ნაკადი) ICj =117 მილიო-
ნი დოლარი. 

1 კვტ/სთ -ს სავარაუდო გასაყიდი ღირებულება 
იქნება 7 ცენტი, ვინაიდან ჰესების საექსპლუატა-
ციო ხარჯები საკმაოდ მცირეა, შემოსავალი არა-
ნაკლებ 6 ცენტი იქნება, მაშინ, ჰესის ექსპლუატა-
ციაში გაშვების შემდეგ ყოველწლიური ამონაგები 
იქნება 

 Pk =1 500 000 000 კვტ.სთ × 0.06 $ = 90 000 
000=90 მლნ. დოლარი.“[მ.ლომსაძე-კუჭავა, სადი-
სერტაციო ნაშრომი „ენერგოობიექტზე მიმდინარე 
საინვესტიციო პროცესების მართვის სრულყოფის 
გზები“ ავტორეფერატი, გვ17]

ნაჩვენები გამოთვლებიდან ნათელია, რომ ხუ-
დონი ჰესის აშენებაზე საზოგადოების მხრიდან 
ხელისშეშლა, რომ არ ყოფილიყო, დღესდღეობით 
ამ ჰესზე ტარიფი იქნებოდა მინიმალური, რაც გა-
ვლენას მოახდენდა ელექტროენერგიის ტარიფის 
კლებაზე. 

ხუდონი ჰესის აშენების ძირითადი ხელისშემ-

ცხრილი2. ხუდონი ჰესის აშენების შემთხვევაში ელექტროენერგიის წარმოების 
და მოხმარების შედარება 2000-2017 წლებში.

წლები

ფაქტიური ბალანსი ხუდონი ჰესის აშენების შემთხვევაში შესაძლო ბალანსი

წარმოება 
მლნკვტ/

სთ

მოხმარება 
მლნკვტ/

სთ

წარმოების 
და 

მოხმარების 
შედარება

მლნკვტ/სთ
+-

წარმოება 
ხუდონჰესის 
შემთხვევაში 
მლნკვტ/სთ

წარმოება და 
მოხმარების 

შედარება 
ხუდონჰესის 
შემთხვევაში 
მლნკვტ/სთ

წარმოების 
გადააჭარბება 

მოხმარებაზე %

2000 7446 7847 -401 8946 1099 14
2001 6942 6149 793 8442 2293 37
2002 7045 6369 676 8545 2176 34
2003 7163 6691 472 8663 1972 29
2004 6706 7404 -698 8206 802 11
2005 7100 7842 -742 8600 758 10
2006 7419 7879 -460 8919 1040 13
2007 8169 7812 357 9669 1857 24
2008 8279 8074 205 9779 1705 21
2009 8278 7640 638 9778 2138 28
2010 9919 8441 1478 11419 297 8 35
2011 9912 9256 656 11412 2156 23
2012 9471 9379 92 10971 1592 17
2013 9860 9690 170 11360 1670 17
2014 10369 10170 199 11869 1699 17
2015 10592 10381 211 12092 1711 16
2016 11364 11026 338 12864 1838 17
2017 11315 11875 -560 12815 940 8



141

შლელი ფაქტორია საზოგადოების წინააღმდეგო-
გა, მიუხედავად იმისა, რომ ხუდონი ჰესი ქვეყანას 
ელექტროენერგიით დამოუკიდებელს გახდიდა, 
საზოგადოება მაინც ვერ აღიქვამს მის მნიშვნელო-
ბას. ბოლო წლებში საგრძნობლად გაიზარდა ჰესე-
ბის მშენებლობის მოწინააღმდეგეთა რიცხვი, რაც 
ვფიქრობთ დიდ ზიანს მიაყენებს ქვეყნის ენერგე-
ტიკას. 

განვითარებული ქვეყნების უმეტესობას ჰიდრო-
რესურსი მინიმუმ 80% მაინც აქვთ ათვისებული, 
საქართველოში ეს მაჩვენებელი 20%-ია, აუცილე-
ბელია საზოგადოებამ გაითავისოს, რომ ქვეყანას 
სჭირდება იმ რესურსის ოპტიმალური ათვისება, 
რითაც მდიდარია.

მსოფლიოში ყველა ქვეყანა ცდილობს ჰიდრო 
რესურსის ოპტიმალურად ათვისებას, მაგალითად: 
ჩინეთში ჰესი „სამი ხეობის“ აშენებისთვის 2 ქალა-
ქი ჩაიძირა, 1000-ზე მეტი არქეოლოგიური ობიექტი 
განადგურდა და 1300000 ადამიანი იძულებით გა-
დასახლდა, მიუხედავად ამ უარყოფითი თვისებები-
სა, ჰესის დადგმული სიმძლავრე 22500 მგვტ-ია რაც 
მთელი ჩინეთის ელექტროენერგიის 10% შეადგენს.

ენერგეტიკის სამინისტროს ვებ გვერდზე დადე-
ბულია ასაშენებელი პოტენციური ჰიდროელექტ-
როსადგურების პროექტები (98 მცირე და საშუალო 
ზომის ჰესები), რაც გამზადებულია ინვესტორე-
ბისთვის, და სურვილის შემთხვევაში ყველას აქვს 
მისით დაინტერესების უფლება. ყველა პროექტის 
შესრულებით დადგმული სიმძლავრის ჯამი გაიზ-
რდება 37%-ით (1519,4 მგვტ), ხოლო წლიური გამო-
მუშავება 65%-ით (7368,46 მლნკვტ/სთ). საკმაოდ 
კარგი მონაცემებია, თუმცა ამ პროექტებს შესრუ-
ლება სჭირდება. საყურადღებოა ის ფაქტორი, რომ 
წყალსაცავიანი ჰესების რაოდენობა არის 6 , ხოლო 
დანარჩენი ჰესები დამოკიდებული იქნება სეზონ-
ზე. დადგმული სიმძლავრე 13 მეგვტ-ზე მეტი, ჰესე-
ბის რაოდენობაა 26, ანუ დანარჩენი ჰესები იქნება 
დერეგულირებული. 

საქართველოს აქვს 98 ჰესის ასაშენებლად გა-
მზადებული პროექტი და ელოდება ინვესტორს, 
დაახლოებით რომ განვსაზღვროთ თუ რა დრო და-

სჭირდება ამას, სანამ ინვესტორს მოვიძიებთ და სა-
ნამ ეს აშენდება შესაძლოა 20-მა წელმაც გაიაროს. 
ინვესტორისთვის ნაკლებად საინტერესოა პატარა 
ჰესები, რადგან შედარებით ძვირი ჯდება და მათზე 
ტარიფი უფრო დიდია, ანუ არის იმის საშიშროება 
რომ წარმოებული ელექტროენერგია ვერ გაყიდოს. 
ინვესტორებისთვის უფრო მიმზიდველია დიდი ჰე-
სები. საქართველოს აქვს პოტენცია დიდი ჰესის 
აშენებისა, ეს არის ხუდონ ჰესი რომლის დადგმული 
სიმძლავრე 700 მგვტ-ია, ზემოთ ხსენებული ჰესე-
ბის ჯამური დადგმული სიმძლავრის 46%, რომლის 
აშენება მოკლე დროში ამ ეტაპზე უფრო რეალურია, 
ვიდრე ზემოთ ხსენებული ჰესებისა.

მნიშვნელოვანია ქვეყანაში ჩამოყალიბდეს 
აზრი, რომ ხუდონი ჰესის აშენება აუცილებელია. 
2015 წელს სოციალური მედიით ჩატარებულ გა-
მოკითხვაში, თუ რას ფიქრობს საზოგადოება დიდი 
ზომის ჰესების მშენებლობაზე, 163 გამოკითხული-
დან, 51,5% ეთანხმება, ხოლო 49,5% არა, რაც შეეხე-
ბა ხუდონი ჰესს, 162 გამოკითხულიდან 48,8% ეთა-
ნხმება მის აშენებას, ხოლო 51,2 არა.

ხალხის ესეთი მიდგომა მნიშვნელოვანს ხდის 
ენერგეტიკაში საზოგადოების განათლებას, რა-
დგან მისი არქონით, ახლაც ხდება ხელისშეშლა ისე-
თი პროექტის განხორციელებაში, რომელიც ქვეყა-
ნას ელექტროენერიით დამოუკიდებელს გახდიდა.
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reziume
statiis avtorebis mier siRrmiseulad aris 

Seswavlili xelovnur ganaTebaSi Tanamedrove 
teqnologiebis gamoyenebis praqtika da gansaz-
Rvrulia misi teqnikur-ekonomikuri efeqtia-
noba. gaanalizebulia saqarTveloSi moqmedi xe-
lovnuri ganaTebis sistemebis teqnikur-ekono-
mikuri mdgomareoba. gamokveTilia am mxriv 
arsebuli problemebi da dasabuTebulia maTi 
xelovnuri ganaTebis Tanamedrove ekonomikuri 
teqnologiebiT Canacvlebis mniSvelovani upi-
ratesoba.

msoflioSi aprobirebuli xelovnuri ga-
naTebaSi Tanamedrove teqnologiuri sisteme-
bis funqcionirebis dadebiTi gamocdilebis 
da qveyanaSi am mxriv Seqmnili mdgomareobis 
mecnieruli kvlevis Sedegebidan gamomdinare, 
dasabuTebulia saqarTvelos saxalxo meurne-
obis dargebSi, sayofacxovrebo momsaxureo-
baSi da gare ganaTebis sistemaSi xelovnuri ga-
naTebis Tanamedrove teqnologiebis danergvis 
mizanSewoniloba da naCvenebia maTi gamoyenebis 
sferoebi.

Catarebuli kvlevebiT dadgenilia, rom saqa-
rTveloSi xelovnuri ganaTebis sistemaSi Tana-
medrove teqnologiebis sayoveTao danergviT 
SesaZlebelia xelovnuri ganaTebis sistemebis 
saimedoobis mniSvnelovani amaRleba da yovel-
wliurad erT miliard kvt/sT-ze meti ele-
qtrenergiis dazogva.

sakvanZo sityvebi: energoefeqturoba, Tana-
medrove xelovnuri ganaTebis sistemebi, Suqdi-
oduri sanaTebi, sanaTebi, induqciuri sanaTebi, 
lazeruli sanaTebi, xelovnuri ganaTebis para-
metrebi, inovaciebi xelovnur ganaTebaSi, te-
qnikur-ekonomikuri efeqtianoba, danergvis 
perspeqtvebi.

SUMMARY
By the authors of the article have been deeply studied 

the practice of using modern technologies in the artificial 
light and defined its technical-economic efficiency.

Was analyzed the technical-economic condition of 
artificial lighting systems operating in Georgia. Prob-

lems in this regard are exemplified and the substantive 
advantage of replacing acting artificial light with mod-
ern economic technologies is substantiated.

Based on the positive experiences of the function-
ing of modern technologies of artificial lighting in the 
world and the results of the scientific study of the situ-
ation in country, is justified the expediency of introduc-
tion of modern technology of artificial lighting in the 
field of Georgian industry, household services and the 
outdoor lighting systems, and were shown the spheres 
of their use.

According to the studies, the introduction of modern 
technologies in the artificial lighting system in Georgia 
gives the possibility to increase the reliability of artifi-
cial lighting systems and save over one billion kwt/hr 
electricity per year.

Keywords: Energy efficiency, Modern artificial 
lighting systems, LED lighting, OLED lighting, Inductive 
lights, Laser lights, Artificial lighting parameters, Inno-
vations in artificial lighting, Technical and economic ef-
ficiency, Introduction perspectives.

*   *   *   *
bolo periodSi msoflios TiTqmis yvela 

qveyana pirveli rigis amocanad miiCnevs ener-
godazogvis menejmentis mwyobri sistemis Cam-
oyalibebas. ganviTarebuli da postsabWoTa 
qveynebSi [2] sakanonmdeblo donezea gadawyveti-
li energodazogvis politika, am mimarTulebiT 
muSaobas micemuli aqvs kompleqsuri xasiaTi, 
energodazogvis RonisZiebebi moicavs saxalxo 
meurneobis yvela sferos, wina planzea wamoweu-
li eleqtroganaTebis sistemaSi Tanamedrove 
teqnologiuri mowyobilobebis gamoyeneba. en-
ergodazogvis problemis gadawvetisadmi aseTi 
midgomiT miRweulia energoresursebis dazo-
gvis xelSesaxebi Sedegebi. 

saqarTveloSi am mimarTulebiT muSaoba ar 
aris ayvanili saxelmwifo politikis rangSi. 
praqtikulad araferia gakeTebuli evropuli 
standartis EN 1601 dasanergad. dRemde ar aris 
miRebuli iseTi normatiuli aqtebi romlebic 
aiZuleben adgilobrivi xelisuflebis warmo-
madgenlebs da warmoeba dawesebulebebs farTod 

xelovnuri ganaTebis Tanamedrove sistemebis efeqtianobis
Sefaseba da danergvis perspeqtivebi saqarTveloSi

daviT jafariZe
saqarTvelos teqnikuri universitetis energetikisa 

da telekomunikaciis fakultetis profesori 

vaxtang kaxaZe 
stu-s dooqtoranti
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danergon energodazogviTi RonisZiebebi da am 
muSaobas miscen gegmiuri xasiaTi. miTumetes, 
rom amJamad msoflioSi [2, 3, 4, 13, 16] SeiniSneba 
swrafva energoresursebis xarjvis sruli moni-
toringis dawesebaze. energoefeqturobis prob-
lemaze Catarebuli kvlevebiT [2, 3, 6, 10] irkveva, 
rom energomoxmarebis struqturaSi eleqtro-
energiis xarjma xelovnuri ganaTebis sistemaze 
20%-s gadaaWarba, rac miuTiTebs misi ekonomiis 
udides potencialze. 

aRniSnulidan gamomdinare qveyanaSi xe-
lovnuri ganaTebis sistemebSi Tanamedrove 
ekonomikuri teqnologiebis danergva gansa-
kuTrebul aqtualobas iZens.

iseve, rogorc msoflios yvela qveyanaSi 
saqrTveloSic xelovnuri ganaTebis sistemebi 
danergilia adamianebis saqmianobis da yofacx-
ovrebis yvela sferoSi.

xelovnur ganaTebaze eleqtroenergiis 
didi xarji ganpirobebulia imiT, rom amJamad am 
sferoSi gamoyenebulia moZvelebuli da arae-
konomiuri teqnologiebi. Seqmnili mdgomareo-
ba dRis wesrigSi ayenebs xelovnuri ganaTebis 
sistemebis sruli modernizaciis da axali Ta-
namedrove ekonomiuri teqnologiebiT Canacv-
lebis aucileblobas, rac dakavSirebulia did 
finansur danaxarjebTan, amitom saWiro xdeba am 
amocanis gadaWris teqnikur-ekonomikuri efeq-
tianobis Rrma mecnieruli kvlevis Sedegebis 
mixedviT Sefaseba da mis safuZvelze qmediTi 
RonisZiebebis dasaxva.

dasmuli problemis mecnieruli kvlevis sa-
fuZvelze gadawyvetis mizniT siRrmiseulad 
iqna Seswavlili msoflios mowinave qveynebSi 
xelovnuri ganaTebis sistemebSi Tanamedrove 
teqnologiebis gamoyenebis praqtika [2, 4, 5, 6, 10, 
13, 15, 16, 17, 18].

kvlevis Sedegebis mixedviT dadgenilia, rom 
xelovnur ganaTebaze eleqtroenergiis dazo-
gvis erT-erT efeqtur saSualebad miCneulia 
Suqdioduri ganaTebis sistemis danergva. 

sagulisxmoa, rom Suqdiodur ganaTebas bev-
ri aRiqvams rogorc mxolod gamogonebas, ro-
melic gvaZlevs saSualebas movixmaroT nakle-
bi eleqtroenergia ganaTebaze, imavdroulad 
Suqdioduri sanaTebis konstruqcia iZleva sa-
Sualebas arsebul Zveli tipis ganaTebasTan Se-
darebiT maTi principulad sxvagvarad integri-
rebas avtomatizaciis da distanciuri marTvis 
sistemebSi. Tanamedrove Suqdioduri ganaTebis 
mowyobilobebs aqvs yvela atributi kompiuter-
uli interfeisiT marTvisTvis. garda amisa aq-
tiurad viTardeba bipolaruli, swrafi inter-
netis gamavrcelebeli teqnologia Li-Fi [22]. es 
teqnologia farTod gavrcelebul Wi-Fi-ze 
TiTqmis 100-jer swrafia.

miuxedavad aRniSnulisa LED Suqdiodebi ar 
aris bolo sityva Tanamedrove energoefeqtul 
ganaTebaSi [20, 21, 24]. 21-e saukunis sruliad 
axal, perspeqtiul da samomavlo teqnologiad 
aseve iTvleba OLED (organic light-emitting diode) 
Suqis gamomsxivebeli diodi. matricebi, romel-
ic ganaTebis sistemisTvis, adre miuRwevel do-
neze gasvlis saSualebas iZleva.

ZiriTadad OLED teqnologia gamoiyeneboda 
displeebis warmoebaSi, Tumca bolo dros sxva-
dasxva mwarmoeblebma daiwyes zemoTxsenebuli 
teqnologiis ganviTareba da eleqtoganaTebis 
sistemebSi danergva. OLED panelebis warmoeba-
Si mniSvnelovani warmatebis miRweva SeZlo ko-
reulma kompaniam LG Chem. [27] axali Taobis ga-
naTebis OLED panelebma 2017 wlis bolosaTvis 
140 lumeni/vatze miaRwia.

Suqdiodebisgan gansxvavebiT OLED ganaTebis 
mniSvnelovan upiratesobad iTvleba wertilo-
vani ganaTebis ararseboba. aseve is erTgvarovan 
rbil Suqs gamoscems da misi simkveTris reguli-
reba, safexurebis gareSea SesaZlebeli. msgavsi 
ganaTebis sistemebi ar tovebs Crdils da ar saW-
iroebs refleqtorebs, Suqis mimmarTvelebs da 
sxva optikur komponentebs.

aseTi sanaTebi aris efeqturi, msubuqi da 
saerTod ar saWiroebs gagrilebas. Tanamedrove 
teqnologiebi saSualebas iZleva Seiqmnas es-
Tetikurad gamarTuli formebis ultra Txeli 
msubuqi OLED panelebi, maT Soris - moqnili da 
gamWvirvale. msoflioSi cnobili mecnierebis 
azriT [20] axali OLED teqnologia, sainJinro 
TvasazrisiTac daxvewilia, da usafrTxoebis 
kuTxiTac win gadadgmuli nabijia.

amasTan erTad, msoflios analitikuri saa-
gentoebi [8] erTi xmad prognozireben LED/OLED 
teqnologiebis da maT warmoebaze didi mocu-
lobis investirebas uaxloes momavalSi.tradi-
ciuli naTurebi wilTan SedarebiT aRniSnuli 
naTurebis sabazro wilis zrdis dinamika moce-
mulia suraTi 1-ze 2012-2020 wlebSi.

bolo periodSi didi ganviTareba hpova [11] 
kidev erTma perspeqtiulma teqnologiam - Osram 
Laser Light (lazeruli ganaTeba SemoTavazebuli 
iqna misi gamogonebisTanave, magram praqtikuli 
realizacia miiRo Tanamedrove droSi). Osram 
iyo pirveli kompnia, romelmac lazeris mod-
ulebiT aRWuRvili eleqtroganaTebis teqnol-
ogiebi wamroadgina – ufro patara, naTeli da 
metad energoefeqturi, vidre LED sanaTebi. Os-
ram Laser Light avtomobilebis ganaTebis sistemis 
mTavari mimarTuleba iyo, Tumca mwarmoeblebma 
moulodneli da sakmaod Zvirad Rirebuli nabi-
ji gadadges, rodesac daiwyes Senobebisa da gze-
bis LED ganaTebis bazarze Sesvla da lazeris te-
qnologiis danergva.
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gansakuTrebiT efeqturia lazeruli te-
qnologiebis gamoyeneba gare ganaTebis sistemeb-
Si. lazeruli gare ganaTebis prototipebi rom-
lebSic lazeruli ganaTebis sistema moTavsebu-
lia quCis ganaTebis svetis ZirSi da svetis zemoT 
moTavsebul luminoforuli sinaTlis wyaromde 
gadaecema specialuri Suqgamtari optikuri ka-
beliT, rac gacilebiT amartivebs maTi eqsplu-
ataciis momsaxurebas. Osram Laser Light lazerul 
moduls amJamad arsebul mowinave qsenonis an LED 
sanaTebTan SedarebiT SeuZlia 2-jer met manZil-
ze gaanaTos gza naklebi energomoxmarebiT [19]. 

aseve xelovnur ganaTebaSi bolo periodSi 
gamoiyeneba induqciuri luminescenturi anu 
ueleqtrodo naTurebi. isini zemaRali sixSiris 
(225 кГц) Zabvidan muSaoben, plazmis naTeba xor-
cieldeba mxolod eleqtromagnituri veliT, 
Sesabamisad eleqtrodebis ararsebobis gamo 
100 000 saaTze meti muSaobis resursi aqvT da 
ekonomiurobiT ar Camouvardebian Tanamedrove 
Suqdiodur ganaTebis sistemebs, Tumca maTac 
amJamad gamoyenebuli sanaTebTan SedarebiT 
maRali sawyisi Rirebuleba gaaCniaT. miuxeda-
vad zemoTaRniSnulisa am tipis ganaTebis siste-
mebi aris realuri alternativa vercxliswy-
lis, natriumis, metalohalogenis da Tundac 
Suqdioduri ganaTebis sistemebis. yvela ze-
moTaRniRniSnuli sanaTebisgan gansxvavebiT in-
duqciuri sanaTebi muSaobis dros ar gamoyofen 
did temperaturas. induqciuri ganaTebis siste-
mebi saSualebas iZleva uzrunvelyos terito-
riebisa da Senobebis komfortuli ganaTeba mzis 
SuqTan miaxlovebuli speqtris da Suqis nakadis 
pulsaciis gareSe. amave dros, is gamorCeva maRa-
li energoefeqturobiT [29, 30, 31].

induqciuri ganaTebis sistemebi gamoiyene-
ba [29, 30, 31] - saavtomobilo gzebis, sawyobebis 

da samrewvelo nagebobebis, gvirabebis, sta-
dionebis, aeroportebis, benzingasamarT sad-
gurebis, sarkinigzo sadgurebis, Senobebis, av-
tosadgomebis, supermarketebis, pavilionebis, 
sagamofeno darbazebis, saganmanaTleblo dawe-
sebulebebis da sazogadoebrivi daniSnulebis 
dawesebulebebis xelovnur ganaTebaSi.

gansakuTrebiT xazi unda gaesvas im faqts, 
rom bolo periodSi xelovnuri ganaTebis siste-
maSi gamoyeneba daiwyo - hibriduli LED-Solar (he-
lio HSL) sanaTebis avtomaturi marTvis sistemiT 
[32, 33].

LED-Solar sistemaSi integrirebulia mzis 
bunebrivi da Suqdioduri xelovnuri ganaTeba, 
dRis ganmavlobaSi mzis sinaTle saxuravidan 
gadaecema specialuri Suqgamtari optikuri 
miliT, xolo Ramis saaTebSi ganaTebis funqcias 
asrulebs Sudiodebi romlebic martivad Sesa-
Zlebelia Canacvlebul iqnes OLED an iduqciuri 
naTurebiT.

LED-Solar sistema avsebs Senobebs komfor-
tul, unaklo sufTa Suqis nakadiT da amave dros 
uzrunvelyofs eleqtroenergiis maqsimalurad 
nakleb moxmarebas, misi energodazogvis poten-
ciali Seadgens 70%-s. momavalSi, ganaTebisTvis 
amgvari ganaTebis sistemebis danergva yvelaze 
sasurvelia sxvadasxva sazogadoebrivi dan-
iSnulebis obieqtebSi, saganmanaTleblo dawe-
sebulebebSi, sawyobebSi, qarxnebSi, savaWro obi-
eqtebSi, ofisebSi da sacxovrebel saxlebSi.

zemoT warmodgenili xelovnuri eleqtroga-
naTebis axali teqnologiebis efeqtianobis Se-
fasebis mizniT Catarda Tanamedrove eleqtro-
ganaTebis teqnologiebis da saqarTveloSi gam-
oyenebuli xelovnuri ganaTebis sistemebis te-
qnikur-ekonomikuri maCveneblebis SedarebiTi 
analizi. analizis Sedegi mocemulia cxril 1-Si.

suraTi 1. saerTo bazarze 2012-2020 wlebSi LED/OLED naTurebis wilis cvalebadobis dinamika.
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cxrili 1. amJamad eqspuataciaSi myofi da Tanamedrove xelovnuri ganaTebis 
sistemebis teqnikur-ekenomikuri maxasiaTeblebis SedarebiTi maCveneblebi.

*amJamad saqarTveloSi eqsluataciaSi myofi xelovnur ganaTebaSi gamoyenebuli naTurebi.
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xelovnuri ganaTebis Tanamedrove teqnologiuri sistemebis maRalefeqturobis TvalsaCinod 
warmoCenis mizniT cxrili 1-Si arsebuli monacemebis safuZvelze grafikebis saxiT (suraTi 2, 3, 4, 5) 
warmodgenilia axali teqnologiebis arsebulTan SedarebiTi teqnikur-ekonomikuri analizi.

suraTi 2. ganaTebis sistemebis efeqtianobis SefasebiTi 
maCveneblebi margi qmedebis koeficientis mixedviT.

suraTi 3. ganaTebis sistemebis efeqtianobis SefasebiTi maCveneblebi lumen/vatis mixedviT.

suraTi 4. ganaTebis sistemebis efeqtianobis SefasebiTi
 maCveneblebi muSaobis resursis mixedviT.
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cxrili 1-Si da suraT 2,3,4,5 asaxuli maCveneblebidan Cans, rom xelovnur ganaTebaSi Tanamedrove 
teqnologiebis danergvis teqnikur-ekonomikuri efeqtianoba mniSvnelovnad maRalia amJamad 
eqpluataciaSi myofi ZiriTadi xelovnuri ganaTebis sistemebTan SedarebiT.

msoflioSi aprobirebuli xelovnuri ganaTebis ganaTebis Tanamedrove sistemebis [1,11,12,13,14
,16,20,21,23,27,30,32,33] dadebiTi gamocdilebisa da qveyanaSi am mxriv Seqmnili mdgomareobis komp-
leqsuri mecnieruli kvlevis Sedegebis mixedviT dasabuTebulia saqarTvelos saxalxo meurneobis 
dargebSi, sayofacxovrebo momsaxurebaSi da gare ganaTebis sistemaSi Tanamedrove xelovnuri ga-
naTebis axali teqnologiebis sayovelTao danergis efeqtianoba. cxrili 2-Si naCvenebia maTi gamoy-
enebis sferoebi da arsebulTan Sedarebis upiratesobebi.

cxrili 2. saqarTveloSi ganaTebis Tanamedrove teqnologiebis gamoyenebis sferoebi da 
efeqtianobis maCveneblebi.

suraTi 5. ganaTebis sistemebis efeqtianobis SefasebiTi 
maCveneblebi muSaobis resursis mixedviT

N გამოყენების  სფერო
თანამედროვე  ტექნოლოგიური განათების  

სესტემაში  გამოყენებული სანათები (ნათურები)

თანამედროვე  ტექნოლოგიური
განათების  სისტემების  უპირატესობა

არსებულთან შედარებით

1 რკინიგზა

TRAIN LED 76-228 4000K
SWORD.OPL LED 30-60 4000K
HAMMER LED 30-60
SPIRIT.OPL LED 600-1500
AREA LED 55-140
AREA SOLAR-WIND LED 35 W 5000K
AREA AP LED 110
RIGEL LED 55-140
ARGUS LED 240-960
BRIDGE LED
TUNNEL LED 28
Osram Endura (LVD)
Philips Master QL (LVD)
JET ENDURA (LVD)

2 სამრეწველო სექტორი

LVD 0361-1
LVD 0361-2
LVD 0301
LVD 03-022
LVD-GC04001
НСП 55
 Solatube® 160 DS
Solatube® 290 DS
Solatube® Smart LED
Solatube SolaMaster® 
Solatube SkyVault 

3 საავტომობილო გზები

ЛВД 0639М
ЛВД 06-040
ЛВД LD2102
ИКУ 77-022
ИСУ 24-022
LVD 0612
LVD-ZD04000
Philips RoadFlair/Нокс
Philips LumiStreet
Philips StreetStar
BGS212 - LED EconomyLine
Laser Lightning

4 გარე განათება

ИКУ 77-022
ИСУ 24-022
LVD 0639
LVD 0612
ЛВД 0639М
ЛВД 06-008
 LVD-ZD10000
LVD-ZD04000
STREET LED 50, 100, 150W
Laser Lightning

5
საზოგადოებრივი 

დანიშნულების
ობიექტები

LVD-ZX51000
LVD-ZX20000
LVD-ZX50000
LVD-ZQ1B
LVD-ZQ1A
 Solatube® 160 DS
Solatube® 290 DS
Solatube® Smart LED
Solatube SolaMaster® 
Solatube SkyVault 
Oled Lightning

6 საყოფაცხოვრებო სექტორი

LVD ITL-RT
LVD ITL-ST
LVD 03-708
LVD 03-714
LVD 0379
LVD 0362 (9,5”)
LVD 0362 (12”)
Osram Consumer LED lamps with classic bulbs
Osram Consumer LED lamps with filament-style LED technology
Osram LED tubes
Philips Led Lights
Opple Led Lights
Oled Lightning

მაღალი ენერგოეფექტურობა, 50%-ზე მეტი ელექტროენერგიის 
ეკონომია და ენერგოსისტემაში პიკის საათებში სიმძლავრის 

დეფიციტის შემცირება;

მუშაობის დიდი რესურსი არსებულ სანათებთან შედარებით 10-
15ჯერ მეტი;

მიმართული შუქის ნაკადი, სტრობოსკოპური ეფექტის არარსებობა, 
ფერთა ტემპერატურების ფართო დიაპაზონი, მაღალი შუქგაცემა, 

ფერთა გადაცემა და კონტრასტულობა ობიექტების განათების მაღალ 
ხარისხს უზრუნველყოფით;

მექანიკური ზემოქმედებისადმი მდგრადობა (ანტივანდალური 
დაცვა) და ვიბრომდგრადობა;

მუშა პარამეტრებზე მომენტალური გასვლა და ანთების ციკლების 
შეუზღუდავი რაოდენობა;

მდგრადობა ელექტროქსელებში ძაბვის ცვალებადობის მიმართ;
დაბალ ძაბვაზე მუშაობის შესაძლებლობა; 

მრავალფეროვანი არჩევანი შუქგაცემის ფერთა გამაში;

სტაბილური შრომისუნარიანობა ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში, 
მდგრადობა უკიდურესი, დაბალი და მაღალი ტემპერატურების 

მიმართ, მუშაობის ფართო ტემპერატურული დიაპაზონი -50-დან +60 
გრადუსამდე;

სინათლის გადაცემის მაღალი კოეფიციენტი;

ეკოლოგიური უსაფრთხოება.
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N გამოყენების  სფერო
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არსებულთან შედარებით

1 რკინიგზა

TRAIN LED 76-228 4000K
SWORD.OPL LED 30-60 4000K
HAMMER LED 30-60
SPIRIT.OPL LED 600-1500
AREA LED 55-140
AREA SOLAR-WIND LED 35 W 5000K
AREA AP LED 110
RIGEL LED 55-140
ARGUS LED 240-960
BRIDGE LED
TUNNEL LED 28
Osram Endura (LVD)
Philips Master QL (LVD)
JET ENDURA (LVD)

2 სამრეწველო სექტორი

LVD 0361-1
LVD 0361-2
LVD 0301
LVD 03-022
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НСП 55
 Solatube® 160 DS
Solatube® 290 DS
Solatube® Smart LED
Solatube SolaMaster® 
Solatube SkyVault 

3 საავტომობილო გზები

ЛВД 0639М
ЛВД 06-040
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ИКУ 77-022
ИСУ 24-022
LVD 0612
LVD-ZD04000
Philips RoadFlair/Нокс
Philips LumiStreet
Philips StreetStar
BGS212 - LED EconomyLine
Laser Lightning
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ИКУ 77-022
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LVD 0612
ЛВД 0639М
ЛВД 06-008
 LVD-ZD10000
LVD-ZD04000
STREET LED 50, 100, 150W
Laser Lightning

5
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ობიექტები

LVD-ZX51000
LVD-ZX20000
LVD-ZX50000
LVD-ZQ1B
LVD-ZQ1A
 Solatube® 160 DS
Solatube® 290 DS
Solatube® Smart LED
Solatube SolaMaster® 
Solatube SkyVault 
Oled Lightning

6 საყოფაცხოვრებო სექტორი

LVD ITL-RT
LVD ITL-ST
LVD 03-708
LVD 03-714
LVD 0379
LVD 0362 (9,5”)
LVD 0362 (12”)
Osram Consumer LED lamps with classic bulbs
Osram Consumer LED lamps with filament-style LED technology
Osram LED tubes
Philips Led Lights
Opple Led Lights
Oled Lightning

მაღალი ენერგოეფექტურობა, 50%-ზე მეტი ელექტროენერგიის 
ეკონომია და ენერგოსისტემაში პიკის საათებში სიმძლავრის 

დეფიციტის შემცირება;

მუშაობის დიდი რესურსი არსებულ სანათებთან შედარებით 10-
15ჯერ მეტი;

მიმართული შუქის ნაკადი, სტრობოსკოპური ეფექტის არარსებობა, 
ფერთა ტემპერატურების ფართო დიაპაზონი, მაღალი შუქგაცემა, 

ფერთა გადაცემა და კონტრასტულობა ობიექტების განათების მაღალ 
ხარისხს უზრუნველყოფით;

მექანიკური ზემოქმედებისადმი მდგრადობა (ანტივანდალური 
დაცვა) და ვიბრომდგრადობა;

მუშა პარამეტრებზე მომენტალური გასვლა და ანთების ციკლების 
შეუზღუდავი რაოდენობა;

მდგრადობა ელექტროქსელებში ძაბვის ცვალებადობის მიმართ;
დაბალ ძაბვაზე მუშაობის შესაძლებლობა; 

მრავალფეროვანი არჩევანი შუქგაცემის ფერთა გამაში;

სტაბილური შრომისუნარიანობა ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში, 
მდგრადობა უკიდურესი, დაბალი და მაღალი ტემპერატურების 

მიმართ, მუშაობის ფართო ტემპერატურული დიაპაზონი -50-დან +60 
გრადუსამდე;

სინათლის გადაცემის მაღალი კოეფიციენტი;

ეკოლოგიური უსაფრთხოება.

daskvna
1. mecnieruli analizis safuZvelze, Sefase-

bulia xelovnur ganaTebaSi Tanamedrove te-
qnologiebis danergvis teqnikur-ekonomikuri 
efeqtianoba. xelovnuri ganaTebis Tanamedrove 
teqnologiebis arsebulTan SedarebiTi anal-
iziT gansazRvrulia axali teqnologiebis dan-
ergvis dadebiTi Sedegebi;

2. gaanalizebulia saqarTvelos xelovnur 
ganaTebaSi anJamad gamoyenebuli teqnologiebis 
teqnikur-ekeonomikuri maCveneblebi. kvlevam 
aCvena, rom qveynis xelovnuri ganaTebis siste-
maSi eqspluataciaSi myofi mowyobilobebis 
teqnikur-ekonomikuri maCveneblebi mniS-
vnelovnad dabalia Tanamedrove teqnologiebis 
maCveneblebTan SedarebiT da ver pasuxobs Tana-
medrove moTxovnebs;

3. problemis gadawyvetisadmi kompleqsuri 
midgomiT Catarebuli kvlevebiT dadgenilia 
saqarTvelos saxalxo meurneobis dargebSi, say-
ofacxovrebo momsaxurebaSi da gare ganaTebaSi, 
xelovnuri ganaTebis maRaefeqtiani teqnolo-
giebis gamoyenebis mizanSewoniloba da naCven-
ebia am teqnologiebis didi ekonomikuri da te-
qnikuri upiratesobebi;

4. saqarTveloSi xelovnuri ganaTebis 
sistemis efeqtianobis asamaRleblad qveyanaSi 

unda Catardes am sistemis sruli modernizacia, 
sakanonmdeblo doneze unda ganesazRvros Ti-
Toeul organizacas xelovnuri ganaTebis maRa-
lefeqtiani sistemis danergvis valdebulebebi. 
Catarebuli kvlevis Sedegebis analiziT das-
turdeba, rom xelovnuri ganaTebis sistemis 
sruli modernizaciis SemTxvevaSi SesaZlebelia 
qveyanam yovelwliurad miiRos erT miliard 
kvt/sT-ze meti eleqtroenergiis ekonomia.
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რეზიუმე
დღევანდელ საქართველოში, პოლიტიკური 

ფილოსოფიის საკითხთა შორის, განსაკუთრებით 
აქტუალურია, საზოგადოებაში პიროვნების ეკონო-
მიკური თავისუფლების პრობლემა. იქმნება ისეთი 
ეკონომიკური მოდელები, რომლებსაც ყველა მოქა-
ლაქე თანაბრად ვერ აცნობიერებს და შესაბამისად, 
მოქალაქეებსა და სახელმწიფო ინსტიტუტებს შო-
რის მყარდება ასიმეტრიულ ინფორმაციულობითი 
ურთიერთობები, რომელიც შეჯერებულია გარკვე-
ულ რისკთან. ეს იმიტომ, რომ არსებობს ადამიანის 
თავისუფლების ზომის შემზღუდავი ობიექტური 
ფაქტორები, რომლებიც ამავ დროს სახელმწიფოს 
არსებული იურიდიული მოდელის ფუნქციონირე-
ბის აუცილებლობიდან მომდინარეობს. ეკონომი-
კური თავისუფლების პრობლემა მაშინ შეიძლება 
გადაწყვეტილად ჩაითვალოს, როდესაც მოცემულ 
კონკრეტულ პირობებში, ადამიანის თავისუფალი 
აქტივობები ეკონომიკის სფეროში რაციონალურად 
თანხმდება სახელმწიფოს ფუნქციონირების ეკო-
ნომიკური ეფექტიანობასთან. 

RESUME
zurab chinchaladze

GTU doctorant

In present Georgia, among the political philosophy 
topics is particularly trending the issue regarding eco-
nomic freedom of human in the society. Currently, we 
are observing the economic model which cannot be 
perceived equally by all citizens, and therefore we have 
the Informational asymmetry between the Government 
and the society, which is associated with some kind of 
risk. This is why, there are some objective factors that 
limit the freedom of a human, in order for Governmen-
tal judicial models to function properly. The problem 
with economic freedom can only be solved, when in the 
given period, the economic activities of human ratio-
nally agrees with economic efficiency of Governments 
functionality. 

Keywords: Economic Freedom, taxation system, 
excise, income tax, law on economic freedom

ეკონომიკური თავისუფლების პრობლემა 
საქართველოში

ეკონომიკური თავისუფლების პრობლემა საქა-
რთველოში დაუკავშირდა ქვეყნის ხელისუფლები-
სა და პიროვნების სამეწარმეო აქტივობის თავი-
სუფლების პრობლემას. 2007 წელს, საქართველოს 
პარლამენტმა მიიღო ორგანული კანონი „ეკონო-
მიკური თავისუფლების შესახებ“ („ეკონომიკური 
თავისუფლების ქარტია“), რომლის მიღებაც გა-
ნაპირობა იმ დროისათვის ქვეყანაში კორუფცია-
სთან ბრძოლის აუცილებლობამ და საგადასახადო 
სისტემაში არსებულმა სუბიექტურმა რისკებმა. 
არსებული საგადასახადო კანონმდებლობა და მისი 
აღსრულების მექანიზმი თავისი ბიუროკრატული 
ხასიათით და მეწარმეთა შემოქმედებით აქტივო-
ბისადმი დისტანცირებით, ქმნიდა არაკეთილსი-
ნდისიერების რისკებს, რასაც კარგად იყენებდნენ 
ის სახელმწიფო მოხელეები, რომლებიც არ გამო-
ირჩეოდნენ მაღალი ზნეობრიობით. სახელმწიფო 
პოლიტიკური აქტი, რომელიც გაათავისუფლებდა 
ქვეყნის საგადასახადო სიტემას არსებული ნაკლო-
ვანებებისაგან და შექმნიდა სუბიექტური რისკების 
მინიმალური შესაძლებლობებს იმ დროისათვის, 
კორუფციისგან უაღრესად დაზარალებულ ეკონო-
მიკაში აუცილებელი იყო, და უთუოდ უნდა ჩაით-
ვალოს პროგრესულ ნაბიჯად. ეს საკანონმდებლო 
ნორმა მოქმედებს დღესაც, იგი გადმოვიდა ქვეყნის 
ახალ კონსტიტუციაში და წარმოადგენს ქვეყანაში 
ეკონომიკური პოლიტიკის წარმართვის აუცილე-
ბელ საკანონმდებლო აქტს. 

საქართველოს ორგანული კანონი ეკონომიკური 
თავისუფლების შესახებ განმარტავს, რომ: „საქა-
რთველოს კონსტიტუციითა და ამ კანონით [ეკო-
ნომიკური თავისუფლების შესახებ] საქართველოს 
მოქალაქენი ადგენენ დღევანდელი და მომავალი 
თაობების ეკონომიკური უფლებებისა და თავი-
სუფლებების გარანტიებს.“1 ეს დებულება ნათლად 
გვიჩვენებს, რომ ჩვენი ქვეყნის მდგრადი განვითა-
რების აუცილებლობიდან გამომდინარე, შემდეგ, 
მომავალ თაობებს სამართავად უნდა გადაეცეს 
შემცირებული ფინანსური ვალდებულებების მქო-
ნე ქვეყანა. არცერთ თაობას არ აქვს უფლება ისე 
გამოიყენოს მის განკარგულებაში არსებული ერო-
ვნული სიმდიდრე, რომ შემდეგ თაობებს შეუქმნას 
პრობლემები განვითარებაში. ასეთი მიდგომა ქვე-
ყნის ფისკლური პოლიტიკისადმი მისაღები და გა-
საგებია. მაგრამ, კანონი ასევე განმარტავს, რომ: 

1  საქართველოს საკანონდებლო მაცნე, 2011, საქა-
რთველოს ორგანული კანონი ეკონომიკური თავისუფლე-
ბის შესახებ.

პიროვნების ეკონომიკური თავისუფლება მეწარმეობის 
განვითარების ქვაკუთხედი

ზურაბ ჩინჩალაძე 
სტუ-ს დოქტორანტი
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„ეკონომიკური უფლებები და თავისუფლებები 
არის ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების 
ნაწილი, რომელთა შეზღუდვა შესაძლებელია მხო-
ლოდ საქართველოს კონსტიტუციითა და კანონით 
დადგენილი წესითა და დადგენილ ფარგლებში“. 
რაც რბილად რომ ვთქვათ, მომავალ თაობებს აქ-
ცევს დღევანდელი მართველობითი მოდელების 
მძევლებად. საქმე ისაა, რომ ”ეკონომიკური თავი-
სუფლების ქარტია” და მისი შესაბამისი კონსტიტუ-
ციური ნორმა, მკაცრად განსაზღვრავს, როგორც 
გადასახადების რაოდენობა, ასევე მათ განაკვეთის 
ზღვრულ ნორმას. შესაბამისად ხელისუფლებას 
ზღუდავს, მისი საქმიანობის იურიდიული მოდელის 
ფარგლებში, საჭიროების შემთხვევაში, შემოიღოს 
ახალი გადასახადი, გააუქმოს ძველი და მიიღოს 
პოლიტიკური გადაწყვეტილება, მოცემული მომე-
ნტისათვის შესაბამისი, საგადასახდო განაკვეთის 
დადგენის თვალსაზრისით. ეს კი ჩვენ არ მიგვაჩნია 
დღევანდელ პირობებში მისაღებ მოვლენად, როდე-
საც ეკონომიკური ურთიერთობები გლობალური 
ბაზრის ზემოქმედებით სწრაფად იცვლებიან და მი-
მდინარეობს ეკონომიკური სისტემების ინსტიტუ-
ციონალური აუცილებელი და სწრაფი ტრანსფორ-
მაციები. 

საქმე ისაა, რომ ადამიანის ეკონომიკური თავი-
სუფლების პრობლემას აქვს თავისი შინაარსობრი-
ვი მახასიათებლები, როგორც ცნობილი მკვლევა-
რები, ტერი მილერი და ენტონი კიმი აღნიშნავენ, 
”ეკონომიკური თავისუფლება არის ადამიანის ფუ-
ნდამენტალური უფლება აკონტროლოს და მართოს 
თავისი ქონება და შრომა. ეკონომიკურად თავისუ-
ფალ საზოგადოებაში, ადამიანებს აქვთ თავისუ-
ფალი არჩევანი იმუშაონ, წარმოშვან, მოიხმარონ 
და ინვესტირება გააკეთონ ისე, როგორც თვითონ 
სურთ. ამავდროულად მთავრობა საშუალებას აძ-
ლევს შრომის, კაპიტალისა და პროდუქტების თავი-
სუფალ მოძრაობას”2. მაგრამ, ამავე დროს ამ ავტო-
რების აზრით, ნებისმიერი საუბარი ეკონომიკური 
თავისუფლების შესახებ, პირდაპირ არის დაკავ-
შირებული ინდივიდის და მთავრობის კრიტიკულ 
ურთიერთობაზე, რაც გულისხმობს, რომ ხელი-
სუფლების გადაწყვეტილებები, ან სახელმწიფო ინ-
სტიტუტების მიერ გაწეული კონტროლი, ხელს უშ-
ლის ადამიანის ავტონომიას და ზღუდავს მის ეკო-
ნომიკურ თავისუფლებას. ამგვარად, ერთი მხრივ, 
ადამიანის აქტივობა მეწარმეობის სფეროში და 
სხვა ყოველგვარი ეკონომიკური საქმიანობა უნდა 
ხორციელდებოდეს ხელისუფლების მიერ დადგე-
ნილი წესებისა და პირობების ფარგლებში, ხოლო 
მეორე მხრივ, ხელისუფლების მარეგულირებელი 
და მაკონტროლებელი მექანიზმები ზღუდავს მათ 
შემოქმედებით აქტივობას. ასეთი დაპირისპირებუ-
ლობა, რეალურ პროცესებში მოითხოვს ამ ორი ტე-

2  T. Miller & A. B. Kim 2017, 2017 Index of Economic Free-
dom, Institute for Economic Freedom, The Heritage Foundation, 
Washington.

ნდენციის რაციონალურ შეთანხმებას, რადგან ეკო-
ნომიკური თავისუფლების მიზანი არის, არა სახე-
ლმწიფო ჩარევების და შეზღუდვების არარსებობა, 
არამედ მოქმედი სუბიექტებისათვის ორმხრივი თა-
ვისუფლების შეგრძნების შექმნა და შენარჩუნება. 

სახელმწიფოს მოქმედება ეკონომიკის სფერო-
ში, მისი საზოგადოების განვითარების სხვადა-
სხვა ეტაპზე, ქვეყნის ტერიტორიის სხვადასხვა 
ადგილებზე, ხშირ შემთხვევაში, აუცილებელიც კი 
არის მოქალაქეებისთვის, რათა შეიქმნას მათთვის 
უსაფრთხო და მშვიდობიანი გარემო, შეიქმნას პი-
რობები ადამიანის განვითარებისთვის. ამგვარად, 
როგორც ვხედავთ ადამიანების ეკონომიკური თა-
ვისუფლების საკითხი უკავშირდება სახელმწიფო 
ხელისუფლებისა და მოქალაქეთა თანამშრომლო-
ბის რთულ და მრავალფეროვან პროცესს, იგი შინა-
არსობრივად არაა სტატიკური მოცემულობა, შესა-
ბამისად დროისა და ადგილის მიხედვით მოითხოვს 
გადაწყვეტილებათა მოქნილი მექანიზმის არსებო-
ბას. ამ თვალსაზრისით, სამართლიანად მიგვაჩნია, 
რომ დადგა დრო, როდესაც უნდა გადაისინჯოს 
”ეკონომიკური თავისუფლების აქტის” ნორმატული 
ბაზა, რომელიც სტაბილურად, უკვე მეორე ათწლე-
ული დაიწყო რაც მოქმედებს და ჩვენი აზრით, ეკო-
ნომიკაში მიმდინარე პროცესებიდან გამომდინარე 
მოითხოვს ახლებურ რედაქციას.

ასეთი დამოკიდებულება საკითხისადმი გა-
მომდინარეობს, ამჟამად მსოფლიოში მიმდინარე 
რთული ეკონომიკური დინამიზმიდან (ევოლუცი-
იდან), რომელიც გვიჩვენებს, რომ ეკონომიკური 
მდგრადობა უკავშირდება ახალ ეკონომიკურ პა-
რადიგმებს და არსებული საბაზრო მექანიზმების 
სწრაფ ტრანსფორმაციას. შესაბამისად სახელმწი-
ფო ხელისუფლების შტოები ვალდებულნი არიან 
მყისიერი რეაგირება მოახდინონ მიმდინარე პრო-
ცესებზე და გააღრმავონ ცალკეულ სფეროებში 
მიმდინარე რეფორმები. ასეთ გარემოებაში ხელის 
შემშლელია, ჩვენთან არსებული ადმიანის ეკონო-
მიკური თავისუფლების მოტივით გაჩენილი საკო-
ნსტიტუციო ჩანაწერი ფისკალური გადასახადების 
რაოდენობისა და განაკვეთის სიდიდის შესახებ. 
საქმე ისაა, რომ გართულებული, უკონტროლო სა-
გადასახადო ადმინისტრირება აჩენს, ეგრეთწოდე-
ბულ ”სუბიექტურ რისკებს”, ჩნდება გარემო სადაც 
შესაძლებელი კორუფცია და არაკეთილსინდისიე-
რების გამოვლინებები. ეს ფაქტი დადგენილია მეც-
ნიერულ კვლევებით და უკავშირდება საგადასახა-
დო ნორმატივების გაგებაში არსებულ ასიმეტრიულ 
პროპორციულობას. მოსახლეობის უმეტესობა ვერ 
ერკვევა არაპირდაპირი გადასახადების არსში და 
მათი მობილიზაციის მექანიზმში, რაც არაკეთილ-
სინდისიერ საგადასახდო მოხელეს საშუალებას 
აძლევს საკუთარი ინტერესების გათვალისწინებით 
იმოქმედოს. მგრამ იგივე მიზეზით მოსახლეობა ვერ 
დაადასტურებს ხელისუფლების მოსაზრებას ამ 
გადასახადების განაკვეთის ოდენობის სამართლი-
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ანობაზე. შესაბამისად, რაც მეტად ვიქნებით შე-
ზღუდულები საგადასახადო პოლიტიკის ანალიზის 
სფეროში, მით მეტია საშიშროება არაკეთილსინდი-
სიერების რისკისა. 

აღნიშნული საკითხი საფუძვლიანად შეისწა-
ვლეს მეცნიერებმა, მას მრავალი სამეცნიერო ნაშ-
რომი მიეძღვნეს. ხოლო მეცნიერთა შორის ორ პი-
როვნებას, ჯეიმს მირრლის3 და უილიამ ვიკრის4 კი 
ნობელიც პრემიაც მიანიჭეს აღნიშნული საკითხის 
საფუძვლიანი კვლებისათვის. უნდა შევნიშნოთ 
ისიც, რომ თვით ცნება, “ასიმეტრიული ინფორმა-
ციულობა”, სწორედ ჯეიმს მირრლის ნაშრომები-
დან იღებს სათავეს. მისი დასკვნები და კვლევის 
მეთოდოლოგია საყოველთაოდ აღიარებულია. ჯე-
იმს მირრლის მტკიცებით, ადამიანები ვერ ერკვე-
ვიან საგადასახადო სისტემაში, მათთვის უცნობია 
ცალკეული საბიუჯეტო გადასახადის შინაარსი, 
მათი მობილიზაციის წესი და ამიტომ მათ დააკის-
რო ვალდებულება მონაწილეობა მიიღონ გადასახა-
დის შემოღებაში და მისი განაკვეთის განსაზღვრის 
საქმეში, არ (ვერ) იქნება სასურველი შედეგის მო-
მტანი. ნობელიანტი მეცნიერის ამ მოსაზრებას 
ეთანხმება ჩვენი გამოკვლევის შედეგებიც. კერძოდ, 
ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიურ ჯგუფებში 
ჩატარებული გამოკვლევებით სტუდენტების დიდ-
მა რაოდენობამ სწორად ვერ გასცა პასუხი საგადა-
სახადო სისტემის შესახებ ჩვენს დასმულ კითხვებს. 
ხოლო, როგორც ჩვენს მასმედიაში ხშირად ვეცნო-
ბით მასალებს, მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი 
ერთმანეთისაგან ვერ არჩევს გადასახადებს და გა-
დასახდელებს. 

ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი
ეკონომიკური თავისუფლების პრობლემა გა-

რდა მაკროეკონომიკურ ასპექტისა აქვს სხვა, ჩვენი 
ეკონომიკის საერთაშორისო ბაზარზე ფუნქციონი-
რებისა და მსოფლიო თანამეგობრობაში მისადმი 
ნდობის მნიშვნელობაც. საქმე ისაა, რომ საერთა-
შორისო მემკვიდრეობის ფონდი ყოველწლიურად 
განსაზღვრას ქვეყნების მიხედვით ეკონომიკური 
თავისუფლების ინდექსს. შესაბამისად, ეკონომიკუ-
რი თავისუფლების ინდექსი შედგება ეკონომიკაში 
გამოვლენილი 12 სხვადასხვა ფაქტორის შეწონის 
მეშვეობით.5 ეს ფაქტორები ჯგუფდება შემდეგ ოთხ 
მთავარ მიმართულებად: 

1. კანონის უზენაესობა, რომელიც ემყარება სა-
კუთრების უფლების დაცვას, სასამართლო სისტე-

3  A.J. Mirrlees , 1997 Information and Incentives: The Eco-
nomics of Carrots and Sticks, The Economic Journal, The Royal 
Economic Society, Vol. 107, No. 444. (Sep., 1997), pp. 1311-1329.

4  W. Vickrey, 1998 Measuring Marginal Utility by Reactions 
to Risk, Econometrica, The Econometric Society, Volume 13, Is-
sue 4 (oct., 1945) 319-333

5  ს. ქევხიშვილი, 2017, საქართველოს 2017 წლის 
ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსში, მოპოვებულია 
IDFI-ს ვებგვერდიდან: https://idfi.ge/ge/georgia_in_2017_
economic_independence_index (29.06.2017)

მის დამოუკიდებლობას და მის ეფექტიანობას, 
მთავრობისა და მეწარმეთა ერთსულოვნების გა-
მოვლინებებს. დგინდება თუ რა მდგომარეობაა ამ 
თვალსაზრისით მოცემულ ქვეყანაში. რამდენად 
ეფექტურად მოქმედებს სასმართლო სისტემა, რო-
გორ წყდება საკუთრებითი დავები და მათი რაოდე-
ნობა ხომ არ აჭარბებს კრიტიკულ ზღვარს. რამდე-
ნად მოქნილია მთავრობისა და მეწარმეებს შორის 
თანამშრომლობა, არის თუ არა მათ შორის პრი-
ნციპული ხასიათის უთანხმოებები. მართალია ეს 
ორგანიზაცია ვერ ახორციელებს ყველა ქვეყანაში 
საფუძვლიან და ყოვლისმომცველ ანალიზს, მაგრამ 
მისი სპეციალისტები ახერხებენ შესადარი გხადონ 
სხვადასხვა ქვეყნებში არსებული მდგომარეობები.

2. მთავრობის ზომა, მაჩვენებელთა ეს ჯგუფი 
მოიცავს, გადასახადების სიდიდეს, მთლიან შიდა 
პროდუქტში გადასახადების ტვირთის ოდენობას, 
საბიუჯეტო ხარჯების მოცულობას, პიროვნებათა 
ფისკალურ თავისუფლებას. მაჩვენებელთა ეს ჯგუ-
ფი მოვლენათა ზედაპირზე დევს და მისადმი დამო-
კიდებულება ყველასათვის ცხადია. ჩვენი აზრით, 
საქართველოს ამ თვალსაზრისით მეტა დ კარგი 
მაჩვენებელი აქვს. როგორც საერთაშორისო ორ-
განიზაციის მკვლევარები აღნიშნავენ, საქართვე-
ლოში შედარებით დაბალი გადასახადების გამო, 
საერთო გადასახადების ტვირთი მთლიანი საშინაო 
შემოსავლების 25,3 პროცენტს შეადგენს.6 ხოლო, 
სახელმწიფო დანახარჯები ბოლო სამი წლის გან-
მავლობაში შეადგენდა მთლიანი შიდა პროდუქტის 
29,2, ბიუჯეტის დეფიციტი მერყეობდა 1,4% ფარგ-
ლებში, ხოლო სახელმწიფო ვალი მშპ-ს 42,2%-ის 
ეკვივალენტი გახლდათ.7

გარდა ამისა, საქართველოში უკვე დიდი ხანია 
არ შეცვლილა ძირითადი გადასახადები და მათი 
განაკვეთების რაოდენობა. ადამიანები შეეჩვიენ არ-
სებულ საგადასახადო სისტემას და მიაჩნიათ, რომ 
მათთვის მისაღებია ის ტვირთი, რომელიც მათ და-
უწესეს. ამას ადასტურებს საქართველოს მეწარმე-
თა ასოციაციის წლიური ანგარიშები. ამ საკითხში 
ნათლად ჩანს მოქალაქეთა და ხელისუფლების ერ-
თსულოვნება, რის გამოვლინებადაც მიგვაჩნია სა-
ქართველოს ფინანასთა სამინისტროს ახალი ინცია-
ტივები. კერძოდ, ალკოჰოლიან სასმელებზე აქციზის 
დაწესების, ფასიანი ქაღალდების ბაზარზე დივიდე-
ნდის დაბეგვრისა და მცირე მეწარმეებთან ანგა-
რიშსწორებისას ნაღდი ფულის ბრუნვის რეგლამე-
ნტაციების დაზუსტების საკითხებში გატარებული 
ცვლილებები. ყველა ეს ინციატივა მოწმობს, რომ 
საქართველოს ხელისუფლება იწყებს ბიზნესთან პა-
რტნიორობის ახალ, საინტერესო ეტაპს, რაც მომავა-
ლი ინიციატივების საწინდარი უნდა გახდეს.. 

6  T. Miller & A. B. Kim 2017, 2017 Index of Economic Free-
dom, Institute for Economic Freedom, The Heritage Foundation, 
Washington. P. 235

7  T. Miller & A. B. Kim 2017, 2017 Index of Economic Free-
dom, Institute for Economic Freedom, The Heritage Foundation, 
Washington. P. 235
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3. ეკონომიკის რეგულირების ეფექტიანობა, რო-
მელიც სამ ძირითად მაჩვენებელს მოიცავს. ესაა 
ბიზნესის თავისუფლება, დასაქმების თავისუფლე-
ბა და მონეტარული თავისუფლება. არც ისე დიდ 
ხნის წინ საქართველოს ხელისუფლება უარს ამ-
ბობდა ეკონომიკის სფეროში მოქმედ რეგულაცი-
ებზე. იგი თანმიმდევრულად აუქმებდა ქვეყანაში 
არსებულ კონტროლის სიტემას. დღეისათვის ქვე-
ყანაში შეინიშნება სწორედ ასეთი მაკონტროლებე-
ლი და მარეგულირებელი ორგანოების ნაკლებობა. 
ეს განსაკუთრებით თვალშისაცემად დასაქმებისა 
და შრომის თავისუფლების სფეროში. დროდად-
რო საზოგადოება განიცდის საწარმო ტრავმებისა 
და კატასტროფების გამო გამოწვეულ ტკივილებს. 
ქვეყნაში შეინიშნება, შეიძლება ითქვას საზოგადო-
ებრივი დაკვეთა, შეიქმნას შრომის დაცვის მარე-
გულირებელი და მაკონტროლებელი სამსახურები, 
რომლებიც აღმოფხვრიან იმ თვითნებობას, რომე-
ლიც მეწარმეების მხრიდან შეინიშნება ცალკეულ 
დარგებში.

4. ბაზრის ღიაობა. საქართველოს ეკონომიკა 
ღიაა. საქართველო ეკონომიკურ თანამშრომლობას 
აწარმოებს რუსეთთანაც კი, რომელმაც მისი ტე-
რიტორიების უკანონო ოკუპაცია მოახდინა. ყველა 
ქვეყანასთან გვაქვს სავაჭრო ურთიერთობები და 
თავისუფლად ხორციელდება სამუშაო ძალის მი-
გრაცია. ასევე თავისუფალია საზღვარი კაპიტალის 
მიგრაციისათვის. 

შესაბამისად ასეთმა მისწრაფებებმა გამოიღო 
სათანადო შედეგები და საერთაშორისო მემკვი-
დრეობის ფონდის მიერ ჩატარებული კვლევების 
მონაცემებით, 2017 წელს საქართველომ ეკონო-
მიკური თავისუფლების ინდექსის მაჩვენებელში 
მიაღწია უპრეცენდენტოდ მაღალ ნიშნულს. გამო-
კვლეულ 180 ქვეყანას შორის დაიკავა მე-13 ადგი-
ლი,8 რაც 2016 წლის მონაცემთან შედარებით 12 
საფეხურით არის გაუმჯობესებული.9 მკვლევარე-
ბის თანახმად, საქართველოს ამგვარი წინსვლა სა-
ქართველოს მთავრობის ძალისხმევის შედეგი გა-
ხლდათ, რომლის მიზანი იყო ფისკალური დისციპ-
ლინის აღდგენა. ასევე კვლევაში აღნიშნულია, რომ 
სახელმწიფო ვალი და ბიუჯეტის დეფიციტის კონ-
ტროლი არსებულ დონეზე იქნა შენარჩუნებული და 
ღია ბაზრის პოლიტიკას მხარს უჭერდა შედარებით 
დაბალი საგადასახადო ტარიფები და რეგულირე-
ბის ეფექტურობა. ამ ყველაფერმა კი გამოიწვია 
ინვესტიციების და ვაჭრობის მიმოქცევა ქვეყანაში. 
სხვა მხრივ, განვითარდა და გამარტივდა პრივატი-
ზაციის საკითხები და კორუფციასთან ბრძოლის 
ძალისხმევამ გამოიღო სათანადო შედეგი. ქვეყანა-
ში ბიზნესის თავისუფლების პრობლემა, რამდენად 

8  Heritage, 2017, 2017 Index of Economic Freedom, Geor-
gia, Accessed on: http://www.heritage.org/index/country/georgia 
(29.06.2017)

9  Heritage, 2016, Economic Freedom Score, Georgia, Ac-
cessed on: http://www.heritage.org/index/pdf/2016/countries/
georgia.pdf (29.06.2017)

უკავშირდება ”ეკონომიკური თავისუფლების ქა-
რტიას” საკითხი გაურკვეველია, რადგან ის ძლიერი 
პოლიტიკური აქტივობები, რომელიც განახორციე-
ლა საქართველოს მთავრობამ არ გამომდინარეობს 
უშუალოდ ამ დოკუმენტიდან და შეიძლება ითქვას, 
იგი უბრალოდ მოცემულ ეტაპზე პროცესების და-
მუხრუჭებას უწყობს ხელს, რადგან შეზღუდულ 
არეალს ტოვებს აქტიური ეკონომიკურ-პოლიტი-
კური პროცესების საწარმოებლად. ამ შემთხვევა-
ში ”ეკონომიკური თავისუფლების ქარტიამ” ვერ 
შეასრულა იდეა ინდიკატორის როლი და ხელი-
სუფლების ინსტიტუტების ინციატივები შეზღუდა, 
შესაბამისად ფისკალური ხასიათის პრობლემები 
ვერ გახდა ფართო მსჯელობის საგანი, რამაც კი-
დევ უფრო გააღრმავა მეწარმეებსა და მთავრობას 
შორის არსებული ინფორმაციული ასიმეტრია, რაც 
ჩვენი აზრით საშიშია დემოკრატიული განვითარე-
ბის პროცესისათვის. 

ეკონომიკური თავისუფლების 
შესახებ ქარტიის ეფექტიანობა

ჩვენი მსჯელობიდან გამომდინარე დღის წეს-
რიგში დგება ”ეკონომიკური თავისუფლების ქა-
რტიის” გადასინჯვის საკითხი. მგრამ ისიც გასათ-
ვალისწინებელია, რომ აღნიშნული საკითხის დას-
მისას მან ვერ მიიღო სათანადო მხარდაჭერა საზო-
გადოებაში. კერძოდ, ჩვენს ოპონენტებს მიაჩნიათ, 
რომ ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ ქარტი-
ის არსებობა გარკვეულ გარანტიებს იძლევა უცხო-
ელი, თუ ადგილობრივი ინვესტორებისთვის ბიზ-
ნესის თავისუფლად მართვაში, რაც, თავის მხრივ, 
ხელს უწყობს პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების 
შემოდინებას და, საბოლოო ჯამში, ქვეყნის ეკონო-
მიკურ განვითარებას. 

ეს არგუმენტი საყურადღებოა, მაგრამ ამავე 
დროს გასარკვევია, რამდენად არის უცხოური ინ-
ვესტიციები დამოკიდებული ეკონომიკური თავი-
სუფლების აქტის არსებობაზე და რამდენად აძლე-
ვს საშუალებას ადგილობრივ მეწარმეებს ეს აქტი 
მონაწილეობა მიიღონ ეკონომიკურ პოლიტიკურ 
პროცესებში. 

სტატისტიკური მონაცემების თანახმად, პირ-
დაპირი უცხოური ინვესტიციების შემოდინების 
პიკი საქართველოში დაფიქსირდა 2008 წელს, რა-
მაც დააგვირგვინა 3 წლიანი უპრეცენდენტო ზრდა 
უცხოური ინვესტიციებისა. მსოფლიო ფინანსური 
კრიზის შედეგად, 2009 წელს მოხდა ინვესტიციე-
ბის მკვეთრი ვარდნა და მონაცემები ფაქტიურად 
დაუბრუნდა 2005 წლის მაჩვენებლებს.10 2010 წელს 
არსებული ხელისუფლების მიერ მიღებულ იქნა გა-
დაწყვეტილება ეკონომიკური თავისუფლების შესა-
ხებ ორგანული კანონის მიღების შესახებ, რომელიც 
ძალაში შევიდოდა 2013 წლის 31 დეკემბერს.

10  Trading Economics 2017, Georgia Foreign Direct Invest-
ment, Accessed on: https://tradingeconomics.com/georgia/for-
eign-direct-investment on 25.06.2017
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ეკონომიკურ-პოლიტიკური პროცესების საწარმოებლად. ამ შემთხვევაში ”ეკონომიკური 
თავისუფლების ქარტიამ” ვერ შეასრულა იდეა ინდიკატორის როლი და ხელისუფლების 
ინსტიტუტების ინციატივები შეზღუდა, შესაბამისად ფისკალური ხასიათის პრობლემები ვერ გახდა 
ფართო მსჯელობის საგანი, რამაც კიდევ უფრო გააღრმავა მეწარმეებსა და მთავრობას შორის 
არსებული ინფორმაციული ასიმეტრია, რაც ჩვენი აზრით საშიშია დემოკრატიული განვითარების 
პროცესისათვის.  

ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ ქარტიის ეფექტიანობა 
ჩვენი მსჯელობიდან გამომდინარე დღის წესრიგში დგება ”ეკონომიკური თავისუფლების 

ქარტიის” გადასინჯვის საკითხი. მგრამ ისიც გასათვალისწინებელია, რომ აღნიშნული საკითხის 
დასმისას მან ვერ მიიღო სათანადო მხარდაჭერა საზოგადოებაში. კერძოდ, ჩვენს ოპონენტებს 
მიაჩნიათ, რომ ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ ქარტიის არსებობა გარკვეულ გარანტიებს 
იძლევა უცხოელი, თუ ადგილობრივი ინვესტორებისთვის ბიზნესის თავისუფლად მართვაში, რაც, 
თავის მხრივ, ხელს უწყობს პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შემოდინებას და, საბოლოო 
ჯამში, ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას.  

ეს არგუმენტი საყურადღებოა, მაგრამ ამავე დროს გასარკვევია, რამდენად არის უცხოური 
ინვესტიციები დამოკიდებული ეკონომიკური თავისუფლების აქტის არსებობაზე და რამდენად 
აძლევს საშუალებას ადგილობრივ მეწარმეებს ეს აქტი მონაწილეობა მიიღონ ეკონომიკურ 
პოლიტიკურ პროცესებში.  

სტატისტიკური მონაცემების თანახმად, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შემოდინების 
პიკი საქართველოში დაფიქსირდა 2008 წელს, რამაც დააგვირგვინა 3 წლიანი უპრეცენდენტო ზრდა 
უცხოური ინვესტიციებისა. მსოფლიო ფინანსური კრიზის შედეგად, 2009 წელს მოხდა 
ინვესტიციების მკვეთრი ვარდნა და მონაცემები ფაქტიურად დაუბრუნდა 2005 წლის 
მაჩვენებლებს.10 2010 წელს არსებული ხელისუფლების მიერ მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება 
ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ ორგანული კანონის მიღების შესახებ, რომელიც ძალაში 
შევიდოდა 2013 წლის 31 დეკემბერს. 

გრაფიკი #1 
 

 
 
გრაფიკი #1 ასახავს უცხოური ინვესტიციების შემოდინებებს საქართველოში წლების მიხედვით 

2005-დან 2017 წლამდე. 2014 წლის დასაწყისიდან, როდესაც რეალურად ძალაში შევიდა ორგანული 
კანონი აღინიშნება მკვეთრი ზრდა, რომელიც 2014 წლის ბოლოს მთავრდება აგრეთვე მკვეთრი 
ვარდნით. ამ მომენტისთვის, თუნდაც 3-4 წლის შემდეგ რთულია იმის თქმა, რომ აღნიშნული 
მოკლევადიანი ზრდა გამოწვეული იყო აქტის ძალაში შესვლით. ეს შეიძლება განპირობებული 
ყოფილიყო მსოფლიოს ეკონომიკური კრიზისიდან გამოსვლის ფაქტორით, ან რუსეთის წინააღმდეგ 
მიღებული სანქციებით გამოწვეული კრიზის წინასწარი მოლოდინით, რამაც შესაძლოა გამოიწვია 
ფულადი სახსრების რეპატრიაცია საქართველოში. 2014 წლის ბოლოს კი დაიწყო სავალუტო 

                                                            
10 Trading Economics 2017, Georgia Foreign Direct Investment, Accessed on: 
https://tradingeconomics.com/georgia/foreign‐direct‐investment on 25.06.2017 

გრაფიკი #1 ასახავს უცხოური ინვესტიციების 
შემოდინებებს საქართველოში წლების მიხედვით 
2005-დან 2017 წლამდე. 2014 წლის დასაწყისიდან, 
როდესაც რეალურად ძალაში შევიდა ორგანული 
კანონი აღინიშნება მკვეთრი ზრდა, რომელიც 2014 
წლის ბოლოს მთავრდება აგრეთვე მკვეთრი ვარდ-
ნით. ამ მომენტისთვის, თუნდაც 3-4 წლის შემდეგ 
რთულია იმის თქმა, რომ აღნიშნული მოკლევადია-
ნი ზრდა გამოწვეული იყო აქტის ძალაში შესვლით. 
ეს შეიძლება განპირობებული ყოფილიყო მსოფლი-
ოს ეკონომიკური კრიზისიდან გამოსვლის ფაქტო-
რით, ან რუსეთის წინააღმდეგ მიღებული სანქციე-
ბით გამოწვეული კრიზის წინასწარი მოლოდინით, 
რამაც შესაძლოა გამოიწვია ფულადი სახსრების 
რეპატრიაცია საქართველოში. 2014 წლის ბოლოს 
კი დაიწყო სავალუტო კრიზისი, რამაც გარკვეული 
ზეგავლენა მოახდინა და შეამცირა ფულადი სახ-
სრების შემოდინება საქართველოში.

შედეგად, სტატისტიკური მონაცემები არ გვაძ-
ლევს იმის საშუალებას ობიექტურად და ზუსტად 
შევაფასოთ და გავაანალიზოთ ჰქონდა თუ არა ეკო-
ნომიკური თავისუფლების შესახებ აქტის მიღებას 
პირდაპირი ზეგავლენა ინვესტიციების მოზიდვა-
ზე, თუ არა. დაბალი გადასახადები და გარანტიები 
იმისა, რომ გადასახადები არ გაიზრდება, შესაძლე-
ბელია არ იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი პრიორიტე-
ტი უცხოელი ან ადგილობრივი ინვესტორისთვის. 
ფაქტიურად, არც ერთ მსოფლიოს სხვა ქვეყანაში 
არ მოქმედებს მსგავსი შეზღუდვა კონსტიტუციის 
დონეზე. პირიქით, განვითარებულ და სწრაფად გა-
ნვითარებად ქვეყნებს გააჩნიათ მყარი ფისკალური 
პოლიტიკა, რომელის საფუძველსაც ელასტიური, 
სწრაფად ცვალებადი საგადასახადო ნორმატივები 
წარმოადგენს.

ნებისმიერი ქვეყნისთვის გადასახადების მა-

რთვის შეზღუდვით იზღუდება მთლიანად ფისკა-
ლური პოლიტიკის გატარება და მართვა. როგორც 
მანამდე აღვნიშნეთ, გადასახადების შემცირება 
ან გაზრდა წარმოადგენს სახელმწიფოს ერთ-ერთ 
ყველაზე მძლავრ ინსტრუმენტს ზეგავლენა მო-
ახდინოს ქვეყნის ეკონომიკურ თუ სოციალურ გა-
რემოზე. ორგანული კანონი მოიაზრებს გადასახა-
დების შემცირების შესაძლებლობას და მხოლოდ 
გაზრდა არის შეზღუდული, რომელიც შეიძლება 
დაიშვას რეფერენდუმის ჩატარების შედეგად. დგე-
ბა საკითხი რამდენად მიზანშეწონილი არის ასეთი 
შემთხვევებისთვის სპეციალურად დამოუკიდებე-
ლი რეფერენდუმის ჩატარება, თუ ეს მთავრობის 
ინიციატივა არ დაემთხვევა რომელიმე საარჩევნო 
ღონისძიებას? ერთის მხრივ, დგება სოლიდური 
ხარჯი რეფერენდუმის ჩატარებისა, მეორეს მხრივ, 
ეს არის დროში გაწელილი პროცესი და რაც ყვე-
ლაზე მნიშვნელოვანია, ის თავდაპირველი მიზანი, 
რომელიც ეხება ახალი გადასახადის შემოტანას ან 
არსებულის გაზრდას, დიდი ალბათობით ვერ იქნე-
ბა მიღწეული, რადგან ნაკლებად სავარაუდოა მო-
სახლეობის უმრავლესობა დასთანხმდეს მაღალი 
გადასახადების გადახდას.

დასკვნები
ადამიანის ეკონომიკური თავისუფლების პრო-

ბლემა პოლიტიკური ფილოსოფიის ერთერთი უმ-
თავრესი პრობლემაა. საქართველოში 20011 წლის 
1 ივლისს მიღებული კანონი ”ეკონომიკური თავი-
სუფლების შესახებ”, რომელიც მოქმედებაში შე-
ვიდა 2013 წლის 1 იანვრიდან და ქვეყნის მოქმედ 
აღმასრულებელ ხელისუფლებას უკრძალავს11: (1) 
საბიუჯეტო ხარჯები აღემატებოდეს მშპ-ს 30%; 

11  საქართველოს საკანონდებლო მაცნე, 2011, საქა-
რთველოს ორგანული კანონი ეკონომიკური თავისუფლე-
ბის შესახებ.
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(2) ქვეყნის ნაერთი ბიუჯეტის დეფიციტი არ აღე-
მატებოდეს მშპ-ს 3%, (3) ქვეყნის ვალის ზღვრული 
რაოდენობა შეადგენდეს მშპ-ს 60%, ხოლო საგადა-
სახდო სისტემაში არსებითი ცვლილებები განხო-
რციელდეს მხოლოდ რეფერენდუმით, საჭიროებს 
არსებით გადასინჯვას. ამის მთავარ მიზეზებად მი-
გვაჩნია:

1. საზოგადოებაში მოქმედი ინფორმაციული 
ასიმეტრიულობის საფუძველზე შეუძლებელია 
რეფერენდუმის გზით დადგინდეს მოსახლეობის 
საგადასახადო ტვირთის რაციონალური სიდიდე. 
შესაბამისად ხელისუფლების ნებისმიერი მცდელო-
ბა მოაწესრიგოს ფისკლური პოლიტიკის პარამეტ-
რები წააწყდება გადაულახავ ბარიერს, რაც ნების-
მიერ წამოწყებას უსაგნოდ აქცევს.

2. საგადასახადო პოლიტიკის უძრავი, ნორმა-
ტული ბაზაზე დამყარებული სისტემა ქმნის ”სუბი-
ექტური რისკების” საფრთხეს, რაც მეტად არასა-
სურველია ნებისმიერი მაკროეკონომიკური სისტე-
მისათვის. საგადასახადო ადმინისტრირების დროს 
კორუფციის საშიშროების მოსალოდნელობა, ერთი 
მხრივ და მეორე მხრივ გადასახადების დამალვა, 
როგორც შედეგი სტატიკური, უძრავი ფისკალური 
ნორმატივების შედეგად ჩნდება. შესაბამისად აუ-
ცილებელია ხელისუფლებას ქონდეს ბერკეტები 
მეწარმეებსა და საგადასახადო ადმინისტრაციას 
შორის თანამშრომლობის მრავალფეროვანი ფო-
რმების საწარმოებლად.

3. საგადასახო სისტემა და სახელმწიფოს სიდი-
დე არ არის სტაბილური, ერთხელ და სამუდამოდ 
დადგენილი სიდიდე ვერ იქნება. ამ ეკონომიკურ 
პარამეტრებზე დამოკიდებულია სხვა ეკონომიკუ-
რი პროცესების განვითარება. კერძოდ საბიუჯეტო 
პროცესების მკაცრი რეგლამენტირება ჩვენი აზ-
რით საქართველოში გვევლინება საპენსიო სისტე-
მის განვითრებისა და თვითმმართველი ერთეულე-
ბის მართვის ეკონომიკური მექანიზმების შექმნის 
ხელისშემშლელ ფაქტორად
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რეზიუმე
განხილულია საქართველოს განახლებადი ენე-

რგიის არსებული პოტენციალი, აღწერილია აღ-
ნიშნული მიმართულებით სახელმწიფო პოლიტიკა, 
ჩამოყალიბებულია ის ვალდებულებები რომლებიც 
საქართველოს აქვს შესასრულებელი „ენერგეტი-
კულ გაერთიანებაში“ გაწევრიანებიდან გამომდინა-
რე, აღწერილია რეფორმები რომელთა გატარებაც 
აუცილებელია, განმარტებულია ხსენებული რეფო-
რმების შედეგი ქვეყნის ეკონომიკაზე.

საკვანძო სიტყვები: განახლებადი ენერგია, „ენე-
რგეტიკული გაერთიანება“, პოტენციალი, რეფორ-
მა.

GEORGIA AND ITS RENEWABLE ENERGY 
POTENTIAL AFTER BECOMING A MEMBER 

OF “ENERGY COMMUNITY”

SUMMARY
Discusses renewable energy potential, describes 

state policy in this direction, analysis obligations which 
are imposed on Georgia after becoming a member of 
Energy Community, outlines which reforms are nec-
essary to carry out, explains what impact this reforms 
will have on country’s economy.

Keywords: renewable energy, “Energy Community”, 
potential, reform.

*   *   *   *
დღევანდელ მსოფლიოში, თანამედროვეობის 

უამრავი გამოწვევის ფონზე, ეროვნული უსაფრ-
თხოების, კეთილდღეობისა და სტაბილურობის 
მიღწევა თითქმის შეუძლებელია დანარჩენ მსო-
ფლიოსგან განცალკევებით. ქვეყნის უსაფრთხოე-
ბისა და სტაბილური მდგომარეობის უზრუნველსა-
ყოფად აუცილებელია მსოფლიო უსაფრთხოებისა 
და სტაბილურობის აქტიური ხელშეწყობა. სწორედ 
რომ მსოფლიოს სტაბილურობისა და უსაფრთხოე-
ბისთვის აირჩია საქართველომ ევროპული კურსი 
და მოინდომა თავისი წვლილი შეეტანა როგორც 
ქვეყნის ასევე ევროპული ოჯახის განვითარებაში. 
ქვეყნის სტაბილურობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 
წინაპირობაა ძლიერი ეკონომიკა და ეკონომიკური 
კეთილდღეობა. ქვეყნის ეკონომიკის ძირეულ რე-
ფორმებთან ერთად საქართველოს მთავრობის ეკო-
ნომიკური პოლიტიკა მიმართულია ეკონომიკური 
ზრდის მამოძრავებელი დარგების გარდაქმნა-გა-

ნვითარებისკენ1, მათ შორის უმნიშვნელოვანესია 
ენერგეტიკის სექტორი და მისი სტაბილურობა. 
ქვეყნის ეკონომიკური კეთილდღეობა ძლიერი ენე-
რგეტიკის სექტორის გარეშე თითქმის წარმოუდგე-
ნელია.

მთავრობის განხორციელებული რეფორმებისა 
და გადადგმული ნაბიჯების შედეგად საქართვე-
ლომ და ევროკავშირმა 2014 წლის 27 ივნისს ბრიუ-
სელში ევროპული საბჭოს შეხვედრის ფარგლებში 
ხელი მოაწერეს ასოცირების შესახებ შეთანხმებას, 
რითიც საქართველომ კიდევ ერთხელ ნათლად დაა-
დასტურა თავის მისწრაფება გამხდარიყო ევროპუ-
ლი ოჯახის სრულუფლებიანი წევრი. ასოცირების 
შეთანხმების დიდი ნაწილი ენერგეტიკის სექტორს 
ეხება და საქართველოს კანონმდებლობის ევრო-
კავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოებას გუ-
ლისხმობს, რაც ქვეყნის შიგნით მნიშვნელოვან რე-
ფორმებს საჭიროებს.

საქართველოს მთავრობის სურვილი დაუახლო-
ვდეს ევროკავშირს და მოახდინოს მისი კანონმდებ-
ლობის ეროვნულ კანონდებლობაში გადმოტანა 
ნათლად დასტურდება 2015 წლის 24 ივნისის სა-
ქართველოს პარლამენტის დადგენილებით რომ-
ლითაც განსაზღვრულია ენერგეტიკის დარგში სა-
ქართველოს სახელმწიფო პოლიტიკის ძირითადი 
მიმართულებები. აღნიშნული დადგენილების თა-
ნახმად: „საქართველოს ენერგეტიკული პოლიტიკის 
მიზანია ქვეყნის ენერგეტიკული უსაფრთხოების 
გაუმჯობესება, რაც უზრუნველყოფს ეროვნული 
ინტერესების განხორციელებას საკმარისი რაოდე-
ნობის, მაღალი ხარისხის, სხვადასხვა სახის ენერგი-
ის უწყვეტად და მისაღებ ფასად მიწოდებით. ენე-
რგეტიკული პოლიტიკის შემუშავება და განხორცი-
ელება ეკონომიკური განვითარებისა და ენერგე-
ტიკის დარგში დასახული სტრატეგიული მიზნების 
მიღწევის მნიშვნელოვანი წინაპირობაა. საქართვე-
ლოს ენერგეტიკული პოლიტიკა მოიცავს ქვეყნის 
ენერგეტიკის დარგის პრიორიტეტებს და დარგის 
განვითარების სტრატეგიულ მიმართულებებს, 
აგრეთვე ენერგეტიკული უსაფრთხოების ძირითად 
მიმართულებებს. ენერგეტიკის დარგის განვითარე-
ბის ერთიანი, გრძელვადიანი სახელმწიფოებრივი 
ხედვის ჩამოყალიბება დარგის განვითარების მო-
კლე-, საშუალო- და გრძელვადიანი სტრატეგიების, 

1  სამთავრობო პროგრამა 2016-2020; 2016წ. ნოემბე-
რი; 2.8 დარგობრივი ეკონომიკური პოლიტიკა; 2.8.1 ენე-
რგეტიკა; http://gov.ge/program2016/#p=22 

საქართველო და მისი განახლებადი ენერგიის პოტენციალი 
«ენერგეტიკულ გაერთიანებაში» გაწევრიანების შედეგად

მაია ლომსაძე-კუჭავა 
სტუ-ს ასოცირებული პროფესორი

მარიამ მაჭავარიანი 
სტუ-ს დოქტორანტი
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მათზე დაფუძნებული ენერგეტიკული პროგრამე-
ბის შემუშავების და დარგის მარეგულირებელი სა-
მართლებრივი ბაზის დახვეწის საფუძველი გახდე-
ბა.“2 აღნიშნული დადგენილების მე-2 მუხლით გან-
საზღვრულია საქართველოს ენერგეტიკის პოლი-
ტიკის ძირითადი მიმართულებები, მათ შორის : ა) 
ენერგიის მიწოდების წყაროების დივერსიფიკაცია, 
საქართველოს ენერგეტიკული რესურსების ოპტი-
მალური ათვისება და რეზერვების შექმნა, ბ) საქა-
რთველოს განახლებადი ენერგეტიკული რესურსე-
ბის ათვისება, გ) საქართველოს კანონმდებლობის 
ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ეტაპობრივი 
დაახლოება, დ) საქართველოს ენერგეტიკული ბა-
ზრის განვითარება და ენერგიით ვაჭრობის მექა-
ნიზმის გაუმჯობესება, ე) საქართველოს, როგორც 
რეგიონის სატრანზიტო ქვეყნის, როლის გაზრდა, 
ვ) საქართველო – სუფთა ენერგიის წარმოების და 
ამ ენერგიით ვაჭრობის რეგიონალური ცენტრი, ზ) 
ენერგოეფექტიანობისადმი ერთიანი მიდგომის შე-
მუშავება და განხორციელება, თ) ენერგეტიკული 
პროექტების განხორციელებისას გარემოსდაცვი-
თი კომპონენტების გათვალისწინება, ი) მომსახუ-
რების ხარისხის გაუმჯობესება და მომხმარებლის 
ინტერესების დაცვა.3 ქვეყნის ენერგოსექტორის 
სტაბილურობისა და უსაფრთხოებისთვის თითოე-
ული მიმართულება თანაბრად მნიშვნელოვანია და 
საჭიროა მათი კომბინირებული განვითარება, თუ-
მცა საკანონმდებლო რეფორმებისა და ევროკავში-
რის კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაციის გარეშე 
სტაბილური, გამჭირვალე, ლიბერალური და კონკუ-
რენტუნარიანი ენერგეტიკული ბაზრის არსებობა 
თითქმის წარმოუდგენელია. 

ენერგეტიკის დარგში საქართველოს სახელმწი-
ფო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების გან-
საზღვრით შეიძლება ითქვას, რომ სახელმწიფომ 
პირველი ნაბიჯი გადადგა და ბიძგი მისცა ახალ 
პროცესს, რომლის დაწყებაც აუცილებელია ასოცი-
რების შესახებ შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულე-
ბების დროულად შესასრულებლად, კონკრეტულად 
კი ეროვნულ კანონმდებლობაში ე.წ. მესამე ენერგე-
ტიკული პაკეტის დასანერგად. აღნიშნული ვალდე-
ბულების შესრულების მიზნით, საქართველომ 2016 
წელს ხელი მოაწერა ენერგეტიკულ გაერთიანებაში 
საქართველოს გაწევრიანების შესახებ ოქმს და 2017 
წლის პირველი ივლისიდან საქართველო ენერგეტი-
კული გაერთიანების სრულუფლებიანი წევრია.

ენერგეტიკული გაერთიანება ეს არის საერთა-
შორისო ორგანიზაცია, რომელიც აერთიანებს 
ევროკავშირს და მის მეზობელ ქვეყნებს იმისთვის, 
რომ შეიქმნას ერთიანი ინტეგრირებული საერთა-
შორისო ენერგეტიკული ბაზარი. ორგანიზაცია შე-

2  საქართველოს პარლამენტის დადგენილება „სა-
ქართველოს ენერგეტიკის დარგში სახელმწიფო პოლი-
ტიკის ძირითადი მიმართულებები“; მუხლი 1; https://
matsne.gov.ge/ka/document/view/2894951 

3  იხ. იქვე მუხლი 2

იქმნა ენერგეტიკული გაერთიანების დაფუძნების 
ხელშეკრულების საფუძველზე, რომელსაც ხელი 
მოეწერა ათენში, საბერძნეთში 2005 წლის ოქტომ-
ბერში. აღნიშნული ხელშეკრულება ძალაში შევიდა 
2006 წლის ივლისში. ენერგეტიკული გაერთიანე-
ბის უმთავრესს მიზანს წარმოადგენს ევროკავში-
რის შიდა ენერგეტიუკული ბაზრის წესებისა და 
პრინციპების გავრცელება სამხრეთ-აღმოსავლეთ 
ევროპის ქვეყნებზე, შავი ზღვის რეგიონსა და მის 
ფარგლებს გარეთ ერთიანი საკანონმდებლო ჩა-
რჩოს ფარგლებში.4

2017 წლის ივლისის მდგომარეობით ენერგეტი-
კულ გაერთიანებას ჰყავს ათი წევრი სახელწიფო: 
ესენია ევროკავშირი და ცხრა ხელშემკვრელი მხა-
რე – ალბანეთი, ბოსნია–ჰერცოგოვინა, საქართვე-
ლო, კოსოვო, მაკედონია, სერბეთი და უკრაინა. რაც 
შეეხებათ სომხეთს, ნორვეგიასა და თურქეთს დღე-
ის მდგომარეობით ისინი წარმოადგენენ ენერგეტი-
კული გაერთიანების დამკვირვებლებს.5

ენერგეტიკული გაერთიანების ხელშეკრულების 
ხელმოწერით ხელშემკვრელი მხარეები თანხმდები-
ან მიიეღონ იურიდიული ვალდებულებები ევროკავ-
შირის ძირითადი ენერგეტიკული კანონმდებლობის 
ე.წ. „acquis communautaire“ საკუთარ კანონმდებ-
ლობაში დანერგვის გზით. აღნიშნული ვალდებუ-
ლების შესრულებას დათანხმდა საქართველოც. 

„Aquis communautaire“ აერთიანებს ისეთ დარგე-
ბს როგორებიცაა: ელექტროენერგია, ბუნებრივი 
გაზი, განახლებადი ენერგია, ენეგოეფექტურობა, 
ნავთობი, გარემო, კონკურენცია, სტატისტიკა და 
ინფრასტრუქტურა.

„Acquis communautaire-ს“ მნიშვნელოვან შემა-
დგენელ ნაწილს წარმოადგენს განახლებადი ენე-
რგია და მისი წახალისება. 2009 წლის 23 აპრილის 
„ელექტროენერგიის განახლებადი ენერგიის წყა-
როებიდან მიღების ხელშეწყობის შესახებ 2009/28/
EC“6 დირექტივის იმპლემენტაციის ვალდებულება 
საქართველოს 2018 წლის 31 დეკემბრისთვის აქვს. 

ზემოხსენებული დირექტივა ადგენს საერთო ჩა-
რჩოს განახლებადი წყაროებიდან ენერგიის გამო-
ყენების ხელშეწყობის შესახებ, განსაზღვრავს განა-
ხლებადი ენერგიის წყაროებისთვის სავალდებულო 
ეროვნული მაჩვენებელის წილს 2020 წლისთვის, 
აყალიბებს წარმოშობის სერთიფიკატებისა და 
განახლებადი ენერგიის წყაროებისთვის ქსელზე 
დაშვების პირობებს შესახებ წესებს. გარდა ამისა, 
ადგენს მდგრადობის კრიტერიუმებს ბიოსაწვავისა 
და ბიოსითხისთვის.7

4  https://www.energy-community.org/legal/treaty.html 
5 https://www.energy-community.org/aboutus/whoweare.

html 
6  DIRECTIVE 2009/28/EC of 23 April 2009 on the promo-

tion of the use of energy from renewable sources and amending 
and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/
EC; https://www.energy-community.org/legal/acquis.html 

7  DIRECTIVE 2009/28/EC of 23 April 2009 on the promo-
tion of the use of energy from renewable sources and amending 



158

biznes-inJineringi #1-2. 2018

ენერგეტიკული გაერთიანება აღნიშნული დი-
რექტივის მოთხოვნებიდან გამომდინარე წევრ სა-
ხელმწიფოებს განუსაზღვრავს განახლებადი ენე-
რგიის წყაროებისთვის სავალდებულო ეროვნული 
მაჩვენებლის წილს 2020 წლისთვის. მოცემულ გრა-
ფიკზე კარგად ჩანს განახლებადი ენერგიის წყარო-
ების გაზრდილი მაჩვენებელი 2009 წლიდან 2014 
წლის ჩათვლით და ის მიზანი, რომელსაც ენერგე-
ტიკული გაერთიანების წევრმა სახელმწიფოებმა 
უნდა მიაღწიონ 2020 წლისთვის. 

როგორც წარმოდგენილი გრაფიკიდან ვხედავთ 
2020 წლისთვის საქართველოსთვის განახლება-
დი ენერგიის წილი ჯერ-ჯერობით განსაზღვრული 
არ არის. აღნიშნული განპირობებულია იმ გარე-
მოებით, რომ საქართველო მხოლოდ 2017 წელს 
გახდა ენერგეტიკული გაერთიანების წევრი. „ენე-
რგეტიკული გაერთიანების დამფუძნებელ ხელშე-
კრულებასთან საქართველოს შეერთების შესახებ„ 

and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/
EC; Article 1-Subject matter and scope;

ოქმით საქართველოსთვის განსაზღვრულია გამო-
ნაკლისი, რომლის თანახმადაც „ელექტროენერგი-
ის განახლებადი ენერგიის წყაროებიდან მიღების 
ხელშეწყობის შესახებ 2009/28/EC დირექტივის“ 
ფარგლებში საქართველოს მიერ 2020 წლისთვის 
განახლებადი ენერგიის წყაროებიდან მისაღები 
ელექტროენერგიის რაოდენობის წილის დადგენა 
მოხდება მას შემდეგ რაც ენერგეტიკული გაერთი-
ანების სამდივნოს მიერ დასრულდება კვლევა აღ-
ნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით.8 აღსანიშნავია 
ის, რომ განახლებადი ენერგიის წყაროებიდან მისა-
ღები ელექტროენერგიის რაოდენობის წილის გან-
საზღვრა წაახალისებს და მნიშვნელოვნად მოიზი-
დავს ინვესტიციებს აღნიშნულ დარგში.

8  ოქმი „ენერგეტიკული გაერთიანების დამფუძნე-
ბელ ხელშეკრულებასთან საქართველოს შეერთების 
შესახებ„ http://www.energy.gov.ge/projects/pdf/pages/
Energetikuli%20Gaertianebis%20Damfudznebel%20
Khelshekrulebastansakartvelos%20Sheertebis%20
Shesakheb%20Okmi%201454%20geo.pdf 

5 
 

წლისთვის, აყალიბებს წარმოშობის სერთიფიკატებისა და განახლებადი ენერგიის 

წყაროებისთვის ქსელზე დაშვების პირობებს შესახებ წესებს. გარდა ამისა, ადგენს 

მდგრადობის კრიტერიუმებს ბიოსაწვავისა და ბიოსითხისთვის.7 

ენერგეტიკული გაერთიანება აღნიშნული დირექტივის მოთხოვნებიდან 

გამომდინარე წევრ სახელმწიფოებს  განუსაზღვრავს განახლებადი ენერგიის 

წყაროებისთვის სავალდებულო ეროვნული მაჩვენებლის წილს 2020 წლისთვის.  

მოცემულ გრაფიკზე კარგად ჩანს განახლებადი ენერგიის წყაროების გაზრდილი 

მაჩვენებელი 2009 წლიდან 2014 წლის ჩათვლით და ის მიზანი, რომელსაც 

ენერგეტიკული გაერთიანების წევრმა სახელმწიფოებმა უნდა მიაღწიონ 2020 

წლისთვის.  

გრაფიკი N18 

 

                                                            
7 DIRECTIVE 2009/28/EC of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources and amending 
and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC; Article 1-Subject matter and scope; 
8 https://www.energy‐community.org/legal/acquis.html  
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ალბანეთი

ბოსნია-ქერცოგოვინა

კოსოვო

მაკედონია

მოლდოვა

მონტენეგრო

სერბეთი

უკრაინა

2020 წლისთვის ენერგეტიკული გაერთიანების წევრი 
სახელმწიფოებისთვის განახლებადი ენერგიის წილის განსაზღვრა

2009 წლისთვის განახლებადი ენერგიის წილი

2020 წლისთვის განსაზღვრული განახლებადი ენერგიების წილი

2014 წლისთვის განახლებადი ენერგიების წილი

შუალედური მიზანი (2013-2014) წლებისთვის

წყარო: https://www.energy-community.org/legal/acquis.html
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საქართველოს გააჩნია მნიშვნელოვანი პოტენ-
ციალი განახლებადი ენერგიის წყაროების განვი-
თარებისთვის. დამოუკიდებლობის მოპოვების მო-
მენტიდან ჰიდროენერგიის რესურსის ათვისება 
სახელმწიფო სტრატეგიის მნიშვნელოვანი შემა-
დგენელი ნაწილია ენერგეტიკული უსაფრთხოების 
გაძლიერებისა და ელექტროენერგიაზე გაზრდილი 
მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად. ბოლო წლების 
განმავლობაში საკმაოდ გაიზარდა ინტერესი განა-
ხლებადი ენერგიის სხვა წყაროების მიმართაც.

საქართველოს ენერგოსისტემა მცირე ზომისაა, 
რომლის მოხმარების 80%-ზე მეტი იფარება ჰესე-
ბის მიერ გამომუშავებული „მწვანე“ ენერგიით.9 
თუმცა, აღნიშნულის მიუხედავად ჯერ კიდევ საბო-
ლოო ენერგო მოხმარების წილში განახლებადი ენე-
რგიებიდან 27%10 მხოლოდ ჰიდროენერგიას უკავია. 
განახლებადი ენერგიის წყაროების განვითარების 
პოტენციალი საქართველოში დიდწილად ხელუ-
ხლებელია. მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანას მსო-
ფლიოში ჰიდროენერგიის უმსხვილესი მარაგი აქვს 
აღნიშნული რესურსის მხოლოდ 20% ათვისებული. 

ენერგეტიკის დარგში საქართველოს სახელმწი-
ფო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების თანახ-
მად განახლებადი ენერგიის წყაროების გამოყენება 
სახელმწიფო პოლიტიკის ერთ-ერთ პრიორიტეტს 
წარმოადგენს, აღნიშნულის განვითარება და ხელ-
შეწყობა კი ადგილობრივი და უცხოური ინვესტიცი-
ების საშუალებით ხორციელდება. დოკუმენტი ხაზს 
უსვამს სამართლებრივი ჩარჩოს ჩამოყალიბების 
მნიშვნელობას, სპეციალური კვლევების ჩატარე-
ბის საჭიროებასა და საჭირო ინფრასტრუქტურის 
შექმნას. აღნიშნული დოკუმენტის ერთ-ერთ მთა-
ვარ ამოცანას წარმოადგენს საქართველოს სუფთა 
ენერგიით ვაჭრობის რეგიონულ პლატფორმად ჩა-
მოყალიბება.11 

ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერამდეც 
კი სახელმწიფო ცდილობდა თავისი განახლებადი 
ენერგიის პოტენციალის ათვისებას და ინვესტი-
ციების წახალისებას აღნიშნული მიმართულებით. 
ამის დამადასტურებელია საქართველოს მთავრო-
ბის დადგენილება „სახელმწიფო პროგრამა «გა-
ნახლებადი ენერგია 2008» - საქართველოში განა-
ხლებადი ენერგიის ახალი წყაროების მშენებლობის 
უზრუნველყოფის წესის დამტკიცების შესახე.“12 
აღნიშნული დოკუმენტი ადგენს წესებსა და პირო-
ბებს, რომლებიც გამოიყენება ქვეყანაში განახლე-

9  საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების 
ათწლიანი გეგმა 2017-2027; გვ28; http://www.gse.com.
ge/sw/static/file/TYNDP_GE-2017-2027_GEO.pdf 

10  Secretariat's compliance report on Georgia, pg. 36; https://
www.energycommunity.org/implementation/Georgia.html

11  საქართველოს პარლამენტის დადგენილება „სა-
ქართველოს ენერგეტიკის დარგში სახელმწიფო პოლი-
ტიკის ძირითადი მიმართულებები“; მუხლი 1; https://
matsne.gov.ge/ka/document/view/2894951

12 http://www.energy.gov.ge/projects/pdf/vacancy/Mtavro-
bis%20Dadgenileba%20N107%2018042008ts%20526%20geo.pdf 

ბადი ენერგიის ახალი წყაროების შესაქმნელად და 
აძლევს ინვესტორს სტიმულს ინვესტიციის განსა-
ხორციელებლად ფიქსირებული ფასისა და გარა-
ნტირებული შესყიდვის ხელსეკრულების შეთავა-
ზებით. მოცემული დადგენილებიდან გამომდინარე 
განახლებადი ენერგისს წყაროების ექსპტუატაცი-
აში გაშვებიდან ათი წლის განმავლობაში ზამთრის 
თვეებში (3 თვე) მათ მიერ წარმოებული ელექტრო-
ენერგია ქვეყნის შიდა ბაზარზე იყიდება. ელექტრო-
ენერგიის გაყიდვა ხდება საქართველოში არსებულ 
ნებისმიერ მყიდველზე ან სს „ელექტროენერგეტი-
კული სისტემის კომერციულ ოპერატორზე“ გარა-
ნტირებული შესყიდვის ხელშეკრულებით დადგე-
ნილი ფასით, რომელიც განისაზღვრება მოქმედი 
კანონმდებლობის შესაბამისად. 

მთავრობის მიერ განხორციელდა სხვა ღონის-
ძიებებიც, რომლებიც განახლებადი ენერგიების 
წახალისებას ისახავდნენ მიზნად. ასეთ ღონისძიე-
ბას წარმოადგენდა იმ მცირე სიმძლავრის ელექტ-
როსადგურების დერეგულირება, რომლებიც ექ-
სპლუატაციაში 2008 წლის პირველი აგვისტოს შე-
მდეგ გაეშვნენ. 2017 წლის მაისის მდგომარეობით 
განახლებადი ენერგიის წყაროების მიმდინარე და 
პოტენციურ პროექტებს წარმოადგენდა 146 (ას 
ორმოცდაექვსი) ელექტროსადგური 5 358 მგვტ 
ჯამური დადგმული სიმძლავრით, აღნისნული პრო-
ექტები თითქმის 8.8 მილიარდი ა.შ.შ დოლარის ინ-
ვესტიციას მოითხოვს. მოცემული პროექტებიდან 
47 უკვე მშენებლობის ან ლიცენზირების ეტაპზეა.13

ბოლო პერიოდში საქართველომ ქარის ენე-
რგორესურსის ათვისება დაიწყო. პირველი ქარის 
ელექტროსადგური 2016 წელს გორში გაეშვა ექსპ-
ლუატაციაში. გარდა ამისა, აქტიურად მიმდინარე-
ობს საქართველოს სხვა რეგიონების ქარის ენერგი-
ის პოტენციალის შესასწავლი კვლევები, რომლებ-
ზე დაყრდნობითაც კიდევ ორი ქარის ელექტროსა-
დგურის მშენებლობა იგეგმება შიდა ქართლის და 
იმერეთის რეგიონებში.

სახელმწიფო ასევე დაინტერესებულია მზის 
ენერგიის პოტენციალის ათვისებითაც. ამისთვის 
2017 წელს მთავრობამ ურთიერთგაგების მემორა-
ნდუმი გააფორმა სს „ Caucasus Sun Company”-სთან. 
მემორანდუმის მიზანს წარმოადგენს ქსანში, მარ-
ნეულში, კასპში, ახალციხესა და გარდაბანში მზის 
ენერგიის პოტენციალის შესასწავლად კვლევების 
განხორციელება.14

საქართველოსთვის, როგორც განახლებადი 
ენერგიის დიდი რესურსის მქონე ქვეყნისთვის სა-
ინტერესოა, რა გავლენას იქონიებს განახლება-
დი ენერგიის „acquis communautaire-ს“ დანერგვა 
ეროვნულ კანონმდებლობაში, მოხდება თუ არა 

13  Secretariat's compliance report on Georgia, pg. 36-37 
https://www.energycommunity.org/implementation/Georgia.
html 

14  Secretariat's compliance report on Georgia, pg. 38 , https://
www.energycommunity.org/implementation/Georgia.html 
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ქვეყნის განახლებადი ენერგიის პოტენციალის 
უკეთ გამოყენება და საბოლოოდ როგორ აისახება 
აღნიშნული საკითხი ქვეყნის ეკონომიკაზე.

იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველოში 
ელექტროენერგიის ფასი შედარებით დაბალია გა-
დამცემი ქსელის ინფრასტრუქტურის განვითარება 
გარდაუვალი წინაპირობაა ქვეყნის განახლებადი 
ენერგიის პოტენციალის განვითარებისა და გამო-
ყენებისთვის. ამ მიმართულებით მნიშვნელოვან 
პროექტს წარმოადგენს ახალციხიდან თურქეთის 
საზღვრამდე 400 კვ. ელექტროგადამცემი ხაზის 
„მესხეთი-ს“ მშენებლობა, რომელიც 2012 წლის 
აგვისტოშში დასრულდა. პროექტის განხორციელე-
ბის შედეგად, საქართველოსა და თურქეთის ელექტ-
როსისტემები ერთმანეთს დაუკავშირდა სისტემა-
თაშორისი გადადინებისთვის განკუთვნილი ახალი 
ელექტროგადამცემი ხაზით, რაც თურქეთში 700 
მგვტ სიმძლავრის გატანის შესაძლებლობას ქმნის.15 
აღნიშნულმა პროექტმა საქართველოში ჰიდროენე-
რგიის მწარმოებლებს თურქეთის ბაზართან დაკავ-
შირების შესაძლებლობა მისცა. 

კანონმდებლობაში განხორციელდა რამოდენი-
მე ცვლილება, რომლებიც ინფრასტრუქტურის გა-
ნვითარებისა და განახლებადი ენერგიით ვაჭრობის 
ხელშესაწყობად იყო საჭირო. „ელექტროენერგიის 
(სიმძლავრის) ბაზრის წესების“ თანახმად განახლე-
ბადი ენერგიის წყაროებს მინიჭებული აქვთ პრიო-
რიტეტული წვდომა ახალ სისტემათაშორის ხაზ-
ზე. თუმცა, აღნიშნული პრიორიტეტი ვრცელდება 
განახლებადი ენერგიის მხოლოდ იმ წყაროებზე 
რომლებიც ექსპლუატაციაში 2010 წლის შემდეგ 
გაეშვნენ და არა ყველაზე. აღნიშნული მიდგომა 
დისკრიმინაციულია და არღვევს როგორც „ელექტ-
როენერგიის განახლებადი ენერგიის წყაროებიდან 
მიღების ხელშეწყობის შესახებ 2009/28/EC დი-
რექტივის“ ასევე კონკურენტული ბაზრის განვითა-
რების პირობებს.

საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის 
მიერ შემუშავებულ 2017-2027 წლების გადამცემი 
ქსელის ათწლიანი განვითარების გეგმის თანახმად 
განვითარების მთავარ მიზანს წარმოადგენს გადა-
მცემი ქსელის საკმარისი გამტარუნარიანობის უზ-
რუნველყოფა ქსელში განახლებადი ენერგიის წყა-
როების ინტეგრაციისთვის.16

საქართველოს კანონმდებლობა ამჟამად არ 
იცნობს ცალკე სპეციალურ კანონს რომელიც გა-
ნახლებადი ენერგიის წყაროებიდან წარმოქმნილ 
ურთიერთობებს დაარეგულირებს. განახლებადი 
ენერგის წყაროებთან დაკავშირებით სხვადასხვა 
ასპექტები დარეგულირებულია პირველადი და მე-

15  http://www.gse.com.ge/proktebi/dasrulebuli-proeqtebi/
axalcixidan-TurqeTis-sazRvramde-400kv-eleqtrogadamcemi-xa-
zis-mesxeTi-mSenebloba 

16  საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების 
ათწლიანი გეგმა 2017-2027; http://www.gse.com.ge/sw/
static/file/TYNDP_GE-2017-2027_GEO.pdf 

ორადი კანონმდებლობით. ქვეყანას არ გააჩნია გა-
ნახლებადი ენერგიის ისეთი წყაროებისთვის სამიზ-
ნე მაჩვენებლები, როგორებიცაა ელექტროენერგი-
ის, გათბობის და გაგრილების, და ტრანსპორტის 
სექტორები. გარდა ამისა, განახლებადი ენერგიის 
ეროვნული სამოქმედო გეგმა ჯერ კიდევ არ არის 
შემუშავებული. ამ ყველა ფაქტორის გათვალისწი-
ნებით შეგვიძლია ვთქვათ რომ „ელექტროენერგი-
ის განახლებადი ენერგიის წყაროებიდან მიღების 
ხელშეწყობის შესახებ 2009/28/EC დირექტივის“ 
მოთხოვნები საქართველოს ამჟამინდელი კანონ-
მდებლობით დაკმაყოფილებული არ არის. იქიდან 
გამომდინარე, რომ ამ ეტაპზე არ არსებობს ერთი-
ანი ნორმატიული აქტი რომელიც განახლებადი 
ენერგიის საკითხებს დაარეგულირებდა საქართვე-
ლოს არ გააჩნია სისტემური მიდგომა განახლებადი 
ენერგიის სფეროს მიმართ. თუმცა, გასათვალისწი-
ნებელია ის ფაქტი, რომ საქართველო ნაკისრი ვა-
ლდებულებების დასაკმაყოფილებლად ყველაფერს 
აკეთებს და განახლებადი ენერგიის კანონპროექ-
ტზე მუშაობა აქტიურ ფაზაში მიმდინარეობს. აღ-
ნიშნულ პროექტზე მუშაობის დასრულების შემდეგ 
საქართველოს ექნება ერთიანი საკანონმდებლო 
ბაზა რომელიც მხოლოდ განახლებადი ენერგიების 
სფეროს დაარეგულირებს.

ამრიგად, თამამად შეიძლება ითქვას, რომ სა-
ქართველო აქტიურად ცდილობს „ენერგეტიკული 
გაერთიანების დამფუძნებელ ხელშეკრულებასთან 
საქართველოს შეერთების შესახებ„ ოქმით ნაკისრი 
ვალდებულებების შესრულებას განახლებადი ენე-
რგიის კანონის შემუშავებით, რაც წინგადადგმუ-
ლი ნაბიჯი იქნება „ელექტროენერგიის განახლება-
დი ენერგიის წყაროებიდან მიღების ხელშეწყობის 
შესახებ 2009/28/EC დირექტივის“ მოთხოვნების 
დასაკმაყოფილებლად და საქართველოს როგორც 
განახლებადი ენერგიის დიდი რესურსის მქონე ქვე-
ყნის პოტენციალის გასაზრდელად. გარდა ამისა, 
ეფექტური საკანონმდებლო ჩარჩოს არსებობა მო-
იზიდავს მეტ ინვესტიციებს განახლებადი ენერგი-
ის სფეროში, რას საბოლოო ჯამში მნიშვნელოვნად 
აისახება როგორც დარგზე, ასევე ქვეყნის ეკონო-
მიკაზე. გასათვალისწინებელი და მნიშვნელოვა-
ნია ისიც, რომ განახლებადი ენერგიის წყაროების 
განვითარება საქართველოში შეამცირებს ქვეყნის 
ენერგოდამოკიდებულებას მეზობელ ქვეყნებზე, 
გაზრდის ენერგეტიკულ უსაფრთხოებას, წაახალი-
სებს ელექტროენერგიით ტრანსსასაზღვრო ვაჭ-
რობას, დადებითად აისახება ქვეყნის ეკოლოგიურ 
მდგომარეობაზე, ხელს შეუწყობს მოძველებული 
ინფრასტრუქტურული ობიექტების განვითარებას, 
წარმოშობს ენერგოეფექტურობის განვითარების 
წინაპირობას და ხელს შეუწყობს ახალი სამუშაო 
ადგილების შექმნას. 
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ANNOTATION
The article analyzes hydropower resources of west-

ern Georgia, its theoretical, technical and economic 
potential. In this aspect, the leading role of this region 
is entirely in the hydropower resources of the country. 
The current situation is shown in the context of region-
al and main rivers; the level of utilization of hydro en-
ergy resources is estimated and the proposals are for-
mulated to improve the situation.

For further development of the energy sector of 
Georgia it is necessary to study the hydropower of the 
country as an energy-efficient resource and specify the 
possibilities of utilization, to determine the parameters 
for locating new facilities, considering the scale and 
expediency of the complex usage of water resources. 
All this will ensure improvement of the usage of energy 
potential of the country, and accordingly increase ener-
gy security.

საკვანძო სიტყვები: ჰიდროენერგორესურსები, 
ჰიდროენერგეტიკული პოტენციალი, ეკონომიკა, 
უტილიზაცია.

Keywords: hydro energy, hydropower potential, 
economics, utilization.

დასავლეთ საქართველოს ჰიდროენერგორესურსები

მარიამ კუჭავა 
სტუ-ს დოქტორანტი

*   *   *   *
ეკონომიკისა და მთლიანად, ქვეყნის მდგრადი 

და უსაფრთხო განვითარების საფუძველთა სა-
ფუძველს ენერგეტიკული რესურსები წარმოადგე-
ნს. იგი განსაზღვრავს საზოგადოების მატერიალუ-
რ-ტექნიკური ბაზის და მეცნიერულ-ტექნიკური 
პროგრესის განვითარების დონეს.

საქართველოში ენერგეტიკა წარმოდგენილია 
ელექტროენერგეტიკისა და სათბობის მრეწველო-
ბის პრაქტიკულად ყველა ტრადიციული დარგით, 
როგორიცაა თბო და ჰიდროგენერაციის ობიექტე-
ბი. გააქტიურებულია მუშაობა განახლებადი ენე-
რგეტიკის, მათ შორის ქარის, მზის რესურსების, 
გეოთერმული წყლების და ბიო პოტენციალის ათ-
ვისებისა და უტილიზაციის მეთოდების ოპტიმიზა-
ციაზე.

საქართველოს ბუნებრივ სიმდიდრეებს შორის 
პირველობა წყალსა და წყალთან დაკავშირებულ 
რესურსებს ეკუთვნის. ჩვენს ტერიტორიაზე დათ-
ვლილია 26010 მდინარე, რომელთა საერთო სიგრძე 
დაახლოებით 60 ათასი კმ-ია. საქართველოს მტკნა-
რი წყლის საერთო მარაგი, რომელიც შედგება მყინ-
ვარების+ ტბებისა და წყალსაცავების წყლის მარა-
გებისაგან, შეადგენს 96,5 კმ3-ს. მდინარეთა საერთო 
რაოდენობიდან ენერგეტიკული მნიშვნელობით გა-
მოირჩევა 319 მდინარე, რომელთა წლიური ჯამუ-
რი პოტენციური სიმძლავრე 15 ათასი მეგავატის, 
ხოლო საშუალო წლიუი ენერგია 50 მლრდ კვტ.საა-
თის ექვივალენტურია.

ჰიდროენერეგტიკული რესურსებით განსაკუთ-
რებით გამორჩეულია დასავლეთ საქართველო (იხ. 
ცხრილი 1).

დასახელება განზომილება ენერგია %

მთელი ზედაპირული ჩამონადენის თეორიული რესურსები 
(319 მდინარე)
მათ შორის
დასავლეთ საქართველოში
აღმოსავლეთ საქართველოში

მლრდ კვტ.სთ

მლრდ კვტ.სთ
მლრდ კვტ.სთ

228,5

164,8
63,7

100,0

72,1
27,9

ქვეყნის ტერიტორიის ყოველ კვადრატულ კმ-ზე მოდის:
საქართველოში საშუალოდ
მათ შორის
დასავლეთ საქართველოში
აღმოსავლეთ საქართველოში

მლნ კვტ.სთ

მლნ კვტ.სთ
მლნ კვტ.სთ

3,27

5,06
1,73

100,0

154,7
52,9

ცხრილი 1. საქართველოს ჰიდროენერგეტიკული რესურსების რეგიონული განლაგება
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ცხრილი 1-დან ჩანს, რომ დასავლეთ საქართველოში განლაგებულია საქართველოს მდინარეების მთე-
ლი ზედაპირული ჩამონადენი თეორიული რესურსების ენერგიის 72,1%, ხოლო ქვეყნის ტერიტორიის ყო-
ველ კვადრატულ კილომეტრზე მოდის 5,06 მლნ კვტ.სთ ელექტროენერგია. ეს კი საქართველოს საშუალო 
მაჩვენებელს 1,5-ჯერ აღემატება. რაც შეეხება ენერგიის წარმოების შესაძლებლობას, დასავლეთ საქა-
რთველოში შეიძლება ვაწარმოოთ თითქმის 165 მლრდ კვტ.სთ ენერგია, ანუ ამჟამად (2017 წ) ქვეყანაში 
წარმოებული ელექტროენერგიის მთლიან ოდენობაზე დაახლოებით 15-ჯერ მეტი.

ამასთან უნდა აღინიშნოს დასავლეთ საქართველოს შვიდივე რეგიონი: აფხაზეთი, სვანეთი, სამეგრელო, 
იმერეთი, რაჭა-ლეჩხუმი, გურია და აჭარა მდიდარია ჰიდროენერგეტიკული რესურსებით. ამ მხრივ პირ-
ველ ადგილზეა აფხაზეთი, შემდეგ გამორჩეულია სვანეთის, იმერეთის, სამეგრელოს ჰიდროენერგეორესუ-
რსები (იხ. ცხრილი 2).

ცხრილი 2. დასავლეთ საქართველოს ჰიდროენერგეტიკული რესურსების რეგიონული განლაგება

რეგიონი
A კატეგორიის 

მდინარეთა 
რაოდენობა

B კატეგორიის 
მდინარეთა 
რაოდენობა

მდინარეთა საერთო 
სიმძლავრე კვტ.

ენერგიის 
გამომუშავება მლნ 

კვტ.სთ
აფხაზეთი 40 15 3644,7 31344
სვანეთი 19 13 3216,0 26416

სამეგრელო 11 2 1736,8 15531
იმერეთი 23 12 2577,8 20580

რაჭა-ლეჩხუმი 13 6 2235,4 18220
გურია 7 - 508,8 4290
აჭარა 14 2 795,4 6490
სულ 127 50 157149 122871

ენერგეტიკული მნიშვნელობით განსაკუთრებით გამოირჩევა დასავლეთ საქართველოს მდინარეები: 
ენგური და რიონი, რომელთა აუზებში განლაგებულია ამჟამად მოქმედი ჰესების უმეტესობა და მოიაზრე-
ბა პერსპექტიული ჰესების მნიშვნელოვანი ნაწილიც. მე-3 ცხრილში ნაჩვენებია ჰიდროენერგეტიკული რე-
სურსების განაწილება დასავლეთ საქართველოს ძირითადი მდინარეების აუზების მიხედვით.

მე-3 ცხრილის მონაცემები გვიჩვენებს, რომ ქვეყნის პოტენციური ჰიდროენერგეტიკული რესურსები-
დან უფრო მეტი წილი აქვს რიონს (19,1%), ვიდრე ენგურს (13,2%). შედარებით მცირეა კოდორისა (8,6:) 
და ბზიფის (5,1%) მონაწილეობა ქვეყნის პოტენციურ ჰიდროენერგეტიკულ რესუსრებში. განსაკუთრებით 
მდიდარია დასავლეთ საქართველო შედარებით პატარა მდინარეებით. კერძლდ, ენერგეტიკისა და ჰიდრო-
ენერგეტიკულ ნაგებობათა სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის მონაცემებით დასავლეთ საქართველოში 
შეიძლება აიგოს მცირე ჰესები, რომელთა საერთო სიმძლავრე იქნება 1,4 მლნ კვტ და ელექტროენერგიის 
გამომუშავება 8,4 მლნ კვტ.სთ.

ცხრილი 3. ჰიდროენერგეტიკული რესურსების განაწილება დასავლეთ საქართველოს 
ძირითადი მდინარეების აუზების მიხედვით
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რიონი 13418 2985 19,1 26148 3,1 1,95

ენგური 4058 2063 13,2 18071 6,82 4,45

კოდორი 2036 1329 8,5 11636 7,78 5,72

ბზიფი 1502 797 5,1 6982 5,23 4,65

სულ 7174 45,5 62837 - -
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დასავლეთ საქართველოს მდინარეები უმეტესად სეზონურობით ხასიათდება. მაგ. „ჰიროპროექტის“ 
ინსტიტუტის მონაცემებით მისი ძირითადი მდინარეების პოტენციური ჰიდროენერგეტიკული რესურსე-
ბის შიდწლიური განაწილება ასეთია: ზამთრის პერიოდზე მოდის 16%, გაზაფხულზე - 33,3%, ზაფხულზე 
- 32,2% და შემოდგომაზე - 18,5%.

ცალკე უნდა გამოიყოს ჰიდროენერგეტიკული პოტენციალის ეკონომიკური ნაწილი. დასავლეთ საქა-
რთველოს მდინარეების ეს მხარეც გამორჩეულია ქვეყნის ანალოგიურ მაჩვენებლებში - 29,02 მლრდ კვტ/
სთ, ანუ 72,55%. ცალკეული მდინარეებიდან ყველაზე დიდი ეკონომიკური პოტენციალი გააჩნია ენგურს 
(10,7 მლრდ კვტ/სთ, ანუ დასავლეთ საქართველოს ასეთი მდინარეების 36,9%), რიონსა და ცხენისწყალს 
(8,3 მლრდ კვტ.სთ, ანუ 28,6%), კოდორს (5,7 და 19,6), ბზიფს (2,3 და 8,6), შაორსა და ტყიბულს (0,8 და 2,7). 
ამ მხრივ საგულისხმოა მცირე მდინარეების მაჩვენებლებიც. მათ შეუძლიათ გამოიმუშაონ დაახლოებით „ 
მლრდ კვტ.სთ ეკონომიკური ელექტროენერგია, რაც დასავლეთ საქართველოს ასეთი გამომუშავდება მდი-
ნარეების პოტენციალის 3,6% შეადგენს (იხ. ცხრილი 4).

ცხრილი 4. დასავლეთ საქართველოს ძირითადი მდინარეების ეკონომიკური პოტენციალი

მდინარე ეკონომიკური პოტენციალი, მლრდ 
კვტსთ/წლიური

წილი ეკონომიკური 
რესურსებიდან, %

ენგური 10,7 36,9
რიონი და ცხენისწყალი 8,3 28,6

კოდორი 5,7 19,6
ბზიფი 2,5 8,6

შაორი და ტყიბული 0,8 2,7
მცირე მდინარეები 1,02 3,6

სულ 29,02 100,0

როგორც დავინახეთ, დასავლეთ საქართველოს მნიშვნელოვანი ჰიდროენრეგეტიკული პოტენციალი 
გააჩნია. მაგრამ საინტერესოა როგორ გამოიყუენბა ეს შესაძლებლობა.

2016 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით, დასავლეთ საქართველოში ფუნქციონირებს 10 მსხვილი და საშუ-
ალო ზომის ჰესი, რომელთა საერთო სიმძლავრე შეადგენს 2088,7 მვტ-ის და გამომუშავება 5951,3 მლნ კვტ.
სთ ენერგიას (ცხრილი 5). თუ ამ მაჩვენებლებს დავუპირისპირებთ ამ რეგიონის ანალოგიურ პარამეტრს, 
დავინახავთ, რომ დასავლეთ საქართველოში ამჟამად ათვისებულია მისი ეკონომიკური პოტენცღიალის 
25%; კიდევ უფრო ნაკლებია თეორიული და ტექნიკური ჰიდროენერგეტიკული პოეტნციალის ათვისების 
დონე, რომელიც ცხადია, არადამაკმაყოფილებელია.

ცხრილი 5. დასავლეთ საქართველოს ძირითადი ჰიდროელექტროსადგურების მიერ 
გამომუშავებული (სალტეზე გაცემა) ელექტროენერგია და სიმძლავრე 2015 წელს

№ ელექტროსადგურების დასახელება ელექტროენერგია 
(მლნ.კვტ.სთ)

ელექტროსადგურის დადგმული 
სიმძლავრე (მვტ)

1 ენგურჰესი 3287,41 1300

2 ვარდნილჰესი 557,53 220

3 ვარციხჰესების კასკადი 763,19 184

4 რიონჰესი 307,07 48

5 გუმათჰესი 282,33 68,8

6 ლაჯანურჰესი 377,73 112,5

7 ძევრულჰესი 117,15 80

8 შაორჰესი 106,19 38,4

9 აწჰესი 58,25 16

10 ჩითახევიჰესი 94,45 21

ჰიდროსადგურები სულ 5951,3 2088,7
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საქართველოს ენერგეტიკის დარგის შემდგო-
მი განვითარებისათვის აუცილებელია ქვეყნის 
ჰიდროპოტენციალის, როგორც ენერგეტიკულად 
მნიშვნელოვანი რესურსის შესწავლა და გამოყე-
ნების შესაძლებლობების დაზუსტება, ახალი ობი-
ექტების განთავსებისა და პარამეტრების დადგენა, 
წყლის რესურსების კომპლექსური გამოყენების 
მასშტაბებისა და მიზანშეწონილობის გათვალისწი-
ნებით.

საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს მო-
ნაცემებით, ამჟამად ხორციელდება საერთაშორი-
სო პროექტი, რომელიც ნორვეგიის სამეფოს საგა-
რეო საქმეთა სამინისტროს გრანტით ფინანსდება. 
პროექტის მიზანია საქართველოს მდინარეების 
აუზების შესწავლისა და შეფასების საფუძველზე 
პოტენციური ჰიდროელექტროსადგურების იდე-
ნტიფიცირება.

ყოველივე ეს უზრუნველყოფს ქვეყნის ენერგე-
ტიკული პოტენციალის გამოყენების გაუმჯობესე-
ბას, და, შესაბამისად, ენერგეტიკული უსაფრთხოე-
ბის ამაღლებას.
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ნ. მირიანაშვილი, ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე და სხვა 
- საქართველოს ბუნებრივი რესურსები. ნაწილი 
II.თბ., 2015.

2. დ. ჩომახიძე - საქართველოს ენერგეტიკული 
უსაფრთხოება. თბ., 2008.

3. დ. ჩომახიძე, გ. კუბლაშვილი - საქართველოს 
განახლებადი ენერგეტიკული რესურსები. თბ., 
2017.

4. სემეკის წლიური ანგარიშები 2000-2015 
წწ.www.gnerc.org

5. საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო - სა-
ქართველოს ენერგეტიკული სტრატეგია. თბ. 2017.

6. საქართველოს ელექტროენერგეტიკული ბაზ-
რის ოპერატორის წლიური ანგარიშები 2000-2015 
www.esco.ge
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რეზიუმე
საქართველოს ეკონომიკისათვის ელექტრო-

ენერგიით საიმედო და უსაფრთხო მომარაგების 
პრობლემა განსაკუთრებით პრიორიტეტულია. შე-
საბამისად, საქართველოს ენერგეტიკული პოტენ-
ციალის გამოყენების გაუმჯობესებას უაღრესად 
დიდი მნიშვნელობა აქვს თანამედროვე ეკონომიკის 
მდგომარეობისათვის.

საქართველოს ენერგეტიკის დარგის შემდგო-
მი განვითარებისათვის აუცილებელია ქვეყნის 
ჰიდროპოტენციალის, როგორც ენერგეტიკულად 
მნიშვნელოვანი რესურსის, სიღრმისეული შესწავ-
ლა და გამოყენების შესაძლებლობების დაზუსტება, 
ახალი ობიექტების ოპტიმალური განთავსებისა და 
პარამეტრების დადგენა, წყლის რესურსების კომ-
პლექსური გამოყენების მასშტაბებისა და მიზანშე-
წონილობის გათვალისწინებით.

ნაშრომში ეკონომიკურ-მათემატიკური კვლევი-
სას გამოყენებულია არამკაფიო სიმრავლეების თე-
ორია.

ელექტროენერგიის წარმოების მრავალფაქტო-
რული ანალიზის შედეგად მიღებულია ჰესების მიერ 
2020-2022 წლებისთვის საწარმოებელი საპროგნო-
ზო მაჩვენებლები.

მიღებული შედეგების ანალიზი საშუალებს 
გვაძლევს ვივარაუდოთ, რომ ჰესების მიერ ელექტ-
როენერგიის წარმოების გაზრდილი მაჩვენებელი 
სათანადოდ უზრუნველყოფს ქვეყნის ეკონომიკის 
მდგრად განვითარებას და შესაბამისად მოსახლეო-
ბის კეთილდღეობის უზრუნველყოფას.

RESUME
The problem of reliable and safe supply of electric-

ity for Georgian economy is of particularly importante. 
Consequently, the improvement of Georgian energy po-
tential is main for the state of the modern economy.

For the energy sector further development, coun-
try’s hydro potential energy resources is essential. In-
depth study, the use and capabilities of the specification, 
the optimal placement of new objects and parameters, 
the use of water resources in a complex on the scope is 
necessary.

The theory of fuzzy sets is used in the study of 
economic-mathematical research. As a result of multi-
phase analysis of electricity generation, the HPPs have 
forecasted indicators of production for 2020-2022.

Analysis of the obtained results allows us to assume 
that an increase in power generation by HPPs will 
ensure the sustainable development of the country’s 
economy and thus the welfare of the population.

ჰიდროელექტროსადგურებში ელექტროენერგიის წარმოების 
მოცულობის განსაზღვრის მათემატიკური მოდელი

მაყვალა ზარიძე
სტუ-ს დოქტორანტი

*    *    *    *
მათემატიკური მეთოდები და მოდელები იძლევა ამოცანათა მრავალვარიანტული გადაწყვეტის საშუა-

ლებას, საიდანაც არჩეული კრიტერიუმის საფუძველზე შესაძლებელი ხდება საუკეთესო ვარიანტის პოვნა. 
ასეთი მოდელების დამუშავების საშუალებას იძლევა გამოყენებითი მათემატიკის ისეთი დარგები, როგო-
რიცაა: სტატისტიკურ გადაწყვეტილებათა თეორია, მათემატიკური პროგრამირება, თამაშების თეორია, 
გრაფების თეორია, ქსელური ანალიზი და სხვა.

პროდუქციაზე მოთხოვნის განსაზღვრის წინაპირობას წარმოადგენს გამოვლენილი ფაქტორების შემ-
ცველი მათემატიკური მოდელების აგება. ამისათვის საჭიროა, პირველ რიგში, განისაზღვროს ფაქტორთა 
ის ჯგუფი, რომელიც ყველაზე მეტად მოქმედებს ელექტროენერგიის წარმოების რაოდენობრივ მახასი-
ათებელზე. ელექტროენერგიის წარმოების მათემატიკური მოდელირებისა და ანალიზის დროს საჭიროა 
ამორჩეული ფაქტორების მოქმედების ხარისხის გამოვლენა.

მიჩნეულია, რომ ელექტროენერგიაზე მოთხოვნის განსაზღვრის პროგნოზირების ყველაზე კარგი მე-
თოდია მრავალფაქტორული ანალიზი, რომელიც ხორციელდება კორელაციური და რეგრესიული ანალი-
ზის საფუძველზე. ამ დროს მოთხოვნის მოდელი წარმოადგენს ფუნქციას, რომელშიაც დამოკიდებული 
ცვლადი (ფუნქცია) არის მოთხოვნა, ხოლო დამოუკიდებელი ცვლადები (არგუმენტი) – მასზე მოქმედი 
ყველა ფაქტორი, რომელიც ზოგადი სახით ასე გამოისახება:
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 1 2, ,..., ,ny f x x x             (#1) 
სადაც n არჩეული ფაქტორების რაოდენობაა.  შემდეგი ეტაპი ასეთი მოდელების აგებისა არის 

მოთხოვნასა და მასზე მოქმედ თითოეულ ფაქტორს შორის დამოკიდებულების მათემატიკური სახის 
პოვნა. როგორც პრაქტიკა გვიჩვენებს, ასეთი დამოკიდებულების პოვნის ყველაზე მიზანშეწონილი გზა 
ემპირიული მეთოდების გამოყენებაა, რომელიც ემყარება სხვადასხვა ფორმის ფუნქციებით მიღებულ 
გაანგარიშებათა შედეგების შედარებას ფაქტობრივ მონაცემებთან. 

ნაშრომში ხსენებული ფუნქციის სახის დადგენისათვის გამოვიყენებულია მათემატიკის შედარებით 
ახალ მიმართულება - არამკაფიო სიმრავლეების თეორია. ჩვენი აზრით, მოცემული სტატისტიკური 
მონაცემების აგრეგირება არამკაფიო სიმრავლეთა თეორიის გამოყენებით ეფექტიან შედეგს მოგვიტანს. 

არამკაფიო სიმრავლეთა თეორია (Fuzzy Sets Theory) ზედმიწევნით პასუხობს ჩვენს მიერ დასმულ 
ამოცანას. ამ თეორიის ფუძემდებლის, ლოტფი ზადეს (Lotfi Zadeh) პიონერულ ნაშრომში (1965), რომელიც 
მიეძღვნა დამუშავების ინსტრუმენტების განუზღვრელობას და კერძოდ რაიმე ობიექტის შესახებ 
არსებული ცოდნის დამუშავების ინსტრუმენტებს, მან პირველად შემოგვთავაზა ობიექტის 
სიმრავლისადმი  კუთვნილი ფუნქციის ცვლილება [0;1] ინტევალში. ქვემოთ მოყვანილია მასალის 
გაგებისათვის საჭირო ინფორმაცია. 

(X)  | : [0;1]X   
- X უნივერსუმზე განსაზღვრულ ყველა არამკაფიო სიმრავლეთა 

მესერი. ვიტყვით, რომ ფუნქცია v:  (X)    იზოტონური შეფასება  (X)-ზე, თუ: 
 

v A B v A B v A v B( ) ( ) ( ) ( )                                                         (#2) 
და 

A B v A v B  ( ) ( ).                                                                          (#3) 
იზოტონური შეფასება   (X)-ზე განსაზღვრავს მეტრიკას: 

( , ) ( ) ( ).A B v A B v A B                                                               (#4) 
Ψ(Х)-ს მეტრიკასა და იზოტონურ შეფასებასთან ერთად ეწოდება არამკაფიო სიმრავლეთა მეტრიკული 

მესერი. აქსიომატური მიდგომის საფუძველზე პირველად შემოყვანილია მეტრიკულ მესერზე 
განსაზღვრული არამკაფიო სიმრავლეთა სასრული ერთობლიობის შეთანხმებულობის მაჩვენებლის 
ცნება. დადგენილია ამ შეთანხმებულობის მაჩვენებლის ერთადერთობის აუცილებელი და საკმარისი 
პირობები. დამტკიცებულია, რომ შემოთავაზებული აქსიომათა სისტემა არის არაწინააღმდეგობრივი. 

ჩვენს მიერ დასმული ამოცანის ამოხსნისათვის გამოვიყენებთ X = {x1,x2,…,xN}, N = 1,2,… სასრულ 
უნივერსუმზე განსაზღვრულ არამკაფიო სიმრავლეთა სასრული ერთობლიობის

{ }, 1, , 2,3,...jA j m m  , შეთანხმებულობის მაჩვენებლის დისკრეტულ მოდიფიკაციას: 

*
1

1 1

{ } ( [(2 1) / 4] | ( ) ( ) |), 0
j

m N

j i A iA
j i

S A q N m x x q 

 

     .    (#5) 

აქაც და შემდგომშიც, კვადრატული ფრჩხილები აღნიშნავს რიცხვის მთელ ნაწილს, ხოლო არამკაფიო 
სიმრავლე A* არის მოცემული სასრული ერთობლიობის წარმომადგენელი, რომელიც განისაზღვრება 
შემდეგნაირად: 

' * '
[ /2] [( 1)/2] 1m mA A A    ,  (#6) 

 

სადაც, არამკაფიო სიმრავლეთა სასრული ერთობლიობა 
 'jA

 წარმოადგენს არამკაფიო სიმრავლეთა 

 jA
 სასრული ერთობლიობის რეგულაციას, რაც ნიშნავს იმას, რომ სასრული სიმრავლეები 

 ( )
jA x

 და 

 ' ( )
jA

x
 ერთმანეთის ტოლია და, ამავდროულად,  სრულდება პირობა 

                   ' ' '
1 2
( ) ( ) ( ),

mA A A
x x x     1, , 2,3,....j m m              (#7) 

 
#5 ფორმულიდან გამომდინარეობს, რომ 
                    max{ } , 0jS A qN q  .                                                                    (#8) 
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3 
 

აქ ჩვენ არამკაფიო ბუნების პარამეტრების განსაზღვრისათვის გამოვიყენებთ ერთ-ერთ  ყველაზე 
ეფექტიან ხერხს - ექსპერტთა შეფასებისას არამკაფიო აგრეგირების მეთოდს.      

   
ვთქვათ ( ) { | : [0; ] }X X b      არის მეტრიკული მესერი უწყვეტი იზოტონური შეფასებით 

1 1
( ) ( ) ( , ) | ( ) ( ) |,

N N

A i A i B i
i i

v A x A B x x   
 

     .  უნივერსუმი X არის სასრული სიმრავლე 

1 2{ , ,..., }Nx x x  და m ექსპერტიდან შემდგარი ჯგუფი აფასებს A კოეფიციენტის მოცემული 
უნივერსუმისადმი მიკუთვნების ხარისხს. შედეგად მივიღებთ არამკაფიო სიმრავლეების სასრულ 
ერთობლიობას  , 1, , 2,3,...jA j m m  .  

ჩატარებულმა ანალიზმა გვაჩვენა, რომ  ელექტროენერგიის წარმოების მართვის პროცესისათვის 
შექმნილ მოდელში მიზანშეწონილია გამოვყოთ შემდეგი ძირითადი ფაქტორები: ელექტროენერგიის 
მოხმარება მოსახლეობის 1 სულზე, ტექნიკური რესურსების ათვისების დონე  და ელექტროენერგიის 
მომხმარებელთა რაოდენობა. მას შემდეგ, რაც ამოვირჩევთ ძირითად ფაქტორებს, რომლებიც მოქმედებენ 
ელექტროენერგის წარმოების მოცულობაზე, შემდგომ, უნდა ვიპოვოთ თითოეული ფაქტორის წარმოების 
მოცულობასთან ფუნქციონალური დამოკიდებულების სახე, რომელიც გვიჩვენებს როგორ მოქმედებს 
ფაქტორის ერთი ერთეულით ცვლილება წარმოების მოცულობაზე (გამოსაკვლევ ერთეულზე). 

ქვემოთ მოცემულია ცხრილი № 3.3, რომელშიც ასახულია ჩვენს მიერ არჩეული დომინანტი 
პარამეტრებისა და ელექტროენერგიის წარმოების რიცხობრივი მნიშვნელობები 2007-2016 წლების 
პერიოდში.  

 
ცხრილი № 1 

ჰესებში ელექტროენერგიის წარმოება და მასზე მოქმედი ფაქტორები 2007-2016 წწ. 
 

№ წლები 

ჰესებში 
ელენერგიის 
წარმოება, 
მლრდ.კვტ.სთ (Y) 

ელენერგიის 
მოხმარება მოსახ-
ლეობის 1 სულზე, 
კვტ.სთ (x1)  

ტექნიკური 
ჰიდრორესურსებ
ის ათვისების 
დონე,%  (x2) 

ელენერგიის  
მომხმარებელთა 
რაოდენობა, ათასი 
კაცი (x3) 

1 2007 6.836 1775,6 10.05 1350.238 
2 2008 7.162 1840,9 10.53 1391.452 
3 2009 7.412 1803,1 10.90 1426.806 
4 2010 9.368 1971,1 13.78 1474.537 
5 2011 7.890 2158,4 11.60 1522.268 
6 2012 7.221 2175,6 10.62 1581.903 
7 2013 8.271 2251,3 12.16 1623.117 
8 2014 8.335 2365,0 12.26 1664.807 
9 2015 8.453 2927,8 12.43 1653.553 
10 2016 9.329 3089.5 13.72 1688.907 
   
ახლა მოვახდინოთ ელექტროენერგიის წარმოების მოცულობასა და მის მოხმარებას შორის,  

მოსახლეობის 1 სულზე,  ფუნქციონალური დამოკიდებულების დადგენა.  
განვიხილოთ სვეტი „ჰესებში ელენერგიის წარმოება“, როგორც 10 ექსპერტის (წლების რაოდენობა) 

შეფასებება და მოვახდინოთ მათი აგრეგირება ზემოაღწერილი მეთოდით. იმის გათვალისწინებით, რომ 
სვეტში უდიდესი მნიშვნელობაა 9.4E+09, დავაკონკრეტოთ არამკაფიო სიმრავლეთა ზემოდ მოცემული 
მესერი შემდეგნაირად:  

( ) { | : [0;9.4E 09] }.X X          
გვაქვს ერთ ელემენტიანი არამკაფიო სიმრავლეების სასრული ერთობლიობა:  , 1,10jA j  = 

{6.8E+09, 7.2E+09, 7.4E+09, 9.4E+09, 7.9E+09, 7.2E+09, 8.3E+09, 8.3E+09, 8.5E+09, 9.3E+09}. განვსაზღვროთ 

მისი რეგულაცია:  ' , 1,10jA j  = {6.8E+09, 7.2E+09, 7.2E+09, 7.4E+09, 7.9E+09, 8.3E+09, 8.3E+09, 8.5E+09, 

9.3E+09, 9.4E+09}. 
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ამ შემთხვევაში #2 და #3 ფორმულით განსაზღვრულ იზოტონურ შეფასებებს ექნება სახე (N=1, m =10):  

( ) ( ) ( , ) | ( ) ( ) | .A A Bv A x A B x x      
  ნაბიჯი 0: ინიციალიზაცია:  არამკაფიო ელემენტიანი სიმრავლეების სასრული ერთობლიობა 

 , 1,10jA j  , მისი რეგულაცია  ' , 1,10jA j  . ( )x -ით აღვნიშნოთ არამკაფიო აგრეგირების 

რეზულტატი. 
 
ნაბიჯი 1: გამოვთვალოთ არამკაფიო ელემენტიანი სიმრავლეების სასრული ერთობლიობა  jA - ის 

წარმომადგენელი (#11) მიიღებს შემდეგ სახეს:
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( , )
( )
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j j

if A A A A

A A
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აქედან 
A

  =8.12E+09. 

 ნაბიჯი 2:  რადგან  = 0, აგრეგირების შემდეგი    *A
x x   8.12E+09.  

ამგვარად, ელექტროენერგიის წარმოების მაჩვენებლების აგრეგირებამ 2007-2016 წლების პერიოდში 
მოგვცა შემდეგი y  = 8.12E+09 (კვტ.სთ). 

ახლა განვიხილოთ სვეტი „ელექტრონერგიის მოხმარება მოსახლეობის 1 სულზე“. წლების სახით გვაქვს 
10 ექსპერტის შეფასება ანუ 10 ერთელემენტიანი არამკაფიო სიმრავლე და მოვახდინოთ მათი აგრეგირება 
ზემოაღწერილი მეთოდით.  

იმის გათვალისწინებით, რომ სვეტში უდიდესი მნიშვნელობაა 3089.5, დავაკონკრეტოთ არამკაფიო 
სიმრავლეთა ზემოდ მოცემული მესერი შემდეგნაირად: 

( ) { | : [0;3089.5] }.X X      
გვაქვს ერთელემენტიანი არამკაფიო სიმრავლეების სასრული ერთობლიობა:  , 1,10jA j  = {1775.6, 

1840.9, 1803.1, 1971.1, 2158.4, 2175.6, 2251.3, 2365.0, 2927.8, 3089.5}. განვსაზღვროთ მისი რეგულაცია: 

 ' , 1,10jA j  = {1775.6, 1803.1, 1840.9, 1971.1, 2158.4, 2175.6, 2251.3, 2365.0, 2927.8, 3089.5}. 
ამ შემთხვევაშიც #2 და #3 ფორმულით განსაზღვრულ იზოტონურ შეფასებებს ექნება სახე (N=1, m =10):  

( ) ( ) ( , ) | ( ) ( ) |,A A Bv A x A B x x         
მივყვეთ ჩვენს ალგორითმს. 
ნაბიჯი 0: ინიციალიზაცია: არამკაფიო ერთელემენტიანი სიმრავლეების სასრული ერთობლიობა

 , 1,10jA j  , მისი რეგულაცია  ' , 1,10jA j  . ( )x -ით აღვნიშნოთ არამკაფიო აგრეგირების 

რეზულტატი. 
ნაბიჯი 1: გამოვთვალოთ არამკაფიო ერთელემენტიანი სიმრავლეების სასრული ერთობლიობა  jA -

ის წარმომადგენელი (#11) მიიღებს სახეს: 
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აქედან 
A

  =2165.13 

ნაბიჯი 2: რადგან  = 0, აგრეგირების შედეგი    *A
x x   2165.13 

ამგვარად, ელექტროენერგიის მოხმარებამ მოსახლეობის 1 სულზე მაჩვენებლის აგრეგირებამ 2007-
2016 წლიბის პერიოდში მოგვცა შემდეგი x1= 3x =2165.13 (კვტ.სთ).   

შემდგომ განვიხილოთ სვეტი „ტექნიკური ჰიდრორესურსების ათვისების დონე“, როგორც 10 

ექსპერტის (წლების რაოდენობა) შეფასებები. ანუ გვაქვს 10  ერთელემენტიანი არამკაფიო სიმრავლე და 

მოვახდინოთ მათი აგრეგირება ზემოაღწერილი მეთოდით. იმის გათვალისწინებით, რომ სვეტში უდიდესი 
მნიშვნელობაა 13.72, დავაკონკრეტოთ არამკაფიო სიმრავლეთა ზემოთ მოცემული მესერი შემდეგნაირად:  

( ) { | : [0;13.72] }.X X      
გვაქვს ერთელემენტიანი არამკაფიო სიმრავლეების სასრული ერთობლიობა:  , 1,10jA j  = {10.05, 

10.53, 10.9, 13.78, 11.6, 10.62, 12.16, 12.26, 12.43, 13.72}. განვსაზღვროთ მისი რეგულაცია:  ' , 1,10jA j 
= {10.05, 10.53, 10.62, 10.9, 11.6, 12.16, 12.26, 12.43, 13.72, 13.78} 

ნაბიჯი 0: ინიციალიზაცია: არამკაფიო ერთელემენტიანი სიმრავლეების სასრული ერთობლიობა 

 , 1,10jA j  , მისი რეგულაცია  ' , 1,10jA j  . ( )x -ით აღვნიშნოთ არამკაფიო აგრეგირების 

რეზულტატი. 
ნაბიჯი 1: გამოვთვალოთ არამკაფიო ერთელემენტიანი სიმრავლეების სასრული ერთობლიობა  jA -

ის წარმომადგენელი (#11)  მიიღებს სახეს: 
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აქედან 
A

  = 12.48 

ნაბიჯი 2: რაგდან  = 0, აგრეგირების შედეგი    *A
x x   12.48 

ამგვარად, ტექნიკური მოხმარების ათვისების დონის მაჩვენებლის აგრეგირებამ  2007-2016 წლების 
პერიოდში მოგვცა შემდეგი 2x =12.48 (%). 

ახლა განვიხილოთ სვეტი „ელექტრონერგიის მოხმარებელთა რაოდენობა“, როგორც 10 ექსპერტის 
(წლების რაოდენობა) შეფასებები, ანუ გვაქვს 10 ერთელემენტიანი არამკაფიო სიმრავლე და მოვახდინოთ 
მათი აგრეგირება ზემოაღწერილი მეთოდით. 
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აქედან 
A

  =2165.13 

ნაბიჯი 2: რადგან  = 0, აგრეგირების შედეგი    *A
x x   2165.13 

ამგვარად, ელექტროენერგიის მოხმარებამ მოსახლეობის 1 სულზე მაჩვენებლის აგრეგირებამ 2007-
2016 წლიბის პერიოდში მოგვცა შემდეგი x1= 3x =2165.13 (კვტ.სთ).   

შემდგომ განვიხილოთ სვეტი „ტექნიკური ჰიდრორესურსების ათვისების დონე“, როგორც 10 

ექსპერტის (წლების რაოდენობა) შეფასებები. ანუ გვაქვს 10  ერთელემენტიანი არამკაფიო სიმრავლე და 

მოვახდინოთ მათი აგრეგირება ზემოაღწერილი მეთოდით. იმის გათვალისწინებით, რომ სვეტში უდიდესი 
მნიშვნელობაა 13.72, დავაკონკრეტოთ არამკაფიო სიმრავლეთა ზემოთ მოცემული მესერი შემდეგნაირად:  

( ) { | : [0;13.72] }.X X      
გვაქვს ერთელემენტიანი არამკაფიო სიმრავლეების სასრული ერთობლიობა:  , 1,10jA j  = {10.05, 

10.53, 10.9, 13.78, 11.6, 10.62, 12.16, 12.26, 12.43, 13.72}. განვსაზღვროთ მისი რეგულაცია:  ' , 1,10jA j 
= {10.05, 10.53, 10.62, 10.9, 11.6, 12.16, 12.26, 12.43, 13.72, 13.78} 

ნაბიჯი 0: ინიციალიზაცია: არამკაფიო ერთელემენტიანი სიმრავლეების სასრული ერთობლიობა 

 , 1,10jA j  , მისი რეგულაცია  ' , 1,10jA j  . ( )x -ით აღვნიშნოთ არამკაფიო აგრეგირების 

რეზულტატი. 
ნაბიჯი 1: გამოვთვალოთ არამკაფიო ერთელემენტიანი სიმრავლეების სასრული ერთობლიობა  jA -

ის წარმომადგენელი (#11)  მიიღებს სახეს: 
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აქედან 
A

  = 12.48 

ნაბიჯი 2: რაგდან  = 0, აგრეგირების შედეგი    *A
x x   12.48 

ამგვარად, ტექნიკური მოხმარების ათვისების დონის მაჩვენებლის აგრეგირებამ  2007-2016 წლების 
პერიოდში მოგვცა შემდეგი 2x =12.48 (%). 

ახლა განვიხილოთ სვეტი „ელექტრონერგიის მოხმარებელთა რაოდენობა“, როგორც 10 ექსპერტის 
(წლების რაოდენობა) შეფასებები, ანუ გვაქვს 10 ერთელემენტიანი არამკაფიო სიმრავლე და მოვახდინოთ 
მათი აგრეგირება ზემოაღწერილი მეთოდით. 

6 
 

იმის გათვალისწინებით, რომ სვეტში უდიდესი მნიშვნელობაა 1688.907, დავაკონკრეტოთ არამკაფიო 
სიმრავლეთა ზემოდ მოცემული მესერი შემდეგნაირად: 

( ) { | : [0;1688.90 ] }.7X X      
გვაქვს ერთელემენტიანი არამკაფიო სიმრავლეების სასრული ერთობლიობა:  , 1,10jA j 

={1350.238, 1391.452, 1426.806, 1474.537, 1522.268, 1581.903, 1623.117, 1664.807, 1653.553, 1688.907}. 

ახლა განვსაზღვროთ მისი რეგულაცია: ' , 1,10jA j  ={1350.238, 1391.452, 1426.806, 1474.537, 

1522.268, 1581.903, 1623.117, 1653.553, 1664.807, 1688.907} 
ნაბიჯი 0: ინიციალიზაცია: არამკაფიო ერთელემენტიანი სიმრავლეების სასრული ერთობლიობა

 , 1,10jA j  , მისი რეგულაცია  ' , 1,10jA j  . ( )x -ით აღვნიშნოთ არამკაფიო აგრეგირების 

რეზულტატი. 
ნაბიჯი 1: გამოვთვალოთ არამკაფიო ერთელემენტიანი სიმრავლეების სასრული ერთობლიობა  jA -

ის წარმომადგენელი (#11) მიიღებს სახეს:
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აქედან 
A

  =1558.029 

ნაბიჯი 2:  რადგან  = 0, აგრეგირების შედეგი    *A
x x   1558.029 

ამგვარად, ელექტროენერგიის მომხმარებელთა რაოდენობის მაჩვენებლების აგრეგირებამ 2007-2016 

წლების პერიოდში მოგვცა შემდეგი 3x =1558.029 (ათასი კაცი). 

ახლა განვიხილოთ არამკაფიო ფუნქცია  1 2 3, ,y f x x x   
. დავადგინეთ, რომ 2006-2015წწ. პერიოდში 

შესაბამისი პარამეტრების არამკაფიო აგრეგირების გზით ფუნქცია იღებს ასეთ მნიშვნელობებს:.  

1 2 3

8.12 09 2165.13 12.48 1558.029
y x x x

E 

   
                                 (#12)   

გამოსახულება #12-ით მიღებული მნიშვნელობები ძალზედ დიდ როლს თამაშობენ პროგნოზირების 
პროცესში. არამკაფიო ექსტრაპოლაციამ ღირსეული ადგილი დაიმკვიდრა საპროგნოზო სფეროში, 
განსაკუთრებით სტატისტიკური მონაცემების გენერალური ერთობლიობის არქონის შემთხვევაში. 
იმისათვის, რომ არამკაფიო ექსტრაპოლაციის გამოყენებით, გამოვთვალოთ პროგნოზული მაჩვენებლები, 
იყენებენ გარკვეული პერიოდების მონაცემთა არამკაფიო აგრეგირების შედეგებს.  
 პარამეტრების არამკაფიო აგრეგირების მნიშვნელობების საპოვნელად 2020-2022 წწ. პერიოდში 
ვიყენებთ არამკაფიო ექსრაპოლაციას და ვიღებთ: 

1.48 10y E  . 
აქედან დეფაზიკაციის გზით მივიღებთ, რომ ჰიდროელექტროსადგურებში ელექტროენერგიის 

წარმოება მოსალოდნელია შემდეგი სიდიდეებით (კვტ.სთ): 

2020 2021 2022
13.9 10 1.47 10 16.8 10y E E E    

მათემატიკური მოდელის აგებისა და გადაწყვეტის შემდეგ საჭირო მიღებული შედეგების  ეკონომიკური 
ანალიზი, რათა მოხდეს დარგში არსებული რეზერვების გამოაშკარავება. 
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საქართველოში ელექტროენერგიის წარმოების 
ათწლიან პროგნოზს აკეთებს „საქართველოს სა-
ხელმწოფო ელექტროსისტემაც“, რომელიც მოცე-
მულია ოფიციალურ დოკუმენტში „საქართველოს 
გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმა 
2018-2028“. აღნიშნული საპროგნოზო გეგმა საქა-
რთველოს სახელმწოფო ელექტროსისტემაში მომ-
ზადდა 2017 წელს.

კვლევის შედეგად, ჩვენს მიერ მიღებული საპ-
როგნოზო შედეგები საკმაოდ გაბედულად შეიძლე-
ბა ჩაითვალოს, იქედან გამომდინარე, რომ 2026-
2027 წლამდე არ იგეგმება დამატებითი სიძლავრე-
ების ამოქმედება და ახალი ჰიდროელექტროსაგუ-
რების ექსპლუატაცია, რაც ცალსახად გაზრდიდა 
ჰესებში ელექტროენერგიის  საპროგნოზო წარმო-
ების მოცულობას. 

2020 წლისათვის ჩვენს მიერ მიღებული ელექტ-
როენერგიის წარმოების  საპროგნოზო მაჩვენებე-
ლი განსხვავდება ოფიციალური მონაცემისგან. ჩვე-
ნს მიერ, 2020 წლისათვის ნავარაუდევია 1,5 მლრდ.
კვტ.სთ-ით მეტი (10.7%-ით მეტი) ჰიდროელექტრო-
სადგურების მიერ გამომუშავებული ელექტროენე-
რგია. ასეთი განსხვავების მიზეზად შესაძლოა და-
ვასახელოთ „საქართველოს სახელმწოფო ელექტ-
როსისტემის“ მიერ დარგში არსებული რეზერვების 
არასათანადოდ გათვალისწინება. 

თუკი მოვახდენთ ჩვენს მიერ 2021-2022 
წლისთვის მიღებულ საპროგნოზო მაჩვენებლის შე-
დარებას „საქართველოს სახელმწოფო ელექტრო-
სისტემის“ მიერ გაკეთებულ იგივე მაჩვენებელთან 
დავინახავთ, რომ 2021 წელს ნახევარი მლრდ.კვტ.
სთ-მდე (2,6%-ით მეტი), ხოლო 2022 წელს 1 მლრდ.
კვტ.სთ-ზე მეტი (6%-ით მეტი) ელექტროენერგი-
ის წარმოებაა ნავარაუდევი ჩვენი პროგნოზისგან 
განსხვავებით. ასეთ გაზრდილი მაჩვენებლის გაჟ-
ღერებისას, მათი მხრიდან, გასათვალისწინებელია 
ბუნებაზე ზემოქმედების ეკოლოგიური ასპექტები, 

რომლების ხშირ შემთხვევაში უგულებელყოფილია 
რჩება ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობის 
პროცესში. 

ჩვენს მიერ ჩატარებული ეკონომიკურ-მათე-
მატიკური გათვლებით 2022 წლისათვის ჰიდროე-
ლექტროსადგურებში  ნავარაუდევია 16,8 მლრდ.
კვტ.სთ ელექტროენერგიის წარმოება, ხოლო ამა-
ვე წელს „საქართველოს სახელმწოფო ელექტრო-
სისტემის“ საპროგნოზო ბალანსში მოხმარება შეა-
დგენს 15,08 მლრდ.კვტ.სთ. აღნიშნული მონაცემე-
ბის ანალიზი საშუალებას გვაძლევს დავასკვნათ, 
რომ მოცემული პერიოდისთვის ქვეყნის ელექტ-
რობალანსი უდეფიციტო იქნება და შესაძლებელია  
მილიარდ კვტ.სთ-მდე ჭარბი ელექტროენერგიის 
ექსპორტზე გატანა.

მიღებული შედეგების ანალიზი საშუალებს 
გვაძლევს ვივარაუდოთ, რომ ჰესების მიერ ელექტ-
როენერგიის წარმოების გაზრდილი მაჩვენებელი 
სათანადოდ უზრუნველყოფს ქვეყნის ეკონომიკის 
მდგრად განვითარებას და შესაბამისად მოსახლეო-
ბის კეთილდღეობის უზრუნველყოფას.

გამოყენებული ლიტერატურა: 
1. გიორგი თავაძე, დემურ ჩომახიძე. ჟ. ბუნებრი-

ვი მონოპოლიები და მათი რეგულირება, (2005) თბ., 
2005, გვ. 59-61;

2. Томас Т. Нэгл. Стратегия и тактика 
ценооброзования. 3-е издание, Питер, 2004;

3. T. Tsabadze, A method for fuzzy aggregation based 
on grouped expert evaluations, Fuzzy Sets and Systems 
157   (2006) 1346-1361;

4. T. Tsabadze, A new approach to the establishment 
of electricity tariffs based on fuzzy sets, Georgian 
Engineering News, 1 (2007) 113-119;

5. http://www.gse.com.ge/sw/static/file/TYNDP_
GE-2018-2028_GEO.PDF.
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ანოტაცია
კლიმატურ ცვლილებებთან ბრძოლის აქტუა-

ლობა გამოიწვია წყლისა და ჰაერის დაბინძურების 
ზრდამ, დაბინძურების ძირითადი გამომწვევ მი-
ზეზია წიაღისეული საწვავის გამოყენება, ამიტომ 
მნიშვნელოვანი ხდება ისეთი ენერგიის წყაროს პო-
ვნა რომელიც არ გამოყოფს CO2-ს და ამ ენერგიის 
რაოდენობა ეყოფა საყოფაცხოვრებო და სამრეწვე-
ლო მოთხოვნებს, ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელო-
ვან როლს სუფთა ენერგიის მისაღებად რომელიც 
გარემოს არ აზიანებს საყოფაცხოვრებო და სამრე-
წველო წარმოებაში თამაშობს ქარის ელ.სადგურე-
ბი. სტატიაში მოცემულია ქარის ელ.სადგურის სიმ-
ძლავრის გენერაციისა და ქარის ცვლილების ხასია-
თის ანალიზი.

ქარის ელექტროსადგურზე სიმძლავრის გენერაციისა 
და ქარის ცვლილების ხასიათის ანალიზი

დავით დათაშვილი
სტუ-ს დოქტორანტი

ANNOTATION
Analysis of wind speed deviation on power genera-

tion at wind power plant
The increased air and water pollution is the main 

reason leading to try solving the urgent problem of cli-
mate changes. Using fossil fuel is the cause of pollution, 
thus it is important to find the source of energy not 
producing CO2. In addition, this source of energy should 
be enough for domestic and industrial demands. The so-
lar power plant plays one of the important role in pro-
duction of clean energy not polluting the environment. 
This article analyzes the wind speed deviation on 
power generation at wind power plant.

ქარის ელ.სადგურზე სიმძლავრის გენერაციისა და ქარის სიჩქარის ცვლილების ხასიათის შესასწავლად 
გორში მოხდა 24 საათის განმავლობაში ქარის სიჩქარის წუთობრივი ინფორმაციის გაანალიზება ნახ.1
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ქარის სიჩქარე

გამომუშავებული სიმძლავრე

 

ნახ.1 

ქარის სიჩქარის მრუდზე ჩანს რომ ქარის სიჩქარე მკვეთრად იკლებს ღამის 2 

საათისათვის და ქარის სიჩქარე საკმაოდ დაბალია დილის 10 საათამდე,  ქარის 

ელექტროსადგურზე სიმძლავრის გენერაცია იწყება 3მ/წმ ქარის სიჩქარიდან და 

მაქსიმალურ სიმძლავრეს აღწევს 12 მ/წმ ქარის სიჩქარეზე, დავაკვირდეთ როგორ 

იცვლება ქარის ელ.სადგურზე სიმძლავრის გენერაცია ქარის სიჩქარეზე 

დამოკიდებულების მიხედვით, ქარის სიჩქარის დამოკიდებულება გამომუშავებულ 

ენერგიასთან ნაჩვენებია ნახ.2-ზე. 
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ნახ.1
ქარის სიჩქარის მრუდზე ჩანს რომ ქარის სიჩქარე მკვეთრად იკლებს ღამის 2 საათისათვის და ქარის 

სიჩქარე საკმაოდ დაბალია დილის 10 საათამდე, ქარის ელექტროსადგურზე სიმძლავრის გენერაცია იწყე-
ბა 3მ/წმ ქარის სიჩქარიდან და მაქსიმალურ სიმძლავრეს აღწევს 12 მ/წმ ქარის სიჩქარეზე, დავაკვირდეთ 
როგორ იცვლება ქარის ელ.სადგურზე სიმძლავრის გენერაცია ქარის სიჩქარეზე დამოკიდებულების მი-
ხედვით, ქარის სიჩქარის დამოკიდებულება გამომუშავებულ ენერგიასთან ნაჩვენებია ნახ.2-ზე.

*    *    *    *
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ნახ.2 დან ჩანს რომ ღამის პირველ საათზე ქარის 
სიჩქარის შემცირების შემდეგ ქარის ელ.სადგურზე 
გამომუშავებული გენერაცია მცირდება ნულამდე 
და 01:31 დან 03:02 მდე ქარის გენერატორები ჩე-
რდება, შემდგომ 03:49 დან ისევ იწყება მცირე სი-
მძლვარის გენრაცია და 05:48 სათვის მთლიანად 
ჩერდება სადგური 10:53 წუთამდე სადაც სტაბი-
ლურად მაგრამ მდორედ ხდება ქარის სიჩქარისა და 
შესაბამისად გამომუშავებული ენერგიის მატება 
17:05 მდე სადაც ხდება ქარის სიჩქარის დღის გან-
მავლობაში ყველაზე მკვეთრი ზრდა 18:28 მდე, ამ 
შუალედში ქარის სიჩქარე იზრდება 7,05 მ/წმ დან 
12,65 მ/წმ მდე ვინაიდან ქარის ელ.სადგურზე გა-
მომუშავებული ენერგია ქარის სიჩქარის მესამე ხა-
რისხის პროპორციულია ამ შუალედში ქარის მატე-
ბასთან შედარებით გაცილებით სწრაფად იზრდება 
გამომუშავებული ენერგია, 17:05 ზე ქარის ელ.სად-
გურის მიერ გამომუშავებული სიმძლავრე იყო 5.4 
მგვტ ხოლო 18:28 ზე 20,44 მგვტ.ესეიგი ქარის სიჩ-
ქარის ცვლილება ამ შუალედში იყო 12,65-7,05=5.6 
მ/წმ ხოლო სიმძლავრის ცვლილება კი 20,44-5,4= 
15,04 მგვტ. როგორც ვხედავთ ამ ზღვრებში ქარის 
სიჩქარის 1 მ/წმ სიჩქარის ცვლილება იწვევს დაა-
ხლოებით 2,6 ჯერ გამომუშავებული სიმძლავრის 
ცვლილებას.

2 
 

‐5

0

5

10

15

20

25

0:00:00 2:24:00 4:48:00 7:12:00 9:36:00 12:00:00 14:24:00 16:48:00 19:12:00 21:36:00 0:00:00

ქარის ელ.სადგურში 24 საათის განმავლობაში ქარის სიჩქარისა და 
გამომუშავებული სიმძლავრის ცვლილებები
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ნახ.1 

ქარის სიჩქარის მრუდზე ჩანს რომ ქარის სიჩქარე მკვეთრად იკლებს ღამის 2 

საათისათვის და ქარის სიჩქარე საკმაოდ დაბალია დილის 10 საათამდე,  ქარის 

ელექტროსადგურზე სიმძლავრის გენერაცია იწყება 3მ/წმ ქარის სიჩქარიდან და 

მაქსიმალურ სიმძლავრეს აღწევს 12 მ/წმ ქარის სიჩქარეზე, დავაკვირდეთ როგორ 

იცვლება ქარის ელ.სადგურზე სიმძლავრის გენერაცია ქარის სიჩქარეზე 

დამოკიდებულების მიხედვით, ქარის სიჩქარის დამოკიდებულება გამომუშავებულ 

ენერგიასთან ნაჩვენებია ნახ.2-ზე. 
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დასკვნა
ქარის ელექტროსადგურზე სიმძლავრის გენე-

რაციისა და ქარის ცვლილების ხასიათის ანალიზის 
შედეგად დადგინდა რომ:

1. ქარის სიჩქარის ცვლილებასთან შედარებით 
გაცილებით სწრაფად იცვლება გამომუშავებული 
ენერგია ვინაიდან ქარის ელ.სადგურზე გამომუშა-
ვებული ენერგია ქარის სიჩქარის მესამე ხარისხის 
პროპორციულია. 

2. ქარის სიჩქარე საკმაოდ მდორედ იცვლება 
როგორც სიჩქარის მატების დროს ასევე მოკლების 
დროს რაც ამცირებს ქარის ელ.სადგურის სიმძლავ-
რის მკვეთრი ცვლილების ალბათობას.

ლიტერატურა
1. მ.რუხვაძე, ელექტრული სისტემების მდგრადობა.
2. საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარე-

ბის ათწლიანი გეგმა.
3. ელ.სისტემის საინჟინრო მოდელირების პროგ-

რამა PSS/E-ის დოკუმენტაცია. 
4. https://www.renewableenergyhub.co.uk/wind-

turbines/types-of-wind-turbines.html
5. https://www.renewableenergyhub.co.uk/wind-

turbines/types-of-wind-turbines.html
6. https://www.sciencedirect.com/science/article/

pii/S2405653716300616

ნახ.2
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რეზიუმე
ნაშრომის კვლევის ობიექტია რთული ტექნიკუ-

რი სისტემა, რომელიც შედგება მრავალი არასაიმე-
დო ელემენტისაგან. სისტემაში მოქმედებს მტყუ-
ნებული ძირითადი ელემენტების ჩანაცვლებისა და 
აღდგენის ორგანოები. აგებულია მათემატიკური 
მოდელი, რომელიც წარმოადგენს რიგების სისტე-
მას ორი პარალელური მომსახურებით - ჩანაცვლე-
ბა და აღდგენა. განხილულია სისტემის სტაციონა-
რული მდგომარეობა. მიღებული შედეგების გამო-
ყენება შესაძლებელია უფრო რთული სისტემების 
გამოსაკვლევად. აღნიშნული საშუალებას მოგვცე-
მს დადგენილი იქნეს პრევენციული ღონისძიებების 
გატარების ვადები, სათადარიგო ნაწილების ოპტი-
მალური მარაგები, მოწოდებისა და დანადგარების 
შეცვლის ვადები. ჩამოთვლილი ღონისძიებები უზ-
რუნველყოფენ სისტემების ეკონომიური ეფექტია-
ნობს მნიშვნელოვან ამაღლებას. 

SUMMARY
Object of a research is the difficult technical system 

which consists of a set of unreliable elements. In sys-
tem work functions of replacements and restoration 
of idle basic elements. The mathematical model which 
represents system from two parallel rows of service - 
replacements and restoration is constructed. Steady 
state of system is discussed. The received results 
can be used in researches of more difficult systems. 
It will allow us to determine the time of carrying out 
preventive measures, optimum quantity of spare parts 
inventories, delivery dates and replacements of the 
equipment.These measures will allow to provide a 
significant increase in cost efficiency of the system.

*  *  *  *

თანამედროვე რთული ტექნიკური სისტემების 
ერთ - ერთი სახეობა, ინფოკომუნიკაციური სისტე-
მები შედგებიან ქსელური სტრუქტურის მქონე ტე-
რიტორიულად განაწილებული დიდი რაოდენობის 

მაკომპლექტებელი ელემენტებისაგან. ცხადია, რომ 
განუწყვეტელ ექსპლოატაციაში მყოფ ასეთ სისტე-
მებში ცალკეული ელემენტ(ებ)ის (მთლიანი ბლოკე-
ბისაც კი) მტყუნებების ალბათობა მაღალია, რამაც 
შეიძლება გამოიწვიოს მთლიანი სისტემის შეფე-
რხება ან ეფექტიანობის მნიშვნელოვანი კლება. 

საიმედოობის ანალიზი და სათანადო მაჩვე-
ნებლების წინასწარ განსაზღვრა აუცილებელი 
ამოცანა ხდება ნებისმიერი რთული სისტემის შე-
მუშავებისას. რთული სისტემებისა და ტექნიკუ-
რი მოწყობილებების საიმედოობის ანალიზისა და 
მათი მოსალოდნელი რიცხობრივი მაჩვენებლების 
გაანგარიშებისათვის, როგორც წესი, იყენებენ მო-
დელირებასა და გამოცდებს. გამოცდების ჩატარე-
ბა ძვირად ღირებულ საცდელ მოწყობილობებზე, 
ასევე გამოსაცდელ ნიმუშებზე მნიშვნელოვანი და-
ნახარჯების გამო ამცირებს საწარმოო პროცესის 
ეკონომიურ ეფექტიანობას, რის გამოც ჯერ კიდევ 
სისტემების პროექტირების ეტაპზე ხდება აქცე-
ნტების გადატანა გამოცდებიდან მათემატიკური 
მოდელირების გამოყენებაზე. 

სისტემის ფუნქციობის აღმწერი მოდელის აგე-
ბისას გასათვალისწინებელია, რომ ტექნიკური 
შეფერხებების მიმართ მდგრადობასთან ერთად 
ერთ- ერთი საკვანძო მოთხოვნაა მათი ცალკეული 
ელემენტების რეზერვირების სათანადო დონის 
უზრუნველყოფა, რათა ელემენტ(ების)ის მტყუნე-
ბამ არ გამოიწვიოს მთლიანი ქსელის ფუნქციობის 
დარღვევა ან ეფექტიანობის მკვეთრი დაქვეითება. 
ინფოკომუნიკაციურ სისტემებში ტექნიკური მომ-
სახურების სტრატეგია ისეა აგებული, რომ მტყუნე-
ბა და გაუმართაობა აღმოიფხვრება მტყუნებული 
ელემენტების ჩანაცვლებით სარეზერვო ელემე-
ნტებით. მტყუნებული ელემენტების ჩანაცვლებას 
ემსახურებიან ჩანაცვლების მომსახურე ორგანო-
ები (ბრიგადები), ხოლო მათ აღდგენას (შესაძლებ-
ლობის შემთხვევაში) ასევე ემსახურებიან ცალკე 
სპეციალიზებული ორგანოები.

სისტემებში წარმოქმნილი მტყუნებები შემთხვე-
ვითი ხასიათისაა, ამიტომ დროისა და ადგილის მი-
ხედვით მათი ზუსტად დადგენა და სრული პრევენ-

რიგების მოდელი რთული სისტემების 
საიმედოობისგანსაზღვრის ამოცანაში 

რევაზ კაკუბავა 
ტექნიკურ მეცნიერებათა 

დოქტორი, სტუ-ს პროფესორი
დავით წამალაშვილი 
სტუ-ს დოქტორანტი
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ცია შეუძლებელია. ამავე დროს, შესაძლებელია გარკვეული მეთოდების გამოყენებით შევამციროთ მტყუ-
ნებათა სიხშირეები.

ქვემოთ მოგვყავს მრავალკომპონენტიანი რთული ტექნიკური სისტემის ფუნქციობის აღმწერი მათემა-
ტიკური მოდელი სისტემის სხვადასხვა მოსალოდნელი მდგომარეობისათვის.

მოდელის ასაგებად დავუშვათ, რომ სისტემა შედგება m ძირითად და n სარეზერვო ელემენტებისაგან. 
თავისთავად ცხადია, რომ სარეზერვო ელემენტები ფუნქციურად ზუსტად იგივე დანიშნულების არიან, 
რაც ძირითადი ელემენტები. ძირითადი ელემენტების მტყუნებათა ინტენსივობა აღვნიშნოთ α, ხოლო სა-
რეზერვო ელემენტებისა β. 

მტყუნებული ძირითადი ელემენტი იცვლება ქმედუნარიანი თავისუფალი სარეზერვო ელემენტით. 
იგულისხმება, რომ სისტემა უზრუნველყოფილი უნდა იყოს სათანადო რაოდენობის სარეზერვო ელემე-
ნტებით. თუ მტყუნების მომენტში სისტემაში არის შესაბამისი თავისუფალი სარეზერვო ელემენტი, მაშინ 
ჩანაცვლების ოპერაცია იწყება მტყუნების აღმოჩენისთანავე. სხვა შემთხვევაში ჩანაცვლება დაიწყება მა-
შინ, როცა სისტემაში იქნება თავისუფალი სარეზერვო ან აღდგენილი ელემენტი. მტყუნებული ელემენტი 
გადაეცემა აღსადგენად და იგი ითვლება სრულად აღდგენილად თუ ის ყველა პარამეტრით ახალი ელემე-
ნტის იდენტურია. სისტემაში ჩანაცვლების მომსახურების ორგანოს რაოდენობა იყოს k, ხოლო აღდგენის 
მომსახურების ორგანოს რაოდენობა კი l. 

იმ შემთხვევაში, როცა მომსახურების ორგანო(ები) დაკავებულია, იქმნება რიგები ჩანაცვლების ან 
აღდგენის მოლოდინში. მომსახურების პრინციპი არის FCFS (First Come, First Served - პირველი მოვიდა 
– პირველი მომსახურდა). ამრიგად, იქმნება მასობრივი მომსახურების ჩაკეტილი სისტემა ორი ტიპის 
მომსახურებით – ჩანაცვლება და აღდგენა. 

განვიხილოთ კერძო შემთხვევა, როცა რთული ტექნიკური სისტემა შედგება m უსასრულო რაოდენობის 
ძირითადი ელემენტისაგან, სარეზერვო ელემენტების გარეშე ე.ი. n = 0, ანუ განვიხილოთ სისტემის მუშაო-
ბის შემთხვევა, როცა m= ∞ ; n = 0; β = 0; l = k = 1. სისტემის ფუნქციობა შეიძლება აღიწეროს დიფერენცია-
ლურ განტოლებათა (კოლმოგოროვის) შემდეგი სისტემით.
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(ბრიგადები), ხოლო მათ აღდგენას (შესაძლებლობის შემთხვევაში) ასევე ემსახურებიან ცალკე 
სპეციალიზებული ორგანოები. 

   სისტემებში წარმოქმნილი მტყუნებები შემთხვევითი ხასიათისაა, ამიტომ დროისა და ადგილის 
მიხედვით მათი ზუსტად დადგენა და სრული პრევენცია შეუძლებელია. ამავე დროს, შესაძლებელია 
გარკვეული მეთოდების გამოყენებით შევამციროთ მტყუნებათა სიხშირეები. 

    ქვემოთ მოგვყავს მრავალკომპონენტიანი რთული ტექნიკური სისტემის  ფუნქციობის აღმწერი 
მათემატიკური მოდელი სისტემის სხვადასხვა მოსალოდნელი მდგომარეობისათვის. 

    მოდელის ასაგებად დავუშვათ, რომ სისტემა შედგება m ძირითად და n სარეზერვო 
ელემენტებისაგან. თავისთავად  ცხადია, რომ სარეზერვო ელემენტები  ფუნქციურად ზუსტად იგივე 
დანიშნულების არიან, რაც ძირითადი ელემენტები. ძირითადი ელემენტების მტყუნებათა ინტენსივობა 
აღვნიშნოთ α, ხოლო სარეზერვო ელემენტებისა β.   

მტყუნებული ძირითადი ელემენტი იცვლება ქმედუნარიანი თავისუფალი სარეზერვო ელემენტით. 
იგულისხმება, რომ სისტემა უზრუნველყოფილი უნდა იყოს სათანადო რაოდენობის სარეზერვო 
ელემენტებით. თუ  მტყუნების მომენტში სისტემაში არის შესაბამისი თავისუფალი სარეზერვო 
ელემენტი, მაშინ   ჩანაცვლების ოპერაცია იწყება მტყუნების აღმოჩენისთანავე. სხვა შემთხვევაში 
ჩანაცვლება დაიწყება მაშინ, როცა სისტემაში იქნება თავისუფალი სარეზერვო ან აღდგენილი ელემენტი. 
მტყუნებული ელემენტი გადაეცემა აღსადგენად და იგი ითვლება სრულად აღდგენილად თუ ის ყველა 
პარამეტრით  ახალი ელემენტის იდენტურია. სისტემაში ჩანაცვლების მომსახურების ორგანოს 
რაოდენობა იყოს k, ხოლო აღდგენის მომსახურების ორგანოს რაოდენობა კი l.   

იმ შემთხვევაში, როცა მომსახურების ორგანო(ები) დაკავებულია, იქმნება რიგები ჩანაცვლების ან 
აღდგენის მოლოდინში. მომსახურების პრინციპი არის FCFS (First Come, First Served - პირველი მოვიდა – 
პირველი მომსახურდა). ამრიგად, იქმნება მასობრივი მომსახურების ჩაკეტილი სისტემა ორი ტიპის 
მომსახურებით – ჩანაცვლება და აღდგენა.  

   განვიხილოთ კერძო შემთხვევა, როცა რთული ტექნიკური სისტემა შედგება m უსასრულო 
რაოდენობის ძირითადი ელემენტისაგან, სარეზერვო ელემენტების გარეშე ე.ი. n = 0, ანუ  განვიხილოთ 
სისტემის მუშაობის  შემთხვევა, როცა m= ∞ ; n = 0; β = 0; l = k = 1.  სისტემის ფუნქციობა შეიძლება 
აღიწეროს  დიფერენციალურ  განტოლებათა (კოლმოგოროვის)  შემდეგი სისტემით. 

სისტემაში არის თითო - თითო აღმდგენი  და  ჩანაცვლების ორგანო. აღდგენისა და ჩანაცვლების 

დროის განაწილების ფუნქციები ექსპონენციალურია და  ინტენსივობებით.  შემოვიტანოთ P (i,j,t) 
მახასიათებელი (ალბათობა), რომელიც გვიჩვენებს, რომ დროის t მომენტში სისტემის ძირითად 
ელემენტთა ჯგუფს აკლია i ელემენტი, j- ელემენტი კი მტყუნებულია. ძირითად ელემენტების მტყუნებათა 
ჯამური ინტენსივობა აღვნიშნოთ α0.  

სისტემაში მოსალოდნელია შემდეგი მდგომარეობები.  
1) თავისუფალი მდგომარეობა. 
2) სისტემაში მიმდინარეობს მხოლოდ აღდგენა. 
3) სისტემაში მიმდინარეობს მხოლოდ ჩანაცვლება. 
4) სისტემაში მიმდინარეობს ჩანაცვლების და აღდგენის ოპერაციები ერთდროულად. 
   მტყუნებული ელემენტის აღდგენის ინტენსივობა აღვნიშნოთ μ. აღდგენის შემდეგ ელემენტთა 

ძირითად ჯგუფში ხდება მტყუნებული ელემენტის ჩანაცვლება λ  ინტენსივობით. იგულისხმება, რომ 
ვიდრე ელემენტი იმყოფება გადართვის რიგში, მისი მტყუნება არ ხდება. 

1. სისტემა თავისუფალ მდგომარეობაშია.  ამ დროს  i =  j = 0.   
სტანდარტული ალბათური მსჯელობების საფუძველზე სისტემის მდგომარეობის აღმწერი 

დიფერენციალური განტოლება იქნება:  

dt
tdP ),0,0(

 = - α0 P(0,0,t) + λ P (1,0,t) +μ P (0,1,t).                                                              (1) 

სტაციონარულ მდგომარეობაში (1)-დან მიიღება შემდეგი ალგებრული განტოლება: 
- α0 P(0,0) + λ P (1,0) +μ P (0,1) = 0.                                                                                              (2)                                                                   
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2.  სისტემაში მიმდინარეობს მხოლოდ აღდგენის პროცესი - ამ შემთხვევაში   ji  ,   ანუ ყველა 
ელემენტი, რომელიც აკლია ძირითად ჯგუფს მტყუნებულია, მიმდინარეობს ერთ-ერთის აღდგენა, 
დანარჩენები ელოდებიან აღდგენას.  მდგომარეობის შესაბამის დიფერენციალურ განტოლებას ექნება 
სახე:   

dt
tiidP ),,(

= - ( α0 +μ) ),,( tiiP + α0 ),1,1( tiiP  + λ ),,1( tiiP  .                  ( 0 < i <  )     (3)         

სტაციონარულ მდგომარეობაში მიიღება შემდეგი ალგებრული განტოლება: 

 
- ( α0 +μ) ),( iiP + α0  )1,1(  iiP + λ ),1( iiP  = 0                  ( 0 < i <  )                (4) 

 
   

3.სისტემაში მიმდინარეობს მხოლოდ ჩანაცვლება - ამ შემთხვევაში სისტემაში არ არის მტყუნებული 
ელემენტი ანუ j= 0. ძირითად ჯგუფს აკლია ელემენტები, რომლებიც უკვე აღდგენილია და არიან 
ჩანაცვლების რიგში.  

სისტემის მდგომარეობის აღმწერ დიფერენციალურ განტოლებას ექნება სახე:  

dt
tidP ),0,(

=-(α0+λ) ),0,( tiP +λ ),0,1( tiP  + μ ),1,( tiP .           ( 0 < i <  )                                 (5) 

  სტაციონარული მდგომარეობისათვის (5) - დან  მიიღება ალგებრული განტოლება: 

   (α0 + λ ) )0,(iP  + λ )0,1( iP + μ )1,(iP = 0.                           ( 0< i  <  )                                   (6)                                
    
4.სისტემაში ერთდროულად მიმდინარეობს ჩანაცვლების და აღდგენის ოპერაციები. ამ პროცესის 

აღმწერი დიფერენციალური განტოლება იქნება: 

dt
tjidP ),,(

= -(α0 + λ + μ) ),,( tjiP  +  α0 ),1,1( tjiP   + λ ),,1( tjiP   + μ ),1,( tjiP  . 

.0  i , .0 inj                                                                                                                       ( 7 ) 
სტაციონარულ მდგომარეობაში შესაბამის ალგებრულ განტოლებას ექნება სახე: 

  
-(α0+λ+μ) ),( jiP +α0 )1,1(  jiP +λ ),1( jiP  +μ )1,( jiP .   .0  i , .0 inj       (8)

                                                წარმოდგენილი განტოლებებით მიიღება წრფივ განტოლებათა სისტემა ),( jiP სიდიდეების 
განსაზღვრისათვის. სისტემის თავსებადობისათვის მიღებულ სისტემას უნდა დაემატოს ნორმირების 
პირობა (ერთ- ერთი განტოლების ნაცვლად):  
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2.  სისტემაში მიმდინარეობს მხოლოდ აღდგენის პროცესი - ამ შემთხვევაში   ji  ,   ანუ ყველა 
ელემენტი, რომელიც აკლია ძირითად ჯგუფს მტყუნებულია, მიმდინარეობს ერთ-ერთის აღდგენა, 
დანარჩენები ელოდებიან აღდგენას.  მდგომარეობის შესაბამის დიფერენციალურ განტოლებას ექნება 
სახე:   

dt
tiidP ),,(

= - ( α0 +μ) ),,( tiiP + α0 ),1,1( tiiP  + λ ),,1( tiiP  .                  ( 0 < i <  )     (3)         

სტაციონარულ მდგომარეობაში მიიღება შემდეგი ალგებრული განტოლება: 

 
- ( α0 +μ) ),( iiP + α0  )1,1(  iiP + λ ),1( iiP  = 0                  ( 0 < i <  )                (4) 

 
   

3.სისტემაში მიმდინარეობს მხოლოდ ჩანაცვლება - ამ შემთხვევაში სისტემაში არ არის მტყუნებული 
ელემენტი ანუ j= 0. ძირითად ჯგუფს აკლია ელემენტები, რომლებიც უკვე აღდგენილია და არიან 
ჩანაცვლების რიგში.  

სისტემის მდგომარეობის აღმწერ დიფერენციალურ განტოლებას ექნება სახე:  

dt
tidP ),0,(

=-(α0+λ) ),0,( tiP +λ ),0,1( tiP  + μ ),1,( tiP .           ( 0 < i <  )                                 (5) 

  სტაციონარული მდგომარეობისათვის (5) - დან  მიიღება ალგებრული განტოლება: 

   (α0 + λ ) )0,(iP  + λ )0,1( iP + μ )1,(iP = 0.                           ( 0< i  <  )                                   (6)                                
    
4.სისტემაში ერთდროულად მიმდინარეობს ჩანაცვლების და აღდგენის ოპერაციები. ამ პროცესის 

აღმწერი დიფერენციალური განტოლება იქნება: 

dt
tjidP ),,(

= -(α0 + λ + μ) ),,( tjiP  +  α0 ),1,1( tjiP   + λ ),,1( tjiP   + μ ),1,( tjiP  . 

.0  i , .0 inj                                                                                                                       ( 7 ) 
სტაციონარულ მდგომარეობაში შესაბამის ალგებრულ განტოლებას ექნება სახე: 

  
-(α0+λ+μ) ),( jiP +α0 )1,1(  jiP +λ ),1( jiP  +μ )1,( jiP .   .0  i , .0 inj       (8)

                                                წარმოდგენილი განტოლებებით მიიღება წრფივ განტოლებათა სისტემა ),( jiP სიდიდეების 
განსაზღვრისათვის. სისტემის თავსებადობისათვის მიღებულ სისტემას უნდა დაემატოს ნორმირების 
პირობა (ერთ- ერთი განტოლების ნაცვლად):  
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arqiteqturaSi

reziume
XX saukunis meore naxevarSi didi tempiT xor-

cieldeba qalaqmSenebloba saqarTveloSi. dgeba 
qalaqmSeneblobis generaluri gegmebi. gansa-
kuTrebuli yuradReba eTmoba qalaq Tbiliss, 
rogorc dedaqalaqs da, amasTaneve, amierkavka-
siis centrs.

Tu meoce saukunis ocian wlebSi qveyanas ar 
hyavda Tavisi xuroTmoZRvrebi, am periodSi 
SemoqmedebiTad moRvaweoben arqiteqtorebi: a. 
qurdiani, S. yavlaSvili, a. baqraZe, d. grZeliZe, 
i. yavlaSvili, i. Cxenkeli, n. miqaZe, j. jiblaZe, v. 
qurTiSvili, g. qarcivaZe, T. kandelaki, d. mode-
baZe da sxvebi. muxlCauxreli muSaobis Sedegia 
is, rom realobaSi Seiqmna qalaqi Tbilisi.

dedaqalaqSi mizanSewoniladaa ganaSenianebu-
li qalaqis centri da masTan dakavSirebuli mTe-
li rigi raionebi. SesaniSnavadaa gamoyenebuli 
mdinare mtkvris orive sanapiro da saerTod qa-
laqis mTeli landSafti Tavisi mTagorianobiT.

Tbilisis ganviTarebis generaluri gegmis Se-
sabamisad samosaxlo teritoria ise ganlagda, 
rom iq aris keTilmoqmedi mikroklimati, moewyo 
dasvenebis zonebi, racionalurad emsaxureboda 
satransporto saSualebebi, mimdinareobda Zveli 
qalaqis rekonstruqcia da qalaqi Tbilisi Camoy-
alibda rogorc erT-erTi saukeTeso qalaqi am-
ierkavkasiaSi arqiteqturuli TvalsazrisiTac.

udidesi mniSvneloba hqonda biWvinTis kon-
cxze kurortis aSenebas, rac ganxorcielda ga-
suli saukunis 60-70-ian wlebSi.

am ZirZvel qarTul miwaze aSenda saerTaSori-
so mniSvnelobis unikaluri kurorti. 16-18 sar-
Tuliani korpusebi, romlebic gadahyureben zR-
vas, warmoadgenen axal sityvas qarTuli arqite-
qturis istoriaSi. qarTvelma arqiteqtorebma, 
moqandakeebma, mxatvrebma, inJinrebma udidesi 
ZalisxmeviT aaSenes da daamSvenes kurorti bi-
WvinTa. samwuxaroa, is, rom, es didebuli janmr-
Telobis kera dRes saqarTvelos iurisdiqciaSi 
ar Sedis da okupirebulia. rom realurad bi-
WvinTa ZirZveli qarTuli istoriuli regionia 
TviT misi saxelwodeba amazed RaRadebs - fiWvis 
mTa - biWvinTa. erT-erT korpuss „bzifi“ hqvia, 
es sityvac sufTa qarTulia da misi Ziri „bzaa“. 
bzis tevrebi mzifis xeobaSi uamravia.

qalaq Tbilisisa da kurort biWvinTis dagegmareba da 
ganaSenianeba XX saukunis meore naxevarSi

liana oqropiriZe
stu-s doqtoranti

PLANNING AND BUILDING OF THE CITY 
OF TBILISI AND OF THE HEALTH RESORT

OF PITSUNDA IN THE 2ND HALF OF THE XX CENTURY

Liana Oqropiridze
PhD student of GTU

SUMMARY
In the 2nd half of the XX century town building was 

put into practice with great rates in Georgia. General 
plans of the urban development were passed. Special 
attention was payed to the city of Tbilisi as a capi-
tal of Georgia and at the same time as a centre of the 
Trans-Caucasia.

The country had no its own architects in the 1920th 
but in the mentioned period the following ones worked 
very successfully: A. Kurdiani, Sh. Kavlashvili, A. Baku-
radze, D. Grdzelidze, I. Kavlashvili, I. Chenkeli, N. Mike-
ladze, J. Jibladze, V. Kurtishvili, G. Kartsivadze, T. Kan-
delaki, D. Modebadze and others.

The centre of the city and adjoining districts were 
rebuilt in the capital. At this process both bankments of 
the river Mtkvari and all mountainous landscape of the 
city were used then.

According to the general plan of the development 
of Tbilisi residential districts of the city have favour-
able microclimate, places of rest and they are ratio-
nally served by urban transport. The reconstruction of 
old part of the city was realized and now Tbilisi is one 
of the best cities of Trans-Caucasia from architectural 
point of view.

The construction of the health resort on the cape of 
Pitsunda was put into practice in the 60-70th of the last 
century. It was a great importance. On this old Georgian 
land a health resort of international importance has 
been built

Buildings of 16-18-storeys are a new word in the 
history of Georgian architecture. Georgian architects, 
sculptors, painters and engineers built and equiped 
with modern amenities the health resort of Pitsunda.

Unfortunately nowadays this seat of health is occu-
pied and it is not under the jurisdiction of Georgia.

The name of Pitsunda tells its own tale that this 
region is really Georgian historical one. Pitsunda – in 
Georgian “Bichvinta” – means “a pine mountain”.

One of the buildings is called “Bzipi”. This is a purely 
Georgian word, it’s stem is “bza” (“box-tree”). There are 
many box-trees in the canyon of Bzipi.
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*   *   *   *
XX saukunis meore naxevarSi saqarTveloSi 

ganxorcielebuli industrializaciis, sawar-
moTa teqnikuri aRWurvilobis gaumjobesebisa 
da mSeneblobis tipobrivi proeqtebis farTo 
masStabiT danergvis Sedegad qalaqmSeneblobi-
saTvis saukeTeso pirobebi Seiqmna.

1956 wlisaTvis saqarTveloSi 32 qalaqi da 
32 qalaqis tipis dasaxlebuli punqti iyo. mniS-
vnelovnad gaizarda mosaxleobis raodenoba 
qalaqebSi. Tu 1940 wels qalaqebsa da qalaqis 
tipis dasaxlebul punqtebSi 1,066 aTasi kaci cx-
ovrobda, 1956 wels qalaqis mosaxleobam milion 
580 aTass miaRwia.

qarTveli arqiteqtorebi am periodSi inten-
siurad muSaoben qalaqebis dagegmarebaze da 
ormocdaaTiani wlebis miwurulSi ukve Sedge-
nil iqna quTaisis, soxumis, baTumis, foTis, cx-
invalis da sxva qalaqebis generaluri gegmebi.

winamdebare naSromSi warmodgenili iqne-
ba qalaqmSenebloba ZiriTadad qalaq Tbilisis 
magaliTze, vinaidan qveynis sxva qalaqebisaTvis 
met-naklebad analogiuria is qalaqmSeneblobis 
RonisZiebani, rac arqiteqtorebma da mSenebleb-
ma dedaqalaqSi ganaxorcieles.

qalaqTa swrafi ganviTareba generalur geg-
maTa xSir koreqtirebas moiTxovda. miTumetes, 
rom qalaqTa rekonstruqciis da ganviTarebis 
gegmebi mTlianad ver iTvaliswinebda qalaqmSen-
eblobis axal, progresul tendenciebs. am mimar-
TulebiT mizandasaxuli muSaoba warmoebda 
TiTqmis yvela qalaqis rekonstruqciis gegmaze. 
am tendenciebis gamomxvatel pirvel magaliTs 
faqtobrivad warmoadgenda q. TbilisSi sabur-
Talos sacxovrebeli raionis dagegmarebis de-
taluri gegma, romlis mixedviT mSenebloba 1956 
wels daiwyo. arqiteqtorebi iyvnen: S. yavlaSvi-
li, a. baqraZe, d. grZeliZe, i. yavlaSvili.

saburTalos raionSi qalaqis Tavisufali 
teritoria 300 heqtars moicavda, sadac gaSenda 
msxvili sacxovrebeli kvartalebi 45 00 kacisaT-
vis. es kvartalebi uzrunvelyofili iqna momsax-
urebis aucilebeli qseliTa da transportiT. 
proeqtiT sacxovrebel kvartalTa Semadgen-
loba, garda sacxovrebeli saxlebisa, moicavs 
gamwvanebul teritorias, sportul da saTamaSo 
moednebs, sacurao auzebs da sxva. sacxovrebel 
kvartalebs Soris Tavsdeba skola da sxva sabavS-
vo dawesebulebebi, maRaziebi, sasadilo da sxva.

gansxvavebuli mniSvneloba eniWeba gamwvane-
bas. 45 heqtari eTmoba raionuli daniSnulebis 
parks, stadioniT da sacurao auziT.

mSeneblobis ganxorcielebis dros gamovlin-
da umniSvnelo uaryofiTi mxareebic, romelTa-
gan zogi TviTon proeqtisgan gamomdinareob-
da, zogi ki gamowveuli iyo misgan gadaxveviT. 

avtorebma Tavi ver daaRwies saburTalos am 
raionis erT gansakuTrebulobas, aq erTmaneT-
Tan axlos mdebareobs ori paraleluri magis-
trali. pavlovisa da vaJa-fSavelas prospeqtebs 
am raionSi TiTqmis erTi da igive funqcia daakis-
res damproeqteblebma, ramac kvartalTa arara-
cionaluri dagegmareba gamoiwvia. ra Tqma unda, 
urTierTparaleluri quCebis mowyoba nucubi-
Zisa da vaJa-fSavelas quCebs Soris uaryofiT 
zegavlenas axdens sacxovrebel kvartalTa 
simyudroveze. Secdoma iyo daSvebuli imaSic, 
rom proeqtiT gaTvaliswinebuli vrceli parki 
mSeneblebis mier TviTneburad iqna gauqmebuli 
da sacxovrebel raions moaklda umniSvnelova-
nesi mwvane masivi. aRsaniSnavia, agreTve, mTavari 
magistralis bolos sacxovrebeli kvartlis 
Secvla institutebiTa da sxva sazogadoebrivi 
daniSnulebis dawesebulebebiT, rac arTulebs 
satransporto da sxva sakiTxebs.

saburTalos sacxovrebeli masivi gaSenda 
jer 4-5 -sarTuliani, xolo Semdeg 8 - sarTu-
liani sacxovrebeli saxlebiT, magram tipobrv 
proeqtSi asarCevi variantebis ararsebobam 
sacxovrebeli kvartalebis erTferovneba ga-
moiwvia. aq ar aris gamoyenebuli mxatvrul-es-
TeTikuri erTianobis Seqmnis SesaZlebloba.

TbilisSi meore mniSvnelovani sacxovrebeli 
masivi diRomSia gaSenebuli, romlis mSeneblo-
bac 1960 wels daiwyo. misi arqiteqtorebi iyvnen: 
i. Cxenkeli, n. miqaZe da j. jiblaZe. es masivi mde-
bareobs mtkvris marjvena napirze, qalaqis Crdi-
lo-dasavleT nawilSi, sadac asaTvisebeli iyo 
150 heqtari teritoria, imis gaTvaliswinebiT, 
rom iq 25 aTasi mosaxle icxovrebda. es terito-
ria iwyeba didubis xidTan da samosaxlo Sedge-
ba oTxi mikroraionisagan da ori sacxovrebeli 
kvartalisagan. yoveli maTgani kulturul-say-
ofacxovrebo daniSnulebis dawesebulebebiT 
gaerTianebul sacxovrebel kompleqss Seadgens. 
mikroraionis farTobi 16-26 heqtars, xolo 
kvartalebisa - 6 heqtars iTvlis. skolaebi da 
sabavSvo dawesebulebebi ganlagebulia gan-
calkevebul teritoriaze ise, rom saskolo 
farTobi mikroraionis saparko da sportul 
moednebTan aris gaeTianebuli. saswavlo dawe-
sebulebisaTvis gamoyofili teritoria izoli-
rebulia da misken mimavali gzebi transports ar 
kveTen. erT-erT mikroraionSi teritoria or-
ganizebulia sacxovrebeli saxlebis calkeuli 
jgufebiT, mosaxleobis sruli kulturul-say-
ofacxovrebo momsaxurebiT.

diRmis masivSi sacxovrebeli saxlebis mier 
dakavebuli teritoriis farTobi 80 heqtaria, 
ganaSenianebis procenti ki - 20 ha. sacxovrebe-
li farTobi gaaangariSebulia 9 kvadratuli me-
triT TiTo sulze. 
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saburTalosa da diRmis sacxovrebeli 
raionebi, iseve rogorc axali sacxovrebeli 
kvartlebi 26 komisarsa da RrmaReles terito-
riaze, gviCvenebs, rom ormocdaaTiani wlebidan 
mTels respublikaSi sabinao mSeneblobas gansa-
kuTrebuli yuradReba eqceoda, marto Tbilis-
Si, kompleqsuri ganaSenianebis masivebis indus-
triuli meTodebiT mSeneblobis Sedegad 1958-
1962 wlebSi 2,2-jer meti sacxovrebeli saxli 
aSenda vide wina periodSi amdenive wlis manZil-
ze. mxolod sam sacxovrebel masivSi aSenda 200 
000 kv/metri sacxovrebeli farTobisa, romel-
Siac 25 aTasi kaci cxovrobda. 1

ormocdaaTiani wlebis bolos sacxovrebeli 
saxlebi Sendeboda qalaqis centrSic da isini 
xSirad wamyvan mniSvnelobas iZendnen quCebis 
saeTo ganaSenianebaSi. amis magaliTia sacxovre-
beli saxli sanapiroze karl marqsis xidTan, 
romlis arqiteqtorebi iyvnen: S. yavlaSvili da 
l. xaraSvili. es saxli sanapiros am monakveTze 
ganaSenianebis wamyvani komponentis rols as-
rulebs, magram mSenebloba centralur raioneb-
Si yovelTvis rodi iTvaliswinebs konkretuli 
adgilmdebareobis specifikas. xeTagurovis 
quCis 8- sarTuliani sacxovrebeli saxlebiT 
ganaSenianeba faravs qalaqis erT-erT kolor-
itul ubans da SenobaTa fasadebiT am raionis 
ganaSenianebaSi TiTqmis SemTxveviT moqceul 
erTferovan sibrtyeTa rigs warmoadgenen.

ukanaskneli xanis sabinao mSeneblobaSi, rome-
lic qalaqis magistralebis, quCebis Tu calkeu-
li ubnebis ganaSenianebis TvalsazrisiTaa sain-
tereso, gamoirCeva varazisxevis ganaSenianeba, 
sadac erTmaneTTan midgmuli koSkuri saxlebi, 
aivnebis da fasadTa mTel frontze Setexili 
sibrtyeebiT gaerTianebuli, safexurebad ari-
an ganlagebulni da kargad Seeferebian rTul 
reliefs. varazisxevis ganaSenianebis proeqti 
Seadgines aqtiteqtorebma r. bairamaSvilma da n. 
SoSitaiSvilma. 

droTa ganmavlobaSi TandaTanobiT daixvewa 
msxvili sacxovrebeli raionebis kompleqsebis 
arqiteqturuli koncefcia, SemuSavda sacx-
ovrebeli mikroraionebis ganaSenianebis prin-
cipebi, romlebic adgilobrivi reliefis, hi-
gienuri pirobebis gaTvaliswinebiT da pirvela-
di sacxovrebeli kompleqsisa da momsaxurebis 
racionalur dakavSirebazea agebuli. Tbilisis 
garda, aseTi sacxovrebeli kompleqsebis mSeneb-
loba mimdinareobda respublikis TiTqmis yvela 
did qalaqSi: quTaisSi, soxumSi, baTumSi da rus-
TavSi.

1958 wels Tbilisis centrSi, elbaqiZis daRm-
arTTan gayvanil iqna axali magistrali. xevSi 22 

1 Н. Джаши. Архитектура социалистического Тбилиси, 
Тб., 1963, стр. 128.

metri simaRlis estakadis mowyobam nawilobriv 
gantvirTa rusTavelis moedani trasportisa-
gan. amiT faqtobrivad masTan mimdinare terito-
riis konstruqcia daiwyo. metad mniSvnelovan 
qalaqmSeneblobiT RonisZiebas warmoadgens qa-
laqis ori umTavresi sacxovrebeli raionis va-
kisa da saburTalos SemaerTebeli magistralis 
gayvana varazisxevSi 1957 wels da vakis bolos 
1959 wels, es ukanaskneli kldeSia CaWrili da 
mravalkilometriani Semovlis nacvlad, umok-
lesi gziT akavSirebs am raionebs erTmaneTTan 
da qalaqis centralur nawilTan.

friad mniSvnelovani iyo am periodSi sanap-
iroebis Seneba. Tu 1940 wels sanapiroTa sigrZe 
mxolod 3 kilometri iyo, 1966 wels igi 13,5 ki-
lometramde avida. mtkvarma qalaqis did mon-
akveTze mSvenieri kalapoti miiRo, xolo misi na-
pirebi mniSvnelovan satransporto magistrale-
bad gadaiqca.

sanapiroTa keTilmowyobam aRadgina Tbili-
sis ganviTarebis Zveli tendencia, rac qalaq-
is mtkvarTan dakavSirebisa da sanapiro zolis 
mniSvnelobaSi iyo gamoxatuli. qalaqis zrdis 
TavalsazrisiTac mtkvris sanapiros didi roli 
ekisreba, rogorc Tbilisis xazovani kompozici-
is gamomxatvels. magram sanapiroTa arqite-
qturuli gadawyveta yovelTvis rodi iyeneb-
da im SesaZleblobas, romelsac adgilobrivi 
pirobebi qmnida. sanapiro ar aris gamoyenebuli 
rogorc sufTa haeris rezervuari, romelic 
mikroklimatze imoqmedebs.

mdinare mtkvari daamSvena baraTaSvilis ax-
ali xidis agebam 1965 wels, romlis proeqtic 
Seadgines arqiteqtorebma: S. yavlaSvilma da v. 
qurTiSvilma, xolo konstruqtori iyo g. qar-
civaZe. xidis oriarusiani mSvidi horizontali 
organulad CaerTo qalaqis erT yvelaze xalx-
mravali ubnis panoramaSi. quCaTa donis aweviT 
Serbilda baraTaSvilis aRmarTis kuTxec. 

xidis arqiteqtura gadawyvetilia xidmSene-
blobis yovelgavri tradiciuli atributebis 
gareSe, igi mkacr funqciur gadawyvetas emyare-
ba. TviTon oriarisiani xidis principi Zalze 
moxerxebulia TbilisisTvis. zeda, Ria iarusi 
umTavresad transportisTvisaa gamoyofili, 
xolo qveda, gadaxurvis qveS moTavsebuli - qve-
iTTaTvis, zafxulis cxel dReebSi igi sasiamov-
no Crdilovan gadasvlels qmnis. iarusTa Soris 
Tavisufal sivrceSi moTavsebulia sagamofeno 
darbazi da kafe. xidi garSemo ganlagebul maRal 
wertilebze mowyobili mZlavri naTurebiT naT-
deba da harmoniuladaa Cawerili garemomcvel 
landSaftSi.

aRsaniSnavia metexis taZris rekonstruqcia. 
taZris win daingra nagebobani, gaTavisuflda 
teritoria, qvis parapeti Semoevlo kldis na-
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pirs. taZris win, kldis koncxze daidga vaxtang 
gorgaslis Zegli, romelic Seqmna e. amaSukelma, 
xolo borcvis keTilmowyobaze izrunes arqite-
qtorebma T. kandelakma da d. modebaZem. qandake-
bis adgili isea SerCeuli, rom mas rac SeiZleba 
xedvis meti wertili hqondes. 2 

moqandake e. amaSukelma Tavisebuli Sedevri 
Seqmna am qandakebiT. cxenosani figura gad-
awyvetilia mkacrad da mkafiod. figura Tavisu-
flad da amayad zis cxenze. zeaweuli xeli - mt-
kice Jesti, niSani Seuryeveli gadawyvetilebisa, 
Zlierebas matebs qandakebas. 

qalaq Tbilisis iersaxisaTvis erT-erT axal 
damaxasiaTeblad iqna monumenturi qandakebebi. 
igive e. maSukelis brwyinvale qandakeba „qarT-
lis deda“, romelic 1958 wels aRimarTa, faqti-
urad qalaqis emblemad iqca. sololakis qedze 
aRmarTuli 20 metriani simboluri figura qa-
laqis mravali wertilidan kargad moCans.

1961 wels a. baqraZis proeqtiT gorgaslis 
rekonstruirebul quCaze aRimarTa 300 aragv-
elisadmi miZRvnili monumenti. obeliskis kom-
pozicia vertikalurad aRmarTuli trapeci-
uli moxazulobis svetisa da reliefiani kubis 
urTierTdakavSirebazea damyarebuli. qviT 
mofenili moedani maradiuli cecxliT, gamae-
rTianebel safuZvels uqmnis nagebobas. saerTo 
kompozicia mimdebare teritoriis keTilmowyo-
basac guisxmobs, riTac qalaqis am konkretuli 
adgilis keTilmowyobis da monumentis Seqmnis 
erTiani amocanaa gadawyvetili.

uzarmazari trapeciis moculoba viwro mx-
riT quCis mimarTulebas miyveba da amiT xazs 
usvams mis dinamikurobas, xolo misi RerZisadmi 
perpendikularulad dadgmul kubs statikuri 
momenti Seaqvs saerTo kompoziciaSi: igi yur-
adRebas aCerebs, pasuxs svams am adgilas. qvaze 
amokveTili reliefebi lakonurad gamoxataven 
gmirobis Temas.

obeliskis viwro mxare mTel simaRleze 
uWiravs warweras - lado asaTianis leqsis 
striqonebs. asoebi dekoraciulia, masStabic 
kargadaa moZebnili. magram adgilis siviwrovis 
da uzarmazari simaRlis gamo qeqstis wakiTxva 
TiTqmis SeuZlebelia. amdenad, teqstis Sinaar-
sobrivi mxare mizans ver aRwevs da warwera mx-
olod morTulobadaa gadaqceuli.

gorgaslis quCis rekonstruqciam gaafarTo-
va metad mniSvnelovani satransporto magistra-
li da Zveli qalaqis erT-erTi mTavari nawili 
- seidabadi farTo, Tanamedrove quCiT daaka-
vSira mtkvris napirTan da qalaqis centrTan. 
faqtiurad es mtkvris sanapiros Semdgom gaSen-
ebas warmoadgens, romlis mniSvneloba qalaqis 
Zvel ubnebSi kidev ufro izrdeboda. metexis 

2  `sabWoTa xelovneba”, 1959 w. #2, gv. 22. 

borcvze da masze mdebare metad kolorituli 
sacxovrebeli ganaSenianebis SenarCunebisa da 
moxerxebul satranspotro swrafgamtari ma-
gistralis Seqmnas mtkvris marcxena napirze em-
saxureba kldeSi gayvanili gvirabi. aq sanapiro 
quCis gagrZeleba SeuZlebeli iyo erTi mxriv 
mtkvris viwro kalapotis, xolo meore mxriv, 
aRniSnuli kldis gamo. gvirabis gayvana da ma-
gistralis gagrZeleba metexis borcvis ZirSi, 
bunebrivia, mTlianad am raionis rekonstruqci-
is sakiTxsac agvarebs.

farTod gaSlilma sarekonstruqcio 
samuSaoebma, qalaqis zrdam da amasTan dakav-
SirebiT wamoWrilma problemebma gadaudebel 
sakiTxad dasva Tbilisis axali generaluri geg-
mis damuSaveba. 1960 wels saqarTvelos ssr uma-
Rlesi sabWos brZanebulebiT Tbilisis axali 
sazRvrebi Semoifargla, rekonstruqciisa da 
ganviTarebis generaluri gegmis uzrunvelsayo-
fad e.w. „didi Tbilisis“ teritoria ganisazRvra 
26 070 heqtariT.

dagegmarebis axal generalur proeqtze 
muSaoba 1962 wels daiwyo. proeqti gaTvalis-
winebulia 1968-2000 wlebisaTvis.

proeqti saangariSo vadebisaTvis qalaqis mo-
saxleobas milion 250 aTasi kaciT sazRvravs ( 
1970 wlis 1 ianvrisaTvis mosaxleobis ricxvi 889 
aTasi iyo). 3

axali generaluri gegmiT qalaqi iTvisebs 
diRmis, gldanis, avWalisa da varketilis ter-
itorias da Tavsdeba mTebiTa da xeobebiT Se-
mosazRvrul bunebriv farglebSi. qalaqis 
ganaSenianebaSi Setanilia da Tbilisis zRvis 
Crdilo-dasavleTiT da Crdilo-aRmosavleTiT 
mdebare teritoria,riTac qalaqi iZens kargi 
temperaturuli reJimis, gamwvanebul da wylis 
sivrcis mqone nakveTebs.

Tbilisis ganviTarebis axali generaluri ge-
gma iTvaliswinebs qalaqis istoriuli nawilis 
rekonstruqcias da Zglebis restavracias.

amgvarad, funqciuri zonireba ise, rom ZiriT-
adi samosaxlo teritoriis ganlageba keTilmoq-
medi mikroklimatiT gamorCeul axal raions moi-
cavdes, saWiroa qalaqis farglebSi da mis irgvlis 
5-15 kilometris radiusiT dasvenebis zonebis 
mowyoba; saerTo-saqalaqo centris sistemis 
formireba ukve Camoyalibebuli sistemiT; mosax-
leobis racionaliri momsaxureba satransporto 
saSualebebiT; Zveli qalaqis rekonstruqciisa 
da ZeglTa dacvis sakiTxebis gadawyveta, rogorc 
erTiani organizmisa - axal niSnebs aniWebda qalaq 
Tbilisis generalur gegmas.

1959 wels samSeneblo trestma „kolxidmSen-
ma“ daiwyo daba biWvinTis terotoriaze Waobis 

3 ̀ komunisti”, 1966 w. 9. 1. #7; “Заря Востока“; 1966г. 9.1. 
№7.
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amoSroba. aq mTidan dablobSi Svidi xeobidan 
Camoedineba wvimis da Tovlis naleqi, roleb-
sac ar hqondaT zRvaSi gasasvleli, ris gamoc 
70 heqtari teritoria Zlier iyo daWaobebuli 
da mZvinvarebda malaria. „kolxidmSenma“ dat-
borili wyali zRvaSi gadaagdo, ris Sedegadac 
biWvinTis mikroklimati saocrad gajansaRda da 
imdroindelma mTavrobam miiRo gadawyvetileba 
am koncxze kurortis aSenebisa.

sakurorto kompleqsis mSenebloba biWvin-
TaSi 1968 wels damTavrda. kurortis proeq-
tis avtorebi iyvnen arqiteqtorebi m. posoxi-
ni, a. mdoianci, v. svirski, i. popovi, xolo kon-
struqtorebi s. Skolnikova da v. nikolaeva.4 
zRvaSi samkuTxedad SeWrili koncxis napirze 
maradmwvane fiWnaris garemocvaSi cad aizida 
7 TxuTmetsarTuliani Senoba pansionatebisa. 
korpusebi aSenda zRvis sanapirosa da biWvinTis 
zolis Sua. specialistebi winaaRmdegi iyvnen 
maRlivi Senobebis uSualod zRvis sanapiroze 
aSenebisa, imis gaTvaliswinebiT, rom Zlieri 
Relvisas zRvis talRebs SeeZloT korpusebis 
saZirkvlebis dazianeba da moiTxovdnen mTavro-
bisagan, rom isini fiWvnarSi an misi zolis ukan, 
CrdiloeTis mxares aSenebuliyo, Tumca niki-
ta xruSovis daJinebiT pansionatebi zRvispi-
ras aigo, ramac wlebis ganmavlobaSi mraval-
jer Seuqmna safrTxe korpusebs da ris gamoc 
uzarmazari Tanxa ixarjeboda sanapiros gasa-
magrebel samuSaoebze.

panisionatebis korpusebis mSeneblobis pa-
ra lelurad agebul iqna damxmare sayofacx-
ovrebo-kulturuli daniSnulebis nagebobani, 
romlebic qmnian erT mTlian ansambls. savaWro 
centridan moyolebuli, sazRvao sadguri, sacx-
ovrebeli korpusebi, sasadilo blokebi da sxva 
nagebobebi emorCilebian sakurorto organi-
zaciis martiv sqemas da sacxovrebeli korpusebis 
koSkuri moculobani saerTo kompleqsidan isea 
gamoyofili, rom funqciuri Tu mxatvruli Tval-
sazrisiT ar kargaven kavSirs mezobel nagebobas-
Tan. piriqT, dagegmarebis principuli Canafiqri 
erTiani ansamblis Seqmniskenaa mimarTuli.

kurortis teritoria sam zonad aris dayofi-
li: sakurorto, administraciul-sameurneo da 
momsaxure personalis dasaxleba. sakurorto 
zona, rogorc zemoT iTqva, moqceulia zRvis na-
pirsa da fiWvnars Soris (fiWvnari gadaWimulia 
sam kilometrze dasavleTidan aRmosavleTiT 
da masSi 70 aTasi uiSviaTesi saxeobis reliqitu-
ri biWvinTis fiWvia). sastumro-pansionatebis 
Svili korpusis garda sakurorto zonaSia e.w. 

4 П. Ивацевич. Курортный комплекс «Пицунда». ნ.ჟან-
ბერიძე, ბიჭვინთის მოზაიკა.

Архитектура СССР. 1969 г. №11, стр. 11; „ლიტერატუ-
რული საქართველო“ 1968, 9, 8. # 31.

audituruli sivrce, romelSiac ganTavsebulia: 
sasadilo, mayurebelTa darbazi, biblioTeka, 
sabiliaro da sxva. korpusebs Soris aris Sesan-
iSnavi sazafxulo kinoTeatri,sazRvao sadguri. 
fiWvnaris zolsa da zRvis sanapiros Soris gad-
aWimulia universalurad mowyobili plaJi Tav-
isi SezlongebiTa da qolgebiT.

kurorts Crdilo-aRmosavleTiT ganTavse-
bulia saadministracio-sameurneo zona, ro-
melSiac Sedis fabrika-samzareulo sasadilo-
Ti, samrecxao, saboilero, sawyobebi, saxelos-
noebi da sxva.

kurortis centralur nawilSi ganTavsebu-
lia administraciul-savaWro centri, fosta 
- telegrafi, maRaziebi, sayofacxovrebo momsax-
urebis dawesebulebani, saeqskursio biuro da a. S.

momsaxure personalis ZiriTadi nawilisaT-
vis samocian wlebSi aSenda, fiWvnaris Crdiloe-
TiT, 4 - sarTuliani paneliani sacxovrebeli 
saxlebi, romelTa Soriaxlos agebulia sabavSvo 
baRi, ori saSualo skola da sxva.

aRniSnul zonaTa Soris kavSiri moxerxebu-
lad myardeba. mTel koncxze dagebulia farTo 
trotuarebi fexiT mosiaruleTaTvis, xolo 
maTi usafrTxoebisaTvis satrnsporto gza spe-
cialuradaa gayvanili dasaxlebis CrdiloeTiT 
imisaTvis, rom mTel kurortze SenarCunebul 
iqnas haeris sisufTave, romelic iqmneba fi-
Wvnaris mier gamoyofili fitoncidebiT, zRvis 
ionizirebuli atmosferoTi da mTis niaviT. mTe-
li es kompleqsi gasaTbobad da sxva RonisZie-
bebisaTvis mxolod eleqtroenergias iyenebs 
raTa haeri ar dabinZurdes.

aRsaniSnavia is garemoeba, rom arqiteqtoreb-
ma sastumro-pansionatebis koSkuri kompozici-
iT teritoriis ekonomiuri gamoyenebas miaRwi-
es, Tumca, rogorc zemoT iTqva, didi danaSauli 
iyo korpusebis aSeneba zRvis sanapirosa da fi-
Wvnars Soris. am Secdomis gamo, rac nikita xruS-
Covs miewereba, zRvam droTa ganmavlobaSi Care-
cxa saukeTeso pliaJis 60-70% da Tu Tavdapirve-
lad krpusebsa da zRvis sanapiros Soris manZili 
zogan 50 metrze meti iyo, amJamad 10-15 matriRa 
darCa da, albaT, male zRvis talRebi korpuse-
bis kedlamde miaRwevs.

arqiteqtorebis damsaxurebad unda CaiT-
valos is, rom korpusebi erTmaneTisagan sxva-
dasxva manZiliTaa daSorebuli, romelTa Sori-
sac Cadgmulia sxvadasxva nagebobani, rac Tav-
isebur mravalferovnebas qmnis.

mTeli sakurorto zona warmodgenilia, ro-
gorc erTiani sivrcobrivi organizmi, amas di-
dad uwyobs xels mcire arqiteqturuli forme-
bi da arqiteqturisa da saxviTi xelovnebis sxva-
dasxva dargis sinTezi.

biWvinTis dagegmarebis struqturam did, Ta-
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visufal sivrcesa da mwvane garemoSi erTiani 
sanapiro zolis gaswvriv ganaSenianebam axali 
sivcobrivi Sefardebani, axali kompoziciuri 
xerxebi wamoayena. plastikuri saSualebani Tu 
qandakebebi, Zveli stelebis pirebi, Tu mozaiki-
Ta da sxvadasxva reliefebiT Semkuli dekora-
tiuli kedlebi, gamaerTianebel saSualebas war-
moadgenen. aq qandakeba gareTaa gamotanili, Se-
noba interieris morTulobisaTvis gamoyenebu-
lia Weduri reliefi, xalxmraval sadgomebSi ki 
- kedlis mxatvroba.

moxdeniladaa warmodgenili Wedurobac. gan-
sakuTrebiT gamoirCeva sazRvao vagzlis kede-
li, avtorebi: o. qoCakiZe, a. slovinski da i. Cik-
vaiZe, romlis sibrtye eqsterieridan Senobis 
darbazSi Sedis. Weduri reliefebic,romlebic 
mas moyveba, Sesabamisad icvlis masStabsac da 
damuSavebis siRrmesac. gareTa kedelze sazRvao 
emblematika mkacri moxazulobisaa, maSin, roca 
Sida kedelze Savi zRvis sanapiros ruka interi-
erisaTvis Sesaferi zomisaa.

kinoTeatris kedelzea vitraJi, romlis gan-
calkevebuli elementebi zRvis mcenareulTa 
Tu cxovelTa gamosaxulebas waagavs, romelic 
gansakuTrebul efeqts aRwevs xelovnuri ga-
naTebis dros. vitraJi Sesrulebulia mxatvris 
v. qoqiaSvilis mier. kinoTeatris gverdis ke-
dlebi TiTqos erTi xelis mosmiTaa amokawruli 
mxatvris - elguja berZeniSvilis mier.

arqiteqturisa, Tu saxviTi xelovnebis harmo-
niuli Serwymis mravalferovnebaSi gansakuTre-
biT gamoirCeva mozaika, romelic gamoyenebu-
lia rogorc interierSi, kedlis sibrtyeze,ise 
sanapiroze, calke kedlebis saxiT. mozaikis mo-
tivebi aRebulia, ZiriTadad biWvinTis cnobili 
mozaikidan, romelic qarTvelma arqeologebma 
aRmoaCines biWvinTis (Zveli pitiusis) naqalaqa-
ris gaTxrebisas. sakurorto zonaSi mozaika Ses-
rulebulia msoflioSi cnobili mxatvris zurab 
wereTlis mier.

korpus „oqros verZTan“ ganlagebul mozai-
kur kedlebze aSkarad gamoirCeva siuJeturi 
qarga „mze da mTvare“ rac TviT kedlis Tavis-
ufali moxazulobiTaa nakarnaxevi da mzec da 
mTvarec ayolilia mis konfiguracias. sxva-
dasxva feradovani naWrebisagan Sedgenili foni 
gaerTianebulia zed mimofantul varskvlavTa 
erTian naxatiTa da feriT, xolo meore, mis per-
pendikularulad mdgar sworkuTxa kedelze 
naxati simetriul kompozicias eqvemdebareba. 
simetriulad ganlagebuli Tevzebi gafantulia 
sxvadasxva feris segmentebiT Sedgenil zRvaSi, 
romelic, miuxedavad ferTa simravlisa, saerTo 
kolorits ar arRvevs.

aRsaniSnavia, rom kedlis im mxares, romlis 
fonad zRvaa, mxatvari ufro naz tonebs iyenebs 

(„mze da mTvare“), maSin, roca meore mxares, ro-
melsac fonad mwvane naZvnari aqvs - mWaxe tonebia 
naxmari, aq gamosaxulia didi zomis rvafexa.

„mtredisa“ an „sicocxlis xis“ kompozicieb-
Si mTeli kedeli warmoadgens xazis ganuwyvete-
li moZraobiT Seqmnil fons, romlis SuaSi erT 
SemTxvevaSi xea gamosaxuli, meoreSi - mtredi.

calkea aRsaniSnavi moqandake merab ber-
ZeniSvilis mier biWvinTis koncxis samkuTxedis 
wverze, romelzic zRvaSi iWreba, grandiozuli 
brinjaos qandakebis „medea“-s dadgma. qandake-
ba Tavis TavSi mniSvnelovani Sinaarsis matare-
belia. jer erTi, am qandakebiT xazgasmulia is 
istoriuli faqti, rom „argonavtebi“ fazisSi 
SesaZloa am adgilas gadmovidnen Tavisi xomal-
didan, xolo meore daniSnuleba qandakebisa ima-
Si mdgomareobs, rom rodesac brZenma tragikos-
ma evripidem dawera „medea“, berZen didebulebs 
ar moewonaT ucxotomeli qalis qeba-didieba da 
avtors 70 talanti oqro misces qrTamad imisaT-
vis, rom medeas pirovneba daemcirebina. evripid-
em Seasrula maTi Txovna da medeas cili daswama 
imaSi, rom TiTqos man Tavis Svilebs mermereoss 
da fereteoss sakuTari xeliT yeli gamosWra.

moqandake merab berZeniSvili Tavis mier Se-
qmnili qandakebiT „medea“ ilaSqrebs evripid-
es ciliswamebis winaaRmdeg da medea isea zRvis 
stiqiaSi SeWrili, rom orive xeliT cdilobs 
mkvlelebisagan daicvas Tavisi vaJiSvilebi.

amrigad, xazi unda gaesvas imas, rom qarTu-
li arqiteqturis praqtikaSi kurorti biWvinTa 
pirveli magaliTia, roca xelovnebaTa sinTezi 
ase farTo, qalaqmSeneblobiTi masStabiT gani-
sazRvra, roca mxatvrul gadawyvetas daemorCi-
la ara marto calkeuli Senoba, an garemomcveli 
sivrcis raime monakveTi, aramed, sakurorto 
zonis mTeli teritoria. amitom misi udidesi 
mniSvneloba, garda funqciuri daniSnulebisa, 
esTetikur-mxatvruli amocanis kompleqsuri 
gadawyvetis TvalsazrisiTac aRsaniSnavia.
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reziume
statiaSi ganxilulia umaRlesi saganmanaT-

leblo dawesebulebebis (usd) strategiuli 
gegmis Sedgenis praqtika da gamocdileba dasav-
leTis universitetebis magaliTze; Seswavlili 
da ganxilulia harvardis, viskonsin-medisonis, 
san-diegos, jorjTaunisa da aSS-s sxva cnobili 
universitetebis strategiuli gegmis Sedgenis 
praqtikuli magaliTebi da im pirTa rekomen-
daciebi, romlebic uSualod muSaobdnen sxva-
dasxva usd-ebis strategiuli gegmis proeqteb-
ze. yuradReba gamaxvilebulia aSS-s universi-
tetebSi strategiuli gegmis Sedgenis arsebul 
gamocdilebaze da warmodgenilia strategi-
uli gegmis Sedgenis komponentebi,  rogoricaa: 
warmatebuli strategiuli dagegmvis procesis  
elementebi,  usd-s strategiuli gegmis struq-
tura, strategiuli dagegmvis dadebiTi da 
uaryofiTi mxareebi, lideris roli strategi-
ul dagegmvaSi, SWOT analizi da sxva aprobire-
buli marTvis modelebi; statiaSi saubaria aseve 
strategiuli dagegmvis procesis TviTSefase-
bis meqanizmebze, warmodgenilia usd-s strate-
giuli dagegmvis grafikuli modeli, romelic 
agebulia oTxi pirobiTi ZiriTadi strategiuli 
miznis gaTvaliswinebiT. 

statia momzadebulia saqarTvelos teqniku-
ri universitetis strategiuli gegmis meTod-
ologiis proeqtze gaweuli praqtikuli saqmia-
nobis gaTvaliswinebiT.

sakvanZo sityvebi:  umaRlesi saganmanaTleb-
lo dawesebulebebi (usd), strategiuli gegma, 
samoqmedo gegma, misia, miznebi, SWOT analizi. 
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(First Part) 
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SUMMARY 
The article discusses the practice and experience of 

creating a higher education institution (HEI) strategic 
plan using the example of Western universities. Practi-
cal examples of drawing up strategic plans for Harvard, 
Wisconsin-Madison, San Diego, Georgetown and other 
well-known US universities and the recommendations 
of those who worked directly on the projects of differ-
ent HEI strategic plans. The focus is on the existing ex-
perience of drawing up strategic plans in US universi-
ties and the main issues related to the elements of the 
strategic plan, such as: Structure, directions and goals 
of the HEI Strategy Plan, evaluation elements, SWOT 
analysis structure, results of strategy implementation, 
operational plans, financial support sources, self-as-
sessment mechanisms of strategic planning process etc.

The article concludes a graphic model of HEI Strate-
gic Planning, which is drawn up to the four main strate-
gic objectives and it can be used as a recommendation 
in the formulation of the HEI Strategic Plan. The article 
is prepared by the Georgian Technical University, work-
ing on a project of strategic plan methodology, taking 
into consideration practical activities.    

Keywords: Higher Education Institutions (HEIs), 
Strategic Plan, Action Plan, Mission, Objectives, SWOT 
Analysis.
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„swor gzazec rom idgeT, gzas 
mainc acdebiT, Tu ubralod zix-
arT.“ -  uil rojeri

Sesavali 
ra aris strategiuli dagegmva? Cvens mier 

Seswavlili masalebidan ikveTeba, rom dasavle-
Tis universitetebis gamocdilebiTa da sakiTx-
ze momuSave eqspertebis SexedulebiT, strate-
giuli dagegmva niSnavs universitetisTvis, 
fakultetis an departamentisTvis ZiriTadi 
mimarTulebebis gansazRvras. strategiuli ge-
gma, rogorc marTvis erT-erTi aprobirebuli 
instrumenti, exmareba instituciebs miznebis 
sworad Camoyalibebasa da formulirebaSi. 
strategiuli dagegmva aris struqturizebuli 
midgoma momavlis prognozirebis da ganviTare-
bis yvelaze perspeqtiuli SesaZleblobebis 
mimarT. strategiuli gegma unda asaxavdes far-
To kurss mTlianad dawesebulebaSi momdevno 
xuTi/Svidi wlisTvis. es aris procesi, romelic 
uzrunvelyofs imas, rom biujetis saxsrebi See-
sabamebodes gegmas da ara piriqiT. strategiuli 
dagegmva ar aris gamiznuli ubralod zrdisa da 
gafarToebisTvis. strategiuli gegma SeiZle-
ba migviTiTebdes da xSiradac migviTiTebs xar-
jebis Semcirebisa da gadanawilebisken. miznebis 
gansazRvra (strategiuli gegma) usd-s exmareba, 
gadavides misiis saerTo formirebidan konk-
retuli gegmis SemuSavebaze, romlis saSualeb-
iTac miiRweva miznebi.1

dro swrafad cvalebadia, arc erTi universi-
teti an fakulteti an departamenti ar SeiZleba 
statikuri iyos didi xnis manZilze. institu-
ti ver gadarCeba didi xani cvlilebebze rea-
girebis gareSe. strategiulma dagegmvam unda 
Seamciros krizisis albaToba, adekvaturi gad-
awyvetilebis miRebis procedurebiT.

1  makkonim (1981) ganacxada, rom strategiis arsi 
diferenciaciaa, ra ganasxvavebs am universitets 
an fakultets an departaments sxvebisgan? sagan-
manaTleblo dawesebulebebis, sxva momsaxure or-
ganizaciebis msgavsad, gansxvaveba SesaZlebelia 
programebis, miwodebis sistemebis, studentis, 
damatebiTi servisebis, adgilmdebareobis da sxva  
maCveneblebis safuZvelze. amis msgavsad, departamen-
ti an administraciuli erTeuli, romelic CarTulia 
strategiul dagegmvaSi, moaxdens misi unikaluri ni-
Sis identificirebas ufro farTo sauniversiteto 
sazogadoebaSi da Tavis resursebs Sekrebs SezRudu-
li raodenobis strategiul ZalisxmevaSi, im moqmede-
bebis gamotovebiT, romlebic SeiZleboda Sesrule-
buliyo, SesaZlebelia Sesruldes an ukve sruldeba 
sxvebis mier.

ZiriTadi nawili 
strategiuli dagegmvis dadebiTi da uary-

ofiTi mxareebi (dasavluri universitetebis 
profesorebis 30 wliani dakvirveba)

dadebiTi mxareebi:
• strategiuli dagegmvis ZriTadi sargebe-

li umaRles saganmanaTleblo dawesebulebebSi 
aris is, rom mas SeuZlia stabiluroba Seunar-
Cunos organizacias moulodnenili an dauge-
gmavi cvlilebebis (rogoroc Sida aseve gare 
faqtorebis zemoqmedebis) miuxedavad. strate-
giuli dagegmvas pirvel rigSi grZelvadiani 
sicocxlisunarianoba da upiratesoba moaqvs 
usd-sTvis. igi zrunavs tradiciebze, xelfaseb-
ze, programebze da a.S. igi ufro metad zrunavs 
institucionalur gadarCenaze;2 

• pirvel rigSi, igi organizacias saSualebas 
aZlevs iyos proaqtiuli (sicocxlisunariani) 
da TviTonve gansazRvros Tavisi bedi; 

• dainteresebuli mxareebi, isini viszec uni-
versiteti axdens gavlenas, CarTulni arian dage-
gmvis procesSi. amrigad, dawesebuleba an or-
ganizacia iRebs Rirebul ukukavSirs, rogorc 
warmatebul mimarTulebebze, ise im sferoebSi, 
sadac saWiroa Sedegebis gaumjobeseba;

• universitetis akademiuri, administraci-
uli da damxmare personalis warmomadgenle-
bi metnaklebad CarTulni arian/unda iyvnen 
procesSi. es CarTuloba mTels procesSi xels 
uwyobs imis uzrunvelyofas, rom maT visac Zir-
iTadi pasuxismgebloba ekisreba ganaxorcielon 
strategiuli gegma martivad gaigon gegmis aR-
srulebis Sedegebi da mis ukan mdgari mizezebi;

• dagegmvis procesSi TanamSromlebis CarT-
vam SeiZleba didi wvlili Seitanos saerTo 
miznebSi da organizaciuli erTianobis arsSi; 

• amis msgavsad, dainteresebuli mxareebis 
aqtiuri CarTuloba dagegmvis procesSi qmnis 
organizaciis gare daculobis SesaZleblobas. 
magaliTad TanamSromlebs Tu funqcia kargad 
aqvT gansazRvruli strategiuli dagegmvis 
procesSi, isini ufro metad uWeren mxars sa-
ganmanaTleblo iniciativebs, rogoricaa axali 
programebis danergva, kurikulumis cvileba, 
reformebi da a.S.;

• gare dainteresebuli mxareebi tradici-
ulad CarTuli arian saganmanaTleblo dawese-
bulebis rekomendaciebis SemuSavebaSi. CarTu-
lobas strategiul dagegmvaSi ufro substanci-

2  simonsim da polma (1994) aRmoaCines, rom strate-
giuli dagegmva qmnis gadawyvetilebis mimReb farTo 
jgufs menejmentis saSualo da operaciuli doneebis 
aqtiuard CarTviT. gadawyvetilebis miRebis daqve-
iTebiT, strategiuli dagegmvis sistemas SeuZlia 
xeli Seuwyos organizacias SeinarCunos Zireuli mi-
zani gare da Sida faqtorebiT gamowveuli gauTval-
iswinebeli cvlilebebis drosac.



186

biznes-inJineringi #1-2. 2018

uri funqcia aqvs vidre rCevebis micemis. 
uaryofiTi mxareebi: strategiul dagegm-

vas bevri uaryofiTi mxare ar aqvs, Tumca aqvs 
garkveuli damaxasiaTebeli uaryofiTi niSnebi. 

• zogjer miiCneven, rom strategiuli dage-
gmva ubralod grZelvadiani dagegmvis aRmniS-
vneli „xmamaRali“ sityvaa,  rac Secdomaa. arse-
bobs Zireuli gansxvavebebi strategiul dageg-
mvasa da grZelvadiani dagegmvis nairsaxeobebs 
Soris. pirvel rigSi, strategiuli dagegmva 
ufro sensitiuria gare samyaros mimarT, vidre 
grZelvadiani dagegmva. tradiciulad, grZel-
vadiani dagegmva ufro Sida faqtorebze aris 
orientirebuli, grZelvadian dagegmvaSi Se-
darebiT cota raodenobis adamiani monawileobs 
da miznebi da amocanebi formulirebulia ufro 
did faqtorebze minimaluri yuradRebiT (gare 
garemo faqtorebi);

• xSirad strategiuli dagegmvis mcdeloba, 
rogorc wesi klasikuri gagebT ver xorcield-
eba imitom, rom organizacia dasawyisSi saTana-
dod ver afasebs process ramdeni dro, Zalisx-
meva da fuli sWirdeba. organiazciisTvis an iq 
momuSave jgufisTvis rTulia strategiuli 
dagegmvis procesSi monawileoba, roca strate-
giaze momuSave adamian(eb)s mosamzadebeli sx-
domebis da Sexvedr(eb)is Semdeg xSir SemTx-
vevaSi gegmebis Sesacvlelad or dReze naklebi 
dro rCebaT xolme. mas Semdeg, rodesac miiReba 
gadawyvetileba strategiuli gegmis Seqmnis 
Sesaxeb, procesis dasagegmad garkveuli droa 
saWiro. am dros, rogorc wesi, adamianebi bevrs 
muSaoben da procesSi xSiri cvlilebebi ukar-
gavs maT motivaciebs da maTi Zalisxmeva kargavs 
inercias (procesi ferxdeba); 

• strategiuli dagegmva SesaZloa iyos saris-
ko organizaciis ganviTarebis orientaciis gan-
sazRvrisas. es niSnavs, rom moqmedebs qveteqsti 
„raRac unda gakeTdes“ an sul mcire „raRac unda 
Seicvalos“. strategiuli dagegmvis erT-erTi 
ganmasxvavebeli niSani aris is, rom mas axasiaT-
ebs „axleburi midgoma“, romelic ewinaaRmde-
geba arsebul realobas. idealur SemTxvevaSi, 
„axleburi midgomebi“,  astimulirebs organia-
zciis xedvas;

• Sida da gare dainteresebuli mxareebis 
farTo warmomadgenlobiTi jgufi, romelic 
procesSia CarTuli, xels ver uwyobs iseTi or-
ganizaciuli gadawyvetilebebis miRebisgan Tav-
is aridebas, romelic momavalSi Secdomad iqne-
ba aRqmuli;

• tradiciuli organizaciebisaTvis (am SemTx-
vevaSi igulisxmeba saxelmwifo universitetebi) 
visac ara aqvs gamocdileba saqmiani procesebis 
klasikuri biznes modelebiT marTvis, mZimed 
iRebs strategiuli dagegmvis process, rac xSir 

SemTxvevaSi SesaZlebelia daugegmavi sirTu-
leebis warmoqmnis mizezic gaxdes (siaxlis SiSi).

warmatebuli strategiuli dagegmvis pro-
cesis elementebi: xuTi Semadgeneli elementi 
arsebiTia efeqturi strategiuli dagegmvis 
procesisTvis - 1. sworad SerCeuli adamianebi3  
2. kargi idea-monacemebi4  3. momzadeba5  4. struq-

3  sworad SerCeuli adamianebi - sworad SerCeuli 
adamianebi niSnavs, rom yvela ZiriTadi dainterese-
buli mxare warmodgenilia erTnairi kriteriumebiT. 
rogorc wesi, es xdeba warmomadgenlobis sistemis 
meSveobiT, sadac TiToeuli monawile dagegmvis 
dros warmoadgens konkretul dainteresebul pirTa 
jgufs - studentebs, bizness, fakultets, akademiur 
personals, afilirebul saagentoebs da msgavss. yve-
la monawilis pasuxismgeblobaa dagegmvis Sedegebi 
ukukavSiris miRebis mizniT swori formulirebiT 
moaxsenos im jgufs, romelsac isini warmoadgenen. es 
ukukavSiri, Semdeg ukan ubrundeba momuSave jgufs da 
gamoiyeneba gegmebis proeqtebSi cvlilebebis Sesa-
tanad.

4  monacemebi  - strategiul dagegmvasa da xarisxis 
uwyvet gaumjobesebas Soris erT-erTi kavSiri aris 
monacemebze dayrdnoba, romelic gadawyvetilebis 
miRebis safuZvels warmoadgens. dainteresebuli mx-
aris/momxmareblis monacemebi da arsebul servisebze 
maTi Sefaseba saWiroa dagegmvis procesisTvis. ufro 
zusti monacemebi, romlebic xelmisawvdomia arse-
buli situaciis aRwerisTvis, ukeTesi gegmis Seqm-
nisTvis. strategiuli dagegmva saimedo monacemebis 
ararsebobis dros SeiZleba saxifaTo iyos. amJamad 
advilia organizaciebis povna, romlebic momavals 
gegmaven saqmianobis realuri mdgomareobis Sesaxeb 
mwiri an arasaimedo informaciiT. zogierTi organi-
zacia fiqrobs, rom strategiuli dagegmvis procesis 
dawyebisas, maT unda Seqmnan droebiTi gegma, parale-
lurad ki Seagrovon mniSvnelovani monacemebi, ro-
melzec daafuZneben momdevno strategiul dagegmvas.

5  momzadeba * - isini, vinc gegmaven TavianTi de-
partamentis, fakultetis an dawesebulebis momavals, 
adekvaturad unda iyvnen momzadebuli am davalebi-
sTvis. aragonivrulia dagegmva bevri alternati-
uli mimarTulebis Sesaxeb garkveuli Sexedulebis 
gareSe da imis codnis gareSe, Tu ras miiCneven sxve-
bi warmatebad. saganmanaTleblo dawesebulebisTvis 
Cveulia dagegmvis RonisZiebamde moiwvion special-
istebi, romlebic momavali gegmebis Sesaxeb esaubre-
bian gunds. es adamianebs exmareba ifiqron warsulis 
sakiTxebze da mogvianebiT exmareba maT Seqmnan xedva 
sasurveli momavlis Sesaxeb. cvlilebis da paradig-
mis Secvlis Sesaxeb arsebobs bevri informacia. am in-
formaciebis Seswavla adamianebs exmareba, moemzadon 
mcire da didi cvlilebebisTvis, romlebic gardau-
valia strategiul gegmasTan erTad an mis gareSe. geg-
mis Semdgeni zogierTi jgufi periodulad ganixilavs 
TiToeuli wevris angariSis, romelic asaxavs organi-
zaciis arCevans. zogierTi jgufi sxva dawesebulebas 
stumrobs ideebis miRebis mizniT, raTa gaigos, rogor 
muSaoben sxvagan warmatebiT. TanamSromelTa gadamza-
deba, romelic siaxlea jgufisTvis, qmnis umetesad 
inovaciur da did gegmebs.



187

turizebuli dagegmvis procesi6 da 5. adekvatu-
ri drois da finansuri resursebi7. 

lideris roli strategiul dagegmvaSi: uma-
Rlesi saswavleblebisTvis sakmaod aqtualuri 
da problematuri sakiTxia, Tu vin unda SeimuSaos 
ganviTarebis strategia. saerTod did organi-
zaciebSi, dagegmva Sedis maRali rangis menejere-
bis pasuxismgeblobis sferoSi, xolo saqmianobis 
mimarTulebebis gegmis Sedgena danayofebis me-
nejerebis saqmea, maT aseve am procesSi SeuZliaT 
CarTon maTi qveSemrdomebi. Sesabamisad Cans, rom 
dagegmvis procesSi ZiriTadi pasuxismgebloba 
SeiZleba garkveul donis menejerebs ekisreba, 
Tumca rogorc wesi yvela menejeris da menejeris 
poziciisgan gansxvavebuli mravali Tanamdebo-
bis piri, pirdapir Tu iribad monawileobs dageg-
mvis procesSi. saqarTveloSi am kuTxiT SeiZleba 
odnav sxva gamocdileba arsebobs warsuli poli-
tikuri zegavlenis faqtorebis gaTvaliswinebiT, 
roca garkveuli saxelmwifo struqturebi ganix-
ileboda konkretuli umaRlesi saswavleblebis 
strategiis ganmsazRvrelad, maSin, rodesac Ta-
namedrove gagebiT swored maT Soris saxelmwifo 
struqturebi unda ganvixiloT erT-erT gare 
faqtorad.

gamomdinare iqidan, rom dagegmva marTvis 
erT-erTi yvelaze tradiciuli meTodia, Segvi-
Zlia vTqvaT, rom strategiuli gegmebis Sed-
genaSi, maqsimalurad yvelas struqturuli 
erTeuli da  yvela donis menejeri unda iyos 
CarTuli, magram mTavari gadawyvetilebebis 
mimRebni, raTqmaunda unda iyvnen iyos umaRlesi 
donis menejerebi. isini iReben ZiriTad strate-

6  struqturizebuli dagegmvis procesi * - Cveni 
umravlesoba sul mcire erT Sexvedraze mainc yofi-
la, sadac yvela saubrobda, Tumca dasrulebis Sem-
deg araferi gakeTebula. es zogadi praqtika uCvenebs 
struqturizebuli dagegmvis procesis saWirobas. 
struqturirebuli niSnavs danergilsa da Tanmim-
devrul aqtivobebs, rogoricaa „breinStormingi“, pa-
tara jgufebad muSaoba, siis Sedgena, mokle Sinaarsis 
Sedgena, prioritetebis gansazRvra da msgavsi. struq-
tura saWiroebs kurators, romelic pasuxismgebe-
lia procesis dakvirvebaze, masSi Sinaarsis Cadebis 
gareSe. struqturizebuli dagegmvis procesi yvela 
damswresTvis SesaZlebels xdis monawileoba miiRon 
srulyofilad da xels ar uwyobs maRali statusis, 
„ybedi“ jgufis wevrebis dominirebas. praqtikam aCve-
na rom pirebi, romlebic Tavdapirevlad civad udge-
bodnen struqturizebul dagegmvis process, xSirad 
gamoxatavdnen kmayofilebas da zogjer aRtacebulni 
iyvnen dagegmvis RonisZiebiT, rogorc inteleqtual-
uri stimulaciis, ise materialuri SedegebiT.   

7  droisa da finansuri resursebi * - jansaRi dage-
gmvis procesisaTvis saWiroa xarjebi da dagegmvisT-
vis saWiro optimaluri dro. procesisTvis gadamwyve-
tia rogorc araadekvaturi cota, ise Zalian bevri 
dro.

giul gadawyvetilebebs, ayalibeben xedvas da 
aqedan gamomdinare SeimuSaveben strategiis sab-
oloo variantebs.

dasavluri praqtika aCvenebs, rom zogierTi 
lideri Tavdapirvelad diskomforts ganic-
dis dagegmvaSi yvela donis koleqtivis CarTvis 
ideis mimarT. zogierTi SeiZleba yvela donis 
koleqtivis CarTvas dagegmvaSi xedavdes ro-
gorc maTi pasuxismgeblobis moxsnas. Tumca, 
lideris pasuxismgeblobaa uzrunvelyos Sedg-
es jansaRi dagegmvis procesi da biujeti Sees-
abamebodes gegmas. amrigad, lideris rolia Se-
qmnas struqtura dagegmvisTvis da monawileoba 
miiRos procesSi srulad.

jansaRi dagegmvis ganxorcielebisas, lider-
is pasuxismgebloba unda Seesabamebodes mxolod 
rogorc rigiTi Semqmnelisas. liderebi, miuxe-
davad imisa, rom isini procesSi unda monawile-
obdnen aqtiurad, ar unda warmoadgendnen men-
torebs da miTiTebebis mimcemebs TavianTi orga-
nizaciebis SigniT mimdinare dagegmvis proces-
Si. maTma ideebma da/an mentorulma stilma Ses-
aZloa Seaferxos jgufis wevrebis monawileoba 
procesSi. aqedan gamomdinare sasurvelia, rom 
liderma procesSi monawileoba miiRos rogorc 
damgegmavi gundis rigiTma wevrma. kuratoris da 
monawilis funqciebi zogadad ar eTavseba erT-
maneTs da kuratoroba Tavad saWirobs adamianis 
srul yuradRebas.

biujetis kavSiri strategiul gegmasTan: 
dagegmvis erT-erT umniSvnelovanes amocanas 
warmoadgens resursebis maqsimalurad efeq-
turi ganawileba. amisaTvis, rogorc wesi, biu-
jetireba gamoiyeneba.8 igi gansazRvrulia erT 
wlian periodze da dakavSirebulia kompaniis 
fiskalur welTan. wliuri biujeti iyofa yov-
elTviur da kvartalur biujetebad. mokle pe-
riodis gamoyeneba saSualebas aZlevs menejers 
ufro xSirad Seadaros realuri Sedegebi dage-
gmils. amis Sedegad problemebic advilad Sesa-
mCnevia da male xdeba maTi gadaWra.

rogorc wesi biujetsa da strategiul gegmas 
Soris aris mWidro kavSiri. es kavSiri exmareba 
menejments imaSi, rom mTeli yuradReba ar ga-
daitanos moklevadian periodze. igi agreTve 
aumjobesebs gadawyvetilebis miRebas, romlis 
Sedegadac menejerebi ufro frTxilad da yur-
adRebiT moqmedeben resursebis ganawilebis 
dros. biujetiT dagegmili statiebi akon-
trolebs kompaniis resursebis gamoyenebas da 
axdens TanamSromlebis motivirebas. kontroli 

8  biujeti – es aris raodenobriv formaSi ga-
moxatuli resursebis ganawilebis meTodi. es meTodi 
dagegmvis yvelaze farTod gamoyenebadi komponentia. 
ZiriTadad, biujeti aris sruli finansuri gegma mTe-
li organizaciisTvis.
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gulisxmobs arsebuli Sedegebis Sedarebas biu-
jetiT dagegmil SedegebTan. realur da dageg-
mil Sedegebs Soris didi gansxvaveba niSnavs, rom 
sistema ar eqvemdebareba kontrols. saWiroa 
mizezis garkveva da situaciis gamosasworeblad 
garkveuli qmedebebis SemuSaveba.

strategiul gegmas xSirad SezRuduli Ri-
rebuleba aqvs Tu igi ar gamoiyeneba biujetis 
SedgenaSi. rogorc wesi SeiZleba moviZioT dawe-
sebulebebi, romelTa strategiuli dagegmvis 
procesebs aqvT an ar aqvT kavSiri biujetis Sed-
genis procesebTan. amis mizezi aris kompleqsu-
ri da moicavs faqtorebs, rogoricaa finansuri 
gadawyvetilebis miRebis tradiciuli modeli da 
zusti finansuri monacemebis xelmisawvdomoba 
an piriqiT miuwvdomeloba mTels organizaciaSi. 
zogierT SemTxvevaSi, organizaciebs ubralod 
ar aqvT saSualebebi dagegmva da biujetis Sed-
gena kargad daukavSiron erTmaneTs. amis erTerT 
mizezad SeiZleba aseve CaiTvalos, rom grZelva-
dian perspeqtivebSi organizaciebs xSir SemTx-
vevaSi uWirT zusti finansuri gegmebis Sedgena.

umaRlesi saswavleblis Zlieri da susti 
mxareebis, SesaZleblobebis da safrTxeebis 
(SWOT) analizi: aseve gasaTvaliswinebelia, 
rom strategiuli gegmis Cvens mier Seswavlili 
modelebi moicavs, menejmentis (marTvis) pro-
cesis Tanamedrove standartiT xelmZRvanelo-
bas, rac gulisxmobs, sxva damatebiTi biznesis 
marTvis modelebis danergvas da amoqmedebas, 
romelic kavSirSia biznes procesebis dagegmvis 
iseT aprobirebul meTodTan rogoricaa uma-
Rlesi saganmanaTleblo dawesebulebis grZeli 
da moklevadiani strategiuli gegmis Sefasebi-
saTvis saqmianobis „SWOT“ analizis (Zlieri da 
susti mxareebi, SesaZleblobebi da safrTxeebi) 
Sedgena9. „SWOT“ analizi warmoadgens dagegmvis 
ganxorcielebis process, romlis drosac mene-
jerebi sazRvraven organizaciis Zlier mxareebs 
(Strengths – S), mis sust mxareebs (Weaknesses – W), 
garemoSi arsebul SesaZleblobebs (Opportunities 
– O) da mosalodnel saSiSroebebs (Threats – T). 
„SWOT“ analizze dayrdnobiT menejerebi irCev-
en strategiebs organizaciis sxvadasxva doneze 
raTa organizacias ukeTesi mdgomareoba Seuqm-
nas Tavisi misiisa da miznebis gansaxorcieleb-
lad. SWOT“ analizi strategiis formulirebis 

9  sajaro da ara komerciulma organizaciebma 
strategiis formulireba 1980-ian wlebSi usarge-
blod miiCnies, rodesac win wamoiwia marketingis ide-
am sajaro da ara komerciul organiazciebSi. strate-
giuli dagegmarebis kargad cnobili modelebis 
umetesoba harvardis biznes skolaSi Seiqmna (brisoni, 
1988). Zlieri da susti mxareebis, SesaZeblobebis da 
saSiSroebebis (SWOT) sistematiuri analizi. harvard-
is es modeli gamoiyeneba bevr dasavlur universi-
tetSi.

erT-erTi ZiriTadi etapia da usd-s samoqmedo 
strategiis SemuSavebis aucilebeli elementad 
migvaCnia. umjobesia SWOT“ analizis Sedgenis 
procesi Catardes yvela dainteresebuli mxaris 
monawileobiT sadac maqsimalurad gaTvalis-
winebuli iqneba yvelas mosazreba da winadadeba. 
bunebrivia srulyofili analizis Casatareb-
lad muSaobaSi CarTuli unda iyvnen sxvadasxva 
dargis specialistebi da gamoyenebuli iqnas ba-
zris analizis tipuri meTodebi; 

funqciuri strategiebi da operatiuli ge-
gmebi:  strategiuli gegmiT gaTvaliswinebuli 
miznebis miRwevis efeqtianoba mTlianad aris 
damokidebuli operaciuli strategiis swor 
SerCevaze. Tu operaciul funqcias ar gaaCnia 
mkafio, miRwevadi miznebi, is molodins ver 
gaamarTlebs. samwuxarod, bevri organizacia 
strategiuli gegmaSi did yuradRebas ar amax-
vilebs operaciul funqciaze, rac Secdomaa. 
amitomac migvaCnia, rom ganviTarebis strate-
giuli gegma unda aerTianebdes organizaciuli 
erTeulebis mravalricxovan gegmebs (funqci-
ur strategiebs da operatiul gegmebs) sadac 
detalizebuli iqneba saerTo strategiis miR-
wevisaTvis saWiro qmedebebi. maT Soris SeiZle-
ba iyos, finansuri, marketinguli, saerTaSo-
riso urTierTobebis (interancionalizaciis 
politika), akademiuri, adamianuri resursebis 
strategiebi da sxva. amisaTvis unda Seiqmnas op-
eratiuli gegmebi, romlebic unda damuSavdes 
administraciis da xelmZRvanelobis sxvadasxva 
donis warmomadgenlebis CarTulobiT.  

operatiuli gegmebis Sesrulebis efeqturo-
bis kontrolis  TvalsazrisiT SesaZlebelia 
gamoyenebuli iqnas e.w. demingis cikli _  PDCA 
forma romelic aris marTvis aprobirebuli 
modelis erT-erTi meTodi romelSic saqmis 
kontrolisa da ganviTarebisTvis oTxi safexu-
ri (dagegme-gaakeTe-Seamowme-imoqmede), gamoi-
yeneba, is aseve cnobili demingis ciklis/wris 
saxelwodebit10. mas aseve kritikuli azrovnebis 
ganviTarebis sistemas uwodeben;

aseve SesaZlebleia gamoyenebuli iqnas mon-
itoringis sistemis Sida Sefasebis meqanizmebi 
da moxdes misi srulyofa, dainergos TanamS-
romelTa yovelwliuri TviTSefasebisa da mon-
itoringis angariSis sistemebi da sxva;

Cven miznaSewonilad migvaCnia, rom usd-ebis 
strategiuli gegmis Sedgenis procesis da masSi 
CarTuli qveganyofilebebis da pirebis saqmi-
anobis kontrolis da efeqturobis Sesafaseb-
lad calke meqanizmad dainergos, strategiuli 
dagegmvis procesis TviT-Sefasebis sistema, 

10 edvard demingi miiCneva xarisxis kontrolis mamad.  
PDCA demingis cikli kvleviT meTodzea dafuZnebuli. 
demingis cikli saqmianobebis  gaumjobesebis mizniT mudmivi 
ganmeorebis sistemaa.
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romlis danergvac amerikuli gamocdilebis 
gaTvaliswinebiT SesaZlebelia Tumca rogorc 
zemoT avRnSneT sxva kategoriis amocanaa da aq 
ar gvaqvs detalurad ganxiluli. 

Tumca avRniSnavT, rom statiaze muSaobis 
procesSi aseve gavecaniT harvardis biznes sko-
lis profesorebis, robert s. kaplanisa da david 
p. nortonis mier damuSavebul or cnobili best-
selers „The Balanced Scorecard“  („balansirebuli 
maCveneblebis sistema“) da „Strategy Maps Converting 
Intangible Assets Into Tangible Outcomes“ („aramaterial-
uri aqtivebis materialur aqtivebad gardaqmnis 
strategiuli ruka“. sadac avtorebis mier Se-
moTavazebuli e.w. „balansirebuli maCveneblebis 
gazomvis sistema“ („The Balanced Scorecard Measure-
ment System”) romelic aZlevs organizaciebs 
saSualebas daTvalos da gazomos kritikuli 
(uaryofiTi) aramaterialuri aqtivebis iseTebis 
rogoricaa, adamianebi, informacia da organi-
zaciuli kultura da a. S. raodenoba.

dResdReobiT uamrav organizacias aRniSnu-
li sistema danergili aqvs ara mxolod kriti-
kuli (uaryofiTi) aramaterialuri aqtivebis sa-
zomad aramed mas iyenebs strategiuli dagegmvis 
procesSi mniSvnelovan sistemad. aRsaniSnavia, 
rom kompaniebis umetesoba romelic am siste-
mas iyenebs bevrad warmatebulebi arian vidre 
sxvebi. rogor akeTeben isini amas? kaplanma da 
nortonma mravalwliani dakvirvebis Semdeg Sei-
muSaves inovaciuri meTodi romelic kompaniebs 
aZlevs saSualebas: 

- gansazRvron Taviani strategiebi da daakav-
Siron isini TavianT TanamSromlebTan;

- identificireba moaxdinon mniSvnelo-
vani Sida procesebis raTa marTon strategia 
warmatebiT;

- ganaxorcielon investireba adamianur re-
sursebSi, teqnologiebSi da organizaciuli gav-
lenebis mopovebisaTvis saWiro sxva kapitalSi;  

aRniSnuli meTodis mTavari Tezisi mdgo-
mareobs mignebaSi romlis Sinaarsic JRers daax-
loebiT ase: „ver marTav imas risi gazomva da aRw-
era ar SeiZleba“. am Tezisze dayrdnobiT pirvel 
wignSi „The Balanced Scorecard“  („balansirebuli 
maCveneblebis sistema“) maT SeimuSaves formula:

pirveli formula:
Sedegebis miRweva = strategiis aRweras + 

strategiis gazomva + strategiis marTva
xolo meore wignSi „Strategy Maps Converting In-

tangible Assets Into Tangible Outcomes“ SeimuSaves ruka 
strategiul dagegmarebaze fokusirebuli or-
ganizaciebisaTvis, romelic mdgomareobs xuT 
ZiriTad principSi:

- gadaanawilo strategia operatiul gegmebSi;
- momarTo organizacia strategiul gegmaze;
- strategia gaxado yvelas saqme;

- marTo strategia rogorc gangrZobiTi pro-
cesi;

- moamzado cvlilebebi aRsrulebis procesSi;
am principebis safuZvelze maT Seadgines meo-

re formula romelic mdgomareobs SemdegSi: 
meore formula:
Sedegebis miRweva = strategis rukasa + ar-

amaterialuri aqtivebis materialur aqtive-
bad gardaqmnis strategiuli ruka+strategi-
aze fokusirebuli organizacia;

rogorc zemoT iTqva, aRniSnuli meTodebis 
danergva Zalzed warmatebiT xorcieldeba sxva-
dasxva organizaciebSi. Cveni azriT vinaidan ga-
mocdileba aCvenebs, rom es meTodi metnaklebad 
zusti prognozebis gakeTebis saSualebas iZle-
va, SesaZlebelia dainergos usd-ebSi rogorc 
strategiuli dagegmvis erT-erTi komponenti.   

daskvniTi nawili: Cvens mier warmodgenili 
universitetis strategiuli dagegmvis modelis 
mixedviT, SemuSavebulia oTxi pirobiTi ZiriT-
adi strategiuli mizani romelic formulire-
bilia Semdegnairad:

1. xarisxis gaumjobeseba inovaciurobis 
maRali xarisxis uzrunvelyofiT;

2. kavSirebis gafarToeba – internaciona-
lizacia;

3. finansuri da materialuri uzrunvelyo-
fa - maT Soris finansebis damatebiTi wyaroe-
bis mozidva;

4. universitetis mmarTvelobiTi sistemis 
(menejmentis) srulyofa – optimizacia.

formulirebuli miznebi Cvenis azriT unda 
moicavs Semdeg prioritetebs: a) akademiuri 
mimarTuleba; b) adamianuri resursebi; g) pro-
cesebi; d) komunikacia; e) codnis marTva; v) IT 
strategia; z) strategiuli dagegmva; T) resurse-
bis marTva; i) ZiriTadi indikatorebi (samizneebi, 
sazomebi da Sedegebi); k) partnioroba da urTier-
Tobebi; l) samuSao pirobebi; m) sazogadoeba.

• strategiuli xedva yvela TanamSromlisT-
vis unda iyos cnobili da advilad aRqmadi. 
momzadebis procesSi CarTulobis uzrunvely-
ofa unda moxdes maRal doneze, raTa amaRldes 
motivacia da personali iqces organizaciis naw-
ilad. strategiuli gegma ar unda iyos „rTuli 
eniT“ dawerili, aramed martivad gasagebi dain-
teresebuli pirebisaTvis, raTa Sefasebisa da 
kontrolis procesSi ar Seqmnas gaugebrobebi 
informaciis aRqmisa da gacnobierebis Tvalsaz-
risiT;

• strategiuli miznebi unda iyos realu-
ri da gansazRvruli konkretuli gazomvadi 
maCveneblebiT (ricxvebi, cifrebi, statistika, 
konkretuli faqtebi da sxva advilad aRqmadi 
indikatorebi). aseve es aris procesi, romelic 
uzrunvelyofs, imas, rom biujetis saxsrebi See-
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sabamebodes gegmas da ara piriqiT;
• unda gaiweros konkretuli biujeti, Seiqm-

nas erTi/sam wliani funqciuri strategiebi da 
operatiuli gegmebi da ganisazRvros sxva re-
sursebi strategiuli gegmiT gaTvaliswinebuli 
miznebis miRwevisaTvis; 

• strategiis realizaciis savaraudo Sedege-
bis gazomvisTvis SesaZlebelia dainergos sta-
tiaSi naxsenebi procesis TviT-Sefasebis rome-
lime sistema, romelic SeiZleba moicavdes peri-
odul Semowmebebs (yovelkvireul, yovelTviur, 
yovelwliur) situaciuri analizs da dagegmvas 
procesis gaumjobesebis sxva meqanizmebs;                                                                                                  

strategiuli gegmis Sedgenis meTodologi-
is proeqtze muSaobis periodSi gavecaniT sxva-
dasxva dasavluri umaRlesi saganmanaTleblo 
dawesebulebis strategiul gegmebs da maTi 
Sedgenis meTodebs. yovelive zemoTaRniSnu-
lis gaTvaliswinebiT am statiaSi warmovad-
genT usd-ebis strategiuli dagegmvis Cveneul 
models (danarTi 1.1.), romelic SesaZlebelia 
dainteresebis SemTxvevaSi sarekomendacio sax-
iT gamoyenebuli iqnas saqarTvelos umaRlesi 
saganmanaTleblo dawesebulebebis mier, maTi 
strategiuli gegmebis muSaobis procesSi. 

modeli moicavs Semdeg konponentebs: 
usd-s mokle istoria; usd-s misia; usd-s Ri-
rebulebebi; usd-s strategiuli ganviTarebis 

ZiriTadi mimarTulebebi da miznebi; umaRlesi 
saswavleblis Zlieri da susti mxareebis, Ses-
aZleblobebis da safrTxeebis analizi (SWOT 
analizi); usd-s xarjebi strategiuli miznebis 
misaRwevad (savaraudo biujeti); usd-s strate-
giis realizaciis savaraudo Sedegebi; usd-s 
struqturuli erTeulebis funqciuri strate-
giebi da operatiuli gegmebi.
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anotacia
XXI saukunem msoflio sazogadoeba aiZula 

axleburad dasmuliyo sakiTxi, Tu ra SeiZleba 
da ra ara ganvixilebodes teroristul aqtad. 
Tanamedrove msoflioSi sityva ,,Zaladoba” 
gulisxmobs ara marto adamianis fizikur iZu-
lebas, aramed fsiqologiur zewolasac. Sesa-
bamisad, politikuri mizniT Cadenil Zaladobis 
yvela aqts, ufro metic, yvela politikur mkv-
lelobas, teroristul aqtad ver ganvixilavT. 
maSin vin aris teroristuli gzavnilis adresa-
ti? visi daSineba da damorCileba Sedis teror-
istebis miznebSi? mkvlevarebis umravlesoba 
solidarulia – teroristebis adresatia sazo-
gadoeba, sazogadoebrivi azri, romelic zemoq-
medebs xelisuflebaze.

sakvanZo sityvebi: Zaladoba; teroristuli 
aqti; sazogadoebrivi azri; fsiqologiuri ze-
wola.

SUMMARY
The 21st century forced to raise in a new way a ques-

tion of what is possible and that cannot be considered 
as act of terrorism. In the modern world mean not only 
physical compulsion of the person, but also psycholog-
ical pressure by the word “violence”. Not any act of vio-
lence committed with political goals, and even not any 
political murder, thus, can be considered as the act of 
terrorism. Who, in that case, is an addressee of the ter-
rorist message? Whom do terrorists want to intimidate 
and force to obey? In the answer to the matter most of 
researchers is solidary – an addressee of terrorists is 
the society, public opinion capable to make impact on 
the power. Therefore terrorism to appear when there 
was public opinion and means for broadcast of messag-
es of terrorists – that is, media.

Keywords: Violence; Act of terrorism; Public opin-
ion; Psychological pressure; Influence.

*  *  *  *

„civi omis“ dasrulebis Semdeg saerTaSoriso 
usafrTxoebis mTavar problemas XXI saukunis 
„Savi Wiri“ - terorizmi warmoadgens, romlis 
winaaRmdeg brZolis meTodebis SemuSavebas azri 
ekargeba, Tu ar gavecnobiT misi warmoSobisa da 
ganviTarebis istorias, zogadad ar gaviazrebT 
terorizmis cnebas. 

samecniero sazogadoebam 1984 da 1988 wlebSi 
Catarebuli anketuri gamokiTxvebis safuZvel-
ze scada „politikuri terorizmis“ kvleviTi 
cnobarisaTvis terorizmis yvelasTvis misaRe-
bi cnebis SemuSaveba. 1984 wlis gamokiTxvis Se-
degad terorizmi gansazRvra rogorc: „...brZo-
lis meTodi, romlis SemTxveviTi an simboluri 
msxverpli aris Zaladobis miznis misaRwevi in-
strumenti’’. brZolis es arapirdapiri meTo-
di iqiTaa mimarTuli, rom an teroris samizne 
gaauvnebelyos, gamoiwvios misi dezorientacia 
an damTmobloba, an miiqcios meoradi samiznis 
(magaliTad, mTavrobis) yuradReba, anda Tavis 
sasargeblod Secvalos samizneebi (magaliT-
ad, sazogadoebrivi azri) [1,61]. es gansazRvreba 
1988 wlis gamocemaSi cota ufro mokled iqna 
formulirebuli: „terorizmi - es aris ganmeo-
rebadi Zaladobrivi moqmedebiT SiSis daTesvis 
meTodi”. Sesabamisad. terorizmis pirdapiri 
Zaladobrivi samizneebi mTavar msxverplad ar 
moiazreba - maT gamoiyeneben informaciis gada-
sacemad. muqarasa da Zaladobaze agebuli komu-
nikaciuri procesi teroristsa (organizacias) 
da msxveplTa (safrTxeSi myofTa) Soris emsax-
ureba mTavari samiznis (auditoriiT (ebiT) ma-
nipulirebas, gadaaqcevs mas moTxovnis Tu yur-
adRebis samizned da es damokidebulia imaze, Tu 
ra aris mTavari orientiri - damcireba, iZuleba, 
Tu propaganda [2,61].

terorizmi - pirvel rigSi Zaladobis 
specifikuri saxeobaa. obieqturobis misaRwev-
ad umjobesia terorizmi ganvsazRvroT rogorc 
ara movlena, aramed rogorc mizani. rogorc 
Cven warmogvidgeba, samuSao gansazRvreba mdgo-
mareobs ara mis idealur da damTavrebul for-
mulirebaSi, aramed im Strixebis miniSnebaSi, 
rac mxolod teroristuli aqtisTvisaa niSan-
doblivi da saSualebas gvaZlevs gavmijnoT is 
Zaladobrivi qmedebebis sxva gamovlinebebisgan. 
aucilebelia pasuxis miReba ramdenime sakvanZo 
kiTxvaze:

- raSi mdgomareobs teroristuli aqti?
- rogoria teroristuli aqtis mizani?
- vin aris teroristuli aqtis subieqti?
- vin aris teroristuli aqtis obieqti?
teroristuli aqti - masobrivi informaciis 

saSualebebSi „teraqtad“ SeiZleba dasaxeldes 
yvelaferi, - konkurentebis mier biznesmenis 
avtomanqanis afeTqebidan dawyebuli, satan-

`civi omis~ Semdgomi periodis terorizmis anatomia

oTar  kupraSvili
stu-s doqtoranti      



192

biznes-inJineringi #1-2. 2018

ko kolonaze Tavdasxmis CaTvliT. XXI-e saku-
nis movlenebma iZulebuli gagvxada axleburad 
daisvas kiTxva imis Taobaze, Tu ra SeiZleba da 
ra ar SeiZleba ganixilebodes teroristul aq-
tad. Tanamedrove msoflioSi, sityva „Zalado-
ba“ gulisxmobs ara mxolod adamianis mimarT 
fizikur Zaldatanebas, aramed fsiqologiur 
zewolasac. klasikuri teroristuli aqtis erT-
erT niSani mosaxleobaze fizikuri an fsiqolo-
giuri Zaladobaa (motaceba, mkvleloba, sxeulis 
dazianeba, muqara). adamianTa raodenoba, rom-
lebic teroristuli aqtis msxverplni gaxdnen 
mis xasiaTs ar cvlis. teroristul aqtebadaa 
cnobili rogorc erTi kacis, aseve didi raode-
nobiT dazaralebulTa winaaRmdeg mimarTuli 
qmedebebi.

teroristuli aqtis mizani - teroristuli 
aqtis mizani aris mTavari, rac ganasxvavebs ter-
oristul aqts angarebiT an afeqtis mdgomareo-
baSi Cadenili msgavsi moqmedebebisagan. rogorc 
wesi, angarebiT Cadenili moqmedebebi miekuT-
vnebian pirovnebis winaaRmdeg mimarTul sisx-
lis samarTlis danaSaulebebs, maSinac ki Tu isi-
ni garegnuli niSnebiT terorizms (mosaxleobis 
an saxelmwifo organoebis daSineba) emsgavsebian 
[3,258]. Tavisi SinaarsiT, teroristuli aqtis 
mizani SeiZleba nebismieri iyos - politikuri 
an religiuri, konkretuli (TanamoazreTa gan-
Tavisufleba cixidan) an abstraqtuli (SiSisa 
da panikis gamowveva), magram es mizani yovelT-
vis warmoadgens teraqtis, rogorc movlenis 
saSualebas. anu, teroristebis mier adamianis 
mokvla an gataceba ar aris maTi uSualo miza-
ni. Cveulebrivi damnaSaveebisgan gansxvavebiT, 
teroristebi danaSaulis adgilidan mimalvas, 
rogorc wesi, ar cdiloben - ar gaurbian saja-
roobas. piriqiT, isini eswrafvian sajaroobas. 
Tu teroristuli aqtis Cadenas veravin gaigebs, 
maSin misi Cadenac azrs kargavs.

SeiZleba daveTanxmoT a. Smidis da j. de 
graafis azrebs, romlebic aRniSnaven, rom ,,ter-
oristi klavs ara imisTvis, rom viRacas waarT-
vas sicocxle, aramed imisTvis, rom garkveuli 
zemoqmedeba moaxdonos maTze vinc uSualod ar 
warmoadgens mis samiznes. teraqtis Sedegad msx-
verpli gvevlineba saSualebad da ara miznad” 
[4,59]. jer kidev 1982 wels, Smidi da de graafi 
mianiSnebdnen, rom teroristebisTvis „uSua-
lo msxverpli gvevlineba sufTa instrumentad, 
dairad, romelsac urtyamen, raTa miaRwion wi-
naswar Cafiqrebul zemoqmedebas ufro farTo 
auditoriaze. amgvarad, terorizmis aqti re-
alurad gvevlineba sakomunikacio aqtad. ter-
oristisTvis mniSvnelovania Setyobineba da ara 
msxverpli“ [5,14]. 

aseT SemTxvevaSi vin gvevlineba teroristu-

li aqtebis adresatad? visi SeSineba surT ter-
oristebs da vis aiZuleben, rom damorCildnen? 
aRniSnul kiTxvebis pasuxze mkvlevarTa didi 
nawili solidarulia - teroristebis adresa-
tad gvevlineba sazogadoba, sazogadoebrivi 
azri, romelsac SeuZlia zemoqmedeba moaxdinos 
xelisuflebaze. amitom, terorizmad CaiTvle-
ba is qmedebebi, romlis mizania sazogadoebrivi 
azris Seqmna, an teroristebis mier gamoiyeneba 
Setyobinebis gadasacem saSualebad, anu maso-
brivi informaciis wyarod. 

teroristuli aqtis subieqti - Teoriulad, 
nebismieri Zaladobis aqti SeiZleba Cadenili 
iqnas saxelmwifos, arasaxelmwifo organizaci-
is (moZraobis, jgufis) an calkeuli individis 
mier. teroristuli aqti hgavs sxvadasxva saxis 
Zaladobriv danaSaulebebs. magaliTad, calkeu-
li individis mier Cadenil mkvlelobas. ramde-
nadac aseTi mkvlelobebi kacobriobas uxsovari 
droidan Tan sdevs, Camoyalibda da zogierT 
saxelmZRvaneloSi moxvda kidec warmodgena imis 
Sesaxeb, rom terorizmi „ ...cnobilia Zveli sa-
berZneTis da Zveli romis droidan“ [6,32]. miuxe-
davad amisa, vinaidan teroristebis adresatad 
iTvleba sazogadoebrivi azri, terorizmi vera-
nairad ver warmoiSveboda saberZneTsa da romSi 
- is SeiZleba me-VIII saukunis bolos mogvlinebo-
da, maSin, roca Seiqmna Tanamedrove warmomad-
genlobiTi demokratia da Tanamedrove masme-
dia. manamde, politikur mkvlelobebs araviTari 
sxva mizani garda imisa, rom konkretul pirebs 
gasworebodnen, ar SeeZlo hqonoda.

politikuri moRvaweebis mkvlelobebis 
sakmaod didi nawili saerTo jamSi Cadenilia in-
dividebis mier, piradi motivebis safuZvelze, 
afeqtur mdgomareobaSi. calkeul SemTxvevebSi 
dafiqsirda individualuri teraqtebic, magram 
am SemTxvevebSi, sayovelTao azriT, ubralod 
gauxsneli rCeboda damnaSavis kavSirebi rome-
lime organizaciasTan, rac tovebda „martoxela 
teroristis“ STabeWdilebas (magaliTad, Sei-
Zleba davasaxeloT a. breiviki).

Cveni azriT, termini „martoxela teroris-
ti“ urTierTgamomricxav terminebs Seicavs. Tu 
teroristi gamodis samarTlebrivi CarCoebidan 
da isaxavs mizans, ese igi mas garkveuli ideolo-
gia aqvs da ese igi is an romelime organizebul 
socialur jgufs, an romelime ideologiur mim-
dinareobas Tu religias warmoadgens.

mniSvnelovania aseve „saxelmwifo teror-
izmis“ aRiareba - araRiarebis sakiTxi, romelze 
pasuxic mniSvnelovnad akonkretebs terorizmis 
cnebas. 

a. Smidi da j. de graafi xazgasmiT aRniSnaven, 
rom ,,...terorizmi warmoiSva rogorc saxelm-
wifo instrumenti”. dasawyisSi gaCnda termi-
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ni „terori“, Semdeg „terorizmi“ da 1970 - iani 
wlebis Semdgom - „saerTaSoriso terorizmi“ [7]. 

pirveli magaliTi terorisa iyo iakobinu-
ri terori franguli revoluciis dros. ia-
kobinelebis mier sikvdiliT masiurad dasjis 
faqtebi realurad terorizmi ki ara terori 
iyo, magram, iakobinur terorsa da Tanamedrove 
politikur terorizms Soris, iyo saocari ms-
gavsebac - swrafva sajaroobisken, savsebiT 
aradamaxasiaTebeli saxelmwifo organoebis 
qmedebisaTvis. iakobinuri terori mimarTuli 
iyo mosaxleobis aucilebel informirebaze da 
igi Sewyda maSin, roca robespiers da sen - Jiusts 
aekrZalaT konventisTvis mimarTva.

franguli revoluciis terori antimonarqi-
ul da antireligiur xasiaTs atarebda, amitom 
Zveli wesrigis likvidaciisken mimarTuli XIX 
saukunis sxvadasxva politikuri moZraobebi xSi-
rad asocirdebodnen im drois movlenebTan. XIX 
saukunis meore naxevridan termin „terorizmis“ 
qveS ukve gulisxmoben politikurad motivire-
bul Zaladobis aqtebs, Cadenils arasaxelmwi-
foebrivi moTamaSeebis mier. XX saukuneSi ter-
orizmi ganviTarda rogorc erovnuli damou-
kideblobisTvis brZolis iaraRi (palestina, 
irlandia), amitom, bunebrivia, antisaxelmwi-
foebriv xasiaTs atarebda da mkafiod gansxva-
vdeboda saxelmwifos mier ganxorcielebuli 
terorisgan. 

arsebobs sxva Tvalsazrisic, romelic ter-
orizmis terorTan faqtiur gaigivebaSi mdgo-
mareobs. kerZod, 1970-iani wlebis cnobili mkv-
levari pol uilkisoni “represiul terorizms“ 
axasiaTebda rogorc politikuri terorizmis 
gansakuTrebul saxesxvaobas, gulisxmobda ra 
despoturi saxelmwifos qmedebas sakuTari 
xalxis winaaRmdeg [8,32-44]. peter sederbergi 
gamoyofda „dawesebulebis terorizms“ (mag-
aliTad, protestanti teroristebi olsterSi, 
ebraelebis genocidi faSistur germaniaSi da 
a.S ) da „disidentur terorizms’’ [9,44-67]. Cveni 
azriT, amgvari terminologiis SemoRebas ter-
orizmisa da teroris cnebebis aRrevisken da 
terorizmis fenomenis, Tundac misi miaxloebi-
Ti sazRvrebis, gansazRvris SeuZleblobisken 
mivyavarT.

saxelmwifos mier ganxorcielebuli SesaZ-
lo „terori“, Tavisi SinaarsiT gansxvavebulia 
terminisagan „terorizmi“. amerikis SeerTebul 
StatebSi da evropaSi warmoiSva Teoria „ter-
oristuli saxelmwifoebis“ Sesaxeb. am terminSi 
igulisxmeboda susti saxelmwifoebi, romelTac 
ar SeswevT Zala dasavleTis qveynebTan maStabu-
ri omis sawarmoeblad da amis gamo mimarTaven 
terorizms, rogorc asimetriul iaraRs. meo-
re mxriv, memarcxene Sexedulebis dasavleTis 

mkvlevarebi (magaliTad, xomski) iswrafvod-
nen saxelmwifoebriv terorizmTan brZolis 
logika miemarTaT imave dasavleTis qveynebis 
winaaRmdeg. maT ganacxades, rom terorizmi - es 
aris dasavleTis saxelmwifoTa moqmedeba mes-
ame samyaros maTTvis arasasurveli reJimebis 
winaaRmdeg brZolaSi. mTavar teroristad ki 
gvevlineba amerikis SeerTebuli Statebi. Cveni 
SexedulebiT, arc erTi pozicia, memarjvene an 
memarcxene, ar warmoadgens mecnierulad zusts, 
politikurad angaJirebulni arian da xels ar 
uwyoben terorizmis bunebis gaxsnas. 

teroristuli aqtis obieqti. teroristu-
li aqtis obieqtis kvleva saSualebas iZleva gan-
vasxvavoT terorizmi politikuri Zaladobis 
kidev erTi nairsaxeobisgan - partizanuli omis-
gan ( amboxebisgan, ajanyebisgan ).

terorizmis umetesi gansazRvrebebi xsnian, 
rom teroristuli aqti mimarTulia arasam-
Tavrobo struqturebis winaaRmdeg. es, erTi 
SexedviT, TiTqos da martivi cneba dazustebas 
saWiroebs. kerZod, 2005 wels aSS saxelmwifo 
departamenti gamovida axsna-ganmartebiT, rom 
arasamTavrobo mebrZolebi ara marto samoqa-
laqo pirebi arian, aramed „samxedro personalic 
(rogorc SeiaraRebulni, ise araSeiaraRebul-
ni, rogorc morigeobaze, ise aramorigeobaze 
myofni), romlebic sabrZolo moqmedebebisa da 
konfliqtis zonaSi ar arian ganlagebuli”. amg-
varad, SeiaraRebuli samxedro mosamsaxuree-
bi, rac ar unda paradoqsulad JRerdes, ganix-
ilebian rogorc arasamTavrobo mebrZoleebi. 
ufro rTuli situaciaa saxelmwifo mosamsax-
ureebTan da policielebTan, aseve sxvadasxva 
samoqalaqo SeiaraRebuli formirebebis (nacio-
naluri gvardiis tipis) wevrebTan mimarTebiT. 
maT uwodeben „samoqalaqo pirebs“, am sityvis 
sruli mniSvnelobiT.

aleqs Smidi, romelic myarad dgas im azrze, 
rom terorizmis cnebidan politikuri mkvle-
loba gamoiricxos, gamoyofs gansakuTrebul 
SemTxvevebs adamianTa mkvlelobebisas, romel-
Tac is uwodebs „unikalur pirovnebebs“ (ase 
vTqvaT qarizmatul liderebs). magaliTad jon 
kenedis an martin luTer kings. misi azriT „aseT 
izolirebul politikur mkvlelobebSi msxver-
pli da mizani TanxvdomaSia“ da aseT SemTxvevebs 
teraqtad ar Tvlis. meores mxriv, a. Smidi (gauge-
baria misi koncefciidan gamomdinare), aRiarebs 
rom politikuri mkvlelobis zogierT msxver-
pls, sazogadoebisTvis simboluri mniSvneloba 
aqvs da, amitom aseTi pirovnebebis mkvlelobebs 
miznad aqvs ara imdenad maTi fizikuri likvida-
cia, ramdenadac sazogadoebis daSineba, anu is 
SeiZleba CaiTvalos terorizmad [10,46]. 

bolo Teziss Znelia ar daeTanxmo. „indi-



194

biznes-inJineringi #1-2. 2018

vidualuri teroris“ (rogorc XIX saukuneSi 
uwodeben terorizms) msoflio mniSvnelobis 
udidesi mkvlevari zeev ivianski werda, rom su-
lac ar aris aucilebeli teroristis motiva-
cia piraduli iyos, is xSirad ideologiuri da 
strategiulia. misi azriT, teraqti politi-
kuri Sexedulebis Sedegad Cadenili tradici-
uli mkvlelobisagan imiT gansxvavdeba, rom is 
mimarTulia gansazRvruli pirebis winaaRmdeg 
ara imitom, rom isini ganixilebian rogorc dab-
rkoleba xelisuflebis xelSi Cagdebis gzaze 
an rogorc organizaciis dauZinebeli mtrebi, 
aramed, rogorc sCans, imitom rom isini ucxo 
saxelmwifoebis sazogadoebrivi wesrigis xor-
cis Semsxmelebi arian. pirovnebaze vnebis miyene-
ba, Tvlida z. ivianski, mimarTulia reJimis da-
sustebisken an ngrevisken, magram paradoqsuli 
saxiT, radgan „individualuri teroris“ erT-
erT mkafio Tvisebad gvevlineba misi araperson-
alizirebuli xasiaTi. 

amave dros, ar iqneboda marTali gveTqva, rom 
a. Smidi jon kenedis da martin luTer kings ar 
Tvlides simbolur figurebad. am SemTxvevaSi, 
simbolurma da qarizmatulma figurebma erT 
adamianSi moiyara Tavi, amitom, sruliad Sesa-
Zlebelia mocemul magaliTebs teroristuli 
aqtebi vuwodoT. 

zemoaRniSnulidan gamomdinare teraqti Sei-
Zleba mimarTuli iyos samTavrobo mebrZoleeb-
zec, Tu isini gvevlinebian simbolur da ara uSu-
alo samizned da, romlebzec Tavdasxma xdeba 
ara sazogadoebaze zegavlenis moxdenis mizniT, 
aramed sabrZolo moqmedebebis epizodisas, Tu 
es ganixileba rogorc partizanuli omis nawili. 
amgvarad, partizanebi (ajanyebulebi) teror-
istebisgan gansxvavdebian ara motivaciiT, ar-
amed miznis xasiaTiT. 

daskvnis saxiT, SeiZleba davasaxeloT ter-
oristuli aqtebis Semdegi maxasiaTebeli Strix-
ebi, romlebic saSualebas gvaZleves gavmijnoT 
,,teraqti” politikuri Tu arapolitikuri Zal-
adobis sxva saxeobebisgan: 

- teroristuli aqti mdgomareobs politi-
kur ZaladobaSi, romelsac ziani moaqvs ada-
mianebisTvis (motaceba, mkvleloba, daWra, 
fsiqologiuri zemoqmedeba adamianebze);

- teroristuli aqti, terorisgan gansxvave-
biT, sruldeba arasaxelmwifoebrivi moTamaSee-
bis mier;

- teroristul aqtis mTavari miznia sazoga-
doebaze zemoqmedeba, romelsac Tavis mxriv un-
ari Seswevs zegavlena moaxdinos xelisuflebis 
qmedebaze;

- teroristuli aqti sruldeba ara ams-
ruleblis eqscesis SemTxvevaSi, aramed im piris 
(an pirebis) mier, romelic warmoadgens organi-
zacias an politikur-ideologiur mimdinareo-
bas;

- teroristuli aqtis obieqti depersonifi-
cirebulia da simbolurad gvevlineba. 

Cveni warmodgeniT, politikuri terorizmi 
Tavis qmedebas teroristuli aqtebis ganxor-
cielebaSi xedavs swored politikuri miznebis 
gamo, rogorc mudmivad, ise periodulad.
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ანოტაცია
პროფესიონალიზმი - ამა თუ იმ საქმიანობისთვის 

აუცილებელი ინფორმაციის ცოდნას და ამ ცოდნის 
მიხედვით მუშაობის უნარ-ჩვევას გულისხმობს, რა-
საც ადამიანი სწავლისა და პროფესიული პრაქტი-
კის პროცესში იძენს.

ინდუსტრიულ ქვეყნებში, პროფესიონალიზმის 
დაუფლებას, პროფესიულ-ტექნიკური განათლების 
სისტემა უზრუნვეყოფს. 

რაც შეეხება ბიზნესმენის მორალურ-ფსიქიკურ 
თვისებებს, ესაა მისი შინაგანი კულტურის მახასი-
ათებლები - ტაქტიანობა, სამართლიანობა, მოთ-
მინებისა და პატიების უნარი, პასუხისმგებლობა, 
თნამშრომლობა, სხვების ღირსების გაფრთხილება, 
ნოვაციებისადმი მზაობა, დაპირების შესრულება 
და კულტურულ ბიზნესში არსებული დევიზის ერ-
თგულება - „უპირველეს ყოვლისა მოგება, მაგრამ 
ღრსება - სარგებელზე უფრო მაღლა დგას!“. 
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SUMMARY
Professionalism implies knowledge of information 

necessary for one or another activity and operating skills 
according to this knowledge that are acquired by the 
human in the process of training and professional practice. 

In industrial countries the mastering in profession-
alism is secured by vocational and technical education. 

As to moral and psychological properties of the 
businessman, among them are the features of his/her 
inherent culture – tacticity, sense of justice, skills of 
patience and forgiveness, responsibility, collaboration, 
cautious attitude to others dignity, readiness for nova-
tions, fulfillment of obligations and adherence to the 
motto of cultural business – “Profit is the foremost, 
but dignity is ranked above the profit!” 

პროფესიონალიზმი - ამა თუ იმ საქმიანობისთვის 
აუცილებელი ინფორმაციის ცოდნას და ამ ცოდნის 
მიხედვით მუშაობის უნარ-ჩვევას გულისხმობს, რა-
საც ადამიანი სწავლისა და პროფესიული პრაქტი-
კის პროცესში იძენს.

პროფესიონალიზმის დაუფლების პირველი სა-
ფეხური კონკრეტული სამუშაოს შესასრულებლად 
საჭირო ინფორმაციის ძირფესვიანად შესწავლაა, 
რასაც ინდუსტრიულ ქვეყნებში პროფესიულ-ტექ-
ნიკური განათლების სისტემა უზრუნვეყოფს. ესაა 
კულტურულად და ტექნიკურად განათლებული, 
კვალიფიციური კადრების ორგანიზებული მომზა-
დება სხვა და სხვა მიმართულების პროფტექნიკურ 
სასწავლებლებში. ევროპის ქვეყნებში პროფესი-
ული სწავლებები XIX საუკუნის მეორე ნახევარში, 
ხოლო აშშ-ში პირველი მსოფლიო ომის შემდგომი 
პერიოდიდან შემოიღეს.

საქართველოში, პროფესიული სწავლება ჯერ 
კიდევ XII საუკუნეში დასტურდება; 

• ანტონ ჭყონდიდელს, თამარ მეფისთვის 
გლეხების შეწირვა უთხოვია, რათა მათთვის, შემ-
დგომ კი მათი შვილებისთვის „ქუქანკობა“ (წყალ-
სადენის გაყვანა-შეკეთების ხელობა) ესწავლები-
ნა. უფრო მოგვიანებით ამქრული ორგანიზაციები 
განვითარებულა (ვახტანგ მეოთხის კანონთა კრე-
ბულში საუბარი ყოფილა - ამქრის შეგირდად აყვა-
ნის პირობებზე); იმავე პერიოდში სტამბის მუშაკთა 
აღზრდაზეც ზრუნავდნენ; ერეკლე მეორის დროს 
სამთამადნო მრეწველობის მუშაკებს ამზადებდნენ; 
1878 წელს თბილისის რკინიგზის ტექნიკური სასწა-
ვლებელი გახსნილა და აშ. 

XIX საუკუნის მეორე ნახევრიდან კი, სა ქარ-
თველოში, ამ სახის სასწავლებლების რიცხვი 
წლითიწლობით იზრდებოდა: 1983 წლისთვის, 70-
ზე მეტი ინდუსტრიულ-პედაგოგიური ინსტიტუტი 
არსებობდა; მათთვის, სპეციალურ დისციპლინათა 
მასწავლებლებს, საქართველოს პოლიტექნიკური 
ინსტიტუტის 13 საინჟინრო ფაკულტეტი ამზადებ-
და; საწარმოს ოსტატები ხუთ წელიწადში ერთხელ, 
სწავლებას წარმოებაში გადიოდნენ; მუშაობდა სა-
ინჟინრო პედაგოგთა კვალიფიკაციის ამაღლების 
ინსტიტუტი და მისი ოცი ფილიალი; დიდი ყურა-
დღება ექცეოდა სპორტს და თვითშემოქმედებასო 
- წერენ სპეციალისტები. 

პროფესიული განათლების სისტემას დღესაც 

ბიზნესმენის პროფესიონალიზმი და 
მორალურ-ფსიქიკური თვისებები 

როზა გაფრინდაშვილი
საინჟინრო ეკონომიკის, ბიზნეს ინჟინერინგისა და
მედია ტექნოლოგიების ფაკულტეტის სოციალურ 

მეცნიერებათა დეპარტამენტის ასოცირებული 
პროფესორი
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დიდ მომავალს უწინასწარმეტყველებენ, რამდენა-
დაც, თანამედროვე წარმოებას პროფესიული უნა-
რ-ჩვევებით აღჭურვილი პროფესიონალი უფრო 
სჭირდება, ვიდრე უმაღლეს განათლება მიღებული, 
მაგრამ პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს მოკლებული 
თნამშრომელი.

„პროფესიული ჩვევა“ არის ვარჯიშის შედეგად 
ჩამოყალიბებული, გარკვეული მოქმედების წარმა-
ტებით განხორციელების სუბიექტური პირობა, რაც 
საჭირო მოქმედების საშუალებებისა და ხერხების 
სისწრაფესა და სიზუსტეში ვლინდება. „პროფესი-
ული უნარი“ - ინდივიდის ანატომიურ-ფიზიოლოგი-
ური და ფსიქიკური თავისებურებების თანდაყოლი-
ლი წანამძღვრების ერთობლიობაა, რაც ვარჯიშის 
შედეგად ვითარდება და ჩვევაში გადადის და ავტო-
მატურად, ცნობიერების გარეშე სრულდება. 

მიუხედავად იმისა, რომ ჩვევა მნიშვნელოვან 
როლს ასრულებს ნებისმიერი შრომის (მუშაობის) 
პროცესში, ზოგჯერ ის, მაინც შეიძლება ხელისშე-
მშლელ ფაქტორად მოგვევლინოს ახალი ტექნო-
ლოგიების დანერგვისას, რაკი მისგან კონსერვა-
ტიზმის საფრთხეა მოსალოდნელი - ზოგ ადამიანს 
უჭირს ძველი ჩვევის დარღვევა და მისი ჩანაცვლე-
ბა ახლით, რაც განვითარების დამაბრკოლებელ 
ფაქტორს წარმოადგენს; ამიტომ, თნამედროვე 
პროფესიონალს მოეთხოვება, რომ ფსიქიკურად 
მუდამ მზად იყოს ძველი ჩვევის ახლით ჩანაცვლე-
ბისთვის, რაკი თანამედროვე შრომის ერთერთი თა-
ვისებურება მუდმივი განახლება-გაუმჯობესებაა 
(ნოვაციები).

რაც შეეხება ბიზნესმენის საქმიანობას, მისი 
წარმატების „ფორმულა“ მარტივია, ესაა პროფე-
სიონალიზმს დამატებული წესიერება! ის ისეთ 
ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებებს ემყარება, რო-
გორიცაა ღირსება და თავისუფლება! ეს ნიშნავს, 
რომ ადამიანი-პიროვნება არა მარტო საკუთარ ღი-
რსება-თავისუფლებას უნდა უფრთხილდებოდეს, 
არამედ პატივს უნდა სცემდეს თავისი პარტნიორე-
ბისა და თვით კონკურენტების ღირსებებსა და თა-
ვისუფლებებსაც!

შემდეგია - მოთმინებისა და პატიების უნა-
რი, როცა მოთმინება აგრესიის შეკავება კი არაა, 
არამედ, როცა ესაა პარტნიორის სულიერი და მა-
ტერიალური შესაძლებლობების გათვალისწინების 
შედეგი, როცა შემწყნარებლობა დიდსულოვნებაში 
გადაიზრდება, რაც მაღალ სათნოებად ითვლება. ეს 
ის სათნოებაა, რომელიც თავიდან გვაშორებს ყო-
ველგვარ კონფლიქტებს, როგორც ოჯახში, ისე სა-
ზოგადოებრივი ურთიერთობების ყველა რგოლში. 
მაგრამ როცა აგრესია შეკავებულია (საკუთარ თა-
ვზე ძალადობაა), მაშინ ადამიანი დაპირისპირებუ-
ლი მხარისადმი მტრულად განწყობილი, შინაგანად 
გაღიზიანებულია, რაც მომავალში მშვიდობიანი 
ურთიერთობების გარანტია არაა და ჯანმრთელო-
ბისთვისაც ზანის მომტანია.

შემდეგია - პარტნიორთან ურთიერთობისას, 

ნებისმიერ სიტუაციაში ტაქტიანობა! ის შეიძლება 
იყოს ოჯახის წევრი, მეზობელი, ამხანაგი, ქვეშევ-
რდომი, რიგითი მთხოვნენლი, ახლადგაცნობილი 
და ა.შ.

ადამიანთა შორის, განსაკუთრებით საქმიან 
ურთიერთობებში, ხშირად ჩნდება კონფლიქტის მი-
ზეზი; მაგრამ თუ პარტნიორები ტაქტიანები არიან, 
შესაძლებელია მისი თავიდან აცილება. 

ტაქტიანობა არის პარტნიორისადმი (დაპირის-
პირებული მხარისადმი) გამოვლენილი პატივისცე-
მა; ესაა ზომიერების გრძნობა, რომელიც პიროვნე-
ბას უკარნახებს ყველაზე უფრო სწორ, თავაზიან 
მიდგომას ვინმეს ან რაიმეს მიმართ, რაც მაღალ-
კულტურული ადამიანისთვისაა დამახასიათბელი. 
შეომითი ურთიერთობებისას ეს თვისებები იმდე-
ნად აუცილებელი ყოფილა, რომ „შრომის იარაღა-
დაც“ კი არის მიჩნეული.

განსხვავებული ტრადიციებისა და აღმსარებ-
ლობის ადამიანებთან ურთიერთობისას ტაქტის 
დაცვას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს, რათა 
ერთი შეხედვით ჩვენთვის გაუგებარი და ზგჯერ მი-
უღებლი მათი ტრადიცია არ შევრაცხვყოთ.

ურთიერთობებში ტაქტიანობა ბვრადაა დამოკი-
დებული ზომიერების გრძნობაზე; უტაქტობად ით-
ვლება არა მარტო უყურადღებობა, არამედ პარტ-
ნიორით ზედმეტი დაინტერესება ან მლიქვნელობა.

ურთიერთობების ეთიკა და ფსიქოლოგია ისეთ 
ზოგადსაკაცობრიო ცნებებზეა ორიენტირებუ-
ლი, როგორიც სამართლიანობაა; იგი ადამიანთა 
ინდივიდუალობის აღიარებას, პიროვნულ-საქმიანი 
უნარ-ჩვევების ობიექტურ შეფასებასა და პარტ-
ნიორთა ინტერესებზე ზრუნვას გულისხმობს. ამ 
სათნოებაზე ბევრადაა დამოკიდებული ადამიანთა 
წარმატებული მოღვაწეობა, განსაკუთრებით ბიზ-
ნეს-ურთიერთობებში. 

• ცნობილი ფაქტია: ამერიკულმა „ჯენერალ 
მოტორსმა“ 3.5 მილიონი დოლრი მარტო საფოსტო 
ხარჯებისათვის გაიღო, რათა თავისი 6.5 მილიონი 
კლიენტი დროულად გაეფრთხილებინა მათ მიერ 
შექმნილ ავტომანქანაში აღმოჩენილი ტექნიკური 
დეფექტის შესახებ. მართალია ამ ფირმამ მაშინ ეკო-
ნომიურად იზარალა, მაგრამ სამაგიეროდ საიმედო 
პარტნიორის სახელი შეიძინა, რის შედეგადაც მისი 
კლიენტურა მნიშვნელოვნად გაიზარდა და ეკონო-
მიკური ზარალი ერთიორად აუნაზღაურდა.

ურთიერთობების ეთიკა და ფსიქოლოგია აუცი-
ლებლობით გულისხმობს 

პასუხისმგებლობის გრძნობას, რაც მჭიდროდ 
უკავშირდება სამართლიანობის გრძნობას; ესაა 
მიცემული დაპირების ან ნაკისრი ვალდებულების 
აუცილებლად შესრულება. ის ერთნაირად აუცი-
ლებელია როგორც ოჯახურ, ისე მეგობრულ, გან-
საკუთრებით კი საქმიან ურთიერთობებში; ცნობი-
ლი გამოთქმაა - „სიტყვის კაცი“, რაც პიროვნების 
ერთერთ ყველაზე გამორჩეულ თვისებადაა მიჩნე-
ული, „უპირო კაცი“ კი - სალანძღავ ეპითეტად ით-
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ვლება და საქმიან ურთიერთობებში მათთან საქმის 
დაჭერა - არავის სურს.

საქმიან ურთიერთობებში დიდ როლს ასრულე-
ბს პარტნიორის რეპუტაცია, (ფრანგ.) რაც ვისიმე 
ღირსებათა და ნაკლოვანებათა შესახებ შექმნილ 
საერთო აზრს, შეხედულებას გამოხატავს და ის „ში-
ნაგანი კულტურის“ შემადგენელი ნაწილია. კარგი 
რეპუტაციის შექმნა - ძნელია, მას წლები სჭირდება, 
მაგრამ დაკარგვა - ძალზე ადვილია უყურადღებო-
ბის, უტაქტობის, უპასუხისმგებლობის და ა. შ. გამო-
ვლენით.

რეპუტაციის შესაქმნელად დიდი მნიშვნელობა 
აქვს აგრეთვე მეტყველების კულტურას, ჩაცმუ-
ლობას, მანერებს, ოფისის ინტერიერს და ა. შ., ანუ 
ყოველივე იმას, რასაც „გარეგან კულტურას“ უწო-
დებენ. მაგრამ საქმიან ურთიერთობებში, პრიორი-
ტეტი „შინაგან კულტურას“ ეკუთვნის; რაც უნდა 
გემოვნებით ეცვას საქმიან ადამიანს, კარგად მე-

ტყველებდეს, ან დახვეწილი მანერები ჰქონდეს, თუ 
„შინაგანი კულტურა“ „ღალატობს“, სულ მალე მას, 
„საქმიან ურთიერთობებში მარტო დარჩენა ემუქ-
რება!“ - წერენ სპეციალისტები.

კულტურულ ბიზნესში ასეთი დევიზი არსებობს 
- „უპირველეს ყოვლისა მოგება, მაგრამ ღრსება - 
სარგებელზე უფრო მაღლა დგას!“

გამოყენებული ლიტერატურა:
1. გამოყენებითი ფსიქოლოგია (ავტორთა კო-

ლექტივი), „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, 2012.
2. შრომისა და საინჟინრო ფსიქოლოგია, კე-

ჩხუაშვილი გ., „თბილისის უნივერსიტეტის გამო-
მცემლობა“, 1982. 

3. წარმატებული ბიზნესმენის პიროვნული თვი-
სებები, www.google.ge

4. პროფესიონალიზმი, www.google.ge.
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რეზიუმე
ნებისმიერი ცივილიზებული საზოგადოების 

ყოველდღიური ფუნქციონირება დამოკიდებულია 
სხვადასხვა პროფესიის მატარებელ ადამიანთა 
მიერ ამ პროფესიით განსაზღვრული უფლება-მო-
ვალეობების რეალიზების პროცესზე. არანაკლე-
ბი მნიშვნელობა აქვს პროფესიული საქმიანობის 
შესრულების ხარისხობროვ მაჩვენებელსაც და იმ 
მორალურ-ეთიკურ ფარგლებს, რომელსაც უნდა 
შეესაბამებოდეს საზოგადოებრივი პროფესიის მა-
ტარებელი ამა თუ იმ ინდივიდის საქმიანობა. რიგი 
პროფესიების, განსაკუთრებით კი ადამიანთა ყო-
ველდღიურ ცხოვრებაზე გავლენის მქონე საქმია-
ნობის მიმართ, არსებობს განსაკუთრებული ინტე-
რესი და საზოგადოებრივი მოთხოვნა, რომ ამგვარი 
პროფესიების მატარებელ ინდივიდთა ქცევა იყოს 
გამოკვეთილად რეგლამენტირებული და არსებობ-
დეს საზოგადოებრივი ქცევის განმსაზღვრელი ის 
გარკვეული ნორმები, რომელთა შესაბამისად უნდა 
მოქმედებდეს ამა თუ იმ პროფესიის მატარებელი. 
სწორედ ამ მიზანს ემსახურება პროფესიული ეთი-
კის კოდექსები, რომელთა მთავარ დანიშნულებას 
წარმოადგენს დააწესოს ცალკეულ პროფესიის მა-
ტარებელ ადამიანთა ჯგუფის საქმიანობის ის ეთი-
კური ფარგლები, რომელთა შესაბამისად, მაგრამ 
არა იმპერატიული ვალდებულებით, უნდა წარმა-
რთოს შესაბამის პროფესიონალთა საქმიანობა.

საკვანძო სიტყვები: ეთიკა, კოდექსი, პროფესიუ-
ლი ეთიკის კოდექსი.

PROFESSIONAL CODES OF ETHICS AND 
THEIR APPLICATION 

Shalva Lazariashvili 
PhD student of GTU

SUMMARY 
Daily life of every civilized society depends upon the 

process of execution of specific rights and obligations 
being carried out by particular professionals. Quality of 
such performance is of decisive value, likewise the im-
portance of their adherence to the ethical framework 
which determines the overall efficiency of performance 
of certain professionals. There is special interest and 
public demand that those professions that have a direct 
impact and effect on lives of individuals or over wel-
fare of a broader society, need to be more delimited and 
put in some moral framework serving as a guidance for 

performance of such professionals. The professional 
ethic codes serve to the very purpose to determine the 
moral outlines, not an imperative obligation, according 
to which, all related professionals should perform.

key-words: ethics, Code, Professional Code of Eth-
ics. 

*   *   *   *
ყველა ქვეყნის ცხოვრებაში უდიდესი ადგილი 

უკავია სხვადასხვა საზოგადოებრივი სამსახურე-
ბის სწორ და გამართულ ფუნქციონირებას, ისევე 
როგორც ამ სამსახურებში დასაქმებულ ადამიანთა 
პროფესიული საქმიანობის მართლზომიერების 
დონეს. თანამედროვე ცივილიზებული სამყაროს 
და საზოგადოების კულტურულ-ეთიკური განვითა-
რების პირობებში არ არსებობს საპატივსაცემო ან 
პრივილეგირებული პროფესიები - საზოგადოებრი-
ვი კეთილდღეობისკენ მიმართული ყველა სამსახუ-
რი წარმოადგენს თანაბარი ღირებულების და მნიშ-
ვნელობის შრომას, როგორც სოციალური, ისე სამა-
რთლებრივი სტატუსით. თუმცა ამასთანავე ცნობი-
ლია, რომ ყველა პროფესიის მიმართ არ მოქმედებს 
და არ არის სავალდებულო ისეთი მექანიზმის არსე-
ბობა როგორიცაა პროფესიული ეთიკის კოდექსე-
ბი. პროფესიული ეთიკის სტანდარტების არსებობა 
უპირველეს ყოვლისა განპირობებულია იმ გარემო-
ებით, რომ გარკვეულ პროფესიებთან დაკავშირე-
ბით არსებობს შედარებით დიდი მოთხოვნები და 
ტრადიციულად, სავალდებულო ეთიკური სტანდა-
რტების არსებობა დამახასიათებელია სწორედ იმგ-
ვარი კატეგორიის პროფესიებისათვის, რომლებსაც 
ყველაზე მეტი შეხება აქვთ და შეუძლიათ გავლენა 
იქონიონ ცალკეუული ინდივიდის ან ადამიანთა 
ჯგუფის ბედზე, ისევე როგორც ფართო საზოგადო-
ების კეთილდღეობაზე. შესაბამისად, ისეთი საქმი-
ანობა, როგორიცაა მედიცინა, განათლების, სამხე-
დრო და სასამართლო სისტემა, პოლიცია, ჟურნა-
ლისტიკა და ა.შ, წამოადგენენ პროფესიული ეთიკის 
კოდექსების არსებობის ტრადიციულ სფეროებს. 

პროფესიული ეთიკის კოდექსების არსებობას 
ენიჭება უდიდესი მნიშვნელობა, რამდენადაც ისინი 
აწესებენ ეთიკის იმ ზოგად, საერთო სტანდარტე-
ბს, რომლთაც უნდა შეესაბამებოდეს კონკრეტული 
პროფესიის მქონე ყველა ადამიანის ქცევა. „პროფე-
სიული ეთიკის კოდექსები წარმოადგენს პრინცი-
პებისა და წესების ერთობლიობას, რომელიც გან-
საზღვრავს ცალკეული სოციალური ინსტიტუტის 
დამოკიდებულებას საზოგადოების მიმართ, ისევე 
როგორც ამავე ორგანიზაციის მუშაკთა დამოკიდე-

პროფესიული ეთიკის კოდექსები და მათი 
გამოყენების მნიშვნელობა

შალვა ლაზარიაშვილი
სტუ-ს დოქტორანტი
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ბულებას თავად ინსტიტუტის და ერთმანეთის მი-
მართ“1. ისევე როგორც ყველა საზოგადოებრივ ინ-
სტიტუტში, საჯარო უწყებებში დასაქმებული ინდი-
ვიდი ყოველდღიურ საქმიანობისას ხშირად დგება 
არასტანდარტული, არაორდინალური სიტუაციის 
წინაშე, როდესაც პროფესიის მქონე ადამიანს უხ-
დება გააკეთოს არჩევანი სწორ ან არასწორ ქცევას 
შორის და სწორედ ეთიკის კოდექსები წარმოადგენს 
ინდივიდის შთაგონებისა და მორალური წახალისე-
ბის იმ ეფექტურ საშუალებას, რომელიც პიროვნე-
ბას ეხმარება აწარმოოს თავისი საქმიანობა დარგში 
მოღვაწე სხვა ადამიანების ან ფართო საზოგადებ-
რივი მოლოდინის შესაბამისად. 

ეჭვგარეშეა, პროფესიული ეთიკის კოდექსი 
ვერ იქნება და არ შეიძლება ჩაითვალოს მკაცრად 
რეგლამენტირებული ქცევის წესების ერთობლიო-
ბად, მაგრამ იგი არის იგივე პროფესიის ადამიანთა 
დეკლარირებული განაცხადი და ქცევის წესების ის 
ორიენტირი, რომელიც გარშემოც უნდა აიგოს იგი-
ვე პროფესიის მქონე სხვა ინდივიდების გადაწყვე-
ტილებათა მიღება და სავარაუდო ქმედება ანალო-
გიური სიტუაციის შექმნის შემთხვევაში. პროფე-
სიული კოდექსის ამოცანაა პროფესიული ეთიკის 
ნორმებისადმი ერთგულებისა და მაღალზნეობრი-
ვი ღირებულებების განმტკიცება, სამსახურებრი-
ვი მოვალეობების მიმართ პირადი პასუხისმგებ-
ლობის გრძნობის გაღრმავება. ეთიკის კოდექსის 
არსებობა ეხმარება პროფესიის მქონე ინდივიდს 
განსაზღვროს სწორი და მორალურად მართებული 
ქმედება, ამ პროფესიის რეალიზების პროცესში 
წარმოქმნილ კონკრეტულ გარემოებების ან მორა-
ლურ დილემებთან დაკავშირებით. პროფესიული 
ეთიკის კოდექსების არსებობა არის იმის დემონ-
სტრაცია, რომ პროფესიასთან დაკავშირებული 
ეთიკურ ფასეულობებს ენიჭება პრიორიტეტული 
მდგომარეობა პიროვნულ ინტერესებთან მიმართე-
ბაში. 

ფართო გაგებით, ნებისმიერ ქვეყანაში საჯარო 
სამსახურის ეთიკის კოდექსის არსებობა წამოადგე-
ნს სახელმწიფო მხრიდან კულტურული, სოციალუ-
რი და პროფესიული ფასეულობების დემონსტრი-
რებას და აწესებს ქცევის მორალურ სტანდარტებს 
ინდივიდუალურ საჯარო მოხელის დონეზე. ეთიკის 
კოდექსის არსებობა ეხმარება თავად საჯარო ინ-
სტიტუტის ფუნქციონირებას და საზოგადოების 
ნდობის მაღალი ხარისხის შენარჩუნებას, რამდენა-
დაც სამსახურებრივი ეთიკის დარღვევის ცალკე-
ული გამოვლინების შემთხვევაში, ორგანიზაციას 
გააჩნია რეაგირების ქმედითი ბერკეტი, რომელიც 
ემსახურება ერთი მხრივ კონკრეტული დარღვევის 
აღმოფხვრის ღონისძიებებს, ისევე მსგავსი გადაც-
დომების სამომავლო პრევენციას. ეთიკის კოდექსი, 
განსაკუთრებით კი წერილობითი ფორმით არსებუ-
ლი დოკუმენტი, იმ გარემოების მიუხედავად, რომ 

1 A. Scott Carson, M. Baetz, S. McGill.,`Codes of Con-
duct in the Private Sector`, p.3, 2008.

ის არ წარმოადგენს არამართლზომიერი ქცევის 
პრევენციის აბსოლუტურ გარანტიას, იგი მაინც ახ-
დენს გარკვეულ ზემოქმედებას მოხელეთა საქმია-
ნობაზე, აწესებს რა საჯარო სექტორში საქმიანობა-
სთან დაკავშირებულ მორალურ სტანდარტებს და 
ეთიკურ ჩარჩოებს.

მსოფლიო პრაქტიკაში საჯარო სამსახურის ეთი-
კის კოდექსები არ არის შეზღუდული ეთიკის სტა-
ნდარტების განსაზღვრის მასშტაბით - იგი შესაძ-
ლოა შეიცავდეს როგორც ეთიკური სტანდარტების 
მხოლოდ ზოგად დეკლარაციას, ისევე ითვალისწი-
ნებდეს მეტად დეტალიზებულ, ქცევის ინდივიდუა-
ლურ დონეზე სახელმძღვანელო ნორმებს. საჯარო 
სამსახურის ეთიკის კოდექსის „მასშტაბი“, ისევე 
როგორც მისი პრაქტიკული რეალიზების დონე გა-
ნისაზღვრება ინდივიდუალურად - კონკრეტული 
სახელმწიფოს პოლიტიკური ნების ან საზოგადო-
ების დაინტერესების დონის შესაბამისად. თუმცა 
აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ სხვადასხვა ქვეყნის ან 
რეგიონის მიხედვით ეთიკური სტანდარტების მი-
მართ ინდივიდუალური დამოკიდებულების გათ-
ვალისწინებით, საჯარო სამსახურის ერთიანი კო-
დექსის შემუშავების დროს მნიშვნელოვანია გათ-
ვალისწინებულ იქნას საჯარო მართვის სისტემების 
ეთიკის საერთაშორისო სტანდარტები. 

ამასთანავე, ეთიკის კოდექსის შინაარსთან 
ერთად, არანაკლებ მნიშვნელოვანია მისი გამო-
ყენების საკითხი საჯარო მოხელის ყოველდღიურ 
საქმიანობაში - საჯარო სამსახურის ეთიკის ერთი-
ანი კოდექსი შეიძლება განიხილებოდეს როგორც 
უბრალო ადმინისტრაციული ფორმალობა, რომე-
ლიც შესრულება წარმოადგენს მხოლოდ ეფემე-
რულ ადმინისტრაციულ ვალდებულებას, ან შე-
საძლოა იგი გახდეს პრაქტიკული, დინამიური და 
ეფექტური სახელმძღვანელო გადაწყვეტილებების 
მიღების პროცესში. არსებობს მოსაზრება, რომ სა-
ჯარო ორგანიზაცია ვალდებულია გააჩნდეს ეთიკის 
კოდექსი იმ გარემოების მიუხედავად - აქვს თუ არა 
ამ კონკრეტულ ინსტიტუტს ანალოგიური კოდექ-
სის ქონის იურიდიული ვალდებულება (S. Gilman, J. 
Ladd). ეთიკის კოდექსის არსობობა თანაბრად მნიშ-
ვნელოვანია როგორც შიდა პროცედურების რეგუ-
ლირებისთვის, ისე წარმოადგენს კორპორატიულ 
ფასეულობათა დეკლარირების ერთ-ერთ ყველაზე 
ეფექტურ საშუალებას. საჯარო სამსახურის ეთი-
კის კოდექსი შესაძლოა გახდეს სწორედ ის ძირითა-
დი ორიენტირი, რომლიც მიხედვით შესაძლებელი 
გახდება ინდივიდუალური ან ორგანიზაციული საქ-
მიანობის ეფექტურობის შეფასება. 

თანამედროვე ფილოსოფოს-თეორიტიკოსთა 
ნაწილი არც თუ ისე იშვიათად სვამს კითხვას, თუ 
რამდენად საჭიროა ეთიკის კოდექსების არსებობა 
საერთოდ და რა გავლენას ახდენს ამგვარი დოკუ-
მენტის არსებობა საჯარო მოხელის ან საზოგა-
დოებრივი პროფესიის მქონე ინდივიდის ქცევაზე 
პრაქტიკაში. აღსანიშნავია, რომ ეთიკის კოდექსის 
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ფენომენის მიმართ მეცნიერთა შორის არ არსებობს 
საერთო პოზიცია და გამოკვეთილად პოზიტიური 
ან ნეგატიური დამოკიდებულება. 

მეცნიერთა ნაწილი (და ეს ნაწილი წარმოადგე-
ნს მნიშვნელოვან უმრავლეობას) (Michael Davis, 
Charles Harris. Jr., Michael S. Pritchard, Michael J. 
Rabins) თვლის, რომ პროფესიული ეთიკის კოდექსი 
არის პროფესიის მქონე ადამიანთა ქმედების 
მორალური მხარის მარეგულირებელი ერთ-ერთი 
უმნიშვნელოვანესი მექანიზმი. პროფესიული ეთი-
კის კოდექსების არსებობას ენიჭება უდიდესი მნიშ-
ვნელობა, რამდენადაც ისინი აწესებენ ეთიკის იმ 
ზოგად, საერთო სტანდარტებს, რომლთაც უნდა 
შეესაბამებოდეს კონკრეტული პროფესიის მქონე 
ყველა ადამიანის ქცევა. 

ინდივიდუალურ დონეზე მოქმედ მორალურ სა-
ხელმძღვანელოს ფუნქციასთან ერთად, პროფესი-
ული ეთიკის კოდექსები განიხილება ინსტიტუცი-
ონალურ ჭრილში, როგორც კონკრეტული პროფე-
სიის მქონე ადამიანთა კოლექტიური განაცხადი და 
იმის პირობა, თუ რა სტანდარტით უნდა ემსახურონ 
ისინი საზოგადოების კეთილდღეობას. სოციალუ-
რი ეთიკის ამერიკელი ფილოსოფოსი მაიკლ დევი-
სი (Michael Davis) წერს: „ეთიკის კოდექსი წარმო-
ადგენს თითოეული პროფესიის მქონე ადამიანის 
ცალკეული ზეწოლებისგან დაცვის საშუალებას... 
კოდექსი შეიძლება განვიხილოთ როგორც ერთგვა-
რი კონვენცია პროფესიონალთა შორის და იგი არის 
კოორდინაციის პრობლემების გადაჭრის ამოსავა-
ლი წერტილი“2. 

პროფესიული ეთიკის კიდევ ერთმა თანამე-
დროვე მკვლევარმა, აშშ-ს ნეშვილის უნივერსიტე-
ტის პროფესორმა ჩარლს ჰარისმა (Charles Harris) 
შემოგვთავაზა პროფესიული ეთიკის კოდექსების 
მნიშვნელობის ერთგვარი შემაჯამებელი შეფასება 
რომელიც მოიცავს ექვს ძირითად მიმართულებას: 
„პირველი, ეს არის ერთი პროფესიის მქონე ადამი-
ანების კოლექტიური პასუხიმგებლობის გამოხა-
ტულება. მეორე, კოდექსი ხელს უწყობს ისეთი გა-
რემოს შექმნას, სადაც ეთიკური ქცევა არის ნორმა. 
მესამე, ცალკეულ შემთხვევებში ეს იგი შეიძლება 
გახდეს შეხსენების საშუალება ან სახელმძღვანე-
ლო. მეოთხე, ეთიკის კოდექსის შემუშავება და მისი 
მოდიფიცირება შესაძლებელია აღმოჩნდეს მეტად 
სასარგებლო პროფესიისათვის. მეხუთე, კოდექსი 
შესაძლოა გახდეს საგანმანათლებლო მექანიზმი 
და იქცეს ამოსავალ წერტილად პროფესიულ შეხვე-
დრებსა და დისკუსიებში. და ბოლოს, იგი შეიძლება 
გახდეს იმ გარემოების ხაზგასმის საშუალება სხვა 
ჯგუფებისთვის, რომ ეს კონკრეტული პროფესია 
არის ღირსეული და პროფესიული საქმიანობა“3 .

2  D.Michael, "The Place of a Code of Ethics in the Practice of 
a Profession". Philosophy and Public Affairs 20.2. p 150-167.1991.

3  Harris, Charles E., Jr., Michael S. Pritchard and Michael 
J. Rabins.  `Engineering Ethics: Concepts and Cases`, Belmont, 
Wadsworth Publishing, USA, 1995, p. 35

აღნიშნულ დამოკიდებულებას არ იზიარებს 
მეცნიერთა სხვა ჯგუფი (D. Rhode, D. Luhan, John 
Ladd, Heinz Luegenbiehl) რომელიც დიდ მნიშვნე-
ლობას არ ანიჭებს ეთიკის კოდექსის არსებობას 
ადამიანის გადაწყვეტილების მიღების პროცესში 
და თვლის, რომ „ყველა კანონმორჩილმა ადამიანმა 
იცის თუ როგორც მოიქცეს ეთიკურად ყოველგვა-
რი სახელმძღვანელოს გარეშე“4. ამერიკელი ფილო-
სოფოსის და ეთიკის მკვლევარის ჯონ ლედის (John 
Ladd, 1918-2011 წწ.) აზრით, გადაწყვეტილების 
მიღებისას და ამ გადაწყვეტილების მართლზომიე-
რების ეთიკის კოდექსზე დაყრდნობით შეფასების 
დროს „ხდება ეთიკის აღრევა სამართალთან“5. მისი 
აზრით, მცდარია აგრეთვე ის დამოკიდებულება, 
რომ საზოგადოებრივი პროფესიის მქონე ადამია-
ნთა ეთიკა რაიმეთი გამოირჩევა „მორალურ საზო-
გადოებაში მცხოვრები ჩვეულებრივი ინდივიდის 
ეთიკისაგან“ (იქვე, J.Ladd). პროფესიის მქონე ადამი-
ანებს, მისი აზრით, „არ გააჩნიათ რაიმე განსაკუთ-
რებული უფლებები ან მოვალეობები, იმ უფლებე-
ბისა ან მოვალეობებისგან განსხვავებით, რაც მათ 
აქვთ როგორც მორალურ არსებებს. შესაბამისად, 
ეთიკის კოდექსები არის უმიზნო და შესაძლებელია 
დესტრუქციულიც“6 .

აღიარებს რა პროფესიული ეთიკის კოდექსე-
ბის გარკვეულ სოციალურ მნიშვნელობას, ეთი-
კის კოდექსების არსებობას კრიტიკულად ეკიდე-
ბა კიდევ ერთი თანამედროვე მეცნიერი - Heinz 
Luegenbiehl-ი. მისი შეფასებით, „საბოლოო ჯამში, 
ეთიკის კოდექსები ქმნიან უფრო მეტ პრობლემას, 
ვიდრე გვეხმარებიან მათ გადაჭრაში“7. მეცნიერის 
აზრით, პრაქტიკოსი პროფესიონალები ძალიან 
იშვიათ შემთხვევაში მიმართავენ ეთიკის კოდექსს 
გადაწყვეტილების მიღების დროს, რამდენადაც ამ 
კოდექსებში დაცული პრინციპები ხშირად შეუთავ-
სებელია რეალობასთან. იგი ეთანხმება John Ladd-ის 
პოზიციასაც და აცხადებს, რომ „ეთიკის კოდექსის 
შესრულება შეიძლება კონფლიქტში მოვიდეს იმ მო-
რალურ ავტონომისათან, რომელსაც ჩვენ ველოდე-
ბით ინდივიდებისაგან“8. 

ეთიკის კოდექსების არსებობის თაობაზე გან-

4  D. Rhode, D. Luhan, “The Quest for a Code of Profession-
al Ethics: An Intellectual and Moral Confusion,” Legal Ethics, St. 
Paul Foundation Press, 1992, pp. 121-127). 

5  Ladd, John. "The Quest for a Code of Professional Ethics: 
An Intellectual and Moral Confusion". Englewood Cliffs, NJ: 
Prentice-Hall, 1991. გვ 130-136.

6  J.Ladd, “Why Ethics Codes?“, Center for the Study of Ethics 
in the Professions, Illinois Institute of Technology, http://ethics.iit.
edu/ecodes/introduction, ბმული ნანახია 27.04.2018). (Luegen-
biehl, Heinz C. "Codes of Ethics and the Moral Education of En-
gineers", Business and Professional Ethics Journal 2“, Philosophy 
Documentation Center, p. 41-61, 1983)

7  Luegenbiehl, Heinz C. "Codes of Ethics and the Moral Edu-
cation of Engineers", Business and Professional Ethics Journal 2“, 
Philosophy Documentation Center, p. 41-61.

8  (იქვე, H. C. Luegenbiehl, 1983)
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სხვავებული მეცნიერული პოზიციების არსებო-
ბის მიუხედავად, უდაოა, რომ საჯარო სამსახურის 
ეთიკის კოდექსი და არსებული სტანდარტები არ 
შეიძლება იყოს სტატიკურ მდგომარეობაში. ისინი 
უნდა იყოს პერმანენტული განახლების, გადახედ-
ვის და ინოვაციის დანერგვის პროცესში. აქვე უნდა 
აღინიშნოს პროფესიული ეთიკის კოდექსის არსე-
ბობის მნიშვნელობასთან და მოქმედების აუცილებ-
ლობასთან დაკავშირებული რამდენიმე ფუნდამე-
ტური ასპექტი: 

• პროფესიული ეთიკის კოდექსები განიხი-
ლება როგორც კონკრეტული პროფესიის მქონე 
ადამიანთა კოლექტიური განაცხადი და იმის დეკ-
ლარირება, თუ რა სტანდარტით უნდა ემსახურონ 
ისინი საზოგადოების კეთილდღეობას.

• პროფესიული ეთიკის კოდექსი არის ის 
ინდიკატორი, რომლიც მიხედვით საზოგადოებას 
გააჩნია საშუალება შეაფასოს თუ რამდენად შეესა-
ბამება ცალკეულ მოხელეთა საქმიანობა, ისე მთე-
ლი პროფესიული სისტემის ფუნქციონირება საზო-
გადეობრივ დაკვთას და ინტერესებს. 

• პროფესიული ეთიკის კოდექსი შესაძლე-
ბელია გახდეს ორგანიზაციული გავლენის ან ზემ-
დგომი მოხელის მხრიდან ძალაუფლების უკანონო 
გამოყენების და ზეწოლის პრევენციის ერთ-ერთი 
საშუალება. 

• ცნობილია, რომ ცალკეული პროფესიის 
მქონე ადამიანს გააჩნია გარკვეული ინფორმა-
ციული და ხშირ შემთხვევაში ფუნქციონალური 
პრივილეგია იმ ადამიანებთან მიმართებაში, ვის 
მიმართაც ახორცილებს ინდივიდი თავის საქმიანო-
ბას. შესაბამისად, არსებობს იმის აუცილებლობა, 
რომ იგი თავად მოქმედებდეს პროფესიული პასუ-
ხილსმგებლობის მორალურ ფარგლებში, რომელიც 
ვალდებულს ხდის პროფესიის მქონე ინდივიდს 
იმოქმედოს მისი საქმიანობის ობიექტის ინტერესე-
ბის შესაბამისად. ამ შემთხვევაში, სწორედ პროფე-
სიული ეთიკის კოდექსი უზრუნველყოფს საქმიანო-
ბის განხორციელებასთან დაკავშირებულ აუცილე-
ბელი ქმედების მორალური ფარგლების დადგენას.

• ეთიკის კოდექსის არსებობა ეხმარება ყო-
ველ ახალ პროფესიონალს მიიღოს ინფორმაცია 
მის საქმიანობასთან დაკავშირებული მორალური 
სტანდარტების და უკვე არსებული გამოცდილების 
შესახებ (რომლის ერთგვარ კომპილაციასაც თავად 
კოდექსი წარმოადგენს) და უადვილებს მას მიიღოს 
მართლზომიერი გადაწყვეტილება ეთიკური დილე-
მის დადგომის შემთხვევაში. 

• პროფესიული ორგანიზაციების მხრიდან, 
ეთიკის კოდექსი შეიძლება გამოყენებულ იქნას რო-
გორც ერთ-ერთი დამხმარე დოკუმენტი არასათა-
ნადო ქცევის ცალკეული შემთხვევაზე რეაგირების 
და სამომავლო პრევენციის მიზნით. 

სტრუქტურულად, პროფესიული ეთიკის კო-
დექსები, როგორც წესი შედგება ორი ძირითადი 
კომპონენტით. პირველი, ეს არის ზოგადი ნაწილი, 

სადაც თავმოყრილია ეთიკური ქცევის საყოველთა-
ოდ მიღებული პრინციპები, როგორიცაა პატივისა 
და პროფესიული ღირსების ცნება, პროფესიული 
სოლიდარობა და პასუხიმგებლობა და ა.შ. მეორე, 
კერძო ნაწილი მოიცავს იმ პრინციპებს, რომლებიც 
განსაზღვრავენ იმ მორალურ ფარგლებს, რომელიც 
დაკავშირებულია მხოლოდ ამ კონკრეტული პრო-
ფესიის ადამიანების საქმიანობის განხორციელება-
სთან. 

საქართველოში მოქმედებს პროფესიული ეთი-
კის კოდექსების საკმაოდ ფართო სპექტრი. საზო-
გადოებისთვის კარგადაა ცნობილი პროფესიული 
ეთიკის ისეთი კოდექსების არსებობა, როგორიცაა 
ექიმის, ჟურნალისტის, პოლიციელის, მასწავლებ-
ლის და ა.შ. რა თქმა უნდა, ეთიკის კოდექსის ცნობა-
დობის დონე დამოკიდებულია ისეთი პროფესიულ 
საქმიანობასთან, რომლებიც ყველაზე მასშტაბუ-
რად არან ჩართული მოსახლეობის ყოველდღიური 
ცხოვრების და ინტერესების რეალიზების პროცეს-
ში. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველო მდიდა-
რია პროფესიული ეთიკის კოდექსებით და პრაქტი-
კაში ვხვდებით ისეთ პროფესიულ კოდექსებს, 
რომელთა არსებობა და ფუნქციონირება საზოგა-
დოების მხოლოდ ვიწრო წრისთვის არის ცნობილი. 
ამგვარ კატეგორიად შეიძლება მივიჩნიოთ „სამუ-
ზეუმო ეთიკის კოდექსი“, „საბიბლიოთეკო პროფე-
სიული ეთიკის კოდექსი“, „საქართველოს რეალტო-
რთა ასოციაციის ეთიკის კოდექსი“, „საქართველოს 
მიკროსაფინანსო ასოციაციის ეთიკის კოდექსი“, 
„საქართველოს სადაზღვევო ასოციაციის ეთიკის 
კოდექსი“, „სამშენებლო კომპანიათა ეთიკის კოდექ-
სი“, „კონსულტანტის საქმიანი ეთიკის კოდექსი“ და 
ა.შ. 

პროფესიის მქონე ადამიანთა მიერ ეთიკის კო-
დექსის პრაქტიკაში უშუალო გამოყენებასთან 
ერთად, მნიშვნელოვანია, რომ პროფესიული ეთი-
კის ნორმების ცოდნა წარმოადგენდეს გარკვეულ 
ვალდებულებას ყოველი პროფესიის წარმომა-
დგენლის მომზადების საწყის ეტაპებზე. აღნიშ-
ნული მიდგომა მნიშვნელოვანია იმ გარემოების 
გათვალისწინებითაც, რომ ეთიკური დილემის პრო-
ბლემა საზოგადოებრივი პროფესიის მქონე ადა-
მიანისთვის შეიძლება დადგეს მისი პროფესიული 
საქმიანობის დაწყების პირველივე მომენტიდან. 
შესაბამისად, მნიშვნელოვანია ცალკეული პროფე-
სიული სამსახურის ყოველ დამწყებ ინდივიდს გაა-
ჩნდეს შესაბამისი ცოდნა და ინფორმაცია მის საქ-
მიანობის განხორციელებასთან დაკავშირებული 
ეთიკურ-მორალური ფარგლების შესახებ. აგრეთვე 
მნიშვნელოვანია, რომ ყოველ განვითარებადი სა-
ჯარო მართვის სისტემის მქონე ქვეყანაში, აღნიშ-
ნული პროცესი განიხილებოდეს როგორც უკლებ-
ლივ ყველა პროფესიის დაუფლების საწყისი კომპო-
ნენტი და ერთ-ერთი მთავარი წინაპირობა. 

პროფესიული ეთიკის დანიშნულების და როლის 
გათვალისწინებით, საყურადღებოა ის გარემოება, 
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რომ ეთიკის კოდექსის არსი და ფუნქცია არ იქნეს 
გაიგივებული პროფესიული საქმიანობის სტანდა-
რტებთან. ეთიკის კოდექსი არ აწესებს პროფესიო-
ნალის საქმიანობის განხორციელების პრაქტიკულ 
მეთოდებს. იგი არის იმ ფასეულობათა აღწერა, რო-
მელთა გათვალიწინებითაც უნდა აწარმოოს საქმი-
ანობა პროფესიის მქონე ინდივიდმა საზოგადოების 
წინაშე დაკისრებული პროფესიული და ზნეობრივი 
პასუხისმგებლობიდან გამომდინარე. 

ეთიკის კოდექსი განსაზღვრავს იმ ძირითად ღი-
რებულებებს, ქცევის ნორმებს და ეთიკის პრინცი-
პებს, რომლითაც უნდა იხელმძღვანელოს თითოე-
ულმა მოსამსახურემ ყოველდღიური ფუნქცია-მო-
ვალეობების შესრულებისას. პროფესიული ეთიკის 
კოდექსების არსებობა მხოლოდ აუმჯობესებს და 
მაღალ რანგში აყავს პროფესიის მატარებელ ადამი-
ანთა, ისევე როგორც ფართო საზოგადოების დამო-
კიდებულებას პროფესიული საქმიანობის მიმართ. 
ეთიკის კოდექსი უზრუნველყოფს ეთიკის ნორმე-
ბისადმი პატივისცემის განმტკიცებას და სამსახუ-
რებრივი მოვალეობების მიმართ პასუხისმგებლო-
ბის გრძნობის გაღრმავებას. შესაბამისად, საზოგა-
დოებრივ ცხოვრებაში პროფესიული საქმიანობის 
როლის გათვალისწინებით, პროფესიული ეთიკის 
კოდექსების არსებობა და მათი პრაქტიკული რეა-
ლიზება მხოლოდ ხელს შეუწყობს ქართული საჯა-
რო მართვის სისტემის შემდგომ პროგრესს. ეთი-
კური კოდექსების არსებობა სახელმწიფო მართვის 
ინსტიტუტებში მხოლოდ ხელს უწყობს ეთიკური 
ქცევის მაღალ სატანდარტებს და მათ სავალდებუ-
ლო ხასიათს. იგი ხაზს უსვამს და აძლიერებს იმ იდე-
ას, რომ საჯარო მოხელეთა ქცევა უნდა შეესაბამე-
ბოდეს და აკმაყოფილებდეს გაცილებით მაღალ 
მორალურ სტანდარტებს, ვიდრე ჩვეულებრივი სა-

მოქალაქო პირი ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ზოგა-
დი ან დარგობრივი ეთიკის კოდექსების არსებობა 
მიანიშნებს, აგრეთვე, სახელმწიფოს მზადყოფნას 
და ისევე როგორც საზოგადოების დაინტერესებას, 
რათა კიდევ უფრო ნათლად და დეტალურად განი-
საზღვროს საჯარო მართვასთან დაკავშირებული 
ქცევის ეთიკური კრიტერიუმები.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. Scott Carson, M. Baetz, S. McGill.,`Codes of Conduct 
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2. D.Michael, “The Place of a Code of Ethics in 
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Affairs 20.2. ,1991;

3. Harris, Charles E., Jr., Michael S. Pritchard and 
Michael J. Rabins. `Engineering Ethics: Concepts and 
Cases`, Belmont, Wadsworth Publishing, USA, 1995;

4. D. Rhode, D. Luhan, “The Quest for a Code 
of Professional Ethics: An Intellectual and Moral 
Confusion,” Legal Ethics, St. Paul Foundation Press, 
1992; 

5. Ladd, John. “The Quest for a Code of Professional 
Ethics: An Intellectual and Moral Confusion”. Englewood 
Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1991;

6. J.Ladd, “Why Ethics Codes?“, Center for the Study 
of Ethics in the Professions, Illinois Institute of Technol-
ogy, http://ethics.iit.edu/ecodes/introduction, 

7. Luegenbiehl, Heinz C. “Codes of Ethics and the 
Moral Education of Engineers”, Business and Profes-
sional Ethics Journal 2“, Philosophy Documentation 
Center, 1983
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რეზიუმე
ნაშრომში განხილულია-ლუდომანია, აზარტუ-

ლი თამაშებისადმი დამოკიდებულება დღევანდელ 
რეალობაში, როგორც ყველაზე მწვავე და აქტუა-
ლური პრობლემა. 

სამწუხარო რეალობაა, მაგრამ ფაქტია, რომ ესაა 
გასართობი მოსახლეობის ნაწილისათვის. „გართო-
ბა“, რომელიც ხშირად პათოლოგიაში გადადის. 
პიროვნება ხდება უმართავი და საშიში სუბიექტი 
ხვდება საკუთარი სურვილის, ამ მოთხოვნილების 
ანტისაზოგადოებრივ მნიშვნელობას, მაგრამ მისი 
მოთხოვნილების იმპულსი თრგუნავს კრიტიკის 
ყველა არგუმენტს და აიძულებს შეასრულოს იმ-
პულსურად აღძრული სურვილი, თუნდაც თავიდან 
ვერ აიცილოს, ადამიანის ქცევისადმი განკუთვნი-
ლი სასჯელი. 

საყოველთაოდ ცნობილი ფაქტია, რომ ლუდომა-
ნია არის დაავადება, დაავადება საკუთარი არჩევა-
ნით, ამიტომაც ამ მდგომარეობიდან გამოსავალიც, 
პაციენტის მოტივაციის გარეშე შეუძლებელია.

BEER ADDICT - PSYCHOLOGICAL 
DRUGS FOR HUMAN

Lia metreveli, GTU, associate professor
Magda Feradze, GTU, PhD student 

RESUME
The work deals with the concept of Beer Addict, the 

attitude of gambling in today’s reality as the most acute 
and actual problem. It is a sad reality, but the fact is that 
it is part of the entertainment for community.

‘’Entertainment’’, which often goes into pathology. 
The person becomes unmanageable and dangerous. 
The subject falls to its own will, orientation of this re-
quirement, but the impulse of its demand suppresses 
all the criticisms and forces the impulsive desire to 
avoid the inevitable penalty for human behavior.

It is a well-known fact that beer addict is a disease, 
disease with its own choice, so the way out of this con-
dition is impossible without the patient’s motivation.

*   *   *   *
აზარტული თaმაშები ოფიციალურად 1520 წელს 

საფრანგეთში მეფე ფრანცისკ პირველის ბრძანე-
ბის მიხედვით დაკანონდა. პირველი კაზინოები კი 
პარიზში 1765 წელს გაიხსნა. აზარტული თამაშების 
სახლები გართობასთან ერთად, უამრავ უკანონო 
საქმიანობის, მათ შორის შავი ფულის გათეთრების 
ყველაზე კარგი საშუალება იყო,

აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულებას-ნა-
რკომანის გამოვლინებები ახასიათებს,ეს არის 
ფიზიკური და ფსიქოლოგიური დამოკიდებულე-
ბა,რაც აზარტული თამაშების მიმართ ავადმყო-
ფურ ლტოლვას იწვევს.მათი მახასიათებლებია; 
კრიტიკული დამოკიდებულება ოხაჯის წევრთა მი-
მართ,ვალები და რწმენა,რომ თამაშით ისინი ვალე-
ბსაც გაისტუმრებენ და მოგებულებიც დარჩებიან.
მაგრამ ძალიან ხშირად სურვილი და სინამდვილე 
შორი-შორს არიან ერთმანეთთან ხშირ შმთხვევაში 
მოთამაშე უძრავ და მოძრავ ქონებას კარგავს,მთელ 
თანხას კაზინოში აგებს,და სიცოცხლეს სუიციდით 
ამთავრებს.

ლუდომანია-აზარტული თამაშებისადმი დამო-
კიდებულება დღევანდელ რეალობაში ყველაზე 
მწვავე და აქტუალური პრობლემაა. ლუდომანია 
განეკუთვნება ადიქტურ ქცევას. არსებობს მრავა-
ლი ტიპის ადიქცია: დამოკიდებულება მავნე ნივთი-
ერებებზე, ნარკოტიკზე, ალკოჰოლზე, სააფთიაქო 
ნარკომანიაზე, კლუბურ ნარკოტიკებზე, ჰალუცი-
ნოგენებზე, მარიხუანაზე, თამბაქოსა და ყავაზე. 
ლუდომანია სწორედ ერთ-ერთი ტიპის ძალიან 
რთულად დაძლევადი დამოკიდებულებაა.ემპირი-
ული დაკვირვების ნიადაგზე ცნობილი გახდა რომ 
ადამიანი თამაშის პროცესში განიცდის ანალოგი-
ურ განცდას რასაც ნებისმიერი ნარკოტიკული ნი-
ვთიერებების მოხმარების დროს. იგივე დოზით გა-
მოყოფს ადრენალინს და იმყოფება ეიფორიულ აჟი-
ტირებულ მდგომარეობაში. სწორედ ამიტომ ლუ-
დომანიას - ეს არის პიროვნების მუდმივი ლტოლ-
ვის მდგომარეობა აზარტული თამაშების მიმართ. 
ასევე-პიროვნების დამოკიდებულებითი აშლილობა 
და დესტრუქციული ქცევა, ადიქცია-ანუ დამოკი-
დებულება ადამიანს აძლევს საშუალებას გარკვე-
ული დროით მოწყდეს რეალობას და იმოგზაურო-
ს,მცდარ სამყაროში,სადაც თავისუფალი იქნება ყო-
ველგავრი პიროვნული პასუხისმგებლობისგან.აზა-
რტული თამაშებისადმი ლტოლვა პროცენტულად 
მამაკაცებში უფრო ხშირია ვიდრე ქალებში, მაგრამ 
მდედრობითი სქესის წარმომადგენლებს.

 ლუდომანია - ადამიანის ფსიქოლოგიური ნარკოტიკი

ლია მეტრეველი
სტუ-ს ასოცირებული პროფესორი

მაგდა ფერაძე
სტუ-ს დოქტორანტი
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მამაკაცებისგან განსხვავებით მკურნლალობას 
ამ შემთხვევაში ფსიქოთერაპიას და მედიკამენტებს 
გაცილებით ძნელად ემორჩილებიან. ხშირ შემთხვე-
ვაში ფსიქიატრის ჩარევა ხდება საჭირო.ქალებში 
ლუდომანიას ძირითადად შემთხვევებში ახლავს 
დეპრესია,შფოთვა,პიროვნული აშლილობა და ალ-
კოჰოლიზმი.

კაზინოში ყველა სოციალური ფენის წარმომა-
დგენელი დადის ქალები, მოხუცები, ფეხმძიმეებიც 
კი. კაზინოსათვის სასურველი კლიენტები, ისინი 
არიან ვინც კაზინოში 400-500 დოლარით შედიან. ე. 
წ. „სუფთა იგროკები“, რომლებიც სულ მალე ხდები-
ან დამიკიდებულებები თამაშზე.

საინტერესოა განვიხილოთ ზოგიერთი თვისება 
რაც ახასიათებს ლუდომანს;

1 იცვლება ინტერესთა სფერო,თამაში ადამია-
ნის სფეროდან თანდათან დევნის სხვადასხვა ინტე-
რესებს იგი მხოლოდ თამაშზე ფიქრობს.

2 კარგავს თვითკონტროლს და საკუთარი სუ-
რვილის შემთხვევაშიც კი ვერ ახერხებს თამაში-
სათვის თავის დანებებას არ აქვს მნიშვნელობა იგე-
ბს თუ გამუდმებით აგებს.კვლევებმა ცხადყო რომ 
მოგებაც და წაგებაც ერთნაირი სტრესია ორგანიზ-
მისათვის.

3 ფსოქოლოგიური დისკომფორტი გაღიზიანე-
ბა,შფოთვა,უძილობა ზოგ შემთხვევაში კი გადამე-
ტებული ძილიანობა.თავის ტკივილი სუნთქვის უკ-
მარისობა.ანჰედონია,ემოციური ცვეთა:გემოს,ყნო-
სვის და ფიზიკური შეგრძნებების დაქვეითება.

4 თამაშის გახშირება მომატებული რისკის ხარ-
ჯზე

5 ტყუილები უპასუხისმგებლობა ოჯახის წევრე-
ბის დადანაშაულება

6 გადაწყვეტილების შემდეგ აღარ გაეკაროს სა-
თამაშო ადგილს მაგრამ საკმარისია უმნიშვნელო 
პროვოკაცია და თამაშზე დამოკიდებულება ახ-
ლდება.

7 უნებისყოფობა,ბრძოლის უნარის დაქვეითე-
ბა,დაბალი თვითშეფასება

8 საკუთარი თავის დაკარგვა 
9 მართავს ინსტიქტები,რაციოგათიშულია
10 სუიციდის მცდელობა როდესაც ექცევა ჩიხში 

ვერ პოულობს გზასა და გამოსავალს.....
განვიხილოთ თამაშზე დამოკიდებული 3 სტადი-

ა,რომელიც ასე ვითარდება:
1. მოგებათა სტადია;
2. წაგებათა სტადია
3. განხიბლის სტადია 
მოგებათა სტადიაში თმაში შემთხვევითია, მოგე-

ბა ხშირი ფსონები თანდათან იზრდება და მოთამა-
შეც ჰყვება ფანტაზიას,რომელიც უსაფუძვლო ოპ-
ტიმიზმში გამოიხატება.

წაგებათა სტადიაზე მოთამაშე უკვე მიზან მი-
მართულად თამაშობს გონებით მხოლოთ თამაშს 
უტრიალებს და ადრე თუ გვიან ხვდება რომ აღარ 
შესწევს შეჩერების ძალა.იწყება სიცრუის ნაკადი.

ლუდომანი პრობლემებს უმალავს მეგობრებს ოჯა-
ხი მეორე ხარისხოვანი ხდება მისთვის სამსახურში 
სიარულს გაურბის მისი იდეაფიქსია იშოვოს ფული 
როგორც კანონიერი, ასევე უკანონო გზით.თითქოს 
ცდილობს თამაშისათვის თავის დანებებას მაგრამ 
ვერ ახერხებს.

განხბლის სტადიაზე ადამიანი კარგავს როგორც 
პიროვნულ ისე პროფესიულ რეპუტაციას,თავს არი-
დებს ახლობლებს,იტანჯება სირცხვილის გრძნობი-
თ,ეუფლება სრული პანიკა,ხდება უმართავი,სჩადის 
უკანონო ქმედებებს,სასოწარკვეთილებაშია,ირიყე-
ბა სოციუმიდან,იწყებს ნარკოტიკის ან ალკოჰოლის 
მოხმარებას,უვითარდება ემოციური აშლილობა.

ისმის კითხვა როგორ ვუმკურნალოთ ლუდომა-
ნს? ეს საკმაოდ რთული პროცესია,რომელსაც დიდი 
ძალისხმევა და ახლობლების თანადგომა სჭირდება.

1 ნაბიჯი ეს არის საკუთარ თავთან ფაქტების 
აღიარება,როგორიცაა მე ვარ თამაშზე დამოკიდე-
ბული და გაცნობიერება იმის თუ რამდენად დამა-
ნგრეველ და მტანჯველ ხაფანგში გააბა საკუთარი 
თავი.

2 ნაბიჯი ოჯახის წევრების თანადგომა და მე-
გობრების მხარდაჭერა.ამ მდგომარეობას ოჯახში 
მუდმივი დაპირისპირება და სკანდალი მოაქვს მა-
გრამ როდესაც ლუდომანი ითხოვს შველას სჭირ-
დება ოჯახის სითბო და მოტივაციის გაღვივება.
წარსული შეცდომების პატიება და არა ზურგის 
შექცევა.ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია 
გარემოს შეცვლა,სიმშვიდე ფიზიკური აქტივობა.
ერთი სიტყვით ცხოვრების ჯანსაღი წესი.ამ შემ-
თხვევაში გასათვალისწინებელია პაციენტის გენე-
ტიკა,ასაკი,გარემო და კითხვაზე პასუხი რა უფრო 
იზიდავს ლუდომანს მოგება თუ თამაშის პროცესი 
რა დროს განიცდის მეტად სიამოვნებას

3 ნაბიჯი ლუდომანს კარგად უნდა ჰქონდეს გა-
აზრებული,რომ დამოუკიდებლად ამ დგომარეობი-
დან თავის დაღწევა პრაქტიკულად შეუძლებელია.
მკურნალობის დაწყებამდე როგორც პაციენტის 
ოჯახმა და ახლობლებმა ასევე თვით პაციენტმაც 
უნდა ირწმუნოს საკუთარი თავის მას სჭირდება 
ფსიქოთერაპევტის და ფსიქიატრის დახმარება. 
სპეციალისტების დახმარება სწორედ მაშინ არის 
საჭირო როდესაც ადამიანი ხდება უმართავი იგი 
ვერ ხვდება როგორ ვარდება ტრანსში ებინდება 
გონება,არც ახსოვს რა თანხა ჰქონდა და რა თანხა 
წააგო.ფიზიოლოგების აზრით ეს არის თავდაცვის 
ერთ-ერთი მექანიზმი მოთამაშე მეხსიერებიდან 
შლის უსიამოვნო მოგონებებს,მაგრამ სამწუხაროდ 
განდევნილი და ჩახშული ემოციები არსად არ ქრება 
არა ცნობიერში ილექება,რომელიც სრულიად უწყი-
ნარ სიტუაციაში შესაძლებელია არაადეკვატურად 
გამჟღავნდეს.

4 ნაბიჯი ეს გახლავთ მიზეზის პოვნა სავალდე-
ბულოდ და უცილებელია სპეციალისტმა და პაციე-
ნტმა ერთად მიაგნონ თამაშზე დამოკიდებულების 
თავდაპირველ მიზეზს.რადგან მხოლოდ შედეგთან 
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ბრძოლა მდგომარეობიდან ვერ გამოიყვანს.მისი 
აღმოფხვრის გარეშე ადამიანს შეიძლება განუვი-
თარდეს სხვა არა ნაკლებ საშიში დამოკიდებულება.
როგორიცაა ნარკომანია,ალკოჰოლიზმი და სხვა.
ანუ მოხდეს დამოკიდებულების ჩანაცვლება სხვა 
დამოკიდებულებით.არასწორი აზრი,რომ ასეთი 
პრობლემები სუსტ ადამიანებს ემართებათ ლუდო-
მანია არის დაავადება საკუთარი არჩევანით. ასე-
თივე არჩევანია ამ მდგომარეობიდან გამოსავალიც 
მაგრამ პაციენტის მოტივაციის გარეშე ნებისმიერი 
დამოკიდებულების დაძლევა შეუძლებელია. ლუ-
დომანის მკურნალობის ერთ-ერთი აუცილებელი 
რგოლია ფსიქოთერაპია. მედიკამენტების ჩართვით 
ფსიქოთერაპევტის და ფსიქიატრის მუშაობით (ანუ 
კომპლექსურად), ლუდომანია ეს არის დაავადე-
ბა,რომელიც ანადგურებს არა მხოლოდ პიროვნე-
ბას არამედ მთლიანად მის გარემოცვას.

ლუდომანია ეს არის არა ქიმიური პათოლოგიუ-
რი დამოკიდებულებების გამომწვევი იმპულსური 
აზარტული თამაშები,როგორც ადამიანისათვის 
ერთ-ერთი უმძიმესი და ურთულესი სამკურნალო 
დაავადება.

საყოველთაოდ ცნობილი ფაქტია, რომ აზარტუ-
ლი თამაშები წარმოადგენენ თავისუფალ დროს 
ადამიანის გასართობ საშუალებას საწყის ეტაპზე, 
ეს მანამ ხდება სანამ დამოკიდებულება განვითა-
რდება. გარკვეული ნაწილი მოსახლეობის,ამგვა-
რ’’გართობაშია ‘’ ჩამბული. შემდექ კი ხდებიან თა-
ამაშზე დამოკიდებულები.ამ დროს კი პიროვნება 
ფაქტიურად უმართავი ხდება. იგი მზადაა, გააღატა-
კოს ოჯახი, ყველაფერს კადრულობს, რათა იშო-
ვნოს სათამაშო ფული. ხშირად მიმართავს კანონ 
საწინააღმდეგო ქმედებას. ეს გახლავთ ტიპიური 
აკვიატებული აშლილობა. , რაც არ არის დამახასი-
ათებელი აზარტული თამაშებებისათვის ლტილვის 
ასახსნელად. აზარტული მოთამაშე არ ეწინააღმდე-
გება თამაშისადმი ლტოლვას. ამის მიუხედავად ამ 
შემთხვევაშიც მოთამაშის ლტოლვა აკვიატებული 
ხასიათისაა. მოგების სურვილი იმდანად ძლიერი 
იმპულსია, რომ თრგუნავს და აუფასურებს ყოველ-
გვარ კრიტიკულ არგუმენტს.. ამრიგად განსაზღვრა 
„აკვიატებული აზარტული თამაში“ ეხება ამგვარი 
ქცევის განხილვას, როგორც დაავადების განმსა-
ზღვრელ სინდრომს. იგი აუცილებლად უნდა შეფა-
სდეს, როგორც ავადმყოფური ანუ პათოლოგიური 
ქცევა. პათოლოგიური დამოკიდებულებების მქონე 
პირები ჩვეულებრივად მუდმივი წაგების გამო მზად 
არის გააღატაკოს საკუთარი ოჯახი. აზარტომანი-
ით შეპყრობილი ასეთი პიროვნება განცხვავდება 
ჩვეულებრივი აზარტული თამაშების მოყვარული 
პირისაგან. ვისაც შესწევს უნარი გონივრულად გა-
მოყოს საკუთარი შემოსავლის ნაწილი აზარტული 
თამაშების გართობისათვის და დროულად შეიკაოს 
თავი აზარტული თამაშებსი მონაწილეობისგან. თუ-
მცა საყურადღებო, რომ აუცილებლად ავღნიშნოთ 
ის ფაქტი, რომ ყოველგვარი დამიკიდებულება სწო-

რედ ამ სახით იწყება., რასაც საბოლოოდ სავალა-
ლო შედეგებამდე მივყევართ პრაქტიკულად აკვია-
ტებული აზარტული თამაშები უნდა შეფასდეს, რო-
გორც პროგრესირებადი ბუნების დაავადება, რომე-
ლიც ძალიან ძნელად მოსარჩენია. თუმცა, როგორც 
გამოცდილება ადასტურებს, მკურნალობის ფონზე 
შესაძლებელია მისი შემდგომი განვითარების შეჩე-
რება და დაძლევაც კი. 

პათოლოგიურ აზარტული მოთამაშეებისათვის 
გარკვეულად დამახასიათებელია კლინიკური ნი-
შანი, უდიდესი ოპტიმიზმი, „შანსი დიდი თანხის მო-
გების’’ და თამაშის დროს ავიწყდება „გაკვეთილი“, 
რომელიც წარსულში ძალიან მრავალჯელ წაგებას 
უკავშირდება. გასათვალისწინებელია ის ფაქტიც, 
რომ ძალიან დიდი თანხის წაგების შემდეგ მოთა-
მაშეს უფრო უჭირს თავის დანებება, ვიდერე იმას 
ვინც მოიგო სოლიდური თანხა.როგორც ირკვრვა 
მოტივაცია ადიქტიური ქცევისადმი, საკუთრივ 
ფულის მოგების გარდა, ძლიერდება გარკვეული 
ეიფორიული შეგრძნებებით, რომელსაც მოთამაშე 
განიცდის თამაშის პროცესში.მოთმაშე ყველაფ-
რის მიუხედავად აგრძელებს თამაშს. მიუხედავად 
იმისა შეურაცხყოფილია თუ არა თავისი ქმედებით 
აზიანებს თუ არღვევს არამარტო მის პირად და სა-
ოჯახო, არამედ საზოგადოებრივ ინტერესებს. პა-
თოლოგიური გემბლინგი წარმოადგენს ზე ღირებუ-
ლოვან გატაცებას,რომელიც უკარგავს პიროვნებას 
საკუთარი ქცევის ობიექტური შეფასების უნარს და 
იქცევა მსგავსი გატაცების ობიექტად.ფსიქოლოგი-
ური გატაცების არსებით ნიშნებს წარმოადგენენ:

1. გასართობი ობიექტების მიმართ,ყურადღების 
ხანგრძლივი გამახვილება 

2. იმავე ობიექტების მიმართ განსაკუთრებული 
ემოცურად გაჯერებული დამოკიდებულება 

3. გატაცების საქმიანოზე დახარჯული დროის 
კონტროლის გრძნობის დაკარგვა 

4. ნებისმიერი სხვა სახის მოქმედების და მათ რი-
ცხვში სხვა სახის გასართობის მოქმედების სრული 
იგნორირება.

მოგეხსენებათ, აზარტულ თამაშებზე დამოკი-
დებულება 21-ე საუკუნის ერთ-ერთი სენია, რომე-
ლიც თავისი მასშტაბითა და საზოგადოებისათვის 
ზიანის მიყენების დონით, ნარკომანიას არაფრით 
არ ჩამოუარდება. აზარტომანიას ნარკომანის კლა-
სიკური გამოვლინება ახასიათებს-კერძოდ ფიზი-
კური და ფსიქოლოგიური დამიკიდებულება, რაც 
აზარტული თამაშის მიმართ ავადმყოფურ ლტოლ-
ვას იწვევს.პრაქტიკულად აკვიატებული აზარტუ-
ლი თამაშები უნდა შეფასდეს როგორც პროგრე-
სირებადი ბუნების დაავადება,რომელიც მეტად 
ძნელად მოსარჩენია,თუმცა როგორც გამოცდი-
ლება და კვლევები გვიდასტურებს, მკურნალობის 
ფონზე შესაძლებელია მისი პროგრესირებადობის 
შეჩერება.

განსაკუთრებული ყურადღება მინდა გავამახვი-
ლო ისეთ შემთხვევაზე, როდესაც პაციენტი ოჯახის 
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დჟინებული მოთხოვნით იწყებს მკურნალობას, მას 
არ აქვს გააზრებული მდგომარეობის სიმწვავე, რის 
შედეგადაც ის მიკლე ხანში დაუბრუნდება თამაშს. 
მაგრამ, როდესაც ის საკუთარი ნებით მიმართავს 
,კლინიკას მას აქვს მოტივაცია, ებრძოლოს ამ მტა-
ნჯველ სენს.ფსიქოთერაპევტის დახმარებით მან 
გააცნობიერა საკუთარი მდგომარეობა, ხოლო მე-
დაკამენტებმა შეუნარჩუნა ბალანსი და დაახმარა 
დეპრესიის დაძლევაში. მთავარი პასუხისმგებლობა 
პიროვნებას ეკისრება საკუთარ არჩევანში, სხვა და-
ნარჩენი დამხმარე რესურსია. 

როგორც ზემორ აღვნიშნეთ, აზარტომანია და 
აზარტი დღეისათვის ნარკომანიის ცნებასთან ასო-
ცირდება, შესაბამისად ეს საკითხი, ძალიან საჭირ-
ბოროტო და აქტუალურია. საზოგადოების ნებისმი-
ერი ფენისათვის.

ცალსახა და ძალიან საინტერესოა, ეკლესიის 
პოზიცია, აზარტი წმინდა რელიგიური კუთხით 
ცოდვად მოიაზრება, რადგან: „აზარტში შესული 
ადამიანს ავიწყდება ყველაფერი, აღარც ღმერთი 
არსებობს, აღარც ოჯახი, ფიქრობს მხოლოდ მო-
გაბაზე და თამაშზე. აზარტს შეუძლია, ადამიანის, 

როგორც ფიზიკური, ისე, ისე მორალური განადგუ-
რება, ფიქრობს არა იმაზე, რომ ვიშრომებ, ვიზრუ-
ნებ, არამედ კამათელის გაგორებაზე. ხდება აბსო-
ლუტურად მასზე დამიკიდებული, რაც გახლავთ ძა-
ლიან დიდი ცოდვა და ვნება.’’-აცხადებს დეკანოზი 
ალექსი ადამაშვილი.

გამოყენებული ლიტერატურა: 

1. საერთაშორისო გამჭირვალობა - საქართვე-
ლო, აზარტული თამაშები საქართველოში, მეორე 
ანგარიში, 2015 წ. ივლისი;

2. ქეთი ორაშვილი, ინტერნეტმედია აზარტული 
თამაშები თანამედროვე სოციალური პრობლემე-
ბის ჭრილში;

3. ნინო ევგენიძე, აზარტული თამაშების ორი 
მხარე (სტატია), 2015წ 02.09

4. მ. ლომანაშვილი, აზარტული თამაშები - აზა-
რტომანია, ლუდომანია, გემბლინგი (სტატია);

5. ცისია ცერცვაძე, აზარტული თამაშები - რა სა-
ფრთხის ქვეშ არიან ახალგაზრდები, 2015.
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iubile

saqarTvelos pedagogikisa da biznesis 
mecnierebaTa akademiebis akademikoss, ped-
agogiur mecnierebaTa doqtors, profesor 
Tamaz nucubiZes dabadebidan 70 weli Seus-
rulda.

Tamaz nucubiZe daibada q. TbilisSi, pro-
fesor qeTevan klimiaSvili-nucubiZisa 
da akademikos Salva nucubiZis saxelovan 
ojaxSi.

profesor Tamaz nucubiZes damTavrebu-
li aqvs ivane javaxiSvilis saxelobis Tbi-
lisis saxelmwifo universitetis filo-
sofiisa da ekonomikis fakultetebi. muSa-
obda iakob gogebaSvilis saxelobis peda-
gogiur mecnierebaTa sakvlev-samecniero 
institutSi mecnier muSakad.

1993 wels akademikos daviT lorTqifan-
iZis xelmZRvanelobiT daicva sadoqtoro 
disertacia pedagogikaSi.

Tamaz nucubiZe muSaobs saqarTvelos 
teqnikur universitetSi sainJinro ekono-
mikis, media-teqnologiebisa da socialur 
mecnierebaTa fakultetis profesoris 
akademiuri Tanamdebobaze. igi sistematu-
rad monawileobs saerTaSoriso samecniero 
konferenciebsa da simpoziumebSi, aqveynebs 
samecniero naSromebs sxvadasxva Jurnaleb-
Si.

profesori Tamaz nucubiZe avtoria 
ormocdaaTze meti samecniero nაSromis, 
maT Soris monografiebis, damxmare sax-
elmZRvaneloebisa da swavlebis meToduri 
saSualebebis.

pedagogiur dargSi gansakuTrebuli 

Tamaz nucubiZe iubilaria

damsaxurebisaTvis dajildoebulia iakob 
gogebaSvilis saxelobis medliTa da sapa-
tio sigeliT.

saqarTvelos teqnikur universitetSi 
xangrZlivi da nayofieri pedagogiuri muSa-
obisaTvis studenti axalgazrdobis aRzr-
daSi gaweuli didi RvawlisaTvis dajil-
doebulia sapatio diplomiT. 

profesor Tamaz nucubiZis Sinaarsian 
ganvlil cxovrebis gzaze sixarulic bev-
ri ganucdia da dabrkolebac gadaulaxavs, 
romelsac yovelTvis gverdSi udgas Tana-
moazre meuRle _ damsaxurebuli pedagogi 
cira mamalaZe-nucubiZe.

profesor Tamaz nucubiZes vulocavT 
iubiles, vusurvebT xangrZliv sicocxles 
da warmatebebs samecniero saswavlo muSao-
baSi.
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ცნობილ   მეცნიერ  ეკონომისტს,   პროფესორ  
გიორგი  (გოგი)  ნანუაშვილს   დაბადებიდან  70 და  
სამეცნიერო პედაგოგიური მოღვაწეობიდა 45 წელი 
შეუსრულდა.

გიორგი ნანუაშვილი დაიბადა 1948 წლის 7 მაისს 
საგარეჯოს რაიონის სოფ. კაკაბეთში.

1966  წელს დაამთავრა  თბილისის  77-ე   საშუ-
ალო სკოლა  ფიზიკა-მათემატიკის  გაძლიერებუ-
ლი სწავლებით   და  იმავე  წელს  ჩააბარა მისაღე-
ბი   გამოცდები და ჩაირიცხა  ივანე ჯავახიშვილის 
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტე-
ტის  ეკონომიკურ ფაკულტეტზე  ბუღალტრული  
აღრიცხვისა და  სამეურნეო საქმიანომის ანალიზის 
სპეციალობით, რომელიც  დაამთავრა 1971  წელს   
და  როგორც  პერსპექტიულმა ახალგაზრდამ კა-
თედრაზევე გააგრძელა მუშაობა   ლაბორანტად,    
შემდეგ  მასწავლებლად არამატერიალური სფე-
როს  ბუღალტრული  აღრიცხვისა  და ანალიზის  
კათედრაზე, სადაც  მუშაობდა  1983  წლის  ჩათ-
ვლით. 1976 წელს წარმატებით ჩააბარა მისაღები 
გამოცდები და ჩაირიცხა თსუ-ს  ასპირანტურაში, 
რომელიც დაამთავრა  1981 წელს. 1979 წელს  გა-
გზავნილ იქნა ქ. მოსკოვის საფინანსო ინსტიტუტში 
კვალი-  ფიკაციის ასამაღლებელ 6 თვიან კურსებზე, 
სადაც  პარალელურად მუშაობდა დისერტაციაზე,  
რომელიც  დაიცვა  1991  წელს  თსუ-ს  სამეცნიერო  
საბჭოზე, რომლის  თავჯდომარე  იყო აკადემიკოსი 
ვასილ ჩანტლაძე. 

1983 წლიდან მთელი 34 წლის განმავლობაში მუ-
შაობდა გორის ჯერ სააღრიცხვო-ეკონომიკურ ინ-
სტიტუტში, ხოლო  მისი  უნივერსიტეტად  გარდაქ-
მნის შემდეგ გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, 
სადაც განვლო გზა  მასწავლებლიდან  სრულ  პრო-
ფესორამდე. 2000 წლიდან  2007 წლის ჩათვლით 
იყო ამ უნივერსიტეტში ბუღალტრული აღრიცხვისა 
და  აუდიტის კათედრის გამგე.

ბ-ნი  გიორგი  იყო  ერთ-ერთი  პირველთაგანი,  
რომელმაც  1999  წელს  მიიღო  საერთაშორისო სე-
რთიფიკატი  მმართველობით აღრიცხვაში.

გიორგი    ნანუაშვილის   სამეცნიერო    კვლე-
ვების   სფეროს   მიეკუთვნება,  როგორც   ზოგადი 
ეკონომიკის  საკითხები,  ისე  ბუღალტრული  აღრი-
ცხვის  თეორიის   ფინანსური  და  მმართვე- ლობიტი  
აღრიცხვის,  რევიზიისა  და  კონტროლის, აუდიტის 
და სამეურნეო ანალიზის აქტუა- ლური  საკითხები,  

რომლებიც  მას განხილული აქვს მის მიერ გამოქვე-
ყნებულ 130 სამეცნიერო ნაშრომში.

ბ-ნი გიორგის კალამს ეკუთვნის 10 სახელმძღვა-
ნელო და დამხმარე   სახელმზღვანელო, 4   მონო- 
გრაფია. ამჟამად დამთავრებული  და მზად აქვს   
გამოსაცემად ორი მონოგრაფია; 1. მმართველო- 
ბითი აღრიცხვა: პეაქტიკაში დანერგვის გზები და 
პრობლემები;   2. ვალდებულება,  როგორც ეკონო-
მიკური კატეგორია და მის აღრიცხვასთან დაკავში-
რებული პრობლემები.

ბ-ნი  გიორგი  არის  ორი   რეფერირებადი  და  
რეცენზირებადი ჟურნალის, ,,სოციალური ეკონო 
მიკა’’ და „ბუღალტრული აღრიცხვა,“ სარედაქციო 
კოლეგიის წევრი.

იუბილარს  ათეულობით ასპირანტი და მაგის-
ტრანტი ჰყავს აღზრდილი, რომლებიც ამჟამად 
სხვადასხვა უნივერსიტეტებში მოღვაწეობენ   აკა-
დემიურ პერსონალის შემადგენლობაში,  ასოცირე-
ბულ პროფესორებად, პროფესორებად.

ბატონი   გიორგი  ხშირადაა მოწვეული  სსიპ 
საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში  დისე-
რტაციის   დაცვისას  ოფიციალურ შემფასებლად,  
რეცენზენტად, ოპონენტად. მისი თეორიული მოსა-
ზრებანი და პრაქტული მნიშვნელობის მქონე   წინა-
დადებები ხშირად  გამოიყენება  რეალურ საქმიანო-
ბაში. თუნდაც  ის  რად  ღირს, რომ  1975 წელს  მის  
მიერ  წამოყენებული  და  დასაბუთებული  წინადა-
დება ბიუჯეტურ  დაწესებულებაში  ძირითად  საშუ-
ალებებზე  ცვეთის  დარიცხვის  შესახებ,  დღესაც 
უცვლელად გამოიყენება.

და  ბოლოს,  ვულოცავთ ბატონ  გიორგი  ნანუ-
აშვილს  იუბილეს, ვუსურვებთ ჯანმრთელობას, 
მხნეობას  და დიდხანს სიცოცხლეს  მის მეუღლე-
სთან, ხუთ შვილთან და ექვს შვილისვილთან ერთად.

 
პროფესორები:

ევგენი ბარათაშვილი,
ანზორ აბრალავა,

ალექსანდრე სიჭინავა,
გიორგი სახოკია,

გიორგი ცაავა,
ვახტანგ დათაშვილი,

აკაკი გვარუციძე,
ლოიდ ქარავა,

შოთა ვეშაპიძე.

მილოცვა იუბილარს
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ერთობ სასახელო ცხოვრების გზა განვლო პრო-
ფესორმა კოტე კამკამიძემ. მან დაუღალავი შრომი-
სა და არჩეული პროფესიის უდიდესი ერთგულების 
ფასად მიაღწია თვალსაჩინო სამეცნიერო და საზო-
გადოებრივ აღიარებას.

დაიბადა 1928 წლის 12 თებერვალს, თბილისში, 
ცნობილი ინჟინრის ნიკოლოზ კამკამიძის ოჯახში. 
ბავშვობისა და სიჭაბუკის წლების უმძიმესი წლების 
მიუხედავად, მან შეინარჩუნა მაღალი ადამიანური 
ღირებულებანი, ოქროს მედალზე დაამთავრა თბი-
ლისის ვაჟთა მე-9 საშუალო სკოლა და სწავლა მამის 
სპეციალობით განაგრძო. საქართველოს პოლიტექ-
ნიკური ინსტიტუტის ელექტროტექნიკის ფაკულ-
ტეტზე სტუდენტობის წლებშივე შეუდგა სპეციალო-
ბით შრომით საქმიანობას, 1950 წელს წარჩინებით 
დაამთავრა ინსტიტუტი და მუშაობა ჩითახევჰესის 
ელექტროტექნიკური ლაბორატორიის ხელმძღვა-
ნელად დაიწყო, ხოლო შემდეგ _ ელექტროსაამქროს 
უფროსად. 1955 წელს ნიჭიერი ახალგაზრდა ინჟი-
ნერი “საქენერგოს” ცენტრალურ ლაბორატორიაში 
გადმოიყვანეს, სადაც სათავეში ჩაუდგა ელექტრო-
ტექნიკური დანადგარების გამოცდისა და გაშვების 
მეტად საპასუხისმგებლო უბანს.

1955 წლიდან თავისი საქმიანობა სამეცნიერო 
მოღვაწეობას დაუკავშირა. გახდა საქართველოს 
პოლიტექნიკური ინსტიტუტის წარმოების პრო-
ცესების ავტომატიზაციის კათედრის ასპირანტი, 
რომელსაც სათავეში ედგა საქართველოში ავტო-
მატიკისა და გამოთვლითი ტექნიკის დარგის ფუ-
ძემდებელი, პროფესორი ნიკოლოზ გაბაშვილი. 
სწორედ ამ თვალსაჩინო მეცნიერისა და პიროვნე-
ბის გვერდით იღვაწა, მასთან ერთად დაუდო სა-
ფუძველი პოლიტექნიკური ინსტიტუტის ბაზაზე 
საქართველოში პირველ სასწავლო_სამეცნიერო 
კვლევით საპრობლემო ლაბორატორიას ავტომატი-
კისა და გამოთვლითი ტექნიკის დარგში, სადაც უა-
ღრესად მნიშვნელოვანი სამუშაოები სრულდებოდა 
და ამასთან ერთად ყალიბდებოდა ნიჭიერ ახალგა-
ზრდა მეცნიერთა ავტორიტეტული სკოლა, რომე-
ლმაც შემდგომ საყოველთაო აღიარება მოიპოვა 
არა მარტო ყოფილი საბჭოთა კავშირის სივრცეში, 
არამედ მის ფარგლებს გარეთაც. წლების განმა-
ვლობაში იგი ამ ლაბორატორიის მთავარი ინჟინრის 
თანამდებობაზე მუშაობდა.

1965 წელს წარმატებით დაიცვა საკანდიდატო, 
ხოლო 1990 წელს _ სადოქტორო დისერტაციები. 
1975 წელს მან ღირსეულად შეცვალა თავისი მასწა-
ვლებელი, პროფესორი ნიკოლოზ გაბაშვილი, ამ 
წლიდან ჩაუდგა სათავეში საქართველოს ტექნიკუ-
რი უნივერსიტეტის გამოთვლითი ტექნიკის კათე-
დრას. განსაკუთრებით აღსანიშნავია პროფესორ 
კოტე კამკამიძის დამსახურება კათედრის სასწა-
ვლო-ლაბორატორიული ბაზის ჩამოყალიბებისა და 
განვითარების საქმეში. 

ფასდაუდებელია მისი მოღვაწეობა საქართვე-

კონსტანტინე კამკამიძე – 90

ლოში ავტომატიკისა და გამოთვლითი ტექნიკის 
დარგის ჩამოყალიბებასა და განვითარებაში. სწო-
რედ მისი ხელმძღვანელობით შესრულდა ფუნდა-
მენტური სამეცნიერო სამუშაოები მრავალპროცე-
სორიანი გამოთვლითი სისტემების მოდელირებისა 
და მათი პროგრამული უზრუნველყოფის მიმართუ-
ლებით. აღსანიშნავია ქვეყნის ენერგოგაერთიანე-
ბაში მის მიერ დამუშავებული ახალი მრავალპრო-
ცესორიანი სისტემების დანერგვა. თვალსაჩინოა 
მისი მიღწევები რთული საწარმოო პროცესების 
მართვისათვის ახალი პარალელური მოქმედების 
კომპიუტერების გამოყენებასთან დაკავშირებული 
პრობლემების კვლევის საქმეშიც.

პროფესორი კოტე კამკამიძე 130–ზე მეტი სა-
მეცნიერო შრომისა და 10 გამოგონების ავტორია. 
მის მიერ შექმნილ სახელმძღვანელოებზე აღიზა-
რდა ინფორმატიკისა და კომპიუტერული ინჟინერი-
ის დარგის სპეციალისტთა მრავალი თაობა. მისი ხე-
ლმძღვანელობით შესრულებულია მრავალი გამოკ-
ვლევა და დაცულია საკანდიდატო და სადოქტორო 
დისერტაციები.

მეცნიერების განვითარებისა და ახალგაზ-
რდა სპეციალისტთა აღზრდის საქმეში გაწეულმა 
ღვაწლმა პროფესორ კოტე კამკამიძეს დამსახუ-
რებული ავტორიტეტი და აღიარება მოუპოვა. იგი 
არჩეულია საქართველოს საინჟინრო და ენერგეტი-
კული აკადემიების წევრად, აგრეთვე საერთაშორი-
სო კომპიუტერული მეცნიერებისა და სისტემების 
აკადემიის წევრ_კორესპონდენტად.

პროფესორი კოტე კამკამიძე ეროვნული ტექ-
ნიკური ინტელიგენციის ჭეშმარიტად ღირსეული 
წარმომადგენელია. იგი შესანიშნავი მეუღლე, მამა 
და ბაბუა გახლავთ და დღესაც ჩვეული ენერგიითა 
და შემართებით ხელმძღვანელობს ახალგაზრდა 
მკვლევარებს ემერეტუს–პროფესორის რანგში. 

ღირსეულ მეცნიერს, ახალგაზრდობის აღ-
მზრდელსა და ღვაწლმოსილ მამულიშვილს, ჩვე-
ნი კოლექტივის სახელოვან მეცნიერს ვულოცავთ 
ღირშესანიშნავ თარიღს, მხნეობასა და ახალ შე-
მოქმედებით წარმატებებს ვუსურვებთ.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
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იუმორესკა  
პარმენ  ლემონჯავა

პარმენი  აფიქრებულა,

წინ  გზა  უძევს  წრფელი,  დიდი,

საქმისათვის  თავდადებულს

არ  აქვს  უსაქმურთა  რიდი.

სურს  მომავალს  ანათებდეს,

მიმოჰფანტოს  ირგვლივ  ბინდი.

ასახელოს  მისი  გალი,

ბედია  და  ჭუბურხინჯი.

მორჭმით  მჯდარსა  მაგიდასთან 

გვერდით  უზის  ლექსო  ბიჭი,

აკაკისაც  სიტყვას   ეტყვის,

მოწაფეა  იგი  მისი,

ყურადღებად  ქცეულ  გურამს

გააგონა   გასაგისი,

ჩვენი  ცოტა  ვიკმაროთო,

არად გვინდა  ბევრი  სხვისი. 

პატივისცემით  
დავით  იაკობიძე
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რეზიუმე
სტატიაში განვითარებულია ეზოთერული თვა-

ლსაზრისი ადამიანის ჯანმრთელობის შესახებ. ნაჩ-
ვენების, რომ ადამიანი მხოლოდ ფიზიკური სხეუ-
ლისაგან არ შედგება და სხვადასხვა სახის დაავადე-
ბა ხშირად შეიძლება ასტრალურ და ეთერულ სხე-
ულებში დაიბადოს და შემდეგ გადავიდეს ფიზიკურ 
სხეულზე. ადამიანის ორგანიზმზე დაკვირვებისას, 
ყოველ ცალკეულ ორგანოში ერთის მხრივ ქმნადო-
ბისა და განვითარების პროცესებს ვხედავთ, მეორე 
მხრივ კი ნგრევისა და დაშლის. ამ პროცესების წო-
ნასწორობა განაპირობებს ჯანმრთელობის მდგო-
მარეობას. აღნიშნული თეორიიდან გამომდინარე 
ნაჩვენებია მკურნალობის მიმართულებები.

საძიებო სიტყვები: იდუმალთმცოდნეობა, მედი-
ტაცია, ეზოთერიკა, ასტრალური, ეთერული სხეუ-
ლი, ფიზიკური სხეული, ნერვული სისტემა, მედიცი-
ნა, ენერგია.

საკვანძო სიტყვები: იდუმალთმცოდნეობა, მე-
დი ტაცია, ეზოთერიკა, ასტრალური სხეული, ეთ-
ერული სხეული, ფიზიკური სხეული, ნერვული 
სისტემა, მედიცინა, ენერგია.

РЕЗЮМЕ
Тамаз Бацикадзе, 

Профессор, начальник службы перспективного 
развития Грузинского Политехнического 
Университета,  начальник департамента 

инженерной механики.

В статье развита эзотерическая точка зрения о 
здоровье человека. Показано, что человек состоит 
не только из физического тела и разного вида за-
болевания часто могут зародиться в астральном 
и эфирном телах и только после перейти на физи-
ческое тело. При наблюдении на организм челове-
ка в каждом отдельном органе мы видим с одной 
стороны процессы создания и развития, с другой 
стороны процессы разрушения и дезинтеграции 
(разложения). Равновесие этих процессов опреде-
ляет состояние здоровья человека. Показаны пути 
лечения соответствующие изложенной теории

Ключевые слова: Тайноведение, медитация, 
эзотерика, астральное тело, эфирное тело, физиче-
ское тело, нервная система, медицина, энергия.

იდუმალმცოდნეობა და მედიცინა

თამაზ ბაციკაძე, 
სრული პროფესორი, საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტის 

პერსპექტიული განვითარების სამსახურის უფროსი, 
საინჟინრო მექანიკის დეპარტამენტის უფროსი.

*   *   *   *
ჩვეულებრივი ადამიანის სულს ახასიათებს სამი 

უნარი, რომელთა განვითარება მეტ–ნაკლები წარ-
მატებით მიმდინარეობს სიცოცხლის მანძილზე. ეს 
უნარებია – აზროვნება, გრძნობა და ნებისყოფა.

დავიწყოთ აზროვნებით. მისი განვითარები-
სათვის საუკეთესო საშუალება არის „მედიტაცია“. 
მედიტაცია მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენ ყურა-
დღება მოვაშოროთ ყველა გარე და შიდა განცდებს 
(გაღიზიანებებს). არ უნდა ვიფიქროთ არაფერზე 
გარდა ერთი არჩეული აზრისა, რომელსაც ცხოვრე-
ბის ცენტრში დავაყენებთ. როცა სულიერი ძალები 
ამ ერთი აზრის გარეშე იკრიბება ხდება ამ ძალების 
იმგვარადვე გავარჯიშება, როგორც კუნთებისა ფი-
ზიკური დატვირთვის დროს. ამგვარი ვარჯიშების 
შედეგად (დღეში 15-20 წთ.) ერთ მშვენიერ დღეს 
ჩვენ შევიგრძნობთ შემდეგს: გარე მოვლენების 
მიმართ შეიცვლება ჩვენი დამოკიდებულება. ვი-
გრძნობთ ჩვენში ახალ სულიერ გაწონასწორებულ 
ძალას, რომელიც აზროვნების პროცესებს უფრო 
ინტენსიურს ხდის. ამგვარი აზროვნების პროცესში 
ჩვენში საკუთარი ცხოვრების რეალობის აღთქმა 
ხდება ფიზიკური სხეულის გარეშე, ცარიელ ცნობი-
ერებაში, რაც ტკივილს იწვევს, მაგრამ ამ ტკივილის 
განცდის გარეშე შეუძლებელია ჭეშმარიტი ადამია-
ნური ყოფიერების აღთქმა. შემდეგ ეტაპზე ჩვენ ვი-
გებთ, რომ ადამიანი სულიერი არსებაა და ამასთან 
ერთად სწორი წარმოდგენაც გვექმნება ე.წ. „სიკ-
ვდილზე“, როგორც მოვლენაზე, რომლის დროსაც 
ადამიანი იშორებს ფიზიკურ სხეულს. ამავე დროს 
ვაცნობიერებთ სულიერ – მშვინვიერ არსებობასაც 
„სიკვდილის“ მიღმა, როგორც უსასრულობიდან და-
ბადებამდე ასევე „სიკვდილიდან“ უსასრულობამდე.

რელიგია ლაპარაკობს უკვდავებაზე. მაგრამ უკ-
ვდავება ხატოვნად, რომ ვთქვათ მარადიულობის 
მხოლოდ ნახევარია, რადგან, რამდენადაც ადამია-
ნი უკვდავია ასევე დაბადემდეც არსებობდა, ანუ ის 
სულიერი სამყაროდან გადადის ფიზიკურ სამყარო-
ში, ხოლო შემდეგ „სიკვდილის“ გავლით ბრუნდება 
თავის სამშობლოში – სულიერ სამყაროში. ვსწა-
ვლობთ რა ადამიანის სულიერ–მშვინვიერ არსს, 
რომელიც გაივლის დაბადებასა და „სიკვდილს“ 
ჩვენ ვსწავლობთ მარადიულ ადამიანს.

სიცოცხლის მდინარე ორი ნაკადისგან შედგება. 
ქმნადობისა და ნგრევის ნაკადებისაგან. სიცოცხლე 
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ვითარდება და ფართოვდება, მაგრამ მასშივე ინერგე-
ბა ნგრევისა და დაშლის პროგრესირებადი პროცესი. 
ეს დაშლა უწყვეტად მიმდინარეობს. სინამდვილეში, 
ჩვენ ყოველ წამიერად ვკვდებით. რაღაც ირღვევა 
ჩვენში და ამავე დროს ხდება ახლის აღმოცენება. ამ 
პროცესში მნიშვნელოვანია ის, რომ, იმ დროს როცა 
ჩვენში რაღაც მატერიალური იშლება, თავისუფლდე-
ბა ადგილი სულიერ–მშვინვიერი არსებობისათვის.

ყველა ორგანოში, სადაც მიმდინარეობს შექმ-
ნის პროცესი, ადგილი აქვს დაშლის პროცესებსაც. 
გული, ღვიძლი, თირკმელი – მუდმივ შექმნისა და 
ნგრევის პროცესების ერთობლიობას განიცდიან.

ნებისმიერ ჯანმრთელ ადამიანის ორგანიზმში 
არსებობს წონასწორობა ამ პროცესებს შორის. თუ 
ქმნადობის პროცესი უფრო აქტიური გახდა, მაშინ 
განვითარება სწრაფად მიმდინარეობს და გარკვე-
ულ ავადმყოფობებს წარმოშობს, პირიქით შემ-
თხვევაში ორგანო ჭკნება, შრება და საწინააღმდე-
გო სახის პათოლოგიები წარმოიშვება.

წონასწორობის აღდგენაში მცენარეული სამყა-
რო გვეხმარება. ვიდრე ამ საკითხზე გადავიდოდეთ 
კიდევ ერთხელ განვმარტოთ, რომ ადამიანი პირ-
ველ რიგში შესდგება ფიზიკური სხეულისაგან, რო-
მელსაც ჩვენი გრძნობის ორგანოებით აღვიქვავთ 
და გონებით შევიმეცნებთ.

შემდეგ მოდის პირველი რიგის ზეგრძნობდი სხე-
ული, რომელსაც ეთერული ანუ სასიცოცხლო სხეუ-
ლი ეწოდება. ეს ორი სხეული ადამიანის ქმნადობას 
ემსახურება. ფიზიკური სხეული მუდმივად ახლდე-
ბა, გარემოდან ღებულობა საჭირო ნივთიერებებს, 
გადაამუშავებს მას და უსარგებლოს გამოყოფს. 
ეთერული სხეული შედგება ზრდისა და ქმნადობის 
ძალებისაგან.

ამის გარდა, ადამიანი როგორც გრძნობადი არ-
სება ატარებს ასტრალურ სხეულსაც. იგი შეიცავს 
არა მხოლოდ ქმნადობის ძალებს, არამედ ნგრევის 
ძალებსაც. ე.ი. ეთერული ძალების გავლენით ადა-
მიანის ფიზიკური სხეული იზრდება და ვითარდება, 
ასტრალური სხეულის საშუალებით ნადგურდება. 
ფიზიკურ–ეთერული სხეულის უწყვეტი განადგუ-
რების პროცესის საშუალებით არსებობს ადამიანში 
სულიერ–მშვინვიერი მოღვაწეობა. ასე მაგალითად, 
ქმნადობის პროცესი ნერვულ სისტემაში საჭიროა 
ნერვების არსებობისათვის, ხოლო თვითონ ნერვუ-
ლი პროცესი მდგომარეობს სისტემის მუდმივ მდო-
რედ მიმდინარე დაშლაში.

ზემოთქმული უფრო მეტად ეხება „მე“–ს ორგა-
ნიზმს. „მე“ არის ის სხეული, რომლის არსებობის 
გამოც ადამიანი ყველა არსებაზე მაღლა დგას. იგი 
არსებითად ყველა დაშლის პროცესში ღებულობს 
მონაწილეობას.

მაშასადამე ადამიანის ორგანიზმზე დაკვირვე-
ბისას, ყოველ ცალკეულ ორგანოში ერთის მხრივ 
ქმნადობისა და განვითარების პროცესებს ვხედა-
ვთ, მეორე მხრივ კი ნგრევისა და დაშლის.

წონასწორობის მდგომარეობაში ადამიანი ჯა-
მრთელია. ხოლო თუ ერთმა პროცესმა გადაწონა 

(როგორც ქმნადობის ასევე ნგრევის მხარეს) მაშინ 
სახეზეა ავადმყოფობა.

ადამიანის ორგანიზმი „ყვავის“ ფიზიკური და 
ეთერული სხეულების აქტივობის შედეგად. „მე“ და 
ასტრალური სხეულები კი მის ნგრევაზე მუშაობენ. 
მხოლოდ პირველი ორი, რომ აქტიურობდეს ადამი-
ანში ცნობიერების ძალები არ განვითარდებოდნენ. 
ადამიანი არა ცნობიერი იქნებოდა ასტრალური და 
„მე“ სხეულების ძალებს რომ არ ფლობდეს. ესენი 
ქმნიან ადამიანში „შემოდგომის“ განწყობას მაშინ, 
როცა ეთერული და ფიზიკური სხეულები „გაზა-
ფხულის“ განწყობაზე მუშაობენ. ამ განწყობათა 
ცვლა ქმნის ადამიანის ორგანიზმის რითმს. როცა 
ჩვენ ვიძინებთ, ჩვენი სხეულისათვის გაზაფხული 
დგება, რადგან „მე“ და ასტრალური სხეული ტოვე-
ბენ ფიზიკურ სხეულს; როცა ვიღვიძებთ დგება „შე-
მოდგომა“. ადამიანის ნერვული სისტემა მთლიანად 
მოიცავს ფიზიკურ სხეულს, მის ყოველ უჯრედს, 
თვით ნერვული სისტემა კი გამსჭვალულია ეთერუ-
ლი სხეულით და „მე“–თი.

ნივთიერებათა ცვლის სისტემა ასევე გამსჭვა-
ლულია ამ წევრებით. მაგრამ სხვა სახით, ანუ იმგვა-
რად, რომ „მე“–ს ნებალობა განსაკუთრებით აქტიუ-
რად მოქმედებს. ყველაფერი, რაც ადამიანის აქტი-
ურობაში, მოძრაობაში ვლინდება ნივთიერებათა 
ცვლის სისტემიდან მოდის. 

ყველაფერი, რაც ადამიანს იდეებით, აზრებით 
და შინაგანი განცდებით ავსებს ნერვული სისტე-
მიდან მოდის (გრძნობადი აღქმის ორგანოებიდან). 
ამგვარად გამოდის, რომ ნივთიერებათა ცვლის 
სისტემისათვის ფიზიკური და ეთერული სხეულე-
ბია მთავარი, ხოლო ნერვული სისტემისათვის ას-
ტრალური სხეული და „მე“.

როცა ასტრალური სხეული და „მე“ ზედმეტი 
ინტენსივობით მოქმედებენ ნერვულ სისტემაში, მა-
შინ ეს სისტემა თავად არღვევს წონასწორობას ნი-
ვთიერებათა ცვლის სისტემასთან, რის შედეგადაც 
სიმსივნეები წარმოიშვება. ზუსტად ასევე როცა ფი-
ზიკური და ეთერული სხეულები ზედმეტად აქტიუ-
რობენ ნივთიერებათა ცვლის სისტემაში შედეგები 
ანთებითი პროცესების სახით ვლინდება.

მაშასადამე სიმსივნეები და ანთებითი პროცესე-
ბი პოლარული მდგომარეობებია. ნერვული სისტე-
მის წრეგადასული პრივალირება ნივთიერებათა 
ცვლის სისტემაზე იწვევს კიბოს. ავთვისებიანი 
სიმსივნის შემთხვევაში ხდება შემდეგი: ნივთიერე-
ბათა ცვლის სისტემების საზღვრებში უადგილოდ 
წარმოიშვება ნერვული სისტემის რომელიმე ორგა-
ნოს ნაყოფი ემბრიონალურ სტადიაში.

ამგვარად, ადამიანური ორგანიზაცია შეიძლება 
კლასიფიცირებულ იქნას შემდეგნაირად: 1) ნერ-
ვული სისტემა, 2) რიტმული სისტემა, 3) ნივთიერე-
ბათა ცვლის სისტემა (აქვე შედის ფიზიკური სხეუ-
ლის ორგანოები).

ნერვული სისტემა და ნივთიერებათა ცვლის 
სისტემა, ერთმანეთის ანტაგონისტები არიან, რი-
თმული სისტემა კი აკავშირებს მათ ერთმანეთთან. 
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ამ სქემის სამივე წევრი გარემოცულია ადამიანუ-
რი არსების ოთხი წევრით: ფიზიკური და ეთერული 
სხეულები, ასტრალური სხეული და „მე“.

მცენარეული საკვების დანიშნულებაა ფიზიკუ-
რი და ეთერული სხეულების განვითარება. მავნე 
შხამიანი მცენარეების გამოყენება კი ასტრალური 
სხეულისა და „მე“-სათვის არის მიზანშეწონილი, 
ამიტომ ფიზიკური და ეთერული სხეულები პირვე-
ლი სახის მცენარეებით იკურნება, ხოლო ასტრალუ-
რი სხეული და „მე“ მეორე სახის მცენარეებით.

ზრდისა და განვითარების პროცესს ადამიანში 
მუდმივად ეწინააღმდეგება ნგრევისა და დაშლის 
პროცესები, ასე რომ არ იყოს ადამიანი როგორც 
სულიერ-მშვინვიერი არსება არ ჩამოყალიბდებო-
და. ავადმყოფობის მოვლენა უნდა არსებობდეს 
ნორმალურ ორგანიზმშიც, რათა იგი განვითარდეს 
მოაზროვნე არსებამდე. ადამიანები რომ არ ავად-
მყოფობდნენ ისინი სულიერნი ვერ იქნებოდნენ. ის 
რასაც ადგილი აქვს აზროვნებაში, გრძნობაში და 
მღელვარებაში, ანომალური ფორმით ავადმყოფო-
ბაში გამოიხატება.

ჩვენი ღვიძლი და ჩვენი თირკმელები იმეორებენ 
იმავეს რასაც ჩვენ გავდივართ აზროვნების პრო-
ცესში. მაგრამ ეს პროცესები ნორმალურ ზღვარს 
თუ გადაცდება წარმოიშვება ავადმყოფობები.

რაც შეეხება ავადმყოფობების გამომწვევ მიზე-
ზებს ისინი შემდეგია:

1. ფსიქოლოგიური მიზეზები, გამომდინარე 
ადამიანის ემოციური ბუნებიდან; რაღაცის ფლო-
ბის სურვილი, ეჭვიანობა, სიძულვილი, სტრესი, შიში 
და სხვა.

2. ეთერული სხეულის არაბალანსირებული 
ენერგია (ზედმეტად აგზნებული ან უმოქმედო ჩა-
კრები).

3. მავნე ჩვევები; ალკოჰოლი, თამბაქო, ნა-
რკოტიკები, რომლებიც ანგრევენ ფიზიკურ სხე-
ულს.

ადამიანის სული სულიერი სამყაროს კანონებს 
ემორჩილება, სხეული კი როგორც წესი ქვეცნობი-
ერის მდაბალი სურვილების ბინაა და სურს ნერვუ-
ლი სისტემის მართვა. იწყება ბრძოლა სულსა და 
სხეულს შორის, რის შედეგადაც ფიზიკური სხეული 
ავადდება.

მკურნალობა მიზეზის აღმოფხვრით უნდა და-
იწყოს, ძალზე ეფექტურია რწმენით მკურნალობა. 
მედიტაციისა და ლოცვის დახმარებით პაციენტს 
ქიმიური წამლების გარეშე შეუძლია საკუთარ ფსი-
ქიკაში მკურნალი სასიცოცხლო ენერგიის შეყვანა, 
რომელიც ეთერულ სხეულს გაწმენდს შლაკები-
საგან, აღადგენს ჰარმონიას გაწმენდილი სასიცო-
ცხლო ძალის - პრანის ვიბრაციების გაძლიერებით. 
აქ მთავარი საკუთარი თავის რწმენაა იმის რწმენა-
სთან ერთად, რომ არსებობს სასიცოცხლო ძალების 
ამოუწურავი რეზერვები, საიდანაც სარგებლობა 
შეიძლება.

სასიცოცხლო ენერგია - სანსკრიტულ ენაზე 
„პრანა“ არის სიცოცხლის სუნთქვა. მთელი სამყა-

რო ღმერთიდან ქვიშის მარცვლამდე ერთი სუბსტა-
ნციის გამოვლინებაა. ჰერმეტიული ფილოსოფო-
სები მას კვინტესენციას უწოდებენ (კვინტესენცია 
ნიშნავს მეხუთე ელემენტს) ფიზიკურ სხეულში მას 
სმენადობა შეესაბამება. იგი სამყაროს შემავსე-
ბელი პირველადი მატერიაა, რისგანაც ყოველივე 
არსებული წარმოიშვება. იგია კავშირი არსებულსა 
და არარსებულს შორის, გამოუვლენსა და გამო-
ვლენილს შორის, მისი საშუალებით ხორციელდება 
კავშირი ფორმებსა და მათ შემქმნელ პრინციპს შო-
რის. ჩვენ პრანის დანახვა მხოლო მისი მოქმედების 
შედეგებით შეგვიძლია. იგია შექმნილისაგან გამო-
სხივებული ყველაფრის გამსჭვალავი სასიცოცხლო 
ძალა. პრანა ადამიანის აზროვნებას ექვემდებარება 
და ვლინდება, როგორც შემქმნელი ასევე დამანგრე-
ველი ენერგიების სახით. ადამიანის სხეული პრანას 
ასხივეს დიდი რადიალური ნერვების საშუალებით, 
რომლებიც სათავეს გულის ჩაკრიდან იღებენ, გა-
დიან ხელებში და მთავრდებიან ცერა და საჩვენე-
ბელ თითებს შორის, უარყოფითი (-) მუხტის შესა-
ბამისი პრანა გადის მარცხენა ხელზე დადებითი 
(+) კი მარჯვენა ხელზე. იოგები პრანის ამ ნაკადებს 
სამკურნალოდ იყენებენ. პრანა ემორჩილება მენთა-
ლურ, აზრობრივ პროცესებს რის გამოც ადამიანს 
შეუძლია შეავსოს სხეული პრანის ახალი ნაკადით.

ქიმიური ელემენტები, რომლებსაც ადამიანი სა-
კვებთან ერთად ღებულობს განპირობებულია ნე-
გატიური პოლარობის (-) პრანით. ეს ელემენტებია 
მყარი, თხევადი და გაზობრივი ნივთიერებები, რომ-
ლებიც ბუნებრივ მატერიას წარმოადგენენ. დედა-
მიწა ნეგატიური პოლარობის უდიდესი რეზერვია. 
ნეგატიური ელემენტები და ქიმიური ნაერთები შე-
იწოვება სისხლში და მიდის გულში, გული აგზავნის 
მათ ფილტვებში, სადაც ისინი უერთდებიან დადე-
ბითი პოლარობის (+) სასიცოცხლო მზის ენერგიას 
(პრანას). შემდეგ ეს დადებით-უარყოფითი ძალები 
კვლავ შეიწოვება სისხლში. ისინი ეთერულ პლანს 
ეკუთვნიან, „ჟანგბადი“ ფიზიკური პლანს ეკთვნის. 
ამგვარად პოზიტიურ - ნეგატიური ძალა შედის ორ-
განიზმში და სხეულის ყოველ უჯრედს მუხტავს სა-
სიცოცხლო ენერგიით.

როცა ადამიანს სძინავს პოზიტიურ-ნეგატიუ-
რი ძალები აღადგენენ დაზიანებულ უჯრედებს. ეს 
ეთერული სხეულის ქმედებაა, მისი მოვალეობაა 
აგრეთვე საკვების ენერგიის სასიცოცხლო ენერგი-
ად გარდაქმნა, სისხლის უჯრედების განახლება 
ძვლის ტვინში, გულის პულსის რეგულირება, სუნ-
თქვის პროცესის მართვა და სხვა.

ადამიანის სხეული შეიძლება განვიხილოთ, რო-
გორც მანქანა, რომელიც ფუჭდება მაშინ, როცა პო-
ზიტიურ-ნეგატიური ძალები დისბალანსირდება.

პოზიტიურ-ნეგატიული ნაკადების თანაბარი 
მდინარება ნერვული სისტემის დამამშვიდებელ 
ეფექტს იწვევს. პრანის ჰარმონიზებულ ნაკადე-
ბს ნერვული სისტემის სითხე მშვიდ მდგომარეო-
ბაში გადაჰყავთ. ყოველდღიური დაძაბულობა და 
პრობლემათა წყება, ნერვულ სისტემას სტრესულ 
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მდგომარეობაში ამყოფებს, რასაც მოყვება ნერვუ-
ლი სისტემის სრული გამოფიტვა, ამგვარი სპონტა-
ნური იმპულსების შედეგად, ფიზიკური სხეულის 
უჯრედები გადაგვარდება, დროზე ადრე ბერდება 
და კვდება. პრანის პოზიტიურ-ნეგატიული ნაკადე-
ბის თანაბარი მდინარება და ფიზიკური და ეთერუ-
ლი სხეულების არასაკმარისი კავშირის კომპენსა-
ცია მიიღწევა ადამიანის მიერ სულიერი ენერგიით 
გაჯერებული ვარჯიშების საფუძველზე.

დაჯექით სკამზე, მთლიანად მოეშვით, მხრებ-
ში გასწორდით წარმოიდგინეთ ზეციდან მომავა-
ლი ღვთიური სინათლე, რომელიც შემოდის თავის 
ზედა ნაწილში და იღვრება მთელი სხეულში. ავად-
მყოფობის მძლეველი თეთრი სინათლე ავსებს და-
ზიანებულ ორგანოს, შლის ავადმყოფობის შხამებს 
უმცირეს ნაწილაკებად და ფეხების ტერფების გა-
ვლით გადევნის ეთერში. „ენერგია მიჰყვება აზრს”. 
რამდენიმე დღის შემდეგ სამკურნალო ვარჯიში იც-
ვლება შემდეგნაირად: დაჯექით ან დაწექით მოხე-
რხებულად, მთლიანად მოეშვით. ისუნთქეთ ღრმად 
ერთი წუთის განმავლობაში. ჩასუნქთვასა და ამო-
სუთნქვას შორის გააკეთეთ პაუზა. შემდეგ დაიდეთ 
მარჯვენა ხელის გული დაავადებულ ადგილას. გა-
აკეთეთ ღრმა ჩასუნთქვა თან აზრობრივად წარმო-
იდგინეთ, რომ ღვთაებრივი ენერგიის სხივი შედის 
თავში და ენერგიის სახით გროვდება მარჯვენა 
ხელში. პაუზის შემდეგ ნელა ამოისუნთქეთ, ამოსუ-
ნთქვასთან ერთად გაეცით ბრძანება, რომ ენერგია 
მარჯვენა ხელის გულის საშუალებით გადაეცეს 
დაავადებულ ორგანოს. ამგვარი პროცედურა უნდა 
გაგრძელდეს არა ნაკლებ ნახევარი საათი. პროცე-
დურის დამთავრების შემდეგ მარჯვენა ხელისგუ-
ლი რჩება დაავადებულ ორგანოზე 10-15 წუთის გა-
ნმავლობაში.

მედიცინამ ადამიანი უნდა განიხილოს, როგორც 
სხეულის სამშვინველისა და სულის ერთობლიობა. 
მხოლოდ ამ შემთხვევაში არის შესაძლებელი ადა-
მიანის ჯანმრთელი და ავადმყოფური მდგომარეო-
ბების ღრმა გაგება. უნდა გვესმოდეს, რომ ადამია-
ნის სხეულში მუდმივად მიმდინარეობს ორი ურთი-
ერთდაპირისპირებული პროცესი: ნგრევისა და 
მშენებლობის პროცესი. დავიწყოთ იმით, რომ ერ-
თმანეთისგან განვასხვავოთ გარე ფიზიკური ორ-
განიზმი, რომელსაც გრძნობების ხუთი ორგანოს 
საშუალებით აღიქვავს და შეიმეცნებს ცნობიერე-
ბა და ადამიანის პირველი ზეგრძნობადი სხეული – 
ეთერული ანუ ენერგეტიკული (სასიცოცხლო) სხე-
ული. ადამიანის ეს ორი სხეული ქმნადობას (მშენებ-
ლობას) ემსახურება; ფიზიკური სხეული მუდმივად 
განახლებას განიცდის გამოდევნის რა სხეულიდან 
სასიცოცხლოდ უვარგის ნივთიერებებს. ეთერული 
სხეული კი კვებავს და ზრდის ფიზიკურ სხეულს. გა-
ვიხსენოთ რომ ფიზიკური სხეული ახასიათებს მი-
ნერალურ სამყაროს. ფიზიკური და ეთერული სხეუ-
ლები მცენარეულ სამყაროს. ცხოველს დამატებით 
ასტრალური სხეულიც აქვს ( იგივე გრძნობებით 
სხეული).

ადამიანს გარდა ამისა, როგორც მგრძნობიარე 
და მოაზროვნე არსებას კიდევ ერთი სხეული გააჩ-
ნია: ე სარის “მე”-სული.

ასტრალური სხეული ფლობს, როგორც ქმნადო-
ბის ასევე განადგურების ძალებს. ეთერული სხეუ-
ლის საშუალებით ადამიანის ორგანიზმი იზრდება 
და ვითარდება ხოლო ასტრალური სხეულის საშუა-
ლებით განუწყვეტლივ ნადგურდება. თუ ასტრალუ-
რი სხეული ნაწილობრივ მაინც შეიცავს ქმნადობის 
ძალებს, “მე”- ორგანიზმი მთლიანად რღვევისა და 
განადგურების ძალებს ფლობს. თუ ადამიანს ამგვა-
რად განვიხილავთ, დავინახავთ ქმნადობისა და გა-
ნადგურების ურთულეს პროცესს ადამიანის ყოველ 
ორგანოში. ადამიანი ჯანმრთელია მაშინ როცა ეს 
ორი პროცესი გაწონასწორებულია. თუ ქმნადობის 
პროცესმა იმძლავრა მივიღებთ გარკვეული დაა-
ვადებების სიმპტომებს, ხოლო თუ განადგურების 
პროცესმა იძალა მივიღებთ სხვა სახის დაავადებე-
ბს. ჯანმრთელ ადამიანში ეს ორი პროცესი დაბალა-
ნსირებულია.

ახლა ვნახოთ როგორ კავშირშია ადამიანი მის 
გარემომცველ მინერალურ, მცენარეულ და ცხო-
ველურ სამყაროსთან, რომელთა საშუალებითაც 
ღებულობს იგი კვებისა და განვითარების ძალებს. 
ბუნების ყოველი მოვლენა რომელსაც ადამიანი ში-
ნაგანად აღიქვავს მეტამორფოზას განიცდის – იც-
ვლის სახეს. ჩვენ მუდმივად გარდავქმნით იმას რაც 
გარს გვარტყია. თუ ადამიანის უნარი გარდაქმნას 
გარეგანი პროცესი (მაგ. კვება) დაქვეითებულია 
მაშინ ეს პროცესები (ნივთიერებები) მავნე გავლე-
ნას მოახდენენ ორგანიზმზე. მივიღებთ უცხო ნო-
ვთიერებების სიჭარბეს. და საწინააღმდეგოდ, თუ 
ასტრალური სხეული და “მე” ზედმეტად გააქტიუ-
რებულია, მაშინ გაძლიერდებიან შიგა პროცესების 
დამაჩქარებელი ძალები იმაზე მეტად ვიდრე საჭი-
როა, რაც კვლავ დაავადებამდე მიგვიყვანს.

ვნახოთ, როგორ შეიძლება აიხსნას ზემოთთქმუ-
ლი ადამიანის ანატომია ფიზიოლოგიის თვალსაზ-
რისით. ადამიანის ძირითადი ფუნქციებია:

1) ნერვიული ფუნქციები,
2) რითმული ფუნქციები,
3) ნივთიერებათა ცვლის (მეტაბოლიზმის) და 

მოძრაობის ფუნქციები.
მათ შორის პრივალირებს ნერვიული ფუნქციები 

(აღქმისა და წარმოდგენის). უფრო ჩაკეტილია თა-
ვის თავში რითმული ფუნქციები: სუნთქვის რითმი, 
სისხლის მიმოქცევის რითმი, ძილისა და ღვიძლის 
რითმი და სხვა. 

რითმული პროცესები. ჩვენი რითმული სისტე-
მა უშუალო კავშირშია გრძნობებთან, ნერვიული 
სისტემა კი ირიბად – როგორც აზროვნების მატარე-
ბელი. გრძნობების მატარებელი იგი ხდება მხოლოდ 
მაშინ, როცა ჩვენი გრძნობადობა ხდება ცნობიერი 
ჩვენს აზროვნებაში. მაშინ ეს აზრები ეყრდნობა ნე-
რვიულ სისტემას.

ყველაფერი მოძრავი, ყველაფერი რაც კავშირ-
შია კიდურებთან აისახება ნივთიერებათა ცვლაზე. 
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ნივთიერებათა ცვლისა და მოძრაობის ორგანოები 
ქმნიან ერთ მთლიან სისტემას.

გრძნობების ორგანოები, მაგ. თვალი და ყური, 
ისე არიან მოწყობილი, რომ უფრო ინტენსიურად 
ნერვიულ ფუნქციებს შეიცავენ ვიდრე რითმულს 
და კიდევ უფრო ნაკლებად ნივთიერებათა ცვლის 
ფუნქციებს.

ისეთი ორგანო, როგორც თირკმელია იმ ხარისხ-
ში არ შეიცავს რთულ ნერვიულ ფუნქციებს, რო-
გორც თვალი და ყური, მაგრამ უმეტესად ფლობს 
რითმული და ნივთიერებათა ცვლის ფუნქციებს. 
თუმცა მაინც უნდა ითქვას, რომ თირკმელი სამი-
ვე ზემოთ ჩამოთვლილი ადამიანური ფუნქციის 
მატარებელია. ამიტომ არ შეიძლება ითქვას, რომ 
აქ გრძნობების ორგანოებია, იქ კი ნივთიერებათა 
ცვლის. სწორი იქნება ვთქვათ, რომ ისეთი ორგა-
ნოები როგორიცაა თირკმელი და ვთქვათ ღვიძლი, 
ელენთა და ა.შ. მხოლოდ ძირითადი დანიშნულებით 
არიან რითმული და ნივთიერებათა ცვლის ფუნქცი-
ის მატარებელი.

ამრიგად, როცა ვიხილავთ ადამიანის ჯანმრთელ 
ორგანიზმში ფუნქციონირებად ნერვიულ სისტმას, 
ვხედავთ, რომ ის დამოკიდებულია სხეულში არსე-
ბულ ნივთიერებებზე და ამ ნივთიერებებში მიმდი-
ნარე პროცესებზე. ყოველი ნივთიერება, რომელიც 
გარედან შედის სხეულში უნდა გადამუშავებული 
და ათვისებული იყოს ორგანიზმის მიერ. განვიხი-
ლოთ ერთი შეხედვით უმარტივესი პროცესი – სუნ-
თქვა. როგორც ცნობილია შევისუნთქავთ ჟანგბადს 
და ამოვისუნთქავთ ნახშირორჟანგს. ჩასუნთქული 
ჟანგბადი ფიზიოლოგიური პროცესების შედეგად 
უერთდება სისხლში არსებულ ნახშირბადს და ამოი-
სუნთქება. სინამდვილეში ეს ჟანგბად-ნახშირბადო-
ვანი პროცესი უკავშირდება კიდევ სხვა პროცესს. 
ჟანგბადის ის ნაწილი, რომელიც თავისკენ მიემა-
რთება და კვებავს ნერვიულ სისტემასაც უერთდება 
კაჟს, ანუ იმ ნივთიერებებს, რომელსაც კაჟი შეიცა-
ვს და ქმნის კაჟმჟავას. რამდენადაც ნივთიერებათა 
ცვლისათვის ნახშირმჟავაა საჭირო იმდენად ნერვი-
ული სისტემისათვის კაჟმჟავაა მნიშვნელოვანი.

ამრიგად სუნთქვა შესდგება ორი პროცესისაგან 
1) შესუნთქული ჟანგბადი ორგანიზმში არსებულ 
ნახშირბადს უერთდება და ამოისუნთქება ნახში-
რორჟანგის სახით, 2) შესუნთქული ჟანგბადი უერ-
თდება ორგანიზმში არსებულ კაჟს, ქმნის კაჟმჟა-
ვას და ამ სახით ნაწილდება ორგანიზმის ნერვიულ 
სისტემებში, რის შედეგადაც მთელი სხეული –პერი-
ფირიებზე მეტად, ხოლო ცალკეულ ორგანოებში ნა-
კლებად ფლობს გრძნობადი აღქმის ფუნქციას.

თუ ადამიანის ორგანიზმს ამგვარად დავაკვირ-
დებით დავინახავთ, რომ ყოველ ორგანოში კაჟმჟა-
ვას წარმოქმნის მსგავსი უამრავი პროცესი მიმდი-
ნარეობს. ჯანმრთელობისა და ავადობის არსისი 
დადგენისათვის უნდა შევისწავლოთ როგორ მი-
მდინარეობენ ეს პროცესები მოცემულ ადამიანში.

ვთქვათ ავადმყოფზე სამედიცინო დაკვირ-
ვებისა და ანალიზების შედეგად დადგინდა, რომ 

ავადობის წყარო არის თირკმელი. ეზოთერული 
თვალსაზრისით საქმე შემდეგშია: თირკმელში შე-
ზღუდულია გრძნობადი აღქმის ფუნქცია, საჭმლის 
მომნელებელი და გამომყოფ ფუნქციებთან შედა-
რებით და ზედმეტად ინტენსიურად მიმდინარეობს 
ნივთიერებათა ცვლის პროცესი. ამრიგად წონასწო-
რობა დარღვეულია. მაშასადამე უნდა ვიზრუნოთ 
წონასწორობის აღდგენაძე, ანუ უნდა გავზარდოთ 
გრძნობადი აღქმის ფუნქცია. ამ ფუნქციის მატარე-
ბელი კი როგორც ზემოთ აღინიშნა კაჟმჟავაა. ამო-
ცანა იმაში მდგომარეობს, როგორ მივაწოდოთ იგი 
თირკმელს. ზოგადად წამლის მიღების სამი გზა არ-
სებობს: პერორალურად, როგორც საჭმელი ან სას-
მელი, ინექციი სახით და გარედან მალამოს სახით. 
პირველ შემთხვევაში უნდა დაზუსტდეს საჭმლის 
მომნელებელი სისტემის მდგომარეობა და უნა-
რი, მიიტანოს წამალი დანიშნულების ადგილამდე. 
ამასთან, რადგან ასეთ შემთხვევაში წამალი მთელ 
ორგანიზმში ნაწილდება, დადგენილი უნდა იქნეს 
მისი გავლენა ყველა სასიცოცხლო ორგანიზე.

ინექციის შემთხვევაში წამალი უშუალოდ რი-
თმულ სისტემაში მოხვდება. იწყება პროცესი 
ინექცირებული ნივთიერების თვისებების გადა-
სვლისა რითმულ ქმედებებზე, ანუ ზემოქმედება 
პირდაპირ რითმულ სისტემაზე წარმოებს.

მესამე მეთოდი წამლის გარეგანი ზემოქმედე-
ბისა მალამოს შეზელვაში მდგომარეობს და მის 
მოქმედებას აქ არ ჩავუღრმავდებით. 

დავუბრუნდეთ თირკმელს. ჩვენი ამოცანა მდგო-
მარეობს მასში კაჟმჟავას წარმოშობასა და რაოდე-
ნობის გაზრდაზე. ცხადია, რომ სუნთქვის შედეგად 
წარმოქმნილი კაჟმჟავა, რომელიც მთელს ორგანი-
ზმში ნაწილდება თირკმელისათვის საკმარისი არ 
აღმოჩნდა.

 საჭიროა მოიძებნოს ისეთი პრეპარატი, რომე-
ლიც კაჟმჟავას უშუალოდ თირკმელამდე მიიტანს. 
ასეთი მცენარეა Equisetum arves-ი, ანუ “თაგვის 
კუდი”. მასში დიდი რაოდენობით კაჟმჟავაა. ამასთან 
იგი შეიცავს გოგირდმჟავა მარილებს. ცალკე გო-
გირდმჟავა მარილების გამოყენება მოქმედებს 
რითმულ სისტემაზე, გამოყოფის ორგანოებზე და 
განსაკუთრებულად თირკმელზე. ხოლო როცა იგი 
კაჟმჟავასთან ერთად მოეწოდება, როგორც ეს “თა-
გვის კუდს” ახასიათებს იგი უშუალოდ თირკმელში 
გამოიყოფა და კაჟმჟავას დეფიციტს ფარავს. ასე-
თია ხიდი პათოლოგიასა და თერაპიას შორის.

გამოყენებული ლიტერატურა:
 1. რ. შტაინერის ნარკვევები.
 2. თ.ბაციკაძე მონოგრაფია „რაც ვაკეთებთ სიკ-

ვდილის შემდეგ“. სტუ-ს გამომცემლობა 2011 წ.
 3. თ.ბაციკაძე „ჰერმესის კოსმოლოგია“. თბილი-

სი 2006 წ.
4. თ.ბაციკაძე „ვინ ვართ და სად ვიმყოფებით გა-

რდაცვალების შემდეგ“. თბილისი 2016 წ. მონოგრაფია.
5. თ.ბაციკაძე „როგორ დავრწმუნდეთ სულის 

უკვდავებაში“. თბილისი 2013 წ. მონოგრაფია.
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შესრულდა 90-ე წლისთავი გამოჩენილი ქა-
რთველი მეცნიერის, თვალსაჩინო მეცნიერ-ეკონო-
მისტის, დემოგრაფის, საზოგადო მოღვაწის, ეკო-
ნომიკურ მეცნიერებათა დოქტორის, პროფესორის, 
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემი-
ის წევრ-კორესპონდენტის, საქართველოს ეკონო-
მიკურ მეცნიერებათა აკადემიის დამფუძნებლისა 
და პირველი პრეზიდენტის, ნიუ-იორკის მეცნიერე-
ბათა აკადემიის აკადემიკოსის, ეგრისისა და ეკო-
ლოგიურ მეცნიერებათა აკადემიების ნამდვილი 
წევრის, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწის, 
ღირსების ორდენის კავალერის - ლეო ჩიქავას და-
ბადებიდან. 

ბატონი ლეო ჩიქავა დაიბადა 1928 წელს ზუგ-
დიდის რაიონის სოფელ კოკში. საშუალო სკოლის 
წარჩინებით დამთავრების შემდეგ ასევე წარმატე-
ბით დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერ-
სიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტი და ასპირანტუ-
რა პოლიტიკური ეკონომიის სპეციალობით. 1954 
წელს აკადემიკოს პაატა გუგუშვილის ხელმძღვა-
ნელობით ბრწყინვალედ დაიცვა საკანდიდატო, 
ხოლო 1968 წელს - სადოქტორო დისერტაცია. 40 
წლის ასაკში მოპოვებული ჰქონდა პროფესორის 
სამეცნიერო წოდება. სხვადასხვა დროს მუშაობდა 
საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში უფრო-
ს-მასწავლებლად, დოცენტად, პროფესორად, კათე-
დრის გამგედ, ილია ჭავჭავაძის სახ. თბილისის უცხო 
ენათა სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტის კა-
თედრის გამგედ, საქართველოს მეცნიერებათა აკა-
დემიის ეკონომიკის ინსტიტუტის დირექტორის მო-
ადგილედ, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის 
დემოგრაფიისა და სოციოლოგიური კვლევის ინ-
სტიტუტის დირექტორად, პაატა გუგუშვილის სახ. 
სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორად, სახელმწი-
ფო სამსახურის მართვის, მომზადების, გადამზა-
დებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების ცენტრის 
უფროსად, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტე-
ტის საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსე-
ბის შემსწავლელი ცენტრის ხელმძღვანელად. 

პროფესორი ლეო ჩიქავა აქტიურ პედაგოგიურ 
მოღვაწეობას წარმატებით უთავსებდა ნაყოფი-
ერ მეცნიერულ კვლევა-ძიებას. იყო 200-ზე მეტი 
გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი. 
მათ შორის ცალკე წიგნადაა გამოცემული 40-მდე 
მონოგრაფიული გამოკვლევა, სახელმძღვანელო, 
დამხმარე სახელმძღვანელო და ბროშურა. მისი 
მეცნიერული ინტერესების სფერო იყო: ეკონომი-
კური თეორიის, დემოგრაფიული მდგომარეობის, 
სასურსათო პროდუქტების წარმოების, ინოვაციუ-
რი ეკონომიკის აქტუალური პრობლემების სისტე-
მური კვლევა. მის მიერ შემოთავაზებული რეკომე-
ნდაციების პრაქტიკაში დანერგვამ მნიშვნელოვან-
წილად შეუწყო ხელი ეკონომიკური ეფექტიანობის 
ამაღლებას. 

ლეო ჩიქავა - 90

მისი მრავალმხრივი სამეცნიერო კვლევის შე-
დეგები ფართოდაა ასახული არა მარტო ქართულ, 
არამედ - საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალე-
ბსა და კრებულებში. მათ შორის აღსანიშნავია გა-
მოკვლევები: ,,საქართველოს კვების მრეწველობის 
ადგილი და როლი საერთო-საკავშირო დანაწილება-
ში’’, ,,საქართველო ერთიან სახალხო მეურნეობრივ 
კომპლექსში’’, ,,კრიტიკული დემოგრაფიული სიტუ-
აცია საქართველოში: არსი, მიზეზები, დაძლევის 
გზები’’ და ა. შ.

პროფესორ ლეო ჩიქავას ნაშრომებმა მრავა-
ლგზის დაიმსახურეს პრესტიჟული სახელობითი 
პრემიები. მათგან აღსანიშნავია მონოგრაფია: ,,დე-
მოლოგია და მისი კანონთა სისტემა’’, რომელსაც 
2012 წელს მიენიჭა ფილიპე გოგიჩაიშვილის აკადე-
მიური სახელობითი პრემია. განსაკუთრებით უნდა 
აღინიშნოს ბატონი ლეოს მიერ ტერმინოლოგიური 
ლექსიკონის დასრულება, რომლის შედგენა დაი-
წყეს, მაგრამ ვერ დაამთავრეს, აკადემიკოსებმა პაა-
ტა გუგუშვილმა და ვასილ ჩანტლაძემ და რომელიც 
ეკონომისტების სამაგიდო წიგნია. 

იგი საინტერესო და მწვავე მეცნიერული პრო-
ბლემების შემცველი მოხსენებებით წარსდგა საე-
რთაშორისო კონფერენციებზე იტალიაში, გერმა-
ნიაში, ჩეხეთში, სლოვაკეთში, რუმინეთში, უნგრეთ-
სა და რუსეთში. მისი ხელმძღვანელობით დაცულია 
30-ზე მეტი საკანდიდატო და სადოქტორო დისე-
რტაცია. იყო მრავალი სადისერტაციო საბჭოს თა-
ვმჯდომარე და წევრი.
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პროფესორი ლეო ჩიქავა იყო სხვადასხვა სა-
მეცნიერო კონფერენციების (სიმპოზიუმების) ორ-
განიზატორი, კონცეფციებსა და აქტუალურ პრო-
ბლემებზე მნიშვნელოვანი პროექტების ავტორი, 
თანაავტორი და მონაწილე, ქართულ ენაზე გამო-
ცემული ეკონომიკური პროფილის მრავალი საე-
რთაშორისო ჟურნალის, აგრეთვე უცხოური ჟურ-
ნალების სარედაქციო კოლეგიების აქტიური წევრი, 
საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადე-
მიის შრომების ჟურნალის მთავარი რედაქტორი, 
მისი რედაქტორობით გამოიცა აგრეთვე ათეულო-
ბით ნაშრომი. იგი ასევე იყო სწავლულ ექსპერტთა 
საბჭოსთან არსებული ეკონომიკის დარგობრივი 
სექციის საკოორდინაციო საბჭოს წევრი, საქა-
რთველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის 
საზოგადოებრივ მეცნიერებათა განყოფილების 
ბიუროს თავმჯდომარე, მთიანეთის შემსწავლელი 
და ჰუმანიტარულ მეცნეირებათა კომისიის წევრი, 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახე-
ლმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მრჩეველთა 
საბჭოს წევრი. ბატონი ლეო ეწეოდა მრავალმხრივ 
საზოგადოებრივ საქმიანობას. იყო სხვადასხვა სა-
მთავრობო კომისიის, სამეცნიერო ასოციაციისა 
და საზოგადოების წევრი, არჩეული იყო ყოველთა 
ქართველთა მსოფლიო კონგრესის დემოგრაფიისა 
და მიგრაციის პალატის თავმჯდომარედ. მთავრო-
ბას წარედგინა მისი არაერთი მოხსენებითი ბარათი 
ჩვენი ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური განვითა-
რების პრობლემებზე. 

ბატონი ლეო უკანასკნელი 20 წლის მანძილზე 
ინტენსიურად იკლევდა ქვეყნის უმწვავესი პრო-
ბლემების - დემოგრაფიული სიტუაციის კანონზო-
მიერებებს. მისი ხელმძღვანელობით დამუშავდა 
დემოგრაფიული პოლიტიკის კონცეფცია. იგი თავი-
სი მასწავლებლის - აკადემიკოს პაატა გუგუშვილის 
ღირსეული მოწაფე იყო, რომელმაც საფუძველი და-
უდო საქართველოში დემოგრაფიულ მეცნიერებას. 
პროფესორმა ლეო ჩიქავამ შემდგომ განავითარა 
მამულიშვილური საქმე – მისი ინიციატივითა და ძა-
ლისხმევით დაარსდა საქართველოს მეცნიერებათა 
აკადემიის დემოგრაფიისა და სოციოლოგიური 
კვლევის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი, იყო 
მისი პირველი დირექტორი. სიცოცხლის ბოლომდე 
უძღვებოდა მისივე ინიციატივით დაარსებულ ეკო-
ნომიკურ მეცნიერებათა აკადემიას, როგორც პრე-
ზიდენტი.

პროფესორ ლეო ჩიქავას ნაღვაწი მრავალმხრი-
ვი და თვალსაჩინოა. იგი არჩეული იყო საქართვე-
ლოს რესპუბლიკის პირველი მოწვევის უზენაესი 

საბჭოს დეპუტატად. მისი ხელმოწერა ამშვენებს 
საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებ-
ლობის აღდგენის აქტს (1991 წლის 9 აპრილი). იყო 
მრავალი სამთავრობო ჯილდოს კავალერი. 2009 
წელს 18 მარტს ამერიკის ბიოგრაფიის ინსტიტუ-
ტის მიერ დასახელებულ იქნა “წლის ადამიანად სა-
ქართველოდან 2009’’ (“Man of The Year representing 
Georgia 2009’’).

საქართველოს პრეზიდენტის №167 ბრძანებუ-
ლებით 1998 წლის 20 მარტს საქართველოს მეცნი-
ერებათა აკადემიის დემოგრაფიისა და სოციოლო-
გიური კვლევის ინსტიტუტის დირექტორი, საქა-
რთველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, 
საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კო-
რესპონდენტი ლეო ჩიქავა დაჯილდოვდა ღირსების 
ორდენით ქართული ეკონომიკური მეცნიერების 
განვითარებაში, სტუდენტი ახალგაზრდობის აღ-
ზრდის საქმეში შეტანილი პირადი დიდი წვლილისა 
და ნაყოფიერი საზოგადოებრივი მოღვაწეობისათ-
ვის. ეკონომიკურ მეცნიერებაში შეტანილი წვლი-
ლისთვის ბატონ ლეო ჩიქავას საქართველოს ეკო-
ნომისტთა საზოგადოებაში მოიხსენიებენ, როგორც 
ქართული ეკონომიკური მეცნიერების პატრიარქს.

მიმდინარე წლის 23 თებერვალს ივანე ჯავა-
ხიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნი-
ვერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულ-
ტეტმა, საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა 
აკადემიამ ჩაატარა ღონისძიება ამავე აკადემიის 
დამფუძნებლისა და პირველი პრეზიდენტის - აკა-
დემიკოს ლეო ჩიქავას დაბადებიდან 90 წლისთავი-
სა და მისი ხსოვნის აღსანიშნავად. 23 მაისს კი სა-
ქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიაში 
ჩატარდა ამავე აკადემიის წევრ-კორესპონდენტის 
- ლეო ჩიქავას დაბადების 90 წლისთავისადმი მი-
ძღვნილი საიუბილეო სხდომა, რომელიც შესავალი 
სიტყვით გახსნა ვიცე-პრეზიდენტმა, აკადემიკოსმა 
როინ მეტრეველმა. მოხსენება – „ლეო ჩიქავას ცხო-
ვრება და მოღვაწეობა“ წაიკითხა თსუ პაატა გუგუ-
შვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის დი-
რექტორმა, პროფესორმა რამაზ აბესაძემ. შემდეგ 
დრო დაეთმო გამოსვლებსა და მოგონებებს. 

ბედნიერია ჩვენი თაობა, რომ იყო აკადემიკოს 
ლეო ჩიქავას თანამედროვე. მისი, როგორც ღირსე-
ული მამულიშვილისა და დიდი მეცნიერის, ხსოვნა 
თაობიდან თაობას გადაეცემა! 

 
საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტის პროფესორ-
მასწავლებლები
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ადამიანი, რომელსაც ყველა უყვარს და ყველას 
აფასებს, ეს უპირველეს ყოვლისა, დიდი ადამიანუ-
რი ღირსების მქონე პიროვნებაა. სწორედ, ასეთი 
ღვთაებრივი სიყვარულისა და ბუნებრივად ბოძე-
ბული კეთილი ნების და ადამიანური ღირსების იყო 
ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი, პროფესორი 
ვალერი შოთას ძე ქირია. პროფესორი ვალერი ქი-
რია, დაიბადა 1937 წელს, საქართველოს ერთ-ერთ 
ულამაზეს რაიონში წალენჯიხა, სოფლის მეურნე-
ობის ცნობილი სპეციალისტის ოჯახში. მას 2017 
წელს 81 წელი შეუსრულდებოდა.

 პროფესორმა ვალერი ქირიამ საშუალო განათ-
ლება თავის მშობლიურ წალენ ჯიხის რაიონში მი-
იღო. ოჯახის სურვილი იყო, რომ ბატონ ვალერის, 
სწავლა საქართველოს სახელმწიფო სამედიცი-
ნო უნივერსიტეტში გაეგრძელებინა, მაგრამ მან 
სწავლა ვ.ი. ლენინის სახელობის საქართველოს 
შრომის წითელი დროშის ორდენოსან პოლიტექ-
ნიკურ ინსტიტუტის სამშენებლო ფაკულტეტზე 
გააგრძელა, რომელიც წარმა ტებით დაამთავრა 
1961 წელს.

 ინსტიტუტის დამთავრების შემდეგ, ოჯახის და 
რაიონის საზოგადოების სურვილი იყო, რომ ბატო-
ნი ვალერი დაბრუნებულიყო და მიღებული ცოდნა 
გამოეყენებინა რაიონის განვითარებისა და კე-
თილდღეობის ამაღლებისათვის. მიუხედავად ასე-
თი თხოვნისა, სწავლისადმი დიდმა სიყვარულმა 
სძლია მას და სწავლის გაღრმავება საქართველოს 
პოლიტექნიკური ინსტიტუტის ასპირანტურაში გა-
დაწყვიტა, რომლის დამთავრების შემდეგ დაიცვა 
დისერტაცია და ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდი-
დატის სამეცნიერო ხარისხი და დოცენტის წოდება 
მიენიჭა. შემდეგ კი, ეკონომიკის მეცნიერებათა კა-
ნდიდატის სამეცნიერო ხარისხის გათვა- ლისწინე-
ბით, მას ეკონომიკის აკადემიური დოქტორისა და 
პროფესორის წოდება მიენიჭა.

 პროფესორი ვალერი ქირია თავიდანვე მუშაობ-
და საქართველოს პოლიტექნი-კურ ინსტიტუტში. 
კითხულობდა ლექციებს რამოდენიმე სასწავლო 
კურსში მეტად კვალიფიციურად, საინტერესოდ და 
მაღალ პრაქტიკულ- თეორიულ დონეზე. პროფესო-
რი ვ. ქირია ხანგრძლივი დროის განმავლობაში პო-
ლიტექნიკური ინსტიტუტის ეკონომიკური თეორი-
ის კათედრის სწავლული მდივანი იყო.

 პროფესორი ვალერი ქირია, საქართველოს ტექ-
ნიკური უნივერსიტეტის გარდა, ლექციებს კითხუ-
ლობდა საქართველოს რიგ მოწინავე სახელმწიფო 
და კომერციულ უმაღლეს სასწავლებელში.

 პროფესორი ვალერი ქირია სხვადასხვა დროს, 
რამოდენიმე კომერციულ უნივერსიტეტში იყო 

ეკონომიკის ფა-
კულტეტის დეკა-
ნი, ერთ-ერთ მა-
თგანში, კერძოდ, 
თბილისის საერო 
უნივერსიტეტის 
,,გა ენათის“ პრო-
რექტორი.

პროფესორ ვა-
ლერი ქირიას კა-
ლამს ეკუთვნის 
მნიშვნელოვან პრ-
ობლემებზე დაწე-
რილი 30-ზე მეტი 
სამეცნიერო ნაშ-
რომი. 

 პროფესორი ვალერი ქირია მონაწილე იყო მრა-
ვალისაერთაშორისო კონფერენციისა, რომელიც 
ეძღვნება საერთაშორისო სოციალურ-ეკონომიკურ 
პრობლემებს, იმყოფე ბოდა სანკტ-პეტერბურგში 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის არსებულ კვალიფი-
კაციის ამაღლების კურსებზე.

 ეკონომიკის აკადემიური დოქტორის, პროფე-
სორ ვალერი ქირიას პედაგოგიური და სამეცნიერო 
მოღვაწეობა ჯეროვნად იყო დაფასებული საქა-
რთველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში, პედაგოგიუ-
რი და სამეცნიერო სფეროში წარ მატებული მუშაო-
ბისათვის მიღებული ჰქონდა რამოდენიმე ქების სი-
გელი და გამოცხადებული რე ქტორის რამოდენიმე 
მადლობა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტე-
ტის აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილებით, უნივე-
რსიტეტში ხანგრძლივი, ნაყოფიერი, პედაგოგიური 
და სამეცნიერო მოღვაწეობისათვის მინიჭებული 
ჰქონდა აკადემიური წოდება - ემერიტუსი და მისი 
გვარი ამოტვიფრულია საინჟინრო ეკონომიკის დე-
პარტამენტში გახსნილი ექვსქიმიანი ვარსკვლავის 
ერთ-ერთ ქიმზე.

 ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი, პროფე-
სორი ვალერი ქირია იყო ბრწყინვალე მეოჯახე და 
პიროვნება. მას ჰყავს მეუღლე, ორი შვილი და შვი-
ლიშვილი.

 დიდად ვწუხვართ, რომ პროფესორ ვალერი ქი-
რიაზე, რომელიც ყველას ასე უყვარდა და აფასებ-
და, წარსულ დროში გვიწევს საუბარი. 

 საქართველოს ტექნიკური 
უნივერსიტეტის რექტორატი, საინჟინრო 

ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიების და 
სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, 
საინჟინრო ეკონომიკის დეპარტამენტი

პიროვნება რომელიც ყველას უყვარდა და აფასებდა


